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V

Programul seminarului cu studiul acasă este conceput 
pentru a vă ajuta să vă îmbunătăţiţi înţelegerea cu privire 
la Evanghelia lui Isus Hristos şi să puneţi învăţăturile ei în 
practică în viaţa voastră de zi cu zi prin studiul scripturilor. 
În studiul vostru din acest an şcolar, veţi termina, întâi, de 
citit fragmentele pentru acest curs – Cartea lui Mormon– 
şi, apoi, veţi parcurge fiecare lecţie în parte. O dată pe 
săptămână vă veţi întâlni cu un învăţător de la seminar 
pentru a- i prezenta exerciţiile efectuate şi pentru a participa 
la o lecţie săptămânală. 

Seminarul este un program zilnic de educaţie religioasă. 
Studiul scripturilor însoţit de rugăciune trebuie să devină 
un obicei zilnic. Va trebui să efectuaţi exerciţiile primite în 
cadrul seminarului în fiecare zi de şcoală, chiar dacă nu 
veţi participa la clasele de seminar zilnic. Sunt 32 de unităţi 
care trebuie parcurse în timpul cursului. Diagrama pentru 
citirea scripturilor de la pagina viii arată ce trebuie studiat 
în cadrul fiecărei unităţi. Învăţătorul vostru vă va ajuta să 
înţelegeţi care este data limită pentru parcurgerea fiecărei 
unităţi. Aveţi nevoie de 30 de minute pentru a parcurge 
fiecare lecţie din acest îndrumar, pe lângă timpul rezervat 
studiului zilnic al scripturilor. 

Ar trebui să aveţi două jurnale pentru studiul scripturilor 
(sau două caiete pentru seminar) pe lângă jurnalul personal, 

în care veţi scrie exerciţiile din activităţile cuprinse în 
îndrumarul pentru studiu. În fiecare săptămână în care vă 
întâlniţi cu învăţătorul, va trebui să- i predaţi jurnalul pentru 
studiul scripturilor în care să fie exerciţiile din activităţile 
cuprinse în îndrumarul pentru studiu făcute în săptămâna 
respectivă. Învăţătorul vostru va citi şi va verifica exerciţiile, 
iar în săptămâna următoare, vă va înapoia jurnalul de studiu. 
De asemenea, aţi putea scrie răspunsurile într- un caiet cu 
şină şi aţi putea înmâna paginile pe care le- aţi completat 
în săptămâna respectivă. După ce învăţătorul vă va returna 
paginile, le puteţi pune înapoi în caiet.

Folosirea acestui îndrumar în cadrul 
programului seminarului zilnic
Acest îndrumar poate fi folosit de către învăţători şi 
cursanţi în cadrul programului seminarului zilnic pentru 
îmbunătăţirea lecţiilor sau pentru recuperări individuale. 
Cu toate acestea, nu se intenţionează să fie dat câte un 
exemplar fiecărui cursant de la seminarul zilnic. Dacă 
un cursant trebuie să recupereze o lecţie pentru credit, 
învăţătorul îi poate cere să parcurgă lecţia pentru studiul 
acasă care corespunde lecţiei la care nu a participat. 

Introducere la programul 
seminarului cu studiul acasă
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Dumnezeu îi binecuvântează pe cei care sunt 
supuşi şi credincioşi. Gândiţi- vă la nivelul vostru 
de supunere în ţinerea poruncilor lui Dumnezeu. 
Care este o modalitate prin care puteţi fi mai supuşi? 
Urmaţi îndemnurile pe care le primiţi de la Spirit.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Nefi 2 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 2: ZIUA 3

1 Nefi 3–4
Introducere
Domnul i- a poruncit lui Lehi să- şi trimită fiii îna-
poi la Ierusalim pentru a intra în posesia plăcilor de 
alamă care se aflau la Laban. Laman şi Lemuel nu au 
înţeles cum ar putea îndeplini această poruncă, dar 
Nefi a avut credinţă că Domnul va pregăti o cale ca 
ei să îndeplinească ceea ce le- a poruncit. În pofida 
dificultăţilor repetate, Nefi a stăruit cu credinţă să 
facă ceea ce Domnul i- a cerut. În consecinţă, el a fost 
condus de Spiritul Sfânt şi a intrat în posesia plăcilor. 
Experienţa lui Nefi ne arată că supunerea constantă 
ne face demni să primim ajutorul Domnului când ne 
aflăm în situaţii dificile.

1 Nefi 3:1–9, 19–20
Fiii lui Lehi se întorc la Ierusalim.
Aţi fost vreodată într- o situaţie dificilă şi v- aţi întrebat 
cum aveaţi să vă descurcaţi? Lecţia de astăzi vă poate 
ajuta să vă întăriţi credinţa şi determinarea de a fi 
supuşi atunci când vă aflaţi în situaţii dificile. Începeţi 
citind 1 Nefi 3:1–6 şi subliniind în scripturi porunca pe 
care Domnul i- a dat- o lui Lehi pentru a fi îndeplinită 
de fiii acestuia. Remarcaţi, de asemenea, modul diferit 
în care au reacţionat Laman şi Lemuel la porunca 
Domnului faţă de cel al lui Nefi.

Pentru a înţelege dificultatea a ceea ce poruncit Dom-
nul, este util să ştiţi că distanţa de la Ierusalim până la 
Marea Roşie (Golful Aqaba) este de aproximativ 290 de 
kilometri printr- un deşert plin de hoţi. Lehi şi membrii 
familiei sale călătoriseră timp de trei zile până au ajuns 
în acest loc (vezi 1 Nefi 2:5–6), iar acum Domnul a 
spus că fiii săi trebuiau să se întoarcă în Ierusalim. Citiţi 

1 Nefi 3:7–8 şi identificaţi motivul invocat de Nefi cu 
privire la dorinţa sa de a se supune poruncii Domnului.

Nefi a depus mărturie despre principiul conform că-
ruia, dacă vom face ceea ce porunceşte Domnul, El 
va pregăti o cale pentru ca noi să îndeplinim acea 
poruncă. În timp ce continuaţi să studiaţi 1 Nefi 3, 
gândiţi- vă la exemplul de curaj şi de determinare al lui 
Nefi şi la modul în care acesta vă poate inspira să fiţi 
mult mai supuşi şi să daţi dovadă de mai multă cre-
dinţă în Domnul. Acordaţi atenţie sporită modului în 
care Nefi a reacţionat în faţa dificultăţilor. Deşi Nefi a 
avut parte de adversitate când el şi fraţii săi au încercat 
să intre în posesia plăcilor de alamă, el a ales să nu 
cârtească (vezi 1 Nefi 3:6).

Plăcile de alamă conţineau „cronicile iudeilor” (1 Nefi 
3:3), care erau scripturile lor. Ele conţineau unele dintre 
scrierile şi informaţiile găsite, în prezent, în Vechiul 
Testament, precum şi alte scrieri profetice. Citiţi 1 Nefi 
3:19–20 şi subliniaţi ceea ce conţineau plăcile de alamă 
şi care le- au făcut să fie atât de importante pentru 
familia şi descendenţii lui Lehi.

Scriptură de bază – 1 Nefi 3:7
Citiţi 1 Nefi 3:7 de trei ori (puteţi varia modul în care 
citiţi acest verset: cu glas tare sau în gând). Închideţi- vă 
scripturile şi încercaţi, fără să vă uitaţi la verset, să 
scrieţi răspunsuri la următoarele întrebări:

• Cui i se adresa Nefi?   
 

• Ce s- a angajat Nefi să facă?   
 

• Ce ştia Nefi că avea să facă Domnul?   
 

Deschideţi- vă scripturile şi treceţi în revistă 1 Nefi 3:7 
şi răspunsurile voastre.

Profetul Joseph Smith a spus: „Mi- am stabilit următoa-
rea regulă: Când Domnul porunceşte, fă ceea ce a porun-
cit ” (în History of the Church, 2:170). Puteţi să scrieţi 
această afirmaţie în scripturile voastre, lângă 1 Nefi 3:7.

1 Nefi 3:10–31
Laban fură bogăţiile lui Lehi şi încearcă să- i omoare pe Nefi 
şi pe fraţii lui.
Dumnezeu ne binecuvântează în moduri diferite când 
ne supunem poruncilor Sale. Experienţa de care a avut 
parte Nefi pentru a intra în posesia plăcilor de alamă 
îi susţine mărturia că Dumnezeu oferă o cale pentru 
copiii Săi prin care ei să poată îndeplini poruncile Sale 
(vezi 1 Nefi 3:7). Folosiţi tabelul de mai jos pentru a 
studia primele două încercări ale fiilor lui Lehi de a 

Folosirea îndrumarului pentru cursanţii care studiază acasă

Introducere la textul 
scriptural

Introducerea oferă un scurt 
istoric şi un rezumat al textului 
scriptural pentru fiecare lecţie. 

Consemnarea 
răspunsurilor în 

îndrumar
Uneori vi se va cere să 

scrieţi răspunsuri în îndru-
mar, în spaţiile libere sau 

într-un tabel.

Gruparea versetelor şi 
rezumatul conţinutului

Gruparea versetelor reflectă 
pauzele logice, atunci când 

acţiunea sau subiectul se 
schimbă. Fiecare grup de ver-

sete este urmat de un scurt 
rezumat al evenimentelor sau 

învăţăturilor din cadrul său.

Scriptură de bază
Toate cele 25 de fragmente 
cu scripturi de bază care se 

găsesc în Cartea lui Mormon 
sunt abordate individual în 

lecţia în care se regăsesc, 
pentru a vă ajuta să aprofun-

daţi înţelegerea cu privire la 
acestea. 



VII

24

„Noi declarăm că porunca lui Dumnezeu către copiii 
Lui de a se înmulţi şi de a umple pământul este încă 
valabilă…

Părinţii au datoria sacră de a- şi creşte copiii cu dragoste 
şi dreptate, de a satisface nevoile lor fizice şi spirituale, 
de a- i învăţa să se iubească şi să se slujească unul pe 
altul, să respecte poruncile lui Dumnezeu şi să respecte 
legile ţării în care sunt cetăţeni, oriunde ar trăi. Soţii şi 
soţiile – mamele şi taţii – vor fi făcuţi răspunzători în 
faţa lui Dumnezeu pentru neîmplinirea acestor respon-
sabilităţi” (Ensign sau Liahona, nov. 2010, p. 129).

Citiţi 1 Nefi 7:3–5 şi aflaţi cum i- a ajutat Domnul pe fiii 
lui Lehi să îndeplinească poruncile Sale. Cum i- a ajutat 
Domnul pe Ismael şi pe membrii familiei sale să accepte 
invitaţia de a se alătura, în pustiu, familiei lui Lehi?

 1. Rugaţi- vă părinţii, rugaţi un conducător din cadrul Bi-
sericii sau un învăţător să vă sugereze trei moduri prin 

care tinerii de azi se pot pregăti pentru căsătorie şi pentru creşte-
rea copiilor „pentru Domnul”. Scrieţi sfatul lor în jurnalul pentru 
studiul scripturilor.

1 Nefi 7:6–15
Nefi încearcă să- i convingă pe fraţii săi să- şi continue 
călătoria prin pustiu.

Citiţi 1 Nefi 7:6–7 şi 
aflaţi de ce Laman, Le-
muel şi unii dintre mem-
brii familiei lui Ismael 
s- au răzvrătit în timpul 
călătoriei lor prin pustiu. 
Imaginaţi- vă cum ar fi 
să fiţi Nefi în această 
situaţie. Gândiţi- vă ce 
le- aţi spune lui Laman, 
Lemuel şi membrilor 
familiei lui Lehi pentru 
a încerca să- i convingeţi 
să- şi continue călătoria 
către ţara făgăduinţei.

Citiţi 1 Nefi 7:8–12 şi 
identificaţi întrebările 
pe care Nefi le- a adresat 
fraţilor săi în încercarea 
de a- i convinge să nu 
se întoarcă la Ierusalim. 

Care sunt cele trei adevăruri despre care Nefi a spus  
că fraţii săi le uitaseră?

În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
următoarea întrebare:

 2. Cum putea faptul de a- şi aduce aminte de acele trei 
adevăruri să- i ajute pe Laman şi Lemuel să- I fie credin-

cioşi Domnului?
 3. Enumeraţi 4–5 binecuvântări pe care le- aţi primit de 
la Domnul. Cum poate faptul de a vă aduce aminte ceea 

ce Domnul a făcut pentru voi să vă ajute să fiţi credincioşi ale-
gând să- L urmaţi?
Citiţi 1 Nefi 7:13–15 şi identificaţi ceea ce Nefi a spus 
că urma să li se întâmple lui Laman, Lemuel şi mem-
brilor răzvrătiţi ai familiei lui Ismael dacă se întorceau 
la Ierusalim.

 4. Scrieţi un paragraf, în jurnalul pentru studiul scripturi-
lor, despre motivul pentru care este esenţial să vă aduceţi 

aminte de ceea ce Domnul a făcut pentru voi şi să acceptaţi în-
drumarea Lui.

1 Nefi 7:16–22
Domnul îl eliberează pe Nefi.
Continuaţi să vă imaginaţi că sunteţi în locul lui Nefi în 
situaţia descrisă în 1 Nefi 7:16. Ce aţi face?

Nefi s- a rugat. Citiţi rugăciunea sa consemnată în 
1 Nefi 7:17–18 şi identificaţi pentru ce s- a rugat Nefi.

Remarcaţi că Nefi a cerut să fie eliberat „pe măsura 
credinţei [lui]”. Una dintre lecţiile pe care le învăţăm 
din aceste versete este aceea că Dumnezeu ne răs-
punde la rugăciuni pe măsura credinţei noastre. A 
te ruga cu credinţă înseamnă a te ruga având încredere 
în Domnul şi include întotdeauna dorinţa de a acţiona.

Studiaţi următoarea declaraţie a vârstnicului David A. 
Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
despre rugăciunea lui Nefi consemnată în 1 Nefi 7:17 
şi despre puterea ispăşirii de a produce o schimbare 
în inima noastră. Subliniaţi toate expresiile care vă 
ajută să înţelegeţi importanţa faptului de a fi dornici 
să acţionăm când ne rugăm cu credinţă.

„Ştiţi pentru ce cred că m- aş fi rugat eu 
dacă aş fi fost legat de fraţii mei? Rugăciu-
nea mea ar fi inclus ca ceva rău să li se 
întâmple fraţilor mei şi s- ar fi încheiat  
cu expresia «vrei Tu să mă eliberezi din 
mâinile fraţilor mei», sau, cu alte cuvinte: 

«Te rog, scoate- mă acum din această încurcătură!». Este 
foarte interesant pentru mine că Nefi nu s- a rugat, aşa 
cum probabil că eu aş fi făcut- o, pentru ca împrejurările 
sale să se schimbe. În schimb, el s- a rugat să primească 
putere pentru a- şi schimba împrejurările. Şi cred că el 
s- a rugat astfel deoarece el cunoştea, înţelegea şi 
avusese parte de puterea sporită datorată ispăşirii…

Dragi fraţi şi surori, înţelesul acestei povestiri este sim-
plu pentru fiecare dintre noi. Când dumneavoastră şi 

Studiul scripturilor poate 
deveni mult mai semnificativ 
pentru voi dacă vă imaginaţi 
evenimentele care s- au desfă-
şurat. Imaginaţi- vă cum v- aţi 
fi simţit şi cum aţi fi reac-
ţionat dacă aţi fi luat parte 
la evenimentele descrise în 
scripturi. Acest lucru vă poate 
ajuta, de asemenea, să înţe-
legeţi cum se pot asemăna 
relatările scripturale cu situaţii 
din viaţa voastră şi vă poate 
pregăti să puneţi în practică 
adevărurile predate prin inter-
mediul scripturilor.

Să vizualizăm 
scripturile

Exerciţii care trebuie 
efectuate în jurnalul 
pentru studiul 
scripturilor
Exerciţiile care trebuie efec-
tuate în jurnalul pentru stu-
diul scripturilor trebuie scrise 
şi înmânate în fiecare săp-
tămână învăţătorului vostru 
pentru a fi verificate şi a vi se 
oferi sugestii. Gândindu- vă 
profund pentru a oferi cele 
mai bune răspunsuri, veţi 
putea avea experienţe pline 
de învăţăminte în timp ce 
învăţaţi şi puneţi în practică 
adevăruri din scripturi. 

Doctrine şi principii
Doctrinele şi principiile Evan-
gheliei care apar în textul 
scriptural sunt evidenţiate 
cu caractere aldine în lecţie 
pentru a le putea identifica.

Ajutoare pentru studiu
Ajutoarele pentru studiu 
oferă mai multe informaţii 
şi explică lecţii care vă pot 
îmbunătăţi studiul şi înţele-
gerea scripturilor. 
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Tabel pentru citirea Cărţii lui Mormon
Numărul 
unităţii Capitole pe care le am de citit în această săptămână Zilele în care citesc din scripturi

1

Pagina de titlu| Introducere| Mărturia a trei martori| Mărturia a opt martori| Mărturia 
profetului Joseph Smith| O scurtă explicaţie despre Cartea lui Mormon|

D L M M J V S

2 1 Nefi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | D L M M J V S

3 1 Nefi 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | D L M M J V S

4 1 Nefi 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | D L M M J V S

5 1 Nefi 20 | 21 | 22 | 2 Nefi 1 | 2 | 3 | D L M M J V S

6 2 Nefi 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D L M M J V S

7 2 Nefi 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | D L M M J V S

8 2 Nefi 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | D L M M J V S

9 2 Nefi 32 | 33 | Iacov 1 | 2 | 3 | 4 | D L M M J V S

10 Iacov 5 | 6 | 7 | Enos 1 | Iarom 1 | Omni 1 | D L M M J V S

11 Cuvintele lui Mormon 1 | Mosia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D L M M J V S

12 Mosia 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | D L M M J V S

13 Mosia 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | D L M M J V S

14 Mosia 26 | 27 | 28 | 29 | Alma 1 | 2 | 3 | 4 | D L M M J V S

15 Alma 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D L M M J V S

16 Alma 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | D L M M J V S

17 Alma 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | D L M M J V S

18 Alma 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | D L M M J V S

19 Alma 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | D L M M J V S

20 Alma 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | D L M M J V S

21 Alma 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | D L M M J V S

22 Helaman 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D L M M J V S

23 Helaman 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | D L M M J V S

24 3 Nefi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11:1–17 | D L M M J V S

25 3 Nefi 11:18–41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | D L M M J V S

26 3 Nefi 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | D L M M J V S

27 3 Nefi 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | D L M M J V S

28 4 Nefi 1 | Mormon 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8:1–11 | D L M M J V S

29 Mormon 8:12–41 | 9 | Eter 1 | 2 | 3 | D L M M J V S

30 Eter 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D L M M J V S

31 Eter 13 | 14 | 15 | Moroni 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7:1–19 | D L M M J V S

32 Moroni 7:20–48 | 8 | 9 | 10 | D L M M J V S
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Bun venit la studiul Cărţii lui Mormon 

Ce este Cartea lui Mormon?
Cartea lui Mormon este un alt testament al lui Isus Hristos. 
Aceasta conţine scrierile profeţilor din vechime, oferind o re-
latare despre prezenţa lui Dumnezeu în viaţa uneia dintre ra-
murile casei lui Israel de pe continentul american. Pentru 
sfinţii din zilele din urmă, Cartea lui Mormon este o carte de 
scriptură sfântă, alături de Biblie, Doctrină şi legăminte şi de 
Perla de mare preţ. Cartea lui Mormon este o cronică a unor 
mari civilizaţii americane străvechi.

De la prima sa publicare în limba engleză în anul 1830, Cartea 
lui Mormon a fost tradusă în multe limbi, iar numărul exempla-
relor tipărite a depăşit pragul de 150 de milioane. A fost des-
crisă de către profeţi ai lui Dumnezeu ca fiind „cheia de boltă” 
a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

De ce este studiul Cărţii lui Mormon important 
pentru mine?
Preşedintele Ezra Taft Benson ne- a învăţat că, în timp ce stu-
diaţi Cartea lui Mormon cu inima sinceră, veţi fi binecuvântaţi 
să vă apropiaţi mai mult de Dumnezeu:

„Nu există ceva în adâncurile inimilor noastre care tânjeşte să 
ajungă mai aproape de Dumnezeu, să fim mai asemănători 
Lui în viaţa noastră de zi cu zi şi să simţim permanent pre-
zenţa Sa alături de noi? Dacă este aşa, atunci Cartea lui Mor-
mon ne va ajuta, mai mult decât oricare altă carte, să 
realizăm acest lucru.

Cartea lui Mormon nu numai că ne învaţă adevărul, deşi, într- 
adevăr, face acest lucru. Cartea lui Mormon nu numai că 
mărturiseşte despre Hristos, deşi, într- adevăr, face şi aceasta. 
Dar aduce ceva mai mult. Există o putere în carte care va în-
cepe să se reverse în vieţile dumneavoastră în momentul în 
care începeţi să studiaţi serios cartea. Veţi găsi o putere mai 
mare de a vă împotrivi ispitei. Veţi găsi puterea de a evita să 
fiţi înşelaţi. Veţi găsi puterea de a rămâne pe cărarea dreaptă 
şi îngustă. Scripturile sunt numite «cuvintele vieţii» (vezi D&L 
84:85) şi acest lucru nu este nicăieri mai adevărat decât în 
Cartea lui Mormon. Când veţi începe să fiţi flămânzi şi înse-
taţi după acele cuvinte, veţi găsi în viaţă o abundenţă din ce 
în ce mai mare” („Cartea lui Mormon – cheia de boltă a reli-
giei noastre”, Liahona, oct. 2011, p. 56- 57).

Cartea lui Mormon a fost scrisă pentru zilele noastre. Mormon, 
profetul din vechime al cărui nume îl poartă cartea, şi fiul său, 
Moroni, au prescurtat înregistrări realizate de- a lungul mai mul-
tor secole când au compilat plăcile de aur de pe care profetul 
Joseph Smith a tradus Cartea lui Mormon. Dumnezeu, care cu-
noaşte totul de la început până la sfârşit, i- a inspirat pe profeţii 
Săi să includă în acea prescurtare lucrurile de care urma să 
avem nevoie în zilele noastre. Moroni, care a fost ultimul profet 
care a scris în Cartea lui Mormon, a văzut zilele noastre: „Iată, 

eu vorbesc către voi ca şi cum voi aţi fi prezenţi; şi totuşi voi nu 
sunteţi. Dar iată, [voi mi- aţi fost arătaţi de Isus Hristos], iar eu 
cunosc faptele voastre” (Mormon 8:35).

Preşedintele Benson v-a învăţat, de asemenea, că studierea 
Cărţii lui Mormon vă va ajuta să discerneţi între bine şi rău.

„Cartea lui Mormon aduce oamenii la Hristos prin două mo-
duri simple. În primul rând, prin faptul că această carte vor-
beşte despre Hristos şi Evanghelia Sa. Ea depune mărturie 
despre divinitatea Sa şi despre nevoia de a avea un Mântuitor 
şi nevoia de a ne pune încrederea El. Ea depune mărturie de-
spre cădere şi ispăşire şi despre primele principii ale Evanghe-
liei, inclusiv despre nevoia de a avea o inimă frântă şi un spirit 
smerit şi de a avea parte de o renaştere spirituală. Ea declară 
faptul că trebuie să îndurăm până la sfârşit în neprihănire şi 
să trăim o viaţa morală de sfânt.

În al doilea rând, Cartea lui Mormon îi demască pe duşmanii 
lui Hristos. Face de ruşine doctrinele neadevărate şi potoleşte 
conflictele. (Vezi 2 Nefi 3:12). Îi întăreşte pe ucenicii umili ai 
lui Hristos împotriva planurilor, strategiilor şi doctrinelor male-
fice din zilele noastre ale căror autor este diavolul. Genul de 
apostaţi din Cartea lui Mormon este asemănător genului de 
apostaţi din zilele noastre. Dumnezeu, în infinita Sa cunoaş-
tere, a modelat Cartea lui Mormon, astfel încât să observăm 
erorile şi să ştim modul în care să luptăm împotriva concepte-
lor educaţionale, politice, religioase şi filozofice false din zilele 
noastre” („The Book of Mormon Is the Word of God”, En-
sign, mai 1975, p. 64).

Informaţii despre Cartea lui Mormon
Cartea lui Mormon este formată din 15 cărţi mai mici. Opt 
dintre aceste cărţi încep cu câte o scurtă prezentare care a 
fost scrisă pe plăcile de aur traduse de către profetul Joseph 
Smith: 1 Nefi, 2 Nefi, Iacov, Alma, Helaman, 3 Nefi, 4 Nefi şi 
Eter. Unele capitole din Cartea lui Mormon sunt, de aseme-
nea, precedate de câte o scurtă prezentare inclusă pe plăcile 
de aur (cu excepţia propoziţiilor cu privire la capitolele in-
cluse): Mosia 9, Mosia 23, Alma 5, Alma 7, Alma 9, Alma 17, 
Alma 21, Alma 36, Alma 38, Alma 39, Alma 45, Helaman 7, 
Helaman 13, 3 Nefi 11 şi Moroni 9.

Înainte de începutul fiecărui capitol din Cartea lui Mormon, 
se găseşte un scurt rezumat al capitolului, scris cu caractere 
cursive. Aceste rezumate ale capitolelor au fost scrise şi adău-
gate sub îndrumarea Primei Preşedinţii şi nu au existat în tex-
tul original al Cărţii lui Mormon tradus de pe plăcile de aur.
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Locuri posibile din Cartea lui Mormon (raportate unul la altul)*

Râul Sidon

Pustiul Hermaunţ

Pustiul de la miazăzi

Pustiul de la răsărit

Fâşia îngustă de pustiu

Ţara de la miazănoapte

Abundenţa

Zarahemla

Marea de la miazănoapte

Partea cea îngustă a ţării

Pustiu
Marea de la 
miazănoapte

Mulec
Omner

Ghid
Morianton

Lehi
Ierşon

Moroni

Ghedeon

Amoniha

Dealul Manti
Noe

Sidom Dealul Amnihu
Iudeea

Antipara Minon Aaron

Cumeni Zeezrom

Melec
Manti

Antionum

Nefiha

Pământul primei moşteniri

Nefi (Lehi-Nefi)

Amulon

Helam

Şilom
Midoni

Mormon

Marea de la apus Marea de la răsărit

Midian
Ierusalim

Şemlon
Ismael

Lemuel

Şimnilon

Dealul Ripla

* Legături posibile intre locurile din 
Cartea lui Mormon, bazate pe dovezi 
interne. Nu trebuie să faceţi eforturi 
de a identifica puncte pe această 
hartă care să aibă vreo legătură cu 
un loc geografic existent.



XII



1

UNITATEA 1: ZIUA 1

Să studiem 
scripturile
Introducere
Scopul acestei lecţii este de a vă ajuta să învăţaţi cum 
să studiaţi scripturile şi cum să invitaţi Duhul Sfânt să 
vă inspire şi să vă înveţe în timp ce faceţi aceste lucruri. 
Această lecţie vă va ajuta, de asemenea, să deprindeţi 
abilităţi care vă vor fi utile în vederea unei înţelegeri 
mai bune a scripturilor şi a punerii în practică a învăţă-
turilor acestora în viaţa voastră. Când studiaţi această 
lecţie, căutaţi moduri prin care puteţi invita Duhul 
Sfânt să fie prezent în timp ce studiaţi Evanghelia.

Învăţaţi prin studiu şi prin credinţă
Imaginaţi- vă că doriţi să vă îmbunătăţiţi condiţia 
fizică şi rugaţi un prieten să facă exerciţii fizice în locul 
vostru. În ce măsură v- ar fi condiţia fizică influenţată 
de exerciţiile fizice făcute de prietenul vostru? Aplicând 
acest exemplu la creşterea voastră spirituală, aşa cum o 
persoană nu poate face exerciţii fizice pentru altcineva, 
tot aşa o persoană nu poate învăţa Evanghelia pentru 
altcineva. Fiecare dintre noi este responsabil pentru 
propria- i învăţare a Evangheliei şi creştere spirituală.

În Doctrină şi legăminte 88:118, Domnul a descris 
cum se învaţă Evanghelia. În timp ce citiţi acest verset, 
identificaţi ce trebuie să faceţi pentru a învăţa Evan-
ghelia şi completaţi următoarea afirmaţie: „Căutaţi să 
învăţaţi, chiar prin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  şi, de asemenea, 
prin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”.

Căutarea de a învăţa prin studiu şi prin credinţă 
necesită un efort individual. Eforturile voastre de 
a studia Evanghelia cu ajutorul rugăciunii Îl va invita 
pe Duhul Sfânt în procesul de învăţare. Unele dintre 
modalităţile prin care puteţi depune efort în vederea 
studiului Evangheliei în acest an sunt: să vă rugaţi 
pentru a înţelege, să vă faceţi temele de la seminar,  
să le împărtăşiţi altora mărturia voastră şi experienţele 
pe care le aveţi ca urmare a trăirii conform Evanghe-
liei şi a punerii în practică în viaţa voastră a lucrurilor 
pe care le învăţaţi.

Un efort esenţial pe care trebuie să- l faceţi pentru 
ca Duhul Sfânt să facă parte din procesul vostru de 
învăţare spirituală este acela de a studia zilnic din 
scripturi. Studiul personal zilnic din scripturi vă ajută 
să auziţi glasul Domnului vorbindu- vă (vezi D&L 
18:34–36). Vârstnicul Robert D. Hales, din Cvorumul 

celor Doisprezece Apostoli, a promis: „Când vrem 
ca [Dumnezeu] să ne vorbească, cercetăm scripturile 
sfinte, deoarece cuvintele Sale sunt spuse prin inter-
mediul profeţilor Săi. Atunci, El ne va învăţa pe măsură 
ce ascultăm de îndemnurile Spiritului Sfânt” („Sfintele 
scripturi: puterea lui Dumnezeu pentru salvarea noas-
tră”, Ensign sau Liahona, nov. 2006, p. 26).

Când citiţi scripturile şi Îl invitaţi pe Duhul Sfânt la stu-
diul vostru, veţi primi binecuvântări care constau într- o 
creştere spirituală mai mare, o apropiere mai mare de 
Dumnezeu, o revelaţie mai mare în viaţa voastră, mai 
multă tărie de a vă împotrivi ispitei şi o mărturie mai 
puternică despre Evanghelia lui Isus Hristos.

Studiul scripturilor
Preşedintele Marion G. Romney, din Prima Preşedinţie, 
a identificat unul dintre scopurile cheie ale scripturilor 
când a spus: „Scripturile au fost scrise pentru a păstra 
principii pentru folosul nostru” („Records of Great 
Worth”, Ensign, sept. 1980, p. 4). Când studiem scrip-
turile, învăţăm principiile şi doctrinele Evangheliei. 
Aceste principii şi doctrine ne vor îndruma pe măsură 
ce le punem în practică în viaţa noastră.

Găsirea principiilor şi doctrinelor inestimabile cuprinse 
în scripturi necesită efort şi exerciţiu. Vârstnicul Rich-
ard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a comparat studiul scripturilor cu 
munca de căutare a pietrelor preţioase: 
„Găsiţi diamantele adevărului care, 
uneori, trebuie căutate cu mare 
atenţie în pasajele [scripturale] 
(„Four Fundamentals for Those 
Who Teach and Inspire Youth”, în 
Old Testament Symposium Speeches, 
1987 [1988], p. 1). Procesul studierii 
sau căutării scripturilor constă în trei 
etape importante: (1) trebuie să înţele-
gem contextul scripturilor; (2) trebuie să identificăm 
principiile şi doctrinele predate; (3) trebuie să punem 
în practică în viaţa noastră acele adevăruri.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la  
următoarea întrebare: Care sunt asemănările dintre un 

miner care caută diamante şi cineva care cercetează scripturile 
pentru a găsi principii ale Evangheliei şi care le pune în practică 
în viaţa sa?

Înţelegeţi contextul scripturilor
Înţelegerea contextului unui fragment scriptural vă 
pregăteşte să înţelegeţi mesajul Evangheliei pe care  
îl conţine. Preşedintele Thomas S. Monson ne- a sfă-
tuit: „Însuşiţi- vă lecţiile pe care le predau scripturile. 
Înţelegeţi contextul şi împrejurările… Studiaţi- le ca şi 
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cum ele v- ar fi vorbit dumneavoastră, căci acesta este 
adevărul” („Fiţi cât mai buni cu putinţă”, Ensign sau 
Liahona, mai 2009, p. 68).

Când citiţi scripturile, este util să adresaţi întrebări 
precum: „Cine a scris aceste versete?”, „Pentru cine 
au fost scrise?”, „Ce se întâmplă în această relatare?” 
şi „De ce a scris autorul aceste versete?”. Rezumatele 
capitolelor (ceea ce este scris cu caractere cursive la 
începutul fiecărui capitol) oferă o scurtă prezentare a 
evenimentelor principale din fiecare capitol şi, adesea, 
răspund acestor întrebări.

Este, de asemenea, util să căutaţi în dicţionar cuvintele 
dificile sau necunoscute. Când o expresie sau un frag-
ment din scripturi nu este clar, folosirea tuturor notelor 
de subsol disponibile vă poate ajuta să dobândiţi o 
înţelegere mai bună.

Pentru a exersa folosirea acestor resurse, citiţi 3 Nefi 
17:1–10 şi căutaţi răspunsurile la următoarele întrebări: 
Cine a fost vorbitorul? Cui i se adresa? Ce se întâmpla? 
Nu uitaţi să citiţi rezumatul capitolului pentru o scurtă 
prezentare a evenimentelor care au loc.

 2. Folosind nota de subsol din 3 Nefi 17:1, răspundeţi,  
în jurnalul pentru studiul scripturilor, la următoarea între-

bare: Ce a vrut Isus să spună când a zis: „Timpul Meu este 
aproape”?

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cu pro-
priile voastre cuvinte ce s- a întâmplat când Salvatorul Se 

pregătea să plece din mijlocul mulţimii. De ce a rămas? Ce a fă-
cut El pentru oameni?

Identificaţi doctrinele şi principiile
Doctrinele şi principiile sunt adevăruri eterne, ne-
schimbătoare ale Evangheliei care ne oferă îndrumare 
în viaţă. Profeţii din vechime ne învaţă aceste adevăruri 
prin intermediul evenimentelor, povestirilor sau cuvân-
tărilor pe care le- au consemnat în scripturi.

Odată ce înţelegeţi contextul unui fragment scriptural, 
sunteţi pregătiţi să identificaţi doctrinele şi principiile cu-
prinse în fragmentul respectiv. Vârstnicul Richard G. Scott 
a descris o modalitate utilă de a înţelege principii: „Prin-
cipiile sunt adevăr concentrat, ambalat pentru a fi pus 
în practică într- o mare diversitate de circumstanţe. Un 
principiu adevărat face ca deciziile să fie clare chiar şi în 
cele mai confuze şi coercitive circumstanţe. Este nevoie 
de un mare efort pentru a organiza adevărul pe care- l 
conchidem în simple afirmări ale principiului” („Acqui-
ring Spiritual Knowledge”, Ensign, nov. 1993, p. 86).

Unele principii ale Evangheliei sunt clarificate prin fo-
losirea expresiilor precum „astfel vedem” sau „totuşi”. 
Totuşi, cele mai multe dintre principii nu sunt afirmate 
în mod direct. Ele sunt ilustrate prin vieţile oamenilor 

despre care se vorbeşte în scripturi. Aceste doctrine şi 
principii pot fi descoperite adresându- vă întrebări pre-
cum: „Care este morala sau mesajul spiritual al acestei 
relatări?”, „De ce a inclus scriitorul această relatare sau 
acest eveniment?”, „Ce a dorit autorul să învăţăm?” 
şi „Ce adevăruri sunt propovăduite în acest fragment 
scriptural?”.

 4. Pentru a exersa identificarea unora dintre principiile  
şi doctrinele predate în 3 Nefi 17:1–10, scrieţi în jurnalul 

pentru studiul scripturilor un răspuns, fie pentru activitatea a, fie 
pentru activitatea b. Pentru o scurtă prezentare, nu uitaţi să citiţi 
rezumatul fiecărui capitol.
 a. Cine vorbeşte în aceste versete? Cui i se adresează? Care 
este morala sau mesajul spiritual al relatării din 3 Nefi 17:1–10?
 b. Care sunt unele dintre lucrurile pe care scriitorul versetelor 1, 
5–6 şi 9–10 a dorit să le învăţăm din această relatare? Care 
sunt unele dintre adevărurile importante pe care le- aţi învăţat 
din aceste versete?

Unul dintre adevărurile Evangheliei pe care le- aţi fi pu-
tut identifica din aceste versete este: Domnul răspunde 
dorinţelor noastre sincere de a ne apropia de El.

Puneţi în practică doctrine şi principii
După ce aţi identificat doctrinele şi principiile Evan-
gheliei, sunteţi pregătiţi să acţionaţi şi să faceţi ceva în 
legătură cu ele. Când acţionaţi conform celor învă-
ţate, simţiţi cum Duhul Sfânt depune mărturie despre 
adevărul acelui principiu (vezi Moroni 10:4–5). Fiecare 
lecţie predată acasă, la seminar şi la Biserică, precum 
şi prin intermediul fiecărei activităţi din programul 
Datoria faţă de Dumnezeu şi al fiecărei experienţe din 
programul Progresul personal este menită să ne ajute 
să acţionăm conform celor învăţate.

Preşedintele Thomas S. Monson a spus: 
„Obiectivul predării Evangheliei… nu  
este de a «revărsa informaţii» în mintea 
cursanţilor… Obiectivul este de a inspira 
persoana respectivă să se gândească la 
principiile Evangheliei, să le simtă şi, apoi,  

să facă ceva, astfel încât să trăiască în acord cu ele ” (în 
Conference Report, oct. 1970, p. 107).

Pentru a vă ajuta să puneţi în practică principiile pe 
care le învăţaţi, adresaţi întrebări precum: „Ce vrea 
Domnul să fac cu această cunoaştere?”, „Ce îndem-
nuri spirituale am primit care să mă ajute să pro-
gresez?”, „Ce schimbare în bine poate aduce acest 
principiu în viaţa mea?”, „Ce pot începe sau înceta  
să fac acum pentru a- mi trăi viaţa conform acestui 
adevăr?”, „Cum mi se va îmbunătăţi viaţa dacă fac 
ceea ce mă învaţă scripturile?”.
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 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un scurt pa-
ragraf în care să descrieţi cum puteţi pune în practică un 

principiu sau o doctrină pe care aţi învăţat- o din 3 Nefi 17:1–10.

Abilităţi şi metode privind studiul scripturilor
Folosirea următoarelor abilităţi şi metode privind stu-
diul vă va ajuta să înţelegeţi contextul scripturilor şi să 
identificaţi şi să puneţi în practică doctrinele şi princi-
piile predate în ele. Aceste metode vor fi menţionate în 
acest manual. Citiţi fiecare abilitate şi alegeţi una sau 
două de care credeţi că aveţi nevoie pentru a le folosi 
mai des în studiul personal al scripturilor.

Cauza şi efectul. Căutaţi sintagme precum dacă… 
atunci şi deoarece… de aceea. Exemple: 2 Nefi 13:16–26; 
Alma 34:33.

Referinţele suplimentare. Faceţi legătura între frag-
mente din scripturi pentru a le clarifica înţelesul şi a le 
face mai uşor de înţeles. De exemplu, comparaţi Mosia 
11:2–6, 14 şi Deuteronomul 17:14–20. Puteţi folosi, de 
asemenea, notele de subsol pentru a găsi referinţe supli-
mentare scripturale. Exemplu: 3 Nefi 12:28–29, nota de 
subsol 29a, face trimitere la Doctrină şi legăminte 42:23.

Determinarea contextului. Stabiliţi cine, ce, când şi 
unde cu privire la evenimentele scripturale. Exemplu: 
Alma 31:1, 6–11; 32:1–6 oferă contextul pentru Alma 
32:21–43.

Cuvintele cheie. Cuvinte şi expresii precum „cu toate 
acestea” sau „astfel noi vedem” sunt invitaţii de a ne 
opri şi de a căuta explicaţii despre ceea ce tocmai am 
citit. Exemple: Alma 30:60; Helaman 6:35–36; 3 Nefi 
18:30–32.

Marcarea scripturilor. Coloraţi, încercuiţi sau subli-
niaţi, în scripturile voastre, cuvinte şi expresii impor-
tante care oferă un înţeles special versetului respectiv. 
De asemenea, scrieţi pe margini scurte gânduri, 
sentimente, cunoştinţe dobândite sau principii. Acest 
lucru vă va ajuta să vă amintiţi de ce este acea scriptură 
importantă pentru voi.

Înlocuirea numelui. Puneţi- vă numele în locul celui 
din scripturi. Exemplu: înlocuiţi numele lui Nefi cu al 
vostru în 1 Nefi 3:7.

Cugetarea. A cugeta înseamnă a te gândi profund 
la ceva. Cugetarea include adresarea de întrebări şi 
evaluarea a ceea ce ştiţi şi a ceea ce aţi învăţat. Cugeta-
rea duce, adesea, la cunoaşterea modului de a pune în 
practică un principiu în viaţa voastră.

Cuvintele repetate. Poate fi important ca cititorul să 
acorde atenţie cuvintelor sau expresiilor care se repetă. 
Ele sunt indicii cu privire la ceea ce scriitorul a conside-
rat ca fiind important. Exemple: cuvântul îngrozitor din 

2 Nefi 9:10, 19, 26–27, 39, 46–47; expresia aduceţi- vă 
aminte din Helaman 5:6–14.

Antitezele scripturale. Uneori, profeţii plasează 
relatări despre oameni diferiţi, idei sau evenimente 
diferite una lângă alta în scripturi. Antiteza dintre cele 
două uşurează identificarea şi înţelegerea principiilor 
importante ale Evangheliei care sunt predate. Căutaţi 
antiteze în versete, în fragmente scripturale sau în capi-
tole din scripturi. Exemple: 2 Nefi 2:27; Alma 47–48.

Listele din scripturi. Găsirea listelor din scripturi 
vă poate ajuta să înţelegeţi mai bine ce doresc să ne 
înveţe Domnul şi profeţii Săi. Când găsiţi astfel de 
liste, puteţi să numerotaţi fiecare element. Exemplu: 
lista cu practicile ticăloase din rândul nefiţilor descrise 
în Helaman 4:11–13.

Simbolismul scriptural. Cuvinte precum asemenea, 
ca sau ca şi când ajută la identificarea simbolurilor. 
Încercaţi să aflaţi înţelesul simbolului. Folosiţi notele de 
subsol şi Ghidul pentru scripturi pentru a găsi mai uşor 
înţelesul simbolului. Exemplu: comparaţi Iacov 5:3, 
75–77 cu Iacov 6:1–7.

Vizualizarea. Imaginaţi- vă acţiunea despre care 
citiţi. Adresaţi întrebări despre evenimentul respectiv 
şi imaginaţi- vă că sunteţi prezent în mijlocul acţiunii. 
Exemplu: încercaţi să vizualizaţi ceea ce se întâmplă 
în Enos 1:1–8.

Definiţiile cuvintelor. Scripturile conţin, adesea, 
cuvinte care nu ne sunt familiare. Când întâlniţi un 
cuvânt necunoscut, folosiţi Ghidul pentru scripturi, 
notele de subsol sau un dicţionar obişnuit pentru a 
găsi sensul cuvântului respectiv.

 6. Alegeţi şi folosiţi una dintre abilităţile descrise în sec-
ţiunea precedentă, intitulată „Abilităţi şi metode privind 

studiul scripturilor”. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi 
cum v- a ajutat acea abilitate în studiul personal al scripturilor.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat lecţia „Să studiem scripturile” şi am încheiat- o în data 
de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 1: ZIUA 2

Planul salvării
Introducere
Tatăl nostru Ceresc ne- a oferit nouă, copiilor Săi, un 
plan menit să ne ducă pe toţi către fericirea eternă 
şi către exaltare. Ispăşirea lui Isus Hristos este punc-
tul central al planului Său. Ispăşirea biruie efectele 
căderii şi face posibil ca noi să ne putem pocăi şi să fim 
curăţaţi de păcatele noastre, astfel încât să putem avea 
bucurie în această viaţă şi în eternitate.

Această lecţie vă va oferi o scurtă prezentare a planului 
salvării conceput de Tatăl Ceresc. Vă poate ajuta să ve-
deţi legătura existentă între adevărurile Evangheliei pe 
care le veţi învăţa anul acesta, precum şi legătura dintre 
aceste adevăruri şi scopul pentru care vă aflaţi pe pă-
mânt. Pe măsură ce înţelegerea voastră despre planul 
salvării creşte, credinţa voastră în Dumnezeu şi în Fiul 
Său, Isus Hristos, va creşte, tot aşa cum se va întâmpla 
şi cu capacitatea voastră de a vă îndeplini partea din 
plan. Planul salvării este „plenitudinea Evangheliei lui 
Isus Hristos, menită să aducă omului nemurirea şi viaţa 
veşnică. El include crearea, căderea şi ispăşirea, îm-
preună cu toate legile, rânduielile şi doctrinele care au 
fost date de Dumnezeu. Acest plan face posibil ca toţi 
oamenii să fie exaltaţi şi să trăiască pentru totdeauna 
lângă Dumnezeu” (Ghidul pentru scripturi, „Planul 
mântuirii”, scriptures.lds.org).

Planul ne ajută să ne înţelegem scopul din 
viaţa muritoare
Planul salvării conceput de Tatăl nostru Ceresc răs-
punde numeroaselor întrebări pe care cei mai mulţi 
dintre oameni şi le- au adresat la un anumit moment 
din viaţa lor. V- aţi adresat vreodată întrebări precum: 
„De unde am venit?”, „De ce sunt aici?”, „Unde voi 
merge după această viaţă?”

Înainte să ne fi născut pe pământ, noi am trăit în 
prezenţa Tatălui nostru Ceresc, în calitate de copii ai 
Săi de spirit. Suntem literalmente copiii Săi, iar El ne 
iubeşte. Planul salvării conceput de El este calea prin 
care fiecare dintre noi poate deveni asemenea Lui şi 
se poate bucura de toate binecuvântările Sale. Noi 
am înţeles şi am acceptat planul Său înainte de a  
veni pe pământ.

Cartea lui Mormon joacă un rol central în înţelegerea 
noastră a planului salvării. Profeţii din Cartea lui Mor-
mon au folosit o varietate de termeni când au vorbit 
despre acest plan.

 1. Citiţi versetele enumerate mai jos şi identificaţi denu-
mirea folosită, în fiecare verset, pentru planul Tatălui Ce-

resc. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi denumirea 
respectivă în dreptul referinţei scripturale corespunzătoare. Prima 
vă este dată ca exemplu.
 a. 2 Nefi 9:6 „Planul milos al Marelui Creator”
 b. 2 Nefi 11:5  
 c. Alma 12:25  
 d. Alma 24:14  
 e. Alma 42:8  
 f. Alma 42:15  

Cuvinte precum milos, 
salvării, fericirii şi mân-
tuirii subliniază doctrina 
conform căreia planul 
Tatălui Ceresc este me-
nit să le ofere copiilor 
Săi salvare şi fericire 
eterne.

 2. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, răs-

pundeţi la întrebarea urmă-
toare: Cum vă influenţează 
viaţa cunoaşterea faptului că 
Tatăl Ceresc are un plan pentru 
fericirea şi exaltarea voastră?

În timpul studiului făcut 
acasă, veţi avea ocazia să 
răspundeţi la întrebări şi să 
vă împărtăşiţi cunoştinţele 
cu învăţătorul vostru prin 
intermediul unui jurnal pentru 
studiul scripturilor. Faptul 
de a vă consemna gândurile 
şi impresiile şi de a vă scrie 
răspunsurile la întrebările din 
manual poate înlesni primirea 
revelaţiei şi vă poate ajuta 
să înţelegeţi acele scripturi 
anume. Luaţi- vă cu voi jurna-
lul pentru studiul scripturilor 
la clasa de seminar săptă-
mânală pentru a fi pregătiţi 
să discutaţi despre ceea ce 
aţi învăţat şi pentru a- i arăta 
învăţătorului vostru temele pe 
care le- aţi făcut.

Jurnale pentru 
studiul scripturilor



5

Rolul libertăţii de a alege şi al căderii lui 
Adam şi a Evei în planul salvării
Adam şi Eva au fost primii dintre copiii Tatălui Ceresc 
care au venit pe acest pământ. El i- a pus în Grădina 
Edenului şi le- a dat libertatea de a alege – „abilitatea 
şi privilegiul… de a alege să acţioneze pentru ei înşişi” 
(Ghidul pentru scripturi, „Libertatea de a alege”, 
scriptures.lds.org). El le- a poruncit să nu mănânce din 
fructul pomului cunoaşterii binelui şi răului. Supunerea 
faţă de această poruncă însemna că aveau să rămână 
în grădină, însă nu puteau să progreseze având parte 
de opoziţie într- o viaţă muritoare. Ei nu ar fi putut 
cunoaşte bucuria, deoarece nu ar fi putut avea parte  
de tristeţe şi durere.

Citiţi 2 Nefi 2:17–20 şi aflaţi ce li s- a întâmplat lui Adam 
şi Evei după ce au ales să încalce porunca lui Dumnezeu. 
În spaţiul liber, descrieţi ce au ales Adam şi Eva să facă 
şi două dintre efectele pe care acea alegere – numită, 

adesea, căderea – le- a avut asupra lor:   
  
 

Citiţi 2 Nefi 2:22–26 şi identificaţi mai multe dintre 
consecinţele alegerii lui Adam şi a Evei. Marcaţi în 
scripturile voastre adevărurile suplimentare pe care le 
învăţaţi despre efectele căderii.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, terminaţi urmă-
toarea frază descriind efectele căderii lui Adam şi a Evei 

asupra voastră personal. Includeţi idei despre alegeri, libertatea 
de a alege, trupuri fizice, moarte, copii şi păcat.

„Din cauza încălcării lui Adam şi a Evei eu sunt, de asemenea, 
într- o stare decăzută şi…”

Rolul ispăşirii lui Isus Hristos în planul salvării
Păcatul şi moartea ne împiedică să fim în prezenţa Ta-
tălui nostru din Cer. Nu ne putem întoarce în prezenţa 
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lui Dumnezeu fără ajutor divin. Trebuie să înţele-
gem rolul lui Isus Hristos şi al ispăşirii Sale în planul 
salvării, astfel încât să putem avea credinţă în El şi să 
urmăm planul Tatălui Ceresc. Studiaţi Mosia 3:17–19 
şi căutaţi expresii care descriu modul în care ispăşirea 
lui Isus Hristos învinge efectele căderii şi ne ajută să 
avem parte de fericire şi să ne întoarcem la Tatăl nostru 
Ceresc. Rezumaţi aceste versete cu propriile voastre 
cuvinte:   
  
 

Un principiu pe care îl învăţăm este: Isus Hristos este 
figura centrală din planul salvării, iar ispăşirea Sa 
este ceea ce face ca planul să aibă efect pentru toţi 
copiii lui Dumnezeu.

 4. Citiţi următoarele fragmente scripturale: 2 Nefi 2:8; 
Mosia 3:7–11; 16:4–8; Alma 34:9, 15–16; Mormon 9:13–

14. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un paragraf în 
care să explicaţi ce vă învaţă acestea despre rolul vital al ispăşirii 
lui Isus Hristos în planul salvării. Puteţi sublinia expresiile care au 
o însemnătate anume pentru voi.

Responsabilitatea noastră în cadrul planului 
salvării
Tatăl Ceresc a pregătit planul Său perfect pentru a face 
posibile fericirea noastră eternă şi exaltarea noastră 
în prezenţa Lui şi alături de cei dragi ai noştri. Isus 
Hristos Şi- a îndeplinit rolul în plan biruind moartea şi 
făcând posibil ca noi să biruim păcatul şi să ne întoar-
cem să trăim din nou în prezenţa Tatălui nostru din 
Cer. Totuşi, acest lucru nu elimină responsabilitatea 
noastră în cadrul planului.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi Unele din-
tre responsabilităţile mele în cadrul planului salvării şi 

enumeraţi ce vă învaţă fiecare dintre următoarele versete despre 
responsabilitatea noastră personală de a invita puterea ispăşirii 
în viaţa noastră şi de a beneficia din plin de binecuvântările pla-
nului salvării:
 a. 2 Nefi 2:25–27;
 b. Mosia 3:12–13;
 c. Alma 12:24–25, 32–34;
 d. 3 Nefi 27:13–14, 20–22, 27.

Aceste scripturi ne pot ajuta să înţelegem că, atunci 
când alegem să trăim conform Evangheliei lui Isus 
Hristos şi când urmăm planul lui Dumnezeu, ne 
pregătim să primim viaţa eternă prin intermediul 
ispăşirii Salvatorului.

 6. Presupuneţi că aţi fost rugaţi să rostiţi o cuvântare, în 
cadrul Bisericii, despre planul salvării. Folosind ceea ce aţi 

învăţat din scripturi în cadrul temei de mai sus, scrieţi în jurnalul 
pentru studiul scripturilor ce aţi spune despre responsabilitatea 
pe care o avem în cadrul planului Tatălui Ceresc.

Cugetaţi la ceea ce aţi putea face pentru a vă îndeplini 
mai bine responsabilitatea pe care o aveţi în cadrul 
planului Tatălui Ceresc şi pentru a invita puterea Sal-
vatorului în viaţa voastră. Gândiţi- vă să vă împărtăşiţi 
gândurile unuia dintre părinţii sau fraţii voştri ori unui 
prieten apropiat.

Planul salvării oferă răspunsuri şi îndrumare
Înţelegerea planului salvării vă poate îndruma când 
luaţi decizii şi când căutaţi răspunsuri la întrebările 
voastre sau ale altora.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre întrebările de mai jos spunând cum oferă în-

drumare şi răspunsuri faptul de a înţelege planul salvării:
 a. În ce fel vă este influenţat respectul de sine de cunoaşterea 
că sunteţi literalmente un copil al lui Dumnezeu?
 b. Cum i- aţi răspunde cuiva care spune: „Este viaţa mea – fac 
ce vreau”?
 c. Cum poate înţelegerea planului salvării să ajute pe cineva să 
vadă dincolo de ideile precum că viaţa înseamnă doar distracţie 
şi satisfacerea dorinţelor?
 d. Cum vă puteţi folosi cunoaşterea pe care o aveţi despre pla-
nul salvării pentru a ajuta pe cineva care are parte de greutăţi şi 
care simte că le are pentru că Dumnezeu nu- l iubeşte?

Înţelegerea planului salvării vă poate ajuta să vă 
supuneţi poruncilor lui Dumnezeu, deoarece această 
înţelegere explică de ce trebuie să ne supunem lor (vezi 
Alma 12:32).

 8. Citiţi 2 Nefi 2:25 şi rezumaţi scopul planului salvării 
răspunzând, în jurnalul pentru studiul scripturilor, la ur-

mătoarea întrebare: În ce moduri v- a adus bucurie planul salvării 
vouă şi membrilor familiei voastre?

 9. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat lecţia „Planul salvării” şi am încheiat- o în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 1: ZIUA 3

Pagina de titlu, 
introducerea şi 
mărturiile martorilor
Introducere
Imaginaţi- vă că un prieten vă întreabă de ce membrii 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă 
au nevoie de Cartea lui Mormon dacă au deja Biblia. 
(Probabil că aţi avut deja această experienţă!) Ce i- aţi 
spune prietenului vostru?

Cartea lui Mormon începe cu o pagină de titlu şi cu o 
introducere care explică scopul acestei cărţi sacre, inclu-
siv efectul pe care îl poate avea asupra mărturiei şi rela-
ţiei noastre cu Dumnezeu. Primele pagini ale Cărţii lui 
Mormon conţin, de asemenea, mărturiile martorilor care 
au văzut plăcile de aur de pe care a fost tradusă cartea şi 
care au depus mărturie despre originea ei divină.

În timp ce parcurgeţi această lecţie, gândiţi- vă cum pu-
teţi învăţa cel mai mult din studiul Cărţii lui Mormon 
în acest an şi cum vă poate ajuta Cartea lui Mormon să 
aveţi o mărturie mai puternică despre Salvatorul Isus 
Hristos şi despre Evanghelia Sa restaurată.

Pagina de titlu
Profetul Joseph Smith a explicat că Moroni, profetul din 
vechime, a inclus pagina de titlu a Cărţii lui Mormon 
pe plăcile de aur: „Pagina de titlu a Cărţii lui Mormon 
este o traducere întocmai, luată de pe ultima foaie, 
de pe partea stângă a culegerii sau cărţii de plăci, care 
conţinea cronica ce a fost tradusă… şi pagina de titlu 
menţionată nu este sub nicio formă o compoziţie 
modernă, a mea sau a oricărui alt om care a trăit sau 
trăieşte în această generaţie” (Învăţături ale preşedinţilor 
Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 63).

Când citiţi primul paragraf de pe pagina de titlu, 
căutaţi cuvinte şi expresii pe care Moroni le- a folosit 
pentru a depune mărturie despre implicarea Domnului 
în aducerea la lumină a Cărţii lui Mormon.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi de ce 
este important pentru voi să ştiţi cât de mult S- a implicat 

Domnul în scrierea şi traducerea Cărţii lui Mormon.

Când citiţi al doilea paragraf de pe pagina de titlu, 
căutaţi cele trei scopuri pentru care Moroni a spus că 
a fost scrisă Cartea lui Mormon. (Le puteţi marca în 
scripturile voastre.) „Casa lui Israel” se referă atât la cei 
care sunt descendenţii lui Iacov, cât şi la cei care sunt 
membri de legământ ai Bisericii Domnului (vezi Ghidul 
pentru scripturi, „Israel”). Mai mult, expresia „[iudei şi 
neamuri]” îi include pe toţi copiii Tatălui Ceresc. În al 
doilea paragraf, personalizaţi mesajul paginii de titlu 
înlocuind „urmaşii casei lui Israel” şi „iudeilor şi nea-
murilor” cu numele vostru.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi cum vă 
ajută cunoaşterea acestor scopuri ale Cărţii lui Mormon 

să înţelegeţi importanţa ei.

Preşedintele Ezra Taft Benson a spus următoarele 
despre „misiunea principală” sau scopul Cărţii lui 
Mormon:

„Aşa cum se consemnează în pagina ei de titlu, misiu-
nea principală a Cărţii lui Mormon este «pentru con-
vingerea iudeilor şi a neamurilor că Isus este Hristosul, 
Dumnezeul Veşnic, care Se arată tuturor naţiunilor».

Cine caută cu sinceritate adevărul poate dobândi 
mărturia că Isus este Hristosul în timp ce meditează, 
rugându- se, asupra cuvintelor inspirate ale Cărţii lui 
Mormon.

Mai mult de jumătate dintre toate versetele Cărţii lui 
Mormon se referă la Domnul nostru. Numele lui Hris-
tos, sub diverse forme, este menţionat mai frecvent, 
raportat la numărul de versete, în Cartea lui Mormon 
decât chiar şi în Noul Testament” („Come unto Christ”, 
Ensign, nov. 1987, p. 83).
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Aşa cum se afirmă în propria- i pagină de titlu, Cartea 
lui Mormon este o mărturie că Isus este Hristosul. 
În timp ce veţi studia Cartea lui Mormon de- a lungul 
acestui an, concentraţi- vă asupra a ceea ce învăţaţi 
despre Isus Hristos şi cereţi- I Tatălui Ceresc, în ru-
găciune, să vă confirme ceea ce învăţaţi prin puterea 
Duhului Sfânt.

Introducerea Cărţii lui Mormon
V- aţi întrebat vreodată cum poate o boltă dintr- un pod 
sau o clădire să ţină construcţia respectivă să nu se 
prăbuşească fără să aibă vreun sprijin dedesubt? Când 
se construieşte o boltă, cele două părţi sunt construite 
pe suporţi care să le sprijine. Spaţiul din vârful boltei 
este, apoi, măsurat cu atenţie şi o piatră numită „cheie 
de boltă” este cioplită pentru a se potrivi cu exactitate. 
După ce cheia de boltă este fixată în locul ei, bolta poate 
se stea fără sprijin extern. Imaginaţi- vă ce s- ar întâmpla 
cu bolta în cazul în care cheia de boltă ar fi îndepărtată.

Deschideţi la introducerea Cărţii lui Mormon şi citiţi 
cel de- al şaselea paragraf, care începe cu: „În legătură 
cu această cronică…”. Când citiţi acest paragraf, căutaţi 
cele trei principii importante predate de profetul Jo-
seph Smith cu privire la Cartea lui Mormon.

Preşedintele Ezra Taft Benson a explicat mai multe 
despre modul în care Cartea lui Mormon este cheia 
de boltă a religiei noastre. În timp ce citiţi acest citat, 
subliniaţi expresiile sau afirmaţiile care vă pot ajuta să 
descrieţi cuiva rolul principal pe care Cartea lui Mor-
mon îl are în religia noastră.

„Există trei moduri în care Cartea lui Mormon este 
cheia de boltă a religiei noastre. Ea este cheia de boltă 
în ceea ce priveşte mărturia noastră despre Hristos. 
Este cheia de boltă a doctrinei noastre. Este cheia de 
boltă a mărturiei.

Cartea lui Mormon este cheia de boltă în mărturia 
noastră despre Isus Hristos, care este El Însuşi piatra 
din capul unghiului a tot ceea ce facem. Ea depune 
mărturie, cu putere şi claritate, despre realitatea Sa…

Cheie de  
boltă

Domnul Însuşi a afirmat că această carte, Cartea lui 
Mormon, conţine «plenitudinea Evangheliei lui Isus 
Hristos» (D&L 20:9). Aceasta nu înseamnă că ea 
conţine toate învăţăturile, toate doctrinele revelate 
vreodată. Ci înseamnă că, în Cartea lui Mormon, găsim 
plenitudinea doctrinelor necesare pentru salvarea 
noastră. Iar ele sunt propovăduite clar şi simplu, astfel 
încât chiar şi copiii pot învăţa căile salvării şi exaltării…

În cele din urmă, Cartea lui Mormon este cheia de 
boltă a mărturiei. Aşa cum bolta se prăbuşeşte dacă 
îndepărtăm cheia de boltă, tot aşa s- ar întâmpla cu 
Biserica în cazul în care Cartea lui Mormon nu ar fi 
adevărată. Duşmanii Bisericii înţeleg clar acest lucru. 
Acesta este motivul pentru care ei încearcă din răs-
puteri să demonstreze neadevărul Cărţii lui Mormon, 
deoarece dacă ar putea fi discreditată, profetul Joseph 
Smith ar fi, de asemenea, discreditat. La fel s- ar în-
tâmpla şi cu crezul nostru cu privire la cheile preoţiei, 
la revelaţie şi la Biserica restaurată. Dar, tot la fel, în 
cazul în care Cartea lui Mormon este adevărată – şi 
milioane de oameni au depus mărturie până acum 
că au primit mărturia Spiritului că ea este adevărată 
– atunci oamenii trebuie să accepte declaraţiile cu 
privire la restaurare şi la tot ce implică aceasta” („Car-
tea lui Mormon – cheia de boltă a religiei noastre”, 
Liahona, oct. 2011, p. 54–55).

 3. Citiţi al optulea paragraf al introducerii Cărţii lui Mor-
mon, care începe cu: „Noi îi invităm pe toţi oamenii de 

pretutindeni…” şi identificaţi cum puteţi să ştiţi că această carte, 
Cartea lui Mormon, este adevărată. După ce aţi citit paragraful, 
completaţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, următoarea 
frază: Pe măsură ce citim, cugetăm şi ne rugăm, Duhul Sfânt…

Aşa cum cheia de boltă susţine celelalte pietre dintr- o 
boltă, tot aşa mărturia despre Cartea lui Mormon ne 
întăreşte mărturiile despre celelalte principii impor-
tante ale Evangheliei. Citiţi cel de- al nouălea paragraf 
al introducerii, care începe cu: „Aceia care vor obţine 
această mărturie divină…” şi subliniaţi cele trei ade-
văruri suplimentare despre care veţi dobândi o mărtu-
rie pe măsură ce veţi urma sfatul din cel de- al optulea 
paragraf. Pe măsură ce citim, cugetăm şi ne rugăm 
cu privire la Cartea lui Mormon, Duhul Sfânt va 
depune mărturie că este adevărată, că Isus este 
Hristosul, că Joseph Smith a fost un profet al lui 
Dumnezeu şi că Biserica lui Isus Hristos a Sfinţi-
lor din Zilele din Urmă este împărăţia Domnului 
pe pământ.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi de ce 
această carte, Cartea lui Mormon, este numită cheia de 

boltă a religiei noastre.
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Mărturiile martorilor
Imaginaţi- vă că sunteţi judecători care încearcă să de-
termine adevărul despre ce s- a întâmplat într- o dispută 
dintre două tabere. Cât de important ar fi să aveţi un 
martor care să fi văzut ce s- a întâmplat? Cât de impor-
tant ar fi să aveţi mai mulţi martori?

Domnul le- a arătat mai multor martori plăcile de aur 
de pe care Joseph Smith a tradus Cartea lui Mormon. 
Citiţi „Mărturia a trei martori” şi marcaţi trei sau patru 
expresii pe care ei le- au folosit pentru a depune mărtu-
rie despre plăci şi despre aducerea la lumină a Cărţii lui 
Mormon. Apoi, citiţi „Mărturia a opt martori”. Remar-
caţi diferenţele dintre experienţele celor două grupuri 
descrise în tabelul de mai jos.

Cei trei martori Cei opt martori

 1. Un înger le- a arătat 
plăcile, Urimul şi Tumimul, 
platoşa, Liahona şi sabia 
lui Laban.

 1. Joseph Smith le- a arătat 
plăcile.

 2. Glasul lui Dumnezeu a 
afirmat caracterul divin  
al cronicii.

 2. Ei au ţinut în mână plăcile 
de aur.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la  
următoarea întrebare: De ce este important faptul că au 

mai fost şi alţi martori care au văzut plăcile de aur în afară de  
Joseph Smith?

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi- vă mărtu-
ria despre Cartea lui Mormon, despre Joseph Smith şi de-

spre Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos. Dacă simţiţi că nu 
aveţi încă o mărturie proprie, scrieţi ce veţi face pentru a vă dez-
volta, în acest an, o mărturie despre Cartea lui Mormon. Pentru a 
vă întări mărturia, împărtăşiţi- vă sentimentele despre ceea ce aţi 
scris unuia dintre părinţii voştri, unui alt membru al familiei sau 
unui prieten.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat lecţia „Materiale introductive din Cartea lui Mormon” 
şi am încheiat- o în data de (data).

Oliver Cowdery David WhitmerMartin Harris

Preşedintele Boyd K. Packer, 
din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, ne- a învăţat 
cum putem dezvolta o mărtu-
rie împărtăşind- o cu alţii:
„O mărturie este dobândită 
atunci când este depusă!
Una este să primeşti o mărtu-
rie din ceea ce ai citit sau din 
ceea ce spune altcineva; iar 
acesta este un început nece-
sar. Şi este cu totul altceva ca 
Spiritul să- ţi confirme în inimă 
că ceea ce tu ai mărturisit 
este adevărat” („The Candle 
of the Lord”, Ensign, ian. 
1983, p. 54–55)

Dezvoltarea 
unei mărturii

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 1: ZIUA 4

Prezentare generală 
a Cărţii lui Mormon
Introducere
Profetul Joseph Smith a 
descris evenimentele pe-
trecute odată cu aducerea 
la lumină a Cărţii lui Mor-
mon. Studiind relatarea sa, 
mărturia voastră despre 
chemarea sa de profet şi 
despre rolul divin al Cărţii 
lui Mormon în restaurarea 
plenitudinii Evangheliei 
lui Isus Hristos poate 
deveni mai profundă. 
Această lecţie vă va ajuta, 
de asemenea, să deveniţi 
mai familiarizaţi cu modul 
în care a fost scrisă Cartea 
lui Mormon în timpurile 
străvechi. Profeţii Mormon 
şi Moroni au depus mărtu-
rie despre îndrumarea pe 
care au primit- o din partea 
Domnului atunci când au 
scris şi compilat pe plăcile 
de aur scrierile multor altor profeţi. În timp ce studiaţi, 
căutaţi prezenţa influenţei Domnului în aducerea la 
lumină a Cărţii lui Mormon şi rolul pe care Cartea lui 
Mormon îl poate avea în îndrumarea vieţii voastre.

„Mărturia profetului Joseph Smith”
Cum aţi răspunde întrebării: „Cum a intrat Biserica 
voastră în posesia Cărţii lui Mormon?”.

„Mărturia profetului Joseph Smith” inclusă în mate-
rialele introductive de la începutul Cărţii lui Mormon 
conţine extrase din secţiunea Joseph Smith – Istorie, 
găsită în Perla de mare preţ. Ea descrie cu propriile 
cuvinte ale profetului cum a fost adusă la lumină Car-
tea lui Mormon. Sunteţi încurajaţi să citiţi întreaga sa 
relatare din Joseph Smith – Istorie în timpul studiului 
vostru zilnic din scripturi.
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Pentru că „Mărturia lui Joseph Smith” nu conţine 
versete numerotate, această lecţie va face trimitere la 
Joseph Smith – Istorie pentru a vă ajuta să găsiţi uşor 
ceea ce trebuie să citiţi. Când studiaţi mărturia pro-
fetului Joseph, căutaţi dovada că scriptura Cartea lui 
Mormon a fost adusă la lumină prin puterea lui 
Dumnezeu.

Citiţi Joseph Smith – Istorie 1:29–35, 42–43 şi subli-
niaţi detaliile privind vizita pe care Moroni i- a făcut- o 
lui Joseph Smith, pe care le- aţi folosi dacă ar trebui 
să- i explicaţi cuiva aceste evenimente. În Joseph 
Smith – Istorie 1:34, ce a spus Moroni că era cuprins 
pe plăcile de aur?

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la  
următoarele întrebări: Care ar fi lucrul, din Joseph Smith – 

Istorie 1:29–35, 42–43, pe care l- aţi accentua dacă i- aţi împăr-
tăşi această relatare unei alte persoane? De ce este acesta 
important pentru voi?

 2. Citiţi Joseph Smith – Istorie 1:51–54 şi consemnaţi- vă, 
în jurnalul pentru studiul scripturilor, gândurile cu privire 

la următoarele întrebări: Ce a învăţat Joseph Smith în timpul pri-
melor vizite pe care i le- a făcut îngerul Moroni? De ce credeţi că 
a fost important pentru Joseph să aibă această perioadă de in-
struire de patru ani înainte de a primi şi de a traduce plăcile?
În anul 1827, după o perioadă de pregătire şi instruire, 
lui Joseph Smith i s- au dat plăcile, precum şi respon-
sabilitatea de a le traduce prin darul şi puterea lui 
Dumnezeu. Citiţi Joseph Smith – Istorie 1:59–60 şi 
identificaţi însărcinarea pe care a primit- o cu privire  
la plăcile de aur.

„O scurtă explicaţie despre Cartea lui 
Mormon”
Pentru a înţelege modul în care este organizată Cartea 
lui Mormon, citiţi „O scurtă explicaţie despre Cartea 
lui Mormon” care se găseşte după „Mărturia profetului 
Joseph Smith”. Comparaţi ceea ce citiţi cu ilustraţia 
de la sfârşitul acestei lecţii care ilustrează modul cum 
diferitele seturi de plăci sunt compilate pentru a forma 
Cartea lui Mormon. 

Mulţi bărbaţi au slujit în calitate de cronicari de- a lun-
gul istoriei nefiţilor şi lamaniţilor, începând cu Lehi şi 
terminând, după mai mult de 1.000 de ani, cu profetul- 
istoric Mormon şi cu fiul său, Moroni. Mormon a fost 
îndrumat de Domnul să prescurteze scrierile acestor 
profeţi din vechime şi cei 1.000 de ani ai istoriei po-
porului său. Prescurtarea sa a fost consemnată pe plă-
cile lui Mormon, cunoscută şi sub denumirea de plăcile 
de aur. După moartea lui Mormon, fiul său, Moroni, a 
terminat cronica, iar plăcile au fost ascunse până când 
i- au fost date profetului Joseph Smith.

Helaman 3:13–15 este unul dintre numeroasele frag-
mente în care Mormon a menţionat prescurtarea croni-
cilor nefite. În timp ce îl citiţi, remarcaţi că au fost mult 
mai multe scrieri decât au putut Mormon şi Moroni să 
includă pe plăcile de aur.

Citiţi Cuvintele lui Mormon 1:9 şi Mormon 8:34–35. 
Subliniaţi cuvintele şi expresiile care descriu modul 
în care Domnul i- a ajutat şi îndrumat pe Mormon şi 
Moroni când au compilat Cartea lui Mormon.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Dacă aţi fi fost Mormon sau Moroni 

şi aţi fi avut responsabilitatea de a comprima volume întregi de 
scrieri profetice într- o singură cronică, cum aţi decide ce să inclu-
deţi în prescurtarea voastră?

Din aceste versete, putem vedea că scriitorii Cărţii 
lui Mormon au văzut zilele noastre şi au scris ceea 
ce urma să ne fie de cel mai mare ajutor. Puteţi nota 
acest lucru în scripturile voastre, lângă Mormon 8:35.

Preşedintele Ezra Taft Benson a depus mărturie că 
această carte, Cartea lui Mormon, „a fost scrisă pentru 
zilele noastre” şi a explicat cum ne poate ajuta această 
cunoaştere atunci când studiem Cartea lui Mormon:

„Nefiţii nu au avut niciodată cartea; nici lamaniţii din 
timpurile străvechi. Ea ne era destinată nouă… Mor-
mon a scris aproape de sfârşitul civilizaţiei nefite. Sub 
inspiraţia lui Dumnezeu, care vede toate lucrurile de la 
început, el a prescurtat cronici de sute de ani, alegând 
povestirile, cuvântările şi evenimentele care urmau să 
ne fie de cel mai mare ajutor…
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Dacă ei au văzut zilele noastre şi au ales lucrurile 
care urmau să fie de cea mai mare valoare pentru noi, 
nu aşa ar trebui noi să studiem Cartea lui Mormon? 
Trebuie să ne întrebăm constant: «De ce l- a inspirat 
Domnul pe Mormon (sau pe Moroni ori pe Alma) să 
includă aceasta în cronica lui? Ce lecţie pot să învăţ din 
aceasta care să mă ajute să trăiesc în aceste zile şi în 
această eră?»” („Cartea lui Mormon – cheia de boltă a 
religiei noastre”, Liahona, oct. 2011, p. 6).

Dacă vă veţi adresa astfel de întrebări în timp ce stu-
diaţi, veţi descoperi principiile şi doctrinele despre care 
Domnul a ştiut că veţi avea cea mai mare nevoie în 
viaţa voastră.

Gândiţi- vă acum la viaţa voastră! Cugetaţi la întrebă-
rile pe care le aveţi sau la situaţiile în care vă aflaţi şi 
pentru care aţi dori să primiţi îndrumare de la Dum-
nezeu. Scrieţi una sau două dintre acestea în jurnalul 
vostru personal (nu în jurnalul pentru studiul scriptu-
rilor pe care i- l arătaţi învăţătorului vostru). În timpul 
studiului vostru zilnic din Cartea lui Mormon, căutaţi 
principiile care oferă îndrumare şi sfaturi cu privire la 
aceste situaţii.

Referitor la studiul zilnic din scripturi, 
preşedintele Gordon B. Hinckley a spus: 
„Puteţi crede că sunteţi prea ocupaţi. Zece 
sau cincisprezece minute alocate zilnic 
studiului din scripturi, în mod deosebit 
din Cartea lui Mormon, vă pot oferi o 

înţelegere deosebită a măreţelor adevăruri eterne care 
au fost păstrate prin puterea Celui Atotputernic în 
vederea binecuvântării copiilor Săi. În timp ce citiţi… 
vă veţi apropia mai mult de Cel care este autorul 
salvării noastre” („Rise to the Stature of the Divine 
within You”, Ensign, nov. 1989, p. 97).

 4. Gândiţi- vă ce obiectiv v- aţi putea stabili care să vă 
ajute să dobândiţi cât mai multă cunoaştere ca urmare a 

citirii Cărţii lui Mormon în acest an. Scrieţi- vă obiectivul în jurna-
lul pentru studiul scripturilor. Puteţi stabili anumite perioade de 
timp când vă puteţi evalua progresul.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat lecţia „Prezentare generală a Cărţii lui Mormon” şi am 
încheiat- o în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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Unele dintre sursele plăcilor lui Mormon Plăcile lui Mormon care i- au fost date profetului Joseph Smith

Plăcile şi legătura dintre acestea şi Cartea lui Mormon publicată

1 Nefi
2 Nefi
Iacov
Enos
Iarom
Omni

Lehi
Mosia
Alma

Helaman
3 Nefi
4 Nefi

Mormon 1–7

Plăcile mici  
ale lui Nefi

Plăcile mari  
ale lui Nefi

Plăcile  
lui Eter

Plăcile  
de alamă

incluse neprescurtate

explicaţia lui Mormon  
cu privire la includerea 
plăcilor mici ale lui Nefi

prescurtate de Mormon

finalizarea făcută de 
Moroni cărţii tatălui său 

prescurtate de Moroni

scrierile lui Moroni, 
incluzând pagina de titlu

multe citate de pe  
aceste plăci apar în 
Cartea lui Mormon

Plăcile lui Mormon 
(Plăcile de aur)

Cartea lui Lehi
(parte a prescurtării lui 
Mormon; cele 116 de 

pagini traduse pierdute 
de Martin Harris)

1 Nefi până la Omni

Cuvintele lui Mormon

Mormon 8–9

Eter

Moroni

Partea pecetluită

Mosia până  
la Mormon 7

* Datele reprezintă perioada de timp aproximativă acoperită de fiecare set de plăci.
† Nu se ştie exact când şi- a terminat cronica profetul Eter, însă se pare că a fost 

cândva între 589 î.H. şi 131 î.H.
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INTRODUCERE LA  

1 Nefi
De ce studiem această carte?
Pe măsură ce studiaţi 1 Nefi, veţi descoperi că 
„îndurarea blândă a Domnului este asupra tuturor 
celor pe care El i- a ales, datorită credinţei lor pentru 
a- i întări” (1 Nefi 1:20). De exemplu, veţi învăţa cum l- a 
ajutat Dumnezeu pe Nefi să intre în posesia plăcilor de 
alamă pentru ca familia lui să poată avea scripturile, 
cum Dumnezeu l- a salvat pe Nefi de la ameninţările 
fizice aduse propriei vieţi şi cum Dumnezeu i- a salvat 
pe Lehi şi pe membrii familiei lui de la foamete în 
pustiu şi de la distrugere pe ocean ajutându- i să 
ajungă în siguranţă în ţara făgăduinţei.

Lehi şi poporul său au avut parte de mila şi ajutorul 
lui Dumnezeu atunci când au ţinut poruncile. Lehi 
şi Nefi au căutat îndrumare de la Dumnezeu şi 
au primit- o prin intermediul scripturilor, viselor, 
viziunilor şi Liahonei. Nefi a avut o viziune, pe care 
a consemnat- o, despre istoria pământului, în care 
a văzut puterea atotştiutoare a lui Dumnezeu. Prin 
intermediul viziunilor, Nefi a văzut botezul, slujirea  
şi răstignirea lui Isus Hristos care urmau să aibă loc.

În timp ce studiaţi experienţele trăite de Nefi şi  
Lehi şi relatate în această carte, puteţi învăţa cum  
să căutaţi şi să primiţi binecuvântările cerului în 
viaţa voastră.

Cine a scris această carte?
Nefi, fiul lui Lehi, a scris această carte ca răspuns la 
porunca Domnului de a ţine o cronică a poporului 
său. Nefi s- a născut, probabil, în sau lângă Ierusalim. 
El a trăit acolo în timpul slujirii profetului Ieremia şi  
al domniei regelui Zedechia.

Nefi a căutat să dobândească propria mărturie 
despre cuvintele tatălui său referitoare la distrugerea 
Ierusalimului şi la necesitatea ca familia lui să plece. 
În timp ce a continuat să caute şi să urmeze sfatul 
Domnului, Nefi a devenit un instrument în mâinile lui 
Dumnezeu. El s- a întors, supus, la Ierusalim împreună 
cu fraţii săi, de două ori – prima dată, pentru a intra 
în posesia plăcilor de alamă şi, ulterior, pentru a- i 
convinge pe Ismael şi pe familia lui să li se alăture în 
pustiu. Cu ajutorul Domnului, Nefi a construit corabia 
ce i- a purtat familia şi pe ceilalţi peste ocean, către 
ţara făgăduinţei. Când Lehi a murit, Nefi a devenit 
conducătorul poporului său.

Când şi unde a fost scrisă?
Nefi a scris cronica ce a devenit 1 Nefi în jurul anului 
570 î.H. – la 30 de ani după ce el şi familia lui au plecat 
din Ierusalim (vezi 2 Nefi 5:28–31). A scris- o în timp ce 
se afla în ţara lui Nefi.

UNITATEA 2: ZIUA 1

1 Nefi 1
Introducere
Cartea lui Mormon începe cu relatarea lui Nefi despre 
tatăl său, Lehi, care îşi îndeplineşte cu credinţă rolurile 
de profet şi de conducător al preoţiei pentru familia sa. 
Faptul de a înţelege slujirea lui Lehi vă poate ajuta să 
înţelegeţi mai bine rolul profeţilor în zilele noastre. El 
a fost unul dintre „[mulţii] profeţi… [care au profeţit 
iudeilor] că… trebuie să se pocăiască” (1 Nefi 1:4). 
Pentru că Lehi s- a supus lui Dumnezeu şi a profeţit 
despre distrugerea Ierusalimului, oamenii l- au batjo-
corit şi au vrut să- l omoare. Cu toate acestea, Lehi s- a 
bucurat de mila şi puterea de eliberare a Domnului. În 
timp ce studiaţi 1 Nefi 1, 
gândiţi- vă cum pot fi ob-
servate, în viaţa voastră, 
mila lui Dumnezeu şi 
implicarea Sa personală.

1 Nefi 1:1–3
Nefi îşi începe cronica.
Citiţi 1 Nefi 1:1 şi identi-
ficaţi cuvintele şi expre-
siile cheie care dezvăluie 
cum era viaţa lui Nefi.

 1. Conform celor ci-
tite în versetul 1, 

scrieţi în jurnalul pentru stu-
diul scripturilor despre cel pu-
ţin un mod prin care credeţi că 
viaţa voastră se aseamănă cu 
cea a lui Nefi.

 2. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, răs-

pundeţi la următoarea între-
bare: Cum credeţi că a fost 
posibil ca Nefi „[să vadă] 

Una dintre ocaziile pe care 
le veţi avea în acest an în 
calitate de cursanţi la seminar 
este aceea de a citi Cartea lui 
Mormon. Citirea scripturilor 
vă întăreşte relaţia cu Dom-
nul. Preşedintele Spencer W. 
Kimball ne- a învăţat: „Am ob-
servat că, atunci când ajung 
să nu acord atenţia cuvenită 
relaţiei mele cu Divinitatea şi 
când pare că nicio ureche di-
vină nu ascultă şi niciun glas 
divin nu vorbeşte, înseamnă 
că m- am îndepărtat foarte, 
foarte mult. Dacă mă cufund 
în scripturi, distanţa se micşo-
rează şi spiritualitatea revine” 
(Teachings of Presidents of the 
Church: Spencer W. Kimball 
[2006], p. 67).

Binecuvântări 
rezultate ca urmare a 
studiului scripturilor
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multe suferinţe” şi totuşi „[să fie] foarte plăcut Domnului în 
toate zilele [sale]”?

1 Nefi 1:4–20
Lehi primeşte o viziune şi- i avertizează pe oameni că 
Ierusalimul va fi distrus.
Gândiţi- vă la un moment în care părinţii voştri sau 
conducătorii Bisericii v- au avertizat cu privire la ceva 
periculos. Ce motiv au avut să vă avertizeze?

Tatăl nostru Ceresc ne iubeşte şi doreşte ca noi să stăm 
departe de păcat, care ne face rău. Un mod prin care 
Dumnezeu Îşi avertizează copiii este prin intermediul 
profeţilor. Profeţii avertizează împotriva păcatului 
şi propovăduiesc faptul că salvarea vine prin Isus 
Hristos. În timp ce studiaţi 1 Nefi 1, căutaţi dovezi 
referitoare la acest principiu. Nefi şi- a început cro-
nica spunându- ne că mulţi profeţi le- au propovăduit 
oamenilor şi i- au avertizat despre ceea ce avea să se 
întâmple dacă nu se pocăiau (vezi 1 Nefi 1:4). Citiţi 
1 Nefi 1:5–7 şi marcaţi în scripturile voastre cum s- a 
rugat Lehi şi pentru cine s- a rugat. Rugăciunea lui Lehi 
adresată Domnului indică faptul că el a crezut ceea ce 
au spus profeţii.

Citiţi 1 Nefi 1:8–10 şi încercuiţi mai jos tot ceea ce Lehi 
a văzut în viziune.

Dumnezeu

Isus Hristos

Îngeri

Alţi doisprezece

Citiţi 1 Nefi 1:11–12 şi fiţi atenţi la ce i s- a întâmplat lui 
Lehi în timp ce citea cartea ce îi fusese dată. Prin 
intermediul acestei viziuni, Domnul a continuat să- l 
pregătească pe Lehi în vederea slujirii pe care urma s- o 

facă printre oamenii din 
Ierusalim. Citiţi 1 Nefi 
1:13 şi fiţi atenţi la ceea 
ce Lehi a fost învăţat cu 
privire la Ierusalim. Când 
citiţi, puneţi- vă în locul 
lui Lehi şi imaginaţi- vă 
cum v- aţi fi simţi dacă 
Domnul v- ar fi spus că 
aceste lucruri ar urma să 
se întâmple în căminul şi 
în oraşul vostru.

Se poate observa că lui Lehi i- a fost greu după ce a fost 
avertizat cu privire la distrugerea poporului şi oraşului 
său. Cu toate acestea, citiţi 1 Nefi 1:14–15 şi descoperiţi 
de ce s- a bucurat Lehi deşi văzuse că Ierusalimul urma 
să fie distrus.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi- vă gân-
durile cu privire la întrebarea următoare: Cum ar fi putut 

experienţa de care a avut parte Lehi în 1 Nefi 1:5–15 să- i in-
fluenţeze dorinţa de a le predica oamenilor şi de a- i invita să  
se pocăiască?

După ce a fost avertizat cu privire la distrugerea Ieru-
salimului, Lehi le- a împărtăşit oamenilor din Ierusalim 
ceea ce a aflat. El i- a avertizat că urmau să fie distruşi 
dacă nu se pocăiau. Citiţi 1 Nefi 1:18–20 şi vedeţi cum 
au reacţionat oamenii din Ierusalim. Imaginaţi- vă că 
sunteţi redactor la un ziar şi că trebuie să scrieţi un titlu 
de articol pentru 1 Nefi 1:18–20. Care ar fi titlul vostru? 
   
 

Cugetaţi asupra următoarei declaraţii:

„Asemenea profeţilor din vechime, profeţii de astăzi 
depun mărturie despre Isus Hristos şi predau Evanghe-
lia Sa. Ei fac cunoscută voinţa şi caracterul adevărat al 
lui Dumnezeu. Ei vorbesc cu mult curaj şi clar, demas-
când păcatul şi avertizând despre consecinţele acestuia. 
Din când în când, ei ar putea fi inspiraţi să profeţească 
despre evenimente viitoare spre binele nostru” (Fideli 
credinţei: referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 142).

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi, cu pro-
priile cuvinte, o frază care să descrie responsabilitatea pe 

care o are un profet în pofida opoziţiei de care poate avea parte.

În timp ce Nefi scria despre experienţele tatălui său în 
Ierusalim, el a introdus un mesaj pentru cititor, la sfâr-
şitul lui 1 Nefi 1:20, începând cu: „Dar, iată, eu, Nefi, vă 
voi arăta…”. Acest verset introduce un subiect pe care 
Nefi l- a accentuat în scrierile sale. Subliniaţi acest su-
biect în 1 Nefi 1:20, iar apoi citiţi Moroni 10:3 căutând 
un subiect similar. (Moroni a fost ultimul dintre profeţii 
din Cartea lui Mormon. Între Nefi şi Moroni a existat o 
perioadă de aproximativ 1.000 de ani.)

Remarcaţi că Nefi a declarat în primul capitol al Cărţii 
lui Mormon că el urma să ne arate „îndurarea blândă a 
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Domnului” în scrierile sale (1 Nefi 1:20). În ultimul capi-
tol al Cărţii lui Mormon, Moroni ne- a spus să ne aducem 
aminte „cât de bun a fost Domnul” (Moroni 10:3).

Nefi a dorit ca noi să înţelegem chiar de  
la începutul cronicii sale că îndurarea 
blândă a Domnului este oferită tuturor 
celor care exercită credinţă în El. Vârstni-
cul David A. Bednar, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a explicat ce în-

seamnă îndurarea blândă a Domnului în viaţa noastră. 
Încercuiţi cuvintele şi expresiile pe care vârstnicul Bednar 
le- a folosit pentru a descrie ce înseamnă „îndurarea 
blândă a Domnului” în timp ce citiţi explicaţia sa:

„Îndurarea blândă a Domnului înseamnă binecuvân-
tări foarte personale şi individualizate, întărire, putere, 
protecţie, asigurare, îndrumare, amabilitate iubitoare, 
consolare, sprijin şi daruri spirituale pe care le primim 
de la Domnul Isus Hristos, datorită Lui şi prin El…

Îndurarea blândă a Domnului nu apare întâmplător 
sau pur şi simplu prin coincidenţă. Credinţa, supunerea 
şi umilinţa invită îndurarea blândă în vieţile noastre şi 
deseori aceasta se întâmplă exact în momentul [în care] 
Domnul ne arată cum să recunoaştem şi să preţuim 
aceste binecuvântări importante” („Îndurarea blândă a 
Domnului”, Ensign sau Liahona, mai 2005, p. 99–100).

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Ce exemple ale îndurării blânde a 

Domnului aţi văzut în vieţile voastre sau ale persoanelor pe care 
le cunoaşteţi?

Începeţi sau continuaţi să căutaţi şi să consemnaţi în 
jurnalul personal situaţii în care aţi avut parte de în-
durarea blândă a Domnului în viaţa voastră. Când veţi 
face aceasta, veţi vedea mai repede binecuvântările pe 
care Dumnezeu vi le- a oferit.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Nefi 1 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 2: ZIUA 2

1 Nefi 2
Introducere
Oamenii reacţionează în diverse moduri faţă de reve-
laţia primită de la Dumnezeu. Domnul i- a poruncit lui 
Lehi într- un vis să- şi ducă familia în pustiu. Laman şi 
Lemuel au cârtit împotriva poruncilor lui Dumnezeu, 
iar Nefi a căutat o mărturie care să le confirme. Com-
pararea reacţiilor lor diferite vă va ajuta să decideţi cum 
să vă folosiţi libertatea de a alege atunci când reacţio-
naţi faţă de îndrumarea Domnului.

1 Nefi 2:1–7
Dumnezeu îi porunceşte lui Lehi să plece în pustiu.
Imaginaţi- vă că sunteţi Lehi şi că Domnul vă cere vouă 
şi membrilor familiei voastre să vă părăsiţi casa şi toate 
bunurile pe care le aveţi. Urmează să mergeţi timp de 
multe zile şi vă puteţi lua provizii doar cât să satisfaceţi 
nevoile membrilor familiei voastre. Gândiţi- vă cum aţi 
reacţiona la o asemenea cerinţă.

Citiţi 1 Nefi 2:1–6 şi căutaţi împrejurările care au făcut 
ca Lehi şi membrii familie sale să plece în pustiu.

De ce „[au căutat oamenii să- i] ia viaţa [lui Lehi]”? 
(Vezi 1 Nefi 2:1.)   
 

Ce i- a poruncit Domnul lui Lehi să facă? (Vezi 1 Nefi 
2:2.)   
 

Lehi a ilustrat prin exemplul său principiul Evanghe-
liei potrivit căruia, atunci când suntem credincioşi 
şi supuşi, Domnul ne va ajuta în momentele de 
încercare.
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 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea legată de 1 Nefi 2:4: Ce puteţi învăţa din deci-

ziile lui Lehi cu privire la ce să luaţi cu voi şi ce să lăsaţi în urmă?

Pentru a vă ajuta să înţelegeţi mai bine itinerariul călă-
toriei lui Lehi, uitaţi- vă la harta de la sfârşitul lecţiei.

Citiţi 1 Nefi 2:7 şi fiţi atenţi la ceea ce a făcut Lehi după 
ce a plecat alături de membrii familiei sale pentru a 
călători în pustiu. Ce cuvânt aţi putea folosi pentru a 
descrie o trăsătură de caracter importantă de care a dat 
dovadă Lehi?  

1 Nefi 2:8–14
Laman şi Lemuel cârtesc împotriva tatălui lor.
Toţi cei patru fii ai lui Lehi au făcut aceeaşi călătorie, însă 
au avut atitudini diferite faţă de poruncile lui Dumnezeu.

Studiaţi 1 Nefi 2:8–10 şi încercuiţi cuvintele râu şi vale.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi- vă gându-
rile cu privire la întrebarea următoare: Ce credeţi că a în-

cercat Lehi să- i înveţe pe Laman şi Lemuel comparându- i cu un 
râu şi cu o vale?

Citiţi 1 Nefi 2:11–14 şi găsiţi motivele pentru care Laman 
şi Lemuel au cârtit împotriva tatălui lor. (Notă. Cuvântul 
încăpăţânare înseamnă îndărătnicie şi mândrie.)

Unul dintre motivele pentru care Satana încurajează 
cârtirea este acela de a- i împiedica pe oameni să- i ur-
meze pe profeţii în viaţă, pe conducătorii inspiraţi şi pe 
părinţi. Vârstnicul H. Ross Workman, din Cei Şaptezeci, 
a vorbit despre cârtire. El a spus: „Cârtirea constă în trei 
paşi, fiecare dintre ei ducând spre următorul, pe o cărare 
abruptă a nesupunerii.

Primul, când oamenii cârtesc, ei îşi 
folosesc propria judecată şi încep să pună 
sub semnul întrebării învăţăturile profeţi-
lor în viaţă. „Ei pun sub semnul întrebării 
la început în mintea lor şi, apoi, sădesc 
întrebările în minţile altora.”

Al doilea, cei care cârtesc încep să se justifice şi să se 
scuze pentru a nu face ceea ce fuseseră instruiţi să 
facă… Astfel, ei [găsesc] o scuză pentru nesupunere.

Al treilea pas urmează inevitabil: faptul de a deveni 
înceţi în a urma porunca Învăţătorului [vezi D&L 
58:29]…

Vă invit să vă gândiţi la porunca venită de la profeţii în 
viaţă care vă deranjează cel mai mult. Vă întrebaţi dacă 
porunca se aplică şi în cazul dumneavoastră? Găsiţi 
imediat scuze pentru care nu puteţi să vă conformaţi 
poruncii acum? Vă simţiţi deranjaţi sau iritaţi de cei 
care vă reamintesc porunca? Sunteţi înceţi în ţinerea 
ei? Fiţi atenţi la metodele înşelătoare ale potrivnicului. 

Feriţi- vă de cârtire” („Fiţi atenţi, nu cârtiţi”, Liahona, 
ian. 2002, p. 98–100).

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Ce puteţi face dacă vă găsiţi în situa-

ţia de a cârti (de a vă plânge) împotriva unei porunci sau vreunui 
standard al Bisericii?

1 Nefi 2:16–19
Nefi caută să obţină cunoaştere de la Domnul.
Citiţi 1 Nefi 2:16, 19 şi marcaţi lucrurile pe care le- a 
dorit şi le- a făcut Nefi pentru a accepta poruncile pe 
care Domnul le dăduse prin intermediul tatălui său. 
Deşi Nefi nu a cârtit, cugetaţi la modul în care ceea ce 
el a scris în 1 Nefi 2:16 despre faptul că Domnul i- a 
înmuiat inima indică faptul că plecarea din Ierusalim 
a fost şi pentru el un lucru greu de făcut.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, împărtăşiţi o ex-
perienţă în care, asemenea lui Nefi, v- aţi rugat Tatălui Ce-

resc şi în care inima vi s- a înmuiat cu ajutorul Spiritului sau o 
situaţie în care aţi dobândit o mărturie legată de un lucru pe care 
l- a spus Domnul.

Experienţa lui Nefi ne învaţă următorul principiu 
al Evangheliei: Atunci când chemăm numele lui 
Dumnezeu în rugăciune, El ne poate înmuia inima 
pentru a crede cuvintele Sale.

Citiţi 1 Nefi 2:17–18 şi identificaţi dorinţele şi acţiunile 
lui Nefi după ce Domnul i- a înmuiat inima. Gândiţi- vă 
la ce puteţi învăţa din reacţiile diferite ale lui Nefi, Sam, 
Laman şi Lemuel. Un adevăr important este următorul: 
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NMarea  
Mediterană

Ismael a murit 
într- un loc „numit 
Nahom” (1 Nefi 
16:34)

„Am călătorit 
către răsărit de 
atunci încolo” 
(1 Nefi 17:1)

„Lângă malurile Mării 
Roşii” (1 Nefi 16:14)

„Cam în direcţia sud- sud- est” 
(1 Nefi 16:13)

„Până la ţărmurile care sunt 
aproape de Marea Roşie” 
(1 Nefi 2:5)

Abundenţa (?)

Marea 
Roşie

Deşertul Arabic

Ierusalim

Oceanul  
Indian

Golful Persic

Marea Moartă

Marea Galileii



18

Când împărtăşim ceea ce am învăţat prin Spiritul 
Sfânt, alţii ne pot crede cuvintele.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre un 
moment în care cuvintele cuiva v- au făcut să credeţi cu-

vântul lui Dumnezeu, aşa cum Sam l- a crezut pe Nefi.

Gândiţi- vă la cineva căruia i- aţi putea împărtăşi ceva 
ce Spiritul v- a ajutat să ştiţi şi să simţiţi că este adevă-
rat. Poate fi un prieten, un membru al familiei voastre, 
un conducător al Bisericii sau un învăţător. În această 
săptămână, vorbiţi cu acea persoană şi împărtăşiţi 
acea mărturie.

1 Nefi 2:20–24
Domnul îl asigură pe Nefi că va prospera dacă va fi supus.
Identificaţi şi marcaţi promisiunea conţinută în 1 Nefi 
2:20–21. Această promisiune apare de 34 de ori în Car-
tea lui Mormon. În timp ce studiaţi Cartea lui Mormon, 
veţi vedea cum cuvintele pe care Domnul i le- a adresat 
lui Nefi s- au împlinit în totalitate. Încheiaţi lecţia de 
astăzi citind 1 Nefi 2:22–24.

Dumnezeu îi binecuvântează pe cei care sunt 
supuşi şi credincioşi. Gândiţi- vă la nivelul vostru 
de supunere în ţinerea poruncilor lui Dumnezeu. 
Care este o modalitate prin care puteţi fi mai supuşi? 
Urmaţi îndemnurile pe care le primiţi de la Spirit.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Nefi 2 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 2: ZIUA 3

1 Nefi 3–4
Introducere
Domnul i- a poruncit lui Lehi să- şi trimită fiii îna-
poi la Ierusalim pentru a intra în posesia plăcilor de 
alamă care se aflau la Laban. Laman şi Lemuel nu au 
înţeles cum ar putea îndeplini această poruncă, dar 
Nefi a avut credinţă că Domnul va pregăti o cale ca 
ei să îndeplinească ceea ce le- a poruncit. În pofida 
dificultăţilor repetate, Nefi a stăruit cu credinţă să 
facă ceea ce Domnul i- a cerut. În consecinţă, el a fost 
condus de Spiritul Sfânt şi a intrat în posesia plăcilor. 
Experienţa lui Nefi ne arată că supunerea constantă 

ne face demni să primim ajutorul Domnului când ne 
aflăm în situaţii dificile.

1 Nefi 3:1–9, 19–20
Fiii lui Lehi se întorc la Ierusalim.
Aţi fost vreodată într- o situaţie dificilă şi v- aţi întrebat 
cum aveaţi să vă descurcaţi? Lecţia de astăzi vă poate 
ajuta să vă întăriţi credinţa şi determinarea de a fi 
supuşi atunci când vă aflaţi în situaţii dificile. Începeţi 
citind 1 Nefi 3:1–6 şi subliniind în scripturi porunca pe 
care Domnul i- a dat- o lui Lehi pentru a fi îndeplinită 
de fiii acestuia. Remarcaţi, de asemenea, modul diferit 
în care au reacţionat Laman şi Lemuel la porunca 
Domnului faţă de cel al lui Nefi.

Pentru a înţelege dificultatea a ceea ce poruncit Dom-
nul, este util să ştiţi că distanţa de la Ierusalim până la 
Marea Roşie (Golful Aqaba) este de aproximativ 290 de 
kilometri printr- un deşert plin de hoţi. Lehi şi membrii 
familiei sale călătoriseră timp de trei zile până au ajuns 
în acest loc (vezi 1 Nefi 2:5–6), iar acum Domnul a 
spus că fiii săi trebuiau să se întoarcă în Ierusalim. Citiţi 
1 Nefi 3:7–8 şi identificaţi motivul invocat de Nefi cu 
privire la dorinţa sa de a se supune poruncii Domnului.

Nefi a depus mărturie despre principiul conform că-
ruia, dacă vom face ceea ce porunceşte Domnul, El 
va pregăti o cale pentru ca noi să îndeplinim acea 
poruncă. În timp ce continuaţi să studiaţi 1 Nefi 3, 
gândiţi- vă la exemplul de curaj şi de determinare al lui 
Nefi şi la modul în care acesta vă poate inspira să fiţi 
mult mai supuşi şi să daţi dovadă de mai multă cre-
dinţă în Domnul. Acordaţi atenţie sporită modului în 
care Nefi a reacţionat în faţa dificultăţilor. Deşi Nefi a 
avut parte de adversitate când el şi fraţii săi au încercat 
să intre în posesia plăcilor de alamă, el a ales să nu 
cârtească (vezi 1 Nefi 3:6).

Plăcile de alamă conţineau „cronicile iudeilor” (1 Nefi 
3:3), care erau scripturile lor. Ele conţineau unele dintre 
scrierile şi informaţiile găsite, în prezent, în Vechiul 
Testament, precum şi alte scrieri profetice. Citiţi 1 Nefi 
3:19–20 şi subliniaţi ceea ce conţineau plăcile de alamă 
şi care le- au făcut să fie atât de importante pentru 
familia şi descendenţii lui Lehi.

Scriptură de bază – 1 Nefi 3:7
Citiţi 1 Nefi 3:7 de trei ori (puteţi varia modul în care 
citiţi acest verset: cu glas tare sau în gând). Închideţi- vă 
scripturile şi încercaţi, fără să vă uitaţi la verset, să 
scrieţi răspunsuri la următoarele întrebări:

• Cui i se adresa Nefi?   
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• Ce s- a angajat Nefi să facă?   
 

• Ce ştia Nefi că avea să facă Domnul?   
 

Deschideţi- vă scripturile şi treceţi în revistă 1 Nefi 3:7 
şi răspunsurile voastre.

Profetul Joseph Smith a spus: „Mi- am stabilit următoa-
rea regulă: Când Domnul porunceşte, fă ceea ce a porun-
cit ” (în History of the Church, 2:170). Puteţi să scrieţi 
această afirmaţie în scripturile voastre, lângă 1 Nefi 3:7.

1 Nefi 3:10–31
Laban fură bogăţiile lui Lehi şi încearcă să- i omoare pe Nefi 
şi pe fraţii lui.
Dumnezeu ne binecuvântează în moduri diferite când 
ne supunem poruncilor Sale. Experienţa de care a avut 
parte Nefi pentru a intra în posesia plăcilor de alamă 
îi susţine mărturia că Dumnezeu oferă o cale pentru 
copiii Săi prin care ei să poată îndeplini poruncile Sale 
(vezi 1 Nefi 3:7). Folosiţi tabelul de mai jos pentru a 
studia primele două încercări ale fiilor lui Lehi de a in-
tra în posesia plăcilor de alamă. Scrieţi răspunsurile la 
întrebări în coloane pentru fiecare încercare sau puteţi 
face această temă în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Notă. În vremea lui Nefi, tragerea la sorţi (vezi 1 Nefi 
3:11) era un mod obişnuit de a lua o decizie. Prin trage-
rea la sorţi, Nefi şi fraţii săi căutau îndrumarea Domnu-
lui în vederea împlinirii poruncii de a intra în posesia 
plăcilor de alamă (vezi Proverbele 16:33; Ghidul pentru 
scripturi, „Sorţi”).

Întrebări Prima încercare 
(1 Nefi 3:10–18)

A doua încercare 
(1 Nefi 3:21–31)

 1. Cine s- a dus?

 2. Ce au făcut? 

 3. Cum au 
reacţionat 
fraţii după ce 
încercarea a 
eşuat?

 1. După ce prima încercare a lor de a intra în posesia 
plăcilor de alamă a eşuat, Nefi şi fraţii săi erau „[întris-

taţi] nespus de tare” (1 Nefi 3:14). Recapitulaţi 1 Nefi 3:15–16 şi 
descrieţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, modul în care 
reacţia lui Nefi după primul eşec era diferită de cea a fraţilor săi.

 2. După ce cugetaţi asupra celei de- a doua încercări 
(vezi 1 Nefi 3:21–31), răspundeţi, în jurnalul pentru stu-

diul scripturilor, la următoarea întrebare: Cum ne împiedică mâ-
nia, cârtirea şi lipsa de credinţă să- L auzim pe Dumnezeu?

1 Nefi 4:1–26
Nefi intră în posesia plăcilor de alamă.
Identificaţi întrebările adresate de Laman şi Lemuel în 
1 Nefi 3:31. Dacă aţi fi fost Nefi, cum le- aţi fi răspuns 
la întrebări? Citiţi 1 Nefi 4:1–3 şi căutaţi răspunsurile 
pe care Nefi le- a oferit la întrebările fraţilor săi. De ce 
credeţi că Nefi a ales exemplul lui Moise la Marea Ro-
şie pentru a le răspunde la întrebări? Scrieţi o frază din 
răspunsul oferit de Nefi fraţilor săi pe care o consideraţi 
înălţătoare:   
 

Moise a avut, de asemenea, o sarcină aparent impo-
sibilă atunci când i s- a cerut să- i scoată pe copiii lui 
Israel din Egipt. În pofida încercărilor repetate, el nu l- a 
putut convinge pe faraon să- i elibereze pe israeliţi. Cu 
toate acestea, Moise a stăruit să facă ceea ce Domnul 
i- a poruncit, iar Domnul a oferit o cale prin care el să- i 
elibereze pe israeliţi.

Nefi a pus în practică exemplul lui Moise în împreju-
rările în care se afla şi a avut încredere că Dumnezeu 
avea, de asemenea, să pregătească o cale pentru el, 
astfel încât să intre în posesia plăcilor de alamă. În timp 
ce studiaţi restul relatării, căutaţi rezultatele perseve-
renţei şi determinării lui Nefi de a fi supus, în pofida 
eşecurilor iniţiale.

A trebuit vreodată să faceţi ceva sau v- aţi simţit vreo-
dată îndemnaţi să faceţi ceva şi nu aţi ştiut pe loc de ce, 
când şi cum? Preşedintele Harold B. Lee a observat că, 
în aceste situaţii, adesea „vrem să vedem de la început 
sfârşitul” înainte să urmăm îndrumarea Domnului şi a 
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oferit următorul sfat: „Trebuie să învăţaţi să mergeţi pe 
linia dintre lumină şi întuneric şi, poate, să faceţi câţiva 
paşi în întuneric; atunci veţi descoperi că lumina va 
apărea şi vă va călăuzi” (citat în Boyd K. Packer, „The 
Edge of the Light”, BYU Today, mart. 1991, p. 23).

Citiţi 1 Nefi 4:4–7 şi identificaţi cum a păşit Nefi cu 
credinţă în întuneric (în necunoscut).

Ce este important în expresia „totuşi, am mers înainte” 
(1 Nefi 4:7)?   
 

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, descrieţi o situa-
ţie în care unui tânăr i s- ar putea cere să facă ceva sau în 

care ar putea fi condus de Duhul Sfânt să facă ceva fără să ştie 
dinainte care va fi rezultatul. Poate că există o situaţie în care aţi 
mers înainte cu credinţă fără să ştiţi dinainte cum sau când urma 
să vă ajute Dumnezeu. Dacă există, scrieţi despre acea experienţă 
în jurnalul vostru. Puteţi, de asemenea, s- o împărtăşiţi la oră.

Nefi a învăţat de ce, când şi cum avea Domnul să- l 
ajute să îndeplinească porunca de a intra în posesia 
plăcilor doar după ce el I- a permis Duhului Sfânt să- l 
îndrume şi după ce a hotărât să acţioneze cu credinţă. 
Citiţi 1 Nefi 4:8–26 şi remarcaţi cum l- a ajutat Domnul 
să intre în posesia plăcilor de alamă.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, enumeraţi moti-
vele pe care Spiritul i le- a dat lui Nefi pentru a- l ucide pe 

Laban (vezi 1 Nefi 4:8–13).
 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
următoarea întrebare: Ce aţi învăţat din eforturile finale 

ale lui Nefi de a intra în posesia plăcilor de alamă care vă poate 
ajuta să treceţi cu bine de încercările de care aveţi sau veţi avea 
parte în viaţă?
Când veţi avea parte, în propria voastră viaţă, de mo-
mente în care nu veţi cunoaşte „cum, de ce şi când”, 
aduceţi- vă aminte de principiul ilustrat de experienţa 
lui Nefi: Când ne exercităm credinţa în Dumnezeu 

şi căutăm să facem ceea ce El ne cere, chiar şi atunci 
când nu putem vedea rezultatul final, El ne va în-
druma prin influenţa Duhului Sfânt.

Comentarii şi informaţii generale
Porunca de a- l ucide pe Laban
Profetul Joseph Smith ne- a învăţat că Domnul este 
Cel care stabileşte standardul cu privire la ceea ce este 
bine şi la ceea ce este rău: „Dumnezeu a spus: «Să nu 
ucizi» [Exodul 20:13]; altădată, El a spus: «Să nimi-
ceşti cu desăvârşire» [Deuteronomul 20:17]. Acesta 
este principiul după care este condusă împărăţia din 
ceruri – prin revelaţie adaptată împrejurărilor în care se 
găsesc copiii împărăţiei. Orice ne cere Dumnezeu este 
drept, indiferent de ceea ce cere, cu toate că s- ar putea 
să înţelegem motivul pentru aceasta doar la mult timp 
după ce evenimentele au avut loc. Dacă noi căutăm 
mai întâi împărăţia lui Dumnezeu, toate lucrurile bune 
vor fi adăugate” (în History of the Church, 5:135).

În vederea unei înţelegeri bune a motivului pentru care 
Domnul i- a cerut lui Nefi să- l ucidă pe Laban, ne- ar 
putea fi util să ne gândim la următoarele: Domnul i- a 
oferit lui Laban cel puţin două ocazii de a da, de bună 
voie, plăcile de alamă, însă Laban „n- a ascultat de 
poruncile Domnului” (1 Nefi 4:11). Laban era un min-
cinos şi un hoţ şi a căutat să- i ucidă pe Laman şi pe toţi 
fiii lui Lehi, ceea ce, potrivit legii lui Moise, se pedepsea 
cu moartea (vezi Exodul 21:14). Domnul a ştiut că era 
esenţial ca Lehi şi descendenţii săi să aibă cronicile 
scripturale, chiar dacă „un om [trebuia] să piară” 
(1 Nefi 4:13) pentru ca acest lucru să se întâmple.

Plăcile de alamă nu doar au binecuvântat oamenii şi 
naţiunile din Cartea lui Mormon, ci au şi păstrat şi pus 
la dispoziţie, în zilele noastre, învăţături ale profeţilor 
din vechime, datorită faptului că unele dintre scrieri au 
fost copiate pe plăcile de aur de pe care a fost tradusă 
Cartea lui Mormon (cum ar fi citate din Isaia şi alegoria 
lui Zenos). Prin intermediul Cărţii lui Mormon, acele 
învăţături de pe plăcile de alamă au binecuvântat şi 
continuă să binecuvânteze viaţa a milioane de oameni, 
precum şi naţiunile lumii. Cel mai important, toate 
acestea erau în pericol în momentul în care Nefi se afla 
deasupra lui Laban şi a dat ascultare glasului Spiritului.

Preşedintele Ezra Taft Benson a sugerat „trei teste 
scurte” care să ne ajute să evităm să fim înşelaţi în 
timpul situaţiilor dificile:

„1. Ce spun lucrările canonice despre 
acest lucru? «La lege şi la mărturie! Căci 
dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări 
zorile pentru poporul acesta», a spus 
Isaia (Isaia 8:20)…
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Trebuie să studiem scripturile cu sârguinţă. Pentru noi, 
o importanţă specială o au Cartea lui Mormon şi Doc-
trină şi legăminte…

2. Al doilea ghid este: ce au de spus preşedinţii din 
zilele din urmă ai Bisericii cu privire la subiect – în mod 
deosebit preşedintele în viaţă?

Astăzi, pe pământ, trăieşte un singur bărbat care 
vorbeşte în numele Bisericii (vezi D&L 132:7; 21:4). 
Acel bărbat este preşedintele [Bisericii]. Pentru că ne 
transmite cuvântul Domnului în zilele noastre, cuvin-
tele sale au o importanţă chiar mai mare decât acelea 
ale profeţilor decedaţi. Când vorbeşte sub îndruma-
rea Duhului Sfânt, cuvintele sale sunt scriptură (vezi 
D&L 68:4)…

Preşedintele poate vorbi despre orice subiect simte că 
le este necesar sfinţilor…

3. Al treilea test şi cel final este Duhul Sfânt – tes-
tul Spiritului. Prin acel Spirit, noi «[putem] cunoaşte 
adevărul tuturor lucrurilor» (Moroni 10:5). Acest test 
poate fi pe deplin eficient doar dacă toate canalele de 
comunicare ale persoanei cu Dumnezeu sunt curate, 
virtuoase şi lipsite de păcat” (în Conference Report, 
oct. 1963, p. 16–17).

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Nefi 3–4 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 2: ZIUA 4

1 Nefi 5–6; 9
Introducere
Saria, soţia profetului Lehi, s- a temut că fiii ei aveau 
să nu se mai întoarcă de la Ierusalim. Lehi a alinat- o 
exprimându- şi credinţa în Domnul. Când fiii ei s- au 
întors cu bine aducând cu ei plăcile de alamă, Saria a 
dobândit o mărturie mai puternică despre modul în 
care Dumnezeu îi îndruma şi proteja familia. În timp 
ce studia de pe plăcile de alamă, Lehi „a fost cuprins 
de Spirit şi a început să profeţească despre seminţia 
sa” (1 Nefi 5:17). În timp ce studiaţi această lecţie, 
gândiţi- vă la studiul vostru personal din scripturi şi la 
ceea ce puteţi face pentru a primi puterea care rezultă 
ca urmare a cercetării cuvântului lui Dumnezeu.

1 Nefi 5:1–9
Fiii lui Lehi se întorc în siguranţă la familia lor în pustiu.
Călătoria până la Ierusalim şi înapoi le- a luat, probabil, 
lui Nefi şi fraţilor săi mai multe săptămâni. Gândiţi- vă la 
un moment în care un frate, o soră, un părinte sau altci-
neva pe care cunoaşteţi a plecat de acasă pentru o lungă 
perioadă de timp – cum ar fi: într- o misiune, la şcoală 
sau să- şi îndeplinească serviciul militar. Ce gânduri sau 
îngrijorări aţi avut (sau ce griji credeţi că şi- ar putea face 
un părinte) când a trebuit să staţi departe de cei dragi 
pentru o lungă perioadă de timp? Citiţi 1 Nefi 5:1–3 şi 
identificaţi îngrijorările pe care Saria i le- a exprimat lui 
Lehi cu privire la călătoria fiilor ei înapoi la Ierusalim.

Studiaţi 1 Nefi 5:4–6 şi fiţi atenţi la modul în care Lehi 
a răspuns îngrijorărilor Sariei.

 1. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, rea-

firmaţi cu propriile cuvinte răs-
punsul pe care Lehi i l- a dat 
soţiei sale.

Cugetaţi asupra 
următoarelor întrebări:

• Ce vă impresionează 
la felul în care Lehi a 
răspuns îngrijorărilor 
Sariei?

• Cum arată cuvintele lui 
Lehi credinţa şi curajul 
pe care le- a dobândit 
prin intermediul 
revelaţiilor pe care le- a 
primit de la Dumnezeu?

Potrivit celor relatate în 1 Nefi 5:6, ce efect a avut măr-
turia lui Lehi asupra Sariei?   
 

Două dintre adevărurile pe care le putem învăţa din 
această experienţă a lui Lehi şi a Sariei sunt acela că 
Domnul ne binecuvântează să avem sentimentul de 
certitudine atunci când urmăm inspiraţia care vine de 
la El şi acela că- i putem alina şi întări pe alţii când ne 
exprimăm credinţa în Dumnezeu. 

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre un 
moment în care aţi simţit certitudinea reconfortantă a lui 

Dumnezeu în timpul unei perioade dificile, v- aţi împărtăşit mărtu-
ria pentru a alina şi întări pe cineva sau în care aţi fost alinaţi sau 
întăriţi de cuvintele pline de credinţă ale altcuiva.

Citiţi 1 Nefi 5:7–9 şi fiţi atenţi la efectul avut de această 
experienţă asupra credinţei Sariei.

Un mod de a înţelege scriptu-
rile este acela de a reafirma 
principiile cu propriile cuvinte. 
Indiferent că este în scris sau 
oral, reafirmarea celor citite 
vă va ajuta să înţelegeţi mai 
bine adevărurile cuprinse 
în scripturi. Îi oferă, de ase-
menea, Spiritului Domnului 
ocazia de a depune mărturie 
despre adevăruri.

Reafirmaţi cu 
propriile cuvinte
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• Ce a învăţat Saria din această experienţă?   
 

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Cum se aseamănă mărturia Sariei din 

1 Nefi 5:8 cu cea a lui Nefi din 1 Nefi 3:7?

1 Nefi 5:10–22
Lehi cercetează plăcile de alamă.
Nefi şi fraţii săi şi- au riscat vieţile, şi- au sacrificat 
bogăţiile, au călătorit foarte departe şi au fost protejaţi 
de Domnul în timpul călătoriei pe care au făcut- o în 
vederea intrării în posesia plăcilor de alamă. Dacă aţi fi 
fost membri ai familiei lui Lehi, ce efect ar fi avut efor-
turile lor asupra atitudinii voastre în privinţa studiului 
conţinutului plăcilor de alamă?

După ce fiii săi s- au întors cu bine, Lehi a început să 
cerceteze conţinutul plăcilor de alamă. Citiţi 1 Nefi 
5:11–14 şi subliniaţi ceea ce conţineau plăcile de alamă.

Citiţi 1 Nefi 5:17–20 şi fiţi atenţi la ceea ce a făcut 
Lehi după ce a studiat conţinutul plăcilor de alamă. 
Bizuindu- vă pe ceea ce învăţaţi din aceste versete, 
cum aţi termina de enunţat următorul principiu? (vezi 
1 Nefi 5:17): Când studiem scripturile, noi putem  
  
 

Vârstnicul Robert D. Hales, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a confirmat acest adevăr:

„Atunci când vrem să vorbim cu Dumnezeu, ne rugăm. 
Iar atunci când vrem ca El să ne vorbească, cercetăm 
scripturile sfinte, deoarece cuvintele Sale sunt spuse 
prin intermediul profeţilor Săi. Atunci, El ne va învăţa 
pe măsură ce ascultăm de îndemnurile Spiritului Sfânt.

Dacă nu I- aţi auzit vocea vorbindu- vă în ultimul timp, 
întoarceţi- vă către scripturi cu o nouă perspectivă şi 
ascultaţi ca şi cum ar fi pentru prima dată. Ele sunt 
cele care ne menţin spiritualitatea” („Sfintele scripturi: 
puterea lui Dumnezeu pentru salvarea noastră”, Ensign 
sau Liahona, nov. 2006, p. 26–27).

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre un 
moment în care aţi cercetat scripturile şi aţi simţit Spiritul 

Domnului.

Citiţi 1 Nefi 5:21–22 şi căutaţi motivele pentru care 
plăcile erau „de mare valoare” pentru Lehi şi membrii 
familiei sale.

Deschideţi cărţile de imnuri la imnul „Când citesc 
scripturi prea sfinte” (Imnuri, nr. 177) şi remarcaţi 
binecuvântările care pot rezulta datorită cercetării 
scripturilor. Cugetaţi asupra cititului vostru zilnic din 
scripturi. Cum v- aţi putea îmbunătăţi modul în care 

studiaţi scripturile?   
 

Putem dobândi înţelepciune când studiem scripturile în 
timpul călătoriei noastre prin viaţa muritoare – pustiul 
nostru. Aduceţi- vă aminte că intrarea în posesia plă-
cilor de alamă s- a făcut prin credinţă şi sacrificiu şi că, 
fără plăcile de alamă, Lehi şi membrii familiei sale nu 
ar fi primit binecuvântările necesare în timpul călătoriei 
lor (vezi 1 Nefi 5:22). Când cercetaţi scripturile, puteţi 
fi plini de Spiritul Domnului şi puteţi primi tăria şi 
credinţa de a ţine poruncile Sale.

1 Nefi 6:1–6
Nefi scrie pentru a- i convinge pe toţi oamenii să vină la 
Isus Hristos.
Alegeţi o carte pe care o aveţi acasă sau gândiţi- vă la o 
carte cu care sunteţi familiarizaţi. În ce scop credeţi că 
a scris autorul această carte? Cum vă ajută cunoaşterea 
scopului autorului atunci când citiţi?

Citiţi 1 Nefi 6:3–6 şi subliniaţi scopul pe care Nefi l- a 
avut când a scris această cronică. Expresia „Dumnezeul 
lui Avraam, şi… Dumnezeul lui Isaac, şi … Dumnezeul 
lui Iacov” (versetul 4) se referă la Iehova, care este Isus 
Hristos. Scopul lui Nefi a fost continuat de toţi cei ale 
căror scrieri se găsesc în Cartea lui Mormon: Unul 
dintre scopurile Cărţii lui Mormon este de a- i con-
vinge pe toţi oamenii să vină la Isus Hristos.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, descrieţi modul 
în care înţelegerea scopului pentru care Nefi şi- a scris cro-

nica vă va influenţa studiul Cărţii lui Mormon.

1 Nefi 9
Nefi face două rânduri de plăci.
În 1 Nefi 9 (vezi, de asemenea, capitolul 6), Nefi a ex-
plicat că i s- a poruncit să facă două rânduri de cronici 
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– acestea sunt cunoscute ca fiind plăcile mici şi plăcile 
mari ale lui Nefi. Plăcile mici urmau să conţină istoria 
sacră a poporului său – slujirea profeţilor şi revelaţiile 
date de Domnul – iar plăcile mari urmau să conţină 
istoria seculară (vezi 1 Nefi 9:2–4). Nefi a folosit 
expresiile „aceste plăci” şi „celelalte plăci” pentru a se 
referi la cele două rânduri de plăci pe care Domnul i- a 
poruncit să le facă. Pe marginea scripturilor voastre, 
lângă 1 Nefi 9, scrieţi o notă precum următoarea, 
pentru a vă ajuta să vă aduceţi aminte la ce rând de 
plăci se referea Nefi: „aceste plăci” = plăcile mici (sacre); 
„celelalte plăci” = plăcile mari (seculare).

În timp ce studiaţi Cartea lui Mormon, veţi ajunge să 
înţelegeţi de ce Nefi a ţinut două rânduri de cronici. 
Nefi a fost inspirat să facă o prescurtare, o versiune mai 
scurtă, a relatării tatălui său (găsită în 1 Nefi 1–8) pe 
plăcile mici. După aproximativ 1.000 de ani, profetul 
Mormon a fost îndrumat de Domnul să includă plăcile 
mici ale lui Nefi pe plăcile de aur (vezi Cuvintele lui 
Mormon 1:7). Ambii bărbaţi nu au ştiut de ce trebuiau 
să facă ceea ce au făcut (vezi 1 Nefi 9:5), însă au urmat 
porunca Domnului.

 6. Când citiţi 1 Nefi 9 în studiul vostru personal, 
gândiţi- vă de ce este important să ne supunem Domnului 

chiar dacă nu înţelegem pe deplin motivele Sale şi scrieţi- vă gân-
durile în jurnalul pentru studiul scripturilor.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Nefi 5–6 şi 9 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 3: ZIUA 1

1 Nefi 7
Introducere
Devotamentul total al lui Nefi faţă de Domnul este ară-
tat în 1 Nefi 7. Alături de fraţii săi, el s- a supus poruncii 
Domnului de a se reîntoarce la Ierusalim şi de a- i aduce 
pe Ismael şi pe membrii familiei lui în pustiu. Pe drumul 
de întoarcere în pustiu, Laman, Lemuel şi unii dintre 
membrii familiei lui Ismael s- au răzvrătit împotriva lui 
Nefi şi au dorit să se întoarcă la Ierusalim. Când l- au 
legat şi au căutat să- l ucidă pe Nefi, el s- a rugat cu cre-
dinţă, a fost eliberat de Domnul şi i- a iertat în mod sin-
cer pe cei care l- au persecutat. În timp ce studiaţi această 

Nefi şi fraţii săi vorbindu- le membrilor familiei lui Ismael.

lecţie, gândiţi- vă cum puteţi reacţiona cu credinţă faţă 
de porunci şi de greutăţi aşa cum a făcut Nefi.

1 Nefi 7:1–5
Domnul le porunceşte fiilor lui Lehi să se reîntoarcă la 
Ierusalim pentru a- i lua pe Ismael şi pe membrii familiei lui.
Gândiţi- vă la familia voastră şi gândiţi- vă la motivul 
pentru care familiile sunt importante în planul lui 
Dumnezeu.

Citiţi 1 Nefi 7:1–2 şi aflaţi ce i- a poruncit Domnul lui 
Lehi să le ceară fiilor săi să facă şi de ce dorea El ca 
ei să facă aceasta. (Vă poate fi util să ştiţi că termenul 
seminţia din 1 Nefi 7:1 se referă la copii şi posteritate.)

Unul dintre adevărurile pe care le învăţăm din aceste 
versete este acela că Domnul ne porunceşte să ne 
căsătorim şi să creştem copii pentru El. În timp ce 
continuaţi să studiaţi 1 Nefi 7, întrebaţi- vă de ce căsă-
toria şi familia sunt atât de importante încât Domnul 
le- a poruncit lui Nefi şi fraţilor săi să îndure nume-
roasele zile de călătorie dificilă prin pustiu pentru a se 
reîntoarce în Ierusalim.

Citiţi următoarea afirmaţie din „Familia: o declaraţie 
oficială către lume” şi identificaţi ce au declarat profeţii 
din zilele noastre cu privire la importanţa căsătoriei: 
„Noi, Prima Preşedinţie şi Consiliul celor Doisprezece 
Apostoli ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele 
din Urmă, declarăm cu solemnitate căsătoria dintre 
un bărbat şi o femeie ca fiind rânduită de Dumnezeu, 
familia fiind esenţială pentru planul Creatorului cu 
privire la destinul etern al copiilor Lui” (Ensign sau 
Liahona, nov. 2010, p. 129).

Puteţi încercui expresia „pentru Domnul” din 1 Nefi 7:1. 
Gândiţi- vă ce înseamnă această expresie în zilele noastre.

Căutaţi mai multe informaţii despre creşterea copiilor 
pentru Domnul în timp ce citiţi următoarea învăţătură 
din „Familia: o declaraţie oficială către lume”:



24

„Noi declarăm că porunca lui Dumnezeu către copiii 
Lui de a se înmulţi şi de a umple pământul este încă 
valabilă…

Părinţii au datoria sacră de a- şi creşte copiii cu dragoste 
şi dreptate, de a satisface nevoile lor fizice şi spirituale, 
de a- i învăţa să se iubească şi să se slujească unul pe 
altul, să respecte poruncile lui Dumnezeu şi să respecte 
legile ţării în care sunt cetăţeni, oriunde ar trăi. Soţii şi 
soţiile – mamele şi taţii – vor fi făcuţi răspunzători în 
faţa lui Dumnezeu pentru neîmplinirea acestor respon-
sabilităţi” (Ensign sau Liahona, nov. 2010, p. 129).

Citiţi 1 Nefi 7:3–5 şi aflaţi cum i- a ajutat Domnul pe fiii 
lui Lehi să îndeplinească poruncile Sale. Cum i- a ajutat 
Domnul pe Ismael şi pe membrii familiei sale să accepte 
invitaţia de a se alătura, în pustiu, familiei lui Lehi?

 1. Rugaţi- vă părinţii, rugaţi un conducător din cadrul Bi-
sericii sau un învăţător să vă sugereze trei moduri prin 

care tinerii de azi se pot pregăti pentru căsătorie şi pentru creşte-
rea copiilor „pentru Domnul”. Scrieţi sfatul lor în jurnalul pentru 
studiul scripturilor.

1 Nefi 7:6–15
Nefi încearcă să- i convingă pe fraţii săi să- şi continue 
călătoria prin pustiu.

Citiţi 1 Nefi 7:6–7 şi 
aflaţi de ce Laman, Le-
muel şi unii dintre mem-
brii familiei lui Ismael 
s- au răzvrătit în timpul 
călătoriei lor prin pustiu. 
Imaginaţi- vă cum ar fi 
să fiţi Nefi în această 
situaţie. Gândiţi- vă ce 
le- aţi spune lui Laman, 
Lemuel şi membrilor 
familiei lui Lehi pentru 
a încerca să- i convingeţi 
să- şi continue călătoria 
către ţara făgăduinţei.

Citiţi 1 Nefi 7:8–12 şi 
identificaţi întrebările 
pe care Nefi le- a adresat 
fraţilor săi în încercarea 
de a- i convinge să nu 
se întoarcă la Ierusalim. 

Care sunt cele trei adevăruri despre care Nefi a spus  
că fraţii săi le uitaseră?

În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
următoarea întrebare:

 2. Cum putea faptul de a- şi aduce aminte de acele trei 
adevăruri să- i ajute pe Laman şi Lemuel să- I fie credin-

cioşi Domnului?
 3. Enumeraţi 4–5 binecuvântări pe care le- aţi primit de 
la Domnul. Cum poate faptul de a vă aduce aminte ceea 

ce Domnul a făcut pentru voi să vă ajute să fiţi credincioşi ale-
gând să- L urmaţi?
Citiţi 1 Nefi 7:13–15 şi identificaţi ceea ce Nefi a spus 
că urma să li se întâmple lui Laman, Lemuel şi mem-
brilor răzvrătiţi ai familiei lui Ismael dacă se întorceau 
la Ierusalim.

 4. Scrieţi un paragraf, în jurnalul pentru studiul scripturi-
lor, despre motivul pentru care este esenţial să vă aduceţi 

aminte de ceea ce Domnul a făcut pentru voi şi să acceptaţi în-
drumarea Lui.

1 Nefi 7:16–22
Domnul îl eliberează pe Nefi.
Continuaţi să vă imaginaţi că sunteţi în locul lui Nefi în 
situaţia descrisă în 1 Nefi 7:16. Ce aţi face?

Nefi s- a rugat. Citiţi rugăciunea sa consemnată în 
1 Nefi 7:17–18 şi identificaţi pentru ce s- a rugat Nefi.

Remarcaţi că Nefi a cerut să fie eliberat „pe măsura 
credinţei [lui]”. Una dintre lecţiile pe care le învăţăm 
din aceste versete este aceea că Dumnezeu ne răs-
punde la rugăciuni pe măsura credinţei noastre. A 
te ruga cu credinţă înseamnă a te ruga având încredere 
în Domnul şi include întotdeauna dorinţa de a acţiona.

Studiaţi următoarea declaraţie a vârstnicului David A. 
Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
despre rugăciunea lui Nefi consemnată în 1 Nefi 7:17 
şi despre puterea ispăşirii de a produce o schimbare 
în inima noastră. Subliniaţi toate expresiile care vă 
ajută să înţelegeţi importanţa faptului de a fi dornici 
să acţionăm când ne rugăm cu credinţă.

„Ştiţi pentru ce cred că m- aş fi rugat eu 
dacă aş fi fost legat de fraţii mei? Rugăciu-
nea mea ar fi inclus ca ceva rău să li se 
întâmple fraţilor mei şi s- ar fi încheiat  
cu expresia «vrei Tu să mă eliberezi din 
mâinile fraţilor mei», sau, cu alte cuvinte: 

«Te rog, scoate- mă acum din această încurcătură!». Este 
foarte interesant pentru mine că Nefi nu s- a rugat, aşa 
cum probabil că eu aş fi făcut- o, pentru ca împrejurările 
sale să se schimbe. În schimb, el s- a rugat să primească 
putere pentru a- şi schimba împrejurările. Şi cred că el 
s- a rugat astfel deoarece el cunoştea, înţelegea şi 
avusese parte de puterea sporită datorată ispăşirii…

Dragi fraţi şi surori, înţelesul acestei povestiri este sim-
plu pentru fiecare dintre noi. Când dumneavoastră şi 

Studiul scripturilor poate 
deveni mult mai semnificativ 
pentru voi dacă vă imaginaţi 
evenimentele care s- au desfă-
şurat. Imaginaţi- vă cum v- aţi 
fi simţit şi cum aţi fi reac-
ţionat dacă aţi fi luat parte 
la evenimentele descrise în 
scripturi. Acest lucru vă poate 
ajuta, de asemenea, să înţe-
legeţi cum se pot asemăna 
relatările scripturale cu situaţii 
din viaţa voastră şi vă poate 
pregăti să puneţi în practică 
adevărurile predate prin inter-
mediul scripturilor.

Să vizualizăm 
scripturile
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cu mine vom ajunge să înţelegem şi să folosim în viaţa 
noastră puterea sporită datorată ispăşirii, ne vom ruga 
şi vom căuta tăria de a ne schimba împrejurările în loc 
să ne rugăm ca împrejurările noastre să fie schimbate. 
Vom deveni factori care acţionează asupra lucrurilor, 
nu asupra cărora se acţionează (vezi 2 Nefi 2:14)” („«In 
the Strength of the Lord» (Cuvintele lui Mormon 1:14; 
Mosia 9:17; Mosia 10:10; Alma 20:4)”, în Brigham Young 
University 2001–2002 Speeches [2002], p. 124).

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre următoarele întrebări:

 a. În viaţa voastră, când v- aţi rugat cu credinţă şi aţi recunoscut 
răspunsul Domnului la rugăciunea voastră?
 b. Cum puteţi urma exemplul lui Nefi de a vă ruga şi de a căuta 
tăria de a vă schimba împrejurările şi nu de a vă ruga să vi se 
schimbe împrejurările în care vă aflaţi?

După ce Nefi a fost eliberat de legăturile cu care era le-
gat, fraţii săi au încercat să- l atace din nou. Citiţi 1 Nefi 
7:19–21 şi identificaţi ce vă impresionează la atitudinea 
lui Nefi. Gândiţi- vă la o situaţie din propria voastră 
familie în care a fost necesară iertarea. Gândiţi- vă de ce 
este atât de important ca membrii familiei să fie dornici 
să se ierte unii pe alţii.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Nefi 7 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 3: ZIUA 2

1 Nefi 8
Introducere
În 1 Nefi 8, citim despre viziunea pe care Lehi a avut- o 
cu pomul vieţii. El a avut parte de o mare bucurie când 
a luat din fructul pomului, care simbolizează binecu-
vântările ispăşirii. Apoi, el a văzut diferite grupuri de 
oameni care au reacţionat diferit faţă de pom şi fructul 
acestuia. Pentru a vă ajuta să vă pregătiţi pentru această 
lecţie, puteţi cânta sau citi versurile imnului „Bara de 
fier” (Imnuri, nr. 176). În timp ce studiaţi acest capitol, 
cugetaţi la modul în care ispăşirea v- a adus multă 
bucurie şi la ceea ce trebuie să faceţi acum şi în viitor 
pentru a primi toate binecuvântările sale. Reflectaţi 
asupra obstacolelor pe care va trebui să le biruiţi  
pentru a primi aceste binecuvântări.

Prima Preşedinţie ne- a învăţat 
că „imnurile invită Spiritul 
Domnului” şi „creează un 
sentiment de pioşenie” (Im-
nuri, p. ix). În cazul în care 
intonarea sau ascultarea 
imnurilor nu este adecvată 
pentru locul unde studiaţi, 
citirea versurilor unui imn sau 
recitarea lor în gând poate fi, 
de asemenea, eficientă.

Includeţi muzica 
în studiul vostru

1 Nefi 8:1–18
Lehi ia din fructul pomului 
vieţii şi îşi invită familia să 
facă la fel.
Gândiţi- vă la un mo-
ment din viaţa voastră în 
care aţi simţit dragostea 
pe care Domnul o are 
pentru voi personal. 
Gândiţi- vă la modul în 
care alegerile pe care le 
faceţi vă influenţează 
apropierea de Domnul şi 
capacitatea de a- I simţi 
dragostea. Când studiaţi 
1 Nefi 8, fiţi atenţi la ce 
vă învaţă să faceţi şi la ce trebuie să evitaţi pentru a 
vă apropia mai mult de Domnul şi pentru a simţi mai 
puternic dragostea Sa în viaţa voastră.

Citiţi 1 Nefi 8:2 şi identificaţi ceea ce i s- a întâmplat lui 
Lehi în pustiu. Citiţi 1 Nefi 8:5–12 şi fiţi atenţi la ceea 
ce pare să fie elementul central în visul lui Lehi.

După ce aţi identificat elementul central, enumeraţi 
unele dintre cuvintele şi expresiile pe care Lehi le- a 
folosit în 1 Nefi 8:10–11 pentru a descrie fructul.   
 

Domnul foloseşte adesea, ca simboluri, obiecte cu 
care suntem familiarizaţi pentru a ne ajuta să înţele-
gem adevăruri eterne. Pentru a vă ajuta să identificaţi 
ce reprezintă pomul şi fructul din visul lui Lehi, citiţi 
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următoarea declaraţie a vârstnicului Neal A. Maxwell, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: „Pomul 
vieţii… este dragostea lui Dumnezeu (vezi 1 Nefi 
11:25). Dragostea lui Dumnezeu pentru copiii Săi este 
exprimată în modul cel mai profund oferindu- ni- L pe 
Isus să fie Mântuitorul nostru: «Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu» 
(Ioan 3:16). A avea parte de dragostea lui Dumne-
zeu înseamnă a avea parte de ispăşirea lui Isus şi de 
descătuşarea de păcat şi de bucuriile care pot rezulta” 
(„Lessons from Laman and Lemuel”, Ensign, nov. 
1999, p. 8).

Pentru a vă ajuta să identificaţi principiul Evanghe-
liei care este ilustrat în 1 Nefi 8:10–12, subliniaţi în 
scripturile voastre ce a făcut Lehi cu fructul în 1 Nefi 
8:11, precum şi rezultatele menţionate în 1 Nefi 8:12. 
Gândiţi- vă la moduri în care puteţi „gusta” din ispăşire 
la fel cum Lehi „a gustat” din fruct.

Experienţa trăită de Nefi ne arată că venirea la Isus 
Hristos şi faptul de a accepta ispăşirea Sa aduc 
fericire şi bucurie.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
următoarea întrebare: Când a adus ispăşirea Salvatorului 

bucurie şi fericire în viaţa voastră?

Gândiţi- vă de ce noi, asemenea lui Lehi, trebuie să  
ne dorim ca membrii familiei noastre şi prietenii noştri 
să aibă parte de binecuvântările ispăşirii pe care le- am 
primit noi. Citiţi 1 Nefi 8:3–4, 13–18 şi fiţi atenţi la 
modul în care membrii familiei lui Lehi au reacţionat 
faţă de invitaţia pe care Lehi le- a făcut- o de a lua din 
fructul pomului vieţii.

Noi nu putem decide dacă ceilalţi vor alege sau nu 
să guste din dragostea lui Dumnezeu. Cu toate aces-
tea, asemenea lui Lehi, îi putem invita şi încuraja. 
Gândiţi- vă cum puteţi invita şi încuraja pe cineva pe 
care- l cunoaşteţi să vină la Hristos şi să primească 
binecuvântările ispăşirii Sale.

1 Nefi 8:19–35
Lehi vede succesul unora şi eşecul altora în timp ce aceştia 
se deplasează către pomul vieţii şi iau din fruct.
Mai târziu, în 1 Nefi, veţi citi despre faptul că şi lui Nefi 
i- a fost arătată viziunea cu pomul vieţii. El a consem-
nat înţelesul diferitelor simboluri şi imagini. Folosiţi 
următorul tabel pentru a identifica simbolurile şi inter-
pretările lor. Cercetaţi- vă scripturile pentru a rezolva 
următorul exerciţiu. Aţi studiat şi învăţat deja interpre-
tarea primelor două simboluri.

Simbol din visul lui Lehi Interpretarea simbolului 
oferită lui Nefi

pomul (vezi 1 Nefi 8:10; este 
numit pomul vieţii în 1 Nefi 
15:22)

dragostea lui Dumnezeu (vezi 
1 Nefi 11:25)

fructul pomului (vezi 1 Nefi 
8:10–12)

cel mai mare dintre toate 
darurile de la Dumnezeu 
– binecuvântările ispăşirii 
lui Isus Hristos (vezi 1 Nefi 
15:36)

râu cu apă (murdară) (vezi 
1 Nefi 8:13)

  
  
(vezi 1 Nefi 12:16; 15:27)

bara de fier (vezi 1 Nefi 8:19)   
  
(vezi 1 Nefi 11:25; 15:23–24)

negura de întuneric (vezi 
1 Nefi 8:23)

  
  
(vezi 1 Nefi 12:17)

clădirea mare şi spaţioasă 
(vezi 1 Nefi 8:26)

  
  
(vezi 1 Nefi 11:36; 12:18)

V- ar putea fi util să vă marcaţi scripturile scriind 
interpretarea fiecărui simbol (răspunsurile din a doua 
coloană a tabelului de mai sus) lângă versetul sau 
versetele în care este menţionat simbolul (versetele 
din prima coloană a tabelului).

În timp ce citiţi următo-
rul citat al preşedintelui 
Boyd K. Packer, din Cvo-
rumul celor Doisprezece 
Apostoli, subliniaţi ceea 
ce a spus despre motivul 
pentru care este impor-
tant ca noi să studiem 
visul lui Lehi:

„Poate credeţi că visul 
sau viziunea lui Lehi nu 
are nicio însemnătate 
deosebită pentru voi, dar 
are. Voi faceţi parte din 
ea; noi, toţi, facem parte din ea…

Visul sau viziunea lui Lehi despre bara de fier conţine 
tot ce trebuie pentru ca un sfânt din zilele din urmă să 
înţeleagă încercarea acestei vieţi” („Finding Ourselves 
in Lehi’s Dream”, Ensign, aug. 2010, p. 22).

Notele scrise în scripturi pot 
fi mai uşor de accesat decât 
informaţiile dintr- un jurnal 
sau de pe o foaie de hârtie. 
Scrierea interpretării simbolu-
rilor, a trimiterilor la scripturi 
şi a altor informaţii în scrip-
turile voastre vă poate înlesni 
înţelegerea scripturilor şi pre-
darea ulterioară din ele.

Marcaţi scripturile
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În timp ce studiaţi restul versetelor din 1 Nefi 8, 
gândiţi- vă cum poate ceea ce învăţaţi să vă ajute să 
„înţelegeţi încercarea acestei vieţi”. Citiţi 1 Nefi 8:21–33 
fiind atenţi la modul în care râul, negura de întuneric şi 
clădirea mare şi spaţioasă i- au împiedicat pe oamenii 
din visul lui Lehi să mănânce sau să se bucure de fruc-
tul pomului vieţii. Puteţi să marcaţi în scripturile voastre 
cuvintele şi expresiile cheie care fac referire la aceste ob-
stacole şi la efectul pe care l- au avut asupra oamenilor.

Care ar putea fi în viaţa noastră, în ziua de astăzi, acele 
obstacole pe care le- a văzut Lehi? Subliniaţi toate 
obstacolele, dintre cele care urmează, pe care le- aţi 
văzut împiedicând pe cineva să vină la Salvator şi să 
aibă parte de bucurie: pornografia, căutarea acceptării 
sau laudelor din partea altora, dependenţele, egoismul, 
lăcomia, faptul de a fi invidios pe alţii, faptul de a nu te 
ruga şi de a nu citi scripturile, utilizarea excesivă a dis-
pozitivelor electronice în scopuri distractive, implicarea 
excesivă în orice fel de activitate sportivă sau de alt gen, 
necinstea şi faptul de a face ceva doar pentru că toată 
lumea face. Gândiţi- vă la alte câteva exemple de astfel 
de obstacole din zilele noastre.

Următorul principiu al Evangheliei este o modalitate 
de a rezuma ceea ce puteţi învăţa ca urmare a studiu-
lui obstacolelor descrise în 1 Nefi 8:21–33: Mândria, 
lucrurile lumeşti şi cedarea în faţa ispitelor vă pot 
împiedica să primiţi binecuvântările ispăşirii.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi rezumatul 
de mai sus şi sentimentele voastre despre veridicitatea 

lui, precum şi moduri în care poate fi pus în practică în viaţa 
voastră.

Cugetaţi la modul cum murdăria lumii, ispitele lui 
Satana şi mândria lumii vă pot împiedica sau încetini 
progresul spiritual.

Cercetaţi din nou 1 Nefi 8:21–33. De data aceasta, 
căutaţi răspunsuri pentru următoarele întrebări:

• Cum a fost bara de fier (cuvântul lui Dumnezeu 
– care include scripturile, cuvintele inspirate ale 
profeţilor şi ale celorlalţi conducători ai Bisericii şi 
revelaţia personală) esenţială pentru cei care au 
reuşit să ia din fruct?

• Ce expresie din 1 Nefi 8:30 descrie ceea ce trebuie să 
facem pentru ca să putem fi conduşi în siguranţă la 
pomul vieţii de cuvântul lui Dumnezeu?

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum 
poate cuvântul lui Dumnezeu să ne îndrume şi să ne pro-

tejeze de ispite.

Aceste versete ne învaţă următoarele principii ale 
Evangheliei: Dacă ne ţinem bine de cuvântul lui 
Dumnezeu, acesta ne va ajuta să biruim ispitele  

şi influenţele lumeşti. Ţinându- ne bine de cuvân-
tul lui Dumnezeu, ne vom apropia mai mult de 
Domnul şi vom primi binecuvântările ispăşirii.

 4. Pentru a vă ajuta să vedeţi rezultatul acestor principii 
în viaţa voastră, răspundeţi, în jurnalul pentru studiul 

scripturilor, la una dintre întrebările de mai jos sau la ambele:
 a. Când v- a îndrumat şi v- a protejat cuvântul lui Dumnezeu îm-
potriva ispitei, mândriei sau lucrurilor lumeşti?
 b. Când v- a ajutat cuvântul lui Dumnezeu să vă apropiaţi mai 
mult de Salvator?

Lehi i- a îndemnat pe membrii familiei sale „cu toată 
simţirea unui părinte blând, să asculte de cuvintele lui” 
(1 Nefi 8:37). El a dorit ca ei să aibă parte de bucuria şi 
de binecuvântările ispăşirii lui Isus Hristos aşa cum a 
avut el.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un obiec-
tiv care să vă ajute să vă îmbunătăţiţi studiul cuvântului 

lui Dumnezeu.

Când urmaţi şi vă ţineţi strâns de cuvântul lui Dumne-
zeu, puteţi depăşi obstacolele care v- ar împiedica să be-
neficiaţi de ispăşire şi să aveţi parte de adevărata bucurie.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Nefi 8 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 3: ZIUA 3

1 Nefi 10–11
Introducere
Învăţăturile lui Lehi despre pomul vieţii şi profeţiile lui 
cu privire la iudei au făcut ca dorinţa lui Nefi de a vedea, 
de a auzi şi de a şti el însuşi lucrurile pe care le văzuse 
tatăl lui să crească. În timp ce Nefi cugeta la lucrurile 
despre care vorbise tatăl lui, el a „fost purtat în Spiritul 
Domnului” (1 Nefi 11:1) şi a văzut el însuşi viziunea cu 
pomul vieţii. În viziunea lui, el a văzut, de asemenea, 
viaţa, slujirea şi moartea Salvatorului – Nefi a fost marto-
rul dragostei Salvatorului pentru noi. În timp ce studiaţi 
această lecţie, gândiţi- vă ce puteţi învăţa din exemplul 
lui Nefi cu privire la căutarea revelaţiei personale. Reflec-
taţi, de asemenea, la viaţa şi misiunea Salvatorului şi la 
dragostea mare pe care El o are pentru noi toţi.
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1 Nefi 10:1–16
Lehi profeţeşte.
După ce a relatat viziunea despre pomul vieţii pe care 
a avut- o, Lehi a profeţit despre evenimente viitoare. 
Profeţiile sale sunt consemnate în 1 Nefi 10:1–16. Citiţi 
1 Nefi 10:4–6 şi marcaţi, în scripturile voastre, răspun-
surile la următoarele întrebări:

• Când a profeţit Lehi că Mesia – Salvatorul – avea să 
vină?

• Ce a spus Lehi că urma să li se întâmple celor care 
nu aveau „nădejde în acest Mântuitor”? 

1 Nefi 10:17–11:6
Nefi caută să vadă, să audă şi să ştie adevărurile pe care 
le- a propovăduit tatăl său.
Luaţi în calcul următorul scenariu şi gândiţi- vă cum 
ar putea oamenii implicaţi în aceeaşi situaţie să aibă 
experienţe atât de diferite. Trei tineri băieţi participă la 
aceeaşi adunare a Bisericii. Unuia dintre ei i s- a părut 
că adunarea a fost plictisitoare şi că el şi- a irosit timpul. 
Altuia i s- a părut că adunarea a fost bună, însă nu a în-
văţat nimic din ea. Al treilea s- a simţit înălţat spiritual 
prin intermediul Duhului Sfânt şi a primit inspiraţie 
personală şi îndrumare, chiar mai presus decât ceea ce 
s- a propovăduit în adunare.

În timp ce studiaţi experienţa trăită de Nefi în 1 Nefi 
10:17–11:6, remarcaţi lucrul făcut de Nefi care i- a per-
mis să primească mai multă revelaţie, în plus faţă de 
ceea ce- l învăţase tatăl lui.

Citiţi 1 Nefi 10:17 şi subliniaţi ce a simţit Nefi după ce 
a auzit despre viziunea lui Lehi.

Citiţi 1 Nefi 10:19 şi găsiţi o expresie care ne învaţă 
cum ne sunt dezvăluite tainele lui Dumnezeu.

Potrivit celor relatate în 1 Nefi 10:19, cei care caută cu 
sârguinţă vor descoperi tainele lui Dumnezeu. Scrieţi 
ce credeţi că înseamnă să căutăm cu sârguinţă.   
 

Nefi a oferit un exemplu excelent despre cum să 
căutăm cu sârguinţă să primim revelaţie. Citiţi 1 Nefi 
10:17–19 şi 11:1–6; alegeţi două dintre cele trei subiecte 
enumerate în tabelul de mai jos – dorinţe, crez şi cuge-
tare; şi scrieţi- vă răspunsurile la întrebările corespun-
zătoare din tabel.

Dorinţe Ce a dorit Nefi să ştie?   
 
În ce fel ne influenţează dorinţele noastre 
abilitatea de a primi revelaţie?   
 
Ce doriţi să ştiţi de la Domnul?   
 

Crez Care sunt unele dintre lucrurile în care 
a crezut Nefi şi care l- au ajutat să 
primească revelaţie?   
 
Cum credeţi că ne pot influenţa aceste 
crezuri capacitatea de a primi revelaţie în 
prezent?   
 
Credeţi ce v- a revelat Domnul?   
 

Cugetare 
(gândirea 
profundă asupra 
unui lucru; 
faptul de a vă 
deschide mintea 
şi inima pentru a 
fi influenţaţi de 
Duhul Sfânt)

Ce s- a întâmplat în timp ce Nefi cugeta? 
(Vezi 1 Nefi 11:1.)   
 
Cum duce cugetarea la primirea 
revelaţiei?   
 
Ce puteţi să faceţi pentru a cugeta mai 
mult asupra Evangheliei în viaţa voastră?   
 

Rezumaţi un principiu al Evangheliei pe care l- aţi învă-
ţat din experienţa trăită de Nefi, completând următoarea 
frază: Dumnezeu revelează adevărul celor  
 .

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsul 
la una sau la ambele întrebări de mai jos:

 a. Când aţi simţit că Dumnezeu v- a răspuns la rugăciuni sau 
când aţi simţit îndemnurile Spiritului în timp ce căutaţi cu sâr-
guinţă ajutorul sau îndrumarea Domnului?
 b. Ce modalitate cunoaşteţi prin care puteţi căuta cu mai multă 
sârguinţă inspiraţia din partea Domnului?

1 Nefi 11:7–36
Nefi este martor al coborârii de bunăvoie a lui Isus Hristos.
Nefi a continuat să cugete şi să caute îndrumare divină 
în timpul viziunii sale. Citiţi următoarea declaraţie a 
preşedintelui Boyd K. Packer, preşedintele Cvorumului 
celor Doisprezece Apostoli, şi identificaţi care a spus 
dânsul că era elementul central în viziunea lui Nefi:

„Profeţii despre Mesia se găsesc în Vechiul Testament. 
Însă în Cartea lui Mormon este consemnată o viziune 
despre acel eveniment care nu poate fi regăsită în 
Vechiul Testament.
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După ce oamenii lui Lehi [au plecat din Ierusalim], 
Lehi a avut viziunea cu pomul vieţii. Fiul său, Nefi, s- a 
rugat pentru a- i cunoaşte înţelesul. Drept răspuns, el a 
avut o viziune remarcabilă cu Hristos.

În acea viziune, el a văzut:

• o fecioară purtând un copil în braţe;
• pe cineva care trebuia să pregătească respectiva cale 

– Ioan Botezătorul;
• slujirea Fiului lui Dumnezeu;
• pe alţi doisprezece care- L urmau pe Mesia;
• cerurile deschizându- se şi îngeri care le slujeau;
• mulţimi de oameni binecuvântate şi vindecate;
• răstignirea lui Hristos;
• înţelepciunea şi mândria lumii opunându- se lucrării 

Sale. (Vezi 1 Nefi 11:14–36.)

Acea viziune reprezintă mesajul central al Cărţii lui 
Mormon” („The Things of My Soul”, Ensign, mai 1986, 
p. 60–61).

Un înger l- a ajutat pe Nefi să afle ce simboliza pomul 
vieţii şi, apoi, l- a întrebat: „Cunoşti tu înţelesul pomu-
lui pe care tatăl tău l- a văzut?” (1 Nefi 11:21). Reca-
pitulaţi înţelesul pomului subliniind expresiile pe care 
Nefi şi îngerul le- au folosit în 1 Nefi 11:21–24 pentru a 
descrie pomul.

Citiţi 1 Nefi 11:16 şi subliniaţi întrebarea pe care îngerul 
i- o mai adresase lui Nefi înainte. Puteţi scrie în scripturile 
voastre că bunăvoinţă sau coborârea de bunăvoie înseamnă, 
în acest context, dorinţa de a coborî dintr- o poziţie ierar-
hică înaltă pentru a ajuta sau binecuvânta pe alţii.

În 1 Nefi 11:17, identi-
ficaţi răspunsul lui Nefi 
la întrebarea îngerului. 
Ce cunoştea Nefi? Ce 
nu cunoştea el? După ce 
Nefi a răspuns, îngerul 
i- a arătat că respectiva 
coborâre de bunăvoie a 
lui Isus Hristos do-
vedeşte dragostea lui 
Dumnezeu pentru noi.

După ce aţi aflat înţelesul 
expresiei bunăvoinţă sau 
coborâre de bunăvoie, citiţi 
1 Nefi 11:13–21, iar apoi 
citiţi următoarea declara-
ţie a vârstnicului Ge-
rald N. Lund, care slujea, 

la acea vreme, în calitate de membru al Celor Şaptezeci, 
meditând la modul în care naşterea Salvatorului arată 
coborârea Sa de bunăvoie şi dragostea Sa faţă de noi: 

Este important să definiţi 
cuvintele dificile în timp ce 
studiaţi scripturile. Acest lucru 
vă va ajuta să le înţelegeţi 
mai bine. Verificaţi notele de 
subsol ale versetului, folosiţi 
un dicţionar sau sfătuiţi- vă cu 
un părinte sau cu un învăţător 
atunci când, în timpul studiului 
vostru, întâlniţi cuvinte pe care 
nu le înţelegeţi. V- ar putea fi 
util să scrieţi înţelesul acelor 
cuvinte în scripturile voastre.

Definirea cuvintelor 
dificile

„Iată- L pe Isus – un membru al Dumnezeirii, Întâiul 
Născut al Tatălui, Creatorul, Iehova Vechiului Testament 
– părăsindu- Şi locuinţa divină şi sfântă; privându- Se 
de toată acea glorie şi măreţie şi luând asupra Sa trupul 
unui prunc; neajutorat, depinzând în întregime de 
mama Sa şi de tatăl Său pământean. Nu pentru a veni în 
lume în cel mai strălucitor dintre palate şi pentru a fi în-
făşat în purpură [un semn al regalităţii] şi să fie copleşit 
cu nestemate, ci pentru a veni într- o iesle sărăcăcioasă. 
Nu este de mirare că îngerul i- a spus lui Nefi: «Priveşte 
şi vezi [coborârea de bunăvoie a] lui Dumnezeu!»” (Jesus 
Christ, Key to the Plan of Salvation [1991], p. 16).

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce în-
seamnă pentru voi faptul că „El Însuşi S- a oferit” („Eu mă 

minunez”, Imnuri, nr. 117) şi că a lăsat poziţia glorioasă pe care 
a deţinut- o în lumea premuritoare pentru a Se naşte ca bebeluş.

Citiţi 1 Nefi 11:27 şi gândiţi- vă cum este demonstrată 
coborârea de bunăvoie a Salvatorului şi prin faptul că a 
fost botezat. Deşi El nu avea păcate, a fost botezat pen-
tru a- Şi arăta supunerea faţă de legile lui Dumnezeu. 
Arată, de asemenea, dragostea Sa faţă de noi dându- ne 
un exemplu de urmat.
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Citiţi 1 Nefi 11:28–31 şi gândiţi- vă la modul în care 
slujirea de- o viaţă a lui Isus Hristos în folosul altora 
arată coborârea Sa de bunăvoie. Remarcaţi cui i- a slujit 
Salvatorul şi pe cine a vindecat.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum arată 
ceea ce aţi citit în 1 Nefi 11:28–31 dragostea Salvatorului 

faţă de oamenii Săi. Care credeţi că este legătura între aceasta şi 
dragostea Sa pentru voi astăzi?

Citiţi 1 Nefi 11:32–33 şi gândiţi- vă la cum este demon-
strată coborârea de bunăvoie a lui Isus Hristos de fap-
tul că El a fost răstignit. Citiţi următoarea declaraţie a 
vârstnicului Earl C. Tingey, care slujea, la acea vreme, în 
calitate de membru al Preşedinţiei celor Şaptezeci şi fiţi 
atenţi la ceea ce a spus despre cum ne arată ispăşirea 
Salvatorului dragostea Sa şi cum ne binecuvântează:

„Fiind Acela care a fost ales să împlinească cerinţele 
ispăşirii, Isus Hristos a coborât… pentru a fi ispitit, în-
cercat, batjocorit, judecat şi răstignit, chiar dacă El avea 
puterea şi autoritatea de a preveni astfel de acţiuni.

Preşedintele John Taylor a descris co-
borârea de bunăvoie a lui Hristos cu 
următoarele cuvinte minunate: «A trebuit 
ca El să coboare sub toate lucrurile pentru 
ca El să- i poată ridica pe ceilalţi deasupra 
tuturor lucrurilor…» [The Mediation and 

Atonement (1882), p. 144].

Suferinţa lui Hristos din grădina Ghetsimani rezumă cea 
mai grandioasă dintre toate însuşirile lui Hristos, dra-
gostea Sa perfectă. Aici vedem că El ne iubeşte pe toţi…

Ispăşirea este evenimentul care ne permite să fim îm-
păcaţi cu Dumnezeu… Din punct de vedere al familiei, 
înseamnă a fi reuniţi unul cu celălalt, cu Dumnezeu şi 
cu Fiul Său, Isus Hristos. Înseamnă că tristeţea datorată 
despărţirii va deveni fericire datorită reunirii” („Marele 
plan al fericirii”, Ensign sau Liahona, mai 2006, p. 73–74).

Ispăşirea lui Isus Hristos a fost o parte esenţială a 
coborârii Sale de bunăvoie şi cea mai mare dovadă a 
dragostei Sale pentru noi.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum vă 
sunt influenţate sentimentele şi dragostea pentru El de 

faptul că ştiţi despre coborârea Sa de bunăvoie.

Încheiaţi studiul de astăzi cântând, ascultând sau 
citind versurile imnului „Eu mă minunez” (Imnuri, 
nr. 117). Remarcaţi expresiile care depun mărturie de-
spre ceea ce aţi studiat astăzi. Gândiţi- vă de ce bine-
cuvântările ispăşirii lui Isus Hristos sunt „de dorit mai 
presus de toate lucrurile” şi „mai [plăcute]” pentru 
voi (vezi 1 Nefi 11:22–23). Asemenea lui Nefi, când 
căutaţi cu sârguinţă să înţelegeţi prin intermediul 

revelaţiei, vă veţi apropia mai mult de Domnul şi veţi 
simţi puterea sacrificiului Său în viaţa voastră şi bucu-
ria pe care o aduce.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Nefi 10–11 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 3: ZIUA 4

1 Nefi 12–14
Introducere
Relatarea despre viziunea lui Nefi, care începe în 
1 Nefi 11, continuă în 1 Nefi 12–14. În viziunea sa, 
Nefi a văzut tragedii îngrozitoare, inclusiv distruge-
rea de care aveau să aibă parte descendenţii săi. El a 
văzut cum oameni ticăloşi scoteau din Biblie adevăruri 
clare şi preţioase făcând ca mulţi să se poticnească 
din punct de vedere spiritual. În ciuda acestor scene 
neplăcute, viziunea lui Nefi i- a dat şi motiv de mare 
bucurie despre viitor. El l- a văzut pe Columb, precum 
şi colonizarea Americii. El a văzut că Domnul avea 
să pregătească o cale pentru restaurarea Evanghe-
liei, incluzând restaurarea multora dintre adevărurile 
clare şi preţioase care fuseseră pierdute. Nefi a văzut 
cum, în zilele din urmă, Domnul avea să- i ajute şi să- i 
protejeze pe cei care trăiesc în neprihănire. În timp 
ce studiaţi 1 Nefi 12–14, cugetaţi la importanţa pe 
care o au în viaţa voastră adevărurile clare şi preţioase 
propovăduite în Cartea lui Mormon şi în alte scripturi 
din zilele din urmă. Dacă vă străduiţi să trăiţi în mod 
neprihănit şi să vă onoraţi legămintele pe care le- aţi 
făcut cu Dumnezeu şi voi puteţi triumfa asupra răului.

1 Nefi 12
Nefi vede viitorul poporului nefit şi pe cel al poporului 
lamanit.
În 1 Nefi 12, Nefi a descris ce a văzut despre viitorul 
descendenţilor săi şi modul în care aceştia aveau să 
fie afectaţi de influenţele reprezentate de negura de 
întuneric şi de clădirea mare şi spaţioasă. El a folosit 
cuvântul seminţie pentru a face referire la descendenţi.

Nefi a văzut că unii dintre descendenţii săi aveau să 
accepte toate binecuvântările ispăşirii. Cu toate acestea, 
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el a văzut, de asemenea, că descendenţii săi aveau să 
fie, în cele din urmă, distruşi de lamaniţi. Citiţi 1 Nefi 
12:19 şi subliniaţi motivele pentru care nefiţii au fost 
distruşi. Gândiţi- vă cum vă puteţi proteja împotriva 
mândriei şi cum puteţi evita ispitele diavolului.

1 Nefi 13:1–9
Nefi vede biserica mare şi odioasă.
Încercuiţi toate sporturile pe care le- aţi practicat sau 
vizionat dintre următoarele şi adăugaţi în listă orice alt 
sport pe care l- aţi practicat sau vizionat:

fotbal

crichet

baschet

baseball

tenis de masă

tenis

rugbi

hochei pe gheaţă

volei

fotbal american

În sporturile profesioniste, echipele studiază, adesea, 
jocurile precedente şi strategiile echipelor adverse 
înainte de a juca împotriva acestora. Înţelegerea scopu-
lui, metodelor şi strategiilor adversarului ne poate ajuta 
să ne apărăm împotriva lui.

În 1 Nefi 13, Nefi a descris ceea ce văzuse în legătură 
cu cei care aveau să se opună Bisericii lui Dumnezeu 
în zilele din urmă. Citiţi 1 Nefi 13:1–6 şi identificaţi ce 
a văzut Nefi că avea să se formeze printre neamuri şi 
ce a spus îngerul despre aceasta.

Această „biserică mare şi odioasă” pe 
care Nefi a văzut- o nu reprezintă un  
grup anume, o confesiune sau biserică 
anume. Vârstnicul Bruce R. McConkie, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apos-
toli, a definit- o ca fiind „toate… organi-

zaţiile, indiferent de numele sau caracterul lor… care 
sunt menite să- l ducă pe om pe o cărare care- l 
conduce departe de Dumnezeu şi de legile Sale şi, 
astfel, departe de salvarea în împărăţia lui Dumne-
zeu” (Mormon Doctrine, a doua ediţie [1966], p. 
137–138). Puteţi să scrieţi definiţia vârstnicului 
McConkie lângă 1 Nefi 13:4–6.

Citiţi 1 Nefi 13:8–9 şi identificaţi dorinţele şi intenţia 
bisericii mari şi odioase.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: De ce credeţi că este important să 

ştim că Satana îşi organizează forţele pentru a ne îndepărta de 
Dumnezeu şi de legile Sale?

În timp ce studiaţi mai departe 1 Nefi 13, veţi observa 
un mod prin care biserica mare şi odioasă a încercat 
să- i oprească pe cei care- L căutau pe Salvator.

1 Nefi 13:10–42
Nefi vede neamurile viitoare cu Biblia, Cartea lui Mormon 
şi alte scripturi din zilele din urmă.
Pentru a contracara efectele bisericii mari şi odioase, 
Domnul a pregătit calea pentru restaurarea Evangheliei 
Sale. În 1 Nefi 13, Nefi a văzut evenimente care urmau 
să aibă loc, precum sosirea lui Columb şi a pelerinilor 
în ţara făgăduinţei, deoarece „Spiritul lui Dumnezeu… 
a lucrat asupra [lor]” (vezi 1 Nefi 13:12–13). El a văzut, 
de asemenea, Războiul de Independenţă din America 
– când „neamurile care au ieşit din robie” au luptat 
împotriva „[neamurilor] din patria lor mamă [care] erau 
adunate laolaltă… împotriva lor”, însă au fost „salvate 
prin puterea lui Dumnezeu din mâinile tuturor celor-
lalte popoare” (vezi 1 Nefi 13:16–19).

Citiţi 1 Nefi 13:20–23 şi identificaţi cartea pe care Nefi 
a văzut- o că era răspândită printre primii colonizatori 
ai ţării făgăduinţei din rândul neamurilor.

Scrieţi „Biblia” în scripturile voastre, lângă 1 Nefi 13:20. 
Nefi a explicat că Biblia avea să fie „de mare valoare” 
pentru noi (1 Nefi 13:23) şi că, la început când a fost 
scrisă, „a cuprins plenitudinea Evangheliei Domnului” 
(1 Nefi 13:24). Folosiţi 1 Nefi 13:26–27, 29 pentru a 
completa spaţiile libere din rezumatul următor:

Biserica mare şi odioasă a dat deoparte „multe părţi 
care sunt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  şi foarte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; şi, 
de asemenea, multe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ale Domnului au 
dat ei deoparte” din Biblie (1 Nefi 13:26). Oamenii au 
dat deoparte aceste lucruri pentru „- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
drumurile drepte ale Domnului, pentru ca ei să poată 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ochii şi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  inimile copiilor 
oamenilor” (1 Nefi 13:27). Pentru că aceste lucruri lip-
sesc, „foarte mulţi se - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” (1 Nefi 13:29).

Recitiţi rezumatul de mai sus după ce aţi completat 
spaţiile libere. 

Unul dintre scopurile bisericii mari şi odioase este acela 
de a „[strica] drumurile drepte ale Domnului” (1 Nefi 
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13:27) îndepărtând numeroase adevăruri clare şi 
preţioase. A „strica” înseamnă a lăsa deoparte sau a în-
depărta ceva ce este corect. Gândiţi- vă la consecinţele 
negative pe care le are faptul de a lăsa deoparte sau de 
a ne îndepărta de „drumurile drepte ale Domnului”.

Folosiţi- vă scripturile pentru a răspunde la următoarele 
întrebări:

• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 13:34, ce va aduce 
Domnul la lumină datorită milei Sale? (V- ar putea fi 
util să ştiţi că titlul „Mielul” face referire la Salvatorul 
Isus Hristos.)   
 

• În 1 Nefi 13:35–36, ce lucruri a spus Salvatorul că vor 
fi ascunse pentru a ajunge până la neamuri?   
 

• În 1 Nefi 13:36, ce a spus îngerul că a fost scris în 
cronica ascunsă – Cartea lui Mormon?   
 

• În afară de Cartea lui Mormon, la ce „alte cărţi” ar 
putea 1 Nefi 13:39 să facă referire?   
 

Citiţi 1 Nefi 13:40–41 şi subliniaţi ceea ce vor face 
cunoscut tuturor oamenilor Cartea lui Mormon şi 
aceste „alte cărţi”. Este important să remarcăm faptul 
că trebuie să venim la Salvator „potrivit cuvintelor 
care vor fi confirmate de către gura Mielului” (1 Nefi 
13:41) – scripturile.

Până în acest moment al viziunii lui Nefi, învăţăm că 
scriptura Cartea lui Mormon şi scripturile din zilele 
din urmă restaurează adevăruri simple şi preţioase 
care ne ajută să ştim că Isus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu şi ne ajută să ştim cum să venim la El.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsu-
rile la următoarele întrebări:

 a. Cum v- au influenţat mărturia despre Isus Hristos adevărurile 
simple şi preţioase din Cartea lui Mormon şi din celelalte scrip-
turi din zilele din urmă?
 b. Cum v- au ajutat acestea să înţelegeţi Evanghelia Lui şi să 
trăiţi conform ei?

Alocaţi- vă timp pentru a evalua cât de mult vă ajută 
studiul scripturilor să veniţi mai aproape de Salvator.

1 Nefi 14:1–17
Nefi vede lupta dintre biserica mare şi odioasă şi Biserica 
Mielului lui Dumnezeu.
În 1 Nefi 14, citim despre lupta dintre biserica mare şi 
odioasă şi Biserica Mielului lui Dumnezeu. Citiţi 1 Nefi 
14:10–13 şi identificaţi cine va avea de partea sa mai 
mulţi oameni. În 1 Nefi 14:12, fiţi atenţi de ce numărul 
oamenilor care sprijină Biserica Mielului avea să fie mic 

şi de ce biserica cea mare 
şi odioasă avea să adune 
de partea ei foarte mulţi 
oameni.

Cum v- aţi simţi dacă aţi 
lupta într- un război şi aţi 
fi depăşiţi numeric? Citiţi 
1 Nefi 14:14 şi subliniaţi 
expresiile care identifică 
ajutorul pe care- l pri-
mesc „[sfinţii] Bisericii 
Mielului” şi „[cei] care 
[au făcut] legământ cu 
Domnul” când luptă 
împotriva răului.

Un principiu important 
al Evangheliei predat în 1 Nefi 14:1–17 este acela că, pe 
măsură ce trăim în neprihănire şi ţinem legămin-
tele pe care le- am făcut, puterea lui Dumnezeu ne 
va ajuta să învingem răul.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un scurt 
paragraf în care să explicaţi cum v- a ajutat faptul de a fi 

unul dintre cei „care [au făcut] legământ cu Domnul” şi acela de 
a fi „[înarmat] cu dreptate” (de a trăi în neprihănire) să învingeţi 
ispitele care v- ar fi putut îndepărta de Dumnezeu şi de legile Sale.

Nefi a văzut că, în zilele din urmă, cei care sprijină 
biserica cea mare şi odioasă vor avea parte de „dis-
trugerea lor completă” (1 Nefi 14:3). Puteţi fi siguri că 
împărăţia lui Dumnezeu va triumfa în zilele din urmă.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Nefi 12–14 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 4: ZIUA 1

1 Nefi 15
Introducere
În 1 Nefi 15, veţi vedea contrastul dintre eforturile 
sârguincioase ale lui Nefi de a primi revelaţie personală 
şi eforturile lipsite de credinţă ale fraţilor lui. În timp 
ce studiaţi acest capitol, cugetaţi la efortul pe care- l 

Când vă scrieţi gândurile 
despre scripturi, asiguraţi- vă 
că vă alocaţi suficient timp. 
Chiar dacă sunteţi pe punc-
tul de a finaliza o temă, 
gândiţi- vă cu atenţie la între-
bare. Unele întrebări necesită 
timp şi cugetare pentru a le 
găsi un răspuns bun. Căutaţi 
îndrumarea Spiritului Sfânt 
atunci când scrieţi.

Scrieţi- vă gândurile 
despre scripturi
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depuneţi pentru a primi răspunsuri şi îndrumare din 
partea Domnului.

1 Nefi 15:1–11
Fraţii lui Nefi se plâng că nu înţeleg viziunea lui Lehi.
Multe activităţi necesită efort din partea noastră înainte 
de a ne putea bucura de rezultate. Gândiţi- vă la o ac-
tivitate la care aţi luat parte – cum ar fi efectuarea unei 
teme de la şcoală, cântatul la un instrument muzical 
sau practicarea de sporturi – şi gândiţi- vă la legătura 
dintre efortul pe care l- aţi depus pentru acea activitate 
şi rezultatele avute. Căutaţi tipare similare în timp ce 
studiaţi 1 Nefi 15. Remarcaţi cum faptul de a depune 
efort duce la învăţarea adevărurilor spirituale şi la pri-
mirea revelaţiei din partea Domnului.

După ce a căutat cu sârguinţă să înţeleagă viziunea şi 
învăţăturile tatălui său şi după ce a primit, apoi, propria 
revelaţie, Nefi a revenit la cortul tatălui său. Acolo, a 
văzut cum fraţii săi se certau unul cu altul. Cercetaţi 
1 Nefi 15:1–3 şi identificaţi despre ce discutau.

În 1 Nefi 15:6–7, subliniaţi ce i- a tulburat pe fraţii 
lui Nefi şi a provocat cearta. Potrivit celor relatate în 
1 Nefi 15:3, de ce le- a fost greu să înţeleagă învăţătu-
rile lui Lehi?   
 

Citiţi 1 Nefi 15:8 şi subliniaţi întrebarea pe care Nefi 
le- a adresat- o fraţilor săi. De ce este aceasta o între-
bare logică pe care Nefi era normal s- o adreseze după 
experienţa pe care tocmai o trăise?

Subliniaţi răspunsul fraţilor, în 1 Nefi 15:9. Cuvântul 
căci din acest verset înseamnă deoarece. Cu alte cuvinte, 
fraţii lui Nefi au explicat: „Nu L- am întrebat pe Dom-
nul, deoarece El nu ne vorbeşte”.

 1. Imaginaţi- vă că aveţi un prieten care nu- L roagă pe 
Domnul să- l îndrume, deoarece nu crede că El îi va răs-

punde. Studiaţi 1 Nefi 15:11 şi cugetaţi asupra sfatului pe care 
Nefi l- a oferit fraţilor săi cu privire la primirea răspunsurilor din 
partea Domnului. Apoi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, 
scrieţi o scrisoare în care să vă încurajaţi prietenul să- L întrebe pe 
Dumnezeu cu credinţă. În scrisoare, împărtăşiţi sfatul lui Nefi şi 
sentimentele voastre cu privire la rugăciune.

Un principiu al Evangheliei pe care îl învăţăm din fap-
tele şi experienţele avute de Nefi şi fraţii săi este acela 
că, dacă ne rugăm Domnului cu credinţă şi ne su-
punem poruncilor Sale, vom fi pregătiţi să primim 
mai multă revelaţie şi îndrumare din partea Lui.

 2. Alegeţi una dintre întrebările de mai jos şi, în jurnalul 
pentru studiul scripturilor, scrieţi- i răspunsul:

 a. Ce aţi spune pentru a ajuta un membru nou al Bisericii să în-
ţeleagă ce trebuie să facem pentru a putea fi învăţaţi şi îndru-
maţi de Domnul?
 b. Cum v- au influenţat eforturile pe care le- aţi depus pentru a 
învăţa adevăruri spirituale şi pentru a căuta îndrumarea Domnu-
lui capacitatea de a simţi Spiritul şi de a înţelege Evanghelia?

La un moment dat, în cursul zilei de mâine, împărtă-
şiţi rezolvarea temei de mai sus unui părinte, unui alt 
membru al familiei, unui conducător al Bisericii sau 
unui învăţător. În timp ce faceţi aceasta, invitaţi per-
soana respectivă să vă împărtăşească experienţe pe care 
le- a avut când a depus efort şi a dat dovadă de credinţă 
în căutarea ajutorului şi îndrumării Tatălui Ceresc.

1 Nefi 15:12–20
Nefi explică împrăştierea şi adunarea lui Israel.
Fraţii lui Nefi erau confuzi cu privire la profeţia şi învă-
ţăturile lui Lehi despre măslin şi neamuri (vezi 1 Nefi 
15:7; vezi, de asemenea, 1 Nefi 10:12–15). Nefi a expli-
cat că împrăştierea ramurilor naturale ale măslinului 
simboliza împrăştierea fizică şi spirituală a oamenilor 
din casa lui Israel (oamenii de legământ ai lui Dum-
nezeu) din cauza nesupunerii lor. Fiind împrăştiaţi, ei 
şi- au pierdut cunoaşterea despre Evanghelie, precum 
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şi identitatea de membri ai casei lui Israel. Ca parte a 
adunării casei lui Israel în zilele din urmă, oamenii de 
pe tot pământul vor accepta Evanghelia restaurată şi 
vor înţelege că sunt poporul de legământ al Domnului 
(vezi 1 Nefi 15:14–15).

Citiţi 1 Nefi 15:14 şi marcaţi ce vor înţelege cei împrăş-
tiaţi ai lui Israel în zilele din urmă.

Nefi ne- a învăţat că cei care se alătură Bisericii sunt 
ca şi cum ar fi fost altoiţi „în măslinul cel adevărat” 
(1 Nefi 15:16). El a mai spus că, asemenea împrăştierii 
casei lui Israel, această altoire sau adunare avea să aibă 
loc „după felul neamurilor” (1 Nefi 15:17). V- ar putea 
fi util să înţelegeţi că „în scripturi, cuvântul neamuri 
are mai multe înţelesuri. Uneori denumeşte oameni 
de obârşie neisraelită, alteori persoane care nu sunt 
de obârşie evreiască şi, uneori, popoare care sunt fără 
Evanghelie, chiar dacă ar putea exista sânge israelit 
printre ei. Acest înţeles din urmă este îndeosebi carac-
teristic pentru cuvânt, aşa cum este folosit în Cartea 
lui Mormon” (Ghidul pentru scripturi, „Neamuri”, 
scriptures.lds.org).

Domnul Îşi respectă promisiunile şi Îşi aminteşte de le-
gămintele Sale cu copiii Săi. El doreşte ca toţi copiii Săi 
să primească binecuvântările Evangheliei nepieritoare 
(vezi 1 Nefi 15:18). Eforturile voastre de a împărtăşi 
Evanghelia cu prietenii şi membrii familiei şi angaja-
mentul vostru de a sluji cu onoare în misiune vor ajuta 
la împlinirea profeţiei lui Lehi.

1 Nefi 15:21–36
Nefi răspunde la întrebările fraţilor săi despre viziunea lui 
Lehi bazându- se pe propria- i experienţă.
Ce a mai rămas din 1 Nefi 15 acoperă întrebările pe 
care fraţii lui Nefi i le- au adresat despre visul lui Lehi. 
Apoi, au întrebat: „Ce înseamnă bara de fier pe care 
tatăl nostru a văzut- o şi care ducea către pom?” (1 Nefi 
15:23). Citiţi răspunsul lui Nefi din 1 Nefi 15:24–25 
şi identificaţi binecuvântările promise celor care dau 
ascultare cu sârguinţă cuvântului lui Dumnezeu. În de-
claraţiile de mai jos ale preşedintelui Ezra Taft Benson 
despre puterea cuvântului lui Dumnezeu, subliniaţi 
expresiile care sunt similare cu învăţăturile lui Nefi.

• „Cuvântul lui Dumnezeu nu doar ne conduce la 
fructul care este de dorit mai presus decât oricare 
alt fruct, ci, în şi prin cuvântul lui Dumnezeu, putem 
găsi puterea să rezistăm ispitei, puterea să zădărni-
cim lucrarea lui Satana şi a trimişilor săi.”

• „Cuvântul lui Dumnezeu… are puterea să întă-
rească sfinţii şi să- i înarmeze cu Spiritul, pentru ca 
ei să reziste răului, să se ţină bine de ceea ce este 
bun şi să găsească bucurie în această viaţă.”

• „Succesul în neprihănire, puterea de a evita 
înşelăciunea şi de a rezista ispitei, îndrumarea în 
viaţa noastră de zi cu zi, vindecarea sufletului – 
acestea sunt doar câteva dintre promisiunile pe 
care Domnul le- a făcut celor care se vor supune 
cuvântului Său… Indiferent de cât de sârguincioşi 
suntem în alte aspecte, anumite binecuvântări nu 
pot fi găsite decât în scripturi, numai venind la 
cuvântul Domnului şi ţinându- ne strâns de el în 
timp ce ne croim drum prin negura de întuneric 
către pomul vieţii” („The Power of the Word”, 
Ensign, mai 1986, p. 80, 82).

Este vital ca noi să ne ţinem de cuvântul lui Dumnezeu 
prin intermediul studiului scripturilor, al rugăciunii şi al 
urmării sfaturilor conducătorilor inspiraţi.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi un fluturaş 
care să promoveze cuvântul lui Dumnezeu. Asiguraţi- vă 

că includeţi binecuvântările pe care Nefi le- a promis celor care se 
ţin strâns de cuvântul lui Dumnezeu. Puteţi, de asemenea, să 
enumeraţi sursele unde poate fi găsit cuvântul lui Dumnezeu.

În scripturile voastre, lângă 1 Nefi 15:24–25, puteţi 
să scrieţi următorul principiu: Studierea şi urmarea 
zilnică a cuvântului lui Dumnezeu ne întăreşte 
împotriva ispitelor lui Satana.

 4. Pentru a vă ajuta să vă întăriţi mărturia despre acest 
principiu, răspundeţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, 

la una dintre întrebările de mai jos sau la ambele:
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 a. Ce experienţă legată de studiul vostru personal din scripturi 
v- a ajutat să ştiţi că acest principiu este adevărat?
 b. Cum puteţi afla dacă acest principiu este adevărat?

În visul lui Lehi, cei care s- au ţinut strâns de bara de 
fier au fost conduşi în siguranţă, prin negura de întu-
neric, la pomul vieţii. În 1 Nefi 15:26, fraţii lui Nefi l- au 
rugat să le explice înţelesul râului care era în apropie-
rea pomului vieţii. Citiţi 1 Nefi 15:27–29 şi identificaţi 
semnificaţia râului.

Citiţi 1 Nefi 15:32–36. De ce au fost tulburaţi fraţii lui 
Nefi de aceste învăţături?

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Care părţi ale visului lui Lehi şi ale interpretării visului de că-
tre Nefi arată dragostea şi îngrijorarea lui Dumnezeu pentru fra-
ţii lui Nefi?
 b. În ce mod vedeţi, în 1 Nefi 15, dragostea şi îngrijorarea lui 
Dumnezeu pentru voi?

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Nefi 15 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 4: ZIUA 2

1 Nefi 16
Introducere
Simţind puterea cuvintelor lui Nefi, fraţii săi s- au 
umilit în faţa Domnului. În timp ce membrii familiei 
călătoreau în pustiu, Domnul le- a dat Liahona pentru 
a- i îndruma în timpul călătoriei lor. Ei au avut parte 
de multe greutăţi în timp ce călătoreau, inclusiv de 
pierderea tăriei arcurilor personale, cât şi ruperea ar-
cului lui Nefi, ceea ce le- a îngreunat obţinerea hranei. 
În timp ce majoritatea membrilor familiei a cârtit ca 
urmare a acestei pierderi, Nefi a făcut un arc nou şi a 
căutat sfatul Domnului pentru a şti unde să meargă să 
vâneze. Studiul capitolului 1 Nefi 16 vă oferă ocazia de 
a vă gândi cum aţi reacţiona atât în faţa mustrării, cât şi 
a suferinţei. Aşa cum Domnul i- a îndrumat pe membrii 
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familiei lui Lehi în timpul greutăţilor, tot aşa El vă va 
îndruma atunci când veţi avea parte de încercări, dacă 
veţi căuta şi urma cu umilinţă sfatul Său.

1 Nefi 16:1–6
Nefi răspunde cârtirilor fraţilor săi.
Aţi văzut vreodată pe cineva fiind corectat sau mustrat 
pentru comportament necorespunzător? Cum a reac-
ţionat acea persoană?

Laman şi Lemuel s- au simţit mustraţi de Nefi când 
el i- a învăţat că cei ticăloşi vor fi respinşi şi nu li se va 
permite să ajungă la pomul vieţii (vezi 1 Nefi 15:36–
16:1). Citiţi 1 Nefi 16:1–2 şi subliniaţi cum a spus Nefi 
că vor reacţiona unii oameni când vor auzi adevărul 
conform căruia nu trăiesc.

Expresia „îi loveşte drept în inimă” înseamnă că li se 
face cunoscut de ce sunt vinovaţi. Ce credeţi că în-
seamnă că „cei vinovaţi consideră adevărul ca fiind 
greu de suportat”?   
 

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, enumeraţi câ-
teva lucruri pe care le puteţi face pentru a fi supuşi chiar 

şi atunci când un adevăr este greu de auzit şi „[vă] loveşte drept 
în inimă” (1 Nefi 16:2). De ce credeţi că unora dintre tineri li se 
pare greu să se supună anumitor adevăruri? Comparaţi- vă lista 
cu ceea ce Nefi le- a spus lui Laman şi Lemuel în 1 Nefi 16:3–4.

Potrivit celor relatate în 1 Nefi 16:5, cum au ales Laman 
şi Lemuel să reacţioneze faţă de îndrumarea lui Nefi? Ce 
cuvânt sau expresie din acest verset descrie ceea ce tre-
buie să facem când un adevăr ne loveşte drept în inimă? 
Marcaţi în scripturile voastre răspunsul la aceste întrebări.

1 Nefi 16:7–33
Familia lui Lehi este îndrumată prin intermediul Liahonei.
Răspundeţi dacă afirmaţiile de mai jos sunt 
adevărate (A) sau false (F) încercuindu- vă răspunsurile.

A F Nefi s- a căsătorit cu fiica cea mai mare a lui 
Ismael.

A F Lui Lehi i s- a oferit o busolă sub forma unui 
glob care se numea Liahona.

A F Globul avea patru săgeţi care i- au îndrumat pe 
Lehi şi pe membrii familiei sale.

A F După ce membrii familiei lui Lehi au primit glo-
bul, călătoria lor prin pustiu a fost mai uşoară.

În timp ce studiaţi 1 Nefi 16:7–10 şi rezumatul capito-
lului, treceţi în revistă răspunsurile pe care le- aţi dat 
primelor trei întrebări (vezi, de asemenea, Alma 37:38). 
Citiţi 1 Nefi 16:17–19 pentru a afla dacă aţi răspuns 

corect la cele patru întrebări. (Răspunsurile corecte se 
găsesc la sfârşitul acestei lecţii.)

Avem parte de încercări chiar şi când suntem supuşi. 
Multe dintre încercările de care avem parte nu sunt 
consecinţe ale alegerilor noastre greşite. Mai degrabă, 
avem parte de ele ca rezultat firesc al vieţii muritoare, 
însă ele ne oferă ocazia să învăţăm şi să progresăm în 
timpul vieţii noastre muritoare, la fel cum a făcut şi 
Salvatorul (vezi D&L 122:7–8). Unul dintre testele la 
care suntem supuşi în această viaţă este modul în care 
reacţionăm în faţa acestor încercări.

Ţinând cont de descrierea pe care Nefi a făcut- o globu-
lui în 1 Nefi 16:10, în ce mod i- a ajutat un asemenea dar 
pe Lehi şi pe membrii familiei sale în timp ce călătoreau 
către ţara făgăduinţei? Găsiţi şi marcaţi în 1 Nefi 16:16 
cum i- a ajutat Liahona pe membrii familiei lui Lehi.

Cercetaţi 1 Nefi 16:20–22 şi identificaţi modul în care 
unii dintre membrii familiei lui Lehi au reacţionat când 
Nefi şi- a rupt arcul. Studiaţi 1 Nefi 16:23–25, 30–32 şi 
fiţi atenţi la reacţia lui Nefi în faţa acestei încercări. Ce 
efect a avut reacţia lui asupra membrilor familiei sale?

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Care sunt unele dintre lucrurile pe 

care le- aţi învăţat comparând reacţiile diferite avute de Nefi şi de 
membrii familiei sale în faţa aceleiaşi încercări?

În loc să se plângă, Nefi şi- a făcut un arc nou şi, 
apoi, a cerut îndrumare pentru a şti unde să găsească 
hrană. Exemplul lui Nefi demonstrează că, dacă fa-
cem tot ce putem şi, de asemenea, căutăm îndru-
marea Domnului, atunci El ne va ajuta în timpul 
dificultăţilor noastre.

În timpul acestor evenimente, Domnul i- a explicat lui 
Lehi cum funcţiona Liahona. În 1 Nefi 16:26–29, fiţi 
atenţi la ce solicita Domnul pentru a îndruma familia 
lui Lehi prin intermediul Liahonei.

 3. Imaginaţi- vă că învăţaţi un copilaş despre Liahona.  
În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi în termeni 

simpli cum i- a îndrumat Liahona pe membrii familiei lui Lehi şi ce 
trebuiau ei să facă pentru ca ea să continue să- i îndrume.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la  
următoarea întrebare: Cum ne arată Liahona că „[prin] 

mijloace mici, Domnul poate să îndeplinească lucruri mari” 
(1 Nefi 16:29)?
Ca şi în cazul oamenilor lui Lehi, Domnul v- a oferit 
multe daruri pentru a vă ajuta să primiţi îndrumare 
personală. Citiţi următoarele trei afirmaţii cu privire  
la unele dintre aceste daruri şi gândiţi- vă cum se 
aseamănă cu Liahona fiecare dintre aceste daruri  
de la Domnul. 
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Binecuvântarea patriarhală
Preşedintele Thomas S. Monson a făcut referire la 
binecuvântările patriarhale ca fiind o Liahona personală:

„Acelaşi Domn care a pus la dispoziţie 
Liahona pentru Lehi ne pune la dispozi-
ţie astăzi, dumneavoastră şi mie, un dar 
valoros şi rar pentru a ne oferi îndrumare 
în viaţa noastră, pentru a ne avertiza de 
pericolele din calea noastră şi pentru a 

ne arăta calea, chiar culoarul sigur – nu spre o ţară a 
făgăduinţei, ci spre căminul nostru ceresc. Darul la 
care mă refer este binecuvântarea dumneavoastră 
patriarhală. Fiecare membru demn al Bisericii are 
dreptul să primească o asemenea comoară preţioasă 
şi inestimabilă…

Binecuvântarea dumneavoastră nu v- a fost dată pen-
tru a fi împăturită şi pusă deoparte. Nu v- a fost dată 
pentru a fi pusă în ramă sau pentru a fi publicată. Ci 
pentru a fi citită. Pentru a o preţui. Pentru a fi pusă în 
practică. Binecuvântarea dumneavoastră patriarhală vă 
va călăuzi în momentele cele mai dificile. Vă va ajuta 
să treceţi cu bine de pericolele din viaţă… Binecuvân-
tarea dumneavoastră patriarhală vă este o Liahona 
personală, care vă va arăta drumul şi vă va lumina ca-
lea” („Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light”, 
Ensign, nov. 1986, p. 65–66).

Scripturile şi cuvintele profeţilor
Vârstnicul W. Rolfe Kerr, care slujea, la 
acea vreme, în calitate de membru al Celor 
Şaptezeci, a confirmat faptul că acele 
cuvinte ale lui Hristos şi ale slujitorilor Săi 
sunt o Liahona spirituală: „Cuvintele lui 
Hristos pot fi o Liahona personală pentru 

fiecare dintre noi, care să ne arate calea. Să nu ne 
permitem să fim leneşi din cauza uşurinţei drumului. Să 
punem, cu credinţă, cuvintele lui Hristos în minţile şi în 
inimile noastre aşa cum sunt ele consemnate în 
scriptura sacră şi cum sunt rostite de profeţii, văzătorii şi 
revelatorii în viaţă. Cu credinţă şi cu sârguinţă să ne 
ospătăm din cuvintele lui Hristos, căci cuvintele lui 
Hristos vor fi Liahona noastră spirituală care ne spune 
toate lucrurile pe care trebuie să le facem” („Cuvintele 
lui Hristos – Liahona noastră spirituală”, Ensign sau 
Liahona, mai 2004, p. 37).

Duhul Sfânt
Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, a făcut o 
comparaţie între Duhul Sfânt şi Liahona: 
„Când ne străduim să adaptăm atitudinile 
şi faptele noastre pentru a fi mai drepte, 

atunci Duhul Sfânt devine pentru noi astăzi ceea ce  
a fost Liahona pentru Lehi şi pentru familia lui în  
zilele lor. Aceiaşi factori care au făcut ca Liahona să 
funcţioneze pentru Lehi Îl vor invita în acelaşi mod pe 
Duhul Sfânt în vieţile noastre. Şi aceiaşi factori care au 
făcut ca Liahona să nu funcţioneze în trecut, în acelaşi 
mod, ne vor determina pe noi să ne îndepărtăm astăzi 
de Duhul Sfânt” („Pentru ca noi să putem avea 
totdeauna Spiritul Său cu noi”, Ensign sau Liahona,  
mai 2006, p. 30).

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi două  
sau trei modalităţi prin care o binecuvântare patriarhală, 

scripturile şi cuvintele profeţilor sau Duhul Sfânt se aseamănă  
cu Liahona.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, descrieţi un mo-
ment în care faptul că aţi urmat îndrumările uneia dintre 

sursele enumerate mai sus a făcut să primiţi îndrumare de la 
Domnul.

1 Nefi 16:34–39
Fiicele lui Ismael jelesc moartea tatălui lor, iar Laman 
complotează să- i ucidă pe Lehi şi Nefi.
În 1 Nefi 16:34–38, aflăm că Ismael a murit după ce a 
călătorit multe zile prin pustiu. Fiicele lui au jelit mult 
moartea tatălui lor, iar unii dintre membrii familiei sale 
au cârtit împotriva lui Lehi şi a lui Nefi şi au vrut să 
se întoarcă la Ierusalim. Laman a conspirat chiar să- i 
ucidă pe Nefi şi pe Lehi. Încă o dată, fraţii lui Nefi şi- au 
arătat slăbiciunea şi lipsa de credinţă, deoarece ei nu au 
căutat să facă voia Domnului. Ei L- au respins pe Duhul 
Sfânt, precum şi ajutorul pe care El li l- ar fi oferit.

Citiţi 1 Nefi 16:39 şi vedeţi ce a făcut Domnul în 
această situaţie. Conform celor învăţate din acest ver-
set, de ce ne dojeneşte Domnul?   
 

Domnul ne îndrumă şi ne dojeneşte pentru binele 
nostru. Dacă acţionăm conform îndrumării sau doje-
nirii pe care o primim din partea Domnului, El ne va 
binecuvânta.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Nefi 16 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
Răspunsurile testului Adevărat/Fals: (1) F, (2) A, (3) F, 
(4) F.
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UNITATEA 4: ZIUA 3

1 Nefi 17
Introducere
După ce au călătorit în pustiu timp de opt ani, mem-
brii familiei lui Lehi au ajuns într- o zonă de litoral. Ei 
au numit locul Abundenţa. Nefi s- a supus poruncii 
Domnului de a construi o corabie. El i- a mustrat, de 
asemenea, pe fraţii săi din cauza ticăloşiei lor care i- a 
împiedicat să primească inspiraţie de la Domnul. În 
timp ce studiaţi 1 Nefi 17 şi exemplul lui Nefi, veţi 
vedea că, prin supunere, puteţi realiza tot ceea ce 
Dumnezeu a poruncit. Veţi învăţa, de asemenea, să- L 
recunoaşteţi mai bine pe Domnul când vă vorbeşte 
prin glasul blând şi încet.

1 Nefi 17:1–51
Familia lui Lehi călătoreşte până în Abundenţa, unde lui 
Nefi i se porunceşte să construiască o corabie.
Cum v- aţi descrie viaţa: uşoară sau dificilă? De ce? 
Citiţi 1 Nefi 17:1, 4, 6 şi încercuiţi cuvintele care indică 
dacă timpul petrecut de Nefi şi membrii familiei sale în 
pustiu a fost uşor sau dificil.

Citiţi 1 Nefi 17:3 şi identificaţi motivul spus de Nefi 
pentru care membrii familiei sale au fost binecuvântaţi 
în această perioadă dificilă – începe cu termenul dacă. 
Marcaţi acest principiu în scripturile voastre.

Principiile Evangheliei 
sunt, adesea, enunţate 
în scripturi în formatul 
„dacă… atunci”. Acest 
format „dacă… atunci” 
este valabil şi în cazul 
vieţilor individuale, pre-
cum şi la nivel de familii 
sau de naţiuni întregi. 
Cuvântul dacă descrie ac-
ţiunea noastră, iar atunci 
prezintă consecinţa sau 
binecuvântarea pe care 
o vom primi ca urmare a 
acelei acţiuni. Deşi 1 Nefi 
17:3 nu conţine cuvân-

tul atunci, acesta descrie o acţiune şi o binecuvântare 
care va rezulta. Cum aţi formula, cu propriile voastre 
cuvinte, principiul despre care Nefi depune mărturie? 
Dacă - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , atunci   
 .

În timp ce studiaţi scripturile, 
căutaţi cuvinte sau expre-
sii de genul „astfel, [noi] 
vedem”, „de aceea”, „prin 
urmare”, „iată” sau „dacă…, 
atunci…”. Ele indică, adesea, 
momentul în care începe 
prezentarea unei doctrine sau 
unui principiu al Evangheliei.

Învăţaţi cum să 
identificaţi principii 
şi doctrine

Remarcaţi modul în care acest principiu este ilustrat în 
1 Nefi 17:2, 12–13. În timp ce citiţi aceste versete, mar-
caţi unele dintre modurile în care Domnul i- a întărit şi 
binecuvântat pe Nefi şi pe membrii familiei sale când 
au ţinut poruncile. În timp ce continuaţi să studiaţi 
experienţa lui Nefi, căutaţi mai multe dovezi privind 
veridicitatea acestui principiu.

 1. Alocaţi- vă timp pentru a răspunde cât mai bine posi-
bil, în jurnalul pentru studiul scripturilor, la întrebările de 

mai jos. Acest exerciţiu vă va ajuta să vedeţi că Nefi a continuat 
să trăiască în acord cu principiul pe care l- a enunţat în 1 Nefi 
17:3, în timp ce unii membri ai familiei nu au făcut- o. Nu uitaţi 
să vă gândiţi la modul în care acest principiu este valabil în 
viaţa voastră.
 a. Ce i- a poruncit Domnul lui Nefi să facă? (Vezi 1 Nefi 17:7–8.) 
Ce ar fi putut îngreuna supunerea faţă de această poruncă?
 b. Ce vă impresionează la modul în care Nefi a reacţionat faţă 
de această poruncă? (Vezi 1 Nefi 17:9–11, 15–16.) Cum au 
reacţionat fraţii săi? (Vezi 1 Nefi 17:17–21.) Ce puteţi învăţa 
din aceste reacţii?
 c. Nefi le- a răspuns fraţilor săi aducând- le aminte de experienţa 
trăită de Moise. Cum l- a ajutat Domnul pe Moise să îndeplinească 
sarcina care- i fusese dată? (Vezi 1 Nefi 17:23–29.) În ce fel se ase-
mănau fraţii lui Nefi cu copiii lui Israel? (Vezi 1 Nefi 17:30, 42.)
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 d. Există porunci care sunt dificile pentru voi? Cum puteţi reac-
ţiona în faţa sarcinilor sau poruncilor dificile venite de la Dumne-
zeu aşa cum au făcut Nefi şi Moise?

După ce aţi terminat tema de mai sus, citiţi felul în care 
Nefi şi- a exprimat credinţa, în 1 Nefi 17:50.

Citiţi 1 Nefi 17:51 şi aplicaţi acest verset în cazul vostru 
punând după expresia „să mă înveţe” „pe mine, (nu-
mele vostru)” şi înlocuind expresia „să construiesc o 
corabie” cu o poruncă pe care aţi scris- o la întrebarea d 
de mai sus.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre  
o experienţă (a voastră sau a cuiva pe care- l cunoaşteţi) 

care v- a ajutat să ştiţi că, dacă Îi sunteţi credincioşi lui Dumne-
zeu, El vă va ajuta să îndepliniţi orice v- ar cere.

Principiul exemplificat de Nefi în 1 Nefi 17 şi de- a 
lungul vieţii sale este acela că, dacă ţinem poruncile, 
Domnul ne va întări şi ne va oferi mijloace pentru 
ca noi să putem îndeplini ceea ce El a poruncit.

1 Nefi 17:45–55
Nefi îi mustră pe fraţii lui din cauza ticăloşiei lor.
Citiţi 1 Nefi 17:48, 53–54 şi aflaţi de ce şi- a „întins” Nefi 
„mâna către fraţii [săi]”.

Potrivit celor relatate în 1 Nefi 17:53, ce le- a făcut 
Domnul fraţilor lui Nefi? De ce?   
 

Tremurul simţit de fraţii lui Nefi a fost una dintre nu-
meroasele căi prin care Domnul a căutat să comunice 
cu ei. Citiţi 1 Nefi 17:45 şi identificaţi unele dintre mo-
durile prin care Domnul a încercat să comunice cu ei.

Cugetaţi asupra următoarei afirmaţii a 
preşedintelui Boyd K. Packer, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli: „Duhul 
Sfânt vorbeşte cu un glas pe care, mai 
degrabă, îl simţiţi decât îl auziţi. Este descris 
ca fiind «glasul slab, liniştit» [D&L 85:6]. 

Şi, deşi vorbim despre «ascultarea» şoaptelor Spiritului, 
de cele mai multe ori, atunci când descriem un îndemn 
spiritual, spunem: «Am avut un sentiment…»” („Perso-
nal Revelation: The Gift, the Test, and the Promise”, 
Ensign, nov. 1994, p. 60).

Puteţi să marcaţi 1 Nefi 17:45 şi să scrieţi, lângă el, 
principiul următor: Duhul Sfânt vorbeşte cu un glas 
blând şi încet, pe care, mai degrabă, îl simţim decât 
îl auzim.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsu-
rile la următoarele întrebări:

 a. Când aţi simţit că Domnul v- a vorbit cu un glas blând şi încet?

 b. Ce puteţi să faceţi pentru a simţi şi recunoaşte glasul blând  
şi încet?

În 1 Nefi 17:45, marcaţi următoarea frază: „El a vorbit 
către voi cu un glas blând şi încet, dar eraţi lipsiţi de 
sentimente, aşa încât nu aţi putut să simţiţi cuvintele 
lui”. Citiţi, din nou, prima propoziţie din 1 Nefi 17:45 şi 
identificaţi un motiv pentru care fraţii lui Nefi deveni-
seră „lipsiţi de sentimente”.

Cum ne poate împiedica păcatul să simţim Duhul 
Sfânt? Ce alte lucruri ne pot împiedica să simţim Du-
hul Sfânt?   
  
 

Preşedintele James E. Faust, din Prima Preşedinţie, a 
folosit o analogie pentru a identifica moduri în care 
păcatul ne poate împiedica să simţim Duhul Sfânt:

„Cea mai mare parte a comunicării din 
zilele noastre se realizează prin telefoa-
nele mobile. Totuşi, uneori, ne aflăm în 
puncte moarte, adică în locuri în care 
semnalul nu poate fi recepţionat de către 
telefon. Aceasta se poate întâmpla când 

utilizatorul telefonului mobil se află într- un tunel sau 
într- un canion sau când apar alte interferenţe.

La fel se întâmplă şi în cazul comunicării divine… Ne 
plasăm deseori în puncte moarte din punct de vedere 
spiritual – în locuri şi situaţii care blochează mesajele 
divine. Unele dintre aceste puncte moarte sunt mâ-
nia, pornografia, păcatul, egoismul şi alte situaţii care 
rănesc Spiritul” („Aţi primit mesajul care trebuia?”, 
Ensign sau Liahona, mai 2004, p. 67).

 4. Gândiţi- vă cât de bine aţi dat ascultare mesajelor pe 
care Domnul a încercat recent să vi le transmită. În jurna-

lul pentru studiul scripturilor, enumeraţi toate „punctele spiri-
tuale moarte” – situaţiile şi locurile care vă pot împiedica să 
auziţi glasul blând şi încet – şi ce veţi face pentru a le evita.

Puteţi primi mesaje de la Domnul prin intermediul 
glasului blând şi încet atunci când căutaţi să fiţi demni de 
acest lucru şi când daţi atenţie acestor îndemnuri liniştite.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Nefi 17 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 4: ZIUA 4

1 Nefi 18–19
Introducere
Urmând indicaţiile Domnului, Nefi şi membrii fami-
liei sale au terminat de construit corabia şi au navigat 
către ţara făgăduinţei. În timpul călătoriei lor, mulţi 
dintre cei de pe corabie, conduşi de Laman şi Lemuel, 
s- au răzvrătit. Drept urmare, Liahona a încetat să mai 
funcţioneze şi o furtună mare a pus în pericol vieţile 
tuturor celor aflaţi la bord. După ce răzvrătiţii s- au po-
căit şi Nefi s- a rugat cu credinţă, Liahona a început să 
funcţioneze, iar Domnul a potolit furtuna şi i- a îndru-
mat, din nou, în călătoria lor. După ce au sosit în ţara 
făgăduinţei, Nefi i- a îndemnat pe membrii familiei sale 
să- şi aducă aminte de Salvator şi să facă astfel încât 
scripturile să li se potrivească. În timp ce studiaţi 1 Nefi 
18–19, potriviţi experienţa lui Nefi de a- şi înfrunta în-
cercările cu greutăţile voastre de a vă înfrunta încercă-
rile. Căutaţi să urmaţi exemplul lui Nefi.

1 Nefi 18:1–8
Familia lui Lehi se pregăteşte să navigheze către ţara 
făgăduinţei.
De ce este important atât să lucrăm cu sârguinţă, cât 
şi să căutăm îndrumare din partea Domnului? Cum a 
demonstrat Nefi ambele calităţi atunci când a construit 
corabia? Citiţi 1 Nefi 18:1–8.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, enumeraţi toate 
cuvintele şi expresiile, din 1 Nefi 18:1–8, care descriu 

efortul depus de Nefi şi de membrii familiei sale. Apoi, identificaţi 
toate cuvintele şi expresiile care arată cum i- a îndrumat şi i- a 
ajutat Domnul. Ce legătură observaţi între efortul depus de Nefi 
şi ajutorul pe care l- a primit din partea Domnului?

Experienţa lui Nefi ne învaţă că, pentru a îndeplini 
ceea ce Domnul ne porunceşte, trebuie să- I cerem 
ajutorul şi să depunem eforturi personale.

 2. Gândiţi- vă la o situaţie în care vă aflaţi acum şi pen-
tru care aveţi nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. În jurnalul 

pentru studiul scripturilor, scrieţi ce puteţi să faceţi pentru a 
căuta îndrumarea Domnului şi ce efort trebuie să depuneţi.

1 Nefi 18:8–25
Laman şi Lemuel conduc o răzvrătire pe corabie care 
încetineşte călătoria către ţara făgăduinţei.
În viaţă, când avem parte de încercări sau de greutăţi, 
este normal să ne întrebăm de ce avem parte de astfel de 

încercări. Probabil că voi sau cineva pe care îl cunoaşteţi 
v- aţi întrebat „De ce?” într- un moment de restrişte.

Vârstnicul L. Whitney Clayton, din Preşedinţia celor 
Şaptezeci, a identificat trei surse privind greutăţile de 
care avem parte. În timp ce citiţi, subliniaţi sursele pe 
care dânsul le descrie.

„În general, poverile noastre provin din 
trei surse. Unele poveri sunt rezultatul 
firesc al condiţiilor din lumea în care 
trăim. Boala, dizabilităţile fizice, uraganele 
şi cutremurele au loc din când în când, 
fără ca noi să avem vreo vină…

Alte poveri ne sunt impuse din cauza comportamentu-
lui necuviincios al celorlalţi. Abuzul şi dependenţa ne 
pot transforma căminul în orice, numai nu în raiul pe 
pământ pentru membrii nevinovaţi ai familiei. Păcatul, 
tradiţiile incorecte, subjugarea şi delictele fac multe 
victime împovărate de- a lungul vieţii. Chiar şi fapte 
mai puţin grave cum ar fi bârfa şi lipsa de bunătate le 
pot provoca celorlalţi suferinţă adevărată.

Propriile noastre greşeli şi defecte cauzează multe 
dintre problemele noastre şi ne pot pune poveri grele 
pe umeri. Cea mai apăsătoare povară pe care o adu-
cem asupra noastră este povara păcatului. Cu toţii am 
cunoscut remuşcarea şi durerea care urmează, inevi-
tabil, atunci când nu ţinem poruncile” („Ca poverile 
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dumneavoastră să fie uşoare”, Ensign sau Liahona, nov. 
2009, p. 13).

După ce Nefi şi membrii familiei sale au început să 
navigheze către ţara făgăduinţei, au avut parte de nu-
meroase greutăţi. În timp ce studiaţi 1 Nefi 18, căutaţi 
unul dintre tipurile de suferinţă discutate de vârstnicul 
Clayton. Citiţi 1 Nefi 18:9–11 şi identificaţi exemple de 
alegeri greşite făcute de unii dintre cei de pe corabie.

Deşi nu este greşit să dansezi, să asculţi muzică sau 
să te distrezi, în 1 Nefi 18:9 se precizează că ei au 
făcut aceste lucruri cu „o nemaipomenită grosolănie”. 
Cuvântul grosolănie înseamnă mojicie, bădărănie sau 
mitocănie. Satana poate folosi dansul, muzica şi felul 
în care vorbim pentru a ne corupe inimile şi minţile şi 
pentru a ne face să pierdem însoţirea Duhului Sfânt.

Potrivit celor relatate în 1 Nefi 18:10, ce s- a temut Nefi 
că se va întâmpla dacă cei care s- au răzvrătit nu se 
pocăiau?   
 .

Ce a făcut Nefi în legătură cu aceasta? Cum aţi reac-
ţiona dacă un părinte sau un conducător al Bisericii v- 
ar ruga să schimbaţi muzica pe care o ascultaţi, modul 
în care dansaţi sau să vă abţineţi să folosiţi un limbaj 
vulgar? Aţi fi dornici să ascultaţi şi să faceţi schimbări?

Citiţi 1 Nefi 18:12–14, 17–19 şi căutaţi consecinţele răz-
vrătirii lor. Cum au suferit Nefi şi alţi membri ai familiei 
sale din cauza acţiunilor celorlalţi? Remarcaţi cum 
faptele de răzvrătire ale unora au afectat capacitatea 
întregului grup de a primi îndrumare de la Dumnezeu.

Faptele celor care s- au răzvrătit ne indică faptul că pă-
catul ne provoacă suferinţe nouă şi, uneori, chiar 
şi altora.

 3. Printre ispitele de care au parte adolescenţii din ziua 
de astăzi se numără faptul de a nu fi respectuoşi cu părin-

ţii şi conducătorii, de a copia la examene, de a bârfi, de a se îm-
brăca indecent, de a încălca legea castităţii, de a nu ţine Cuvântul 
de înţelepciune (tutun, alcool şi droguri) şi de a viziona materiale 
pornografice. Alegeţi două sau mai multe dintre acele ispite şi, în 
jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum poate fiecare să- i 
afecteze pe membrii familiei sau pe prietenii cuiva care cade în 
acea ispită.

Restul capitolului 1 Nefi 18 ne învaţă cum să reacţionăm 
când avem parte de greutăţi, indiferent dacă ele rezultă 
din alegeri greşite pe care le facem sau fără a avea noi 
vreo vină. Citiţi 1 Nefi 18:15–16, 20–23 şi marcaţi expre-
siile care ne învaţă ce să facem în oricare dintre situaţii.

În aceste versete, sunt ilustrate mai multe doctrine şi 
principii. După fiecare dintre afirmaţiile de mai jos, scrieţi 
numărul versetului sau numerele versetelor din 1 Nefi 
18:15–16, 20–23 care credeţi că exemplifică acel adevăr.

• Putem să privim către Dumnezeu şi să rămânem 
credincioşi în timpul încercărilor noastre.  

• Rugăciunea ne poate ajuta să găsim pace în 
timpul încercărilor noastre.   
 

 4. Alegeţi unul dintre versetele pe care le- aţi folosit în 
exerciţiul precedent şi care are o însemnătate specială 

pentru voi şi explicaţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, de ce 
vă place. Includeţi ce aţi învăţat din acel verset şi ce învăţături aţi 
desprins din el cu privire la modul în care să reacţionaţi în caz de 
greutăţi. Dacă aţi văzut vreun exemplu în viaţa voastră sau în a 
altcuiva legat de ceea ce vă învaţă acest verset, scrieţi şi despre 
acest lucru.

În pofida greutăţilor de care au avut parte, Nefi şi 
membrii familiei sale au ajuns, în cele din urmă, în ţara 
făgăduinţei. Pe măsură ce căutaţi îndrumarea Domnului 
şi o urmaţi cu sârguinţă, şi voi vă puteţi încheia cu succes 
călătoria pe care Domnul v- a dat- o de făcut pe pământ.

Vârstnicul L. Whitney Clayton a depus următoarea 
mărturie:

„Indiferent de greutăţile pe care le întâlnim în viaţă 
ca urmare a condiţiilor naturale, a comportamentului 
necuviincios al celorlalţi sau a propriilor noastre greşeli 
şi defecte, noi suntem, cu toţii, copii ai unui Tată Ceresc 
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iubitor, care ne- a trimis pe pământ ca parte a planu-
lui Său veşnic pentru creşterea şi progresul nostru. 
Experienţele noastre personale unice ne pot ajuta să 
ne pregătim pentru a ne întoarce la El. Adversitatea 
şi suferinţele prin care trecem, oricât de greu ar fi de 
suportat, durează, din perspectiva Cerului, doar «un 
scurt timp; şi după aceea, dacă [îndurăm] bine, Dum-
nezeu [ne] va exalta în cer» [D&L 121:7–8]. Trebuie să 
facem tot ce ne stă în putinţă să ne purtăm poverile 
«bine» oricât ar dura acel «scurt timp» în care trebuie 
să le purtăm…

Eu ştiu că, pe măsură ce ţinem poruncile lui Dumnezeu 
şi legămintele noastre, El ne ajută să ne ducem pove-
rile. El ne întăreşte. Când ne pocăim, El ne iartă şi ne 
binecuvântează cu o conştiinţă împăcată şi cu bucurie” 
(„Ca poverile dumneavoastră să fie uşoare”, p. 13–14).

1 Nefi 19
Nefi consemnează profeţii despre Isus Hristos pentru a ne 
convinge să ne amintim de El.
După ce a ajuns în ţara făgăduinţei, Nefi a profeţit 
despre venirea Salvatorului şi despre modul cum El 
urma să fie primit de poporul Său. Citiţi 1 Nefi 19:8–10 
şi identificaţi expresiile care ne învaţă despre natura şi 
caracterul lui Isus Hristos.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, consemnaţi cum 
ceea ce aţi învăţat din 1 Nefi 19:8–10 vă sporeşte dragos-

tea pentru Salvator.

Încheiaţi lecţia de astăzi citind 1 Nefi 19:18–19, 23 
şi subliniind ceea ce Nefi şi- a dorit să- i convingă să 
facă pe cei din poporul său şi pe toţi aceia care citesc 
Cartea lui Mormon. Căutaţi, astăzi, ocazia de a vă îm-
părtăşi mărturia despre Salvator unui prieten sau unui 
membru al familiei, sau depuneţi- vă mărturia în cadrul 
unei activităţi sau adunări a Bisericii. Făcând astfel,  
i- aţi putea ajuta să- şi aducă aminte de Mântuitorul  
lor şi să creadă în El.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi moduri în 
care puteţi urma exemplul lui Nefi în viaţa voastră.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Nefi 18–19 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 5: ZIUA 1

1 Nefi 20–22
Introducere
În 1 Nefi 20–21, Nefi a citat profeţii ale lui Isaia, profe-
tul din Vechiul Testament, ale cărui scrieri erau pe plă-
cile de alamă după care Nefi şi fraţii săi fuseseră trimişi 
înapoi la Ierusalim să le ia de la Laban. Isaia ne- a învă-
ţat că, inclusiv atunci când cei din vechime din casa lui 
Israel nu şi- au ţinut legămintele, Domnul a continuat 
să- i iubească şi i- a invitat să se pocăiască şi să vină la 
El. În timp ce studiaţi aceste capitole, concentraţi- vă 
asupra a ceea ce Isaia ne- a învăţat despre Isus Hristos 
şi despre dorinţa Lui de a- i mântui pe oamenii Săi.

1 Nefi 20
Domnul îi mustră pe cei din casa lui Israel şi îi invită să se 
întoarcă la El.
Vă puteţi gândi la un moment în care aţi făcut ceva ce 
nu a fost în acord cu legămintele pe care le- aţi făcut 
sau cu standardele Bisericii? Cum v- aţi simţit în legă-
tură cu decizia pe care aţi luat- o? Citiţi 1 Nefi 20:1–2 
(„se sprijină” din versetul 2 înseamnă a se bizui pe). 
Cui i se adresa Isaia? Cine este „casa lui Iacov”?
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În Vechiul Testament, Iacov a fost fiul lui Isaac şi nepo-
tul lui Avraam. Lui i s- a dat numele de Israel de către 
Domnul (vezi Genesa 32:28). „Casa lui Israel” se referă 
la descendenţii lui, iar uneori este numită „casa lui 
Iacov”. Se referă, de asemenea, la toţi cei care cred cu 
adevărat în Isus Hristos. (Vezi Ghidul pentru scripturi, 
„Israel”; vezi, de asemenea, Bible Dictionary, „Israel, 
Kingdom of”.) La fel ca în vremurile străvechi, cei care 
fac astăzi legăminte cu Dumnezeu (precum botezul) 
sunt consideraţi ca fiind membri de legământ ai casei 
lui Israel.

Cercetaţi 1 Nefi 20:3–4, 8, 18 şi subliniaţi cuvintele sau 
expresiile care indică faptul că cei din casa lui Israel 
nu I- au fost credincioşi Domnului. Expresia „gâtul tău 
este o vână de fier, iar fruntea ta este de aramă” (1 Nefi 
20:4) reprezintă simbolic o stare pe care scripturile o 
numesc în mod repetat „încăpăţânare”. O posibilă 
explicaţie referitoare la această expresie este aceea că 
animalele precum boii sau măgarii îşi înţepenesc gâtul 
pentru a nu putea fi îndrumaţi sau conduşi de stăpânii 
lor. O altă explicaţie este aceea că oamenii care nu sunt 
dornici să- şi plece capul sunt încăpăţânaţi. În mod ase-
mănător, cei din casa lui Israel şi- au înţepenit gâturile 
prin intermediul mândriei şi al ticăloşiei şi au refuzat să 
fie îndrumaţi de Domnul.

Pentru a înţelege mai bine aceste versete şi pentru a 
le asocia zilelor noastre, gândiţi- vă cum descriu aceste 
prezentări ale casei lui Israel faptele anumitor oameni 
din prezent.

În timp ce citiţi 1 Nefi 20:9–14, 16, meditaţi la ce ne în-
vaţă aceste versete despre Domnul şi despre cum este El.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsuri 
scurte la următoarele întrebări:

 a. Deşi oamenii s- au răzvrătit în trecut, cum le- a răspuns Dom-
nul? De ce? (Vezi 1 Nefi 20:9–11, 14.)
 b. Ce a vrut Domnul să facă cei din poporul Său de legământ? 
(Vezi 1 Nefi 20:12, 16.)

Din aceste versete, învăţăm că Domnul îi invită pe 
cei care au fost nesupuşi să se pocăiască şi să se 
întoarcă la El. În timp ce citiţi declaraţia de mai jos a 
preşedintelui Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie, 
subliniaţi una sau mai multe expresii care confirmă 
acest adevăr:

„Satana… vrea să simţim că nu mai putem fi iertaţi 
(vezi Apocalipsa 12:10). Satana vrea ca noi să gândim 
că, atunci când am păcătuit, am trecut de «punctul de 
unde nu se mai poate face întoarcerea» – că este prea 
târziu să schimbăm direcţia spre care ne îndreptăm…

Hristos a venit să ne salveze. Dacă am luat- o pe un 
drum greşit, ispăşirea lui Isus Hristos ne poate da 

Preşedintele Henry B. Eyring, 
din Prima Preşedinţie, ne- a 
învăţat: „A citi, a studia şi a 
medita nu înseamnă acelaşi 
lucru. Citim câteva cuvinte şi, 
poate, ne vin idei despre ce 
citim. Studiem şi descoperim 
caracteristici şi legături între 
diferitele idei sau pasaje din 
scripturi. Dar, când medităm, 
noi invităm revelaţia prin 
Spirit. Pentru mine, a medita 
înseamnă a gândi şi a mă 
ruga după ce citesc şi stu-
diez cu atenţie din scripturi” 
(„Slujiţi cu Spiritul”, Ensign 
sau Liahona, nov. 2010, p. 60). 
Studiul scripturilor, într- un 
loc liniştit unde puteţi cugeta 
asupra lor, vă va ajuta să sim-
ţiţi influenţa Duhului Sfânt.

Să medităm
asigurarea că păcatul nu 
este un punct de unde nu 
se mai poate face întoar-
cerea. O întoarcere sigură 
este posibilă dacă urmăm 
planul lui Dumnezeu 
pentru salvarea noastră” 
(„Punct de unde se poate 
face întoarcerea sigură”, 
Ensign sau Liahona, mai 
2007, p. 99).

1 Nefi 21:1–17
Isaia profeţeşte că Mesia 
nu Îşi va uita poporul de 
legământ.
În 1 Nefi 21:1–13, Nefi 
a consemnat una dintre 
profeţiile lui Isaia despre 
Isus Hristos, care avea să 
fie Mesia. Hristos (cuvânt 
grecesc) şi Mesia (cuvânt 
ebraic) înseamnă amân-
două „Unsul” sau „Ale-
sul”. Isus Hristos a fost 
ales să fie Mântuitorul atât al celor din casa lui Israel, 
cât şi al neamurilor.

În timp ce citiţi 1 Nefi 21:6–13, marcaţi în scripturile 
voastre acele expresii care Îl descriu pe Isus Hristos şi 
care descriu ceea ce El avea să facă în calitate de Mân-
tuitor al Israelului.

Drept consecinţă a propriilor păcate, copiii lui Is-
rael s- au distanţat de Domnul şi s- au simţit uitaţi şi 
abandonaţi de El (vezi 1 Nefi 21:14). Deşi s- au simţit 
abandonaţi de Domnul, cercetaţi 1 Nefi 21:14–16 pen-
tru a vedea că Domnul ne iubeşte şi că nu ne va uita 
niciodată. Puteţi să marcaţi, în aceste versete, toate 
expresiile care sunt importante pentru voi.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a explicat cum Şi- a păstrat Salvato-
rul semnele rănilor răstignirii Sale ca dovadă că El nu 
ne va uita niciodată: „Hristos nu- i va uita pe copiii pe 
care El i- a mântuit sau nu va uita legământul pe care 
l- a făcut cu ei în vederea salvării lor în Sion. Cicatricele 
dureroase ale grijii şi legământului Său sunt semnele 
cuielor romane întipărite pe palmele mâinilor Sale” 
(Christ and the New Covenant [1997], p. 84).

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsuri 
scurte la următoarele întrebări:

 a. De ce credeţi că, uneori, oamenii simt că Domnul i- a uitat?
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 b. Ce înseamnă pentru voi să fiţi întipăriţi pe palmele mâinilor 
Salvatorului? Cum vă ajută aceasta să apreciaţi suferinţa de pe 
cruce a Salvatorului?
 c. Ce experienţe v- au ajutat să ştiţi că Domnul nu v- a uitat?

 3. Imaginaţi- vă că aveţi un prieten care a spus că nu se 
mai simte demn să vină la Biserică din cauza păcatelor 

sale din trecut. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi- i aces-
tui prieten o scurtă scrisoare de încurajare folosind ceea ce aţi în-
văţat din 1 Nefi 20–21 şi declaraţia preşedintelui Uchtdorf din 
secţiunea de studiu pentru 1 Nefi 20.

1 Nefi 21:18–22:22
Nefi explică profeţia lui Isaia despre împrăştierea şi 
adunarea lui Israel.
Nefi a inclus în cronica sa una dintre profeţiile lui 
Isaia despre adunarea lui Israel. Aceasta se găseşte în 
1 Nefi 21:18–26. În 1 Nefi 22, Nefi a oferit propriile sale 
explicaţii şi comentarii despre profeţia lui Isaia. În timp 
ce citiţi 1 Nefi 22:4–12, căutaţi explicaţia lui Nefi despre 
modul în care Israel va fi adunat în zilele din urmă.

V- ar putea fi util să ştiţi că, în Cartea lui Mormon, 
termenul „neamuri” se referă adesea la oamenii care 
nu sunt descendenţi ai lui Iuda. Expresia „o lucrare 
minunată” face referire la restaurarea Evangheliei în 
zilele din urmă. De asemenea, remarcaţi cât de des 



45

a menţionat Nefi cuvântul legăminte – puteţi marca 
aceste expresii în scripturile voastre.

Domnul a promis să restaureze Evanghelia şi să 
adune Israelul în zilele din urmă. În scripturile 
voastre, în timp ce studiaţi 1 Nefi 22:17, 19–22, 25–28, 
marcaţi ceea ce i se va întâmpla lui Satana datorită 
neprihănirii oamenilor.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Nefi 20–22 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:



46

INTRODUCERE LA  

2 Nefi
De ce studiem această carte?
Cartea 2 Nefi vă va ajuta să înţelegeţi doctrine de 
bază ale Evangheliei, precum căderea lui Adam şi  
a Evei, ispăşirea lui Isus Hristos şi libertatea de a 
alege. Mai mult, această carte este plină de profeţii 
ale lui Nefi, Iacov şi Isaia, care au fost martori 
speciali ai Salvatorului. Ei au profeţit despre 
restaurarea Evangheliei în zilele din urmă, adunarea 
poporului de legământ al lui Dumnezeu, a Doua 
Venire a lui Isus Hristos şi despre Mileniu. Cartea 
2 Nefi conţine, de asemenea, explicaţiile lui Nefi 
cu privire la doctrina lui Hristos şi se încheie cu 
mărturia acestuia despre Salvator.

Cine a scris această carte?
Nefi, fiul lui Lehi, a scris cartea 2 Nefi. Nefi a fost un 
profet şi primul mare conducător al poporului nefit. 
Consemnările sale ne fac cunoscut faptul că el a simţit 
puterea mântuitoare a Domnului (vezi 2 Nefi 4:15–35; 
33:6) şi că şi- a dorit din tot sufletul să aducă salvare 
poporului său (vezi 2 Nefi 33:3–4). Pentru a îndeplini 
acest scop, el a construit un templu şi a învăţat 
poporul să creadă în Isus Hristos.

Când şi unde a fost scrisă?
Nefi a început să consemneze relatarea care avea să 
devină cartea 2 Nefi în jurul anului 570 î.H. – după 30 
de ani de când el şi familia sa au părăsit Ierusalimul 
(vezi 2 Nefi 5:28–31). El a scris- o când se afla în ţara 
lui Nefi (vezi 2 Nefi 5:8, 28–34).

UNITATEA 5: ZIUA 2

2 Nefi 1
Introducere
În timp ce studiaţi 2 Nefi 1, observaţi că acest capitol 
conţine cuvintele unui tată iubitor şi conducător al 
preoţiei care era pe moarte. Tatăl Lehi şi- a implorat 
familia să se supună poruncilor lui Dumnezeu (vezi 
2 Nefi 1:16). El a profeţit că, dacă se supuneau porun-
cilor lui Dumnezeu, ei aveau să prospere în ţara făgă-
duinţei. De asemenea, el i- a îndemnat pe copiii săi şi  
pe cei care au venit cu ei din Ierusalim să urmeze 
conducerea profetică a lui Nefi. În timp ce studiaţi acest 
capitol, evaluaţi- vă supunerea faţă de poruncile Dom-
nului. Cât de bine urmaţi sfatul conducătorilor Bisericii?

2 Nefi 1:1–23
Lehi îşi îndeamnă poporul să trăiască în neprihănire.
Imaginaţi- vă că trebuie să- i părăsiţi pe membrii fami-
liei voastre şi că nu îi veţi mai vedea niciodată. Aveţi 
o ultimă ocazie de a vorbi cu ei. Ce le- aţi spune în 
această situaţie?

În 2 Nefi 1–4, Nefi a consemnat ultimul sfat al tatălui 
său oferit familiei. În timp ce studiaţi aceste capitole, 
gândiţi- vă la modul în care ultimele învăţături consem-
nate ale lui Lehi se aplică în cazul vostru.

Citiţi 2 Nefi 1:1–4 şi identificaţi ce „lucruri mari a făcut 
Domnul” pentru familia lui Lehi.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsuri 
scurte la următoarele întrebări:

 a. În ce moduri a fost Domnul milos cu familia lui Lehi?
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 b. Ce „lucruri mari” a făcut Domnul pentru voi şi familia voas-
tră? Ce sentimente aveţi faţă de Domnul când vă gândiţi la cât 
de milos a fost El cu voi şi cu familia voastră?

Lehi a predicat membrilor familiei sale că decizia de a 
alege să ţină poruncile lui Dumnezeu va hotărî dacă 
vor continua sau nu să aibă „lucruri mari” şi „mila lui 
Dumnezeu” în vieţile lor.

 2. Pentru a înţelege 
mai bine că Domnul 

ne binecuvântează când ţi-
nem poruncile Sale şi că El 
nu ne binecuvântează când 
nu ţinem poruncile Sale, 
desenaţi, în jurnalul pentru 
studiul scripturilor, un tabel 
asemănător cu cel de mai jos. 
Citiţi 2 Nefi 1:7–11 şi identifi-
caţi faptele („dacă”) despre 
care Lehi a spus că vor avea 
anumite consecinţe 
(„atunci”). Scrieţi ceea ce 
descoperiţi în coloana respec-
tivă a tabelului din jurnalul 
pentru studiul scripturilor.

Dacă (fapte) Atunci (consecinţe)

Lehi era, în mod deosebit, îngrijorat de starea spirituală 
a lui Laman şi Lemuel şi şi- a dat seama că ei trebuiau 
să se pocăiască. Când i- a îndemnat să se pocăiască, el a 
folosit câteva simboluri pentru a- i ajuta să înţeleagă ce 
înseamnă păcatul şi pocăinţa. Căutaţi în 2 Nefi 1:13–14 
simbolurile pe care Lehi le- a folosit pentru a- şi încuraja 

Învăţarea modului de a iden-
tifica doctrinele şi principiile 
Evangheliei găsite în scripturi 
necesită efort şi exerciţiu. 
Scrierea adevărurilor pe care 
le descoperiţi în scripturi, 
enunţate în formatul „dacă… 
atunci”, vă poate ajuta să înţe-
legeţi principii care pot fi puse 
în practică în viaţa voastră.

Identificaţi doctrinele 
şi principiile

fiii să se pocăiască şi scrieţi- vă răspunsurile în spaţiile 
libere de mai jos:

“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  cel adânc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  şi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  din - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsul 
la următoarea întrebare: În ce mod se aseamănă pocăinţa 

cu fiecare dintre expresiile din exerciţiul de mai sus?

Citiţi 2 Nefi 1:15 şi marcaţi în scripturile voastre cele 
trei expresii pe care Lehi le- a folosit pentru a descrie 
binecuvântările pe care le- a primit pentru că s- a su-
pus poruncilor lui Dumnezeu. Faceţi comparaţie între 
aceste binecuvântări şi consecinţele negative enume-
rate în 2 Nefi 1:17–18, 22, despre care Lehi a spus că 
se vor răsfrânge asupra celor care nu ţin poruncile lui 
Dumnezeu.

Marcaţi sfatul lui Lehi din 2 Nefi 1:23 şi gândiţi- vă la 
ce trebuie să faceţi în viaţa voastră pentru a vă „[trezi]” 
sau „[scutura]” sau „[ridica]” pentru a primi binecu-
vântările despre care Lehi a vorbit în acest capitol.

2 Nefi 1:24–32
Lehi îi îndeamnă pe fiii săi să urmeze conducerea profetică 
a lui Nefi.
Apoi, Lehi le- a amintit membrilor familiei sale şi altora 
despre o altă sursă de îndrumare şi inspiraţie cu care 
au fost binecuvântaţi cu scopul de a fi ajutaţi să facă 
alegeri neprihănite în vieţile lor. Citiţi 2 Nefi 1:24 şi 
identificaţi această sursă.

În timp ce citiţi 2 Nefi 1:24–27, căutaţi modul în 
care Lehi şi- a încurajat poporul să- l urmeze pe Nefi. 
Gândiţi- vă la răspunsuri pentru următoarele întrebări:

• Ce calităţi a scos în evidenţă Lehi care v- ar ajuta să 
aveţi încredere în Nefi în calitate de conducător?

• De ce aţi avea încredere într- un conducător cu aceste 
calităţi?

• În ce mod aţi văzut aceste calităţi demonstrate de 
conducătorii de astăzi ai Bisericii? 

Citiţi 2 Nefi 1:28–32 şi marcaţi în scripturile voastre 
promisiunile pe care Lehi le- a făcut celor care aveau 
să accepte conducerea lui Nefi. Aceste promisiuni ne 
arată că, dacă îi vom urma pe cei pe care Dumnezeu 
i- a chemat să ne conducă, vom fi binecuvântaţi cu 
prosperitate spirituală şi protecţie. Gândiţi- vă la 
ceea ce v- au învăţat recent conducătorii Bisericii despre 
cum supunerea faţă de un sfat inspirat vă poate aduce 
prosperitate spirituală şi protecţie.
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Citiţi următoarea afirmaţie a preşedintelui 
Wilford Woodruff şi subliniaţi promisiu-
nile pe care le- a făcut dacă vom urma 
sfatul slujitorilor Domnului: „Sper ca noi 
toţi să putem urma calea pregătită pentru 
noi de către slujitorii Domnului, pentru că, 

dacă facem aceasta, eu ştiu că vom fi în siguranță în 
această lume şi ne vom asigura fericirea şi exaltarea în 
lumea care va veni… Dacă suntem credincioşi, ei ne 
vor conduce pe calea vieţii şi, în măsura în care avem 
credința de a crede în instrucţiunile lor, în învăţăturile 
Spiritului Sfânt transmise prin intermediul lor, ne vom 
afla întotdeauna pe cărarea sigură şi vom fi siguri de 
răsplata noastră” (Teachings of Presidents of the Church: 
Wilford Woodruff [2004], p. 199).

 4. Scrieţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, de ce cre-
deţi că a fi supus poruncilor Domnului şi sfatului slujitori-

lor Săi este un lucru important de făcut de- a lungul vieţii voastre.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 1 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 5: ZIUA 3

2 Nefi 2
Introducere
În 2 Nefi 2, Lehi l- a învăţat pe fiul său, Iacov, de ce 
Tatăl Ceresc şi- a pus copiii într- o lume unde au parte 
de suferinţă, necaz, păcat şi moarte. Pentru a- l ajuta pe 
Iacov să înţeleagă scopul vieţii muritoare, el i- a explicat 
doctrinele fundamentale ale planului mântuirii – ce 
includ libertatea de a alege, căderea lui Adam şi ispăşi-
rea lui Isus Hristos. Studiul adevărurilor propovăduite 
în 2 Nefi 2 vă poate ajuta să apreciaţi mai mult felul în 
care ispăşirea lui Isus Hristos învinge efectele căderii şi 
face posibil ca noi toţi să facem alegeri care ne vor duce 
către viaţa veşnică.

2 Nefi 2:1–25
Lehi propovăduieşte despre căderea lui Adam şi ispăşirea 
lui Isus Hristos.
Gândiţi- vă la câteva dintre încercările de care aţi avut 
parte de curând. V- aţi întrebat vreodată de ce avem parte 
în viaţă de astfel de încercări? În timp ce citiţi 2 Nefi 2:1, 
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puteţi marca cuvintele şi expresiile folosite de Lehi pen-
tru a descrie primii ani de viaţă ai lui Iacov. Apoi, citiţi 
2 Nefi 2:2 şi marcaţi ceea ce Lehi i- a promis lui Iacov 
că va rezulta ca urmare a suferinţelor sale. Unul dintre 
înţelesurile cuvântului sfinţi este acela de a atribui un 
caracter sacru. Lehi îi promite lui Iacov că Domnul avea 
să- i sfinţească încercările spre binele său final.

Lehi l- a învăţat pe Iacov despre necesitatea căderii lui 
Adam şi despre nevoia noastră de a avea ispăşirea lui 
Isus Hristos inclusă în planul Tatălui Ceresc. El voia 
ca Iacov să ştie că cele două, căderea şi ispăşirea, ne 
oferă posibilitatea de a ne exercita libertatea de a alege 
pentru a putea creşte şi progresa cu scopul de a obţine 
viaţă veşnică. Citiţi 2 Nefi 2:15–18 şi scrieţi, în jurnalul 
pentru studiul scripturilor, răspunsuri scurte la urmă-
toarele întrebări:

• Ce le- a oferit Dumnezeu lui Adam şi Evei în grădina 
Edenului care le- a permis să se folosească de liberta-
tea de a alege? (Vezi 2 Nefi 2:15–16.)   
 

• Ce voia să facă Satana în Grădina Edenului? (Vezi 
2 Nefi 2:17–18.) Cum urmăreşte Satana acelaşi scop 
astăzi?   
  
 

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, desenaţi tabelul 
de mai jos. Cercetaţi 2 Nefi 2:19–25 şi identificaţi care ar 

fi fost consecinţele dacă Adam şi Eva nu ar fi mâncat din fructul 
oprit şi nu ar fi căzut, dar şi care sunt consecinţele căderii.

Dacă Adam şi Eva nu ar fi 
căzut (2 Nefi 2:22–23)

Pentru că Adam şi Eva au 
căzut (2 Nefi 2:19–20, 25)

După ce aţi completat tabelul, gândiţi- vă de ce căderea 
lui Adam şi a Evei reprezintă o parte importantă a 
planului fericirii conceput de Tatăl Ceresc.

 2. Presupuneţi că un prieten vă spune că Adam şi Eva au 
făcut o greşeală mâncând din fructul oprit. Folosiţi ceea 

ce aţi învăţat din 2 Nefi 2:19–25 pentru a scrie un paragraf, în 
jurnalul pentru studiul scripturilor, în care să explicaţi de ce căde-
rea a fost importantă în planul Tatălui Ceresc conceput pentru 
salvarea noastră.

Deşi căderea lui Adam şi a Evei a deschis calea pentru 
progresul nostru, ea a adus cu sine şi alte consecinţe. 

De- a lungul vieţii, vi se va cere 
să explicaţi crezurile voastre 
şi învăţăturile Evangheliei 
– în calitate de misionar, în 
chemările în cadrul Bisericii 
sau familiei, prietenilor sau 
cunoştinţelor voastre. În timp 
ce exersaţi în scris explicarea 
Evangheliei, v- ar putea fi util 
să vă imaginaţi că îi scrieţi 
unei persoane anume. Acest 
lucru vă va ajuta să puteţi 
personaliza mesajul Evanghe-
liei pentru acea persoană.

Exersaţi explicarea 
adevărurilor 
Evangheliei

Înainte de cădere, Adam 
şi Eva se aflau în pre-
zenţa lui Dumnezeu, în 
grădina Edenului; după 
ce au mâncat din fructul 
oprit, ei au fost nevoiţi să 
plece din prezenţa Sa.

Citiţi 2 Nefi 2:5 şi identi-
ficaţi expresia care indică 
alungarea lui Adam şi 
a Evei din prezenţa lui 
Dumnezeu după cădere. 
„Legea vremelnică” se 
referă la legile care au 
fost instituite ca ur-
mare a căderii. Astfel, 
a fi „alungaţi” conform 
„[legii vremelnice]” se 
referă la condiţia de 
muritori pe pământ, 
pe care o moştenim ca 
urmaşi ai lui Adam şi ai Evei. Din cauza acestor legi, nu 
mai suntem, fizic, în prezenţa lui Dumnezeu şi suntem 
supuşi necazurilor, durerii, suferinţelor şi morţii fizice. 
A fi „alungaţi” conform „[legii spirituale]” se referă la 
faptul că nu mai suntem în prezenţa lui Dumnezeu din 
cauza păcatelor noastre.

Gândiţi- vă la modul în care aţi simţit aceste consecinţe 
ale căderii, reflectând asupra următoarelor întrebări:

• Ce suferinţe, dureri şi necazuri aţi îndurat în această 
viaţă?

• Cunoaşteţi pe cineva care a murit? Cum v- a afectat 
moartea acestei persoane?

• Când v- aţi simţit îndepărtaţi spiritual de Dumnezeu?

În timp ce citiţi 2 Nefi 2:6–10, puteţi marca cuvinte 
sau expresii cheie care ne arată că, prin intermediul 
ispăşirii, Isus Hristos ne mântuieşte de efectele 
căderii şi ne oferă mântuire de păcatele noastre. În 
2 Nefi 2:9–10, expresia a mijloci înseamnă a acţiona în 
beneficiul altuia.

Scriptură de bază – 2 Nefi 2:25
În timp ce Lehi îl învăţa pe Iacov despre căderea lui 
Adam şi despre opoziţia de care avem parte în timpul 
vieţii muritoare, el a subliniat consecinţele pozitive ale 
căderii pentru toată omenirea.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Conform celor învăţate despre cădere, cum aduce aceasta bu-
curie omenirii?
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 b. Când aţi simţit bucurie datorită consecinţelor pozitive ale  
căderii?

2 Nefi 2:11–18, 26–30
Lehi propovăduieşte despre libertatea de a alege şi despre 
consecinţele alegerilor noastre.
Gândiţi- vă la o alegere importantă pe care a trebuit să 
o faceţi recent şi la consecinţele pe termen lung pe care 
această alegere le poate avea. Lehi şi- a învăţat poporul 
despre importanţa fundamentală pe care libertatea de 
a alege o are în planul salvării conceput de Tatăl Ceresc. 
Pentru a înţelege mai bine că suntem liberi să alegem 
libertatea şi viaţa veşnică sau robia şi moartea (vezi 
2 Nefi 2:27), faceţi activitatea de mai jos.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi fiecare 
dintre următoarele afirmaţii luate din Pentru întărirea ti-

neretului ([broşură, 2011], 2–3). Apoi, în timp ce citiţi 2 Nefi 
2:11–18, 26–29, faceţi o pauză şi scrieţi numărul versetului lângă 
afirmaţia sau afirmaţiile corespunzătoare. Fiecare număr de ver-
set trebuie să fie scris după una dintre afirmaţii. O afirmaţie 
poate să corespundă mai multor versete şi un verset poate să co-
respundă mai multor afirmaţii. De exemplu, un verset este scris 
pentru prima afirmaţie – un adevăr pe care Lehi l- a propovăduit 
în 2 Nefi 2:16 este acela că ne- a fost oferită posibilitatea de a ac-
ţiona pentru noi înşine.
 a. „Tatăl Ceresc v- a dat libertatea de a alege, capacitatea de a 
discerne între bine şi rău şi de a acţiona potrivit hotărârii voas-
tre.” 2 Nefi 2:16
 b. „În timp ce vă aflaţi aici, pe pământ, sunteţi puşi la încercare 
pentru a se vedea dacă vă folosiţi libertatea de a alege pentru a vă 
arăta dragostea faţă de Dumnezeu prin ţinerea poruncilor Sale.”
 c. „Deşi sunteţi liberi să alegeţi modul în care veţi acţiona, nu 
sunteţi liberi să alegeţi consecinţele acţiunilor voastre.”
 d. „Un comportament greşit… vă amână progresul şi vă con-
duce spre durere şi suferinţă.”
 e. „Alegerile drepte conduc la fericire îndelungată şi viaţă veş-
nică.”

Citiţi 2 Nefi 2:26–27. Ce sunteţi liberi să alegeţi? Citiţi 
2 Nefi 2:28 şi marcaţi celelalte lucruri pe care Dum-
nezeu vi le- a oferit pentru a vă ajuta „să alegeţi viaţa 
veşnică”. Gândiţi- vă la alegerile pe care le- aţi făcut în 
viaţa voastră care arată că aţi ales viaţa veşnică.

Scriptură de bază – 2 Nefi 2:27
Repetaţi pentru a memora 2 Nefi 2:27, un verset care 
este o scriptură de bază. Citiţi- l de mai multe ori şi, 
apoi, închideţi scripturile şi folosiţi prima literă a fiecă-
rui cuvânt din verset, după cum este scris mai jos, pen-
tru a încerca să recitaţi versetul pentru voi înşivă sau 
pentru un membru al familiei voastre. Repetaţi acest 
exerciţiu până când credeţi că îl puteţi face cu uşurinţă.

P u, o s l î t; ş l s d t l c s d f o. Ş e s l s a l ş v v, p i m M 
a t o s s a r ş m, p r ş p d; c e c c t o s f n l f c ş e.

 5. Folosind doar prima literă a fiecărui cuvânt din verse-
tul 2 Nefi 2:27, după cum este enumerat mai sus, scrieţi 

acest fragment care conţine o scriptură de bază în jurnalul pentru 
studiul scripturilor. Nu trageţi cu ochiul!

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 2 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 5: ZIUA 4

2 Nefi 3
Introducere
În 2 Nefi 3, Lehi l- a sfătuit şi l- a binecuvântat pe Iosif, 
fiul său cel mai mic. Făcând acest lucru, Lehi a relatat 
profeţia lui Iosif din Egipt legată de rolul văzătorului 
ales, Joseph Smith jr., în aducerea la lumină a Cărţii 
lui Mormon. În această lecţie, veţi avea ocazia de a 
dobândi o apreciere mai mare pentru profetul Joseph 
Smith şi o mărturie mai puternică despre rolul său 
desemnat de divinitate în restaurarea Evangheliei.

2 Nefi 3:1–25
Lehi relatează profeţia lui Iosif din Egipt despre profetul 
Joseph Smith.
Lehi a continuat ultimul sfat oferit membrilor familiei 
sale învăţându- l pe fiul său, Iosif, despre alţi trei bărbaţi 
care se numeau, de asemenea, Iosif. Trageţi o linie de la 
referinţa scripturală din 2 Nefi 3 până la cei numiţi Iosif 
sau Joseph, despre care învăţaţi în acel verset.

1

Iosif din 
Egipt

2

Iosif, fiul 
lui Lehi

3

Joseph 
Smith Sr.

4

Joseph 
Smith Jr.

2 Nefi 3:3 2 Nefi 3:4 2 Nefi 3:14 2 Nefi 3:15
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În 2 Nefi 3:12, expresia „rodul coapselor tale [urmaşii 
lui Iosif din Egipt] va scrie” se referă la consemnarea 
scripturală – Cartea lui Mormon – scrisă de urmaşii lui 
Iosif (vezi 2 Nefi 3:4). A fost profeţit că scriptura Cartea 
lui Mormon va „creşte împreună” cu Biblia, o cronică 
sacră scrisă de „rodul coapselor lui Iuda”. Căutaţi în 
2 Nefi 3:12 expresiile care descriu impactul pe care 
Cartea lui Mormon şi Biblia urmau să îl aibă asupra 
lumii în timp ce cresc împreună.

Iosif din Egipt a profeţit, de asemenea, că profetul 
Joseph Smith urma să aibă un rol important în planul 
Tatălui Ceresc de a „aduce salvarea poporului [său]” 
(2 Nefi 3:15).

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări pentru a vă ajuta să continuaţi să vă 

măriţi aprecierea faţă de rolul lui Joseph Smith în planul salvării 
conceput de Tatăl Ceresc:
 a. Care sunt câteva exemple de legăminte, de autoritate a preo-
ţiei sau de rânduieli care au fost restaurate prin intermediul pro-
fetului Joseph Smith şi care pot aduce salvare oamenilor?
 b. Ce schimbări au adus aceste binecuvântări în viaţa voastră?

Căutaţi în 2 Nefi 3:24 cuvinte şi expresii care îl descriu 
pe profetul Joseph Smith şi adăugaţi- le în lista din jur-
nalul pentru studiul scripturilor. În timp ce citiţi urmă-
toarea declaraţie a preşedintelui Gordon B. Hinckley, 
adăugaţi în lista voastră şi alte învăţături ale profetului 
Joseph Smith care confirmă că el a fost „o unealtă în 
mâinile lui Dumnezeu”:

Această lecţie se concentrează asupra profeţiei lui Iosif 
din Egipt despre profetul Joseph Smith – făcută cu 
peste 3.000 de ani înainte de naşterea lui Joseph Smith!

 1. Începeţi să faceţi o listă în jurnalul pentru studiul 
scripturilor despre evenimentele şi învăţăturile care vă vin 

în minte în timp ce vă gândiţi la profetul Joseph Smith şi la rolul 
său în restaurarea Evangheliei. Veţi completa această listă pe mă-
sură ce veţi descoperi mai multe informaţii de- a lungul acestei 
lecţii, aşa că lăsaţi spaţiu liber pentru a putea scrie mai mult.

Citiţi 2 Nefi 3:6–8 şi 
identificaţi cuvintele şi 
expresiile pe care Iosif 
din Egipt le- a folosit 
pentru a- l descrie pe 
profetul Joseph Smith şi 
pentru a descrie lucrarea 
pe care acesta urma s- o 
îndeplinească. În jurnalul 
pentru studiul scripturi-
lor, adăugaţi la lista voas-
tră oricare dintre aceste 
cuvinte şi expresii despre 
profet pe care le conside-
raţi importante. În aceste 

versete, Iosif din Egipt a depus mărturie că Domnul a 
ridicat pe profetul Joseph Smith pentru a ajuta la 
restaurarea Evangheliei. Pe măsură ce continuaţi să 
studiaţi 2 Nefi 3, căutaţi alte adevăruri despre profetul 
Joseph Smith care vă pot întări mărturia despre misiu-
nea sa divină şi adăugaţi- le în lista voastră.

Pentru a înţelege mai bine profeţia lui Iosif din Egipt, 
observaţi cât de des apare cuvântul văzător în 2 Nefi 3:6–
7, 11 şi 14. Puteţi scrie, pe marginea unuia dintre aceste 
versete, că un văzător este cineva care poate cunoaşte 
lucruri din trecut, prezent şi viitor (vezi Mosia 8:13–17).

În 2 Nefi 3:7, Iosif din Egipt a afirmat că Domnul i- a 
spus că Joseph Smith avea să facă „o lucrare… care 
va fi de mare valoare” pentru urmaşii săi. Cercetaţi 
2 Nefi 3:11–15, 19–21 pentru a afla ce lucrare „de mare 
valoare” urma să îndeplinească Domnul prin inter-
mediul profetului Joseph. Mijloacele ajutătoare pentru 
studiu de care dispuneţi (rezumatele capitolelor, notele 
de subsol, Ghidul pentru scripturi şi altele) vă pot ajuta 
să înţelegeţi multe dintre detaliile menţionate de Iosif 
din Egipt. Pe măsură ce găsiţi o informaţie nouă despre 
rolul profetului Joseph Smith, adăugaţi- o în lista din 
jurnalul pentru studiul scripturilor.

Când scriptura se referă la „rodul coapselor [cuiva]”, 
se referă la urmaşii acelei persoane. Iosif din Egipt a 
profeţit că profetul Joseph Smith, unul dintre urmaşii 
săi, urma, în zilele din urmă, să aducă la lumină Cartea 
lui Mormon.

Listele vă pot ajuta să orga-
nizaţi ceea ce învăţaţi din 
scripturi şi de la profeţi, pen-
tru a putea să vă amintiţi cele 
învăţate şi pentru a fi gata să 
împărtăşiţi altora ceea ce ştiţi. 
Când faceţi o listă, daţi- i un 
titlu clar şi includeţi suficiente 
informaţii pentru a vă aminti, 
ulterior, care este scopul listei.

Crearea unei liste
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„Permiteţi- mi să numesc câteva dintre multele doctrine 
şi practici care ne diferenţiază de toate celelalte biserici, 
toate aceste lucruri fiind primite prin revelaţia dată 
tânărului profet [Joseph Smith]…

Prima dintre acestea, desigur, este apariţia lui Dum-
nezeu Însuşi şi a Preaiubitului Său Fiu, Domnul Isus 
Hristos înviat…

Această cunoaştere despre Divinitate, ascunsă lumii 
timp de secole, a fost primul şi cel mai măreţ lucru pe 
care Dumnezeu l- a revelat slujitorului Său ales…

Cartea lui Mormon a apărut prin harul şi puterea lui 
Dumnezeu…

O [altă] [contribuţie a profetului Joseph Smith] este 
preoţia restaurată…

O altă revelaţie măreaţă şi unică dată profetului a fost 
referitoare la planul privind viaţa eternă a familiei…

Inocenţa copiilor mici este încă una dintre revelaţiile 
pe care Dumnezeu le- a dat prin intermediul profetu-
lui Joseph…

Măreaţa doctrină a salvării celor morţi este unică şi 
aparţine acestei Biserici…

Natura eternă a omului a fost revelată…

Mai este încă una pe care trebuie să o menţionez. 
Aceasta se referă la principiul revelaţiei moderne…

În timpul vieţii lui scurte de 38 de ani şi jumătate, au 
venit prin [profetul Joseph Smith] incomparabile ma-
nifestări ale cunoaşterii, ale darurilor şi ale doctrinei” 
(„Lucrurile minunate pe care le- a revelat Dumnezeu”, 
Liahona, mai 2005, p. 80–83).

După martiriul profetului Joseph Smith, preşedin-
tele John Taylor a scris ceea ce a devenit Doctrină şi 
legăminte 135. Citiţi Doctrină şi legăminte 135:3 şi 
gândiţi- vă la ce aţi învăţat în această lecţie despre rolul 
lui Joseph Smith în planul Tatălui Ceresc privind res-
taurarea Evangheliei.

 3. Scrieţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, un răs-
puns pentru una dintre următoarele întrebări:

 a. Ce aţi învăţat sau simţit astăzi, când aţi studiat 2 Nefi 3, care 
vă întăreşte mărturia despre profetul Joseph Smith?
 b. Ce a făcut, ce a propovăduit şi ce a restaurat Joseph Smith şi 
simţiţi că este „de mare valoare” (2 Nefi 3:7) pentru voi?

Căutaţi, cu ajutorul rugăciunii, moduri de a vă împăr-
tăşi mărturia despre profetul Joseph Smith prietenilor 
şi membrilor familiei voastre pentru a- i ajuta să recu-
noască numeroasele lucruri de mare valoare care au 
fost restaurate prin el.

 4. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, la 

sfârşitul temelor pentru as-
tăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 3 şi am 
încheiat această lecţie în data 
de (data).

Alte întrebări, gânduri şi 
cunoştinţe pe care aş dori să 
le împărtăşesc învăţătorului 
meu:

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi o listă cu 
câteva dintre binecuvântările pe care le- aţi primit în viaţa 

voastră pentru că aţi dat ascultare sfatului acelora care ţin la voi. 
Ce binecuvântări aţi primit pentru că aţi fost supuşi faţă de po-
runcile Domnului?

2 Nefi 4:12–35
Nefi îşi exprimă încrederea în Domnul şi îşi recunoaşte 
slăbiciunile.
În 2 Nefi 4:12–35, Nefi a scris „lucrurile sufletului 
[său]” (2 Nefi 4:15). Citiţi 2 Nefi 4:15–16 şi căutaţi în ce 
se desfăta Nefi.

Gândiţi- vă la toate lucrurile bune care vă aduc bucu-
rie. Completaţi următoarea propoziţie cu mai multe 
răspunsuri: Sufletul meu se desfată în   
 .

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce credeţi 
că înseamnă să te desfeţi în lucrurile Domnului.

Nefi a menţionat că „inima [sa] cântăreşte” scripturile 
(2 Nefi 4:15). A cântări nu înseamnă doar a medita şi a 
cugeta profund asupra scripturilor, ci şi a ne deschide 
inimile revelaţiei şi înţelegerii.

Nefi a avut momente de mare bucurie în viaţa sa; 
totuşi, el a avut şi momente dificile. Faceţi referire la 
2 Nefi 4:12–13 pentru a descoperi unele dintre încer-
cările dificile de care Nefi a avut parte în acel moment 
al vieţii sale.

Citiţi 2 Nefi 4:17–18 şi aflaţi ce alte lucruri l- au întris-
tat pe Nefi. În timp ce citiţi, ţineţi minte următoarele 
definiţii: Ticălos înseamnă mizerabil sau sau de calitate 
slabă. Trup se referă la slăbiciunea stării noastre de 
muritori. Stăpânesc se referă la a înconjura sau presa 
din toată părţile, a deranja sau a hărţui. Deşi Nefi s- a 
întristat din cauza păcatelor sale, acest lucru nu trebuie 
înţeles greşit ca însemnând că el se făcea vinovat de 
vreun păcat mare.

Gândiţi- vă la un moment din viaţa voastră în care 
v- aţi simţit la fel ca Nefi (momente când aţi pierdut o 
persoană iubită, când alţii au fost furioşi pentru că Îl 
urmaţi pe Domnul, când aţi avut de înfruntat greu-
tăţi sau dezamăgiri sau când v- aţi întristat din cauza 
păcatelor voastre, slăbiciunilor şi ispitelor). Citiţi 
2 Nefi 4:19 şi identificaţi expresia care arată că Nefi 
avea speranţă în pofida întristării sale. Ce credeţi că 
a vrut Nefi să spună cu: „Eu ştiu în cine mi- am pus 
nădejdea”? Cum puteţi să aveţi o nădejde mai mare 
în Dumnezeu?

Pe măsură ce continuaţi să studiaţi, căutaţi dovada 
principiului Evangheliei care spune că Dumnezeu îi 
sprijină pe cei care îşi pun nădejdea în El.

Este foarte important să 
cântăreşti ceea ce înseamnă 
cuvintele şi expresiile din 
scripturi. Atunci când exersaţi 
cântărirea şi, apoi, reformu-
laţi cu propriile cuvinte ceea 
ce credeţi că înseamnă o  
expresie scripturală, acest  
lucru vă poate ajuta să aveţi 
o înţelegere mai bună a ace-
lui adevăr.

Cântăriţi cuvintele şi 
expresiile din scripturi
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UNITATEA 6: ZIUA 1

2 Nefi 4–5
Introducere
În 2 Nefi 4, veţi citi cum Lehi şi- a adunat urmaşii lao-
laltă pentru a le oferi ultimul sfat şi ultima binecuvân-
tare înainte de a muri. După moartea lui Lehi, Laman 
şi Lemuel s- au mâniat pe Nefi pentru că le- a propovă-
duit despre „[dojenile] Domnului” (vezi 2 Nefi 4:13–
14). Îngrijorat de atitudinea şi acţiunile fraţilor săi, dar 
şi de propriile slăbiciuni şi păcate, Nefi şi- a consemnat 
sentimentele într- un mod expresiv şi poetic (vezi 2 Nefi 
4:15–35). Aşa cum este consemnat în 2 Nefi 5, Domnul 
i- a avertizat pe Nefi şi pe cei care îl susţineau să fugă 
de Laman, Lemuel şi de fiii lui Ismael. După această 
separare, nefiţii au trăit în neprihănire şi fericire, iar 
aceia care au rămas cu Laman şi Lemuel s- au îndepăr-
tat spiritual de Domnul. Devotamentul lui Nefi faţă de 
Domnul l- a întărit pentru a putea învinge păcatul şi 
descurajarea. Apoi, Nefi a consemnat cum el şi poporul 
său „[au] trăit în fericire” (2 Nefi 5:27).

2 Nefi 4:3–11
Lehi îi sfătuieşte şi îi binecuvântează pe membrii familiei sale.
Gândiţi- vă la un moment în care aţi primit un sfat sau 
un îndemn de la mama, tatăl sau conducătorii voştri. Aţi 
urmat acel sfat? De ce aţi urmat sau de ce nu aţi urmat 
acel sfat? Aveţi vreun regret? În 2 Nefi 4:1–11, Nefi a 
consemnat ultimul sfat şi ultima binecuvântare oferite 
de Lehi membrilor familiei sale. Citiţi 2 Nefi 4:4–5 şi 
identificaţi ce sfat a oferit Lehi copiilor săi care s- ar putea 
aplica şi în cazul vostru. V- au oferit părinţii, membrii fa-
miliei sau conducătorii voştri vreodată un astfel de sfat?

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi o listă cu 
câteva dintre binecuvântările pe care le- aţi primit în viaţa 

voastră pentru că aţi dat ascultare sfatului acelora care ţin la voi. 
Ce binecuvântări aţi primit pentru că aţi fost supuşi faţă de po-
runcile Domnului?

2 Nefi 4:12–35
Nefi îşi exprimă încrederea în Domnul şi îşi recunoaşte 
slăbiciunile.
În 2 Nefi 4:12–35, Nefi a scris „lucrurile sufletului 
[său]” (2 Nefi 4:15). Citiţi 2 Nefi 4:15–16 şi căutaţi în ce 
se desfăta Nefi.

Gândiţi- vă la toate lucrurile bune care vă aduc bucu-
rie. Completaţi următoarea propoziţie cu mai multe 
răspunsuri: Sufletul meu se desfată în   
 .

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce credeţi 
că înseamnă să te desfeţi în lucrurile Domnului.

Nefi a menţionat că „inima [sa] cântăreşte” scripturile 
(2 Nefi 4:15). A cântări nu înseamnă doar a medita şi a 
cugeta profund asupra scripturilor, ci şi a ne deschide 
inimile revelaţiei şi înţelegerii.

Nefi a avut momente de mare bucurie în viaţa sa; 
totuşi, el a avut şi momente dificile. Faceţi referire la 
2 Nefi 4:12–13 pentru a descoperi unele dintre încer-
cările dificile de care Nefi a avut parte în acel moment 
al vieţii sale.

Citiţi 2 Nefi 4:17–18 şi aflaţi ce alte lucruri l- au întris-
tat pe Nefi. În timp ce citiţi, ţineţi minte următoarele 
definiţii: Ticălos înseamnă mizerabil sau sau de calitate 
slabă. Trup se referă la slăbiciunea stării noastre de 
muritori. Stăpânesc se referă la a înconjura sau presa 
din toată părţile, a deranja sau a hărţui. Deşi Nefi s- a 
întristat din cauza păcatelor sale, acest lucru nu trebuie 
înţeles greşit ca însemnând că el se făcea vinovat de 
vreun păcat mare.

Gândiţi- vă la un moment din viaţa voastră în care 
v- aţi simţit la fel ca Nefi (momente când aţi pierdut o 
persoană iubită, când alţii au fost furioşi pentru că Îl 
urmaţi pe Domnul, când aţi avut de înfruntat greu-
tăţi sau dezamăgiri sau când v- aţi întristat din cauza 
păcatelor voastre, slăbiciunilor şi ispitelor). Citiţi 
2 Nefi 4:19 şi identificaţi expresia care arată că Nefi 
avea speranţă în pofida întristării sale. Ce credeţi că 
a vrut Nefi să spună cu: „Eu ştiu în cine mi- am pus 
nădejdea”? Cum puteţi să aveţi o nădejde mai mare 
în Dumnezeu?

Pe măsură ce continuaţi să studiaţi, căutaţi dovada 
principiului Evangheliei care spune că Dumnezeu îi 
sprijină pe cei care îşi pun nădejdea în El.

Este foarte important să 
cântăreşti ceea ce înseamnă 
cuvintele şi expresiile din 
scripturi. Atunci când exersaţi 
cântărirea şi, apoi, reformu-
laţi cu propriile cuvinte ceea 
ce credeţi că înseamnă o  
expresie scripturală, acest  
lucru vă poate ajuta să aveţi 
o înţelegere mai bună a ace-
lui adevăr.

Cântăriţi cuvintele şi 
expresiile din scripturi
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 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările din următorul tabel:

Referinţă 
scripturală

Cum s- au aplicat 
aceste versete în 
cazul lui Nefi?

Cum se aplică 
aceste versete în 
cazul vostru?

2 Nefi 
4:20–25

 a. Cum l- a binecu-
vântat Domnul 
pe Nefi în trecut 
pentru că şi- a pus 
nădejdea în El?

 b. Cum v- a binecu-
vântat Domnul 
când v- aţi pus 
nădejdea în El?

2 Nefi 
4:26–30

 c. În ce mod a 
fost influenţată 
dorinţa lui Nefi 
de a fi neprihănit 
de faptul că şi- a 
amintit de binecu-
vântările sale?

 d. În ce mod a 
fost influenţată 
dorinţa voastră de 
a fi neprihăniţi de 
binecuvântările 
Domnului?

2 Nefi 
4:31–33

 e. Pentru ce s- a 
rugat Nefi?

 f. Cum aţi putea 
pune în practică 
aceste versete 
în rugăciunile 
voastre?

Citiţi 2 Nefi 4:34–35 şi marcaţi expresiile care arată 
încrederea lui Nefi în Domnul.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce aţi în-
văţat studiind 2 Nefi 4:17–35 şi modurile prin care v- ar 

plăcea să vă sporiţi nădejdea în Domnul.

2 Nefi 5:1–8
Domnul i- a despărţit pe nefiţi de lamaniţi.
În timp ce studiaţi 2 Nefi 5, gândiţi- vă la problemele şi 
deciziile dificile de care aveţi sau aţi avut parte. În acest 

capitol, Nefi a explicat că fraţii săi „au căutat [să- i] ia 
viaţa” (2 Nefi 5:2). Remarcaţi în 2 Nefi 5:1 ce a făcut 
Nefi pentru a găsi o soluţie la această problemă. Apoi, 
marcaţi în scripturile voastre ce a făcut Domnul pentru 
a- l ajuta pe Nefi, conform 2 Nefi 5:5.

Ca urmare a acestui avertisment, Nefi şi „toţi… cei  
care credeau în avertizările şi revelaţiile lui Dumne-
zeu” (2 Nefi 5:6) au părăsit ţara primei lor moşteniri. 
Ei au călătorit „timp de multe zile” (2 Nefi 5:7) şi s- au 
stabilit într- un loc pe care l- au numit Nefi. Această 
experienţă arată că siguranţa rezultă din supunerea 
faţă de revelaţiile venite de la Dumnezeu.

Citiţi următoarea mărturie a vârstnicului Paul V. John-
son, din Cei Şaptezeci: „Nu este surprinzător faptul 
că în faţa răului şi a ispitei care sunt înfricoşătoare, 
Domnul nu ne părăseşte pentru a ne găsi singuri ca-
lea. De fapt, există mai mult decât destulă îndrumare 
disponibilă fiecăruia dintre noi dacă vom asculta. Voi 
aţi primit darul Duhului Sfânt pentru a vă îndruma şi 
a vă inspira. Aveţi scripturile, părinţii, conducătorii şi 
învăţătorii Bisericii. De asemenea, aveţi cuvintele pro-
feţilor, văzătorilor şi revelatorilor care trăiesc în zilele 
noastre. Există foarte multă îndrumare şi conducere 
disponibilă încât să nu faceţi greşeli majore în viaţa 
voastră, exceptând cazul în care în mod deliberat ig-
noraţi îndrumarea pe care o primiţi” („Binecuvântările 
conferinţei generale”, Liahona, nov. 2005, p. 51).

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi o averti-
zare pe care aţi primit- o de la Domnul, de la profeţii Săi 

sau de la alţi conducători ai Bisericii. Ce faceţi pentru a da ascul-
tare acelei avertizări? Cum v- a ajutat în viaţă faptul că aţi dat as-
cultare acelei avertizări şi cum vă va ajuta în viitor?

2 Nefi 5:9–18, 26–27
Nefiţii trăiesc în fericire.
După ce a relatat circumstanţele care au dus la 
diviziunea din cadrul familiei lui Lehi, Nefi a descris 
cum era viaţa în rândul „[poporului] lui Nefi” (2 Nefi 
5:9). Citiţi 2 Nefi 5:27 şi marcaţi expresia care indică 
felul în care au trăit nefiţii. Ce credeţi că înseamnă să 
trăieşti „în fericire”?

 6. Citiţi cu atenţie 2 Nefi 5:10–18, 26 şi marcaţi în scrip-
turile voastre ce au avut sau ce au făcut nefiţii pentru a fi 

fericiţi. Selectaţi unul dintre aceste lucruri şi scrieţi, în jurnalul 
pentru studiul scripturilor, cum a contribuit această faptă sau ati-
tudine la fericirea voastră. De exemplu, dacă alegeţi faptul că ne-
fiţii au construit un templu (vezi 2 Nefi 5:16), aţi putea scrie 
despre cum v- a făcut templul mai fericiţi pe voi sau pe membrii 
familiei voastre.

Faptele şi atitudinile pe care le- aţi identificat sunt parte 
a ceea ce înseamnă să trăim conform Evangheliei lui 
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Isus Hristos. Puteţi scrie următorul principiu în scriptu-
rile voastre, lângă 2 Nefi 5:27: Pe măsură ce Evanghe-
lia lui Isus Hristos devine modul nostru de viaţă, 
noi suntem mai fericiţi. Acest lucru a fost valabil 
pentru nefiţi chiar şi într- o perioadă de mari încercări. 
Examinaţi- vă viaţa şi găsiţi ceva ce veţi face pentru a 
trăi mai mult în fericire. Scrieţi acest lucru în jurnalul 
personal sau în scripturile voastre. Principiile pe care 
le- aţi studiat astăzi vă vor aduce fericire.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 4–5 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 6: ZIUA 2

2 Nefi 6–8
Introducere
Consemnarea lui Nefi privind prima parte a cuvântării 
rostite de fratele său mai mic, Iacov, se găseşte în 2 Nefi 
6–8. (A doua parte a cuvântării lui Iacov se găseşte în 
2 Nefi 9–10.) Iacov a profeţit că, în perioada de când 
Lehi a părăsit Ierusalimul, iudeii au fost duşi în sclavie 
şi au fost împrăştiaţi din cauza ticăloşiei lor. Totuşi, 
Domnul avea să- i adune, cu milă, pe iudei înapoi, în 
Ierusalim. De asemenea, Iacov a profeţit că iudeii aveau 
să fie împrăştiaţi pentru a doua oară după ce Îl vor fi 
respins pe Salvator în perioada când El va fi slujit în 
viaţa muritoare; din nou, Domnul va arăta milă şi îi va 
aduna în zilele din urmă, pe măsură ce vor ajunge să Îl 
cunoască pe Salvator. Mai mult, Iacov a citat din profe-
ţiile lui Isaia arătând devotamentul Salvatorului faţă de 
poporul Său de legământ, mila Sa şi măreţia promisiu-
nilor Sale făcute celor credincioşi.

2 Nefi 6
Iacov profeţeşte despre împrăştierea şi adunarea Israelului.
Cum aţi reacţiona dacă persoanele pe care le iubiţi v- ar 
trata cu răutate? Ce s- ar întâmpla dacă v- ar arăta prin 
acţiunile sau atitudinea lor că relaţia cu voi nu mai este 
importantă pentru ele? Gândiţi- vă dacă v- aţi compor-
tat astfel cu Domnul. În 2 Nefi 6–8, Iacov a propovă-
duit cum răspunde Domnul celor care, prin atitudinea 
şi faptele lor, s- au îndepărtat de El.

Citiţi 2 Nefi 6:3–5; 9:1, 3 şi căutaţi motivele pentru care 
Iacov a rostit această cuvântare.

În timpul studiului vostru 
de astăzi, aflaţi modul în 
care vă pot ajuta învăţă-
turile lui Iacov „să învă-
ţaţi şi să slăviţi numele 
Dumnezeului vostru” 
(2 Nefi 6:4), să înţelegeţi 
mai bine legămintele 
pe care le- aţi făcut cu 
Domnul (vezi 2 Nefi 9:1) 
şi să vă ofere motiv „să vă 
bucuraţi şi să vă înălţaţi 
capul pentru totdeauna” 
(2 Nefi 9:3).

 1. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, 

răspundeţi la următoarele  
întrebări:
 a. Iacov îşi începe cuvântarea 
profeţind ce s- a întâmplat cu 
iudeii pentru că L- au respins pe 
Domnul, după plecarea lui Lehi 
din Ierusalim. Cum a descris el 
acest lucru în 2 Nefi 6:8?
 b. Lehi, Ieremia şi alţi profeţi 
au profeţit această distrugere. 
Când babilonienii i- au cucerit pe iudei în jurul anului 587 î.H., 
mulţi au fost ucişi şi alţii au fost luaţi sclavi în Babilon. În cele 
din urmă, iudeii şi- au înmuiat inima faţă de Domnul. Conform 
primei propoziţii din 2 Nefi 6:9, ce a profeţit Iacov că avea să se  
întâmple cu ei?
 c. Iacov a profeţit că Salvatorul avea să- Şi trăiască viaţa muri-
toare printre iudei, după întoarcerea lor din robie. Potrivit celor 
relatate în 2 Nefi 6:9–10, cum aveau să se comporte iudeii faţă 
de Salvator şi ce sentimente aveau să aibă faţă de El?
 d. Potrivit celor relatate în 2 Nefi 6:10–11, ce avea să li se în-
tâmple iudeilor care aveau să- L respingă pe Salvator?

Citiţi 2 Nefi 6:11, 14 şi căutaţi expresiile care descriu 
ce simte Domnul pentru cei din casa lui Israel, deşi 
ei L- au respins. În scripturile voastre, puteţi încercui 
expresiile „va fi milos cu ei” şi „ca să- i salveze”.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la  
următoarele întrebări:

 a. Ce înseamnă să „[salvezi]” pe cineva sau ceva?
 b. Cum dă Domnul dovadă de milă prin dorinţa de a salva casa 
lui Israel pentru a doua oară?

În aceste versete, Iacov a propovăduit ce trebuie să 
facă iudeii pentru a primi aceste binecuvântări de la 
Domnul. Citiţi 2 Nefi 6:11, 14 din nou şi găsiţi expresia 

Este util să fiţi atenţi la ver-
setele şi expresiile care indică 
de ce un vorbitor sau un 
scriitor din scripturi a predicat 
acele lucruri. De exemplu, ex-
presii precum „Vă voi vorbi… 
pentru ca voi să învăţaţi şi să 
slăviţi numele Dumnezeului 
vostru” (2 Nefi 6:4; caractere 
cursive adăugate) şi „pentru 
ca voi să cunoaşteţi legămin-
tele Domnului pe care El le- a 
făcut cu toţi cei din casa lui 
Israel ” (2 Nefi 9:1; caractere 
cursive adăugate) ne ajută să 
înţelegem ce a vrut Iacov să 
transmită. Astfel de expresii 
vă pot ajuta să înţelegeţi mai 
bine şi să vă concentraţi mai 
bine asupra ideilor şi principii-
lor importante din scripturi.

Căutaţi ce a vrut să 
transmită autorul
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„atunci când vor” din fiecare verset. Subliniaţi cuvin-
tele care completează expresia. Potrivit celor relatate 
în aceste versete, cum vor deveni cei din casa lui Israel 
demni de mila Domnului? Aceste versete ne învaţă 
următorul principiu: Domnul este milos cu cei care 
se întorc la El.

 3. Gândiţi- vă la momentele la care aţi fost martori când 
Domnul a fost milos şi dispus să îi ierte pe cei care s- au 

întors la El. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următoa-
rele: Eu ştiu că Domnul este milos pentru că… Apoi completaţi 
afirmaţia cu propriile gânduri şi sentimente. Puteţi repeta acest 
exerciţiu în timp ce vă gândiţi la momente diferite când Domnul 
a demonstrat că este milos.

În 2 Nefi 6 găsim o mare promisiune de speranţă 
pentru casa lui Israel – care ne include pe noi toţi. Citiţi 
2 Nefi 6:17–18 şi completaţi afirmaţiile care descriu 
promisiunile făcute de Salvator:

„Dumnezeul cel Puternic va - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - ” 
(2 Nefi 6:17).

„Toţi muritorii vor şti că - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” 
(2 Nefi 6:18).

2 Nefi 7–8
Iacov a citat din profeţiile lui Isaia despre devotamentul 
Salvatorului faţă de poporul de legământ şi despre 
capacitatea Sa de a ne mântui.
Aşa cum este consemnat în 2 Nefi 7–8, Iacov a ci-
tat profeţiile lui Isaia legate de dorinţa şi capacitatea 
Domnului de a- i mântui pe cei din casa lui Israel de 
suferinţele cauzate de păcatele lor. Citiţi 2 Nefi 7:1–2 
şi identificaţi întrebările pe care Domnul le- a adresat 
celor din casa lui Israel care indică faptul că El încă îi 
iubea şi voia să îi mântuiască.

V- ar putea fi util să înţelegeţi că Domnul a folosit 
un limbaj simbolic care are legătură cu despărţirea şi 
sclavia şi cu obiceiurile societăţii cunoscute oamenilor 
din acele zile pentru a- i învăţa într- un mod semnificativ 
şi memorabil. Expresiile „Te- am dat pe tine deoparte”, 
„cartea de despărţire a mamei tale” şi „Te- am vândut” 
se referă la ideea de a încălca sau nesocoti un legământ. 
Întrebările pot fi reformulate astfel: „M- am îndepărtat 
Eu de tine? Am uitat Eu de legământul pe care l- am 
făcut împreună?”. Răspunsul la aceste întrebări este 
„Nu”. Domnul nu se va îndepărta niciodată de noi şi 
nici nu va uita legămintele pe care El le- a făcut. Între-
bările Sale sunt un mod de a sublinia că El nu va încălca 
niciodată legămintele pe care le- a făcut cu Israel.

La sfârşitul versetului 2 Nefi 7:1, subliniaţi explicaţia 
Domnului privind motivul pentru care Israel a fost 
despărţit de Dumnezeu şi a suferit în robie.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre următoarele întrebări:

 a. De ce este important să înţelegem că gândurile, deciziile şi 
faptele noastre ne pot îndepărta de Dumnezeu?
 b. De ce este important pentru voi să ştiţi că Domnul nu ne uită 
sau nu ne abandonează niciodată, chiar dacă noi s- ar putea să- L 
uităm şi să- L abandonăm?

În 2 Nefi 7:2, Domnul le- a adresat celor din casa lui 
Israel o întrebare importantă care este valabilă pentru 
fiecare dintre noi. Găsiţi şi subliniaţi întrebarea.

Ce credeţi că a dorit Domnul să spună când a în-
trebat: „Este mâna Mea scurtată în aşa fel încât nu 
poate mântui?”. Pentru a putea avea o idee mai clară, 
imaginaţi- vă că vă întindeţi mâna încercând să ajutaţi 
pe cineva nevoiaş. Dacă ar fi să vă întindeţi mâna mai 
mult, ce aţi încerca să faceţi pentru persoana aflată 
în nevoie? Dacă, în schimb, nu aţi întinde mâna mult 
sau aţi trage- o înapoi, ce ar spune acest lucru despre 
dorinţa voastră de a ajuta acea persoană? Cu această 
imagine în minte, un alt mod de a exprima întrebarea 
Domnului adresată celor din casa lui Israel este: „Sunt 
reţinut şi nu vă întind Eu mâna pentru a vă mântui?”.

Expresia „nu am nicio putere ca să izbăvesc?” este o 
invitaţie pentru cei din casa lui Israel să se gândească 
la credinţa lor că Domnul are puterea de a- i elibera de 
suferinţa cauzată de păcatele lor.

Mai departe, în 2 Nefi 7–8, Isaia a oferit câteva exemple 
privind dorinţa şi puterea Salvatorului de a- i mântui pe 
cei din poporul Său de legământ.

Citiţi 2 Nefi 7:5–7 şi căutaţi expresiile din această 
profeţie care spun ce urma să facă şi să trăiască Mesia 
ca parte a sacrificiului Său ispăşitor pentru a ne mântui. 
În 2 Nefi 7:6, la nota de subsol a, sunt referinţe scriptu-
rale care explică şi arată felul în care această profeţie a 
fost împlinită. Puteţi marca referinţa Matei 27:26 de la 
nota de subsol; apoi, citiţi Matei 27:26–31 pentru a afla 
modurile în care profeţia lui Isaia s- a îndeplinit.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Ce ne spune 2 Nefi 7:2, 5–7 în legă-

tură cu dorinţa şi disponibilitatea Salvatorului de a ne mântui?

Pentru a vă ajuta în descoperirea mai multor dovezi 
despre mila şi puterea Domnului, care se regăsesc în 
ultima parte a profeţiei lui Isaia, imaginaţi- vă că sunteţi 
rugaţi să rostiţi o cuvântare în Biserică despre următo-
rul principiu: Salvatorul doreşte să mântuiască po-
porul Său de legământ şi are toată puterea pentru 
a face acest lucru. Pentru a vă pregăti cuvântarea, citiţi 
2 Nefi 8:3, 11–13, 16, 22 şi alegeţi expresiile care credeţi 
că ne oferă asigurarea necesară în ceea ce priveşte 
dorinţa şi puterea Domnului de a ne mântui.
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 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi un rezu-
mat al cuvântării voastre astfel:

 a. enumerând două sau trei expresii care v- au atras atenţia şi 
explicând cum reprezintă fiecare expresie un exemplu al dorin-
ţei Salvatorului de a ne mântui sau al puterii Sale de a face 
acest lucru;
 b. alegând una dintre acele expresii şi descriind fie cum aţi avut 
parte sau cum v- ar plăcea să aveţi parte de acea binecuvântare 
în viaţa voastră.

În timp ce terminaţi această lecţie, amintiţi- vă că 
Iacov a propovăduit adevărurile pe care le- aţi studiat 
astăzi „pentru ca voi să învăţaţi şi să slăviţi numele 
Dumnezeului vostru” (2 Nefi 6:4), „ca voi să cunoaş-
teţi legămintele Domnului” (2 Nefi 9:1) şi „pentru ca 
să vă bucuraţi şi să înălţaţi capul pentru totdeauna” 
(2 Nefi 9:3). Căutaţi astăzi o ocazie de a- i împărtăşi 
cuiva aprecierea voastră faţă de Domnul şi faţă de 
dragostea Lui pentru voi.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 6–8 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 6: ZIUA 3

2 Nefi 9
Introducere
Studiul cuvântării lui Iacov, care a început în 2 Nefi 
6–8, continuă în 2 Nefi 9. În 2 Nefi 6–8, aţi studiat 
învăţăturile lui Iacov despre mila Salvatorului şi despre 
puterea Sa de a- i elibera pe cei din casa lui Israel 
pentru a nu mai fi pierduţi şi împrăştiaţi. În capitolul 9, 
veţi studia mărturia lui Iacov despre puterea ispăşirii 
Salvatorului de a ne elibera de consecinţele căderii, 
care includ atât moartea fizică, cât şi pe cea spirituală, 
dar şi consecinţele păcatelor noastre. Preşedintele Jo-
seph Fielding Smith ne- a învăţat că 2 Nefi 9 este „unul 
dintre cele mai lămuritoare discursuri rostite vreodată 
pe tema ispăşirii… Acesta ar trebui citit cu atenție de 
către fiecare persoană care caută salvarea” (Answers to 
Gospel Questions, compilaţie realizată de Joseph Fiel-
ding Smith jr., 5 volume [1957–1966], 4:57).

2 Nefi 9:1–9
Iacov propovăduieşte faptul că, prin cădere, toţi oamenii  
au parte de moarte fizică şi de moarte spirituală.
Ce vă vine în minte atunci când vă gândiţi la cuvântul 
monstru?

Cuvântul monstru se referă de obicei la ceva care este 
înfricoşător şi este capabil să provoace un rău mare. 
Deşi mulţi oameni se gândesc doar la creaturi imagi-
nare atunci când vine vorba de un monstru, gândiţi- vă 
dacă există ceva care este într- adevăr capabil să vă facă 
un rău mare şi care este, drept urmare, cu adevărat înfri-
coşător. Iacov a folosit imaginea unui monstru pentru 
a simboliza starea înfricoşătoare de care avem parte, cu 
toţii, în viaţa muritoare. Citiţi 2 Nefi 9:10 şi identificaţi 
două caracteristici ale monstrului descris de Iacov. Apoi, 
completaţi spaţiile libere din tabelul de mai jos.

Monstru îngrozitor

M- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

„m- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

„m- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
s- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

Este important să înţelegeţi că, atunci când Iacov a 
predicat despre „moartea spiritului”, el nu s- a referit la 
faptul că spiritele noastre vor muri, ci mai degrabă că 
noi suntem îndepărtaţi spiritual sau alungaţi din pre-
zenţa lui Dumnezeu (vezi 2 Nefi 9:6). Această îndepăr-
tare este deseori numită în scripturi moarte spirituală. 
Puteţi scrie expresia alungaţi din prezenţa lui Dumnezeu 
în scripturilor voastre, lângă expresia „moartea spiritu-
lui” din 2 Nefi 9:10.

Citiţi 2 Nefi 9:6 şi observaţi că Iacov a început să 
vorbească despre moartea trupului şi a terminat prin a 
discuta despre alungarea din prezenţa lui Dumnezeu. 
Citiţi acest verset cu atenţie. Ce eveniment a adus 
asupra omenirii moartea fizică şi pe cea spirituală?  
  
 

Citiţi 2 Nefi 9:7–9 şi identificaţi ce a predicat Iacov că 
s- ar întâmpla cu trupurile şi spiritele noastre dacă nu 
ar exista ispăşirea şi dacă moartea fizică şi cea spirituală 
ar rămâne permanente. Înainte să citiţi, v- ar putea fi 
de ajutor să cunoaşteţi înţelesul următorilor termeni 
pe care Iacov îi foloseşte în versetul 7: Expresia „prima 
judecată care a venit asupra omului” (2 Nefi 9:7) se re-
feră la consecinţele căderii lui Adam şi a Evei. Termenul 
corupţia se referă la trupul muritor, deoarece este im-
perfect şi, în cele din urmă, va muri. Termenul incorupţie 
se referă la trupul înviat, care va trăi veşnic.
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 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, enumeraţi câ-
teva expresii pe care le- aţi identificat în 2 Nefi 9:7–9 care 

descriu ce s- ar întâmpla cu trupurile şi spiritele noastre dacă nu 
ar exista ispăşirea.

Pentru a clarifica ce destin am avea dacă nu ar exista 
ispăşirea lui Isus Hristos, citiţi următoarea declaraţie 
a vârstnicului D. Todd Christofferson, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli: „Dacă separarea noastră de 
Dumnezeu şi moartea noastră fizică ar fi permanente, 
libertatea de a alege nu ar avea nicio valoare. Da, am 
fi liberi să facem alegeri, dar care ar fi rostul? Rezulta-
tul final ar fi întotdeauna acelaşi, indiferent de faptele 
noastre: moartea, fără a avea speranţa unei învieri şi 

fără speranţa unui loc în cer. Oricât de buni sau răi am 
alege să fim, noi toţi am ajunge «îngeri ai unui diavol»” 
(„Moral Agency”, Ensign, iunie 2009, p. 50).

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi o frază în 
care să spuneţi ce credeţi că voia să spună vârstnicul 

Christofferson în legătură cu condiţia noastră de oameni căzuţi. 
Adăugaţi o scurtă explicaţie în care să spuneţi de ce credeţi că 
Iacov ar compara moartea fizică şi alungarea din prezenţa lui 
Dumnezeu cu un „monstru îngrozitor”.
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2 Nefi 9:10–27
Iacov propovăduieşte modul în care suferinţele Salvatorului 
ne eliberează de efectele căderii şi de consecinţele păcatului.
Dumnezeu nu ne- a lăsat să suferim toate efectele 
„[acelui] monstru îngrozitor[…] moarte şi iad”. Citiţi 
2 Nefi 9:10 şi marcaţi ceea ce ne- a pregătit Dumnezeu.

Citiţi următoarea analogie a preşedintelui Joseph Fiel-
ding Smith care ilustrează nevoia noastră de a avea 
un Salvator:

„Un bărbat care merge de- a lungul drumului cade 
într- o groapă atât de adâncă şi întunecată încât nu 
poate ajunge la suprafaţă pentru a- şi recâştiga liberta-
tea. Cum se poate salva din această situaţie? Orice ar 
face ar fi inutil, pentru că nu există nicio cale de scăpare 
din groapă. Strigă după ajutor şi o persoană blândă şi 
binevoitoare, auzind strigătele sale de ajutor, se gră-
beşte să- l ajute şi, coborând o scară, îi oferă o cale prin 
care să ajungă din nou la suprafaţă.

Aceasta este întocmai condiţia pe care Adam a 
dobândit- o pentru el şi pentru urmaşii săi atunci când 
a mâncat din fructul oprit. Fiind cu toţii în groapă, 
nimeni nu putea ajunge la suprafaţă pentru a- i ajuta 
pe ceilalţi. Groapa reprezintă izgonirea din prezenţa 
Domnului şi moartea fizică reprezintă putrezirea tru-
pului. Şi fiind cu toţii supuşi morţii, nimeni nu ar putea 
să ofere o cale de scăpare.

Drept urmare, în infinita Sa milă, Tatăl a auzit strigătele 
copiilor Săi şi L- a trimis pe Singurul Său Fiu Născut, 
care nu era supus morţii sau păcatului, pentru a oferi o 
cale de scăpare. El a făcut acest lucru prin intermediul 
ispăşirii infinite şi Evangheliei nepieritoare” (Doctrines 
of Salvation, redactată de Bruce R. McConkie, 3 volume 
[1954–1956], p. 1:126–127).

Mare parte din mesajul lui Iacov din capitolul 9 se con-
centrează asupra căii pe care Domnul ne- a pregătit- o 
pentru a scăpa din ghearele morţii fizice şi ale celei 
spirituale, precum şi asupra modului în care ne asigură 
că putem fi eliberaţi.

 3. Cercetaţi 2 Nefi 9:5, 19–21 şi răspundeţi în jurnalul 
pentru studiul scripturilor la următoarele întrebări:

 a. Potrivit celor relatate în 2 Nefi 9:5, 21, prin ce a trebuit Salvato-
rul să treacă pentru ca noi să putem fi eliberaţi de moarte şi iad? 
 b. Potrivit celor relatate în 2 Nefi 9:21, pentru cine a suferit Sal-
vatorul?

Gândiţi- vă la cât de mulţi oameni „fac parte din familia 
lui Adam” (2 Nefi 9:21). Îi include pe toţi cei care au 
trăit, care trăiesc acum şi care vor mai trăi pe pământ 
– incluzându- vă şi pe voi. Puteţi să vă scrieţi numele 
lângă 2 Nefi 9:21 pentru a vă aminti că sacrificiul Salva-
torului a fost făcut pentru voi.

Iacov a propovăduit că 
suferinţele Salvatorului 
ne vor ajuta să scăpăm 
de acel monstru îngro-
zitor – moartea fizică şi 
alungarea din prezenţa 
lui Dumnezeu pentru tot-
deauna. Citiţi 2 Nefi 9:22 
şi identificaţi o expresie 
care afirmă că vom putea 
să învingem moartea 
fizică şi o expresie care 
arată că vom fi din nou în 
prezenţa lui Dumnezeu. 
Scrieţi ce identificaţi în 
frazele de mai jos:

Din cauza căderii, trupurile noastre vor muri, dar dato-
rită suferinţelor lui Hristos, trupurile noastre vor fi   
 .

Din cauza căderii, noi suntem alungaţi din prezenţa 
lui Dumnezeu, dar datorită suferinţelor lui Hristos, 
noi vom sta cu toţii   
 .

Din învăţăturile lui Iacov, învăţăm următoarea doctrină: 
Ispăşirea lui Isus Hristos eliberează toată omenirea 
de moartea fizică şi de cea spirituală rezultate în 
urma căderii.

Pe lângă acest mesaj al speranţei, Iacov a propovăduit 
faptul că suferinţa Salvatorului ne poate, de asemenea, 
elibera de moartea spirituală cauzată de propriile pă-
cate. Citiţi 2 Nefi 9:27 şi identificaţi cum a descris Iacov 
starea acelora care greşesc sau păcătuiesc. Citiţi 2 Nefi 
9:15–16 şi marcaţi ce chinuri sau torturi spirituale ne 
vor aduce păcatele noastre dacă nu ne pocăim.

Folosirea propriului nume 
într- un verset din scripturi 
ajută ca învăţatul să capete  
o notă mai personală. După 
ce aţi citit un verset care con-
sideraţi că vi se aplică, scrie-
rea numelui vostru vă poate 
ajuta să aplicaţi acel mesaj  
în viaţa voastră.

Scrieţi- vă numele 
în scripturi
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În afara acestei torturi, observaţi expresia „ei vor pieri” 
din 2 Nefi 9:16. Datorită ispăşirii, toţi oamenii se vor 
întoarce în prezenţa lui Dumnezeu pentru a fi judecaţi. 
Totuşi, dacă nu ne- am pocăit de păcatele noastre, vom 
fi din nou alungaţi din prezenţa lui Dumnezeu. Deşi 
salvarea de la cădere este un dar pentru toţi oame-
nii, salvarea noastră de consecinţele propriilor păcate 
depinde de dorinţele şi faptele noastre. Citiţi 2 Nefi 
9:21, 23–24. Datorită ispăşirii, ce putem face pentru a fi 
salvaţi de consecinţele veşnice ale păcatelor noastre?

După ce aţi citit cuvintele lui Iacov, completaţi urmă-
torul principiu: Prin intermediul ispăşirii lui Isus 
Hristos, putem birui consecinţele păcatelor noastre 
dacă noi  
 .

Faceţi- vă puţin timp şi reflectaţi ce puteţi face pentru a 
simţi mai bine puterea purificatoare a ispăşirii Salva-
torului. Există lucruri pentru care Domnul ar dori să vă 
pocăiţi? Gândiţi- vă cum vă puteţi pocăi pentru aceste 
lucruri. Cum puteţi da mai bine ascultare glasului Său?

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un para-
graf scurt despre ce simţiţi în legătură cu sacrificiul ispăşi-

tor pe care Salvatorul l- a făcut pentru voi.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 9 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 6: ZIUA 4

2 Nefi 9–10
Introducere
În lecţia precedentă aţi studiat mărturia lui Iacov legată 
de ceea ce urma să facă Isus Hristos pentru noi prin 
intermediul ispăşirii Sale. În această lecţie, veţi termina 
studiul capitolului 2 Nefi 9 şi al primei zile a cuvântării 
lui Iacov şi veţi învăţa ce trebuie să facem pentru a primi 
binecuvântările ispăşirii. Iacov ne- a avertizat să nu luăm 
decizii care duc la îndepărtarea noastră de Dumnezeu şi 
ne- a invitat pe toţi să venim la Hristos şi să fim salvaţi. 
Veţi citi, de asemenea, din 2 Nefi 10 şi veţi studia ce le- a 
spus Iacov oamenilor în ziua următoare. Iacov a propo-
văduit din nou că, deşi cei din casa lui Israel aveau să fie 
împrăştiaţi din cauza păcatelor, Domnul îşi va aminti de 
legămintele pe care le- a făcut cu ei şi îi va aduna când 

ei se vor pocăi şi se vor întoarce la El. Iacov a spus că nu 
exista „nicio altă naţiune de pe pământ care să- L răs-
tignească pe Dumnezeul lor” (2 Nefi 10:3). El a profeţit 
că America avea să fie o ţară a libertăţii, fiind protejată 
împotriva tuturor naţiunilor şi neavând regi. Iacov a 
depus mărturie că oamenii trebuie să se supună voinţei 
lui Dumnezeu şi să- şi aducă aminte că doar prin harul 
lui Dumnezeu vor fi salvaţi.

2 Nefi 9:28–54
Iacov ne avertizează cu privire la faptele şi atitudinile care ne 
îndepărtează de Dumnezeu şi ne invită să venim la Hristos.
Din cauza căderii şi din cauza propriilor păcate, fiecare 
dintre noi are nevoie de Salvator. Iacov a depus măr-
turie că, prin intermediul ispăşirii, noi suntem eliberaţi 
de efectele căderii, ne putem birui propriile păcate şi 
putem primi viaţa veşnică. Iacov s- a folosit de imagi-
nea unei porţi şi a unei căi pentru a ilustra acest lucru. 
Citiţi 2 Nefi 9:41 şi căutaţi cum a descris Iacov calea pe 
care trebuie să mergem pentru a obţine viaţa veşnică. 
Meditaţi asupra următoarelor întrebări: Ce credeţi că 
înseamnă „veniţi la Domnul”? (Gândiţi- vă că vă aflaţi 
pe calea care vă va aduce mai aproape de Salvator.) Ce 
înseamnă pentru voi acest lucru: „calea [către Salvator] 
este strâmtă, dar se întinde dreaptă”?

Iacov L- a descris, de asemenea, pe Salvator ca fiind 
„păzitorul porţii”. Acest lucru este un simbol al rolului 
Salvatorului de judecător al nostru. El este cel care ne 
oferă binecuvântările ispăşirii Sale în funcţie de atitudi-
nea şi faptele noastre. De asemenea, Iacov ne- a învăţat 
în mod precis modul în care atitudinea şi faptele noas-
tre ne afectează abilitatea de a veni la Salvator.

 1. Pentru a vă ajuta să identificaţi atitudinile, gândurile 
şi faptele care ne pot conduce către Salvator, faceţi, în jur-

nalul pentru studiul scripturilor, următoarele lucruri :
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 a. desenaţi o linie pe mijlocul unei pagini din jurnalul pentru 
studiul scripturilor şi scrieţi Ne îndepărtăm de Hristos pe o parte 
şi Venim la Hristos pe cealaltă parte;
 b. citiţi 2 Nefi 9:27–39 şi identificaţi toate faptele sau atitudi-
nile despre care Iacov ne- a avertizat că ne pot îndepărta de Sal-
vator. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi o listă cu 
lucrurile pe care le găsiţi şi care corespund coloanei „Ne înde-
părtăm de Hristos”. Puteţi, de asemenea, să marcaţi ceea ce gă-
siţi în scripturile voastre. (Aveţi în vedere că 2 Nefi 9:28–29 este 
un fragment care conţine o scriptură de bază. Puteţi să- l marcaţi 
într- un mod distinct, pentru a- l putea găsi cu uşurinţă.);
 c. alegeţi una dintre faptele sau atitudinile identificate şi, în jur-
nalul pentru studiul scripturilor, pe o pagină separată, scrieţi răs-

punsul la următoarea întrebare: Cum poate această faptă sau 
atitudine să ne împiedice să venim la Hristos şi să primim toate 
binecuvântările ispăşirii Sale?
 d. pe lângă faptul că ne- a avertizat în legătură cu faptele şi ati-
tudinile care ne îndepărtează de Domnul, Iacov a propovăduit şi 
despre faptele şi atitudinile care ne ajută să venim la Isus Hris-
tos. Citiţi 2 Nefi 9:23, 42, 45–46, 49–52 şi aflaţi ce a propovă-
duit Iacov că ne va duce în prezenţa Domnului. Faceţi o listă cu 
ceea ce găsiţi în coloana „Venim la Hristos” a tabelului.

Studiind 2 Nefi 9:28–54, aţi învăţat următorul prin-
cipiu: Alegând să venim la Domnul şi să trăim 

conform voinţei Sale, noi putem primi toate bine-
cuvântările ispăşirii.

 2. Pentru a vă ajuta să puneţi în practică ceea ce aţi în-
văţat, scrieţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, răspun-

surile la întrebările de la două sau de la mai multe dintre 
exerciţiile de mai jos:
 a. În 2 Nefi 9:23, aţi citit că Domnul ne- a poruncit să ne pocăim 
şi să fim botezaţi. Deşi sunteţi deja botezaţi, cum vă ajută faptul 
că vă reînnoiţi legămintele făcute la botez luând din împărtăşanie 
să veniţi la Domnul şi să primiţi binecuvântările ispăşirii Sale?
 b. Ce credeţi că înseamnă să aveţi „credinţă desăvârşită în Cel 
Sfânt al lui Israel” (2 Nefi 9:23)? Care sunt câteva dintre modali-
tăţile prin care vă arătaţi, în prezent, credinţa în Domnul?
 c. Ce înseamnă să „[vă îndepărtaţi] de păcatele voastre” (2 Nefi 
9:45)? Ce vă poate ajuta să vă îndepărtaţi de păcatele voastre?
 d. Care ar fi câteva exemple de cheltuire a banilor „pe ceea ce 
nu are nicio valoare” sau de muncă „[pentru] ceea ce nu aduce 
satisfacţii” (2 Nefi 9:51)? Cum vă ajută evitarea răului sau a în-
deplinirii ţelurilor fără importanţă să veniţi la Domnul? Cum pu-
teţi echilibra mai bine modul în care vă petreceţi timpul în cadrul 
unor activităţi de la şcoală, de studiu, de la Biserică, recreative 
sau sociale?
 e. Care sunt unele dintre modurile prin care puteţi să „[vă în-
destulaţi] cu ceea ce nu piere” (2 Nefi 9:51)?
 f. Iacov i- a îndemnat pe oameni să „[aducă] mulţumiri” şi să 
„[lase] inimile [lor] să se bucure” (2 Nefi 9:52). De ce credeţi că 
este important să urmăm acest sfat în timp ce ne străduim să 
venim la Salvator?

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum una 
sau mai multe dintre faptele şi atitudinile studiate v- au 

ajutat să vă apropiaţi de Salvator.

Scriptură de bază – 2 Nefi 9:28–29
Ce faceţi pentru a profita la maxim de ocaziile voastre 
actuale de educaţie? Ce planuri aveţi în ceea ce priveşte 
educaţia voastră?   
  
 

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Gordon B. 
Hinckley şi subliniaţi binecuvântările pe care le primim 
dacă învăţăm: „În viitor, veţi avea de înfruntat încercări 
dificile. Sunteţi într- o lume aflată într- o competiţie în-
verşunată. Trebuie să dobândiţi toată educaţia posibilă. 
Domnul ne- a instruit cu privire la importanţa educaţiei. 
Vă va deschide calea către ocazii mai mari. Vă va pregăti 
să faceţi ceva important în marea lume a ocaziilor care 
vă aşteaptă. Dacă puteţi merge la facultate şi dacă 
aceasta este dorinţa dumneavoastră, atunci faceţi acest 
lucru. Dacă nu doriţi să mergeţi la facultate, atunci 
mergeţi la o şcoală profesională sau la una economică 
pentru a vă îmbunătăţi abilităţile şi pentru a vă mări 
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competenţele” („Converts and Young Men”, Ensign, 
mai 1997, p. 49–50).

Citiţi 2 Nefi 9:28 şi marcaţi ceea ce Iacov a spus că 
reprezintă capcanele faptului de a învăţa având o 
atitudine greşită.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. La ce credeţi că se referă afirmaţia: „atunci când sunt învă-
ţaţi, ei cred că sunt înţelepţi”?
 b. La ce pericole ne expunem dacă credem că suntem mai înţe-
lepţi decât părinţii, episcopul sau preşedintele nostru de ramură, 
decât profetul sau decât Tatăl nostru Ceresc?

Citiţi 2 Nefi 9:29 şi identificaţi ce trebuie să vă amintiţi 
în timp ce căutaţi să dobândiţi o educaţie.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Cum vă ajută studiul sârguincios al 

scripturilor să trăiţi conform principiului din 2 Nefi 9:29?

2 Nefi 10
Iacov îi încurajează pe oameni să se bucure şi să vină la 
Domnul.
În timpul celei de- a doua zi de propovăduit, Iacov a 
depus din nou mărturie despre puterea pe care Dom-
nul o are de a ne elibera de consecinţele păcatului. De 
asemenea, Iacov a predicat poporului său cum ar trebui 
să reacţioneze faţă de darul milostiv al ispăşirii. Citiţi 
2 Nefi 10:20, 23–25 şi marcaţi expresiile care indică 
ceea ce a propovăduit Iacov că ar trebui să facem ca 
răspuns la sacrificiul Salvatorului pentru noi.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una sau la mai multe dintre următoarele întrebări:

 a. Ţinând cont de lucrurile pe care le- aţi învăţat despre Salvator, 
de ce doriţi să vă „[aduceţi] aminte de El” întotdeauna (2 Nefi 
10:20)?
 b. De ce credeţi că faptul de a ne lepăda sau pocăi de lucrul pe 
care îl facem greşit este o dovadă de recunoştinţă şi de dragoste 
faţă de Salvator?
 c. Ce aţi învăţat despre Salvator care vă ajută să simţiţi mai de-
grabă speranţă decât nevoia să „[vă plecaţi]” capul descurajaţi?

O expresie importantă în acest capitol este: 
„împăcaţi- vă cu voinţa lui Dumnezeu” (2 Nefi 10:24). 
Înseamnă că trebuie să stabilim din nou o relaţie apro-
piată cu Domnul, fiindu- I supuşi şi fiind în armonie cu 
voinţa Sa. Recitiţi orice verset pe care l- aţi marcat în 
2 Nefi 9–10. Căutaţi îndrumarea Duhului Sfânt în timp 
ce găsiţi ceva ce puteţi face pentru a vă împăca pe voi 
înşivă cu voinţa lui Dumnezeu.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 9–10 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 7: ZIUA 1

2 Nefi 11–16
Introducere
Profetul Isaia a trăit cu aproximativ 100 de ani înainte 
de Nefi. (Isaia a început să profeţească înainte de anul 
740 î.H. şi a continuat să profeţească pentru mai bine 
de 40 de ani, până în anul 701 î.H.; vezi Ghidul pentru 
scripturi, „Isaia”.) În multe privinţe, Nefi a avut aceleaşi 
sentimente de admiraţie şi dragoste pentru Isaia pe 
care le avem şi noi astăzi pentru profetul Joseph Smith. 
Ştim din consemnările lui Nefi că el se „[desfăta]” 
în cuvintele lui Isaia (vezi 2 Nefi 11:2). Potrivit celor 
consemnate în 2 Nefi 12–16, Nefi a citat din scrierile lui 
Isaia, care se găseau pe plăcile de alamă. Aceste scrieri 
descriau mândria şi ticăloşia celor din casa lui Israel din 
vechime şi judecăţile care îi aşteptau. De asemenea, 
Isaia a relatat viziunea pe care a avut- o cu Domnul, în 
care a fost curăţat de păcatele sale.

2 Nefi 11:1–8
Nefi se desfată în mărturia 
lui Isaia despre Isus Hristos.
Gândiţi- vă la un moment 
în care aţi fost impresio-
naţi de mărturia cuiva 
despre Salvator. Citiţi 
2 Nefi 11:2–3 şi identifi-
caţi ce experienţă au avut, 
pe rând, Nefi, Iacov şi 
Isaia cu Isus Hristos.

Domnul cheamă profeţi 
care să depună mărturie 
despre El. Studiind măr-
turiile martorilor lui Isus 
Hristos, ne putem întări 
credinţa în Isus Hristos şi 
ne putem bucura de El.

Deşi veţi considera capito-
lele cu Isaia din Cartea lui 
Mormon dificil de înţeles, 
preşedintele Boyd K. Packer, 
preşedintele Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli, ne- a dat 
acest sfat încurajator: „Nu vă 
opriţi din citit! Continuaţi să 
citiţi acele capitole greu de 
înţeles care conţin profeţii din 
Vechiul Testament, chiar dacă 
înţelegeţi doar foarte puţine 
lucruri din ele. Continuaţi, 
chiar dacă tot ce faceţi este 
să răsfoiți şi să prindeți doar 
câte o idee ici și colo” („The 
Things of My Soul”, Ensign, 
mai 1986, p. 61).

Studiul din Isaia



63

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi- vă gându-
rile cu privire la motivul pentru care credeţi că este impor-

tant să avem o mărturie despre Isus Hristos de la mai mulţi profeţi.

Găsiţi cele patru împrejurări în care Nefi a rostit de 
patru ori expresia „sufletul meu se desfată”, în 2 Nefi 
11:4–6. Le puteţi marca în scripturile voastre.

A se „[desfăta]” în ceva sugerează că cineva este pasio-
nat de acel lucru şi că îi aduce o mare bucurie.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi trei sau 
mai multe afirmaţii de genul „sufletul meu se desfată” 

care reprezintă principii ale Evangheliei în care vă desfătaţi. Ex-
plicaţi de ce fiecare dintre acestea vă aduce bucurie.

Citiţi 2 Nefi 11:8 şi scrieţi ce a sperat Nefi că veţi învăţa 
din studiul scrierilor lui Isaia.   
 

2 Nefi 12:1–5
Isaia profeţeşte că un templu va fi întemeiat în zilele din urmă
Imaginaţi- vă un munte înalt. Puteţi să vă gândiţi la o 
comparaţie care poate fi făcută între un munte şi un 
templu?

Citiţi 2 Nefi 12:2–3, 5 pentru a afla ce a promis Dum-
nezeu că va întemeia în zilele din urmă. Termenul 
„muntele Casei Domnului” înseamnă templul Dom-
nului. Conform acestor versete, ce binecuvântări vom 
primi ca urmare a existenţei Casei Domnului în zilele 
din urmă?

Puteţi scrie în scripturile voastre următoarele: Dum-
nezeu a întemeiat temple pentru a ne învăţa căile 

Sale şi pentru a ne ajuta să păşim pe căile Lui (vezi 
2 Nefi 12:3).

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
următoarele întrebări:

 a. Cum ne ajută templele să păşim pe căile Domnului?
 b. Cum vă puteţi pregăti pentru a intra în templu?

2 Nefi 12–15
Această lecţie nu vă va oferi sfaturi detaliate pentru a 
înţelege 2 Nefi 12–15. Totuşi, pe măsură ce veţi citi şi 
veţi medita asupra acestor capitole ca parte a cititului 
personal al Cărţii lui Mormon, căutaţi care sunt con-
secinţele mândriei şi păcatului. Următorul comentariu 
sau următoarea explicaţie vă va ajuta, de asemenea, în 
timp ce citiţi:

2 Nefi 12:6–18. Observaţi cu atenţie toate referinţele 
legate de preaslăvirea idolilor, precum şi cuvintele şi 
descrierile care indică mândria – de exemplu: trufia, 
îngâmfarea, mândru, înălţat şi mari. Acest lucru vă va 
ajuta să înţelegeţi de ce pe aceşti oameni îi aşteptau 
judecăţi aspre.

2 Nefi 12:9–11. „Omul cel mic” (versetul 9) se referă la un 
om normal sau obişnuit. Atât „omul cel mic” cât şi „omul 
cel mare”, dacă sunt mândri, vor fi forţaţi să se umilească 
la a Doua Venire a lui Isus Hristos (vezi versetul 11).

2 Nefi 12:12–13. „Ziua Domnului” este o expresie care 
se referă la un timp al judecăţii. A Doua Venire a lui 
Hristos va fi o „[zi] [a] Domnului”, când toţi cei ticăloşi 
vor fi distruşi.
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2 Nefi 13–14. În 2 Nefi 13 se găseşte continuarea discur-
sului lui Isaia despre ce se va întâmpla cu israeliţii dacă 
persistă în ticăloşia lor. Isaia a numit femeile israelite 
„fiicele Sionului” (versetul 16), sugerând că ele sunt 
copii ai legământului. Isaia le- a asemănat cu o femeie 
îngâmfată care este blestemată de Domnul şi căreia îi 
sunt luate toate bijuteriile şi celelalte ornamente fizice 
(vezi 2 Nefi 13:16–26). În schimb, 2 Nefi 14 include 
descrierea lui Isaia despre ce se va întâmpla cu fiicele 
Sionului dacă se umilesc, se pocăiesc şi se întorc la 
Domnul. Dacă aveţi acces la o versiune SZU a Bibliei, 
faceţi referire la notele de subsol pentru Isaia 3 pentru  
a vă ajuta să înţelegeţi 2 Nefi 13:16–26.

2 Nefi 15:8–22. Cuvântul vai se referă la o stare de 
tristeţe profundă. Isaia l- a 
folosit de şase ori în aceste 
versete în timp ce a 
identificat păcatele 
israeliţilor. Isaia ştia că, 
dacă israeliţii nu se 
pocăiau, consecinţele 
păcatelor lor urmau să 
provoace o tristeţe pro-
fundă – mai ales la timpul 
judecăţii. Dacă Isaia ar fi 
astăzi un profet pe 
pământ, ar identifica el 
aceleaşi păcate pe care le- a 
văzut în rândul israeliţilor?

 4. Citiţi 2 Nefi 15:20. În jurnalul pentru studiul scripturi-
lor, scrieţi câteva moduri în care oamenii numesc astăzi 

binele rău sau răul bine.

2 Nefi 16:1–8
Isaia este chemat să slujească în calitate de profet.
Scrierile lui Isaia sunt bogate în simboluri. Simbolurile 
sunt un mod prin care Domnul ne învaţă despre princi-
piile Evangheliei. Aşa cum este consemnat în 2 Nefi 16, 
Isaia a descris experienţa pe care a avut- o văzându- L pe 
Domnul. În timp ce citiţi 2 Nefi 16, ţineţi minte urmă-
toarele simboluri şi posibilele lor înţelesuri:

Serafimi: îngeri care stau în prezenţa lui Dumnezeu. 
Profetul Joseph Smith ne- a învăţat că „un înger al 
lui Dumnezeu nu are niciodată aripi” (History of the 
Church, 3:392). Aripile îngerilor simbolizau puterea lor 
de a se mişca şi acţiona.

Fum: poate indica prezenţa Domnului (vezi Apoca-
lipsa 15:8).

Buze necurate: nevrednicie.

Cărbune aprins (foc): obiect care purifică, precum pu-
terea curăţitoare a Duhului Sfânt.

Altar: literalmente, un altar era locul unde se făceau 
jertfe. Aici se poate referi la sacrificiul făcut de Isus 
Hristos pentru noi – ispăşirea.

 5. Citiţi 2 Nefi 16:1–7 şi scrieţi, în jurnalul pentru studiul 
scripturilor, răspunsurile la următoarele întrebări:

 a. Ce a spus unul dintre serafimi despre Domnul oştirilor?
 b. La ce credeţi că s- a referit Isaia atunci când a spus: „Vai de 
mine! Căci eu sunt pierdut; pentru că sunt un om cu buze necu-
rate”? Ce l- a făcut să se simtă brusc aşa? (3 Nefi 27:19 vă poate 
oferi o sugestie.)
 c. Ce s- a întâmplat încât Isaia nu s- a mai simţit nedemn?
 d. Cum l- a pregătit această experienţă pe Isaia să iasă printre 
oameni şi să propovăduiască pocăinţă?

Unul dintre marile adevăruri pe care le învăţăm din 
chemarea lui Isaia este că putem fi curăţaţi de ne-
vrednicia noastră prin intermediul ispăşirii lui Isus 
Hristos. Gândiţi- vă la un moment în care aţi simţit 
puterea de curăţire a ispăşirii în viaţa voastră.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 11–16 şi am terminat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 7: ZIUA 2

2 Nefi 17–20
Introducere
În 2 Nefi 17–20, Nefi a consemnat că Isaia a încercat 
să- i convingă pe regele Iudeii şi pe poporul său să aibă 
mai degrabă încredere în Domnul decât în alianţele 
dintre oameni. Folosindu- se de simboluri şi metafore – 
simboluri sau reprezentări care ne învaţă şi depun măr-
turie despre adevăruri măreţe – Isaia a profeţit despre 
evenimente importante din vremea sa, despre naşterea 
lui Isus Hristos şi despre distrugerea celor ticăloşi la 
momentul celei de- a Doua Veniri a Domnului.

2 Nefi 17–18
Împărăţia lui Iuda este binecuvântată când membrii ei îşi 
pun încrederea în Isus Hristos.
Pentru a vă ajuta să vă pregătiţi pentru lecţia de astăzi, 
gândiţi- vă la un moment în care aţi trecut printr- o 
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situaţie îngrozitoare. Vă amintiţi prima voastră reacţie? 
În timp ce studiaţi 2 Nefi 17–18, încercaţi să identificaţi 
sfatul lui Isaia adresat celor care se găsesc într- o situa-
ţie dificilă sau îngrozitoare.

Când studiaţi 2 Nefi 17–18, trebuie să ştiţi despre Siria, 
Israel şi Iuda, cele trei mici naţiuni, precum şi despre 
marele imperiu asirian, care căuta să cucerească aceste 
naţiuni mai mici. Priviţi următoarea hartă şi tabelul care 
îi este anexat.

Popor Siria Israel 
(Efraim)

Iuda

N

Marea  
Mediterană

Marea 
Galileii

Marea 
Moartă

SIRIA

Damasc

REGATUL DE  
NORD AL LUI ISRAEL

Samaria

Ierusalim

REGATUL DE  
SUD AL LUI IUDA

Triburile nordice
Efraim
Ruben
Simeon
Levi
Dan
Neftali

Gad
Aşer
Isahar
Zabulon
Iosif

Triburile sudice
Iuda
Beniamin

Împărat Reţin Pecah Ahaz

Capitala Damasc Samaria Ierusalim

Citiţi 2 Nefi 17:1–2 şi uitaţi- vă la hartă. „Siria este aliată 
cu Efraim” înseamnă că aceste două ţări au făcut o 
alianţă sau o înţelegere. Încercaţi să aflaţi cine ataca pe 
cine. Aveţi în vedere că expresia „casa lui David” din 
versetul 2 se referă la Ahaz şi la poporul lui Iuda.

Regatul lui Israel şi cel al Siriei doreau să cucerească 
regatul lui Iuda şi să- i oblige pe locuitorii acestuia 
să formeze o alianţă cu ei pentru a lupta împotriva 
puternicului imperiu asirian. Imperiul asirian ameninţa 
în acele vremuri că va cuceri întreaga regiune din acea 
parte a lumii. Israel şi Siria credeau că, prin cucerirea 
regatului lui Iuda, ar fi avut mai mulţi oameni şi mai 
multe resurse pentru a se lupta cu asirienii care se 
apropiau (vezi 2 Nefi 17:5–6). Regele Ahaz s- a gândit 
să facă această alianţă cu Israel şi Siria.

Gândiţi- vă ce aţi face dacă aţi fi regele Ahaz. Pe de o 
parte, imperiul asirian ameninţă să vă atace poporul. Pe 
de altă parte, Siria şi Israel ameninţă să vă atace dacă 
nu vă alăturaţi alianţei lor pentru a lupta împotriva Asi-
riei. Isaia a trăit în regatul lui Iuda şi Domnul l- a trimis 
la Ahaz cu un mesaj. Dacă aţi fi regele Ahaz, cum vi 
s- ar părea să primiţi un mesaj de la profet?

 1. Citiţi 2 Nefi 17:3–8 şi subliniaţi mesajul Domnului 
pentru Ahaz şi poporul său, aşa cum este transmis prin in-

termediul profetului Isaia. (Expresia „zdrenţe fumegânde” din ver-
setul 4 se referă la o torţă a cărei flacără s- a stins, simbolizând 
aceste două regate distruse şi cucerite.) Imaginaţi- vă că l- aţi auzit 
pe Isaia spunându- i aceste lucruri lui Ahaz. Mai târziu, un prieten 
vă întreabă ce a spus Isaia. În jurnalul pentru studiul scripturilor, 
scrieţi două sau trei propoziţii în care să descrieţi ce i- aţi răspunde 
prietenului vostru.

Isaia a încercat să- i determine pe rege şi pe oamenii 
săi să se bazeze pe ajutorul Domnului, în loc să aibă 
încredere în alianţe politice instabile.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. De ce este important pentru noi să ne îndreptăm spre Dom-
nul atunci când avem nevoie de ajutor, în loc să ne bazăm doar 
pe ajutorul altor oameni?
 b. Care ar fi unele dintre modurile prin care tinerii ar putea fi is-
pitiţi să considere mai importantă relaţia lor cu alţi oameni decât 
relaţia lor cu Tatăl Ceresc şi cu Isus Hristos?

Domnul a spus că le va oferi lui Ahaz şi celor din 
regatul lui Iuda un semn că El îi va proteja şi că ei nu 
vor trebui să se bazeze pe alianţe lumeşti. Citiţi 2 Nefi 
17:14 pentru a afla care este acel semn. Încercuiţi 
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cuvântul Emanuel din acest verset. Lângă acest verset, 
scrieţi „Matei 1:22–23”. Citiţi Matei 1:22–23 pentru a 
afla înţelesul cuvântului Emanuel.

Cum l- ar fi putut ajuta pe Ahaz în acele vremuri un 
semn care înseamnă „Dumnezeu cu noi”? Cum a fost 
posibil ca o astfel de profeţie a lui Isaia să conţină, de 
asemenea, o menţiune despre faptul că Isus Hristos 
avea să Se nască multe secole mai târziu?

Pentru a înţelege mai bine semnul care 
consta în naşterea unui copil, meditaţi 
asupra următoarei explicaţii date de 
vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli: „Această 
profeţie conţine elemente multiple sau 

paralele, ca toate scrierile lui Isaia. Cel mai evident 
înţeles se concentra, probabil, asupra soţiei lui Isaia, o 
femeie pură şi bună, care a născut un băiat în acea 
perioadă [vezi 2 Nefi 18:3], copilul devenind un simbol 
şi un semn al marii împlinirii ulterioare a profeţiei, care 
avea să se împlinească prin naşterea lui Isus Hristos” 
(Christ and the New Covenant [1997], p. 79).

Isaia a profeţit că, înainte ca pruncul să crească, Asiria 
avea să cucerească atât armatele lui Israel (Efraim), cât 
şi pe cele ale Siriei (vezi 2 Nefi 17:15–25). Semnul care 
însemna „Dumnezeu cu noi” era menit să- l asigure pe 
regele Ahaz că Dumnezeu va fi cu noi atunci când 

ne încredem în El, chiar şi în timpul perioadelor 
dificile şi înspăimântătoare. Puteţi scrie acest princi-
piu în scripturile voastre.

Citiţi 2 Nefi 18:6–8 şi subliniaţi expresia „apele din Si-
loe”. Apele din Siloe simbolizau, pentru Isaia, influenţa 
liniştitoare, constantă, susţinătoare şi puterea lui Dum-
nezeu, care trebuiau să facă parte din viaţa politică a 
naţiunii (vezi 2 Nefi 18:6). Isaia s- a folosit de referirea 
la apele lui Siloe pentru a face o comparaţie, deoa-
rece poporul lui Israel şi poporul lui Iuda L- au respins 
pe Mesia – „apele lui Siloe” sau puterea liniştitoare, 
delicată, constantă şi susţinătoare a lui Dumnezeu. 
Prin urmare, în timp ce Isaia profeţea, regele Asiriei şi 
influenţa oribilă şi puterea copleşitoare a armatei sale 
invadatoare – reprezentate de „apele râului, mari şi 
puternice” – au cucerit Siria şi Israelul.

Isaia, în calitate de poet, s- a folosit de cele două râuri 
curgătoare complet diferite pentru a explica ce avea 
să se întâmple cu regatul lui Iuda. Armata asiriană s- a 
îndreptat apoi spre regatul lui Iuda – reprezentată de 
cuvântul [ţară]. Dar armata nu a cucerit Ierusalimul – 
reprezentată de afirmaţia: „se va revărsa şi va ajunge 
chiar până la gât”.

Citiţi 2 Nefi 18:9–12 şi observaţi de câte ori a sfătuit 
Domnul poporul lui Iuda să nu se alieze cu Siria şi Is-
rael. Potrivit celor consemnate în 2 Nefi 18:13, unde i- a 
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sfătuit Domnul pe cei din poporul lui Iuda, prin Isaia, 
să meargă să caute ajutor?

Când asirienii au năvălit în regatul lui Iuda şi amenin-
ţau Ierusalimul, regatul respectiv avea un nou rege. El 
se numea Ezechia. El a avut încredere în Domnul şi în 
profetul Isaia. În cele din urmă, 185.000 de soldaţi asi-
rieni au fost ucişi în tabăra lor de un înger al Domnului 
(vezi 2 Împăraţi 19:35; Isaia 37:36).

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una sau la mai multe dintre următoarele întrebări:

 a. La ce pericole vă expuneţi dacă, în loc să vă puneţi încrede-
rea în Domnul, vă puneţi încrederea în lucrurile şi influenţele lu-
meşti? (Puteţi să vă gândiţi la situaţii care v- ar ispiti să luaţi 
decizii bazate pe frică.)
 b. Când v- aţi îndreptat către Domnul pentru a primi putere, 
deşi, iniţial, avuseserăţi intenţia de a vă îndrepta către alte 
surse? Ce aţi învăţat din experienţa respectivă?
 c. Sub conducerea regelui Ezechia, poporul lui Iuda a fost cruţat 
de la distrugere pentru că a urmat sfatul pe care Domnul l- a dat 
prin Isaia. Cum vă poate păzi de vătămarea spirituală faptul că 
urmaţi profeţii moderni?

2 Nefi 19:1–7
Isaia vorbeşte într- un fel mesianic.
S- a întâmplat vreodată să treacă mult timp fără să 
vedeţi soarele sau să- i simţiţi căldura? Dacă nu, 
imaginaţi- vă că aţi avut asupra voastră o umbră perma-
nentă, neavând acces la lumina şi căldura soarelui (ca 
şi cum aţi fi fost într- o cameră întunecată tot timpul). 
Isaia s- a folosit de o imagine asemănătoare pentru a 
ilustra condiţia spirituală a oamenilor care trăiesc fără 
lumina lui Isus Hristos.

Sunt două ţări menţionate în 2 Nefi 19:1–2. Citiţi 
aceste versete şi marcaţi numele celor două ţări.

De- a lungul secolelor, înainte de perioada în care Isaia a 
scris aceste versete, multe războaie s- au purtat în încer-
carea de a controla zona cunoscută astăzi ca Ţara Sfântă. 
Unii au numit această zonă ca „ţara umbrei morţii” 
pentru că foarte mulţi oameni îşi pierduseră viaţa în 
război. În vremea Noului Testament, Nazaret, Caper-
naum, Nain şi Cana se aflau în regiunile cunoscute 
anterior ca ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali. Acestea 
sunt oraşe unde Isus Hristos Şi- a petrecut mare parte 
din viaţă slujind oamenilor, după mai bine de 500 de 
ani. Această zonă este cunoscută astăzi ca fiind Galilea.

Marcaţi în 2 Nefi 19:2 ce a spus Isaia că vor vedea, în 
cele din urmă, oamenii din această regiune.

Afirmaţia lui Isaia că cei care „au mers în întuneric” şi 
care locuiau în „ţara umbrei morţii” au „văzut o mare 
lumină” a fost o profeţie despre misiunea din viaţa 

muritoare a lui Isus Hristos în această parte a lumii. 
Oamenii care locuiau în Galilea mergeau în întuneric, 
dar când Isus Hristos a trăit şi a slujit printre ei, ei au 
văzut „o mare lumină”.

 4. Citiţi 2 Nefi 19:6–7 şi gândiţi- vă care dintre titlurile 
Salvatorului enumerate în versetul 6 ar fi putut să aibă un 

înţeles deosebit pentru poporul lui Iuda, date fiind circumstanţele 
lor. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum unul sau mai 
multe dintre aceste titluri descriu ceea ce simţiţi faţă de Salvator.

2 Nefi 19–20
Isaia descrie distrugerea celor ticăloşi la cea de- a Doua 
Venire.
Profeţia lui Isaia despre distrugerea Asiriei, con-
semnată în 2 Nefi 20, reprezintă, de asemenea, şi o 
profeţie privind distrugerea celor ticăloşi la cea de- a 
Doua Venire. În timp ce citiţi acest capitol, amintiţi- vă 
că, aşa cum Ezechia a avut încredere în sfatul pe care 
Domnul l- a dat prin intermediul lui Isaia şi a fost 
binecuvântat, dacă vă veţi pune încrederea în Dom-
nul, nu va trebui să vă temeţi de judecata care va veni 
asupra locuitorilor pământului în vremea premergă-
toare celei de- a Doua Veniri.

Ce propoziţie se repetă în 2 Nefi 19:12, 17, 21 şi în 
2 Nefi 20:4? Puteţi să marcaţi acest lucru în scripturile 
voastre. Scrieţi propoziţia în jurnalul pentru studiul 
scripturilor şi subliniaţi cuvintele mânia şi mâna. Sub 
cuvântul mânia, scrieţi judecata şi sub cuvântul mâna, 
scrieţi mila. Citiţi propoziţia, cu glas tare, folosind cu-
vintele judecata şi mila. („Căci toată [judecata] aceasta  
a Lui nu a slăbit, iar [mila] Lui este încă întinsă.”)

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Cum descrie propoziţia din exerciţiul de mai sus modul în 
care Domnul răspunde naţiunilor, familiilor şi persoanelor care 
Îl resping?
 b. Cum puteţi pune în practică următoarele adevăruri în viaţa 
voastră? Isus Hristos este un Dumnezeu al judecăţii şi al mi-
lei. Mila Sa este oferită celor care se pocăiesc şi ţin porun-
cile Sale.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre un 
moment în care v- aţi supus unei anumite porunci şi aţi 

simţit mila lui Dumnezeu.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 17–20 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 7: ZIUA 3

2 Nefi 21–24
Introducere
Multe dintre profeţiile lui Isaia din Cartea lui Mormon 
sunt despre zilele din urmă. El a profeţit despre restau-
rarea Evangheliei, despre profetul Joseph Smith, despre 
a Doua Venire şi despre distrugerea celor ticăloşi. El a 
prevăzut că Domnul „va ridica un steag pentru na-
ţiuni” pentru a- Şi aduna poporul în zilele din urmă 
(vezi 2 Nefi 21:11–12). De asemenea, Isaia a depus 
mărturie că Domnul va triumfa asupra lui Satana şi va 
inaugura Mileniul, o eră a păcii şi a bucuriei.

2 Nefi 21:1–4, 10–12
Isaia prevede restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos în 
zilele din urmă.
Opriţi- vă un moment şi imaginaţi- vă că o lumină 
începe să se vadă în faţa voastră. Lumina devine din ce 
în ce mai strălucitoare. Deodată, un mesager trimis din 
prezenţa lui Dumnezeu stă în faţa voastră. El vă spune 
că profeţii din vechime sunt pe cale să fie împlinite şi 

că veţi ajuta la împlinirea lor. Care ar fi primele voastre 
reacţii, gânduri şi întrebări?

În noaptea când Moroni i- a apărut lui Joseph Smith 
pentru prima dată – 21 septembrie 1823 – el a citat din 
Isaia 11, care se găseşte şi în 2 Nefi 21. Moroni i- a spus 
lui Joseph Smith că profeţiile din acel capitol erau pe 
cale de „a fi împlinite” (Joseph Smith – Istorie 1:40). În 
timp ce studiaţi aceste profeţii din Isaia, reflectaţi de ce 
le- a consemnat Nefi pe plăcile mici şi, de asemenea, de 
ce i le- a citat Moroni lui Joseph Smith.

Profetul Joseph Smith a 
primit o revelaţie care a 
clarificat înţelesul pro-
feţiilor consemnate în 
2 Nefi 21. Erudiţii au fost 
mult timp fascinaţi să 
încerce desluşirea înţele-
sului simbolurilor folosite 
în acest capitol. Cartea 
lui Mormon şi profeţii 
moderni ne- au ajutat 
să înţelegem mai bine 
înţelesul simbolurilor. De 
exemplu, Isaia s- a folosit 
de imaginea unui copac 
sau a unei plante. Citiţi 
2 Nefi 21:1, 10 şi identi-
ficaţi anumitele părţi ale 
copacului sau plantei pe 
care Isaia le- a menţionat. 
Apoi, citiţi Doctrină şi 
legăminte 113:1–6 pentru 
a înţelege ce semnifică 
aceste simboluri. V- ar 
putea fi util să scrieţi 
interpretarea simbolurilor 
în scripturile voastre.

Tulpina lui Isai – Isus Hristos

Creangă din tulpina lui Isai – un ucenic al lui Isus Hristos

O rădăcină a lui Isai – un bărbat care deţine cheile 
preoţiei 

Meditaţi asupra afirmaţiei făcute de vârstnicul Bruce R. 
McConkie, care a explicat că expresiile „o rădăcină a lui 
Isai” şi „creanga din tulpina lui Isai” se referă amân-
două la profetul Joseph Smith: „Greşim spunând că 
profetul menţionat aici [în D&L 113:5–6] este Joseph 
Smith, care a primit preoţia și cheile împărăţiei şi care 
a ridicat steagul pentru adunarea poporului Domnului 
în dispensația noastră? Şi nu este el, de asemenea, «un 
slujitor în mâinile lui Hristos, care este atât un des-
cendent parţial al lui Isai, cât şi unul al lui Efraim sau 

Cărţile noastre de scripturi 
conlucrează pentru a ne ajuta 
să înţelegem adevărurile şi 
profeţiile din Evanghelie. 
De exemplu, această lecţie 
face referire la Doctrină şi 
legăminte 113 pentru a ajuta 
la clarificarea profeţiilor şi 
învăţăturilor lui Isaia. Nefi 
ne- a ajutat, de asemenea, să 
înţelegem cuvintele lui Isaia. 
Vârstnicul Bruce R. McConkie, 
din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, a declarat că 
scriptura „Cartea lui Mormon 
este cel mai bun comentariu 
al cărţii lui Isaia” („Ten Keys 
to Understanding Isaiah”, 
Ensign, oct. 1973, p. 81).

Să folosim scripturile 
pentru a înţelege 
scripturile
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al casei lui Iosif, căruia i s- a dat multă putere»? [D&L 
113:3–4]” (Millennial Messiah [1982], p. 339–340).

Citiţi 2 Nefi 21:10, 12 şi căutaţi ce a profeţit Isaia că 
urma să facă Domnul prin intermediul „[tulpinei] lui 
Isai” (Joseph Smith). Cuvântul steag se referă la un 
„drapel” sub care să se adune oamenii.

Aceste versete ne învaţă următorul adevăr: Domnul 
a restaurat Evanghelia şi Biserica Sa prin interme-
diul profetului Joseph Smith şi acum Îşi adună 
oamenii în zilele din urmă.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la  
următoarea întrebare: În ce mod este Biserica lui Isus 

Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă un steag pentru lume?

2 Nefi 21:6–9; 22:1–6
Isaia descrie Mileniul.
Unul dintre cele mai discutate subiecte în rândul creşti-
nilor este domnia milenară a Salvatorului. V- aţi gândit 
vreodată la aceasta? Imaginaţi- vă că un prieten v- a 
întrebat ce credeţi despre Mileniu. Ce i- aţi spune?

Isaia a profeţit că, după a Doua Venire a Salvatorului, 
vor avea loc schimbări pe pământ care vor dăinui o mie 
de ani. Noi numim această perioadă de pace Mileniul. 
Citiţi 2 Nefi 21:6–9 şi căutaţi ce condiţii vor fi pe pă-
mânt în timpul Mileniului.

Potrivit celor consemnate în 2 Nefi 21:9, o profeţie 
despre Mileniu este aceea că „pământul va fi plin de 

cunoaşterea Domnului”. Cugetaţi cum îi va afecta în-
deplinirea acestei profeţii pe oamenii din toată lumea. 
Citiţi 2 Nefi 22:1–6 şi observaţi spiritul de preaslăvire 
pe care îl vor avea oamenii pe parcursul Mileniului. 
Cum putem să dezvoltăm aceeaşi atitudine astăzi?

Versetele pe care le- aţi studiat ne învaţă următorul ade-
văr: În timpul Mileniului, pământul va fi un loc al 
păcii pentru că va fi plin de cunoaşterea Domnului. 
Ce aspecte ale Mileniului aţi dori să fie prezente în viaţa 
voastră chiar acum? Cugetaţi un moment la ce aţi putea 
face pentru a primi unele dintre aceste binecuvântări.

Puteţi cânta, asculta sau citi „Domnul mi- e lumina” 
(Imnuri, nr. 51) pentru a completa studiul vostru din 
2 Nefi 22.

2 Nefi 23–24
Isaia descrie căderea Babilonului, căderea celor ticăloşi şi 
căderea lui Lucifer.
Potrivit celor consemnate în 2 Nefi 23–24, Isaia a con-
damnat ticăloşia casei lui Israel şi a comparat distru-
gerea celor ticăloşi din zilele din urmă cu distrugerea 
Babilonului din vechime. Babilonul a fost o naţiune 
foarte ticăloasă în vremea lui Isaia şi, de atunci, a ajuns 
să simbolizeze ticăloşia lumii (vezi D&L 133:14).

Studiaţi ce a profeţit Isaia că se va întâmpla cu cei 
păcătoşi în zilele din urmă citind 2 Nefi 23:1, 4–9, 11, 
15, 19 şi 22.

Isaia a comparat, de asemenea, distrugerea Babilonului 
din vechime cu căderea lui Lucifer (lui Satana) din cer. 
El a vorbit despre Lucifer ca fiind regele simbolic al 
Babilonului, reprezentând întreaga lume ticăloasă. Isaia 
a folosit căderea lui Lucifer din lumea premuritoare 
pentru a ilustra cum vor eşua şi vor cădea cei ticăloşi. 
Studiaţi 2 Nefi 24:12–14 şi marcaţi expresiile care subli-
niază aroganţa şi mândria lui Satana.

Observaţi cum sunt folosite cuvintele eu, mă şi îmi în 
aceste versete? Puteţi încercui cuvintele eu, mă şi îmi 
în scripturile voastre. Preşedintele N. Eldon Tanner, 
din Prima Preşedinţie, a spus odată că Satana „era mai 
preocupat să fie lăudat decât să aibă rezultate; gloria 
şi lauda erau ceea ce îşi dorea” („For They Loved the 
Praise of Men More Than the Praise of God”, Ensign, 
nov. 1975, p. 76).

Cercetaţi 2 Nefi 24:15–16 pentru a afla ce se va întâm-
pla în cele din urmă cu Satana şi ce vor crede oamenii 
despre el când vor vedea cine este el cu adevărat.

Citiţi următoarea afirmaţie a preşedintelui Ezra Taft 
Benson: „În consiliul din viaţa premuritoare, mândria a 
fost cea care i- a adus căderea lui Lucifer, «fiul zorilor» 
(2 Nefi 24:12–15; vezi, de asemenea, D&L 76:25–27; 
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Moise 4:3)… Lucifer a făcut o propunere care se afla în 
contradicţie cu planul Tatălui susţinut de Isus Hristos. 
(Vezi Moise 4:1–3.) El şi- a dorit să fie respectat mai 
mult decât toţi ceilalţi. (Vezi 2 Nefi 24:13.) Pe scurt, do-
rinţa sa plină de trufie a fost să- L detroneze pe Dum-
nezeu. (Vezi D&L 29:36; 76:28.)” („Beware of Pride”, 
Ensign, mai 1989, p. 4–5).

În 2 Nefi 23:22, învăţăm că putem sta liniştiţi dacă sun-
tem neprihăniţi. Dumnezeu va avea milă faţă de voi, 
dar cei ticăloşi vor pieri.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Ce schimbări pot face în viaţa mea astăzi pentru a fi mai supus?
 b. Ce pot face pentru a rămâne supus?

Rugaţi- vă să aveţi ocazii de a vă depune mărturia de-
spre adevărurile pe care le- aţi învăţat din 2 Nefi 23.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 21–24 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 7: ZIUA 4

2 Nefi 25
Introducere
După ce a consemnat profeţiile lui Isaia (2 Nefi 12–24), 
profetul Nefi a subliniat importanţa acestor profeţii şi 
a explicat că cei care au spiritul profeţiei pot ajunge să 
înţeleagă şi să aprecieze cuvintele lui Isaia (2 Nefi 25). 
El a explicat că scopul scrierilor sale a fost de „[a- i 
convinge] pe copiii noştri, precum şi pe fraţii noştri 
să creadă în Hristos şi să se împace cu Dumnezeu” 
(2 Nefi 25:23). El i- a invitat pe toţi să creadă în Isus 
Hristos şi să „[se închine] Lui cu toată puterea, mintea 
şi tăria [lor]” (2 Nefi 25:29).

2 Nefi 25:1–8
Nefi ne învaţă că putem înţelege cuvintele lui Isaia când 
avem spiritul profeţiei.
Oamenii folosesc, adesea, lacăte pentru a păstra în 
siguranţă bunuri valoroase. Ei pot păstra singura cheie 
a lacătului sau ar putea da o copie a cheii unui prieten 

sau unui membru al familiei de 
încredere. Nefi ştia că profeţiile 
lui Isaia erau „de mare preţ” 
(2 Nefi 25:8) şi şi- a dorit ca 
toată lumea să le înţeleagă.  
El a oferit oricui doreşte cheia 
desluşirii înţelesului cuvintelor 
lui Isaia.

Citiţi prima propoziţie din 
2 Nefi 25:4 şi căutaţi care este 
cheia înţelegerii cuvintelor lui 
Isaia. Ce înseamnă să aveţi 
„spiritul profeţiei”? Cum cre-
deţi că ar putea spiritul profeţiei să vă ajute să înţele-
geţi mai bine scripturile, în special cuvintele lui Isaia?

Spiritul profeţiei se referă la spiritul revelaţiei. Acest 
lucru înseamnă că, atunci când studiaţi scripturile cu 
sârguinţă, când vă rugaţi şi când căutaţi să le înţelegeţi, 
puteţi avea spiritul revelaţiei, iar Duhul Sfânt vă va 
lumina mintea şi înţelegerea. De asemenea, scriptu-
rile ne învaţă că „mărturia lui Isus este duhul proro-
ciei” (Apocalipsa 19:10). Pe măsură ce cunoştinţele şi 
mărturia voastră despre Salvator vor creşte, înţelegerea 
voastră privind scripturile – incluzând învăţăturile lui 
Isaia – va creşte şi veţi înţelege mai bine modul în care 
învăţăturile au legătură cu voi.

Nefi a împărtăşit alte idei care ne pot mări înţelegerea 
privind cuvintele lui Isaia. Cercetaţi următoarele pasaje 
scripturale şi identificaţi alte trei chei care ne ajută să 
desluşim cuvintele lui Isaia:

• 2 Nefi 25:1   
 

• 2 Nefi 25:5–6   
 

• 2 Nefi 25:7–8   
 

Amintiţi- vă că limbajul simbolic şi cel poetic sunt 
deseori folosite în vechile profeţii iudaice (vezi 2 Nefi 
25:1). De asemenea, studiind cultura, istoria şi geo-
grafia vechiului Israel veţi putea să înţelegeţi cuvintele 
lui Isaia (vezi 2 Nefi 25:5–6). Trăind în zilele din urmă 
şi văzând împlinirea multora dintre profeţii putem, de 
asemenea, să- l înţelegem pe Isaia (vezi 2 Nefi 25:7–8).

2 Nefi 25:9–19
Nefi profeţeşte despre iudei.
Potrivit celor consemnate în 2 Nefi 25:9–19, Nefi a 
profeţit despre iudei şi despre pământul lor natal din 
Ierusalim şi zonele din apropiere. El a spus că iudeii 
care au fost duşi robi în Babilon după distrugerea 
Ierusalimului aveau să se întoarcă în „ţara moştenirii 
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lor” (vezi 2 Nefi 25:9–11). Isus Hristos, Mesia, avea să 
trăiască printre ei, dar mulţi aveau să- L respingă şi să- L 
răstignească (vezi 2 Nefi 25:12–13). După moartea şi 
învierea Salvatorului, Ierusalimul avea să fie distrus din 
nou, iar iudeii aveau să fie împrăştiaţi şi pedepsiţi de 
alte naţiuni (vezi 2 Nefi 25:14–15). În cele din urmă, ei 
vor crede în Isus Hristos şi în ispăşirea Sa şi Domnul îi 
va scoate „din starea [lor] de pierzanie şi cădere” (vezi 
2 Nefi 25:16–19).

2 Nefi 25:20–30
Nefi depune mărturie despre Isus Hristos.
Gândiţi- vă ce i- aţi spune cuiva care susţine că sfinţii 
din zilele din urmă nu cred în Isus Hristos. În timp ce 
studiaţi ce a mai rămas din 2 Nefi 25, căutaţi pasaje pe 
care le- aţi putea împărtăşi într- o astfel de situaţie.

Parcurgeţi repede 2 Nefi 25:20–30 şi marcaţi numele 
„Hristos” de fiecare dată când apare.

 1. Citiţi 2 Nefi 25:28–29 şi identificaţi care a spus Nefi 
că este „calea cea dreaptă”. Căutaţi în 2 Nefi 25: 23–26 

motivele pentru care credinţa în Isus Hristos este „calea cea 
dreaptă”. (Aveţi în vedere că 2 Nefi 25:23, 26 este un fragment 
care conţine o scriptură de bază. Puteţi să- l marcaţi într- un mod 

distinct, pentru a- l putea găsi cu uşurinţă.) Scrieţi- vă răspunsurile 
în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Cuvântul [a împăca] din 2 Nefi 25:23 înseamnă a fi în 
armonie cu Dumnezeu. Prin „[harul]” Domnului are 
loc, în cele din urmă, împăcarea cu Dumnezeu. Citiţi 
următoarea explicaţie privind harul Domnului:

„Cuvântul har, aşa cum este folosit în scriptură, se re-
feră, în primul rând, la ajutorul şi puterea divine pe care 
le primim prin ispăşirea Domnului Isus Hristos…

Prin har, pe care îl avem datorită sacrificiului ispăşitor 
al Salvatorului, toţi oamenii vor fi înviaţi şi vor primi 
nemurirea. [Dar pentru a fi demni de viaţa veşnică în 
prezenţa lui Dumnezeu, trebuie să ne curăţim de păca-
tele noastre prin harul Său.]

Expresia «după ce am făcut tot posibilul» [2 Nefi 
25:23] ne învaţă că este necesar să facem eforturi 
pentru a primi plenitudinea harului Domnului şi a 
fi făcuţi demni pentru a locui alături de El. Domnul 
ne- a poruncit să ne supunem Evangheliei Sale, ceea 
ce înseamnă şi să avem credinţă în El, să ne pocăim 
de păcatele noastre, să fim botezaţi, să primim darul 
Duhului Sfânt şi să îndurăm până la sfârşit…

Pe lângă faptul că aveţi nevoie de slavă pentru salva-
rea supremă, aveţi nevoie de această forţă dătătoare 
de energie în fiecare zi din viaţa dumneavoastră. Pe 
măsură ce vă apropiaţi de Tatăl dumneavoastră Ceresc 
cu sârguinţă, umilinţă şi supunere, El vă va înălţa şi vă 
va întări prin harul Său” (Fideli credinţei: referinţe pentru 
Evanghelie [2004], p. 72–74).

 2. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, 

răspundeţi la următoarele în-
trebări:
 a. Care este legătura dintre 
harul Domnului şi eforturile 
noastre de a trăi conform 
Evangheliei?
 b. Ce înseamnă pentru voi să 
fiţi salvaţi prin har?
 c. Ce înseamnă pentru voi ex-
presia „am făcut tot posibilul”?

Cugetaţi asupra următo-
rului adevăr: Datorită lui 
Isus Hristos, putem fi 
salvaţi prin har după ce 
am făcut tot posibilul. 
Gândiţi- vă la un moment 
în care aţi făcut tot posibi-
lul şi aţi fost binecuvântaţi 
cu ajutor şi putere divine.

Faptul de a vă aduce aminte 
de experienţele pe care le- aţi 
avut şi în care Domnul v- a bi-
necuvântat cu ajutor vă poate 
întări în momentele dificile. 
Împărtăşirea acelor experienţe 
depunându- vă mărturia, 
scriindu- le în jurnalul vostru 
sau explicându- le cuiva apro-
piat vouă, vă ajută nu doar 
pe voi, ci îi poate întări şi pe 
alţii care se află în împrejurări 
dificile şi care au nevoie de 
ajutor pentru a putea crede că 
Dumnezeu există cu adevărat 
şi că are puterea să ne ajute.

Să ne aducem aminte 
de experienţele avute
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Un alt adevăr pe care Nefi l- a propovăduit (vezi 2 Nefi 
25:26) este: Prin intermediul ispăşirii Salvatorului, 
noi putem fi iertaţi de păcate.

Puteţi scrie o scrisoare unui prieten sau unui membru 
al familiei despre credinţa voastră în Isus Hristos sau 
puteţi depune mărturie despre aceasta la o adunare 
de mărturii sau la o altă adunare corespunzătoare.

 3. Citiţi, din nou, 2 Nefi 25:26 şi, apoi, în jurnalul pentru 
studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele întrebări:

 a. Cum Îl preaslăviţi sau preamăriţi pe Isus Hristos? Ce activităţi 
le demonstrează altora că aveţi credinţă în Isus Hristos şi că Îl 
preaslăviţi?
 b. Ce puteţi face pentru a- L preaslăvi pe Salvator cu toată pute-
rea, mintea şi tăria voastră?

Scriptură de bază – 2 Nefi 25:23, 26
Folosiţi următorul format pentru a putea memora 
2 Nefi 25:26:

„Şi noi vorbim despre Hristos,
ne bucurăm în Hristos,
predicăm despre Hristos,
profeţim despre Hristos
şi scriem după profeţiile noastre
pentru ca să ştie copiii noştri
la ce sursă să se uite
pentru iertarea păcatelor lor”.

După ce aţi repetat pasajul de câteva ori, acoperiţi rândul 
de sus cu mâna şi încercaţi din nou. Apoi acoperiţi un alt 
rând şi continuaţi până credeţi că aţi memorat pasajul.

 4. Recitaţi 2 Nefi 25:26 unui membru al familiei şi 
scrieţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, faptul că  

l- aţi memorat.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 25 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 8: ZIUA 1

2 Nefi 26–27
Introducere
Nefi a prevăzut vizita lui Isus Hristos pe meleagurile 
americane şi distrugerea care avea să se abată ulterior 

asupra poporului său. Nefi i- a văzut, de asemenea, 
pe cei care trăiesc în zilele din urmă şi i- a avertizat cu 
privire la mândrie, combinaţii secrete şi vicleşuguri 
preoţeşti. Pentru a ilustra modul în care Domnul ne va 
oferi o cale pentru a birui efectele ticăloşiei şi aposta-
ziei, Nefi a inclus profeţiile lui Isaia despre restaurarea 
Evangheliei lui Isus Hristos în zilele din urmă.

2 Nefi 26
Nefi profeţeşte despre zilele din urmă şi îi invită pe toţi 
oamenii să vină la Hristos.
Aţi fost vreodată în mijlocul unui cutremur, unei 
furtuni cu fulgere sau unui alt eveniment devastator 
sau aţi văzut poze sau imagini video cu acestea? Nefi 
a văzut că în zilele din urmă „tunete şi trăsnete şi 
cutremure de pământ şi tot felul de distrugeri vor veni” 
asupra locuitorilor pământului (2 Nefi 26:6). La ce vă 
gândiţi atunci când citiţi despre „[mânia] Domnului” 
(2 Nefi 26:6) sau despre „judecăţile lui Dumnezeu” 
(2 Nefi 25:3)? Judecăţile lui Dumnezeu sunt menite 
să- i binecuvânteze pe copiii Săi – să- i facă pe cei 
ticăloşi să se pocăiască şi să- i protejeze pe cei nepri-
hăniţi. În 2 Nefi 26:1–11, Nefi a profeţit despre distru-
gerile care aveau să preceadă vizita lui Isus Hristos pe 
meleagurile americane şi despre eventuala distrugere 
a poporului său din cauza ticăloşiei sale. Citiţi 2 Nefi 
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26:8–9 şi căutaţi ce binecuvântări a spus Nefi că aveau 
să primească urmaşii săi neprihăniţi. Apoi, citiţi 2 Nefi 
26:12–13 şi aflaţi ce promisiuni ne sunt făcute dacă ne 
exercităm credinţa în Isus Hristos.

 1. Isus Hristos Se arată tuturor celor care îşi exercită cre-
dinţa în El şi îndură în neprihănire. În jurnalul pentru stu-

diul scripturilor, răspundeţi la următoarele întrebări:
 a. Cum Se arată Isus Hristos tuturor celor care îşi exercită cre-
dinţa în El? (Vezi 2 Nefi 26:13.)
 b. În ce fel aţi fost martori sau aţi trăit unele dintre aceste mo-
duri de a Se face cunoscut ale lui Isus Hristos?

În 2 Nefi 26:14–19, Nefi a profeţit că, în zilele din urmă, 
după ce poporul său şi urmaşii fraţilor săi au fost distruşi 
din cauza necredinţei lor, Cartea lui Mormon urma să 
fie adusă la lumină. În 2 Nefi 26:20–22, el a descris cum 
mulţi oameni din zilele din urmă vor fi plini de mândrie, 
vor respinge miracolele lui Dumnezeu şi se vor baza 
pe propria lor înţelepciune şi învăţătură. În ce mod aţi 
văzut exemple ale împlinirii profeţiei lui Nefi?

Nefi ne- a avertizat că diavolul se foloseşte de mân-
drie, lăcomie şi combinaţii secrete pentru a ne ruina 
sau distruge. Lângă 2 Nefi 26:22, marcaţi în scripturile 
voastre cum caută Satana să ne lege. Un fir de in este 
un fir subţire care poate fi rupt cu uşurinţă. Totuşi, 
când mai multe fire sunt împletite, ele devin o frânghie 
puternică. Citiţi 2 Nefi 26:32 şi observaţi exemplele de 
„[lucrări ale] întunericului” pe care Domnul ne porun-
ceşte să le evităm. Gândiţi- vă cum un singur fir poate 
deveni „frânghiile groase” menţionate în 2 Nefi 26:32.

 2. Imaginaţi- vă că învăţaţi un prieten cum să evite cap-
canele diavolului (lui Satana). Folosind 2 Nefi 26:20–

22, 32, scrieţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, un paragraf 
în care explicaţi procesul prin care diavolul caută să ne lege. În 
2 Nefi 26:22, remarcaţi în mod deosebit modul în care duşmanul 
se foloseşte de firele de in până când victima sa este legată cu 
frânghii groase şi oferiţi un exemplu.

Nefi a văzut distrugerea provocată de duşman şi ne- a 
avertizat împotriva capcanelor şi influenţelor lui Satana 
din zilele din urmă. Spre deosebire de lucrările întu-
nericului ale lui Satana, Nefi ne- a învăţat că dragostea 
lui Dumnezeu este oferită tuturor şi că scopul Său este 
să- i salveze pe toţi cei care vor veni la El. Citiţi 2 Nefi 
26:23–24 şi subliniaţi cuvintele şi expresiile care descriu 
cum lucrează Dumnezeu cu ai Săi copii. Potrivit celor 
consemnate în 2 Nefi 26:24, care este scopul lui Dum-
nezeu în tot ceea ce face? Puteţi sublinia expresia care 
ne învaţă această doctrină: Tot ce face Domnul este 
pentru binele lumii.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Cum vă ajută faptul că înţelegeţi că 

tot ceea ce face Domnul este pentru beneficiul acestei lumi să vă 
măriţi credinţa în Tatăl nostru Ceresc şi cum vă oferă pace şi sigu-
ranţă în această viaţă?

Parcurgeţi repede 2 Nefi 26:25–28, 33 şi marcaţi, de 
fiecare dată când apar, cuvintele toate, cuiva şi nimeni. 
Apoi, recitiţi aceste versete, acordând o atenţie deose-
bită acestor cuvinte şi modului în care Nefi ne- a învăţat 
că Domnul iubeşte toţi oamenii şi îi invită pe toţi 
să vină la El şi să beneficieze de salvarea Lui. Cuge-
taţi cum afectează acest principiu modul în care priviţi 
poruncile, standardele şi pe ceilalţi oameni.

 4. Citiţi 2 Nefi 26:29–31. În jurnalul pentru studiul scrip-
turilor, enumeraţi două sau trei caracteristici ale vicleşu-

gurilor preoţeşti menţionate în versetul 29 şi, apoi, răspundeţi la 
următoarele întrebări:
 a. De ce credeţi că vicleşugurile preoţeşti fac rău Bisericii?
 b. Potrivit celor consemnate în 2 Nefi 26:30, cum pot fi evitate 
vicleşugurile preoţeşti?

2 Nefi 27:1–23
Nefi profeţeşte despre aducerea la lumină a Cărţii lui 
Mormon

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Cum ştiţi (sau de ce credeţi) că scrip-

tura Cartea lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu?

Domnul i- a dezvăluit profetului Isaia detalii despre 
aducerea la lumină a Cărţii lui Mormon, pe care Nefi 
le- a consemnat în 2 Nefi 27. După ce Isaia a profeţit 
că, în zilele din urmă, mulţi oameni vor fi nedrepţi şi îi 
vor respinge pe profeţi, el a propovăduit că Dumnezeu 
va aduce la lumină o carte cu scrieri vechi (vezi 2 Nefi 
27:1–7). Citiţi 2 Nefi 27:12–14 şi observaţi ce ne învaţă 
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că va face Domnul pentru a confirma adevărul cărţii 
care avea să fie adusă la lumină în zilele din urmă.

Un mod prin care Domnul a confirmat adevărul Cărţii 
lui Mormon a fost să permită altor oameni să fie mar-
tori ai existenţei plăcilor de aur. Oliver Cowdery, David 
Whitmer şi Martin Harris au fost aleşi să fie cei trei mar-
tori la care se face referire în 2 Nefi 27:12. (Vezi „Mărtu-
ria a trei martori” de la începutul Cărţii lui Mormon.)

Cei „câţiva” la care se face referire în 2 Nefi 27:13 îi 
includ şi pe cei opt martori (vezi „Mărturia a opt mar-
tori” de la începutul Cărţii lui Mormon). Puteţi marca 
expresia „atâtor martori câţi va socoti El potrivit” din 
2 Nefi 27:14. Pe măsură ce dobândiţi şi vă împărtăşiţi 
mărturia despre Cartea lui Mormon, deveniţi, de ase-
menea, un martor care atestă adevărul acestei cărţi. 
Puteţi să vă scrieţi numele lângă 2 Nefi 27:14 ca fiind 
un alt martor care atestă adevărul Cărţii lui Mormon.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a spus despre propria- i mărturie 
despre Cartea lui Mormon:

„Eu mărturisesc că o persoană nu poate 
să ajungă la credinţă deplină în această 
lucrare din zilele din urmă – şi prin 
aceasta să găsească măsura deplină de 
pace şi alinare pentru vremurile noastre 
– până când ea nu acceptă divinitatea 

Cărţii lui Mormon şi pe Domnul Isus Hristos despre 
care mărturiseşte cartea…

Eu cer ca mărturia mea despre Cartea lui Mormon şi 
tot ceea ce aceasta implică, rostită astăzi prin virtutea 
jurământului pe care l- am făcut şi al oficiului preoţiei 
pe care îl deţin, să fie consemnată de oamenii de pe 
pământ şi de îngerii din cer… Doresc să fie foarte clar, 
atunci când voi sta în faţa scaunului de judecată al lui 
Dumnezeu, că am declarat lumii, în cel mai direct lim-
baj pe care l- am putut folosi, că această carte, Cartea 
lui Mormon, este adevărată, că a apărut aşa cum Joseph 
a spus că a apărut” („Protejarea sufletelor”, Liahona, 
nov. 2009, p. 89–90).

Reflectaţi la ce puteţi face pentru a vă întări convinge-
rea despre adevărul Cărţii lui Mormon.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce veţi 
face anul acesta pentru a vă întări mărturia despre adevă-

rul Cărţii lui Mormon.

Pentru a face următoarea activitate, trebuie să faceţi 
referire la Joseph Smith – Istorie, care este inclusă în 
Perla de mare preţ. Citiţi Joseph Smith – Istorie 1:63–
65 şi identificaţi persoanele menţionate în relatare. 
Apoi, citiţi pasajele corespunzătoare din 2 Nefi 27 

menţionate în tabelul de mai jos şi asociaţi- i fiecărui 
nume setul de versete corespunzătoare.

 a. Charles Anthon
 b. Joseph Smith
 c. Martin Harris

- - - - - - -  Omul care nu este învăţat (vezi 
2 Nefi 27:9, 15, 19–20).
- - - - - - -  Omul care duce cuvintele, sau 
caracterele, omului care este învăţat 
(vezi 2 Nefi 27:15, 17).
- - - - - - -  Omul care este învăţat (vezi 
2 Nefi 27:15, 18).

Cuvântul caracterele din Joseph Smith – Istorie 1:63–65 
se referă la caracterele egiptene reformate pe care 
Joseph Smith le- a copiat şi le- a tradus de pe plăcile 
de aur pe care Martin Harris le- a arătat profesorului 
Charles Anthon. Charles Anthon a fost un profesor de 
la liceul Columbia şi un om care avea reputaţia că ştia 
limbi vechi. După ce a afirmat şi a autentificat în scris 
că traducerea caracterelor făcută de Joseph Smith era 
corectă, profesorul Anthon a rupt autentificarea tradu-
cerii când i s- a spus despre modul miraculos prin care 
plăcile fuseseră obţinute. El s- a oferit să traducă acea 
cronică. Când Martin Harris i- a explicat că unele dintre 
plăci erau pecetluite, profesorul Anthon a spus că nu 
putea să citească o carte pecetluită. Potrivit celor con-
semnate în 2 Nefi 27:16, ce învăţăm legat de motivul 
pentru care Charles Anthon dorea să traducă plăcile?

Citiţi 2 Nefi 27:20–23 şi marcaţi expresia care se repetă 
în versetele 20 şi 21.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce aţi  
studiat până acum din 2 Nefi 27:1–23 care confirmă că 

Dumnezeu este capabil să- Şi realizeze lucrarea. (Dacă aveţi ne-
voie de informaţii suplimentare despre aducerea la lumină a Căr-
ţii lui Mormon, citiţi D&L 20:8–12.)
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Puteţi scrie, în scripturile voastre, următorul adevăr: 
Aducerea la lumină a Cărţii lui Mormon este unul 
dintre modurile prin care Dumnezeu îşi va realiza 
lucrarea în zilele din urmă.

 8. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: În ce mod împlinirea unei profeţii 

vechi despre Cartea lui Mormon vă întăreşte mărturia despre 
această carte şi despre rolul ei în restaurarea Bisericii Domnului?

2 Nefi 27:24–35
Nefi profeţeşte despre impactul pozitiv al Evangheliei 
restaurate a lui Isus Hristos.
Dumnezeu a ales un tânăr băiat pe nume Joseph Smith 
să fie profetul restaurării şi să îndeplinească lucrarea 
Sa minunată în zilele din urmă. „Lucrarea minunată” 
la care se face referire în scripturi este restaurarea 
Evangheliei lui Isus Hristos, care include şi aducerea 
la lumină a Cărţii lui Mormon. Citiţi 2 Nefi 27:25–26, 

marcaţi expresia „lucrare minunată şi un miracol” şi 
identificaţi câteva dintre împrejurările existente când 
Domnul a început această lucrare minunată. Meditaţi 
cum v- au ajutat Cartea lui Mormon şi restaurarea să 
evitaţi să fiţi în acele împrejurări.

Citiţi 2 Nefi 27:29–30, 34–35 şi marcaţi binecuvântă-
rile care rezultă datorită aducerii la lumină a Cărţii lui 
Mormon şi datorită restaurării Evangheliei. Cartea lui 
Mormon şi Evanghelia restaurată vor aduce bucurie 
şi înţelegere acelora care le studiază şi le acceptă.

 9. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: În ce mod reprezintă restaurarea 

Evangheliei, care include şi aducerea la lumină a Cărţii lui Mor-
mon, o „lucrare minunată” în viaţa voastră?

 10. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 26–27 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).
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Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 8: ZIUA 2

2 Nefi 28
Introducere
Nefi a profeţit despre unele dintre condiţiile dificile din 
zilele din urmă, inclusiv despre învăţăturile neadevă-
rate şi mândria multor biserici neadevărate care aveau 
să fie clădite. El ne învaţă cum să recunoaştem doctri-
nele false şi atitudinile lumeşti şi identifică moduri prin 
care Satana se va strădui să abată bărbaţi şi femei de la 
o viaţă neprihănită.

2 Nefi 28:1–19
Nefi descrie bisericile neadevărate şi ideile false din zilele 
noastre.
În cele mai multe culturi există semne de circulaţie care 
îi avertizează pe călători când în faţă, pe un drum sau o 
cărare, există un anumit pericol. În ţara şi oraşul în care 
locuiţi, ce formă şi culoare au semnele de circulaţie care 
avertizează şoferii de un pericol care se află înainte? 
De asemenea, otrăvurile şi alte substanţe periculoase 
sunt de obicei marcate cu simboluri şi avertizări puse 
pe ambalaje sau containere. Cum sunt aceste substanţe 
marcate acolo unde locuiţi?

Asemenea acestor semne de avertizare fizice, Cartea lui 
Mormon conţine avertizări pentru a vă ajuta să evitaţi 
influenţele care vă dăunează spiritului. Preşedintele 
Ezra Taft Benson a identificat modul în care Cartea lui 
Mormon vă poate avertiza şi întări împotriva planurilor 
malefice ale lui Satana: „Cartea lui Mormon îi demască 
pe duşmanii lui Hristos. Combate doctrinele false şi 
opreşte disputele. (Vezi 2 Nefi 3:12.) Îi întăreşte pe 
ucenicii umili ai lui Hristos împotriva planurilor şi stra-
tegiilor malefice, precum şi a doctrinelor diavolului din 
zilele noastre. Tipul de apostaţi din Cartea lui Mormon 
se aseamănă cu cei de astăzi. Dumnezeu, cu infinita Sa 
cunoaştere, a modelat Cartea lui Mormon în aşa fel în-
cât noi să vedem greşeala şi să ştim cum să combatem 
conceptele educaţionale, politice, religioase şi filosofice 
false ale vremii noastre („The Book of Mormon Is the 
Word of God”, Ensign, ian. 1988, p. 3).

Cartea lui Mormon demască ideile false ale dia-
volului şi ne întăreşte împotriva planurilor lui 
malefice. Potrivit celor consemnate în 2 Nefi 28, Nefi a 
evidenţiat câteva dintre învăţăturile false ale diavolului 

întâlnite în toate generaţiile. Cercetaţi 2 Nefi 28:3–9 
şi marcaţi învăţăturile false şi înşelăciunile lui Satana 
despre care învăţaţi în aceste versete. (Aveţi în vedere 
că 2 Nefi 28:7–9 este un fragment care conţine o scrip-
tură de bază. Puteţi să- l marcaţi într- un mod distinct, 
pentru a- l putea găsi cu uşurinţă.)

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, consemnaţi din 
2 Nefi 28:3–9 una dintre învăţăturile false despre care 

credeţi că este cea mai dăunătoare tineretului din ziua de astăzi 
şi explicaţi de ce. Scrieţi, de asemenea, un exemplu despre cum 
tinerii pot fi ademeniţi de acea învăţătură falsă.

Citiţi 2 Nefi 28:12–14 şi căutaţi ce a avertizat Nefi că 
se va întâmpla cu multe biserici şi oameni, chiar şi cu 
câţiva dintre „urmaşii umili ai lui Hristos” (versetul 14). 
Aceste lucruri se întâmplă din cauza mândriei şi a 
doctrinei false despre care citiţi în 2 Nefi 28:3–9. Citiţi 
2 Nefi 28:15–16, 19 şi identificaţi câteva dintre conse-
cinţele acestor învăţături false. Puteţi marca expresia 
din 2 Nefi 28:19 care explică ce va face diavolul cu cei 
care nu se pocăiesc.

Scriptură de bază – 2 Nefi 28:7–9
 2. Citiţi, cu glas tare, 2 Nefi 28:7–9. Alocaţi ceva timp 
pentru a memora versetul 2 Nefi 28:8. Puteţi să- l scrieţi 

din memorie în jurnalul pentru studiul scripturilor sau să- l reci-
taţi unui membru al familiei sau unui prieten. În zilele din urmă, 
mulţi oameni vor predica doctrine false, inutile şi nesăbuite. În 
jurnalul pentru studiul scripturilor, enumeraţi câteva dintre mo-
durile prin care aceste doctrine nesăbuite sunt promovate şi ex-
plicaţi, pe scurt, cum puteţi recunoaşte doctrinele nesăbuite ale 
lumii şi cum le puteţi evita.

2 Nefi 28:20–32
Nefi avertizează cu privire la înşelătoriile lui Satana.
Ca pregătire a studiului vostru privind ceea ce a mai 
rămas din 2 Nefi 28, citiţi următoarea experienţă a pre-
şedintelui Boyd K. Packer, preşedintele Cvorumului ce-
lor Doisprezece Apostoli, avută când vizita o rezervaţie 
naturală în timp ce îndeplinea o însărcinare în Africa:

„Ne- am oprit în dreptul unui ochi de apă pentru a 
vedea animalele care veneau pentru a se adăpa. Acel 
anotimp fusese foarte secetos şi nu prea era apă, erau 
doar nişte porţiuni noroioase…

Antilopele, îndeosebi, erau foarte agitate. 
Se apropiau de zona noroioasă, pentru ca 
apoi să fugă foarte speriate. Vedeam că nu 
erau lei prin apropiere şi l- am întrebat pe 
ghid de ce nu aveau curaj să bea. Răspun-
sul său, care are un rol important în 

această lecţie, a fost: «crocodilii».
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Ştiam că glumeşte şi l- am întrebat serios: «Care este 
problema?». Răspunsul a fost, din nou: «Crocodilii».

«Nu poate fi adevărat», am zis eu. «Aici nu sunt croco-
dili. Oricine poate vedea asta»…

El şi- a dat seama că nu îl credem şi s- a hotărât, cred, 
să îmi dea o lecţie. Am condus către un alt loc unde 
maşina se afla pe un dig, deasupra ochiului mlăştinos, 
de unde puteam să privim în jos. «Acolo», a spus el. 
«Convinge- te.»

Nu puteam să văd nimic cu excepţia noroiului, pu-
ţină apă şi animalele agitate în depărtare. Şi, pe urmă, 
dintr- o dată, l- am văzut – un crocodil mare, aşezat în 
noroi, aştepta ca unui animal naiv să- i fie suficient de 
sete încât să vină să bea.

Brusc, am început să cred! Când el a observat că eram 
dispus să ascult, şi- a continuat lecţia. «Sunt crocodili 
peste tot în rezervaţie», a spus el, «nu doar în râuri. Nu 
există nicio apă fără un crocodil în apropierea ei şi ai 
face bine să crezi acest lucru»…

Cu ocazia unei alte călătorii în Africa, am discutat 
despre această experienţă cu un pădurar dintr- o altă 
rezervaţie…

Apoi, el mi- a arătat un loc în care se petrecuse o trage-
die. Un tânăr din Anglia lucra, ca sezonier, la hotel. În 
pofida avertizărilor constante şi repetate, el a trecut de 
gardul rezervaţiei pentru a verifica ceva dincolo de un 
ochi de apă a cărui adâncime nu- i trecea de glezne.

«El nu făcuse nici doi paşi în apă», a spus pădurarul, 
«când a fost înhăţat de un crocodil fără ca noi să putem 
face ceva pentru a- l salva»” („Primejdii spirituale”, 
Liahona, octombrie 2002, p. 10–11).

La ce pericol vă expuneţi când vă îndoiţi de existenţa 
crocodililor pe care nu- i vedeţi? Cum se aseamănă 
experienţa preşedintelui Packer şi cea a tânărului băiat 
cu ceea ce Nefi a descris în 2 Nefi 28:22?

Preşedintele Packer a explicat:

„Aceia care sunt mai în vârstă ca dumneavoastră au 
încercat puţin ochiurile de apă şi au înălţat un glas de 
avertizare cu privire la crocodili. Nu doar despre acele 
şopârle mari şi gri care vă pot sfâşia în bucăţi, ci şi de-
spre crocodilii spirituali, care sunt infinit mai periculoşi, 
mult mai amăgitori şi mai puţin vizibili, chiar şi decât 
acele reptile bine camuflate din Africa.

Aceşti crocodili spirituali vă pot ucide sau vă pot schi-
lodi sufletul. Ei pot distruge liniştea dumneavoastră 
sufletească, precum şi pe cea a acelora care vă iubesc. 
Ei sunt aceia împotriva cărora trebuie să fim avertizaţi 
şi este greu de găsit un loc de unde să poţi bea apă fără 

să- ţi faci griji, în viaţa muritoare, care să nu fie infestat 
cu ei” („Primejdii spirituale”, p. 11).

În spaţiul gol de mai jos, răspundeţi la următoarea 
întrebare: În ce mod sunt crocodilii din Africa asemă-
nători cu ispitele şi tacticile lui Satana?   
  
 

Citiţi 2 Nefi 28:20–21, 24–26 şi căutaţi modurile prin 
care Satana caută să ne distrugă. (V- ar putea fi util 
să ştiţi că termenul potoli din 2 Nefi 28:21 înseamnă 
a calma, a legăna sau a adormi spiritual.) Conform 
acestor versete, ce metode încearcă Satana să folo-
sească pentru a ne potoli şi conduce sub influenţa 
puterii sale?   
 .

Un principiu important propovăduit în aceste versete 
este: Satana foloseşte multe tactici pentru a încerca 
să ne subjuge, cum ar fi acelea de a ne aţâţa la mâ-
nie, de a ne potoli, de a ne legăna şi linguşi.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una sau la mai multe dintre următoarele întrebări:

 a. Cum foloseşte Satana mânia pentru a înşela şi distruge per-
soanele individuale, familiile şi comunităţile?
 b. Care sunt câteva dintre lucrurile bune împotriva cărora Sa-
tana a ispitit oamenii să fie mânioşi?
 c. Descrieţi cel puţin două moduri prin care unii oameni au fost 
potoliţi şi au devenit orbi faţă de pericolele lui Satana.

Citiţi următoarea explicaţie a episcopului 
Richard C. Edgley, consilier în Episcopa-
tul care prezidează, legată de procesul 
treptat pe care Satana îl foloseşte pentru 
a ne captura: „Nu putem spune că vom 
comite câteva păcate în tinereţea noastră 

sau că vom experimenta un pic cu limitele păcatului. 
Nu există limite ale păcatului. Fiecare faptă, bună sau 
rea, are o consecinţă. Fiecare faptă bună ne dezvoltă 
capacitatea de a face bine şi de a ne împotrivi cu şi 
mai multă fermitate împotriva păcatului sau eşecului. 
Fiecare greșeală, indiferent cât de minoră ar fi, ne va 
face să fim şi mai predispuşi influenţei lui Satana 
atunci când ne va ispiti data viitoare. Satana ne prinde 
puţin câte puţin, înşelându- ne în ceea ce priveşte 
consecinţele aşa numitelor păcate minore, până când 
ne prinde făcând greșeli majore. Nefi descrie această 
strategie ca fiind una de potolire, legănare şi linguşire 
până când Satana «[ne] prinde în lanţurile lui îngrozi-
toare din care nu este nicio scăpare» (2 Nefi 28:22; 
vezi, de asemenea, versetul 21)” („That Thy Confi-
dence Wax Strong”, Ensign, nov. 1994, p. 40).
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Satana foloseşte aceste tactici subtile pentru a ne con-
vinge să gândim, să spunem şi să facem lucruri greşite. 
Citiţi 2 Nefi 28:27–29 şi căutaţi alte avertismente.

Domnul ne- a oferit o altă avertizare şi binecuvântare, 
care se găseşte aproape de sfârşitul acestui capitol. 
Citiţi 2 Nefi 28:30–32 şi meditaţi asupra următoarelor 
întrebări: De ce îi numeşte Dumnezeu pe unii oameni 
binecuvântaţi? Cum ne va ajuta faptul de a urma sfatul 
lui Dumnezeu să biruim tacticile diavolului?

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre 
ceea ce aţi învăţat din această lecţie care vă va ajuta să 

biruiţi tacticile lui Satana. Care sunt câteva locuri, activităţi sau 
atitudini pe care vreţi să le evitaţi pentru a nu fi expuşi influenţei 
lui Satana?

 5. Gândiţi- vă la discuţia despre semnele de avertizare de 
la începutul acestei lecţii. În jurnalul pentru studiul scrip-

turilor, desenaţi un semn care să simbolizeze pericolul spiritual 
despre care credeţi că tinerii din ziua de astăzi trebuie să fie 
avertizaţi. Fiţi pregătiţi să împărtăşiţi acest lucru cu învăţătorul 
sau cu propriii colegi.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 28 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 8: ZIUA 3

2 Nefi 29–30
Introducere
Mesajul lui Nefi despre lucrarea minunată privind 
restaurarea Evangheliei continuă în 2 Nefi 29–30. El a 
depus mărturie că, în zilele din urmă, toate scripturile 
vor conlucra pentru a arăta tuturor naţiunilor, neamu-
rilor, limbilor şi popoarelor că Domnul Îşi aminteşte 
de copiii Săi. Aceste consemnări reprezintă o mărturie 
că Isus Hristos este Salvatorul nostru. Nefi a profeţit 
că mulţi vor respinge Cartea lui Mormon, dar că aceia 
care vor crede vor fi adunaţi în cadrul Bisericii. Mai 
mult, Nefi a propovăduit că poporul de legământ al 
lui Dumnezeu este format din aceia care se pocăiesc şi 
care cred în Fiul lui Dumnezeu.

2 Nefi 29:1–14
Domnul îi spune lui Nefi că, în zilele din urmă, mulţi 
oameni vor respinge Cartea lui Mormon.
Nefi a văzut că mulţi oameni din zilele din urmă urmau 
să considere că Biblia este singura scriptură revelată de 
Dumnezeu şi vor respinge Cartea lui Mormon. Cum 
aţi răspunde dacă un prieten v- ar întreba: „De ce au 
mormonii o altă Biblie”?

Nefi a oferit câteva răspunsuri la această întrebare 
consemnând cuvintele Domnului despre rolul Cărţii 
lui Mormon în restaurarea Evangheliei în zilele din 
urmă, pe care Domnul a numit- o „o lucrare minunată” 
(2 Nefi 29:1). Citiţi 2 Nefi 29:1–2 şi identificaţi ce vor 
face cuvintele Domnului în zilele din urmă. (Ele aveau 
să „[iasă]” către seminţia lui Nefi sau descendenţii lui 
şi ele, de asemenea, aveau să „[şuiere] până la mar-
ginile pământului”.) A „şuiera” înseamnă a „fluiera”, 
ceea ce reprezintă un semnal sugestiv pentru a aduna 
(vezi Isaia 5:26, trimiterea **).

Cuvântul steag din 2 Nefi 29:2 se referă la un obiect 
folosit pentru a aduna şi uni oamenii. Drapelele sunt 
adesea numite steaguri. Potrivit celor consemnate 
în 2 Nefi 29:2, ce reprezintă „steagul” care va merge 
înainte „până la marginile pământului” pentru a 
aduna poporul Domnului? (Puteţi scrie Cartea lui 
Mormon – cuvintele seminţiei sau urmaşilor lui Nefi 
lângă 2 Nefi 29:2.)

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi care 
este, potrivit celor consemnate în 2 Nefi 29:1–2, scopul 

pentru care Domnul a oferit o scriptură suplimentară precum 
Cartea lui Mormon.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, a împăr-
tăşit următoarea observaţie despre Cartea 
lui Mormon: „Cartea lui Mormon repre-
zintă declaraţia inestimabilă a legământu-
lui făcut de Dumnezeu cu propriii Săi 

copii de aici, de pe pământ, precum şi dragostea Sa 
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pentru ei” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], p. 4).

În 2 Nefi 29, cuvântul neamuri se referă la oamenii care 
nu sunt din casa lui Israel. Cuvântul iudei se referă la 
oamenii care sunt din casa lui Israel, inclusiv la familia 
lui Lehi şi la descendenţii lui. Citiţi 2 Nefi 29:3–6 şi 
căutaţi reacţia pe care unele neamuri urmau să o aibă 
cu privire la scripturile suplimentare. În spaţiul liber, 
scrieţi răspunsurile la următoarele întrebări:

Cum vor reacţiona unii oameni faţă de scripturile su-
plimentare?   
 

Ce a spus Domnul despre oamenii care reacţionează în 
acest mod?   
 

Descrierea lui Nefi a reacţiei oamenilor cu privire 
la Cartea lui Mormon a avut un caracter profetic. În 
prezent, oamenii îşi exprimă frecvent îndoielile cu 
privire la Cartea lui Mormon, deoarece au deja Biblia. 
Subliniaţi cuvintele şi expresiile din 2 Nefi 29:7–11 
care descriu scopul pentru care Domnul a oferit un 
volum de scripturi suplimentar. Gândiţi- vă cum aţi 
putea explica aceste scopuri cuiva care nu înţelege  
nevoia sau valoarea primirii unei revelaţii suplimen-
tare de la Dumnezeu.

 2. Folosind ceea ce aţi marcat în 2 Nefi 29:7–11, scrieţi, 
în jurnalul pentru studiul scripturilor, un răspuns la între-

barea adresată la începutul acestei lecţii: „De ce au mormonii o 
altă Biblie?”.

Domnul oferă scripturi ca o a doua mărturie şi pen-
tru a- i aduna pe oameni în legământul Său. Citiţi 
2 Nefi 29:13–14 şi căutaţi binecuvântările care rezultă 
atunci când scripturile – „cuvintele nefiţilor” (Cartea lui 
Mormon), „cuvintele iudeilor” (Biblia) şi „cuvintele tri-
burilor pierdute ale lui Israel” – se află printre oameni.

2 Nefi 30:1–8
Nefi profeţeşte despre rolul Cărţii lui Mormon în zilele din 
urmă
După ce a propovăduit că Dumnezeu urma să Îşi aducă 
aminte de casa lui Israel, Nefi şi- a avertizat oamenii 
să nu se considere mai neprihăniţi decât neamurile. 
El le- a amintit, de asemenea, că toţi oamenii pot să 
devină parte a poporului de legământ al lui Dumnezeu. 
Citiţi 2 Nefi 30:2 şi, în spaţiul liber, scrieţi două lucruri 
pe care oamenii trebuie să le facă înainte ca Domnul să 
facă legăminte cu ei.   
  
 

Faceţi- vă puţin timp şi meditaţi ce efect a avut Cartea 
lui Mormon asupra voastră sau asupra unei persoane 
de care sunteţi apropiaţi. Apoi, citiţi 2 Nefi 30:3–8 şi 
efectuaţi următoarea activitate cu expresii care descriu 
impactul pe care îl are Cartea lui Mormon asupra celor 
care o primesc.

Grupuri de oameni Impactul Cărţii lui Mormon

Urmaşi ai lui Lehi (2 Nefi 
30:3–6)

Iudei (2 Nefi 30:7)

Neamuri sau toate popoarele 
(2 Nefi 30:8)

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Henry B. 
Eyring, din Prima Preşedinţie, şi subliniaţi motivele 
pentru care Cartea lui Mormon este o puternică 
unealtă a muncii misionare.

„Cartea lui Mormon a stat la baza muncii 
misionare de când Evanghelia a fost 
restaurată prin profetul Joseph. O folosim 
zilnic în munca misionară. Un fapt care 
face ca scriptura Cartea lui Mormon să fie 
cheia puterii în fiecare aspect al muncii 

misionare este acesta: Cartea lui Mormon este un 
testament al lui Isus Hristos. Pagina de titlu ne spune 
acest lucru. Ne spune că scopul cărţii este de a arăta ce 
lucruri măreţe a făcut Domnul pentru cei din poporul 
Său, de a- i ajuta să cunoască faptul că legămintele pe 
care Domnul le- a făcut cu poporul Său sunt încă 
valabile şi de a convinge toţi oamenii că Isus este 
Hristosul” („Why the Book of Mormon?” New Era,  
mai 2008, p. 6, 8).

Studiind 2 Nefi 30:1–8, vedem că scriptura Cartea 
lui Mormon îi poate ajuta pe toţi oamenii să Îl 
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cunoască pe Isus Hristos şi să trăiască în acord cu 
Evanghelia Sa.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsul 
la una dintre următoarele întrebări:

 a. În ce mod v- a ajutat Cartea lui Mormon să ajungeţi să- L cu-
noaşteţi pe Salvator?
 b. Cum veţi folosi Cartea lui Mormon pentru a- i ajuta pe alţii 
să ajungă să Îl cunoască pe Salvator?

2 Nefi 30:9–18
Nefi profeţeşte despre condiţiile de pe pământ din timpul 
Mileniului.
Citiţi 2 Nefi 30:9–10 şi aflaţi ce se va întâmpla în rân-
dul oamenilor înainte de Mileniu – cei 1.000 de ani de 
neprihănire şi pace care vor urma după cea de- a Doua 
Venire a Salvatorului, când Isus Hristos va „domni în 
persoană pe pământ” (Articolele de credinţă 1:10). 
Cum aţi observat o „mare împărţire” (2 Nefi 30:10) 
care îi separă pe cei neprihăniţi de cei ticăloşi? Ce se 
va întâmpla în cele din urmă cu cei ticăloşi?

Citiţi 2 Nefi 30:12–18 şi aflaţi cum va fi viaţa în timpul 
Mileniului.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un titlu  
de ziar (o scurtă propoziţie sau un rezumat de câteva  

cuvinte) în care să descrieţi ce condiţie a Mileniului vă entuzias-
mează cel mai mult. După ce aţi scris un titlu, explicaţi cum re-
prezintă acel titlu un indicator al păcii care va domni pe pământ 
în timpul Mileniului.

Gândiţi- vă cum va fi atunci când Satana nu va avea 
putere asupra inimilor oamenilor în timpul Mi-
leniului şi când neprihănirea şi pacea vor domni. 
Gândiţi- vă cât de diferită ar fi şcoala sau comunitatea 
voastră dacă acele condiţii ar domni pe pământ astăzi.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce puteţi 
face pentru a vă ajuta pe voi înşivă, pentru a vă ajuta fa-

miliile şi pe alţii să se pregătească pentru această perioadă de 
pace şi neprihănire.

Comentarii şi informaţii generale
Cum vor fi aduse la lumină consemnări scripturale 
suplimentare?

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a 
sugerat că acele consemnări despre care se 
vorbeşte în 2 Nefi 29:12–14 vor „fi aduse 
la lumină într- un mod minunat, sub 
îndrumarea preşedintelui Bisericii lui Isus 

Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, care este 

revelator şi traducător şi care deţine cheile împărăţiei  
lui Dumnezeu” (The Millennial Messiah [1982], p. 217). 
Ştim că Salvatorul a vizitat unele dintre triburile 
pierdute ale lui Israel după învierea Sa, că i- a vizitat  
pe nefiţi şi că ei aveau să scrie, de asemenea, relatări 
despre slujirea Sa printre ei după învierea Sa (vezi 
3 Nefi 16:1–3; 17:4).

Când vor „începe… [iudeii] să creadă în Hristos”?
Vârstnicul Bruce R. McConkie a discutat, de asemenea, 
despre convertirea profeţită a iudeilor:

„«Şi se va întâmpla că iudeii care sunt împrăştiaţi vor 
începe, de asemenea, să creadă în Hristos; şi vor începe 
să se adune pe faţa pământului» (2 Nefi 30:7). Mare 
parte din amărăciunea iudeilor împotriva lui Hristos a 
dispărut; mulţi Îl acceptă acum ca un mare rabin, deşi 
nu Îl consideră Fiul lui Dumnezeu. Câţiva l- au 
acceptat în adevăratul sens, alăturându- se Bisericii 
adevărate împreună cu restul urmaşilor lui Efraim şi  
ai semenilor săi.

Dar adevărata convertire a iudeilor, întoarcerea lor la 
adevăr ca naţiune este destinată să se întâmple după a 
Doua Venire a Celui care le este Mesia. Cei care vor 
putea îndura acea zi, aflându- se în agonie şi durere, vor 
întreba: «Ce sunt aceste răni în mâinile şi în picioarele 
Tale? Atunci, ei vor şti că Eu sunt Domnul; pentru că le 
voi spune: Aceste răni sunt rănile care Mi- au fost făcute 
în casa prietenilor Mei. Eu sunt Acela care a fost ridicat. 
Eu sunt Isus care a fost răstignit. Eu sunt Fiul lui 
Dumnezeu» (D&L 45:51–52; Zaharia 12:8–14; 13:6)” 
(Mormon Doctrine, a doua ediţie [1966], p. 722–723).

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 29–30 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 8: ZIUA 4

2 Nefi 31
Introducere
Nefi a propovăduit doctrina lui Hristos: trebuie să ne 
exercităm credinţa în Isus Hristos, să ne pocăim de 
păcatele noastre, să fim botezaţi, să- L primim pe Duhul 
Sfânt şi să îndurăm până la sfârşit. De asemenea, el 
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a depus mărturie că, pe măsură ce punem în practică 
aceste învăţături, Dumnezeu ne va binecuvânta cu înso-
ţirea Duhului Sfânt şi ne va conduce către viaţa veşnică.

2 Nefi 31:1–21
Nefi ne învaţă că Salvatorul ne- a dat exemplul perfect.
Isus S- a dus la Ioan Botezătorul pentru a fi botezat. 
Dat fiind că Isus nu a comis niciun păcat, de ce credeţi 
că El a fost botezat? De ce aţi fost voi botezaţi? Cuge-
tarea asupra acestor întrebări vă va ajuta să vă pregătiţi 
pentru această lecţie.

Citiţi 2 Nefi 31:2, 21 şi marcaţi expresia „doctrina lui 
Hristos”. Observaţi că, în versetul 2, Nefi a spus că el 
„trebuie să [vorbească] despre doctrina lui Hristos”. 
Apoi, în versetul 21, el a spus că a vorbit despre „doc-
trina lui Hristos”. În 2 Nefi 31:3–20, învăţăm despre 
acele adevăruri pe care Nefi le- a numit „doctrina lui 
Hristos”. Aici învăţăm două adevăruri: Isus Hristos 
a înfăptuit toată dreptatea supunându- se tuturor 
poruncilor Tatălui şi noi trebuie să urmăm exem-
plul de supunere al lui Isus Hristos botezându- ne 
şi primindu- L pe Duhul Sfânt.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următoa-
rele titluri în coloane paralele: Motive pentru care Isus a 

fost botezat şi Motive pentru care noi suntem botezaţi. Apoi, citiţi 
2 Nefi 31:4–12 şi enumeraţi ce aţi învăţat sub fiecare dintre cele 
două titluri.

Potrivit celor relatate în 2 Nefi 31:11, ce trebuie să pre-
ceadă botezul?

Pentru a putea explica de ce este necesar botezul cu 
apă, citiţi următoarea declaraţie a profetului Joseph 
Smith: „Botezul este un semn pentru Dumnezeu, în-
geri şi cer că noi facem voinţa lui Dumnezeu şi nu este 
niciun alt semn sub ceruri prin care Dumnezeu a rân-
duit ca omul să vină la El pentru a fi salvat şi să intre în 
împărăţia lui Dumnezeu, altfel decât prin credinţa în 
Isus Hristos, pocăinţă şi botez pentru iertarea păcatelor 
şi orice altă cale este zadarnică; atunci aveţi promisiu-
nea darului Duhului Sfânt” (Învăţături ale preşedinţilor 
Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 96).

 2. Imaginaţi- vă că un prieten care nu este membru al  
Bisericii v- a întrebat de ce este botezul atât de important. 

Scrieţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, un răspuns la 
această întrebare.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum v- a 
influenţat şi binecuvântat viaţa faptul că aţi urmat exem-

plul lui Isus Hristos şi aţi fost botezaţi.
Sunt mai multe de făcut după ce suntem botezaţi. Citiţi 
2 Nefi 31:13 şi marcaţi expresiile care descriu atitudinea 
pe care cineva ar trebui să o aibă în timp ce urmează 
exemplul Salvatorului.

Potrivit celor relatate în 2 Nefi 31:13, atunci când ne 
îndeplinim legământul cu toată inima şi cu inten-
ţie adevărată, ce ne promite în schimb Tatăl nostru 
din Cer? (Puteţi să marcaţi acest lucru în scripturile 
voastre.) Citiţi ultima expresie din 2 Nefi 31:17 şi 
identificaţi de ce trebuie să- L primim pe Duhul Sfânt. 
În spaţiul liber, scrieţi o afirmaţie doctrinară sau un 
principiu bazat pe scriptură care explică ce va face 
pentru noi Duhul Sfânt.   
 

Focul este folosit pentru a purifica lucruri precum 
metalele. Arde impurităţile, lăsând în urmă un material 
mai curat. Acest lucru se aseamănă cu ce ni se întâm-
plă din punct de vedere spiritual când primim darul 
Duhului Sfânt. Este, de asemenea, cunoscut ca „bote-
zul focului” (vezi 2 Nefi 31:13). Duhul Sfânt mărtu-
riseşte despre Tatăl şi despre Fiul şi aduce iertarea 
păcatelor. Preşedintele Marion G. Romney, din Prima 
Preşedinţie, ne- a învăţat: „Botezul focului şi al Duhului 
Sfânt… curăţă, vindecă şi purifică sufletul” (Learning for 
the Eternities, compilaţie realizată de George J. Romney 
[1977], p. 133).
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Pentru a găsi o altă componentă a „doctrinei lui Hris-
tos”, citiţi 2 Nefi 31:15–16 şi subliniaţi ceea ce aflaţi. 
Corelaţi expresiile pe care le- aţi descoperit în 2 Nefi 
31:13 cu instrucţiunile oferite în 2 Nefi 31:15–16 şi 
gândiţi- vă cum puteţi îndura până la sfârșit cu „intenţii 
adevărate” şi „cu toată inima”.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
următoarele întrebări:

 a. În ce mod se aplică expresiile „cu toată inima”, „fără ipocri-
zie” şi „cu intenţii adevărate” în cazul unor activităţi precum 
studiul zilnic din scripturi şi participarea la adunările Bisericii?
 b. Care este diferenţa dintre cineva care „îşi spune rugăciunile” 
şi cineva care se roagă „cu toată inima”?
 c. Care este diferenţa dintre cineva care „ia din împărtăşanie” 
şi cineva care ia din împărtăşanie „cu intenţii adevărate”?

Citiţi 2 Nefi 31:18 şi căutaţi unde ne aflăm după ce 
trecem prin poarta pocăinţei şi botezului. Când ne 
exercităm credinţa, ne pocăim, suntem botezaţi şi- L 
primim pe Duhul Sfânt, ajungem pe „această cale 
strâmtă şi îngustă”. Strâmtă înseamnă îngustă, strictă, 
precisă şi care nu permite nicio abatere. Potrivit celor 
relatate în 2 Nefi 31:18, cum putem şti dacă suntem 
pe calea strâmtă şi îngustă?   
 

A simţi darul Duhului Sfânt nu este pur şi simplu un 
sentiment plăcut pe care îl simţim din când în când. 
Însoţirea Duhului Sfânt este o dovadă de la Dumnezeu 
că suntem pe calea care duce la viaţa veşnică.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Cum v- a ajutat însoţirea Duhului Sfânt să rămâneţi pe calea 
strâmtă şi îngustă?
 b. Cum v- a mai binecuvântat viaţa Duhul Sfânt?

Citiţi 2 Nefi 31:19–21 şi 
faceţi o listă numerotând 
în scripturile voastre alte 
lucruri pe care trebuie 
să le facem pentru a 
rămâne pe cale. (Aveţi în 
vedere că 2 Nefi 31:19–
20 este un fragment care 
conţine o scriptură de 
bază. Puteţi să- l marcaţi 
într- un mod distinct, 
pentru a- l putea găsi  
cu uşurinţă.)

 6. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, 

scrieţi o propoziţie în care să 

Când găsiţi liste în scripturi, 
puteţi să le marcaţi pentru 
a înţelege mai bine ceea ce 
Domnul şi profeţii Săi propo-
văduiesc. Numerotarea fiecă-
rui lucru enumerat vă poate 
ajuta să le observaţi, mai uşor, 
pe fiecare în parte în text. 
Oferirea unui nume simplu 
listei şi numerotarea fiecărui 
lucru enumerat vă pot ajuta 
să le observaţi pe fiecare în 
parte mai uşor şi vă ajută să 
vă amintiţi ceea ce aţi învăţat.

Marcarea listelor

descrieţi ce înseamnă pentru voi „să înaintaţi cu fermitate în Hris-
tos” (2 Nefi 31:20).

În spaţiul liber, rezumaţi 2 Nefi 31:19–20 printr- o afir-
maţie principială:

Dacă noi  , 
atunci  . 
(Ar trebui s- o scrieţi în scripturile voastre.)

Vârstnicul Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a oferit acest sfat plin de speranţă 
celor care simt că s- au îndepărtat de calea strâmtă şi 
îngustă: „În călătoria dumneavoastră prin viaţă, întâl-
niţi multe obstacole şi faceţi unele greşeli. Îndrumarea 
scripturală vă ajută să recunoaşteţi greşeala şi să faceţi 
corectura necesară. Nu mai mergeţi în direcţia greşită. 
Studiaţi cu atenţie harta scripturală. Apoi, începeţi 
pocăinţa şi compensaţia necesare pentru a merge pe 
această «cale strâmtă şi îngustă care duce până la viaţa 
veşnică» [2 Nefi 31:18]” („Living by Scriptural Gui-
dance”, Ensign, nov. 2000, p. 17).

Meditaţi cum vă oferă această afirmaţie şi scripturile pe 
care le- aţi studiat astăzi „o strălucire perfectă a speran-
ţei” (2 Nefi 31:20).

Scriptură de bază – 2 Nefi 31:19–20
 7. Petreceţi cinci minute pentru a memora 2 Nefi 31:20. 
Rugaţi un membru al familiei sau un prieten să testeze 

dacă ştiţi pe de rost această scriptură sau puteţi acoperi versetul 
cu mâna şi încerca să- l citaţi fără să vă uitaţi la el. Încercaţi să 
scrieţi versetul din memorie în jurnalul pentru studiul scripturilor.

 8. Folosind 2 Nefi 31:20, alegeţi, dintre lucrurile pe care 
trebuie să le facem pentru a rămâne pe calea adevărată, 

unul pe care îl faceţi bine. Apoi, scrieţi, în jurnalul pentru studiul 
scripturilor, o descriere a modului în care reuşiţi să- l faceţi. După 
aceea, alegeţi ceva ce aţi dori să îmbunătăţiţi şi scrieţi cum veţi 
face acest lucru.

Comentarii şi informaţii generale
Cum putem evita ipocrizia?
Nefi ne- a avertizat împotriva ipocriziei în 2 Nefi 
31:13. Ipocrizie înseamnă să te prefaci sau să mimezi 
un rol faţă de alţii care nu reflectă adevărata ta 
identitate. Vârstnicul Joseph B. Wirthlin, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, a vorbit despre a acţiona 
fără ipocrizie:

„Chiar trăim noi conform Evangheliei, sau 
doar mimăm că suntem neprihăniţi pentru 
ca cei din jurul nostru să presupună că noi 
suntem credincioşi când, de fapt, inimile 
noastre şi faptele noastre secrete nu sunt  
în acord cu învăţăturile Domnului?
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Ne însuşim doar «o formă de evlavie» în timp ce 
tăgăduim «puterea ei» [vezi Joseph Smith – Istorie 
1:19]?

Suntem noi neprihăniţi în fapte sau doar [mimăm] 
supunerea când credem că alţii ne privesc?

Domnul ne- a făcut cunoscut că nu se va lăsa păcălit 
de aparenţe, avertizându- ne să nu fim făţarnici faţă de 
El sau de ceilalţi. El ne- a avertizat să fim circumspecţi 
faţă de aceia care înşală prin aparenţe, care afişează un 
caracter binevoitor, dar care ascund o realitate mai 
întunecată. Ştim că Domnul «se uită la inimă» şi nu la 
„[înfăţişare]” [vezi 1 Samuel 16:7]” („True to the 
Truth”, Ensign, mai 1997, p. 15–16).

Cum „[îndurăm] până la sfârşit”?
Expresia „[îndură] până la sfârşit” (2 Nefi 31:16) este 
folosită frecvent pentru a sugera nevoia de a depăşi cu 
răbdare greutăţile de care avem parte de- a lungul vieţii. 
Vârstnicul Joseph B. Wirthlin a explicat că a îndura până 
la sfârşit înseamnă, de asemenea, să continuăm să avem 
credinţă în Hristos până la sfârşitul vieţilor noastre:

„Îndurarea până la sfârşit este doctrina continuării pe 
cărarea care duce până la viaţa veşnică după ce o 
persoană intră pe cărare prin credinţă, pocăinţă, botez 
şi prin primirea Duhului Sfânt. Îndurarea până la sfârşit 
necesită inima noastră întreagă…

A îndura până la sfârşit înseamnă că noi ne- am plantat 
ferm vieţile în solul Evangheliei, respectând doctrinele 
acceptate ale Bisericii, slujind pe semenii noştri cu 
umilinţă, trăind o viaţă de creştin şi ţinând legămintele 
noastre. Cei care îndură sunt cumpătaţi, statornici, 
umili, permanent dornici de a se îmbunătăţi şi fără 
vicleşuguri. Mărturia lor nu este bazată pe raţiuni 
lumeşti – ea este bazată pe adevăr, pe cunoaştere, pe 
experienţă şi pe Spirit” („Să înaintăm”, Liahona, nov. 
2004, p. 101).

 9. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 31 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 9: ZIUA 1

2 Nefi 32
Introducere
După ce a predat despre „calea cea strâmtă şi îngustă 
care duce până la viaţa veşnică” (2 Nefi 31:18), Nefi 
a observat că oamenii din poporul său se întrebau 
ce trebuiau să facă după ce au început să meargă pe 
acea cale. El a răspuns la întrebările lor încurajându- i 
să „[se ospăteze] din cuvintele lui Hristos” şi „întot-
deauna să [se roage]” (2 Nefi 32:3, 9). El i- a asigurat 
că, dacă vor face aceste lucruri, Duhul Sfânt îi va ajuta 
să ştie ce să facă.

2 Nefi 32:1–7
Nefi ne sfătuieşte să căutăm îndrumarea divină prin 
intermediul cuvintelor lui Isus Hristos.
Gândiţi- vă la un moment în care cineva v- a îndrumat 
să ajungeţi dintr- un loc în altul. A fost uşor sau greu 
să înţelegeţi acele îndrumări? De ce este important ca 
cineva să ne ofere îndrumări clare?

În lecţia anterioară, aţi studiat îndrumările pe care Nefi 
le- a dat poporului său. După ce a împărtăşit aceste în-
drumări, el a spus: „Aceasta este calea” (2 Nefi 31:21). 
Căutaţi rapid în 2 Nefi 31:17–18 şi analizaţi modul 
în care cineva începe să meargă pe calea către viaţa 
veşnică. Apoi, citiţi 2 Nefi 32:1 şi căutaţi întrebarea care 
se afla în inimile oamenilor despre ceea ce i- a învăţat 
Nefi. Descrieţi întrebarea oamenilor cu propriile voas-
tre cuvinte:   
 

Citiţi 2 Nefi 32:2–3 şi căutaţi ce a spus Nefi că trebuie 
să facem după ce am început să mergem pe cărare. 
V- ar putea fi util să ştiţi că a vorbi pe limba îngerilor, 
conform preşedintelui Boyd K. Packer, preşedintele 
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, „înseamnă, 
pur şi simplu, să poţi vorbi prin puterea Duhului Sfânt” 
(„The Gift of the Holy Ghost: What Every Member 
Should Know”, Ensign, aug. 2006, p. 50).

Puteţi marca expresia „ospătaţi- vă din cuvintele lui Hris-
tos” în 2 Nefi 32:3 (acest verset este o scriptură de bază). 
Nefi a folosit expresia „cuvintele lui Hristos” pentru a 
descrie învăţăturile inspirate de Duhul Sfânt. Faceţi o 
listă cu modurile sau locurile în care puteţi citi, asculta 
sau primi învăţături inspirate de Duhul Sfânt.   
 

Cuvintele lui Hristos includ scripturile şi cuvintele 
profeţilor moderni. Pentru a vă ajuta să meditaţi ce ar 
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putea să însemne „ospătaţi- vă din cuvintele lui Hris-
tos”, citiţi următoarele citate:

Vârstnicul Russell M. Nelson, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, ne- a 
învăţat: ,,A te ospăta înseamnă mai mult 
decât a gusta. A te ospăta înseamnă a 
savura. Noi savurăm scripturile 
studiindu- le în spiritul plăcerii de a 

descoperi şi al supunerii cu credinţă. Când ne ospătăm 
din cuvintele lui Hristos, ele… devin o parte integrantă 
a naturii noastre” („Living by Scriptural Guidance”, 
Ensign, nov. 2000, p. 17).

Vârstnicul Robert D. Hales, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a spus: „Dacă dumneavoastră şi cu 
mine dorim să ne ospătăm din cuvintele lui Hristos, 
trebuie să studiem scripturile şi să absorbim cuvintele 
Sale cugetând asupra lor şi integrându- le în fiecare 
gând al nostru şi în fiecare faptă a noastră” („Healing 
Soul and Body”, Ensign, nov. 1998, p. 15).

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi, cu pro-
priile cuvinte, ce credeţi că înseamnă să te ospătezi din 

cuvintele lui Hristos.

Meditaţi la diferenţele dintre expresiile a te ospăta, 
a gusta şi a flămânzi. Gândiţi- vă o clipă la modul în 
care anumite moduri mai puţin eficiente de a studia 
cuvintele lui Hristos ar putea fi comparate cu faptul de 
a gusta sau chiar de a flămânzi.

Potrivit celor relatate în 2 Nefi 32:3, completaţi urmă-
torul principiu: Când ne ospătăm din cuvintele lui 
Hristos, acestea ne vor   
 .

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi fie despre 
o perioadă când ospătarea din cuvintele lui Hristos v- a 

ajutat să ştiţi ce trebuie să faceţi în viaţa voastră, fie descrieţi o 
situaţie în care vă aflaţi acum şi faptul că vă ospătaţi din cuvin-
tele lui Hristos v- ar putea ajuta.

Completaţi spaţiile libere de mai jos pentru a evalua 
cât de bine vă ospătaţi din cuvintele lui Hristos şi cum 
puteţi face acest lucru mai bine. În fiecare dintre exem-
plele de mai jos, scrieţi expresia – a te ospăta, a gusta 
sau a flămânzi – care descrie cel mai bine cât de des 
căutaţi să ştiţi cuvintele lui Hristos în acea împrejurare. 
De exemplu, puteţi să vă ospătaţi din scripturi în timpul 
studiului personal, dar puteţi doar gusta din cuvintele 
lui Hristos în timpul conferinţei generale.

Studiul personal al scripturilor:  

Adunarea de împărtăşanie:  

Conferinţa generală:  

Studiul scripturilor în familie:  

Seminarul:  

Seara în familie:  

Adunarea cvorumului Preoţiei aaronice sau clasa Tine-
relor Fete:  

Şcoala de duminica:  

Rugăciunea personală:  

 3. Faceţi- vă puţin timp 
pentru a alege una din-

tre activităţile la care aţi scris că 
momentan doar „gustaţi” sau 
„flămânziţi”. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, scrieţi cum 
vă veţi ospăta mai bine din cu-
vintele lui Hristos în acele îm-
prejurări. Apoi, respectaţi ce aţi 
stabilit şi acţionaţi.

Citiţi 2 Nefi 32:4–7 şi 
gândiţi- vă la răspunsuri 
pentru următoarele între-
bări (veţi scrie răspunsul 
pentru una dintre întrebări 
la exerciţiul 4):

• Ce credeţi că înseamnă 
cuvintele „întrebaţi” sau „bateţi” din versetul 4? 
Cum ar putea rugăciunea să reprezinte un bun 
exemplu al faptului că întrebaţi sau bateţi?

• De asemenea, tot în versetul 4, care a spus Nefi că 
sunt consecinţele pentru cei care nu vor întreba sau 
nu vor bate?

• În versetul 5, ce binecuvântări a promis Nefi că pu-
tem avea când Îl primim pe Duhul Sfânt?

• În versetul 7, ce atitudini aveau oamenii lui Nefi care 
să- l fi făcut pe acesta să jelească pentru ei? De ce 
credeţi că astfel de atitudini îi împiedică pe oameni 
să caute şi să înţeleagă „marea cunoaştere”?

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un adevăr 
pe care l- aţi învăţat din 2 Nefi 32:4–7 şi explicaţi de ce 

este acest adevăr important în viaţa voastră.

Scriptură de bază – 2 Nefi 32:3
 5. Cât timp credeţi că vă va lua să memoraţi 2 Nefi 32:3 
dacă îl recitaţi de fiecare dată când mâncaţi? Scrieţi ver-

setul pe un carton sau pe o foaie mică de hârtie şi luaţi- l cu voi. 
Pentru următoarele zile, ospătaţi- vă din cuvintele lui Hristos în-
cercând să memoraţi 2 Nefi 32:3 înainte şi după fiecare masă pe 
care o serviţi. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi la câte 
mese a trebuit să- l recitaţi până l- aţi memorat.

Când ne facem timp pentru 
a evalua în mod cinstit cât 
de bine trăim conform unui 
anume principiu, noi Îi oferim 
ocazia Duhului Sfânt să ne 
ajute să înţelegem ce facem 
bine şi cum putem să ne 
îmbunătăţim. Pe măsură ce 
vă autoevaluaţi, încercaţi să 
căutaţi îndrumare de la Duhul 
Sfânt şi să fiţi complet cinstiţi.

Evaluarea 
propriilor vieţi
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2 Nefi 32:8–9
Nefi ne sfătuieşte să ne rugăm întotdeauna.
Mulţi oameni spun că, după ce au păcătuit, nu doresc 
să se roage la Tatăl Ceresc. Gândiţi- vă o clipă de ce se 
întâmplă acest lucru. Cine ar dori ca voi să nu vă rugaţi 
niciodată, mai ales după ce aţi păcătuit? De ce? Citiţi 
2 Nefi 32:8 pentru a afla ce ne învaţă Duhul Sfânt în 
legătură cu rugăciunea. Meditaţi asupra următoarelor 
întrebări: De ce credeţi că Domnul doreşte să vă rugaţi? 
De ce credeţi că Satana nu doreşte să vă rugaţi?

Citiţi 2 Nefi 32:9 şi aflaţi cât de des trebuie să ne ru-
găm şi ce binecuvântări ne promite Domnul dacă ne 
rugăm. În timp ce citiţi acest verset, v- ar putea fi util 
să ştiţi că a sfinţi înseamnă a dedica slujirii lui Dum-
nezeu sau a purifica.

Din 2 Nefi 32:9, învăţăm următorul principiu: Atunci 
când ne rugăm întotdeauna, putem face toate lu-
crurile pe care Domnul doreşte să le facem pentru 
binele sufletelor noastre. (Aveţi în vedere că 2 Nefi 
32:8–9 este un fragment care conţine o scriptură de 
bază. Puteţi să- l marcaţi într- un mod distinct, pentru 
a- l putea găsi cu uşurinţă.)

Gândiţi- vă la ce înseamnă să te rogi întotdeauna. Când 
citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului David A. 

Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
subliniaţi unul sau mai multe moduri prin care putem 
respecta porunca de a „[ne ruga] tot timpul”:

„Pot exista lucruri în caracterul nostru, în 
comportamentul nostru sau în ceea ce 
priveşte creşterea noastră spirituală, în 
legătură cu care trebuie să ne sfătuim cu 
Tatăl Ceresc în rugăciunea de dimineaţă. 
După ce ne exprimăm mulţumirile pentru 

binecuvântările primite, ne rugăm ca să putem înţelege, 
ca să fim îndrumaţi şi ajutaţi să facem lucrurile pe care 
nu le putem face numai prin puterea noastră…

În cursul zilei, păstrăm în inima noastră o rugăciune 
pentru ajutor şi îndrumare continue…

Observăm, în timpul unei astfel de zile (în care ne- am 
rugat dimineaţa), că există situaţii în care am avea 
tendinţa să vorbim urât, dar nu o facem; sau am putea 
fi înclinaţi să ne înfuriem, dar rămânem calmi. Distin-
gem ajutorul şi puterea venite din cer şi recunoaştem 
umili răspunsul la rugăciunea noastră. Chiar în acele 
momente de recunoaştere, oferim o rugăciune tăcută 
de recunoştinţă.

La sfârşitul zilei noastre, îngenunchem din nou şi dăm 
un raport Tatălui nostru. Revedem evenimentele zilei şi 
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exprimăm mulţumiri sincere pentru binecuvântările şi 
ajutorul pe care l- am primit. Ne pocăim şi, cu ajutorul 
Spiritului Domnului, identificăm căile prin care putem 
face lucrurile mai bine mâine şi putem deveni mai 
buni. Astfel, rugăciunea noastră de seară este clădită pe 
rugăciunea noastră de dimineaţă şi este o continuare a 
ei. Iar rugăciunea noastră de seară este, de asemenea, o 
pregătire pentru rugăciunea de dimineaţă.

Rugăciunile de dimineaţă şi de seară – şi toate ru-
găciunile dintre ele – nu sunt evenimente separate, 
necorelate, ci ele sunt legate una de alta în fiecare zi şi 
de- a lungul zilelor, săptămânilor, lunilor şi chiar anilor. 
Acesta este, în parte, modul în care împlinim îndemnul 
scriptural «rugaţi- vă tot timpul» (Luca 21:36; 3 Nefi 
18:15, 18; D&L 31:12). Asemenea rugăciuni semnifi-
cative sunt esenţiale pentru obţinerea celor mai mari 
binecuvântări pe care le are Dumnezeu pentru copiii 
Săi credincioşi” (,,Rugaţi- vă tot timpul”, Ensign sau 
Liahona, nov. 2008, p. 41–42).

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum cre-
deţi că vă poate ajuta în viaţă urmarea instrucţiunilor 

vârstnicului Bednar despre cum să „[ne rugăm] tot timpul”.

Pentru a încheia această lecţie, citiţi următoarea măr-
turie a vârstnicului Spencer J. Condie, care slujea, la 
acea vreme, în calitate de membru al Celor Şaptezeci, 
legată de ospătarea din cuvintele lui Hristos: „V- aţi 
putea confrunta cu luarea unor decizii privind misiu-
nea cu timp deplin, viitoarea dumneavoastră carieră şi, 
în cele din urmă, căsătoria. În timp ce citiţi scripturile 
şi vă rugaţi pentru îndrumare, s- ar putea să nu găsiţi 
răspunsul sub forma cuvintelor tipărite pe pagină dar, 
în timp ce citiţi, veţi primi îndemnuri specifice, precum 
şi îndrumări şi, după cum a fost promis, Duhul Sfânt 
«vă va arăta toate lucrurile pe care trebuie să le faceţi» 
[2 Nefi 32:5]” („Becoming a Great Benefit to Our Fel-
low Beings”, Ensign, mai 2002, p. 45).

Scriptură de bază –2 Nefi 32:8–9
 7. În următoarele 24 de ore, încercaţi să puneţi în prac-
tică în viaţa voastră ceea ce aţi învăţat despre cum să 

„[ne rugăm] tot timpul”. La începutul lecţiei următoare, veţi fi in-
vitaţi să vă împărtăşiţi gândurile şi sentimentele legate de 
această experienţă. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi 
ce efect poate să aibă asupra rugăciunilor voastre faptul de a vă 
strădui să „vă rugaţi tot timpul”.

 8. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 32 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 9: ZIUA 2

2 Nefi 33
Introducere
Nefi şi- a încheiat cronica declarând că propriile sale 
cuvinte scrise mărturisesc despre Isus Hristos şi îi con-
ving pe oameni să facă bine şi să îndure până la sfârşit. 
El a spus că, deşi a scris „în slăbiciune”, cuvintele sale 
sunt „de mare valoare” şi „vor fi întărite” pentru aceia 
care le vor citi (vezi 2 Nefi 33:3–4). El a depus mărturie 
că scrierile sale sunt „cuvintele lui Hristos” şi că oa-
menii vor fi răspunzători în faţa lui Dumnezeu pentru 
modul în care vor reacţiona faţă de ele (vezi 2 Nefi 
33:10–15).

 1. În lecţia precedentă, aţi fost invitaţi să încercaţi să 
„vă rugaţi tot timpul” timp de 24 de ore. În jurnalul pen-

tru studiul scripturilor, scrieţi gândurile şi sentimentele voastre 
legate de această experienţă.
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2 Nefi 33:1–15
Nefi explică scopurile pentru care scrie.
Gândiţi- vă un moment la motivele pentru care aţi dori 
ca Duhul Sfânt să vă aducă un mesaj în inimă.

Care este diferenţa dintre un mesaj care merge către 
inima cuiva şi un mesaj care intră în inima cuiva?

Citiţi 2 Nefi 33:1 şi căutaţi ce cuvânt – către sau în – a 
folosit Nefi pentru a descrie unde ne aduce Duhul 
Sfânt mesaje. Puteţi marca ceea ce găsiţi.

De ce credeţi că este important faptul că Duhul Sfânt 
poartă adevărul către inimile noastre, dar nu în inimile 
noastre?   
 

Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a făcut următoarea afirmaţie despre 
2 Nefi 33:1: „Vă rog să remarcaţi faptul că puterea Spi-
ritului poartă mesajul către inimă, dar nu neapărat în 
inimă. Un învăţător poate explica, demonstra, convinge 
şi mărturisi şi poate face aceste lucruri cu o mare pu-
tere spirituală şi cu eficienţă. Cu toate acestea, în cele 
din urmă, conţinutul mesajului şi mărturia Duhului 
Sfânt pătrund în inimă numai dacă cel ce le primește 
le permite să intre. Învăţarea prin credinţă este cea care 
permite să se ajungă în inimă” („Seek Learning by 
Faith”, Ensign, sept. 2007, p. 61).

Vârstnicul Gerald N. Lund, care slujea,  
la acea vreme, în calitate de membru al 
Celor Şaptezeci, a explicat de ce Duhul 
Sfânt va purta cuvântul către şi nu în 
inimile noastre: „De ce doar către inimă? 
Libertatea de a alege a fiecăruia este atât 

de sacră, încât Tatăl Ceresc nu va forţa niciodată inima 
omului, nici prin puterea Lui nesfârşită. Poate că 
oamenii vor încerca să facă aceasta, dar Dumnezeu nu. 
Altfel spus, Dumnezeu ne permite să fim păzitorii sau 
păstrătorii inimilor noastre. Noi trebuie ca, prin voinţa 
proprie, să ne deschidem inima faţă de Spirit, căci El  
nu va insista în privinţa noastră” („Să ne deschidem 
inimile”, Ensign sau Liahona, mai 2008, p. 33).

Ce credeţi că trebuie oamenii să facă pentru a- şi des-
chide inimile către Spirit?   
 

Citiţi 2 Nefi 33:2 şi identificaţi ce se întâmplă când 
oamenii aleg să- şi împietrească inimile. V- ar putea fi 
util să ştiţi că expresia „lucruri de nimic” înseamnă 
„fără valoare”.

către în

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce fel de 
comportament şi atitudine credeţi că ar trebui să aibă ci-

neva cu inima deschisă în timpul studiului personal al scripturilor, 
în timpul studiului acasă al materiei pentru seminar şi în timpul 
adunării de împărtăşanie.

În 2 Nefi 33:1–2, învăţăm acest principiu: Când ne 
deschidem inimile, mesajul de la Duhul Sfânt 
poate pătrunde în inimile noastre. Puteţi să scrieţi 
acest principiu în scripturile voastre.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Când aţi simţit că un mesaj al Evangheliei a intrat în inima 
voastră? În ce împrejurări s- a întâmplat acest lucru şi care au 
fost consecinţele?
 b. Ce vă spune acest lucru despre inima voastră la acel moment?

Citiţi 2 Nefi 33:3–7 şi căutaţi ce speranţe avea Nefi 
pentru cei care vor citi cuvintele sale. Apoi, comple-
taţi următoarele propoziţii sau fraze folosind propriile 
cuvinte sau pe cele ale lui Nefi. Aveţi în vedere că unele 
dintre acestea pot avea mai multe răspunsuri:

2 Nefi 33:3 – Mă rog tot timpul pentru   
 .

2 Nefi 33:4 – Ştiu   
 .

2 Nefi 33:6 – Mă bucur   
 .

2 Nefi 33:7 – Eu am   
 .

Pe măsură ce terminaţi de studiat 2 Nefi 33, aveţi în ve-
dere că aceste versete reprezintă ultima mărturie a lui 
Nefi care a fost consemnată în scriptură. Citiţi 2 Nefi 
33:10–14 şi imaginaţi- vă că auziţi aceste cuvinte rostite 
chiar de Nefi. Puteţi sublinia expresii care au un înţeles 
deosebit pentru voi.

 4. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, 

scrieţi câteva dintre expresiile 
din 2 Nefi 33:10–14 care au 
un înţeles deosebit pentru voi 
şi explicaţi de ce. De aseme-
nea, în jurnalul pentru studiul 
scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Dacă oa-
menii cred în Hristos, cum vor 
reacţiona faţă de Cartea lui 
Mormon? (Vezi 2 Nefi 33:10.)

Citiţi 2 Nefi 33:15 şi me-
ditaţi asupra ultimelor 
cuvinte ale lui Nefi: „Eu 

O referinţă suplimentară este 
o referinţă scripturală care vă 
va conduce către informaţii 
suplimentare despre subiectul 
pe care îl studiaţi. Pe măsură 
ce studiaţi, veţi avea mult de 
câştigat dacă veţi scrie refe-
rinţe suplimentare în scriptu-
rile voastre când găsiţi versete 
care vă ajută să înţelegeţi un 
alt verset din scriptură sau un 
subiect din scriptură.

Folosirea referinţelor 
suplimentare
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trebuie să mă supun”. Puteţi scrie, ca referinţă su-
plimentară în scripturile voastre, „1 Nefi 3:7” lângă 
2 Nefi 33:15. Citiţi din nou 1 Nefi 3:7 şi identificaţi 
legătura dintre aceste două versete.

 5. Petreceţi câteva minute pentru a recapitula 1 Nefi şi 
2 Nefi şi pentru a identifica exemple de supunere ale lui 

Nefi. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi câteva dintre 
exemplele pe care le găsiţi. De asemenea, căutaţi un pasaj prefe-
rat sau semnificativ care v- a convins să faceţi bine, să fiţi mai 
buni sau să credeţi în Salvator, aşa cum a spus Nefi (vezi 2 Nefi 
33:1). Scrieţi acest pasaj în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Ultima mărturie a lui Nefi şi avertismentul său adresat 
celor care ar putea respinge cuvintele sale sunt lucruri 
care ţin de responsabilitatea noastră privind modul în 
care tratăm Cartea lui Mormon. Preşedintele Joseph 
Fielding Smith ne- a învăţat că, în calitate de membri ai 
Bisericii, avem responsabilitatea de a studia Cartea lui 
Mormon:

„Eu cred că niciun membru al acestei Biserici nu va 
fi vreodată mulţumit până când nu a citit Cartea lui 
Mormon din nou și din nou şi până nu a meditat în 
mod profund asupra ei astfel încât să poată mărturisi 
că aceasta este într- adevăr o cronică inspirată de Cel 
Atotputernic şi că istoria ei este adevărată…

Niciun membru al acestei Biserici nu poate sta în 
prezenţa lui Dumnezeu dacă nu a citit cu seriozitate 

şi atenţie Cartea lui Mormon” (în Conference Report, 
oct. 1961, p. 18).

Aveţi ocazia de a decide cum veţi reacţiona la cuvintele 
lui Nefi şi faţă de Cartea lui Mormon.

 6. Evaluaţi cât de mult efort aţi depus pentru a studia 
Cartea lui Mormon şi scrieţi, în jurnalul pentru studiul 

scripturilor, un mod prin care vă puteţi îmbunătăţi studiul.

Pentru a încheia această lecţie, citiţi 
promisiunea preşedintelui Gordon B. 
Hinckley făcută tuturor celor care 
studiază cu sârguinţă Cartea lui Mor-
mon: „Indiferent de câte ori aţi citit 
înainte Cartea lui Mormon, în viaţa şi  

în căminele voastre veţi avea parte de o măsură mai 
mare din Spiritul Domnului, de mai multă determi-
nare de a umbla în supunere faţă de poruncile Sale şi 
de o mărturie mai puternică despre realitatea vie a 
Fiului lui Dumnezeu” („A Testimony Vibrant and 
True”, Ensign, aug. 2005, p. 6).

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Nefi 33 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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INTRODUCERE LA  

Iacov
De ce studiem această carte?
Studiind Cartea lui Iacov, putem învăţa lecţii 
importante de la un bărbat care a avut o credinţă 
fermă în Isus Hristos. Iacov a depus mărturie în 
mod repetat despre Salvator şi şi- a invitat poporul 
şi pe cei care îi citesc cuvintele să se pocăiască. El 
a propovăduit şi a dovedit importanţa îndeplinirii 
într- un mod sârguincios a chemărilor oferite de 
Domnul. Şi- a avertizat poporul împotriva pericolelor 
mândriei, bogăţiei şi imoralităţii. De asemenea, Iacov 
a citat şi a comentat pilda lui Zenos despre măslini, 
care ilustrează eforturile neobosite ale Salvatorului 
de a aduce salvarea tuturor copiilor lui Dumnezeu. În 
disputa sa cu Şerem, un antihrist, Iacov a arătat cum 
să reacţionezi în mod neprihănit faţă de cei care pun 
la îndoială sau critică credinţa noastră.

Cine a scris această carte?
Iacov, al cincilea fiu al Sariei şi al lui Lehi, a scris 
această carte. El s- a născut în pustiu, în timpul 
călătoriei familiei sale către ţara făgăduinţei. În 
tinereţea sa, Iacov a „suferit multe necazuri şi multă 
întristare din cauza grosolăniei fraţilor [săi]” (2 Nefi 
2:1). Totuşi, Lehi i- a promis că Dumnezeu „va sfinţi 
suferinţele [lui Iacov] spre binele [său]” şi că el îşi va 
petrece zilele „în slujba Dumnezeului [său]” (2 Nefi 
2:2–3). În tinereţea sa, Iacov a văzut slava Salvatorului 
(vezi 2 Nefi 2:3–4). Nefi l- a uns pe Iacov să fie preot şi 
învăţător al nefiţilor (vezi 2 Nefi 5:26) şi, mai târziu, 
i- a încredinţat plăcile mici ale lui Nefi (vezi Iacov 
1:1–4). Fiind un conducător al preoţiei şi un învăţător 
credincios, Iacov a lucrat cu sârguinţă pentru a- şi 
convinge poporul să creadă în Hristos (vezi Iacov 1:7). 
El a primit revelaţii legate de Salvator, a avut parte de 
slujirea îngerilor, a auzit glasul Domnului (vezi Iacov 
7:5) şi L- a văzut pe Mântuitorul său (vezi 2 Nefi 11:2–
3). Iacov a fost tatăl lui Enos, căruia i- a încredinţat 
plăcile înainte de a muri.

Când şi unde a fost scrisă?
Cartea lui Iacov începe în jurul anului 544 î.H., când 
Nefi i- a încredinţat lui Iacov plăcile mici. Se termină 
aproape de sfârşitul vieţii lui Iacov, când el i- a dat 
plăcile fiului său, Enos. Iacov a scris această cronică 
atunci când locuia în ţara lui Nefi.

UNITATEA 9: ZIUA 3

Iacov 1–2
Introducere
După moartea lui Nefi, nefiţii au început să „se dedea 
întrucâtva la unele practici păcătoase” sub domnia 
unui nou rege (Iacov 1:15). Cei doi fraţi mai mici ai 
lui Nefi, Iacov şi Iosif, au fost unşi de Nefi ca preoţi 
şi învăţători ai poporului şi au lucrat cu sârguinţă să 
convingă poporul să se pocăiască şi să vină la Hris-
tos. Iacov s- a supus poruncii lui Nefi de a consemna 
învăţăturile, revelaţiile şi profeţiile sacre pe plăcile mici. 
Fiind fidel responsabilităţii primite de la divinitate, 
Iacov i- a chemat pe oamenii din poporul său să se po-
căiască şi i- a avertizat în legătură cu păcatele reprezen-
tate de mândrie, de iubirea de bogăţii şi de imoralitatea 
sexuală. El a propovăduit despre pericolele şi consecin-
ţele acestor trei păcate răspândite.

Iacov 1:1–2:11
Iacov îi avertizează pe oameni în legătură cu ticăloşia lor.
Gândiţi- vă ce aţi spune în situaţia următoare: Unul 
dintre prietenii voştri de la Biserică are o atitudine ne-
gativă faţă de conducătorii preoţiei şi spune: „Ei nu par 
să cunoască realitatea. Ne tot avertizează în legătură 
cu alegerile care nu contează prea mult. Mi- aş dori ca 
ei să nu petreacă atât de mult timp spunându- ne toate 
lucrurile rele pe care trebuie să le evităm. Ar trebui să 
vorbească doar despre lucrurile pozitive”.

Gândiţi- vă de ce uneori conducătorii preoţiei ne averti-
zează împotriva păcatului. Iacov a consemnat că, după 
moartea lui Nefi (vezi Iacov 1:9), poporul a început să 
se dedea întrucâtva la unele practici păcătoase. Citiţi 
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Iacov 1:15–16 şi identificaţi ce făcea poporul de îl făcea 
pe Iacov să fie îngrijorat.

Puteţi încercui cuvântul a început în Iacov 1:15–16. De ce 
este o binecuvântare faptul că avem conducători ai preo-
ţiei care ne avertizează despre probleme când acestea 
apar sau chiar înainte ca acestea să apară?   
 

Citiţi Iacov 1:6–8 şi identificaţi de ce Iacov şi ceilalţi 
conducători sfătuiau poporul lui Nefi să nu păcătu-
iască. De ce credeţi că acei conducători ai preoţiei 
din familia voastră, precum şi cei locali şi generali, vă 
avertizează în legătură cu păcatul şi vă învaţă Evanghe-
lia cu atâta sârguinţă? Puteţi marca expresiile din Iacov 
1:7 care ne învaţă următorul adevăr: Conducătorii 
preoţiei lucrează cu sârguinţă pentru a ne ajuta să 
venim la Hristos.

Citiţi Iacov 1:17–19 şi căutaţi alte motive pentru care 
Iacov şi fratele său Iosif lucrau cu atâta sârguinţă pen-
tru a învăţa poporul.

Ce credeţi că înseamnă să primiţi o „,[misiune] de la 
Domnul” (Iacov 1:17)?   
 

Puteţi marca oricare alte expresii care ajută la învăţarea 
următorului principiu: Conducătorii preoţiei au o 
responsabilitate primită de la divinitate de a pro-
povădui cuvântul lui Dumnezeu şi de a ne avertiza 
împotriva păcatului.

Meditaţi un moment de ce este important să înţelegem 
că respectivii conducători ai Bisericii răspund pentru 
eforturile lor de a ne învăţa ceea ce Domnul doreşte ca 
noi să ştim.

Pe măsură ce citiţi Iacov 2:1–3, 6–7, 10–11, căutaţi ex-
presii care ne arată ce părere avea Iacov despre sarcina 
sa dificilă de a- şi chema poporul să se pocăiască.

 1. Gândiţi- vă ce vă învaţă următoarele expresii despre 
motivaţia lui Iacov de a- şi îndeplini sarcina dificilă: „În 

ziua aceasta mă simt mult mai împovărat de dorinţa şi neliniş-
tea pentru bunăstarea sufletelor voastre” (Iacov 2:3) şi „trebuie 
să fac aşa cum cer poruncile stricte ale lui Dumnezeu” (Iacov 
2:10). În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la urmă-
toarele întrebări:
 a. Când aţi simţi dragostea şi grija unui conducător al preoţiei 
pentru voi?
 b. Când aţi simţit că faptele şi cuvintele unui conducător al 
preoţiei sunt inspirate de Dumnezeu pentru a vă ajuta?

Reflectaţi din nou asupra situaţiei prezentate la înce-
putul lecţiei. Gândiţi- vă cum aţi răspunde prietenului 
vostru ţinând cont de ceea ce aţi studiat astăzi.

Pe măsură ce studiaţi scrip-
turile, este important să 
faceţi o pauză şi să meditaţi 
cum poate fi pus în practică 
un anumit principiu în viaţa 
voastră. Gândiţi- vă cum v- aţi 
comporta dacă aţi înţelege şi 
aţi trăi conform unui principiu 
propovăduit în scripturi. În 
acest caz, meditarea asupra 
modului în care i- aţi răs-
punde unui prieten care are 
o atitudine negativă față de 
conducătorii preoţiei vă poate 
ajuta să înţelegeţi de ce ne 
avertizează conducătorii noştri 
împotriva păcatului.

Corelarea scripturilor 
cu viaţa noastră zilnică

Iacov 2:12–21
Iacov îşi mustră poporul 
din cauza mândriei 
acestuia.
Pentru a vă pregăti să 
studiaţi ceea ce Dom-
nul i- a poruncit lui 
Iacov să propovăduiască, 
gândiţi- vă la binecuvân-
tările pe care Domnul vi 
le- a oferit în următoarele 
aspecte: familie, prieteni, 
conducători şi învăţători 
ai Bisericii, aptitudini 
artistice şi muzicale, 
aptitudini sportive, ta-
lente, educaţie, ocazii de 
a progresa, cunoaşterea 
Evangheliei şi bunuri 
materiale. Gândiţi- vă şi la 
alte moduri în care Dom-
nul v- a binecuvântat.

Citiţi Iacov 2:12–13 şi identificaţi ceea ce căutau nefiţii. 
Observaţi că Iacov predica faptul că „providenţa” i- a 
binecuvântat pe nefiţi cu bogăţii. Această expresie se 
referă la Tatăl nostru din Cer.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi de ce este 
important pentru voi să vă amintiţi că Domnul v- a dat bi-

necuvântările şi aptitudinile pe care le aveţi.

Dacă nu suntem atenţi, după ce am primit binecuvân-
tările pe care le căutăm, putem deveni mândri aşa cum 
au făcut şi nefiţii. În spaţiul liber, scrieţi ce credeţi că 
înseamnă să „[creşteţi] în mândria inimilor voastre”.  
  
 

Potrivit celor consemnate în Iacov 2:13, care a spus 
Iacov că erau unele dintre cauzele mândriei nefiţilor?  
  
 

Gândiţi- vă la o persoană din zilele noastre sau la un 
grup de persoane care se poartă urât, îi ignoră sau 
îi persecută pe alţii, deoarece ei „au primit mai din 
abundenţă” decât aceia cu care se poartă urât (Iacov 
2:13). De exemplu, pentru că unii oameni au mai mulţi 
bani, mai mulţi prieteni, mai multe aptitudini sportive 
sau chiar o cunoaştere mai bună a Evangheliei decât 
altcineva, ei pot gândi în mod greşit că sunt mai buni 
decât alţii sau chiar că îi pot persecuta. Meditaţi dacă  
a existat un moment în viaţa voastră în care aţi fost 
plini de mândrie.
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Citiţi Iacov 2:17–21 şi marcaţi expresiile care vă pot 
ajuta să învingeţi mândria.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi două sau 
mai multe expresii pe care le- aţi găsit în Iacov 2:17–21 şi 

explicaţi cum vă pot ajuta acele expresii să vă învingeţi mândria. 
În timp ce faceţi acest exerciţiu, v- ar fi putea fi util să vă gândiţi 
la câteva dintre următoarele întrebări: Ce credeţi că înseamnă să 
căutăm împărăţia lui Dumnezeu? Ce credeţi că înseamnă să că-
pătăm speranţă în Hristos? Cum v- ar influenţa modul în care îi 
priviţi şi îi trataţi pe alţii faptul că doriţi să căutaţi împărăţia lui 
Dumnezeu şi să căpătaţi speranţă în Hristos?

Imaginaţi- vă că mama, tatăl sau conducătorul vostru 
v- a întrebat ce aţi studiat astăzi. Scrieţi un principiu din 
Iacov 2:17–21 care să constituie un răspuns la întreba-
rea lor.   
 

Un principiu din Iacov 2:17–21 este: Trebuie să cău-
tăm împărăţia lui Dumnezeu mai presus de oricare 
alte interese.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un mod 
prin care puteţi folosi binecuvântările şi ocaziile pe care 

Domnul vi le- a dat pentru a ajuta la clădirea împărăţiei lui Dum-
nezeu şi la binecuvântarea vieţilor celorlalţi.

Iacov 2:22–30
Iacov îşi mustră oamenii din cauza imoralităţii sexuale.
Afirmaţia de mai jos a fost rostită de preşedintele Ezra 
Taft Benson. Ghiciţi care sunt cele două cuvinte care se 
potrivesc:

„Păcatul devastator al acestei generaţii este 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” („Cleansing the 
Inner Vessel”, Ensign, mai 1986, p. 4; căutaţi răspunsul 
corect la sfârşitul acestei lecţii).

Citiţi Iacov 2:22–23, 28 şi marcaţi expresiile pe care 
Iacov le- a folosit pentru a descrie gravitatea imoralităţii 
sexuale. V- ar putea fi util să înţelegeţi faptul că preacur-
vie se referă la păcatele sexuale.

Vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, a explicat care 
sunt unele dintre faptele care încalcă legea 
castităţii dată de Domnul: „Orice intimi-
tate sexuală în afara căsătoriei – adică orice 
contact intenţionat cu părţile intime şi 

sacre ale trupului altei persoane, pe deasupra sau pe 
sub haine – este un păcat şi este interzisă de Dumne-
zeu. Faptul de a stimula în mod intenţionat aceste trăiri 
în trupul vostru este, de asemenea, un păcat” („Making 
the Right Choices”, Ensign, nov. 1994, p. 38).

Comportamentul homosexual şi vizionarea pornogra-
fiei reprezintă, de asemenea, încălcarea legii castităţii 
date de Domnul.

Potrivit celor consemnate în Iacov 2:23–24, observaţi 
cum au căutat nefiţii să- şi motiveze păcatele. Alocați- vă 
puţin timp pentru a vă gândi cum caută oamenii din 
ziua de astăzi să motiveze imoralitatea sexuală.

Unul dintre păcatele comise de nefiţi a fost practicarea 
neautorizată a căsătoriei pluraliste. Iacov a propovă-
duit că Domnul a poruncit că un bărbat trebuie să fie 
căsătorit cu o singură soţie (vezi Iacov 2:27). Să ai mai 
mult de o soţie fără aprobarea Domnului primită prin 
intermediul conducătorilor preoţiei numiţi de El este 
un exemplu de păcat sexual. În ochii lui Dumnezeu, 
păcatele sexuale sunt foarte grave (vezi Alma 39:5).

Oamenii Domnului au aprobarea să practice căsătoria 
pluralistă doar atunci când Domnul porunceşte acest 
lucru (vezi Iacov 2:30). În anumite perioade din istoria 
lumii, Domnul a poruncit oamenilor Săi să practice 
căsătoria pluralistă. De exemplu, căsătoria pluralistă era 
practicată în vremurile Vechiului Testament de Avraam 
şi Sara (vezi Genesa 16:1–3; D&L 132:34–35, 37) şi de 
nepotul lor Iacov (vezi D&L 132:37) şi a fost practicată 
pentru o perioadă la începuturile Bisericii restaurate, 
începând cu profetul Joseph Smith (vezi D&L 132:32–
33, 53). Totuşi, Dumnezeu i- a poruncit lui Wilford 
Woodruff, profetul Său, să pună capăt practicii căsăto-
riei pluraliste (vezi Declaraţia oficială nr. 1 din Doctrină 
şi legăminte).

Citiţi Iacov 2:31–35 şi marcaţi expresiile care enumeră 
unele dintre consecinţele negative ale păcatului sexual.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Potrivit celor relatate de Iacov, cum ne afectează familiile 
imoralitatea sexuală?
 b. Unii tineri pot încerca să justifice într- un mod raţional faptul 
că ei pot fi imorali sexual, deoarece ei nu sunt căsătoriţi şi, drept 
urmare, nu îşi înşală soţia, şi nici nu au copii. Cum poate imorali-
tatea sexuală să afecteze un tânăr sau pe familia acestuia?
 c. De ce credeţi că Domnul consideră imoralitatea un păcat atât 
de grav?

Recitiţi începutul versetului Iacov 2:28 şi marcaţi ce Îl 
bucură pe Domnul. (Aveţi în vedere că, deşi Iacov le- a 
menţionat în mod concret pe femei în acest verset, este 
la fel de adevărat că Domnul se bucură şi de castitatea 
bărbaţilor.) Acest verset ne învaţă următorul principiu: 
Domnul se bucură de castitatea oamenilor.

Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat astăzi, gândiţi- vă 
de ce Domnul se bucură de castitatea copiilor Săi. 
Gândiţi- vă la familia voastră, precum şi la familia pe 
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care speraţi să o întemeiaţi în viitor. Cum vă va bine-
cuvânta pe voi şi pe ei faptul că trăiţi conform legii 
castităţii date de Domnul? Cugetaţi cum Îl bucură pe 
Domnul alegerile pe care le faceţi de a fi caşti şi curaţi.

Puteţi rămâne curaţi. Dacă aţi păcătuit încălcând legea 
castităţii, vă puteţi pocăi şi deveni curaţi prin inter-
mediul ispăşirii lui Isus Hristos. Căutaţi îndrumarea 
Duhului Sfânt pe măsură ce vă gândiţi la unul sau mai 
multe moduri prin care puteţi să vă protejaţi mai bine 
pentru a nu încălca legea castităţii. Dacă aţi comis orice 
fel de păcat sexual, faceţi tot ce este necesar, inclusiv 
faptul de a vă întâlni cu episcopul sau preşedintele 
vostru de ramură, pentru a mărturisi ce aţi făcut de  
aţi încălcat legea castităţii dată de Domnul.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Iacov 1–2 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
Răspunsul legat de cuvintele lipsă din citatul de la înce-
putul acestei lecţii: Preşedintele Benson a spus: „Păcatul 
devastator al acestei generaţii este imoralitatea sexuală.”

UNITATEA 9: ZIUA 4

Iacov 3–4
Introducere
Iacov 3 conţine concluzia cuvântării adresate de Iacov 
poporului său. În această concluzie, Iacov a oferit câteva 
cuvinte de alinare şi o promisiune celor cu inimile pure. 
De asemenea, el i- a mustrat pe cei mândri şi pe cei des-
frânaţi din rândul poporului său, avertizându- i de con-
secinţele pe care aveau să le îndure dacă nu se pocăiau. 
Iacov 4 conţine cuvinte pe care Iacov a fost inspirat să 
le scrie pentru oamenii care, într- o zi, aveau să citească 
cronica sa. El a depus mărturie despre ispăşirea lui Isus 
Hristos şi i- a îndemnat pe cititorii săi să se împace (să fie 
din nou în armonie) cu Dumnezeu Tatăl prin interme-
diul ispăşirii. Cu un glas de avertizare, el a vorbit despre 
iudeii care aveau să- L respingă pe Isus Hristos şi care 
aveau să respingă claritatea Evangheliei Sale.

Iacov 3
Iacov îi încurajează pe cei cu inima pură şi îi îndeamnă pe 
ceilalţi să se pocăiască.
Gândiţi- vă ce sfat aţi putea să îi daţi unei tinere fete 
sau unui tânăr băiat aflat în următoarele situaţii:

• O tânără fată care se străduieşte să trăiască în nepri-
hănire suferă pentru că tatăl ei este alcoolic.

• Un tânăr băiat care face tot ce- i stă în putinţă să tră-
iască în acord cu Evanghelia are dificultăţi din cauza 
divorţului părinţilor săi.

• O tânără fată încearcă în mod sârguincios să- şi 
iubească familia, dar are dificultăţi acasă din cauza 
faptelor egoiste şi lipsite de consideraţie ale surorii ei.

Gândiţi- vă la un moment în care aţi avut de înfruntat 
încercări deşi vă străduiaţi să trăiţi în neprihănire. Iacov 
ne- a învăţat ce să facem în astfel de situaţii. Citiţi prima 
propoziţie din Iacov 3:1 şi identificaţi cui i s- a adresat 
Iacov mai întâi în capitolul 3.

Iacov a spus că, din cauza mândriei şi imoralităţii altora 
(lucruri de care el i- a avertizat înainte, potrivit celor 
consemnate în Iacov 2), cei cu inimile pure au avut de 
suferit. Citiţi Iacov 3:1–2 şi completaţi următorul tabel:

Ce i- a îndemnat Iacov să 
facă pe cei cu inima pură?

Ce le promite Dumnezeu 
celor cu inima pură?

 1. Recitiţi răspunsurile voastre din prima coloană. Pentru 
a studia mai bine acest principiu, în jurnalul pentru stu-

diul scripturilor, răspundeţi la două dintre următoarele întrebări:
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 a. Cum credeţi că o persoană tânără poate „[privi] către Dum-
nezeu cu fermitatea minţii”?
 b. Ce credeţi că înseamnă să te rogi la Dumnezeu „cu credinţă 
mare” în timpul unei încercări?
 c. Ce credeţi că poate face o persoană tânără pentru „[a primi] 
cuvântul plăcut al lui Dumnezeu?

 2. Recitiţi răspunsurile voastre din a doua coloană. 
Aceste versete ne învaţă că Dumnezeu îi va consola în 

suferinţă pe cei cu inima pură. Pentru a studia mai bine acest 
principiu, în jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la una 
sau mai multe dintre următoarele întrebări:
 a. Cum v- a consolat Dumnezeu în suferinţele voastre atunci 
când aţi încercat să- L urmaţi?
 b. Cum v- a ajutat în timpul unei încercări faptul că v- aţi rugat 
„cu credinţă mare”?
 c. Când v- a ajutat să simţiţi dragostea lui Dumnezeu faptul că 
aţi primit cuvântul Său?

După ce le- a vorbit celor cu inima pură, Iacov s- a adre-
sat celor care nu erau cu inima pură. Citiţi Iacov 3:3–4, 
10–12 şi identificaţi ce i- a îndemnat Iacov pe aceşti 
oameni să facă. V- ar putea fi util să ştiţi că expresia 
„înviaţi înzestrările” înseamnă a ne dezmetici aptitudi-
nile şi emoţiile, iar cuvintele imoralitate şi lascivitate se 
referă la păcatele sexuale şi desfrâu.

În Iacov 3:3–4, 10–12, citim, de asemenea, şi despre 
avertizările lui Iacov legate de ce urma să se întâmple 
cu cei din poporul său dacă nu se pocăiau. După ce aţi 
studiat aceste versete, încercuiţi expresiile care des-
criu următoarele consecinţe: (a) Lamaniţii aveau să- i 
distrugă. (b) Exemplul lor avea să îi ducă pe copiii lor la 
distrugere. (c) Ei aveau să aibă parte de a doua moarte, 
sau, cu alte cuvinte, de îndepărtarea de Dumnezeu.

Gândiţi- vă un moment cum ar putea avertismentul 
lui Iacov să fie considerat o mare binecuvântare pen-
tru poporul său.

Potrivit celor relatate în Iacov 3:5–7, Iacov a afirmat cu 
îndrăzneală că lamaniţii erau „mai drepţi” decât nefiţii 
deoarece „bărbaţii lor îşi [iubeau] nevestele şi nevestele 
lor îşi [iubeau] bărbaţii; şi bărbaţii şi nevestele îşi [iu-
beau] copiii”. Nefiţii trebuiau să se pocăiască de toate 
păcatele lor, mai ales de acelea care duceau la scăderea 
dragostei şi încrederii în cadrul familiilor lor.

Meditaţi asupra versetelor Iacov 3:11–12 şi rezumaţi 
mesajul lor cu propriile cuvinte.   
 

Faceţi- vă puţin timp pentru a vă gândi la ispitele pe care 
le înfruntaţi şi de ce consecinţe îngrozitoare scăpaţi dacă 
vă pocăiţi de fărădelegile voastre.

Pentru a rezuma scripturile 
folosindu- vă propriile cu-
vinte, căutaţi să înţelegeţi 
ce ne învaţă scripturile şi, 
apoi, gândiţi- vă la, spuneţi 
sau scrieţi mesajul într- un 
mod care are sens pentru 
voi. Acest lucru vă poate 
ajuta să puneţi în aplicare, 
în viaţa voastră, adevărurile 
scripturale. După ce aţi făcut 
rezumatul unui verset sau 
unor versete, recitiţi- le şi 
asiguraţi- vă că rezumatul 
redă întocmai principala idee 
a versetului sau a versetelor.

Rezumarea scripturilor 
folosindu- vă 
propriile cuvinte

Iacov 4
Iacov îi îndeamnă pe cei 
din poporul său să capete 
speranţa că se pot întoarce 
în prezenţa lui Dumnezeu.
Pentru a vă pregăti 
să studiaţi Iacov 4, 
ridicaţi- vă stiloul sau 
creionul la cel puţin un 
metru deasupra manua-
lului vostru şi încercaţi să 
îi daţi drumul astfel încât 
să atingă centru ţintei – 
„limita”. Puteţi încerca 
să faceţi acest lucru de 
câteva ori. Gândiţi- vă cât 
de lipsite de eficienţă ar fi 
eforturile voastre dacă nu 
aţi fi atenţi la ţintă. Cât 
de bine credeţi că s- ar 
descurca oamenii la tra-
sul cu arcul dacă nu s- ar 
uita niciodată la ţintă sau la limitele acesteia în timp ce 
ar trage sau dacă s- ar uita la ce se află dincolo de ţintă? 
Citiţi Iacov 4:14 şi identificaţi care sunt trăsăturile celor 
despre care Iacov a profeţit că aveau să se uite „dincolo 
de limite [ţintă]”.

Puteţi scrie în scripturile voastre, lângă Iacov 4:14, că 
„limita [ţinta] este Hristos” (Neal A. Maxwell, „Jesus of 
Nazareth, Savior and King”, Ensign, mai 1976, p. 26). 
De asemenea, Pavel a predicat: „Alerg spre ţintă, 
pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în 
Hristos Isus” (Filipeni 3:14).

Profetul Iacov se referea la iudeii care au înţeles greşit 
legea lui Moise şi scopul ei de a- i conduce la Salvator. 
Mulţi dintre iudei aşteptau o altfel de eliberare faţă de 
cea pe care bunul Isus, Mesia, le- a oferit- o – ei aştep-
tau o eliberare de conducerea străină şi de opresiune.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:
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 a. Ce credeţi că înseamnă să priveşti dincolo de limite (ţintă) 
(Isus Hristos)?
 b. Ce atitudini şi fapte enumerate în Iacov 4:14 i-au orbit pe iu-
dei şi i-au împiedicat să- L accepte pe Isus Hristos?
 c. Care ar fi câteva exemple de astăzi ale faptului de a te uita 
dincolo de limite (ţintă) sau de a eşua să te concentrezi asupra 
Salvatorului?

Iacov a dorit ca cei care îi vor citi cronica să aibă o ati-
tudine complet diferită de cea a iudeilor care au ratat 
ţinta. Citiţi Iacov 4:4 şi identificaţi ce dorea Iacov să 
ştie toţi cei care îi vor citi cronica. Citiţi, de asemenea, 
Iacov 4:12 şi marcaţi expresia „de ce să nu vorbesc 
despre ispăşirea lui Hristos”. Potrivit celor consemnate 
în Iacov 4:4–12, Iacov a oferit mai multe motive pentru 
care credea în Isus Hristos şi simţea că era important 
să le spună şi altora despre ispăşire.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următoa-
rele referinţe scripturale şi, apoi, faceţi un rezumat al lu-

crurilor pe care Iacov le- a propovăduit despre Isus Hristos sau 
despre ispăşire în fiecare referinţă:
 a. Iacov 4:4–6
 b. Iacov 4:7–8
 c. Iacov 4:9–10
 d. Iacov 4:11

Ce cuvinte sau expresii din Iacov 4:4–6 indică faptul că 
poporul lui Iacov a înţeles natura Dumnezeirii?

V- ar putea fi util să ştiţi că a fi „prezentaţi ca primele 
roade ale lui Hristos către Dumnezeu” (Iacov 4:11) se 

O vie este o parte dintr- un teren folosit pentru a planta viţă de vie şi măslini. Măslinii erau foarte valoroşi în Israelul din vechime. Măslinele erau 
folosite în mâncăruri, iar uleiul de măsline se folosea la gătit, pe post de leacuri şi drept combustibil pentru lămpi. Totuşi, măslinii necesitau multă 
îngrijire şi muncă pentru a da roade bune.

referă la a sta înaintea lui Dumnezeu demn de a intra 
în împărăţia celestială. De asemenea, este important 
să înţelegem că, dacă dorim să avem „speranţă în slava 
[Salvatorului]” (Iacov 4:4), trebuie să credem că Isus 
Hristos ne- a oferit calea de a fi mântuiţi de păcatele 
noastre şi de a fi înviaţi pentru a ne putea întoarce în 
prezenţa Tatălui Ceresc.

Un adevăr pe care îl putem învăţa din Iacov 4 este 
acesta: Prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos, 
putem fi plini de speranţă şi împăcaţi cu Dumnezeu.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi pe 
scurt la următoarele întrebări:

 a. Recitiţi adevărurile despre Isus Hristos studiate în Iacov 4:4–12 
şi alegeţi unul care vă motivează în mod deosebit să doriţi să vor-
biţi despre ispăşire. Scrieţi acel adevăr şi explicaţi de ce l- aţi ales.
 b. Ce alte motive personale vă motivează să doriţi să vorbiţi de-
spre Isus Hristos şi ispăşire?

Pe măsură ce terminaţi această lecţie, cugetaţi de ce 
sunteţi recunoscători pentru Salvator. Puteţi împărtăşi 
motivele voastre cu un membru al familiei sau un 
prieten apropiat.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Iacov 3–4 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 10: ZIUA 1

Iacov 5–6
Introducere
Iacov 5 conţine pilda măslinului cultivat şi a celui 
sălbatic, care a fost spusă iniţial de un profet pe nume 
Zenos. Iacov a folosit această pildă pentru a ne învăţa 
că Domnul lucrează întotdeauna pentru a aduce sal-
varea poporului Său de legământ, chiar şi atunci când 
acesta se îndepărtează de El. Pilda ne arată că Domnul 
a împrăştiat părţi din casa lui Israel – poporul Său de 
legământ – pe întreg pământul şi că El Îşi va aduna 
poporul în zilele din urmă. Ca membri ai casei lui Israel 
şi slujitori ai Domnului, pentru noi pilda are astăzi o 
însemnătate aparte şi personală. În Iacov 6, Iacov a 
subliniat mila şi dreptatea Domnului încurajându- şi 
poporul – şi pe noi – să ne pocăim.

Iacov 5:1–12
Iacov îl citează pe Zenos, care a comparat casa lui Israel cu 
un măslin cultivat.
Cunoaşteţi un prieten sau pe cineva drag care s- a în-
doit de dragostea lui Dumnezeu pentru el, mai ales în 
timpul unei încercări în care acel cineva s- a îndepărtat 
de El? Meditaţi asupra următoarelor idei:

• Un tânăr deţinător al preoţiei dobândeşte un obicei 
păcătos. El crede că alţii pot fi iertaţi, dar se îndoieşte 
că Domnul ar accepta pocăinţa lui.

• O tânără fată încalcă o poruncă. Ea simte vină, se 
simte oribil şi se îndoieşte de faptul că Domnul o mai 
iubeşte.

Iacov a profeţit că iudeii aveau să- L respingă pe Isus 
Hristos (vezi Iacov 4:15). El a profeţit, de asemenea, că 
Isus Hristos avea să continue să lucreze pentru salvarea 
celor din poporul Său chiar şi după ce ei L- au respins. 
Pentru a ilustra acest adevăr, Iacov a citat o pildă spusă 
de un profet pe nume Zenos (vezi Iacov 5:1). O pildă, 
asemenea unei alegorii, este o poveste care foloseşte 
personaje, obiecte şi fapte simbolice pentru a propovă-
dui adevăruri. Pe măsură ce studiaţi Iacov 5, gândiţi- vă 
cum vă ajută Domnul mereu, chiar şi când aţi păcătuit.

Citiţi Iacov 5:2 şi marcaţi în scripturile voastre cui îi 
adresase Zenos această învăţătură.

Deoarece aţi făcut legăminte cu Domnul botezându- vă, 
sunteţi membri ai casei lui Israel. Faceţi parte din 
povestea spusă în Iacov 5, care este despre voi. Citiţi 
Iacov 5:3 şi marcaţi ce simbol a folosit Zenos în pilda sa 
pentru a reprezenta casa lui Israel. Marcaţi, de aseme-
nea, ce începuse să se întâmple cu măslinul cultivat.

Observaţi că nota de subsol d din Iacov 5:3 indică 
faptul că uscarea măslinului simbolizează apostazia. 
Apostazia are loc când persoane sau grupuri de oameni 
se îndepărtează de Domnul şi de Evanghelia Sa.

Tabelul de mai jos conţine o listă de simboluri care ne 
ajută să desluşim înţelesul pildei lui Zenos. De ase-
menea, tabelul conţine şi versetele unde apar pentru 
prima dată aceste simboluri. Marcaţi aceste simboluri 
în scripturile voastre. Puteţi, de asemenea, să scrieţi 
înţelesul câtorva simboluri pe marginea paginilor din 
scriptura voastră.

Iacov 5: Pilda măslinului cultivat şi a celui sălbatic

Simbol Înţeles

Măslinul cultivat 
(versetul 3)

Casa lui Israel, poporul de 
legământ al Domnului

Via (versetul 3) Lumea

Uscarea (versetul 3) Păcat şi apostazie

Stăpânul viei (versetul 4) Isus Hristos

Tunderea, prăşirea şi 
îngrăşarea (versetul 4)

Eforturile Domnului de a ne 
ajuta să fim neprihăniţi şi să 
facem fapte bune

Ramuri (versetul 6) Grupuri de oameni

Măslinul sălbatic 
(versetul 7)

Neamurile – aceia care nu au 
făcut legăminte cu Domnul. Spre 
sfârşitul pildei, măslinii cultivaţi, 
ce simbolizează grupuri de 
oameni din casa lui Israel aflaţi 
în apostazie, sunt, de asemenea, 
descrişi ca fiind „[sălbatici]”.

Smulgerea şi altoirea 
ramurilor (versetele 7–8)

Împrăştierea şi adunarea 
poporului de legământ al 
Domnului. De asemenea, 
altoirea ramurilor măslinilor 
sălbatici în măslinii cultivaţi 
simbolizează convertirea 
neamurilor, care au devenit 
parte a poporului de legământ 
al Domnului prin botez.

Arderea ramurilor 
(versetul 7)

Judecăţile lui Dumnezeu 
abătute asupra celor păcătoşi

Rod (versetul 8) Vieţile şi faptele oamenilor
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Iacov 5: Pilda măslinului cultivat şi a celui sălbatic

Simbol Înţeles

Rădăcinile măslinului 
cultivat (versetul 11)

Legămintele pe care Domnul 
le face cu cei care Îl urmează. 
Rădăcinile pot simboliza, de 
asemenea, persoane cu care 
Domnul a făcut un legământ 
în vechime, persoane precum 
Avraam, Isaac şi Iacov (vezi 
Iacov 6:4).

Citiţi Iacov 5:4–6 şi marcaţi ce a făcut Stăpânul viei 
mai întâi pentru a salva măslinul cultivat. Uitaţi- vă în 
tabelul de mai sus şi vedeţi cine este Stăpânul viei şi ce 
simbolizează acţiunile Sale de a tunde, prăşi şi îngrăşa.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, a explicat 
care este, de fapt, scopul acestei pilde: Pe 
măsură ce citiţi explicaţia sa, aveţi în 
vedere că ceea ce ne învaţă reprezintă 
înţelesul profund al acestei pilde.

„Intenţia acestei pilde relatate de Iacov este, de la înce-
put, să ne vorbească despre Hristos [Stăpânul viei]…

Chiar şi în timp ce Domnul viei şi lucrătorii Săi se 
străduiesc să întărească, să tundă, să purifice şi, astfel, 
să facă pomii lor roditori, în acest rezumat de impor-
tanţă istorică despre împrăştierea şi adunarea lui Israel, 
sensul mai profund al ispăşirii susţine şi consolidează 
lucrările lor” (Christ and the New Covenant: The Messia-
nic Message of the Book of Mormon [1997], p. 165).

Deşi Iacov 5 pare că este despre măslini, această pildă 
se referă la oamenii care s- au îndepărtat de Domnul 
păcătuind şi la eforturile Domnului de a- i ajuta să se 
întoarcă înspre El. Acest capitol ne învaţă că Domnul 

ne iubeşte şi lucrează cu sârguinţă pentru salva-
rea noastră. Pe măsură ce continuaţi să studiaţi pilda, 
căutaţi dovezi că este adevărată acordând o atenţie 
deosebită sentimentelor pe care Domnul le are pentru 
casa lui Israel – măslinul cultivat – şi eforturilor Sale 
neobosite de a o salva. De exemplu, citiţi Iacov 5:7 şi 
meditaţi asupra expresiei „mă întristează să pierd acest 
pom”. Ce sentimente credeţi că Şi- a exprimat Domnul 
aici şi de ce?   
 

Citiţi din nou expresia şi, de această dată, schimbaţi 
expresia „acest pom” cu numele vostru. „Mă întristează 
[să pierd pe] [numele vostru]”. Înlocuind numele vostru 
în Iacov 5, în locuri care sunt semnificative şi potrivite, 
veţi putea să asociaţi pilda cu voi şi veţi putea învăţa 
mai multe despre grija pe care Domnul v- o poartă.

Citiţi Iacov 5:7–11 şi aflaţi 
ce a făcut după aceea 
Stăpânul viei pentru a 
salva măslinul cultivat.

 1. Folosind semnifi-
caţiile simbolurilor din 

tabel, explicaţi, în jurnalul 
pentru studiul scripturilor, ce 
au făcut, conform celor rela-
tate în Iacov 5:7–11, Stăpânul 
viei şi slujitorul Său pentru a 
încerca să- i salveze pe copiii 
Tatălui Ceresc.

Domnul alege oameni 
care nu fac parte din casa lui Israel şi îi „altoieşte” în 
Israel, făcând astfel ca ei să devină o parte a poporu-
lui Său de legământ. Pentru a salva casa lui Israel, El 
smulge ramurile veştejite (oamenii) şi le arde.

Citiţi Iacov 5:13–14 şi aflaţi ce a făcut Domnul cu ra-
murile tinere şi fragede ale măslinului cultivat men-
ţionate în versetul 6. Puteţi scrie pe marginea paginii 
că expresia cea mai de jos înseamnă cel mai puţin sau 
aproape deloc vizibil.

 2. Folosind semnificaţiile simbolurilor din tabel, expli-
caţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, cum ar putea 

familia lui Lehi să fie comparată cu o ramură tânără şi fragedă 
care a fost ascunsă în partea cea mai de jos a viei.

Preşedintele Joseph Fielding Smith a explicat că sluji-
torii Domnului „au luat câteva dintre ramuri şi le- au 
altoit în măslinii sălbatici. Cine erau măslinii sălba-
tici? Neamurile. Astfel, Domnul şi- a trimis slujitorii 
în toată via, care reprezintă lumea, şi au plantat acele 
ramuri ale copacului…

De asemenea, puteţi include 
şi cuvintele eu sau mie în anu-
mite locuri potrivite din scrip-
turi. Acest exerciţiu vă poate 
ajuta să vă angajaţi într- un 
studiu semnificativ al scriptu-
rilor şi să vedeţi cum anumite 
pasaje au legătură cu voi.

Înlocuirea numelui 
vostru în versetele 
pe care le studiaţi

Atunci când se altoieşte, se taie ramuri sănătoase de la un pom şi se 
pun în trunchiul unui alt pom pentru a creşte.
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„În acea pildă, măslinii sunt casa lui 
Israel… În ţara lor nativă, au început să 
moară. Aşa că Domnul a trimis în alte 
părţi ale lumii ramuri precum nefiţii, 
precum triburile pierdute şi precum alţii 
pe care Domnul i- a condus departe şi 

despre care nu ştim nimic. Le- a plantat în via Sa, care 
reprezintă lumea. Fără îndoială, el a trimis câteva dintre 
aceste ramuri în Japonia, Coreea, China. Acest lucru 
este sigur, deoarece El i- a trimis în toate părţile lumii” 
(Answers to Gospel Questions, compilaţie realizată de 
Joseph Fielding Smith jr., 5 volume [1957–1966], 
4:204–205).

Preşedintele Smith ne- a învăţat, de asemenea, că 
„interpretarea acestei pilde… este o poveste despre 
împrăştierea lui Israel şi a amestecării sângelui lui 
Israel cu cel al neamurilor, reprezentate prin interme-
diul măslinilor sălbatici, în toate părţile lumii. Aşadar, 
vedem în China, Japonia, India şi în toate celelalte ţări 
în care trăiesc neamurile că sângele lui Israel a fost 
împrăştiat, sau «altoit» printre ei” (Answers to Gospel 
Questions, 4:40–41).

Iacov 5:15–77
Stăpânul viei şi slujitorii Săi lucrează pentru a ajuta via să 
producă roade bune.
Multe dintre versetele din Iacov 5 descriu perioade 
de timp şi evenimente diferite despre diferite părţi ale 
casei lui Israel care sunt împrăştiate în toată lumea şi 
despre lucrarea Salvatorului de a le aduna. Capitolul se 
încheie cu Mileniul şi cu ultima curăţire a pământului.

Pentru a sublinia grija Domnului pentru pomii din 
via Sa şi eforturile Sale continue de a- i salva, Zenos a 
repetat, în pilda sa, câteva expresii importante. Citiţi 
Iacov 5:20, 23–25, 28, 31 şi marcaţi fiecare loc unde 
sunt menţionate eforturile Domnului de a hrăni pomii 
din via Sa.

În pofida eforturilor Domnului şi ale slujitorilor Săi 
de a ajuta via să producă roade bune, în cele din urmă 
toate roadele viei s- au stricat (vezi Iacov 5:39). Citiţi 
Iacov 5:41–42, 46–47 şi marcaţi, în scripturile voas-
tre, expresiile care arată dragostea, grija şi întristarea 
Domnului pentru via Sa.

Pentru că pomii nu făceau roade bune, în pofida tu-
turor lucrurilor pe care El le- a făcut, Stăpânul viei s- a 
gândit să taie toţi pomii (vezi Iacov 5:49). Citiţi Iacov 
5:50–51. Restul capitolului Iacov 5 relatează despre 
eforturile Domnului şi ale slujitorilor Săi de a- i salva 
pe cei care trăiesc în zilele din urmă. El Şi- a adunat 
poporul şi îl hrăneşte din nou, pentru ultima dată 
(vezi Iacov 5:52–77).

Preşedintele Joseph Fielding Smith ne- a învăţat că 
adunarea casei lui Israel, descrisă în Iacov 5, se întâm-
plă acum: „În această zi a adunării, Domnul îşi împli-
neşte scopurile şi îi cheamă înapoi în turma Păstorului 
adevărat pe copiii lui Avraam” (Answers to Gospel 
Questions, 4:41).

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce aţi în-
văţat din Iacov 5 despre dragostea Domnului pentru voi. 

Scrieţi despre un moment în care aţi simţit dragostea Sa în viaţa 
voastră sau în viaţa unei persoane pe care o cunoaşteţi.

Iacov 6
Iacov ne învaţă despre mila şi dreptatea lui Dumnezeu şi ne 
invită să ne pocăim.
Iacov 6 conţine rezumatul lui Iacov despre adevărurile 
importante din pilda măslinilor. Citiţi Iacov 6:4–6 şi aflaţi 
ce a subliniat Iacov în privinţa caracterului lui Dumne-
zeu. Ce cuvânt aţi folosi pentru a rezuma ceea ce a dorit 
Iacov să ne înveţe despre Dumnezeu?   
 

Iacov şi- a încheiat mesajul din Iacov 6:7–13 depunând 
mărturie că ar fi înţelept din partea noastră să ne 
pregătim acum pentru judecată pocăindu- ne şi 
primind mila Domnului.

 4. Recitiţi Iacov 6:5. Observaţi că Iacov ne- a încurajat să 
„[ne lipim] de Dumnezeu, tot aşa cum El se lipeşte de 

[noi]”. A te lipi înseamnă a te agăţa sau a te ţine. În jurnalul pen-
tru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele întrebări:
 a. Ce aţi învăţat din pilda măslinilor care să ilustreze modul în 
care Dumnezeu se lipeşte sau se ţine de voi?
 b. Ce puteţi face pentru a vă lipi mai bine de El, aşa cum El se 
lipeşte de voi?

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Iacov 5–6 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 10: ZIUA 2

Iacov 7
Introducere
Iacov s- a bazat pe mărturia sa şi pe Domnul pentru a 
învinge ideile şi argumentele false ale lui Şerem, un 
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antihrist. Un antihrist este cineva care se opune cu vi-
goare şi ardoare lui Hristos şi care încearcă să distrugă 
credinţa altor oameni în El, în Biserica Sa adevărată, în 
Evanghelia Sa sau în planul salvării.

Pentru a zădărnici eforturile lui Şerem, Iacov s- a întărit 
aducându- şi aminte de încercările din trecut care i- au 
mărit credinţa în Isus Hristos. El s- a bazat, de aseme-
nea, pe îndrumarea Spiritului Sfânt, pe cunoaşterea 
scripturilor pe care o avea, pe cuvintele profeţilor şi pe 
mărturia sa despre Isus Hristos. Când Şerem a cerut 
un semn care să demonstreze că spusele lui Iacov 
erau adevărate, el a fost lovit de Dumnezeu. Iacov 
şi- a încheiat cronica descriind cum şi- au pus nefiţii 
încrederea în Domnul în timp ce s- au întărit împotriva 
lamaniţilor. Înainte ca Iacov să moară, el i- a încredin-
ţat plăcile mici fiului său, Enos.

Iacov 7:1–14
Iacov se încrede în Domnul când îl înfruntă pe Şerem, un 
antihrist.
Vârstnicul Robert D. Hales, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a învăţat: „Una dintre încercările 
mari ale vieţii muritoare apare atunci când credinţa 
noastră este pusă sub semnul întrebării sau este criti-
cată. În asemenea momente, s- ar putea să dorim să răs-
pundem agresiv… Dar acestea sunt ocazii importante 
în care nu trebuie să ne grăbim, ci să ne gândim, să ne 
rugăm şi să urmăm exemplul Salvatorului. Aduceţi- vă 
aminte că Isus Însuşi a fost dispreţuit şi respins de 
lume… Când răspundem acuzatorilor noştri aşa cum a 
făcut- o Isus, nu numai că devenim asemănători Lui, ci, 
de asemenea, îi invităm pe ceilalţi să- I simtă dragostea 
şi să- L urmeze” („Curajul creştin: preţul de a fi disci-
pol”, Ensign sau Liahona, nov. 2008, p. 72).

Gândiţi- vă la un moment în care credinţa voastră a fost 
pusă sub semnul întrebării sau criticată. Pe măsură ce veţi 
studia capitolul Iacov 7, veţi învăţa despre cum credinţa 
lui Iacov a fost criticată de un om pe nume Şerem şi 
despre cum a făcut el faţă cu succes acestei încercări.

Citiţi Iacov 7:1–5 şi căutaţi cuvinte şi expresii care 
indică (1) ce încerca Şerem să facă şi (2) cum căuta 
el să- şi îndeplinească ţelurile. Puteţi să le marcaţi în 
scripturile voastre.

Potrivit celor relatate în Iacov 7:3, ce influenţă a avut 
Şerem asupra oamenilor?   
 

 1. În Iacov 7:4, observaţi că Şerem „era învăţat” şi „pu-
tea… să folosească puterea cuvântului”. În jurnalul pen-

tru studiul scripturilor, scrieţi de ce este uneori dificil să vă 
apăraţi credinţa împotriva unei persoane precum Şerem.

Amintiţi- vă că nu toţi oamenii care critică sau pun la 
îndoială credinţa noastră au aceleaşi motive ca Şe-
rem. În timp ce unii oameni, precum Şerem, caută în 
mod intenţionat să ne distrugă credinţa, alţii o pun la 
îndoială pentru că sunt curioşi sau pentru că au fost 
informaţi greşit în ceea ce priveşte crezurile noastre.

Pe măsură ce citiţi Iacov 7:5–14, gândiţi- vă cum aţi 
răspunde unei persoane ca Şerem. În timp ce studiaţi 
răspunsul lui Iacov, veţi vedea că, dacă ne punem 
încrederea în Domnul, putem depăşi încercările 
la care ne este supusă credinţa. Puteţi scrie acest 
principiu pe marginea paginii din scripturile voastre, 
lângă aceste versete. Aflaţi cum a dovedit Iacov că acest 
principiu este adevărat în disputa sa cu Şerem.

În tabelul de mai jos, citiţi versetul sau versetele din 
Iacov 7:5–14 din prima coloană şi corelaţi acea referinţă 
cu o afirmaţie din a doua coloană care descrie cel mai 
bine modul în care Iacov şi- a pus încrederea în Dom-
nul în acea referinţă. Scrieţi litera afirmaţiei în spaţiul 
liber de lângă referinţele scripturale.

Ce a făcut Iacov pentru a- şi pune încrederea în Domnul

 1. - - - - - - -  Iacov 7:5
 2. - - - - - - -  Iacov 7:8
 3. - - - - - - -  Iacov 7:10–11
 4. - - - - - - -  Iacov 7:12
 5. - - - - - - -  Iacov 7:13–14

 a. El a depus mărturie de-
spre scripturi şi cuvintele 
profeţilor.

 b. El a lăsat rezolvarea 
lucrurilor în mâinile lui 
Dumnezeu.

 c. El şi- a pus încrederea în 
îndrumarea şi puterea de 
la Duhul Sfânt.

 d. El şi- a amintit de încer-
cările din trecut care i- au 
întărit credinţa.

 e. El şi- a împărtăşit mărturia 
pe care a primit- o prin 
Duhul Sfânt.
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Puteţi să vă verificaţi răspunsurile la acest exerciţiu 
consultând răspunsurile corecte care se găsesc la sfârşi-
tul acestei lecţii.

Cum vă puteţi întări mărturia astfel încât să nu fie clin-
tită atunci când credinţa voastră este pusă la îndoială 
sau criticată? Observaţi că, în Iacov 7:5, Iacov a demon-
strat următorul adevăr: Credinţa noastră nu poate fi 
clintită dacă mărturiile noastre sunt bazate pe reve-
laţii şi experienţe spirituale adevărate. Gândiţi- vă la 
tăria mărturiei voastre despre Isus Hristos şi la ce puteţi 
face pentru a o întări.

Răspunsul pe care Iacov i l- a dat lui Şerem reprezintă 
un exemplu pe care trebuie să- l urmăm când le răspun-
dem celor care ne critică sau ne pun credinţa la îndoială.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la trei 
dintre întrebările de mai jos pentru a vă putea gândi la lu-

crurile pe care Iacov le- a făcut pentru a- şi pune încrederea în 
Domnul şi la modul în care aceste fapte v- au ajutat sau vă pot 
ajuta când alţii vă pun credinţa la încercare:
 a. Observaţi în Iacov 7:5 că, din cauza experienţelor spirituale 
anterioare, credinţa lui Iacov era de neclintit. Ce experienţe aveţi 
care v- au întărit credinţa? Cum vă ajută aducerea aminte sau 
consemnarea acestor experienţe atunci când cineva vă critică 
sau vă pune credinţa la îndoială?
 b. În Iacov 7:8, Iacov a afirmat: „Domnul Dumnezeu Şi- a turnat 
Spiritul Său în sufletul meu”. Ce trebuie să faceţi pentru ca Spiri-
tul să fie turnat în sufletul vostru? Cum v- a ajutat Duhul Sfânt în 
momentele când v- aţi confruntat cu întrebări şi critici legate de 
credinţa voastră?
 c. Cum vă poate ajuta obiceiul zilnic de a studia scripturile şi 
cuvintele profeţilor din zilele din urmă atunci când alţii vă critică 
sau vă pun credinţa la îndoială? (Vezi Iacov 7:10–11.)
 d. Când v- aţi împărtăşit mărturia cuiva care v- a pus la îndoială 
sau v-a criticat credinţa? (Vezi Iacov 7:12.) Care a fost rezultatul?
 e. Atunci când Şerem i- a cerut un semn, în loc să încerce să do-
vedească faptul că mărturia sa este adevărată, Iacov a lăsat re-
zolvarea lucrurilor în mâna Domnului (vezi Iacov 7:14). Cum vă 
poate ajuta faptul să ştiţi că nu trebuie să dovediţi că mărturia 
voastră este adevărată celor care vă pun la încercare credinţa?

Iacov 7:15–23
Şerem este lovit, mărturiseşte şi moare, determinând 
mulţimile nefite să se întoarcă la Domnul.
Vârstnicul Robert D. Hales ne- a învăţat:

„Atunci când nu ne răzbunăm – când 
întoarcem şi celălalt obraz şi ne opunem 
sentimentelor de mânie – noi acţionăm la 
fel ca Salvatorul. Demonstrăm dragostea 
Lui, care este singura putere care poate 
învinge duşmanul şi poate răspunde 

acuzatorilor noştri fără să- i acuzăm la rândul nostru. 
Nu este o slăbiciune. Acesta este curajul creştin.

Pe parcursul anilor, învăţăm că provocările la adresa 
credinţei noastre nu sunt noi şi că ele nici nu par să 
dispară curând. Dar adevăraţii discipoli ai lui Hristos 
găsesc o ocazie în mijlocul opoziţiei …

Din fericire, Domnul cunoaşte inimile acuzatori-
lor noştri şi modul cel mai eficient în care le putem 
răspunde. Când discipolii adevăraţi caută îndrumare din 
partea Spiritului, ei primesc inspiraţie potrivită fiecărei si-
tuaţii. Şi în fiecare situaţie, discipolii adevăraţi răspund în 
moduri care invită Spiritul Domnului ” („Curajul creştin: 
preţul de a fi discipol”, p. 72–73).

Ce credeţi că înseamnă să „găseşti o ocazie în mijlocul 
opoziţiei”?   
 

Se pot întâmpla lucruri bune dacă noi răspundem 
celor care ne pun la încercare credinţa în moduri care 
invită Spiritul Domnului. Citiţi Iacov 7:15–23 şi aflaţi 
ce lucru bun s- a întâmplat ca urmare a disputei dintre 
Iacov şi Şerem.

Ce dovezi găsiţi în Iacov 7:21–22 care demonstrează 
că Iacov a dorit ca experienţa sa cu Şerem să- i ajute 
pe alţii?   
 

Potrivit celor relatate în Iacov 7:23, ce influenţă a avut 
asupra mulţimii disputa lui Iacov cu Şerem?   
 

 3. Un principiu pe care îl învăţăm din disputa lui Iacov 
cu Şerem este că, dacă le răspundem celor care ne cri-

tică sau ne pun credinţa la îndoială în moduri care invită 
Spiritul, noi putem să- i ajutăm pe alţii să se îndrepte către 
Domnul. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări legate de acest principiu:
 a. Cum vă poate fi de folos faptul că ştiţi acest principiu să- i 
ajutaţi pe alţii să se îndrepte către Domnul?
 b. Cum puteţi pune în practică acest principiu?

Iacov 7:24–27
Iacov descrie interacţiunile nefiţilor cu lamaniţii şi îşi 
încheie cronica.
Citiţi Iacov 7:24–27. Subliniaţi o expresie din Iacov 
7:25 care întăreşte mesajul lui Iacov despre importanţa 
de a ne încrede în Domnul atunci când ne confruntăm 
cu încercări.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Care este lucrul pe care îl veţi face 

pentru a vă pregăti pentru o situaţie când cineva vă pune cre-
dinţa la încercare?
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Dacă vă preocupă ceva legat de modul în care să răs-
pundeţi anumitor întrebări sau critici legate de credinţa 
voastră, studiaţi manualul Fideli credinţei: referinţe 
pentru Evanghelie, cuvântarea din cadrul conferin-
ţei generale a vârstnicului Robert D. Hales, „Curajul 
creştin: preţul de a fi discipol” (Ensign sau Liahona, nov. 
2008, p. 72–75) şi alte resurse disponibile pe LDS.org şi 
youth.lds.org.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Iacov 7 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
Răspunsurile la exerciţiul de corelare de la începutul 
acestei lecţii: 1) d, 2) c, 3) a, 4) e, 5) b.
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INTRODUCERE LA  

Enos
De ce studiem această carte?
Cartea lui Enos ilustrează puterea ispăşirii lui Isus 
Hristos de a curăţa oamenii de păcat şi de a- i face 
întregi. Înainte ca păcatele sale să fie iertate, Enos s- a 
luptat în faţa lui Dumnezeu rugându- se cu putere. 
Apoi, el s- a rugat pentru bunăstarea spirituală a 
nefiţilor şi a lamaniţilor. El şi- a petrecut tot restul 
vieţii lucrând pentru salvarea lor. Pe măsură ce 
studiaţi Cartea lui Enos, puteţi descoperi lecţii 
importante despre rugăciune, pocăinţă şi revelaţie. 
Puteţi învăţa, de asemenea, că, pe măsură ce oamenii 
primesc binecuvântările ispăşirii, aceştia vor dori să 
împărtăşească acele binecuvântări cu alţii.

Cine a scris această carte?
Enos, fiul lui Iacov şi nepotul lui Lehi şi al Sariei, a 
scris această carte. Enos a scris că tatăl său l- a învăţat 
„în învăţătura şi în mustrarea Domnului” (Enos 1:1). 
Spre sfârşitul vieţii sale, Enos a scris că a predicat 
„cuvântul potrivit cu adevărul care este în Hristos” 
(Enos 1:26) toată viaţa sa. Înainte de a muri, Enos i- a 
încredinţat plăcile mici ale lui Nefi fiului său, Iarom. 
Enos şi- a încheiat cronica bucurându- se de ziua când 
avea să stea în faţa Mântuitorului său. El a spus: 
„Atunci voi vedea faţa Lui cu plăcere, iar El va spune 
către mine: Vino la Mine, tu cel binecuvântat, căci 
este un loc pregătit pentru tine în locaşurile Tatălui 
Meu” (Enos 1:27).

Când şi unde a fost scrisă?
Enos şi- a încheiat cronica spunând că trecuseră 179 
de ani de când Lehi plecase din Ierusalim (vezi Enos 
1:25). Acest lucru datează scrierea cronicii sale între 
aproximativ anii 544 î.H. şi 420 î.H. Enos a scris această 
cronică atunci când locuia în ţara lui Nefi.

UNITATEA 10: ZIUA 3

Enos
Introducere
După ce a reflectat asupra cuvintelor tatălui său, Enos 
s- a rugat şi a fost iertat de păcatele sale. Apoi, el s- a 
rugat pentru bunăstarea spirituală a nefiţilor şi a lama-
niţilor şi şi- a petrecut viaţa lucrând pentru salvarea lor.

Enos 1:1–8
După ce a reflectat asupra cuvintelor tatălui său, Enos se 
roagă şi este iertat de păcatele sale.
Citiţi Enos 1:1, 3 şi observaţi influenţa pe care Iacov a 
avut- o asupra lui Enos. Deşi Enos era fiul şi nepotul 
unor profeţi, tot a avut nevoie să simtă el însuşi puterea 
ispăşirii lui Isus Hristos.

Gândiţi- vă la un moment în care v- a fost foarte foame. 
Încercuiţi câteva dintre cuvintele de mai jos care des-
criu cum vă simţiţi când vă este foame:

golit

slăbit

nemulţumit

flămând

durere

nerăbdător

o poftă

Subliniaţi expresia „sufletul meu flămânzea” din Enos 
1:4. Ce credeţi că înseamnă această expresie?   
 

Expresia „sufletul meu flămânzea” poate denota un 
sentiment precum cel al unui gol spiritual, al unei 
dureri sau al unei dorinţe de a fi umplut din punct de 
vedere spiritual. Enos a scris despre o perioadă în care 
a simţit această foame spirituală. El a scris că spusele 
tatălui său „au coborât adânc în inima [sa]” (Enos 1:3). 
Pe măsură ce a reflectat asupra acelor cuvinte, el a sim-
ţit lucruri care l- au determinat să acţioneze cu credinţă. 
Faptele sale pline de credinţă au adus schimbări în 
viaţa sa şi binecuvântări de la Domnul.
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 1. Începeţi să faceţi o serie de exerciţii, pentru a înţelege 
mai bine experienţa lui Enos şi pentru a putea s- o corelaţi 

cu viaţa voastră, împărţind o pagină din jurnalul pentru studiul 
scripturilor în şase părţi şi prin a numi fiecare parte astfel:

Ce dorea Enos: Ce îmi doresc eu:

Ce a făcut Enos: Ce trebuie să fac eu:

Evenimentele trăite de Enos: Ce am trăit eu:

 2. Citiţi Enos 1:2–3 şi căutaţi expresiile din fiecare ver-
set care indică ce a dorit Enos să aibă în viaţa sa. În tabe-

lul din jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi aceste expresii în 
partea numită „Ce a dorit Enos”.

Dorinţa lui Enos de a- i fi iertate păcatele ne ajută să 
înţelegem ce a vrut să spună în Enos 1:4 când a scris: 
„sufletul meu flămânzea”. De asemenea, pe lângă 
faptul că flămânzea după iertare, Enos şi- a dorit „viaţa 
veşnică şi… bucuria sfinţilor” (Enos 1:3). El a dorit să 
simtă bucuria care rezultă din faptul de a fi demn să fii 
alături de Domnul şi de ceilalţi care sunt neprihăniţi.

 3. Gândiţi- vă dacă aveţi unele dintre sentimentele de 
foame spirituală pe care Enos le- a descris. În tabelul din 

jurnalul pentru studiul scripturilor, în partea numită „Ce îmi 

doresc eu”, scrieţi despre unele dintre dorinţele spirituale pe care 
doriţi să le îndepliniţi în viaţa voastră.

Dorinţele lui Enos l- au determinat să- şi exercite cre-
dinţa şi să acţioneze. În Enos 1:2, identificaţi şi marcaţi 
cuvântul pe care Enos l- a folosit pentru a descrie efor-
tul făcut. Observaţi că Enos nu s- a luptat cu Dumne-
zeu, ci s- a luptat în faţa lui Dumnezeu în rugăciune. O 
astfel de luptă implică un efort mental şi spiritual de 
a arăta Tatălui Ceresc sinceritatea dorinţelor noastre şi 
voinţa noastră de a ne pocăi şi de a face schimbările 
necesare în vieţile noastre. În Enos 1:4, Enos a consem-
nat câteva detalii prin care a descris lupta sa.

 4. Citiţi Enos 1:4 şi marcaţi lucrurile pe care Enos le- a 
făcut pentru a arăta că era sincer în timp ce dorea să 

fie iertat de păcatele sale. Scrieţi ceea ce identificaţi în partea 
numită „Ce a făcut Enos” a tabelului din jurnalul pentru stu-
diul scripturilor.

Cuvântul implorare din Enos 1:4 înseamnă să ceri cu 
umilinţă şi cu o mare dorinţă. Rugăciunile noastre pot fi 
mai scurte decât cea a lui Enos, dar trebuie să fie sincere.

 5. În tabelul din jurnalul pentru studiul scripturilor, în 
partea numită „Ce trebuie să fac eu”, scrieţi gândurile 

voastre despre cum puteţi să arătaţi Domnului sinceritatea voas-
tră în timp ce vă rugaţi şi căutaţi binecuvântările Sale spirituale.

 6. Eforturile sincere şi pline de credinţă ale lui Enos i- au 
adus mari binecuvântări în viaţă. Citiţi Enos 1:5–8 şi mar-

caţi evenimentele trăite de Enos. Scrieţi- le în partea „Evenimen-
tele trăite de Enos” a tabelului din jurnalul pentru studiul 
scripturilor. Când citiţi versetele 5 şi 6, observaţi cum a ştiut Enos 
că fusese iertat. Glasul menţionat în versetul 5 a fost un glas pe 
care Enos l- a auzit în mintea lui (vezi Enos 1:10).
Enos 1:7–8 ne învaţă că, pe măsură ce ne exercităm 
credinţa în Isus Hristos, păcatele noastre pot fi 
iertate şi noi putem fi făcuţi întregi. Dorinţa noastră 
de a fi mai buni, rugăciunile noastre sincere şi eforturile 
noastre de a ne pocăi sunt moduri prin care ne putem 
arăta credinţa în Isus Hristos.

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie, 
ne- a explicat cum poate vina noastră să fie ştearsă 
când ne exercităm credinţa în Isus Hristos şi ne pocăim 
de păcatele noastre:

„Odată ce ne- am pocăit cu adevărat, 
Hristos va îndepărta greutatea vinovăţiei 
pentru păcatele noastre. Putem şti noi 
înşine că am fost iertaţi şi curăţaţi. Duhul 
Sfânt ne va confirma aceasta; El este Cel 
care Sfinţeşte. Nicio altă mărturie a iertării 

nu poate fi mai măreaţă…
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[Domnul] a declarat: «Iată, acela care s- a pocăit de 
păcatele lui este iertat şi Eu, Domnul, nu- mi mai amin-
tesc de ele» (D&L 58:42).

Satana va încerca să ne facă să credem că păcatele 
noastre nu sunt iertate pentru că putem să ni le amin-
tim. Satana este mincinos; el încearcă să ne înceţoşeze 
viziunea şi să ne conducă departe de calea pocăinţei 
şi a iertării. Dumnezeu nu ne- a promis că nu ne vom 
aminti păcatele. Amintirea lor ne va ajuta să evităm 
să facem din nou aceleaşi greşeli. Dar, dacă rămânem 
sinceri şi credincioşi, amintirea păcatelor noastre se va 
estompa cu timpul. Aceasta va face parte din procesul 
necesar pentru vindecare şi sfinţire” (Ensign sau Lia-
hona, mai 2007, p. 101).

Pentru a şti cum să puneţi mai bine în practică cuvin-
tele preşedintelui Uchtdorf, meditaţi asupra următoa-
relor întrebări: Când aţi simţit că Domnul v- a iertat de 
păcate? Cum aţi ştiut că aţi fost iertaţi? Aţi simţit recent 
iertarea Domnului?

 7. După ce aţi meditat asupra întrebărilor de mai sus, 
consemnaţi în partea „Ce am trăit eu” a tabelului din jur-

nalul pentru studiul scripturilor experienţa voastră în ceea ce pri-
veşte sentimentul de a fi iertat. Sau puteţi scrie despre ce speraţi 
să simţiţi pe măsură ce vă exercitaţi credinţa în Isus Hristos.

Enos 1:9–27
Enos se roagă pentru nefiţi şi lamaniţi şi lucrează cu alţii 
pentru ca ei să fie salvaţi.

Această reprezentare grafică simbolizează rugăciu-
nea lui Enos. El s- a rugat mai întâi pentru el şi apoi 
s- a rugat şi pentru alţii. Citiţi Enos 1:9–10 şi marcaţi 
în scripturile voastre pentru cine s- a rugat Enos în al 
doilea rând. Citiţi Enos 1:11–14 şi marcaţi pentru cine 
s- a rugat Enos în al treilea rând.

 8. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Ţinând cont de descrierea intenţiilor 

lamaniţilor făcută de Enos în Enos 1:14, ce v- a impresionat în le-
gătură cu rugăciunea sa pentru ei?

Din exemplul lui Enos învăţăm că, pe măsură ce 
avem parte de binecuvântările ispăşirii lui Isus 
Hristos, căutăm să- i ajutăm şi pe alţii să primească 
salvarea. Pentru a vă ajuta să vă amintiţi acest adevăr, 

Sine

?
?

scrieţi, pe marginea scripturilor voastre, următoarea 
afirmaţie făcută de preşedintele Howard W. Hunter, 
sau o parte din ea:

„De fiecare dată când trăim binecuvântă-
rile ispăşirii în vieţile noastre, nu ne 
putem abţine să nu ne gândim cu îngrijo-
rare la bunăstarea altora…

Un indiciu minunat al convertirii perso-
nale a unei persoane îl reprezintă do-

rinţa de a împărtăşi altora Evanghelia” (The Teachings 
of Howard W. Hunter, redactată de Clyde J. Williams 
[1997], p. 248–249).

Citiţi Enos 1:19–20, 26 şi marcaţi cuvinte şi expresii 
care arată sinceritatea dorinţelor lui Enos pentru nefiţi 
şi lamaniţi după ce s- a rugat pentru ei.

Citiţi Enos 1:27 şi căutaţi dovezi ale bucuriei pe care 
Enos a simţit- o datorită eforturilor sale şi datorită asi-
gurării că a primit viaţa veşnică.

 9. Pentru a vă ajuta să puneţi în practică ceea ce aţi în-
văţat în această lecţie, alegeţi, rugându- vă, unul sau mai 

multe moduri prin care puteţi urma exemplul lui Enos. Alegeţi o 
afirmaţie de mai jos şi completaţi- o în jurnalul pentru studiul 
scripturilor:
 a. Asemenea lui Enos, doresc ca păcatele să- mi fie iertate. Voi 
demonstra Domnului că această dorinţă a mea este sinceră…
 b. Asemenea lui Enos, doresc să- mi ajut familia şi prietenii să 
vină la Isus Hristos. O persoană pe care voi încerca să o ajut este 
(numele persoanei). Voi încerca să ajut această persoană…
 c. Enos s- a rugat pentru lamaniţi, care puteau fi consideraţi 
duşmanii săi. Asemenea lui Enos, doresc să le arăt dragostea 
Domnului celor care sunt răi cu mine. Un mod prin care voi face 
acest lucru este…

Căutaţi să îndepliniţi ce aţi scris în jurnalul pentru 
studiul scripturilor. Pe măsură ce vă exercitaţi credinţa 
în ispăşirea lui Isus Hristos şi vă pocăiţi, puteţi avea 
parte de iertare, bucurie şi de o dorinţă sporită de a- i 
ajuta pe alţii.

 10. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Enos 1 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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INTRODUCERE LA  

Iarom
De ce studiem această carte?
Pe măsură ce studiaţi Cartea lui Iarom, veţi vedea că 
Dumnezeu Îşi ţine promisiunile de a-i binecuvânta 
pe cei care se supun poruncilor Sale. Veţi învăţa, 
de asemenea, despre eforturile regilor, profeţilor, 
învăţătorilor şi preoţilor nefiţi din zilele lui Iarom de  
a ajuta poporul să se pocăiască şi să evite distrugerea.

Cine a scris această carte?
Fiul lui Enos, Iarom, a scris această carte. Asemenea 
tatălui său – şi asemenea bunicului său Iacov şi 
a străbunicului său Lehi – Iarom a avut spiritul 
profeţiei şi revelaţiei (vezi Iarom 1:2). Când şi- a 
terminat cronica, el i- a încredinţat plăcile mici ale  
lui Nefi fiului său, Omni.

Când şi unde a fost scrisă?
Cartea lui Iarom acoperă o perioadă de aproximativ 
59 de ani, din jurul anului 420 î.H. până în anul 
361 î.H. (vezi Enos 1:25; Iarom 1:13). A fost scrisă în 
ţara lui Nefi.

INTRODUCERE LA  

Omni
De ce studiem această carte?
Pe măsură ce veţi studia Cartea lui Omni, veţi învăţa 
că Domnul i- a protejat pe nefiţii neprihăniţi şi i- a 
condus către ţara lui Zarahemla (vezi Omni 1:7, 
12–13). Cartea lui Omni menţionează, de asemenea, 
alte popoare – muleciţii (sau poporul lui Zarahemla) 
şi iarediţii, pe care Domnul i- a îndrumat către ţara 
făgăduinţei.

Cine a scris această carte?
Cartea lui Omni a fost scrisă de cinci bărbaţi diferiţi: 
Omni, Amaron, Cemiş, Abinadom şi Amalechi. Omni 
a fost fiul lui Iarom şi stră- strănepotul lui Lehi şi al 
Sariei. Omni s- a descris ca fiind „un om păcătos” care 
nu a „[respectat]… poruncile Domnului” (Omni 1:2). 
Amaron (fiul lui Omni), Cemiş (fratele lui Amaron) 
şi Abinadom (fiul lui Cemiş) au adăugat şi ei scurte 
consemnări. Fiul lui Abinadom, Amalechi, a scris mare 
parte din Cartea lui Omni şi a fost ultimul care a scris 
pe plăcile mici ale lui Nefi. El i- a încredinţat plăcile 
regelui Beniamin.

Când şi unde a fost scrisă?
Diferiţii autori ai cărţii lui Omni au scris cândva între 
anii 361 î.H. şi 130 î.H. Primii patru autori au scris în 
ţara lui Nefi. Amalechi şi- a scris cronica în ţara lui 
Zarahemla.
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UNITATEA 10: ZIUA 4

Iarom şi Omni
Introducere
Cărţile lui Iarom şi Omni conţin ultimele scrieri de pe 
plăcile mici ale lui Nefi. Iarom a primit plăcile de la 
tatăl său, Enos, şi a consemnat încercările şi binecu-
vântările nefiţilor din timpul unei perioade de apro-
ximativ 60 de ani. Apoi, el i- a încredinţat plăcile fiului 
său, Omni. Cartea lui Omni conţine scrierile a cinci 
cronicari nefiţi diferiţi şi acoperă o perioadă de timp 
de aproximativ 230 de ani.

Iarom 1:1–15; Omni 1:5–7
Iarom descrie cum nefiţii prosperă când ţin poruncile 
Domnului.
Pentru a fi pregătiţi să studiaţi un principiu important 
predicat în Iarom şi Omni, citiţi următoarea experienţă 
împărtăşită de preşedintele Dieter F. Uchtdorf, din 
Prima Preşedinţie:

„Îmi amintesc perioada în care mă pregăteam să încep 
instruirea de pilot pe avioane de vânătoare. O mare 
parte din pregătirea militară preliminară a constat din 
exerciţii fizice. Încă nu ştiu foarte bine de ce alergarea 
la nesfârşit era considerată o parte pregătitoare atât de 
esenţială pentru un viitor pilot. Cu toate acestea, noi 
am alergat mult.

În timp ce alergam, am început să observ ceva care, 
sincer, m- a pus pe gânduri. Deseori, pe lângă mine 
treceau bărbaţi care fumau, beau şi făceau tot felul de 
lucruri contrare învăţăturilor Evangheliei şi, în special, 
Cuvântului de înţelepciune.

Îmi amintesc că mi- am spus: «Stai puţin! Nu ar trebui 
să pot alerga şi să nu obosesc?». Dar oboseam şi eram 
întrecut de persoane care, cu siguranţă, nu ţineau Cu-
vântul de înţelepciune. Mărturisesc că acest lucru mi- a 
dat de gândit la acea vreme. Mă întrebam: «Este adevă-
rată promisiunea sau nu?»” („Continuă cu răbdare”, 
Ensign sau Liahona, mai 2010, p. 58).

V- aţi întrebat vreodată dacă sau cum îşi va îndeplini 
Domnul promisiunea de a vă binecuvânta pentru că 
ţineţi poruncile Sale?

Profetul Iarom, care a fost fiul lui Enos, a explicat cum 
o anumită promisiune a Domnului făcută strămoşilor 
săi a fost confirmată sau s- a dovedit a fi adevărată. Citiţi 
Iarom 1:9 şi marcaţi promisiunea pe care Domnul a 
confirmat- o poporului.

 1. Iarom ne- a arătat că, dacă ne supunem poruncilor 
lui Dumnezeu, vom prospera. Pentru a vedea exemplifi-

cări ale acestui adevăr, studiaţi fiecare referinţă scripturală de 
mai jos şi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările însoţitoare:
 a. Iarom 1:4–5, 8. Care ar fi câteva exemple ale modurilor în care 
nefiţii au fost supuşi şi ale modurilor în care au fost binecuvântaţi?
 b. Iarom 1:7, 10–12. Ce rol au avut profeţii şi ceilalţi conducă-
tori în a- i ajuta pe nefiţi să fie supuşi şi să prospere?
 c. Omni 1:5–7. Cum a fost confirmată, mai târziu, promisiunea 
lui Dumnezeu într- un mod diferit?

Citiţi ceea ce preşedintele Uchtdorf ne- a 
învăţat şi a mărturisit despre experienţa sa 
când s- a întrebat dacă Domnul avea să- Şi 
confirme promisiunea făcută în Cuvântul 
de înţelepciune: „Răspunsul nu a venit 
imediat. Dar, în cele din urmă, am înţeles 

că promisiunile lui Dumnezeu nu sunt mereu îndepli-
nite atât de repede sau în felul în care sperăm noi; ele se 
împlinesc la timpul şi în felul stabilite de El. Ani mai 
târziu, am putut vedea limpede dovada binecuvântărilor 
temporale pe care le au aceia care se supun Cuvântului 
de înţelepciune – pe lângă binecuvântările spirituale 
care sunt rezultatul imediat al supunerii faţă de legile 
lui Dumnezeu. Privind în urmă, ştiu cu siguranţă că 
promisiunile Domnului, deşi poate nu se împlinesc întot-
deauna rapid, sunt întotdeauna sigure ” („Continuă cu 
răbdare”, p. 58, caractere cursive adăugate).

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre o 
experienţă în care Domnul v- a binecuvântat sau în care 

aţi prosperat pentru că aţi ţinut poruncile Sale. Din propria expe-
rienţă, ce puteţi mărturisi despre Domnul şi promisiunile Sale?

Omni 1:1–30
Cronicarii relatează istoria nefiţilor.
Urmaşii lui Iarom au scris Cartea lui Omni, care aco-
peră o perioadă de aproximativ 230 de ani. Marcaţi nu-
mele bărbaţilor diferiţi care au păstrat plăcile mici după 
Iarom. Le puteţi găsi în Omni 1:1, 4, 9, 10, 12 şi 25.

Cartea lui Omni descrie mai multe evenimente im-
portante din istoria Cărţii lui Mormon. Vă amintiţi că 
în timpul lui Nefi, nefiţii s- au despărţit de lamaniţi 
şi s- au stabilit într- un loc pe care l- au numit ţara lui 
Nefi. Această migraţie este reprezentată pe hartă de 
săgeata care pleacă de la ţara primei moşteniri către 
ţara lui Nefi.

Citiţi Omni 1:12–13 şi identificaţi cum au ajuns nefiţii 
să trăiască în ţara lui Zarahemla. Puteţi sublinia toate 
expresiile din aceste versete care indică faptul că nefiţii 
au călătorit sub îndrumarea şi puterea Domnului. Pe 



106

hartă, săgeata de la ţara lui Nefi către ţara lui Zara-
hemla reprezintă această migraţie.

Citiţi Omni 1:14–19 şi căutaţi asemănări şi diferenţe 
între nefiţi şi poporul pe care l- au descoperit în ţara 
lui Zarahemla.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Ce efect a avut asupra poporului lui Zarahemla faptul că nu 
aveau scripturi?
 b. Cum vă poate ajuta cunoaşterea acestui lucru să fiţi mai re-
cunoscători pentru scripturi şi mai sârguincioşi în studierea lor?

De asemenea, Cartea lui Omni prezintă alte două 
popoare despre care veţi studia mai târziu în scriptura 
Cartea lui Mormon. Pentru a identifica unul dintre 
aceste popoare, citiţi Omni 1:20–22 şi scrieţi cuvân-
tul iarediţi în scripturile voastre, lângă aceste versete. 

Coriantumr a fost unul dintre ultimii doi supravieţui-
tori ai naţiunii iaredite; celălalt a fost profetul Eter. Veţi 
învăţa despre iarediţi când veţi studia Cartea lui Eter.

Pentru a învăţa despre ultimul popor menţionat în 
Omni, observaţi săgeata de pe hartă care se întinde de la 
ţara lui Zarahemla până aproape la ţara lui Nefi şi, apoi, 
înapoi la Zarahemla şi săgeata de la ţara lui Zarahemla 
care se întinde tocmai până la ţara lui Nefi. Aceste săgeţi 
reprezintă migraţiile poporului lui Zenif, despre care 
se face referire în Omni 1:27–30. (Puteţi scrie „poporul 
lui Zenif” lângă aceste versete.) Veţi învăţa despre acest 
popor când veţi studia Cartea lui Mosia.

Cartea lui Mormon nu pretinde să fie o cronică a tu-
turor popoarelor care au locuit pe meleagurile ameri-
cane. În afara iarediţilor, a poporului lui Zarahemla şi 
a urmaşilor lui Lehi, mai erau şi alţii care au venit pe 
continentul american. Preşedintele Anthony W. Ivins, 
din Prima Preşedinţie, a afirmat în cadrul conferinţei 
generale din aprilie 1929 următoarele: „Cartea lui 
Mormon… nu ne spune că nu a mai fost nimeni aici 
înainte [de popoarele din Cartea lui Mormon]. Nu ne 
spune că, după aceea, nu au mai venit oameni” (în 
Conference Report, apr. 1929, p. 15).

Observaţi în Omni 1:23–24 că ultima parte a acestei 
cărţi a fost scrisă de Amalechi. El a trăit în timpul rege-
lui Beniamin, luând parte la migraţia nefiţilor către ţara 
lui Zarahemla. Citiţi Omni 1:25–26 şi marcaţi invitaţia 
pe care Amalechi o face de trei ori.

Observaţi că fiecare din 
cele trei invitaţii de a 
veni la Hristos din Omni 
1:25–26 este urmată de 
cuvântul şi, precum şi 
de o anumită îndrumare 
care ne ajută să învăţăm 
cum să venim la Hristos. 
Recitiţi Omni 1:25–26 şi 
marcaţi ce ne- a încurajat 
Amalechi să facem pentru 
a veni la Hristos.

Ar fi trebuit să găsiţi 
următoarele sfaturi despre 
cum să veniţi la Hristos:

• credeţi;
• împărtăşiţi- vă din salva-

rea Lui (primiţi binecuvântările ispăşirii Sale);
• oferiţi- I tot sufletul vostru (oferiţi- I inima, dorinţele şi 

cele mai bune eforturi ale voastre – nu păstraţi nimic);
• postiţi şi rugaţi- vă;
• înduraţi până la sfârşit.

Cei care au scris scripturile 
atrag deseori atenţia asupra 
adevărurilor importante 
repetându- le. Pe măsură ce 
descoperiţi cuvinte, expresii 
şi idei care se repetă, căutaţi 
să înţelegeţi de ce se atrage 
atenţia asupra lor şi ce ar 
dori Domnul ca voi să învă-
ţaţi din ele.

Căutaţi cuvinte, 
expresii şi idei care 
se repetă în scripturi

O imagine  
de ansamblu a  
migraţiei nefite

Ţara Pustiu
(unde oasele iarediţilor „zăceau  
împrăştiate în ţara dinspre nord” 

[Omni 1:22])

Ţara lui Zarahemla
(unde nefiţii s- au unit cu 

muleciţii)

Ţara lui Nefi
(casa nefiţilor după ce s- au 

despărţit de lamaniţi)

Ţara primei moşteniri
(unde grupul lui Lehi s- a stabilit prima 
dată, teritoriul principal al lamaniţilor)

Marea de 
la apus

Prima încercare 
eşuată de întoar-

cere în ţara lui Nefi

A doua încer-
care eşuată de 
întoarcere în 
ţara lui Nefi, 

sub conducerea 
lui Zenif
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Amalechi a făcut o promisiune la sfârşitul versetului 
Omni 1:26 celor care vor urma acest sfat. Găsiţi promi-
siunea şi completaţi următorul principiu: Dacă venim 
la Hristos şi îndurăm până la sfârşit, noi   
 .

 4. Alegeţi una dintre expresiile din sfaturile date mai sus 
despre cum să venim la Hristos şi, în jurnalul pentru stu-

diul scripturilor, scrieţi sau faceţi un rezumat al unei cuvântări de 
două minute în care să explicaţi cum putem veni la Hristos pu-
nând în practică acel principiu.

De exemplu, aţi putea scrie o cuvântare despre cum postul şi 
rugăciunea ne pot ajuta să venim la Hristos. Cuvântarea voastră 
ar putea include (1) citirea versetelor Omni 1:25–26 şi explica-
rea cu propriile cuvinte a expresiei pe care o alegeţi; (2) citirea 
unor scripturi suplimentare care clarifică sau conferă un înţeles 
mai profund expresiei; (3) împărtăşirea unei experienţe din viaţa 
voastră sau din viaţa unei persoane pe care o cunoaşteţi care 
reprezintă o exemplificare a expresiei; şi (4) împărtăşirea gându-
rilor, sentimentelor şi mărturiei voastre.
Învăţătorul vostru v- ar putea ruga să împărtăşiţi cuvân-
tarea voastră în cadrul următoarei lecţii. De asemenea, 
puteţi să vă împărtăşiţi cuvântarea în cadrul unei seri în 
familie sau în alte împrejurări.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Iarom–Omni şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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INTRODUCERE LA  

Cuvintele lui  
Mormon
De ce studiem această carte?
Pe parcursul studiului cărţii Cuvintele lui Mormon, 
puteţi să vă măriţi credinţa în faptul că „Domnul 
cunoaşte toate lucrurile care vor veni” (Cuvintele lui 
Mormon 1:7) şi că El Îşi îndrumă slujitorii pentru ca 
ei să- I împlinească scopurile. În calitate de relatare 
istorică, cartea serveşte ca o punte de legătură între 
plăcile mici ale lui Nefi (1 Nefi–Omni) şi prescurtarea 
lui Mormon a plăcilor mari ale lui Nefi (Mosia–4 Nefi). 
Cartea Cuvintele lui Mormon vă poate ajuta să 
înţelegeţi mai bine ce consemnări a prescurtat 
Mormon în timp ce a compilat scriptura Cartea 
lui Mormon. De asemenea, vă prezintă credinţa şi 
realizările regelui Beniamin.

Cine a scris această carte?
Mormon a scris această carte. El a fost profet, 
cronicar şi a prescurtat şi compilat mare parte a 
scripturii Cartea lui Mormon. Scriptura Cartea lui 
Mormon poartă numele său. De asemenea, el a fost 
general nefit şi tată neprihănit. Profetul Moroni a 
fost fiul său.

Când şi unde a fost scrisă?
Mormon a scris această carte în jurul anului 385 d.H., 
după ce a „fost martor la aproape toată distrugerea 
poporului [său], nefiţii” (Cuvintele lui Mormon 1:1). 
Mormon nu a scris unde se afla atunci când a scris 
această carte.

INTRODUCERE LA  

Mosia
De ce studiem această carte?
În timp ce veţi studia Cartea lui Mosia, veţi citi 
mărturii puternice despre misiunea lui Isus Hristos. De 
asemenea, veţi învăţa despre oameni pe care Domnul 
i- a eliberat de sclavia păcatului sau de persecuţia 
fizică. Mai mult, veţi învăţa cum eforturile neprihănite 
ale unor persoane precum regele Beniamin, Abinadi şi 
Alma au adus altora numeroase binecuvântări. În sens 
contrar, veţi vedea cum alegerile neinspirate ale unor 
persoane precum Zenif şi fiul său, regele Noe, au atras 
consecinţe negative asupra lor şi asupra poporului lor.

Cine a scris această carte?
Mormon a compilat şi prescurtat cronicile mai multor 
scriitori pentru a crea Cartea lui Mosia. Cartea este 
numită după Mosia, care a fost un fiu al regelui 
Beniamin. Mosia a fost profet, văzător, revelator şi 
rege care a domnit în Zarahemla din jurul anului 124 
până în 91 î.H. El a fost numit după bunicul său Mosia, 
care a fost, de asemenea, rege al ţării lui Zarahemla 
(vezi Omni 1:12–13, 19).

Mormon a extras dintr- un număr de cronici pentru a 
alcătui Cartea lui Mosia. El a prescurtat şi a citat din 
cronica scrisă de Mosia pe plăcile mari ale lui Nefi, 
care descria în detaliu istoria nefiţilor din ţara lui 
Zarahemla (vezi Mosia 1–7; 25–29). De asemenea, el 
a extras din cronica lui Zenif, care relatează istoria 
celor din poporul lui Zenif din perioada în care au 
părăsit Zarahemla până când s- au întors (vezi Mosia 
7–22). Mai mult, Mormon a citat şi a prescurtat părţi 
din scrierile lui Alma, care a consemnat cuvintele lui 
Abinadi (vezi Mosia 17:4) şi a ţinut o cronică despre 
propriul său popor (vezi Mosia 18; 23–24).

Când şi unde a fost scrisă?
Cronicile originale care au fost folosite ca surse 
pentru a alcătui Cartea lui Mosia au fost, cel mai 
probabil, scrise între anii 200 î.H. şi 91 î.H. Mormon a 
prescurtat aceste cronici cândva între anii 345 şi 385 
d.H. Mormon nu a scris unde se afla atunci când a 
compilat această carte.
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UNITATEA 11: ZIUA 1

Cuvintele lui 
Mormon – Mosia 2
Introducere
Cartea Cuvintele lui Mormon serveşte ca o punte de 
legătură între plăcile mici ale lui Nefi şi prescurtarea 
făcută de Mormon consemnărilor de pe plăcile mari ale 
lui Nefi. Scrisă cu aproape 400 de ani înainte de naş-
terea lui Isus Hristos, cartea conţine o scurtă explicaţie 
despre ce sunt plăcile mici ale lui Nefi şi motivul pen-
tru care Mormon a simţit că trebuie să fie pusă alături 
de celelalte scrieri sacre. De asemenea, Cuvintele lui 
Mormon oferă o explicaţie valoroasă privind motivul 
pentru care regele Beniamin a avut o influenţă atât de 
mare asupra poporului său.

Plăcile mici ale lui Nefi erau, în principiu, dedicate 
lucrurilor spirituale, precum şi slujirii şi învăţăturilor 
profeţilor. Plăcile mari ale lui Nefi conţineau în mare 
parte o istorie seculară a poporului, scrisă de regi, 
începând cu Nefi. (Vezi 1 Nefi 9:2–4.) Totuşi, din timpul 
lui Mosia, plăcile mari includeau şi lucruri de o mare 
importanţă spirituală.

Plăcile lui Mormon, sau plăcile de aur care i- au fost 
date lui Joseph Smith, conţineau o prescurtare a con-
semnărilor făcute pe plăcile mari ale lui Nefi făcută de 
Mormon, însoţită de multe comentarii. Aceste plăci 
de aur conţineau, de asemenea, o continuare a istoriei 
scrise de Mormon şi câteva lucruri suplimentare scrise 
de fiul său, Moroni.

Mosia 1 este o cronică care conţine învăţăturile regelui 
Beniamin adresate fiilor săi. El i- a învăţat că scriptu-
rile ne ajută să ne amintim de Dumnezeu şi să ţinem 
poruncile Sale. Când regele Beniamin s- a apropiat de 
sfârşitul vieţii, a dorit să le vorbească celor din poporul 
său despre slujirea sa ca rege şi să- i încurajeze să fie 
supuşi lui Dumnezeu. Discursul regelui Beniamin este 
consemnat în Mosia 2–5 şi descrie suferinţele şi ispăşi-
rea lui Hristos, rolul dreptăţii şi milei şi nevoia de a lua 
asupra noastră prin legământ numele lui Hristos. La 
începutul discursului său, consemnat în Mosia 2, regele 

De la  
1 Nefi până 

la Omni

Plăcile mici

Cuvintele lui Mormon

De la  
Mosia până 

la 4 Nefi

Plăcile mari

Beniamin a atras atenţia asupra nevoii de a- I sluji lui 
Dumnezeu slujindu- le altora şi asupra stării de fericire 
pe care o au cei care ţin poruncile.

Cuvintele lui Mormon 1:1–11
Mormon ne învaţă că Dumnezeu a păstrat diferite cronici 
pentru un scop înţelept.
Gândiţi- vă la un moment în care aţi simţit că sunteţi 
îndrumaţi de Spirit să acţionaţi. Ştiaţi cum aveau să 
decurgă lucrurile dacă aţi fi urmat acel îndemn? Ce v- a 
oferit determinarea şi încrederea de a acţiona conform 
acelui îndemn?

Dumnezeu i- a poruncit profetului Mormon să prescur-
teze istoria poporului său, care a fost scrisă pe plăcile 
lui Nefi. În jurul anului 385 d.H., atunci când se pre-
gătea să încredinţeze cronicile prescurtate fiului său, 
Moroni, el a urmat un îndemn chiar dacă nu ştia care 
avea să fie rezultatul.

Mormon a găsit ceva când cerceta cronicile. Citiţi Cu-
vintele lui Mormon 1:3 pentru a afla ce a găsit. („Aceste 
plăci” sunt plăcile mici ale lui Nefi, care conţineau 
cărţile de la 1 Nefi până la Omni.) Citiţi Cuvintele lui 
Mormon 1:4–6 şi marcaţi în scripturile voastre motivul 
pentru care Mormon a fost încântat când a descoperit 
ce se afla pe acele plăci mici.
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Citiţi Cuvintele lui Mormon 1:7 şi identificaţi de ce 
Mormon a pus aceste plăci mici împreună cu prescur-
tarea pe care a făcut- o plăcilor lui Nefi. În scripturile 
voastre, puteţi să marcaţi următorul principiu: „Domnul 
cunoaşte toate lucrurile”. Înţelegând şi crezând acest 
adevăr, puteţi să vă dezvoltaţi credinţa pentru a vă su-
pune îndemnurilor pe care le primiţi de la Duhul Sfânt.

Domnul i- a poruncit lui Nefi să facă plăcile mici şi să 
scrie pe ele lucrurile sacre despre poporul său (vezi 1 
Nefi 9:3). În acea perioadă, Nefi a declarat: „Domnul 
mi- a dat poruncă să fac aceste plăci pentru scopul Lui 
înţelept, scop pe care eu nu îl cunosc” (1 Nefi 9:5).

Acest scop a fost clarificat secole mai târziu, în anul 
1828, când profetul Joseph Smith a început să traducă 
consemnările de pe plăcile de aur. El a tradus mai întâi 
116 pagini de manuscris din prescurtarea pe care Mor-
mon a făcut- o scrierilor de pe plăcile mari ale lui Nefi 
şi, apoi, aceste pagini au fost pierdute sau furate când 
Joseph i- a permis lui Martin Harris să le ia. Domnul i- a 
spus lui Joseph să nu traducă din nou partea pierdută, 
deoarece oameni răi plănuiseră să modifice cuvintele 
de pe paginile pierdute şi, astfel, să discrediteze auten-
ticitatea Cărţii lui Mormon. Domnul i- a spus să traducă 
istoria consemnată pe plăcile mici, care descria aceeaşi 
perioadă de timp. Această istorie s- a concentrat mai 
mult asupra lucrurilor sacre. (Vezi D&L 10:10, 41–43; 
vezi, de asemenea, 1 Nefi 9:3–4.)

Această întâmplare reprezintă o dovadă importantă că 
Domnul cunoaşte toate lucrurile care urmează să vină. 
El a ştiut că va fi nevoie de istoria consemnată pe plă-
cile mici şi l- a îndrumat pe Mormon să o includă lângă 
prescurtarea sa.

Cum vă poate ajuta cunoaşterea acestui adevăr să pri-
miţi îndemnuri de la Spirit?

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre o 
perioadă când voi sau o persoană pe care o cunoaşteţi aţi 

acţionat conform îndemnului primit de la Duhul Sfânt, deşi voi 
sau acea persoană nu aţi înţeles, la început, îndemnul. Scrieţi de-
spre cum credeţi că vă puteţi pregăti mai bine pentru a recu-
noaşte şi a răspunde îndemnurilor Domnului. Amintiţi- vă că, pe 
măsură ce sunteţi credincioşi îndemnurilor Spiritului Domnului, El 
va lucra „în [voi] ca să facă aşa cum este voinţa Sa” (Cuvintele 
lui Mormon 1:7).

Cuvintele lui Mormon 1:12–18
Regele Beniamin îi înfrânge pe lamaniţi şi domneşte în 
neprihănire.
Regele Beniamin a fost un rege neprihănit care a avut de 
înfruntat multe încercări în timpul domniei sale, inclu-
zând un război cu lamaniţii şi multe conflicte doctrinare 
stârnite în rândul poporului său. Regele Beniamin a 
condus armatele nefite „cu tăria Domnului” împotriva 
duşmanilor lor şi, în cele din urmă, a stabilit pacea în 
ţară (vezi Cuvintele lui Mormon 1:13–14). Cu ajutorul 
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„[multor] oameni sfinţi”, el a lucrat pentru a pedepsi 
profeţii şi învăţătorii falşi care provocau conflicte în 
rândul poporului, stabilind astfel pacea care rezultă din 
neprihănire (vezi Cuvintele lui Mormon 1:15–18).

Citiţi Cuvintele lui Mormon 1:12–18 şi completaţi 
spaţiile libere de mai jos cu numărul versetelor care ne 
învaţă cel mai bine următoarele adevăruri:

• Domnul cheamă profeţi care aduc pace oamenilor în 
pofida încercărilor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Putem avea parte de pace urmând conducerea inspi-
rată a profeţilor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Având puterea Domnului, putem birui încercările. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mosia 1:1–18
Regele Beniamin îşi învaţă fiii despre importanţa 
scripturilor.
Imaginaţi- vă cum ar fi fost viaţa voastră dacă nu aţi fi 
avut niciodată posibilitatea de a citi, studia sau învăţa 
din scripturi.

Regele Beniamin şi- a învăţat fiii cât de diferită ar fi fost 
viaţa lor dacă nu ar fi avut scripturile. Potrivit celor con-
semnate în Mosia 1:3–5, el a folosit de trei ori o variaţie 
a expresiei „dacă nu ar fi fost aceste [scripturi]” pentru 
a- şi ajuta fiii să înţeleagă importanţa scripturilor.

 2. Pe măsură ce citiţi Mosia 1:1–8, căutaţi ce binecuvân-
tări ar fi pierdut nefiţii dacă nu ar fi avut scripturile. Com-

paraţi ce aţi învăţat cu Omni 1:17–18. În jurnalul pentru studiul 
scripturilor, scrieţi trei sau patru propoziţii care să completeze ur-
mătoarea expresie: Dacă nu aş fi avut scripturile…

În scripturile voastre, lângă Mosia 1:1–8, puteţi scrie 
următorul principiu: Studiul scripturilor ne ajută să 
cunoaştem şi să ţinem poruncile.

Regele Beniamin i- a învăţat pe cei din poporul său de-
spre importanţa de a fi credincioşi poruncilor şi le- a ex-
plicat ce se întâmplă cu aceia care devin păcătoşi după 
ce au fost un „popor foarte favorizat al Domnului” 
(Mosia 1:13). Citiţi Mosia 1:13–17 şi comparaţi Mosia 
1:13 cu Alma 24:30. Apoi, identificaţi cel puţin cinci 
consecinţe care se abat asupra celor care se îndepăr-
tează de Domnul. Puteţi să marcaţi sau să numerotaţi 
aceste consecinţe în scripturile voastre.

Mosia 2:1–41
Nefiţii se adună pentru a asculta cuvintele regelui Beniamin.
Citiţi Mosia 2:1–9 şi, în jurnalul pentru studiul scriptu-
rilor, răspundeţi la următoarele întrebări:

• Cine s- a adunat?   
 

• Unde s- au adunat?   
 

• Ce s- a făcut pentru ca mulţimea să audă cuvintele 
regelui Beniamin?   
 

Pentru a înţelege mai bine caracterul regelui Benia-
min, citiţi Mosia 2:11–15 şi identificaţi expresiile care 
arată că regele Beniamin era mai concentrat asupra 
neprihănirii şi slujirii, decât asupra obţinerii unui 
statut sau de onoruri.

Apoi, citiţi următoarea afirmaţie a preşe-
dintelui Howard W. Hunter: „Nu vă 
îngrijorați prea mult de statut. Vă amintiţi 
sfatul Salvatorul adresat celor care caută 
«scaunele dintâi» sau «locurile dintâi»? 
«Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul 

vostru» (Matei 23:6, 11). Este important să fim apre-
ciaţi. Însă, în centrul atenției noastre trebuie să fie 
neprihănirea, nu recunoașterea; slujirea, nu statutul” 
(„To the Women of the Church”, Ensign, nov. 1992, 
p. 96).

Studiaţi Mosia 2:16–17 şi marcaţi principiul pe care 
îl putem învăţa despre slujire de la regele Beniamin: 
Atunci când ne slujim aproapele, Îl slujim pe 
Dumnezeu. (Mosia 2:17 este un fragment care conţine 
o scriptură de bază. Puteţi să- l marcaţi într- un mod 
distinct, pentru a- l putea găsi cu uşurinţă.)

Gândiţi- vă la un moment când cineva v- a binecuvân-
tat viaţa slujindu- vă. Cum v- aţi arătat (sau cum v- aţi 
putea arăta) recunoştinţa faţă de Dumnezeu pentru 
persoana care v- a slujit în neprihănire atât vouă, cât şi 
lui Dumnezeu? Cum v- aţi arătat recunoştinţa faţă de 
acea persoană?
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După ce şi- a învăţat poporul despre nevoia de a sluji 
altora, regele Beniamin a propovăduit despre nume-
roasele modurile în care Dumnezeu ne binecuvântează 
şi despre nevoia de a- I fi recunoscători.

 3. Pe măsură ce studiaţi Mosia 2:19–24, 34, gândiţi- vă 
la numeroasele moduri în care Domnul v- a binecuvântat. 

Gândiţi- vă cum Îi puteţi arăta recunoştinţa voastră. Apoi, în  
jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele  
întrebări:
 a. De ce s- ar referi regele Beniamin la el, la poporul său şi la 
noi ca fiind „slujitori netrebnici”?
 b. De ce este important să ne amintim de faptul că suntem da-
tori faţă de Dumnezeu?

Cuvintele regelui Beniamin ne învaţă că, atunci când 
ne simţim îndatoraţi faţă de Dumnezeu, dorim să 
slujim altora şi recunoştinţa noastră creşte.

În Mosia 2:34, regele Beniamin ne- a învăţat că tre-
buie „[să- I aducem]” lui Dumnezeu tot ceea ce avem 
şi tot ceea ce suntem. A aduce înseamnă a „a da sau 
a trimite”. Puteţi să scrieţi această definiţie în scrip-
turile voastre, lângă acest cuvânt. Reflectaţi cum aţi 
putea să- I daţi lui Dumnezeu tot ce aveţi şi ce sunteţi. 
Amintiţi- vă că, pe măsură ce ţineţi poruncile lui Dum-
nezeu şi căutaţi să Îi slujiţi sincer, El vă va binecuvânta 
pentru aceste lucruri.

Ultimele versete din Mosia 2 conţin un avertisment 
important dat de regele Beniamin poporului său. Aţi 
văzut vreodată un indicator pe care era scris: „Aten-
ţie!”? (De exemplu, un indicator ar putea să vă averti-
zeze în legătură cu fire de înaltă tensiune, stânci care 
se prăbuşesc, animale sălbatice sau curenţi puternici.) 
Citiţi Mosia 2:32–33, 36–38 pentru a afla care au fost 
lucrurile de care regele Beniamin şi- a rugat poporul să 
se ferească. (Cuvântul blestem din versetul 33 înseamnă 
„tristeţe şi nefericire”.) Scrieţi o frază în care să des-
crieţi ce se va întâmpla cu aceia care „se [răzvrătesc] 
deschis împotriva lui Dumnezeu” (versetul 37) sau care 
încalcă în mod deliberat poruncile lui Dumnezeu.   
 

Citiţi următoarea declaraţie: „Unii oameni încalcă, cu 
bună ştiinţă, poruncile lui Dumnezeu, plănuind să se 
pocăiască mai târziu, de exemplu înainte de a merge 
la templu sau de a sluji în misiune. Astfel de păcate 
deliberate batjocoresc ispăşirea Salvatorului” (Pentru 
întărirea tineretului [broşură, 2011], p. 28- 29).

Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a vorbit despre importanţa 
recunoaşterii momentului când s- ar putea să ne 
îndepărtăm de Spirit:

„Trebuie să ne străduim să discernem 
când ne «[depărtăm] de Spiritul Domnu-
lui» (Mosia 2:36)…

Standardul este clar. Dacă gândim, vedem, 
auzim sau facem ceva care ne distanţează 

de Duhul Sfânt, atunci trebuie să ne oprim să gândim, 
să privim, să ascultăm sau să facem acel lucru. Dacă un 
lucru destinat să ne distreze, de exemplu, ne îndepăr-
tează de Spiritul Sfânt, atunci cu siguranţă acel gen 
de distracţie nu este pentru noi. Deoarece Spiritul nu 
poate suporta ceea ce este vulgar, aspru sau indecent, 
atunci este evident că asemenea lucruri nu sunt pentru 
noi. Deoarece noi îndepărtăm Spiritul Domnului când 
ne angajăm în activităţi pe care ştim că trebuie să le 
ocolim, asemenea lucruri nu sunt, în mod cert, pentru 
noi” („Pentru ca noi să putem avea totdeauna Spiritul 
Său cu noi”, Ensign sau Liahona, mai 2006, p. 30).

Gândiţi- vă la ceea ce oamenii pierd – uneori fără să îşi 
dea seama – când se îndepărtează de Spirit. Citiţi Mo-
sia 2:40–41 şi identificaţi la ce a vrut regele Beniamin 
să ne gândim şi ce a dorit să ne amintească.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor:
 a.  consemnaţi câteva experienţe care v- au învăţat că, 

dacă sunteţi supuşi Domnului, veţi fi binecuvântaţi atât din 
punct de vedere material cât şi spiritual;
 b. alegeţi un aspect din viaţa voastră în care aţi dori să daţi 
dovadă de mai multă supunere faţă de poruncile lui Dumnezeu. 
Scrieţi un ţel care să vă ajute să îmbunătăţiţi acel aspect.

Scriptură de bază – Mosia 2:17
Citiţi Matei 22:36–40; 25:40 şi Mosia 2:17. Faceţi o listă 
sau o serie de scripturi ori grupaţi- le prin a alătura 
aceste referinţe scripturale suplimentare. Această 
tehnică de studiu al scripturilor vă va ajuta să clarificaţi 
anumite înţelesuri şi să vă măriţi înţelegerea.

Explicaţi conexiunile dintre pasajele pe care tocmai le- 
aţi alăturat.   
 

Meditaţi asupra următoarelor întrebări:

• Când aţi simţit că Îl slujiţi pe Dumnezeu slujindu- i 
altei persoane?

• Ce lucruri concrete puteţi să faceţi pentru cineva din 
viaţa voastră pe care Salvatorul le- ar fi făcut dacă ar fi 
fost aici?

 5. După ce aţi memorat versetul Mosia 2:17, scrieţi- l din 
memorie în jurnalul pentru studiul scripturilor.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:
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Am studiat Cuvintele lui Mormon–Mosia 2 şi am încheiat această 
lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 11: ZIUA 2

Mosia 3
Introducere
Continuând să se adreseze celor din poporul său, 
regele Beniamin le- a spus că un înger îi vorbise despre 
slujirea lui Isus Hristos. Regele Beniamin a depus măr-
turie că, având credinţă în Isus Hristos şi pocăindu- se, 
cei care au păcătuit pot fi salvaţi. El a propovăduit, de 
asemenea, că, prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos, 
o persoană poate învinge omul firesc supunându- se 
îndemnurilor Spiritului Sfânt.

Mosia 3:1–10
Regele Beniamin face cunoscute cuvintele unui înger 
despre ispăşire.

Pe măsură ce studiaţi Mosia 3, căutaţi care este sursa 
„[veştilor] bune, de mare bucurie” (Mosia 3:3).

Citiţi Mosia 3:1–5 şi aflaţi ce i- a spus îngerul regelui 
Beniamin. Îngerul a declarat că poporul regelui Benia-
min avea motive să fie vesel şi plin de bucurie.

Ce anume din mesajul îngerului i- a făcut pe nefiţi să 
fie plini de bucurie?   
 

Desenaţi câtă apă aţi turna în pahar  
dacă aţi dori doar să gustaţi.

Desenaţi câtă apă aţi turna în pahar  
dacă aţi dori să vă potoliţi setea.

Desenaţi câtă apă aţi turna în pahar  
dacă aţi şti că apa reprezintă fericire.

Citiţi Mosia 3:5–10 şi marcaţi cuvintele sau expresiile 
legate de Salvator şi de slujirea Sa, care vă ajută să apre-
ciaţi mai mult slujirea Salvatorului din viaţa muritoare.

 1. Alegeţi două expresii pe care le- aţi marcat şi scrieţi, 
în jurnalul pentru studiul scripturilor, o explicaţie despre 

ceea ce vă învaţă acestea pentru a vă ajuta să înţelegeţi mai bine 
şi să apreciaţi mai mult slujirea Salvatorului.

Sunt multe doctrine şi principii propovăduite în Mosia 
3:5–10. Una dintre cele mai importante este aceasta: 
Isus Hristos a suferit pentru ca noi să fim salvaţi 
de păcatele noastre. Puteţi scrie această doctrină în 
scripturile voastre, lângă Mosia 3:7–9.

După ce aţi citit Mosia 3:7–9, citiţi Luca 22:44 şi Doc-
trină şi legăminte 19:16–18. Ce informaţii suplimentare 
ne oferă Mosia 3? Cum ne ajută Mosia 3 să apreciem 
ce s- a întâmplat cu Salvatorul?

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului James E. 
Talmage, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
despre suferinţele Salvatorului din grădina Ghetsimani:

„Agonia lui Hristos din grădina Ghetsi-
mani nu poate fi pătrunsă de mintea 
omenească, atât în privinţa intensităţii, cât 
şi a cauzei… Sub povara pe care nicio altă 
fiinţă care a trăit pe pământ nu o poate 
concepe, El S- a luptat şi a suferit în tăcere. 

Nu durerea fizică, nici măcar chinul mental nu I- au 
provocat o asemenea tortură care să- L facă să sânge-
reze din fiecare por; ci agonia spirituală a sufletului 
cum numai Dumnezeu putea să îndure… În ceasul 
acela de agonie, Hristos a cunoscut şi a învins toate 
ororile pe care Satana, «prinţul acestei lumi» [Ioan 
14:30], putea să le producă…

Într- un anumit mod, care este extrem şi îngrozitor de 
adevărat, deşi imposibil de înţeles de om, Salvatorul a 
luat asupra Sa povara păcatelor omenirii de la Adam 
până la sfârşitul lumii” (Jesus the Christ, a 3- a ediţie 
[1916], p. 613).

 2. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, 

scrieţi despre o experienţă 
care v- a ajutat să ştiţi că Isus 
Hristos este Salvatorul. Cum 
aduce bucurie în viaţa voastră 
faptul că vă amintiţi de 
această experienţă?

Atunci când reflectaţi asupra 
experienţelor spirituale avute, 
Duhul Sfânt vă depune mărtu-
rie despre adevărurile pe care 
le- aţi învăţat. Consemnarea 
acestor experienţe în jurnalul 
vostru arată Domnului că 
aveţi dorinţa de a vă aminti 
de influenţa Sa în viaţa voas-
tră şi vă ajută să vi le amintiţi.

Amintirea 
experienţelor



114

Mosia 3:11–27
Regele Beniamin descrie cum să învingem omul firesc.
Pe măsură ce regele Beniamin a continuat să propo-
văduiască celor din poporul său, el i- a învăţat modul 
în care ispăşirea îi binecuvântează pe copiii lui Dum-
nezeu. El a propovăduit, de asemenea, cum putem 
învinge omul firesc şi cum putem deveni sfinţi prin 
intermediul ispăşirii Salvatorului.

Pentru a înţelege mai bine cum îi binecuvântează ispă-
şirea pe copiii lui Dumnezeu, citiţi următoarele pasaje 
scripturale şi scrieţi o descriere a grupului de oameni 
despre care versetul respectiv depune mărturie că vor fi 
binecuvântaţi prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos:

• Mosia 3:11   
 

• Mosia 3:16   
 

Este important să ştim că, deşi Isus Hristos a ispăşit 
pentru păcatele celor care nu cunosc Evanghelia – cei 
care au murit în ignoranţă – ei tot trebuie să se pocă-
iască şi să- şi exercite credinţa în Isus Hristos în lumea 

spiritelor pentru a fi salvaţi (vezi D&L 131:6; 138:31–
34). De asemenea, Domnul ne- a dezvăluit că pruncii 
se nasc inocenţi în ochii lui Dumnezeu şi că Satana nu 
are puterea să- i ispitească. Până când devin respon-
sabili la vârsta de opt ani, copiii mici sunt salvaţi prin 
intermediul ispăşirii lui Isus Hristos fără a fi necesar 
ca ei să se pocăiască sau să fie botezaţi (vezi Moroni 
8:8–15; D&L 29:46–47; 137:10).

Trebuie să acţionăm conform cunoaşterii pe care o 
avem despre Evanghelia lui Isus Hristos. Citiţi Mo-
sia 3:12–13 şi subliniaţi cuvintele şi expresiile care ne 
învaţă că putem să fim salvaţi de păcatele noastre şi 
să ne bucurăm pe măsură ce ne exercităm credinţa 
în Isus Hristos şi ne pocăim.

Amintiţi- vă de imaginea cu paharul care era plin cu „fe-
ricire”. Amintiţi- vă de cuvintele îngerului care declara 
că bucuria rezultă din înţelegerea misiunii şi ispăşirii 
Salvatorului (vezi Mosia 3:4–5). Pentru a vedea opusul 
acestei imagini, citiţi Mosia 3:24–27. Subliniaţi ce vor 
bea în ziua judecăţii cei care aleg să nu se pocăiască.

Ce se va întâmpla cu cei care aleg să nu îşi exercite cre-
dinţa în Isus Hristos şi să nu se pocăiască?   
 

După ce şi- a învăţat oamenii despre ispăşirea Salva-
torului şi nevoia de a se pocăi şi de a avea credinţă în 
Salvator, regele Beniamin i- a învăţat cum să renunţe 
la partea păcătoasă a firii lor umane şi să devină sfinţi 
prin intermediul ispăşirii.

Citiţi Mosia 3:19 şi identificaţi cuvintele sau expresiile 
pe care nu le înţelegeţi. V- ar putea fi util să scrieţi 
trei definiţii în scripturile voastre, lângă acest verset. 
„Omul firesc” este cel care alege mai degrabă să fie 
influenţat de pasiuni, dorinţe şi pofte trupeşti decât să 
urmeze îndemnurile Sfântului Spirit. A te „supune” 
înseamnă să asculţi de cineva sau de ceva. „[Chemă-
rile]” sunt invitaţii convingătoare sau plăcute. Mosia 
3:19 este un fragment care conţine scriptură de bază. 
Puteţi să- l marcaţi într- un mod distinct pentru a- l 
putea găsi cu uşurinţă.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi titlul „A 
renunţa la omul firesc”. Sub acest titlu, faceţi o listă cu 

ceea ce ne învaţă Mosia 3:19 că trebuie să facem pentru a în-
vinge „omul firesc”. Încercuiţi o acțiune asupra căreia consideraţi 
că este cel mai important să lucraţi în prezent. Faceţi un plan 
pentru a pune în practică această acţiune.

Unul dintre principiile pe care le învăţăm din Mosia 
3:19 este acela că, dacă ne supunem chemărilor Duhu-
lui Sfânt, putem învinge omul firesc prin intermediul 
ispăşirii lui Hristos.
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Folosind propriile voastre cuvinte, explicaţi ce în-
seamnă pentru voi să vă supuneţi „chemărilor Spiritu-
lui Sfânt”?   
 

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Neal A. 
Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, de-
spre renunţarea la omul firesc: „Neprihănirea personală, 
preaslăvirea, rugăciunea şi studiul scripturilor sunt cru-
ciale pentru a putea «[renunţa la] omul firesc» (Mosia 
3:19)” („The Tugs and Pulls of the World”, Ensign, nov. 
2000, p. 36).

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: În ce moduri căutaţi să vă supuneţi 

chemărilor Spiritului Sfânt din viaţa voastră?

 5. Ce puteţi face pentru a vă supune întocmai „chemări-
lor Spiritului Sfânt” din viaţa voastră? În jurnalul pentru 

studiul scripturilor, scrieţi un ţel care să vă ajute să faceţi pro-
grese în acest aspect în această săptămână. Puteţi să lucraţi la 
dezvoltarea uneia dintre însuşirile consemnate în Mosia 3:19, 
care vă ajută să fiţi asemenea unui copil – de exemplu, să deve-
niţi mai ascultători, blânzi, umili, răbdători, plini de dragoste sau 
dornici să vă supuneţi tuturor lucrurilor pe care Domnul are „grijă 
să [vi] le trimită”.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre câ-
teva dintre obstacolele din viaţa voastră care nu vă per-

mit să vă supuneţi chemărilor Spiritului.

Scriptură de bază – Mosia 3:19
 7. Pentru a vă fi mai uşor să memoraţi Mosia 3:19, 
citiţi- l de trei ori. Această repetiţie vă va ajuta să cunoaş-

teţi conţinutul acestui verset. După aceea, încercaţi să scrieţi din 
memorie cât mai mult din verset sau să redaţi ideile din verset 
aşa cum puteţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, fără să vă 
uitaţi în Cartea lui Mormon. Încercaţi să rostiţi versetul cu glas 
tare de câteva ori, în momente precum atunci când mergeţi pe 
jos, când faceţi sport sau când vă pregătiţi de culcare. Repetarea 
acestui lucru câteva zile la rând vă poate ajuta să memoraţi şi să 
vă amintiţi principiile importante prezente în acest verset.

 8. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Mosia 3 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 11: ZIUA 3

Mosia 4
Introducere
Învăţăturile regelui Beniamin au avut un efect profund 
asupra oamenilor care le- au ascultat. Aceşti oameni 
şi- au exercitat credinţa în ispăşire, s- au pocăit şi au fost 
iertaţi de păcate. Regele Beniamin i- a învăţat, apoi, ce 
trebuiau să facă pentru a păstra iertarea păcatelor. El 
a declarat că noi suntem precum cerşetorii, deoarece 
salvarea noastră depinde în totalitate de Dumnezeu. 
Regele Beniamin ne- a avertizat că trebuie să fim mereu 
atenţi la gândurile, faptele şi comportamentul nostru.

Mosia 4:1–8
Cei din mulţime sunt copleşiţi de Spirit şi păcatele le sunt 
iertate.
Imaginaţi- vă că un prieten v- a întrebat: Cum pot şti 
dacă am fost iertat de un anumit păcat? Cum i- aţi 
răspunde?

Studiaţi Mosia 4:1–3 şi căutaţi idei care să vă ajute să 
răspundeţi la întrebarea prietenului vostru. Scrieţi un 
posibil răspuns:   
 

Un principiu important propovăduit în aceste versete 
este: Când ne exercităm credinţa în Isus Hristos şi 
ne pocăim sincer, păcatele ne sunt iertate. O astfel 
de pocăinţă este un element important în procesul 
dobândirii bucuriei şi unei conştiinţe împăcate.

De obicei, când cineva ne adresează o întrebare, dorim 
să oferim un răspuns. De data aceasta, când vă gândiţi 
cum să răspundeţi la întrebarea prietenului vostru, 
gândiţi- vă cum puteţi să răspundeţi printr- o altă între-
bare. Cugetaţi la Mosia 4:1–3 şi la următoarea declara-
ţie a vârstnicului F. Burton Howard, membru emerit al 
Celor Şaptezeci: „Când te pocăieşti cu adevărat, simţi 
o pace interioară. Ştii că ai fost iertat, deoarece poverile 
pe care le- ai purtat atâta vreme au dispărut brusc. Au 
dispărut şi ştii că au dispărut” („Repentance”, Ensign, 
mai 1983, p. 59).

Gândiţi- vă la o întrebare pe care o puteţi adresa priete-
nului vostru pentru a- l ajuta să descopere cum putem 
şti dacă am fost iertaţi.

În timp ce vă gândiţi ce întrebare să adresaţi, v- ar 
putea fi util să înţelegeţi doi termeni din Mosia 4:1–3. 
Să ne vedem pe noi înşine în „starea [noastră] car-
nală” înseamnă să ne conştientizăm starea noastră 
căzută sau lumească. Să ne vedem pe noi înşine „chiar 
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mai jos decât ţărâna pământului” înseamnă că ţărâna 
pământului se supune poruncilor lui Dumnezeu (vezi 
Helaman 12:7–8), dar copiii lui Dumnezeu nu se supun 
întotdeauna poruncilor Sale.

De exemplu, puteţi răspunde întrebării prietenului 
vostru cu o altă întrebare astfel: Ai conştiinţa împăcată 
când te gândeşti că te- ai pocăit de păcatul tău? Eşti 
plin de bucurie?

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Oamenii regelui Beniamin au fost iertaţi datorită „credinţei 
lor foarte mari în Isus Hristos” (Mosia 4:3). Ce fapte consem-
nate în Mosia 4:1–2 demonstrează credinţa lor? Ce atitudine 
şi sentimente trebuie să aveţi pentru a fi asemănători oameni-
lor lui Mosia?
 b. Cum vă puteţi exercita credinţa în Isus Hristos atunci când 
căutaţi iertarea păcatelor voastre?

După ce a fost martorul pocăinţei oamenilor săi, 
regele Beniamin i- a învăţat unele dintre lucrurile pe 
care trebuiau să le facă pentru a dobândi salvarea. 
Când citiţi Mosia 4:4–8, căutaţi ce trebuie să facem 
pentru a dobândi salvarea.

Explicaţi sau exemplificaţi cum încercaţi să faceţi lucru-
rile pe care regele Beniamin le- a enumerat:

„[Pune-ţi] încrederea în Domnul”:   
 

„[Fii] sârguincios în ţinerea poruncilor Lui”:   
 

„[Continuă] în credinţă chiar până la capătul vieţii 
[tale]”:   
 

Mosia 4:9–30
Regele Beniamin propovăduieşte cum se păstrează iertarea 
păcatelor.
După ce nefiţii au fost iertaţi de păcatele lor, regele 
Beniamin i- a învăţat cum să păstreze (sau să menţină) 
acea stare de curăţenie şi puritate. Cercetaţi Mosia 
4:9–11, 26, 28, 30 pentru a afla în ce trebuie să credem 
şi ce trebuie să facem pentru a păstra iertarea păcatelor 
noastre. Consemnaţi ce descoperiţi în următorul tabel:

Păstrarea iertării păcatelor

Credeţi Faceţi

Potrivit celor consemnate în Mosia 4:9–30, regele 
Beniamin şi- a învăţat oamenii multe lucruri, dar unul 
dintre cele mai importante principii propovăduite este: 
Dacă ne umilim înaintea lui Dumnezeu şi ne stră-
duim să dezvoltăm atribute asemănătoare cu cele 
ale lui Hristos, ne putem păstra iertarea păcatelor.

 2. Regele Beniamin a propovăduit că trebuie să „[cre-
dem] în Dumnezeu” (Mosia 4:9) şi să ne amintim întot-

deauna de „măreţia lui Dumnezeu” (Mosia 4:11). În jurnalul 
pentru studiul scripturilor, descrieţi ce experienţe aţi avut voi sau 
o persoană pe care o cunoaşteţi care v- au ajutat să înţelegeţi că 
Dumnezeu există, că El este puternic şi că vă iubeşte. De ce cre-
deţi că este important să înţelegem şi să ne amintim de puterea, 
bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu? Când vă aduceţi aminte 
aceste lucruri, în ce mod vă influenţează viaţa?

Regele Beniamin a descris faptele oamenilor care 
încearcă să păstreze iertarea păcatelor lor. Studiaţi 
Mosia 4:12–16 pentru a învăţa unele dintre faptele pe 
care regele Beniamin le- a descris. (Cuvântul ajuta din 
Mosia 4:16 înseamnă a oferi alinare sau ajutor celor 
care sunt în nevoie.)

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum arată 
faptele descrise de regele Beniamin că cineva se strădu-

ieşte să păstreze iertarea păcatelor sale. Puteţi enumera alte 
fapte care demonstrează că cineva se străduieşte să păstreze ier-
tarea păcatelor sale? Enumeraţi unul sau mai multe moduri în 
care i- aţi ajutat pe cei aflaţi în nevoie.

Regele Beniamin ne- a comparat pe toţi cu un cerşetor, 
deoarece fiecare dintre noi este complet dependent de 
Dumnezeu pentru tot ceea ce are. Această analogie ne 
ajută să apreciem binecuvântările pe care le- am primit 
de la Domnul. Citiţi Mosia 4:19–21 pentru a afla în ce 
mod suntem fiecare dintre noi asemenea unui cerşetor 
în ochii lui Dumnezeu. 

Gândiţi- vă la dependenţa voastră de Dumnezeu. Care 
este o binecuvântare pentru care Îi puteţi mulţumi 
Tatălui Ceresc în acest moment?

După ce a propovăduit că avem nevoie de ajutor în 
mod constant de la Dumnezeu, regele Beniamin ne- a 
cerut să ne gândim cum ar trebui să ne purtăm cu cei 
care ne cer ajutorul. Studiaţi Mosia 4:26–27 pentru a 
afla cum ar trebui să ne purtăm cu cei aflaţi în nevoie.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsul 
la următoarea întrebare: Cum vă poate ajuta faptul că vă 

aduceţi aminte de învăţăturile regelui Beniamin din Mosia 4 să 
fiţi mai plin de compasiune faţă de cei care au nevoie de ajutor 
spiritual sau material?

 5. Alocaţi- vă timp pentru a medita asupra scripturilor 
studiate astăzi. Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat din cu-

vântarea regelui Beniamin, aţi simţit vreun îndemn de la Duhul 
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Sfânt în legătură cu ce trebuie să faceţi? Scrieţi acest îndemn în 
jurnalul pentru studiul scripturilor.
Amintiţi- vă că Domnul vă iubeşte profund. Când vă 
pocăiţi de toate greşelile şi faceţi tot ce vă stă în putinţă 
să urmaţi exemplul Salvatorului, puteţi să păstraţi ierta-
rea păcatelor.

Scriptură de bază – Mosia 4:30
Citiţi, cu glas tare, Mosia 4:30. Care este relaţia dintre 
gândurile, cuvintele şi faptele voastre?

Preşedintele Ezra Taft Benson a descris această relaţie: 
„Aveţi gânduri curate. Aceia care au gânduri curate 
nu fac fapte murdare. În faţa lui Dumnezeu nu sunteţi 

responsabil doar pentru 
faptele dumneavoastră, 
ci şi pentru controlarea 
gândurilor dumneavoas-
tră… Este încă adevărată 
vechea zicală care spune 
că semeni un gând şi 
culegi o faptă, semeni o 
faptă şi culegi un obicei, 
semeni un obicei şi 
culegi un caracter, iar 
caracterul îţi determină 
destinul etern. «Căci 
el este ca unul care îşi 
face socotelile în suflet» 
(vezi Proverbele 23:7) (în 
Conference Report, oct. 
1964, p. 60).

 6. Pe măsură ce învă-
ţaţi să vă controlaţi 

gândurile, veţi culege binecu-
vântările de a fi mai asemă-
nători lui Hristos în ceea ce 
priveşte cuvintele şi faptele 
voastre. În jurnalul pentru 

Vârstnicul Richard G. Scott, 
din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, ne- a încurajat 
să notăm îndemnurile pe care 
le primim: „Scrieţi într- un 
jurnal lucrurile importante pe 
care le învăţaţi de la Spirit. 
Veţi constata că, în timp ce 
notaţi îndemnuri preţioase, 
altele vă vor veni adesea în 
minte. De asemenea, cunoaş-
terea pe care o dobândiţi vă 
va fi disponibilă de- a lungul 
vieţii. Întotdeauna, fie că este 
zi sau noapte, oriunde vă 
aflaţi, orice aţi face, căutaţi să 
recunoaşteţi şi să răspundeţi 
îndrumării Spiritului” („To 
Acquire Knowledge and the 
Strength to Use It Wisely”, 
Ensign, iunie 2002, p. 32).

Notarea îndemnurilor 
pe care le primiţi

Gânduri

Cuvinte

Fapte

studiul scripturilor, scrieţi unul sau mai multe moduri prin care vă 
puteţi controla gândurile şi le puteţi menţine cât mai asemănă-
toare cu cele ale lui Hristos.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Mosia 4 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 11: ZIUA 4

Mosia 5–6
Introducere
Mosia 5 conţine sfârşitul cuvântării adresate de regele 
Beniamin oamenilor săi, care a început în Mosia 2. Ca 
urmare a credinţei lor în cuvintele regelui Beniamin, 
oamenii au avut parte de schimbare mare în inimile lor. 
Ei au făcut un legământ cu Dumnezeu şi au luat asupra 
lor numele lui Isus Hristos. Potrivit celor consemnate 
în Mosia 6, regele Beniamin a încredinţat conducerea 
regatului pe care- l guvernase fiului său, Mosia, şi acesta 
a domnit în neprihănire, urmând exemplul tatălui său.

Mosia 5:1–4
Oamenii regelui Beniamin au parte de o schimbare mare.
Gândiţi- vă la următoarele întrebări: V- aţi dorit vreodată 
să puteţi schimba ceva la voi înşivă? Ce aţi făcut în 
legătură cu aceasta?

Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a vorbit despre nevoia fiecăruia 
dintre noi de a avea parte de o schimbare mare în vieţile 
noastre: „Esenţa Evangheliei lui Isus Hristos implică o 
schimbare fundamentală şi permanentă a înseşi naturii 
noastre, făcută posibilă prin bizuirea pe «meritele şi 
mila şi harul lui Mesia cel Sfânt» (2 Nefi 2:8). Când ale-
gem să- L urmăm pe Învăţător, noi alegem să ne schim-
băm – să fim născuţi din nou spiritual” („Trebuie să vă 
naşteţi din nou”, Ensign sau Liahona, mai 2007, p. 20).

Puteţi scrie următoarea expresie în scripturile voastre 
lângă Mosia 5:2: „Când alegem să- L urmăm pe Învăţă-
tor, alegem să ne schimbăm”.

În ce moduri credeţi că alegem să ne schimbăm când 
alegem să- L urmăm pe Isus Hristos?   
 

Recapitulaţi rezumatele capitolelor Mosia 3 şi Mosia 4 
pentru a vă aminti tema principală a cuvântării regelui 
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Beniamin. La sfârşitul cuvântării sale, regele Beniamin 
i- a întrebat pe oameni dacă ei credeau în ceea ce el 
i- a învăţat despre ispăşirea lui Isus Hristos (vezi Mosia 
5:1). Citiţi Mosia 5:2–4 şi căutaţi ce s- a schimbat în 
inimile oamenilor după ce au ascultat cuvintele regelui 
lor. Când citiţi, vă va fi util să ştiţi că termenul „încli-
nare” (Mosia 5:2) se referă la atitudinile, dorinţele sau 
temperamentul unei persoane.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului 
David A. Bednar: „Evanghelia lui Isus 
Hristos cuprinde mult mai multe lucruri 
decât acelea de a evita, de a birui şi de a 
fi curăţaţi de păcate şi de influenţele rele 
din viaţa noastră; cuprinde, de asemenea, 

faptul de a face bine, de a fi buni şi acela de a deveni 
mai buni… Faptul de a avea inima schimbată de către 
Spiritul Sfânt astfel încât «[să] nu mai avem înclinare 
să facem rău, ci să facem bine neîncetat» (Mosia 5:2), 
aşa cum a făcut poporul regelui Beniamin, reprezintă 
responsabilitatea pe care am acceptat- o prin legă-
mânt. Această schimbare mare nu este doar rezultatul 
unei munci asidue sau al impunerii unei discipline 
personale mai stricte. Este mai degrabă consecinţa 
unor schimbări fundamentale ale dorinţelor noastre,  
ale motivelor noastre şi ale naturii noastre, care sunt 
posibile prin ispăşirea lui Hristos, Domnul. Obiectivul 
nostru spiritual este de a birui atât păcatul, cât şi 
dorinţa de a păcătui” („Mâini nevinovate şi o inimă 
curată”, Liahona, nov. 2007, p. 81–82).

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Ce credeţi că înseamnă să ai parte de o „schimbare mare” în 
inimă? (Mosia 5:2)
 b. Când alegem să- L urmăm pe Isus Hristos, de ce trebuie să ne 
schimbăm şi atitudinile, nu doar comportamentul?
 c. De ce credeţi că este nevoie de ispăşirea lui Isus Hristos pen-
tru ca o schimbare să se petreacă în noi?

Studiaţi Mosia 5:2, 4 pentru a căuta ce anume au făcut 
oamenii care să fi permis să aibă loc o schimbare mare 
în inimile lor. Puteţi marca aceste fapte în scripturile 
voastre. Amintiţi- vă că vorbele regelui Beniamin erau 
despre puterea ispăşirii lui Isus Hristos, iar oamenii 
aveau mare credinţă în aceste vorbe.

Un principiu pe care îl învăţăm din aceste versete 
este: Când ne exercităm credinţa în Isus Hristos şi 
primim Spiritul Sfânt, putem avea parte de o mare 
schimbare în inimă.

 2. Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat din Mosia 5:1–4 şi 
de principiul de mai sus, scrieţi, în jurnalul pentru studiul 

scripturilor, ce puteţi face pentru a exercita o credinţă mai mare 
în Salvator. Ce lucruri concrete puteţi face, începând de astăzi, 

pentru a exercita o credinţă mai mare, astfel încât să determinaţi 
şi să păstraţi o schimbare mare în inima voastră?

Mosia 5:5–15
Oamenii regelui Beniamin fac un legământ cu Dumnezeu şi 
primesc un nume nou.
După ce oamenii regelui Beniamin au avut parte de o 
schimbare mare în inimă, au dorit să facă un legământ 
cu Domnul. Identificaţi cuvinte sau expresii, în Mosia 
5:5, care demonstrează cât de important a fost pen-
tru oamenii regelui Beniamin să facă şi să ţină acest 
legământ.

Când facem legăminte cu Dumnezeu, El stabileşte 
condiţiile legămintelor şi noi le acceptăm. Apoi, 
Dumnezeu ne promite anumite binecuvântări datorate 
supunerii noastre (vezi D&L 82:10). Faptul de a face 
legăminte reprezintă un mod prin care Îi arătăm Dom-
nului că dorinţele noastre de a- I sluji sunt sincere.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Ce expresii din Mosia 5:5 vă amintesc de promisiunile pe 
care le reînnoim de fiecare dată când luăm din împărtăşanie?
 b. Cum credeţi că facerea şi ţinerea legămintelor vă ajută să 
păstraţi o mare „schimbare în inimă”?

Faceţi referire la Mosia 1:11–12. Unul dintre scopurile 
pentru care regele Beniamin şi- a adunat oamenii a fost 
acela de a le da un nume. Citiţi Mosia 5:6–7 şi marcaţi 
numele pe care regele Beniamin l- a dat oamenilor săi 
după ce aceştia au făcut legământ cu Domnul.

Aceste versete ne învaţă următorul principiu: Noi 
luăm numele lui Isus Hristos asupra noastră 
făcând legăminte sacre. Citiţi Mosia 5:8–14 şi căutaţi 
motivul pentru care este necesar ca noi să luăm numele 
lui Isus Hristos asupra noastră.

Ce binecuvântări primim dacă avem numele lui Isus 
Hristos scris în inimile noastre?   
 

Din ce cauză ar putea numele să fie „şters” din inima 
voastră sau a altcuiva?   
 

Citiţi Mosia 5:15 şi căutaţi ce promisiuni face Domnul 
celor care îşi ţin legămintele.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce simţiţi 
când vă gândiţi la faptul de a avea scris numele lui Isus 

Hristos în inima voastră. Scrieţi unul sau mai multe motive pentru 
care doriţi să păstraţi acest nume şi să nu îl pierdeţi niciodată.
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Mosia 6:1–7
Mosia îşi începe domnia.
Citiţi Mosia 6:3 şi identificaţi ce a făcut regele Beniamin 
înainte de a lăsa mulţimea să plece.

Ce a făcut regele Beniamin pentru a- şi ajuta oamenii 
să- şi amintească de legămintele pe care le- au făcut?  
  
 

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum vă 
ajută conducătorii preoţiei şi învăţătorii să ţineţi legămin-

tele pe care le- aţi făcut.

Regele Beniamin a murit după trei ani de la rostirea 
cuvântării sale. Citiţi Mosia 6:6–7 şi căutaţi cum a 
urmat regele Mosia exemplul tatălui său de conducător 
neprihănit.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Mosia 5–6 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 12: ZIUA 1

Mosia 7–8
Introducere
Regele Mosia a fost fiul regelui Beniamin, care a fost fiul 
primului Mosia menţionat în Cartea lui Mormon. Cu 
aproximativ 80 de ani înainte ca Mosia să devină rege, 
un bărbat pe nume Zenif a condus un grup de nefiţi din 
Zarahemla înapoi spre ţara lui Nefi (vezi Omni 1:27–30). 
Mosia 7 explică faptul că regele Mosia a consimţit ca 
„un om tare şi puternic” pe nume Amon (Mosia 7:3) şi 
un mic grup să călătorească spre ţara lui Nefi (uneori 
numită ţara lui Lehi- Nefi) şi să afle ce s- a întâmplat cu 
grupul lui Zenif. Amon i- a găsit pe urmaşii oamenilor lui 
Zenif, care erau conduşi de nepotul lui Zenif, Limhi. So-
sirea lui Amon a adus speranţă pentru Limhi şi oamenii 
săi, ale căror nedreptăţi au făcut ca ei să fie duşi în robie 
de lamaniţi. Cu ani în urmă, când a încercat să găsească 
Zarahemla pentru a cere ajutor, un grup de oameni ai 
lui Limhi a găsit 24 de plăci de aur cu inscripţii pe ele. 
Când Limhi l- a întrebat pe Amon dacă putea traduce 
inscripţiile, acesta a explicat că un văzător, precum regele 
Mosia, putea traduce cronicile vechi.

Scurtă prezentare a capitolelor Mosia 7–24
Aţi dorit vreodată să scăpaţi de sentimente negative, 
dintr- o situaţie dureroasă, dintr- o împrejurare dificilă 
sau apăsătoare sau de vina unui păcat? Experienţele 
oamenilor despre care veţi studia în Mosia 7–24 vă pot 
învăţa despre eliberare – cum să o căutaţi, cum să o faci-
litaţi şi, chiar, cum să o aşteptaţi. Fiţi atenţi la modurile în 
care puteţi pune în practică, în propriile vieţi, povestirile 
despre oamenii lui Zenif şi despre urmaşii lor, incluzând 
dorinţa de eliberare de ceva care vă oprimă.
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Înainte de a studia Mosia 7, vă va fi util să vă familia-
rizaţi cu diferitele călătorii consemnate în Mosia 7–24. 
Următoarea activitate vă va oferi o scurtă prezentare 
a acestor călătorii, care au avut loc într- un interval de 
timp de aproximativ 80 de ani (din anul 200 î.H. până 
în anul 120 î.H.). Informaţiile din căsuţele nuanţate din 
tabel explică ce s- a întâmplat între călătorii.

Călăto-
rie

Cine a călătorit şi unde

1 Zenif şi alţi nefiţi au călătorit din Zarahemla 
către ţara lui Nefi, care fusese ocupată de 
lamaniţi. Aceşti nefiţi s- au luptat între ei, iar 
supravieţuitorii s- au întors în Zarahemla (vezi 
Omni 1:27–28; Mosia 9:1–2).

2 Zenif şi alţii au părăsit Zarahemla şi s- au stabilit 
în ţara lui Nefi (vezi Omni 1:29–30; Mosia 9:3–7).

După ce Zenif a murit, fiul său Noe a domnit în ticăloşie. 
Domnul l- a trimis pe profetul Abinadi pentru a- i avertiza pe 
oameni să se pocăiască. Alma, unul dintre preoţii regelui 
Noe, a ascultat cele spuse de Abinadi în mesajul său şi le- a 
propovăduit şi altora (vezi Mosia 11–18).

Ţara lui Zarahemla

Ţara lui Nefi 
(Lehi- Nefi)

Douăzeci şi patru  
de plăci de aur  
(Cartea lui Eter)

Ţara lui Helam

Apele lui Mormon

Ruinele naţiunii iaredite 
(Nu se ştie exact cât de înspre nord de  

Zarahemla se afla ţara iarediţilor.)

Călăto-
rie

Cine a călătorit şi unde

3 Alma a scăpat şi a mers la apele lui Mormon 
şi, mai târziu, a condus un grup de oameni 
credincioşi către ţara lui Helam (vezi Mosia 
18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).

Lamaniţii au atacat poporul lui Noe în ţara lui Nefi. Noe a fost 
ucis mai târziu şi fiul său, Limhi, a domnit. Oamenii lui Limhi 
erau robii lamaniţilor (vezi Mosia 19–20).

4 Limhi a trimis un grup de nefiţi să găsească 
Zarahemla. După ce s-a rătăcit în pustiu, grupul 
a descoperit ruinele unei naţiuni distruse şi o 
cronică ce a fost consemnată pe 24 de plăci de 
aur (vezi Mosia 8:7–9; 21:25–27).

5 Amon şi alte 15 persoane au plecat din Zarahelma 
pentru a- i găsi pe aceia care s- au întors în ţara lui 
Nefi (vezi Mosia 7:1–6; 21:22–24).

6 Limhi şi oamenii săi au scăpat de lamaniţi şi au 
fost duşi de Amon şi fraţii săi în Zarahemla (vezi 
Mosia 22:10–13).
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Călăto-
rie

Cine a călătorit şi unde

După ce oamenii lui Limhi au scăpat, lamaniţii au trimis o 
armată după ei. Armata se rătăcise în pustiu atunci când 
i- a descoperit pe Alma şi pe oamenii săi în ţara lui Helam. 
Lamaniţii i- au dus în robie. Oamenii lui Alma s- au rugat pentru 
a scăpa (vezi Mosia 22–24).

7 Domnul i- a eliberat pe Alma şi pe oamenii săi şi i- a 
îndrumat către Zarahemla (vezi Mosia 24:20–25).

Scrieţi numărul fiecărei călătorii în bulina corespunză-
toare de pe hartă:

Mosia 7:1–8:4
Amon găseşte ţara lui Nefi (Lehi – Nefi) şi regele Limhi 
descrie cum au ajuns oamenii săi în robie.
În Mosia 7, Amon şi alţi 15 bărbaţi puternici au ple-
cat din Zarahemla pentru a afla ce s- a întâmplat cu 
oamenii pe care Zenif i- a condus către ţara lui Nefi în 
urmă cu 80 de ani (vezi Mosia 7:2; vezi, de asemenea, 
călătoria numărul 5 de pe hartă). La sosirea lor în ţara 
lui Nefi, Amon şi trei dintre fraţii săi au fost prinşi şi 
aruncaţi în închisoare (vezi Mosia 7:6–11). După două 
zile, au fost eliberaţi din închisoare şi au fost interogaţi 
de către regele Limhi, care era nepotul lui Zenif. Citiţi 
Mosia 7:12–15 pentru a vedea cum şi- a explicat Amon 
prezenţa în ţara lui Nefi şi cum a reacţionat Limhi.

Citiţi Mosia 7:14 şi Mosia 21:25- 26 pentru a înţelege 
mai bine de ce a fost Limhi „foarte bucuros” când a 
aflat de unde venea Amon.

Folosind ceea ce aţi învă-
ţat din Mosia 21:25–26, 
explicaţi, pe scurt, de ce a 
fost Limhi atât de bucu-
ros să afle că Amon venea 
din Zarahemla:   
 

Grupul pe care Limhi 
l- a trimis după ajutor 
a găsit ruinele naţiunii 
iaredite. Ei au crezut în 
mod greşit că au găsit 
Zarahemla şi că nefiţii 
de acolo fuseseră distruşi 
(vezi călătoria numărul 4 
de pe hartă). Veţi învăţa 
despre naţiunea iaredită 
în Cartea lui Eter.

Regele Limhi şi- a 
adunat oamenii pentru 

Notele de subsol conţin refe-
rinţe utile către alte scripturi 
sau subiecte asemănătoare 
din index şi ghidul pentru 
scripturi. Folosirea notelor 
de subsol vă ajută să înţe-
legeţi mai bine doctrinele şi 
principiile, firele narative şi 
cuvintele şi conceptele dificile. 
Încercaţi să studiaţi notele de 
subsol ale câtorva versete sau 
ale unui capitol atunci când 
vă citiţi temele. Puteţi marca 
notele de subsol care vă sunt 
de mare ajutor.

Folosirea notelor 
de subsol

a- l prezenta pe Amon. Limhi le- a vorbit oamenilor săi 
despre robia sub lamaniţi şi şi- a exprimat speranţa că 
Dumnezeu avea să- i elibereze în scurt timp (vezi Mosia 
7:17–19). Citiţi Mosia 7:20, 24–26 şi marcaţi motivele 
pentru care oamenii lui Limhi au fost duşi în robie. (Pro-
fetul menţionat în Mosia 7:26 este Abinadi, cel pe care 
oamenii l- au ucis arzându- l în timpul domniei ticăloase 
a regelui Noe, înainte de sosirea lui Amon în ţară.)

Puteţi marca expresia „mari sunt motivele pe care le 
avem ca să jelim”, din Mosia 7:24, pentru a vă aminti 
că nedreptatea sau păcatul are consecinţele sale. În 
cazul lor, mulţi au fost ucişi de atacurile lamaniţilor şi 
oamenii au fost duşi în robie. A jeli înseamnă a simţi 
tristeţe sau regret. Meditaţi un moment dacă aţi jelit 
vreodată „din cauza nedreptăţii”.

Cu toate că este mai bine să nu păcătuiţi, dacă veţi 
învăţa din greşelile voastre, dacă Îi veţi cere ajutor lui 
Dumnezeu şi dacă vă veţi pocăi, aceste lucruri vă vor 
apropia de Dumnezeu. Citiţi Mosia 7:29–32 şi cău-
taţi mai multe dovezi ale faptului că Limhi a înţeles 
legătura dintre nedreptăţile oamenilor săi şi tristeţea 
de care aveau parte. (Expresia „va culege neghina” 
din versetul 30 înseamnă a primi ceva nefolositor; iar 
expresia „va culege vântul de la răsărit” din versetul 31 
înseamnă a fi distrus.)

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Cum pot consecinţele păcatului să ne fie de ajutor în vieţile 
noastre? Cum putem să punem în practică ce am învăţat şi să nu 
repetăm păcatul respectiv?
 b. De ce este important să recunoaştem şi să admitem cât de 
grave sunt păcatele noastre? De ce este important să simţim în-
tristare după voia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre? (Vezi 
2 Corinteni 7:10; întristarea după voia lui Dumnezeu este o con-
statare profundă a faptului că ceea ce am făcut L- a jignit pe Ta-
tăl nostru din Cer.) De ce este important să nu amânăm să ne 
recunoaştem păcatele şi să fim trişti din cauza lor?

După ce Limhi le- a explicat oamenilor săi cât de 
grave erau păcatele lor, el i- a încurajat să facă anumite 
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lucruri. Marcaţi ce i- a îndemnat Limhi pe oamenii săi 
să facă în Mosia 7:33.

Din experienţa oamenilor lui Limhi, învăţăm că, dacă 
ne recunoaştem nedreptăţile şi simţim întristare 
după voia lui Dumnezeu pentru ele, acest lucru 
ne poate încuraja să ne întoarcem către Domnul 
pentru a fi eliberaţi.

Imaginaţi- vă că un prieten sau un membru al fami-
liei voastre are remuşcări pentru păcatele sale şi are o 
dorinţă sinceră de a se pocăi şi de a se întoarce către 
Domnul, dar nu ştie cum să facă acest lucru. Cercetaţi 
Mosia 7:33 şi recitiţi expresiile care ne învaţă cum să ne 
„[întoarcem] către Domnul” cu adevărat.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi o scri-
soare adresată acestui prieten sau membru al familiei în 

care să- l învăţaţi cum să se întoarcă la Domnul. Împărtăşiţi cele 
trei expresii descoperite în Mosia 7:33 şi explicaţi înţelesul fiecă-
rei expresii astfel: (1) redând- o cu ajutorul propriilor cuvinte, 
(2) dând exemple de fapte sau atitudini pe care le-aţi putut ve-
dea în viaţa unei persoane care se străduia să pună în practică 
îndemnul acelei expresii.

Gândiţi- vă dacă aveţi păcate de care nu v- aţi pocăit, 
care vă provoacă tristeţe şi regret vouă şi celor pe care 
îi iubiţi. Vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, ne- a oferit următorul sfat despre 
începutul procesului pocăinţei: „Studiaţi şi meditaţi 
pentru a afla cât de grave consideră Domnul că sunt 
păcatele dumneavoastră. Acest lucru vă va aduce 
tristeţe şi părere de rău vindecătoare. Vă va aduce, de 
asemenea, o dorinţă sinceră de schimbare şi o dispo-
nibilitate de a vă supune oricărei cerinţe pentru a fi 
iertaţi” („Finding Forgiveness”, Ensign, mai 1995, p. 76).

Mosia 8:5–21
Amon află despre cele 24 de plăci iaredite şi îi spune lui 
Limhi despre un văzător care le poate traduce.
Amintiţi- vă din călătoria numărul 4 de pe hartă, de la 
începutul acestei lecţii, că oamenii care au încercat să 
găsească drumul către Zarahemla au descoperit ruinele 
unei întregi naţiuni care fusese distrusă. Ei au găsit, 
de asemenea, 24 de plăci de aur pe care le- au adus lui 
Limhi (vezi Mosia 8:5–9). Limhi l- a întrebat pe Amon 
dacă ştia pe cineva care putea să traducă plăcile (vezi 
Mosia 8:12). Amon a explicat că unele persoane pot 
primi putere de la Dumnezeu pentru a traduce. Citiţi 
Mosia 8:13 şi marcaţi cum i- a numit Amon pe cei care 
au primit această putere.

Amon a explicat că Mosia, regele nefit din Zarahemla, 
era un văzător. Cercetaţi Mosia 8:16–18 şi marcaţi ce abi-
lităţi mai are un văzător în afară de puterea de a traduce.

Aceste versete ne învaţă că Domnul trimite profeţi, 
văzători şi revelatori pentru beneficiul oamenilor. 
Astăzi, fiecare membru al Primei Preşedinţii şi al Cvo-
rumului celor Doisprezece Apostoli este profet, văzător 
şi revelator.

Vârstnicul Neil L. Andersen, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a învăţat: „Acestor 15 bărbaţi pe 
care îi susţinem ca profeţi, văzători şi revelatori le este 
dată puterea divină să vadă ceea ce [alţii] câteodată nu 
văd” („Fiţi atenţi la răul din spatele ochilor zâmbitori”, 
Ensign sau Liahona, mai 2005, p. 47).

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. De ce credeţi că este înţelept să ascultaţi de cei care văd lu-
cruri pe care voi nu le puteţi vedea?
 b. Ce beneficii aţi avut ca urmare a faptului că aţi ascultat de 
profeţii, văzătorii şi revelatorii din zilele noastre?
 c. Care sunt unele moduri prin care puteţi învăţa de la profeţii, 
văzătorii şi revelatorii din zilele noastre?

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Mosia 7–8 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 12: ZIUA 2

Mosia 9–10
Introducere
În timpul domniei regelui Beniamin, Zenif a mers 
cu un grup de nefiţi din Zarahemla să se stabilească 
printre lamaniţi, în ţara lui Nefi. Deoarece regele lama-
niţilor plănuia să- i ducă pe oamenii lui Zenif în robie, 
el le- a permis să rămână. Tradiţiile false ale lamaniţilor 
şi ura acestora faţă de nefiţi au dus, în cele din urmă, 
la război. Când lamaniţii au căutat să- i ducă în robie, 
oamenii lui Zenif s- au întors către Domnul, care i- a 
întărit şi i- a ajutat să îi alunge pe lamaniţi din ţara lor.

Mosia 9:1–13
Zenif conduce un grup de nefiţi înapoi în ţara lui Nefi.
V- aţi dorit vreodată ceva cu ardoare? Astăzi veţi învăţa 
despre un bărbat care şi- a dorit ceva cu ardoare şi de-
spre consecinţele faptelor şi dorinţelor sale.

Uitaţi- vă la harta cu călătorii din lecţia trecută. Vă 
amintiţi de călătoria lui Amon când i- a găsit pe Limhi 
şi oamenii săi? Deschideţi- vă scripturile la Mosia 7–8 şi 
căutaţi data la care au avut loc evenimentele din aceste 
capitole (se găseşte fie în partea de jos a paginii sau în 
rezumatele capitolelor). Comparaţi- o cu data din Mo-
sia 9:1. Care este diferenţa de ani dintre cele întâmplate 
în Mosia 8 şi cele întâmplate în Mosia 9?

Citiţi prefaţa scrisă de 
Mormon la cronica lui 
Zenif, care se găseşte 
chiar înainte de Mosia 9.

Zenif, bunicul lui Limhi, 
a condus un grup de ne-
fiţi înapoi în ţara lui Nefi. 
El şi- a dorit ceva cu atâta 
ardoare, încât a uitat să 
se gândească unde îl vor 
conduce dorinţele sale. 
Citiţi în Mosia 9:1–4 ce 
a făcut Zenif pentru a 

obţine ce îşi dorea. (A fi „prea zelos” înseamnă a fi 
extrem de înflăcărat sau extrem de interesat de ceva.)

Înflăcărarea lui Zenif a făcut ca el să fie înşelat de 
regele lamanit. Citiţi Mosia 9:5–7, 10 pentru a vedea 
ce s- a întâmplat din cauza înflăcărării lui Zenif.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsuri 
la următoarele întrebări:

Faceţi- vă timp pentru a 
observa datele din Cartea 
lui Mormon. Dacă vă familia-
rizaţi cu aceste date (găsite 
fie în notele de subsol, fie în 
rezumatele capitolelor), veţi 
înţelege mai bine succesiu-
nea evenimentelor pe care  
le studiaţi.

Datele din scripturi

 a. Ce nu a reuşit Zenif să recunoască din cauza dorinţelor sale 
înflăcărate de a obţine ţara lui Nefi?
 b. Care ar fi câteva exemple moderne de lucruri pe care cei ti-
neri doresc cu înflăcărare să le obţină?
 c. Care credeţi că sunt pericolele de- a fi înceţi în a vă aduce 
aminte de Domnul când faceţi alegeri în viaţa voastră?

După 12 ani, oamenii lui Zenif au prosperat. Regele 
lamanit se temea că nu va putea să- i facă robii săi, con-
form planului său iniţial, aşa că şi- a pregătit oamenii să 
se lupte împotriva lor (vezi Mosia 9:11–13).

Mosia 9:14–10:22
Lamaniţii încearcă să- i ducă pe oamenii lui Zenif în robie.
Încercuiţi toate aspectele din viaţa voastră în care aţi 
dori să aveţi parte de mai mult sprijin sau de mai multă 
tărie: activitatea şcolară, rezistenţa în faţa ispitelor, 
relaţiile cu prietenii, conducătorii şi colegii de la muncă, 
relaţiile cu membrii familiei, dezvoltarea deprinderilor, 
talentelor şi abilităţilor.

Când studiaţi Mosia 9–10, fiţi atenţi la un principiu care 
vă va ajuta să înţelegeţi ce trebuie să faceţi pentru a 
primi mai multă tărie în acele aspecte ale vieţii voastre. 
Mosia 9–10 conţine o relatare despre două perioade de 
timp diferite, când lamaniţii au venit să lupte împotriva 
lui Zenif şi a oamenilor săi.

 2. Copiaţi următorul tabel în jurnalul pentru studiul 
scripturilor, lăsând suficient spaţiu liber sub fiecare refe-

rinţă scripturală pentru a scrie un răspuns. Studiaţi versetele indi-
cate şi căutaţi ce au făcut oamenii lui Zenif şi lamaniţii pentru a 
găsi putere. Completaţi tabelul cu informaţiile găsite.

Ce au făcut 
oamenii 
pentru a se 
pregăti?

Ce au făcut 
pentru 
a- şi pune 
încrederea 
în Domnul?

Care a fost 
rezultatul?

Zenif şi 
oamenii săi

Mosia 
9:14–16

Mosia 9:17 Mosia 9:18

Lamaniţii Mosia 
10:6–8

Mosia 10:11 Mosia 
10:19–20

• Ce asemănări observaţi între modul în care oamenii 
lui Zenif s- au pregătit pentru luptă şi cel în care au 
făcut- o lamaniţii?   
 

• Ce deosebiri observaţi între modul în care oamenii 
lui Zenif s- au pregătit pentru luptă şi cel în care au 
făcut- o lamaniţii?   
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O lecţie pe care o învăţăm din Mosia 9:17–18 este 
aceea că Domnul ne va întări când facem tot ce ne 
stă în putinţă şi când ne punem încrederea în El.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
următoarea întrebare: În ce aspecte ale vieţii mele aş pu-

tea să am mai multă încredere în Domnul şi aş putea să Îi cer să 
mă întărească?

 4. Marcaţi primele trei rânduri din Mosia 9:18. Apoi, ru-
gaţi un adult de încredere (un părinte, un conducător al 

Bisericii sau un învăţător) să vă împărtăşească o experienţă de-
spre un moment în care I- a cerut ajutor Domnului şi s- a simţit în-
tărit de El. Ascultaţi ce a făcut acea persoană pentru a primi 
putere de la Domnul. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi 
despre ceea ce aţi învăţat.
Aţi fost vreodată supăraţi pe cineva sau aţi purtat cuiva 
pică – aţi simţit că nu puteaţi ierta sau uita ceea ce a 
făcut acea persoană? Aţi cunoscut pe cineva care părea 
că vă urăşte? Înainte ca Zenif şi oamenii săi să se lupte 
pentru a doua oară, Zenif i- a învăţat pe oamenii săi 
care era motivul pentru care lamaniţii erau plini de 
ură faţă de nefiţi. Când studiaţi cuvintele lui Zenif din 
Mosia 10:11–18, v- ar putea fi util să ştiţi că a fi „[ne-
dreptăţit]” înseamnă să te simţi jignit sau să fii tratat 
într- un mod necinstit sau nedrept şi că a fi „[mâ-
nios]” înseamnă să fii extrem de furios. Studiaţi Mosia 
10:11–18 şi căutaţi de ce urmaşii lui Laman şi Lemuel 
au continuat să- i urască pe urmaşii lui Nefi. Marcaţi 
cuvintele nedreptăţit şi mânioşi în timp ce citiţi.

Meditaţi asupra următoarelor întrebări:

• De ce îi urau lamaniţii atât de mult pe nefiţi?
• Cine simte durere atunci când sunteţi furioşi sau 

refuzaţi să iertaţi?
• Cum ar putea furia şi ranchiuna să vă afecteze 

familia sau viitorii copii?

Citiţi următoarele experienţe povestite de vârstnicul 
Donald L. Hallstrom, din Preşedinţia celor Şaptezeci, 
şi căutaţi ce ne- a recomandat să facem când ne simţim 
jigniţi sau suntem furioşi pe cineva:

„Cu mulţi ani în urmă am fost martorul 
unei dezamăgiri – care a devenit o 
tragedie. Un cuplu tânăr se pregătea să 
întâmpine pe lume primul lor copil. Vieţile 
lor erau pline de nerăbdare şi entuziasm 
faţă de această experienţă grandioasă. În 

timpul naşterii, au apărut complicaţii şi copilul a murit. 
Dezamăgirea s- a preschimbat în mâhnire, mâhnirea 
s- a preschimbat în mânie, mânia s- a preschimbat în 
reproş, iar reproşul s- a preschimbat în răzbunare faţă 
de doctorul pe care ei îl considerau responsabil pentru 
ceea ce se întâmplase. Părinţii şi alţi membri ai familiei 
s- au implicat foarte mult, încercând împreună să 

distrugă reputaţia şi cariera doctorului. Pe măsură ce 
săptămânile şi, apoi, lunile de amărăciune [manifestată 
prin cuvinte dure, amare] măcinau familia, înverşuna-
rea lor s- a îndreptat asupra Domnului. «Cum de a 
permis El ca lucrul acesta groaznic să se întâmple?».  
Ei au respins eforturile repetate ale conducătorilor şi 
membrilor Bisericii de a- i alina din punct de vedere 
spiritual şi emoţional iar, cu timpul, s- au îndepărtat  
de Biserică. Acum, patru generaţii ale familiei au fost 
afectate. Acolo unde au existat cândva credinţă şi 
devotament faţă de Domnul şi Biserica Sa, nu a mai 
avut loc de zeci de ani nicio activitate spirituală din 
partea niciunui membru al familiei…

Bunicii mei din partea tatălui au avut doi copii, un fiu 
(tatăl meu) şi o fiică… [Fiica lor] s- a căsătorit în 1946, 
iar patru ani mai târziu aştepta un copil… Nimeni nu 
ştia că în pântecele ei purta gemeni. Din nefericire, ea 
şi gemenii au murit în timpul naşterii.

Bunicii mei au fost devastaţi. Totuşi, mâhnirea lor i- a 
îndreptat imediat către Domnul şi ispăşirea Sa. Fără 
a stărui întrebându- se de ce s- a întâmplat aşa ceva şi 
cine ar putea fi învinovăţit, ei s- au hotărât să trăiască 
în neprihănire…

Credinţa de care au dat dovadă [aceşti bunici], mai 
ales când au întâmpinat dificultăţi, a influenţat deja 
patru generaţii după ei. În mod direct şi profund, ea i- a 
influenţat pe fiul lor (tatăl meu) şi pe mama mea atunci 
când unica fiică a părinţilor mei, cel mai mic copil al lor, 
a murit în urma unor complicaţii apărute în momentul 
naşterii… Având exemplul generaţiei dinainte, părinţii 
mei – fără ezitare – s- au întors către Domnul pentru 
consolare…

Dacă simţiţi că aţi fost nedreptăţiţi – de către cineva 
(un membru al familiei, un prieten, un alt membru al 
Bisericii, un conducător al Bisericii, un partener de afa-
ceri) sau că vi s- a greşit cu ceva (aţi suferit din pricina 
morţii unei persoane iubite, aveţi probleme de sănă-
tate, probleme financiare, sunteţi sau aţi fost abuzaţi, 
sunteţi dependenţi de substanţe sau obiceiuri dău-
nătoare) – trataţi problema direct şi cu toată tăria de 
care dispuneţi… Şi, fără întârziere, întoarceţi- vă către 
Domnul. Exercitaţi- vă toată credinţa pe care o aveţi în 
El. Daţi- I voie să ducă povara împreună cu dumnea-
voastră. Permiteţi harului Său să vă uşureze povara… 
Nu permiteţi niciodată vreunei împrejurări trecătoare 
să vă oprească să creşteţi spiritual” („Întoarceţi- vă către 
Domnul” Ensign sau Liahona, mai 2010, p. 78–80).

Observaţi că, atât în exemplul despre lamaniţi, cât şi 
în cel despre familia cuplului tânăr care şi- a pierdut 
primul copil, furia şi jignirea au afectat generaţii întregi 
de oameni.
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 5. Gândiţi- vă la un moment în care aţi simţit că sunteţi 
neîndreptăţiţi sau aţi fost furioşi pe cineva. Mai aveţi ast-

fel de sentimente în prezent? În jurnalul pentru studiul scripturi-
lor, răspundeţi la următoarele întrebări:
 a. Cum pot să primesc ajutor în eforturile mele de a ierta?
 b. Cum pot urma exemplul bunicilor vârstnicului Hallstrom şi 
pune în practică în viaţa mea, astăzi, sfatul său din ultimul para-
graf al citatului?

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Mosia 9–10 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 12: ZIUA 3

Mosia 11–14
Introducere
Regelui Noe i- a făcut mare plăcere să trăiască o viaţă 
desfrânată şi şi- a convins o mare parte din oameni să 
facă ticăloşii. Domnul l- a trimis pe profetul Abinadi 
pentru a- i chema pe oamenii lui Noe să se pocăiască 
şi pentru a- i avertiza de iminentul pericol reprezentat 
de sclavie. Oamenii au ales să nu dea ascultare aver-
tizărilor, iar Abinadi a fost încarcerat pentru profeţiile 
sale. Când preoţii regelui Noe i- au pus întrebări lui 
Abinadi, profetul i- a mustrat pentru că nu trăiau con-
form poruncilor şi pentru că nici nu le propovăduiau. 
Dumnezeu l- a protejat pe Abinadi şi i- a dat puterea 
de a termina să transmită mesajul pentru regele Noe şi 
preoţii săi. Citându- l pe Isaia, Abinadi a depus mărturie 
despre nevoia tuturor oamenilor de a se bizui pe Isus 
Hristos şi pe ispăşirea Sa.

Mosia 11:1–19
Regele Noe îşi convinge oamenii să facă ticăloşii.
Gândiţi- vă la următoarele întrebări:

• Ce aţi face dacă un părinte, un tutore sau un con-
ducător ar sugera că unii dintre prietenii voştri au o 
influenţă negativă asupra voastră?

• Ce aţi face dacă unul dintre părinţii voştri sau un 
conducător al Bisericii v- ar ruga să vă îmbrăcaţi mai 
corespunzător pentru adunările de preaslăvire de 
duminica sau pentru alte activităţi ale Bisericii?

• Ce aţi face dacă profetul ar spune că trebuie să 
schimbaţi standardele modului în care vă distraţi?

Oamenii pot reacţiona diferit în ceea ce priveşte între-
bările de mai sus. Când studiaţi această lecţie, fiţi atenţi 
cum ar dori Domnul ca voi să le răspundeţi oamenilor pe 
care El îi trimite pentru a vă ajuta să trăiţi în neprihănire.

Când vă pregătiţi să studiaţi Mosia 11, v- ar putea fi 
util să ştiţi că, după ce Zenif a murit, fiul său Noe a fost 
regele nefiţilor care trăiau în ţara lui Nefi. Citiţi Mosia 
11:1–2, 5–7, 14–19 şi marcaţi cuvintele şi expresiile care 
descriu faptele lui Noe şi ceea ce el a căutat să aibă după 
ce a devenit rege. Apoi, citiţi Mosia 11:2, 6–7, 15, 19 
şi marcaţi cu o culoare diferită (dacă puteţi) influenţa 
avută de faptele lui Noe asupra oamenilor din împărăţie.

Aceste versete ilustrează modul în care oamenii cu 
care ne asociem ne pot influenţa faptele. Gândiţi- vă la 
modul în care semenii voştri vă influenţează alegerile. 
Gândiţi- vă un moment la ce fac oamenii din ziua de as-
tăzi care poate fi asemănat cu faptul de a munci „foarte 
mult [pentru a sprijini] nedreptatea” (Mosia 11:6).

Mosia 11:20–12:17
Abinadi îi îndeamnă pe oameni să se pocăiască şi îi 
avertizează în legătură cu pericolul sclaviei.
Deşi regele Noe şi oamenii săi au ales să facă ticăloşii, 
Domnul a continuat să- i iubească şi să dorească să- i 
ajute. Citiţi primele patru rânduri din Mosia 11:20 
şi identificaţi ce a făcut Domnul pentru a- i ajuta pe 
oamenii lui Noe.

În scripturile voastre, lângă Mosia 11:20, scrieţi urmă-
torul adevăr: Dumnezeu trimite profeţi pentru a ne 
ajuta să ne pocăim şi pentru a evita suferinţa.

Domnul i- a poruncit lui Abinadi în două ocazii diferite 
să- i avertizeze pe oameni.

 1. Desenaţi următorul tabel în jurnalul pentru studiul 
scripturilor, lăsând suficient spaţiu liber sub fiecare refe-

rinţă scripturală pentru a scrie un rezumat. Studiaţi versetele indi-
cate şi scrieţi un rezumat despre avertizările lui Abinadi şi despre 
reacţiile oamenilor.

Mesajul lui Abinadi Reacţia oamenilor

Prima 
avertizare

Mosia 11:20–25 Mosia 11:26–29

A doua 
avertizare

Mosia 12:1–8 Mosia 12:9–10, 
13–17

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări legate de reacţiile oamenilor faţă de 

avertizările lui Abinadi:
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 a. De ce credeţi că oamenii au fost furioşi pe Abinadi, care în-
cerca să- i ajute? De ce credeţi că l- au apărat pe regele Noe, care 
îi ducea către suferinţă?
 b. Observaţi expresia „ochii oamenilor erau orbiţi” din Mosia 
11:29. Care credeţi că ar fi unele dintre comportamentele şi ati-
tudinile pentru care Satana face tot ce- i stă în putinţă ca oame-
nii buni din ziua de astăzi să fie „[orbi]”?
 c. Ce puteţi face pentru a da dovadă de umilinţă atunci când 
membrii familiei, conducătorii Bisericii şi profeţii vă îndeamnă  
să urmaţi cuvântul lui Dumnezeu?

Mosia 12:18 – 13:26
Dumnezeu l- a protejat pe Abinadi când acesta i- a mustrat 
pe regele Noe şi pe preoţii lui pentru că nu au ţinut şi nu 
au propovăduit poruncile.
Înainte de continua să studiaţi Mosia 12, daţi- vă o notă 
pe o scară de la 1 la 10 (10 însemnând în totalitate) 
care să reflecte cât de bine vă descriu în prezent urmă-
toarele afirmaţii:

- - - - - - -  Ştiu ce trebuie să fac pentru a trăi conform Evan-
gheliei lui Isus Hristos.

- - - - - - -  Trăiesc conform Evangheliei lui Isus Hristos.

Pe măsură ce învăţaţi despre regele Noe şi preoţii săi, 
gândiţi- vă cât de bine cunoşteau poruncile şi cât de 
mult trăiau conform acestora. După ce Noe l- a scos pe 
Abinadi din închisoare, preoţii au început să- i adre-
seze întrebări despre scripturi. Citiţi Mosia 12:26–30 şi 
marcaţi ce a spus Abinadi pentru a- i mustra pe Noe şi 
pe preoţii lui.

Ce notă, pe o scală de la 1 la 10, credeţi că ar primi Noe 
şi preoţii lui pentru cât de bine cunoşteau poruncile şi 
trăiau conform acestora? Ce credeţi că înseamnă să ne 
dedicăm „inimile înţelegerii”? (vezi Mosia 12:27) Citiţi 
Mosia 12:33 şi subliniaţi un principiu care ne indică de 
ce este important să trăim conform poruncilor.

Abinadi a afirmat următorul adevăr: Dacă ţinem po-
runcile lui Dumnezeu, vom fi salvaţi. De ce nu este 
suficient să ştim modul în care trebuie să trăim pentru  
a putea fi salvaţi?   
 

Abinadi le- a spus regelui Noe şi preoţilor săi că nu 
trăiau conform poruncilor şi nici nu le propovăduiau şi 
a început să enumere cele zece porunci. Acest lucru l- a 
mâniat pe rege, care a ordonat ca Abinadi să fie ucis. 
Dumnezeu l- a protejat pe Abinadi şi i- a dat puterea de 
a continua să propovăduiască despre cele zece porunci. 
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Le puteţi marca şi numerota în Mosia 12:35–36 şi în 
Mosia 13:12–24. Următorul tabel vă va ajuta să identifi-
caţi fiecare dintre cele zece porunci:

Abinadi a propovăduit cele zece porunci

 1. Mosia 12:35

 2. Mosia 12:36; 13:12–13

 3. Mosia 13:15

 4. Mosia 13:16–19

 5. Mosia 13:20

 6. Mosia 13:21

 7. Mosia 13:22

 8. Mosia 13:22

 9. Mosia 13:23

 10. Mosia 13:24

Abinadi i- a mustrat cu îndrăzneală pe Noe şi pe preoţii 
lui pentru că nu ţineau cele zece porunci, spunându- le: 
„Îmi dau seama că ele nu sunt scrise în inimile voas-
tre” (Mosia 13:11). Pentru a vă ajuta să vă gândiţi la cât 
de bine trăiţi conform celor zece porunci, completaţi 
următoarea autoevaluare:

Afirmaţiile de mai jos pot indica 
cât de bine sunt cele zece porunci 
scrise în inimile voastre. Marcaţi 
cât de des sunt aceste afirmaţii 
adevărate în cazul vostru.
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Îmi iubesc Tatăl Ceresc.

Îl pun pe Dumnezeu pe primul loc în 
viaţa mea (înaintea prietenilor mei, 
hobby- urilor mele, posesiunilor mele, 
propriilor dorinţe şi a altor lucruri).

Rostesc numele Domnului cu pioşenie.

Ţin ziua de sabat sfântă luând parte la 
activităţi care mă apropie de Domnul; 
eu o consider ca fiind o zi dedicată Lui, 
nu mie.

Afirmaţiile de mai jos pot indica 
cât de bine sunt cele zece porunci 
scrise în inimile voastre. Marcaţi 
cât de des sunt aceste afirmaţii 
adevărate în cazul vostru.
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Îmi cinstesc părinţii fiind supus şi 
respectuos.

Îmi controlez furia şi nu acţionez 
violent împotriva altora.

Sunt pur din punct de vedere sexual. 
Evit imaginile, limbajul şi faptele lascive.

Mă abţin de la furt şi înşelat.

Spun adevărul.

Evit să râvnesc (ceea ce înseamnă să 
doresc în mod necorespunzător ceva 
ce aparţine altcuiva).

 3. Uitaţi- vă din nou la răspunsurile voastre şi stabiliţi- vă 
un ţel de a trăi mai bine conform uneia dintre cele zece 

porunci. Scrieţi- vă ţelul în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Mosia 13:27–14:12
Abinadi propovăduieşte despre venirea lui Isus Hristos.
Citiţi Mosia 13:28, 32–35 şi marcaţi toate cuvintele sau 
expresiile care ar putea completa următorul citat din 
cuvântarea vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli: „Cu toată supunerea şi toate 
faptele noastre bune, nu putem fi salvaţi de la moarte 
sau de efectele păcatelor noastre fără   
 ”.

Întregul citat din cuvântarea vârstnicului Oaks este: 
„Cu toată supunerea şi toate faptele noastre bune, nu 
putem fi salvaţi de la moarte sau de efectele păcatelor 
noastre fără harul oferit prin ispăşirea lui Isus Hristos” 
(„Another Testament of Jesus Christ”, Ensign, mart. 
1994, p. 67).

Puteţi scrie acest adevăr lângă Mosia 13:28: Nimeni 
nu poate fi salvat decât prin intermediul ispăşirii 
lui Isus Hristos.

Petreceţi câteva minute studiind Mosia 14:1–12 şi 
marcaţi cuvintele şi expresiile care descriu ce a făcut 
Isus Hristos în timpul vieţii Sale muritoare pentru a 
vă ajuta să vă întoarceţi acasă la Tatăl nostru din Cer. 
Gândiţi- vă la amărăciunea, durerile şi păcatele pe care 
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Isus Hristos le- a luat asupra Lui pentru binele vostru. 
Aceste versete corespund cu Isaia 53:1–12. Abinadi a 
citat ceea ce scrisese Isaia (vezi Mosia 14:1).

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum aţi ex-
plica unui prieten ceea ce ne învaţă Mosia 14:4–5 despre 

Isus Hristos.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Mosia 11–14 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 12: ZIUA 4

Mosia 15–17
Introducere
Cronica despre ceea ce profetul Abinadi le- a propo-
văduit regelui Noe şi preoţilor săi continuă în Mosia 
15–17. El a depus mărturie despre rolul de Mântuitor 
al lui Isus Hristos. Unul dintre preoţii lui Noe, Alma, 
l- a crezut pe Abinadi. Regele Noe l- a alungat pe Alma 
de la curtea sa şi a poruncit ca Abinadi să fie omorât 
prin foc. Abinadi I- a fost fidel lui Dumnezeu în toate 
împrejurările.

Mosia 15–16
Abinadi propovăduieşte despre rolul de Mântuitor al lui 
Isus Hristos.
Alocaţi- vă câteva minute pentru a găsi şi încercui 
cuvintele mântui, mântuit şi mântuirea din Mosia 15–16. 
Repetarea unui cuvânt dintr- un fragment din scripturi 
semnalează, adesea, un lucru important din mesajul 
scriitorului. În timpul studiului vostru de astăzi, fiţi atenţi 
la ceea ce a propovăduit Abinadi despre a fi mântuit.

Pentru a vă ajuta să înţelegeţi rolul de Mântuitor al lui 
Isus Hristos, meditaţi asupra următoarei diagrame:

Vinovat

Amenzi? 
Închisoare? 

Moarte?

Pedeapsa

Imaginaţi- vă că aţi încălcat o lege şi că aţi primit cea 
mai dură pedeapsă pe care legea o permite. Poate că 
pedeapsa include amenzi mari, timp petrecut în închi-
soare sau chiar moartea. Cum v- aţi simţi dacă ar trebui 
să suferiţi asemenea pedepse? Vă puteţi gândi la vreun 
mod legal şi onest de a scăpa de aceste pedepse?

Scrieţi Eu sub cuvântul Vinovat şi Dreptate sub cuvân-
tul Pedeapsă din diagramă. Cu toţii am încălcat legile 
lui Dumnezeu la un moment dat şi trebuie să îndepli-
nim cerinţele dreptăţii. Cerinţele dreptăţii impun ca 
fiecare păcătos să primească o pedeapsă corespunză-
toare păcatului.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului 
Richard G. Scott, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, şi subliniaţi cele 
două consecinţe care rezultă din încălca-
rea legilor lui Dumnezeu: „Dreptatea 
cere… ca fiecare lege încălcată să fie 

satisfăcută. Atunci când vă supuneţi legilor lui Dumne-
zeu sunteţi binecuvântaţi, însă nu puteţi să câştigaţi 
niciun credit suplimentar pentru a satisface legile pe 
care le încălcaţi. Dacă acest lucru nu este rezolvat, legile 
încălcate pot face ca viaţa dumneavoastră să fie jalnică 
şi vă vor împiedica să vă întoarceţi la Dumnezeu” 
(„Ispăşirea vă poate asigura pacea şi fericirea”, Ensign 
sau Liahona, nov. 2006, p. 41- 42).

Consecinţele încălcării legilor lui Dumnezeu includ su-
ferinţa şi neputinţa de a trăi în prezenţa lui Dumnezeu. 
Citiţi Mosia 15:1, 7–9 şi marcaţi expresiile care indică 
modul în care ispăşirea Salvatorului satisface cerinţele 
dreptăţii.

Folosiţi un dicţionar pentru a găsi definiţii pentru 
următoarele expresii:

A mântui (Mosia 15:1)   
 

A mijloci (Mosia 15:8)   
 

A se aşeza între (Mosia 15:9)  

Puteţi scrie aceste definiţii lângă versetele menţionate.

Uneori oamenii sunt nedumeriţi de modul în care 
Abinadi L- a descris pe Isus Hristos în Mosia 15:2–5, ca 
fiind (1) Fiul lui Dumnezeu Tatăl şi (2) Tatăl. Următoarea 
declaraţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, explică natura divină a 
lui Isus Hristos astfel: „Aşa cum a propovăduit Abinadi, 
Hristos a fost «conceput prin puterea lui Dumnezeu» 
(Mosia 15:3) şi, drept urmare, El deţine puterile Tatălui. 
În plus faţă de relaţia ereditară divină, Hristos este, de 
asemenea, Tatăl, în sensul că El este Creatorul cerului şi 
al pământului [vezi Mosia 15:4], El este Tatăl renaşterii şi 
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salvării noastre spirituale şi El este credincios în respec-
tarea – având, astfel, şi puterea – voinţei Tatălui Său, mai 
presus chiar de propria Sa voinţă” (Christ and the New 
Covenant [1997], p. 183–184).

Studiaţi Mosia 15:5–7 şi gândiţi- vă la preţul pe care 
Isus Hristos l- a plătit pentru a vă mântui sau pentru a 
sta între voi şi cerinţele dreptăţii. În diagrama de mai 
sus, scrieţi Isus Hristos între Vinovat şi Pedeapsă.

Este important să înţelegeţi că Salvatorul nu şterge 
cerinţele dreptăţii, ci doar stă între dreptate şi noi. 
Dacă ne pocăim, El satisface cerinţele dreptăţii luând 
pedeapsa asupra Sa.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi următoa-
rele exerciţii:

 a. Scrieţi Cei care aleg să fie mântuiţi (Mosia 15:11–12; 16:13). 
Apoi, cercetaţi Mosia 15:11–12 şi 16:13, pentru a afla cine va fi 
mântuit. Descrieţi ce aţi aflat.
 b. Scrieţi Cei care refuză să fie mântuiţi (Mosia 15:26–27; 16:2–
5, 12). Apoi, cercetaţi Mosia 15:26–27 şi 16:2–5, 12, pentru a 
afla de ce unii oameni nu vor fi mântuiţi. Descrieţi ce aţi aflat.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, folosind ceea  
ce aţi învăţat din tema anterioară, răspundeţi la urmă-

toarele întrebări:
 a. Ce va determina cine va fi mântuit de păcatele sale?
 b. Ce învăţaţi din diferenţa dintre „voinţa” lui Isus Hristos men-
ţionată în Mosia 15:7 şi „voinţa” celor care fac lucruri rele men-
ţionată în Mosia 16:12?

Isus Hristos satisface cerinţele dreptăţii pentru 
cei care se vor fi pocăit. Preţul pe care Salvatorul 
l- a plătit pentru noi reprezintă un dar foarte perso-
nal pentru toţi cei care aleg să se pocăiască şi să facă 
voinţa Tatălui. Citiţi Mosia 15:10 şi subliniaţi expresia 
„El îşi va vedea seminţia”.

Citiţi Mosia 15:10–12 şi următoarea 
declaraţie a vârstnicului Merrill J. Bate-
man, membru emerit al Celor Şaptezeci:

„Profetul Abinadi spune… că «atunci când 
sufletul Lui va deveni o jertfă pentru păcat, 
El Îşi va vedea seminţia» (Mosia 15:10). 

Abinadi identifică, apoi, seminţia Salvatorului cu profeţii 
şi cu cei care îi urmează pe ei. Mulţi ani m- am gândit 
la experienţa Salvatorului din grădină şi de pe cruce ca 
la nişte locuri în care I s- a pus pe umeri o mare povară 
a păcatului. Prin cuvintele lui Alma, Abinadi, Isaia şi ale 
altor profeţi, totuşi, punctul meu de vedere s- a schimbat. 
În loc de o povară impersonală a păcatului, a fost un 
şir lung de oameni, pentru că Isus a simţit «slăbiciunile 
noastre» (Evrei 4:15), «[a purtat] suferinţele noastre… 
durerile noastre le- a luat asupra Lui… [şi] a fost zdrobit 
pentru fărădelegile noastre» (Isaia 53:4–5).

Ispăşirea a fost o experienţă intimă, personală, prin 
care Isus a ajuns să ştie cum să ne ajute pe fiecare din-
tre noi” („Un model pentru toţi”, Ensign sau Liahona, 
nov. 2005, p. 75–76).

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Ce credeţi că înseamnă să devii parte a seminţiei lui Isus 
Hristos? (vezi Mosia 15:12)
 b. Ce faceţi pentru a fi siguri că vă număraţi printre cei din rân-
dul seminţiei lui Isus Hristos?

Puteţi să personalizaţi Mosia 15:10 scriindu- vă numele 
în locul expresiei „seminţia Lui”, în partea versetu-
lui pe care aţi subliniat- o. Meditaţi un moment la ce 
înseamnă să aveţi un Mântuitor care v- a văzut şi vă 
cunoaşte personal.

Care sunt consecinţele pe care cineva le suportă dacă 
refuză să fie mântuit? Citiţi din nou Mosia 16:5. Ce se 
întâmplă în diagrama arătată la începutul acestei lecţii 
dacă vinovatul continuă să păcătuiască şi refuză să se 
pocăiască? Citiţi Doctrină şi legăminte 19:16–17 pentru 
a afla ce se va întâmpla cu cei care refuză să accepte 
mântuirea Salvatorului pocăindu- se.

Abinadi a propovăduit că mântuirea lui Isus Hristos 
include nu doar salvarea de păcat, ci şi de la moarte. 
Toată lumea va fi înviată; totuşi, unii vor fi înviaţi 
înaintea altora. Abinadi a folosit termenul „învierea 
dintâi” pentru a explica faptul că cei neprihăniţi şi 
inocenţi vor fi înviaţi înaintea celor răzvrătiţi (vezi 
Mosia 15:21–22). Cei neprihăniţi vor fi mântuiţi de 
la moarte la prima înviere, iar cei ticăloşi trebuie să 
aştepte să fie înviaţi după instaurarea Mileniului (vezi 
D&L 76:85, 106).

 4. Meditaţi asupra versetelor pe care le- aţi studiat din 
Mosia 15. Imaginaţi- vă că aţi avea ocazia ca un mesager 

să- I transmită Salvatorului un mesaj de la voi. Consemnaţi ce aţi 
scrie în acel mesaj, ţinând cont de lucrurile pe care El le- a făcut 
pentru voi.

Salvatorul doreşte să ne ducă înapoi în prezenţa Tatălui 
nostru Ceresc. El mijloceşte, mediază şi pledează pen-
tru noi. Salvatorul a plătit cerinţele dreptăţii pentru noi, 
iar noi vom beneficia de aceasta dacă ne pocăim.

Mosia 17
Alma crede în cuvintele lui Abinadi şi este alungat; Abinadi 
este ucis.
Aţi văzut vreodată pe cineva luptând pentru ceea ce 
este drept chiar dacă îi era dificil să facă acest lucru? 
Care a fost rezultatul?
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Când Abinadi şi- a terminat mesajul, unul dintre 
preoţi, pe nume Alma, a încercat să- l convingă pe 
rege că Abinadi spusese adevărul şi că trebuia să fie 
eliberat. Regele l- a alungat pe Alma şi i- a trimis pe 
servitorii săi să- l ucidă. Alma s- a ascuns şi a scris 
cuvintele lui Abinadi.

Convertirea lui Alma a fost importantă. Deoarece el 
a consemnat cuvintele lui Abinadi, multe generaţii 
şi multe popoare au fost binecuvântate. Rezultatele 
convertirii lui Alma vor fi mai evidente când veţi studia 
capitolele următoare. Regele şi preoţii săi s- au sfătuit 
timp de trei zile înainte de a- l condamna pe Abinadi  
la moarte (vezi Mosia 17:1–6, 13).

 5. Mosia 17:7–10 şi Mosia 17:11–12 compară alegerile 
făcute de Abinadi cu cele făcute de regele Noe. După ce 

aţi studiat aceste versete, în jurnalul pentru studiul scripturilor, 
oferiţi răspunsuri scurte la următoarele întrebări:
 a. Care dintre ultimele cuvinte ale lui Abinadi v- au impresionat 
cel mai mult?

 b. De ce credeţi că spusele lui Abinadi l- au afectat în acel mod 
pe regele Noe?
 c. Ce influenţă aveau preoţii asupra regelui Noe?
 d. Cum vă inspiră exemplul lui Abinadi să fiţi fideli lui Dumne-
zeu în toate împrejurările?

Preşedintele Gordon B. Hinckley a declarat: „Fiţi 
puternici – în a apăra ce este drept. Trăim într- o perioadă 
a compromisului şi a cedării în faţa răului. În situaţiile 
cu care ne confruntăm zilnic, ştim ce este drept, dar, 
sub presiunea apropiaţilor noştri şi a vocilor ispititoare 
ale celor care doresc să ne convingă, noi cedăm. Facem 
compromisuri. Cedăm în faţa răului. Cedăm şi ne este 
ruşine de noi înşine… Trebuie să ne cultivăm puterea 
de a ne susţine convingerile” („Building Your Taberna-
cle”, Ensign, nov. 1992, p. 52).

Scrieţi Pot fi fidel lui Dumnezeu în toate împrejurările în 
scripturile voastre, lângă Mosia 17:9–12.

 6. Pentru a personaliza curajul moral şi crezul personal 
ale lui Abinadi, citiţi Mosia 17:20 şi, în jurnalul pentru 

studiul scripturilor, completaţi următoarea frază: Trebuie să fiu  
fidel lui Dumnezeu când… 

Când încheiaţi lecţia de astăzi, gândiţi- vă la un mem-
bru al familiei sau la un prieten căruia i- ar fi de ajutor 
să audă ce aţi învăţat şi să- i spuneţi ce aţi simţit astăzi. 
Dacă se poate, împărtăşiţi cu el ceea ce aţi învăţat şi 
dorinţa voastră de a fi fideli Domnului în momentele 
dificile.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Mosia 15–17 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 13: ZIUA 1

Mosia 18
Introducere
Alma, care a fost preot al regelui ticălos Noe, a crezut 
cuvintele profetului Abinadi şi s- a pocăit de păcatele 
sale. După moartea lui Abinadi, Alma i- a învăţat în  
privat pe alţii despre Isus Hristos. Cei care l- au crezut 
pe Alma doreau să se alăture turmei lui Dumnezeu. Ei 
au făcut legământul botezului într- un loc numit apele 
lui Mormon. Când studiaţi Mosia 18, căutaţi ce a  
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propovăduit Alma în legătură cu promisiunile pe care le 
faceţi când sunteţi botezaţi şi în legătură cu ce va face 
Domnul pentru voi dacă respectaţi acele promisiuni.

Mosia 18:1–16
Alma le predică oamenilor şi îi botează.
Gândiţi- vă la botezul vostru. Ce detalii vă amintiţi din 
acea experienţă? Cum v- aţi pregătit pentru botez? Ce 
sentimente vă amintiţi că aţi avut în legătură cu botezul 
vostru? Gândiţi- vă la ce aţi putea aprecia acum mai 
mult în legătură cu botezul vostru decât aţi apreciat 
atunci când aţi fost botezaţi.

Mosia 18 ne ajută să înţelegem legământul pe care îl 
facem cu Dumnezeu la botez. Un legământ este „o 
înţelegere între Dumnezeu şi om, ei neacţionând de la 
egal la egal în acest legământ. Dumnezeu dă condiţiile 
pentru un legământ, iar oamenii sunt de acord să facă 
ceea ce El le cere. Dumnezeu le promite oamenilor 
anumite binecuvântări pentru supunerea lor” (Ghid 
pentru scripturi, „Legământ”, scriptures.lds.org).

Pentru a vedea cum ne ajută Mosia 18 să înţelegem 
legământul făcut la botez, notaţi următorul rezumat  

al acestui capitol: Mosia 18:1–7, Pregătirea pentru a 
face legământul; Mosia 18:8–16, Facerea legămân-
tului; şi Mosia 18:17–30, Respectarea legământului. 
Puteţi scrie fiecare temă (de exemplu, Pregătirea pentru 
a face legământul ) lângă versetele corespunzătoare din 
scripturile voastre.

Citiţi Mosia 18:1–2, 6–7, căutând doctrinele şi principiile 
pe care Alma le- a propovăduit oamenilor pentru a- i 
ajuta să se pregătească pentru botez. În spaţiul liber de 
mai jos, scrieţi cum poate faptul de a înţelege ceea ce 
Alma le- a propovăduit oamenilor lui să ajute pe cineva, 
astăzi, să se pregătească pentru botez:   
  
 

Mosia 18:8–11 consemnează cum şi- a ajutat Alma oa-
menii să înţeleagă promisiunile pe care aveau să le facă 
şi să le primească prin legământul făcut la botez.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, desenaţi tabelul 
de mai jos. Cercetaţi Mosia 18:8–11 pentru a afla ce a 

propovăduit Alma despre promisiunile pe care I le facem lui Dum-
nezeu (ce suntem „dornici” să facem) şi promisiunile pe care 
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Dumnezeu ni le face când suntem botezaţi. Scrieţi ceea ce aflaţi 
în coloana corespunzătoare a tabelului.

Eu promit Dumnezeu promite

Unul dintre principiile Evangheliei care se găseşte în 
Mosia 18:8–11 este: Dacă suntem botezaţi şi dacă 
respectăm legământul făcut la botez, primim Spiri-
tul Domnului şi promisiunea unei vieţi veşnice.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, în partea de jos 
a tabelului, scrieţi un rezumat al lucrurilor pe care le- aţi 

învăţat despre importanţa de a fi botezaţi şi de a ţine legământul 
făcut la botez.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Joseph B. 
Wirthlin, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, şi 
subliniaţi binecuvântările pe care le putem primi când 
înţelegem promisiunile pe care le facem şi care ni se 
fac la botez: „Am observat, de- a lungul vieţii mele, 
că, atunci când oamenii ajung să înţeleagă pe deplin 
binecuvântările şi puterea legământului făcut la botezul 
lor, fie în calitate de noi convertiţi, fie în calitate de 
membri de o viaţă ai Bisericii, viaţa lor este inundată 
de o mare bucurie şi ei îşi îndeplinesc îndatoririle din 
cadrul împărăţiei cu un entuziasm contagios” („Alma 
the Elder: A Role Model for Today”, din Heroes from the 
Book of Mormon [1995], p. 84).

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre 
modul în care legământul pe care l- aţi făcut la botez vă 

poate influenţa modul în care trăiţi în fiecare zi. (De exemplu, 
gândiţi- vă la promisiunea voastră de a fi „martorii lui Dumnezeu 
în toate timpurile” şi cum este ea legată de modul în care interac-
ţionaţi cu alţii, incluzând modul în care vă comportaţi cu membrii 
familiei, lucrurile pe care le discutaţi cu prietenii şi cunoştinţele, 
limbajul pe care îl folosiţi, genul de filme şi emisiuni pe care le ur-
măriţi, muzica pe care o ascultaţi, relaţiile sociale şi intime şi mo-
dul în care le răspundeţi celor care vă critică crezurile.)

Cercetaţi cu atenţie Mosia 18:12–16 şi identificaţi 
exemple ale modului în care Domnul Şi- a îndeplinit 
partea legământului făcut cu Alma şi oamenii săi după 
ce au fost botezaţi. Puteţi marca ceea ce găsiţi.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre 
un moment în care aţi simţit că Domnul v- a binecuvântat 

cu Spiritul Său pentru că aţi respectat promisiunea făcută la bo-
tez de a- I sluji.

Mosia 18:17–30
Alma organizează Biserica lui Isus Hristos în rândul oamenilor
Cât de des vă gândiţi la legămintele pe care le- aţi 
făcut la botez şi pe care le reînnoiţi când luaţi din 
împărtăşanie? Cât de des ar trebui să vă gândiţi la 
ele? De obicei, când vă faceţi timp pentru a vă gândi 
la aceste legăminte?

Preşedintele Henry B. Eyring, din Prima 
Preşedinţie, ne- a învăţat despre impor-
tanţa ţinerii legămintelor pe care le- am 
făcut cu Domnul: „Sfinţii din zilele din 
urmă sunt un popor de legământ. Din 
ziua botezului şi de- a lungul momentelor 

spirituale importante din vieţile noastre, noi Îi facem 
promisiuni lui Dumnezeu şi El ne face nouă promi-
siuni. El Îşi ţine întotdeauna promisiunile pe care le 
face prin intermediul slujitorilor Săi autorizaţi, dar 
testul crucial din viaţa noastră este cel prin care se vede 
dacă noi vom face legăminte cu El şi le vom respecta” 
(„Witnesses for God”, Ensign, nov. 1996, p. 30).

Citiţi Mosia 18:17–18, 20–23, 27–29 pentru a afla cum 
îşi respectau legămintele făcute la botez membrii Bise-
ricii din vremea lui Alma. Puteţi marca anumite cuvinte 
şi expresii din Mosia 18:22, 26, 30 care indică faptul 
că cei care îşi respectă legămintele făcute la botez 
primesc mari binecuvântări.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări: Care este unul dintre lucrurile pe care 

le veţi face pentru a ţine mai din plin legămintele pe care le- aţi 
făcut la botez? Cum veţi ţine acest angajament?

Mosia 18:31–35
Cei care aparţin Bisericii fug de persecuţiile regelui Noe.
Studiaţi Mosia 18:31–33 pentru a învăţa despre ceea ce 
făcea regele Noe în oraşul Lehi- Nefi în timp ce Alma şi 
poporul său aveau parte de mari binecuvântări la apele 
lui Mormon. Citiţi Mosia 18:34 şi, apoi, Mosia 23:1–2 
pentru a descoperi modul în care Alma a „aflat” despre 
pericolul care avea să vină asupra poporului său.

Puteţi scrie acest adevăr lângă Mosia 18:34: Domnul 
îi avertizează pe cei neprihăniţi atunci când sunt 
în pericol.

Citiţi următoarea experienţă împărtăşită de vârstnicul 
Neil L. Andersen, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, care ilustrează acest adevăr:

„Lucrând ca agent special pentru FBI, 
prietenul meu a supravegheat grupuri de 
crimă organizată care transportau droguri 
ilegale în Statele Unite.
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Odată, el şi un alt agent se apropiau de un apartament 
în care credeau că un cunoscut traficant de droguri dis-
tribuia cocaină. Prietenul meu a descris ce s- a întâmplat:

«Am ciocănit la uşa traficantului de droguri. Suspectul 
a descuiat uşa, iar când ne- a văzut a încercat să nu ne 
lase să ne uităm în cameră. Dar era prea târziu; am 
putut vedea cocaina de pe masă.

Un bărbat şi o femeie care erau la masă au început 
de îndată să se debaraseze de cocaină. Trebuia să- i 
împiedicăm să distrugă dovada, aşadar l- am împins 
pe suspectul care bloca uşa întredeschisă. Când l- am 
împins, privirile noastre s- au întâlnit. În mod ciudat, nu 
părea furios sau speriat. Îmi zâmbea.

Ochii şi zâmbetul său prietenos mi- au dat impresia că 
nu era periculos aşa că am trecut de el repede şi m- am 
dus spre masă. Suspectul era acum în spatele meu. În 
acea clipă, o puternică impresie, clară, mi- a venit în 
minte: ʻFiţi atenţi la răul din spatele ochilor zâmbitori’.

M- am întors de îndată spre suspect. Avea mâna băgată 
în buzunarul mare din faţă. Din instinct, i- am prins 
mâna şi i- am scos- o din buzunar. Abia atunci am văzut, 
strâns în mână, un pistol semi- automat încărcat. A ur-
mat o învălmăşeală de evenimente şi l- am dezarmat»…

Duhul Sfânt l- a avertizat pe prietenul meu de pericolul 
fizic; Duhul Sfânt vă va avertiza şi pe voi de pericolul 

spiritual” („Fiţi atenţi la răul din spatele ochilor zâmbi-
tori”, Ensign sau Liahona, mai 2005, p. 46–47).

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre în-
demnuri pe care le- aţi primit de la Duhul Sfânt ori despre 

experienţe pe care le- aţi avut când aţi fost avertizaţi sau protejaţi 
de pericole fizice sau spirituale sau scrieţi despre experienţele cuiva 
pe care- l cunoaşteţi ori despre cele despre care aţi citit sau auzit.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Mosia 18 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 13: ZIUA 2

Mosia 19–20
Introducere
După ce Alma şi poporul său au scăpat de armata rege-
lui Noe, cei care au rămas cu Noe au început să sufere 
consecinţele profeţite de Abinadi. Relatarea cu privire 
la nefiţii din ţara lui Lehi- Nefi ne reaminteşte că, atunci 
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când respingem sfatul slujitorilor Domnului, avem parte 
de consecinţe grave. Pe de altă parte, atunci când ne su-
punem profeţilor, avem parte de pace şi siguranţă chiar 
şi atunci când avem parte de încercări. Pe măsură ce 
studiaţi această lecţie, gândiţi- vă la modul în care puteţi 
primi pacea şi siguranţa care rezultă atunci când ascul-
tăm de sfatul profeţilor Domnului din zilele noastre.

Mosia 19–20
Nefiţii din ţara lui Lehi- Nefi trăiesc împlinirea profeţiilor lui 
Abinadi.
Citiţi următoarea experienţă împărtăşită de vârstnicul 
David R. Stone, care slujea, la acea vreme, în calitate de 
membru al Celor Şaptezeci, şi gândiţi- vă la importanţa 
avertizărilor spirituale pe care le primim prin interme-
diul profeţilor:

„Eram în Santo Domingo, Republica Dominicană şi, 
când ne- am trezit duminică, era o dimineaţă foarte 
frumoasă. Soarele din Caraibe strălucea şi cerul era 
senin. O briză uşoară bătea, de abia mişcând frunzele 
din copaci; era cald şi atmosfera era liniştită. Dar, în 
depărtare pe mare, mai departe decât puteam noi ve-
dea, ceva distrugător se îndrepta către noi, inevitabil şi 
irezistibil. Centrul pentru uragane, care avea responsa-
bilitatea de a observa şi anticipa traiectoria uraganului 
Georges, actualiza constant informaţiile disponibile pe 
Internet. În acea dimineaţă liniştită, cu ajutorul sateli-
ţilor din cer, am văzut traiectoria anticipată a furtunii, 
care se îndrepta ca o săgeată către centrul oraşului 
Santo Domingo.

În 48 de ore, furtuna a lovit insula foarte puternic… cu 
furie, lăsând în urmă distrugere, pustiire şi moarte…

Oricât de grave sunt avariile, distrugerea şi moartea 
cauzate de aceste fenomene şi forţe ale naturii, daunele 
cauzate de uraganele spirituale în vieţile oamenilor 
sunt şi mai grave. Aceste forţe furioase cauzează, de-
seori, daune mai grave decât uraganele fizice, deoarece 
ele distrug sufletele noastre şi ne privează de perspec-
tiva eternă şi de promisiuni…

Ne punem în calea acelor uragane spirituale atunci 
când cedăm în faţa mâniei, alcoolului şi abuzului; în faţa 
poftelor trupeşti şi a imoralităţii; în faţa promiscuităţii 
şi a pornografiei; în faţa drogurilor, mândriei, lăcomiei, 
violenţei, invidiei şi minciunilor – lista este lungă…

Dar avem, de asemenea, gardieni pentru uraganele 
spirituale, cei care sunt chemaţi să vegheze şi să 
avertizeze, care ne ajută să evităm avariile spirituale, 
distrugerea şi, chiar, moartea. Păzitorii noştri sunt 
apostolii şi profeţii. Ei sunt ochii noştri spirituali din 
cer şi ei cunosc, prin inspiraţie şi inteligenţă pură, 
traiectoria furtunii. Ei continuă să îşi înalţe glasul 

avertizându- ne cu privire la consecinţele tragice care 
vin atunci când încălcăm poruncile Domnului, în mod 
voit şi fără frică. Când ignorăm avertizările lor în mod 
intenţionat invităm suferinţa, tristeţea şi distrugerea în 
vieţile noastre. Când le urmăm, îi urmăm pe slujitorii 
aleşi ai Domnului către păşuni spirituale pline de pace 
şi binecuvântări spirituale” („Spiritual Hurricanes”, 
Ensign, nov. 1999, p. 31–32).

Gândiţi- vă pentru un moment la pericolele despre care 
profeţii şi apostolii ne- au avertizat. În ce fel pot cuvin-
tele lor să ne protejeze de „uraganele spirituale”?

Dumnezeu l- a trimis pe Abinadi să avertizeze oame-
nii din ţara lui Lehi- Nefi cu privire la distrugerea care 
urma să vină dacă nu se pocăiau.

 1. Desenaţi următorul tabel în jurnalul pentru studiul 
scripturilor şi lăsaţi suficient loc pentru a scrie sub fie-

care referinţă:

Profeţie despre poporul 
regelui Noe (Mosia 12:1–2)

Împlinire (Mosia 19:10, 
14–15; 20:20–21; 21:3–4, 8, 
10–13)

Profeţie despre regele Noe 
(Mosia 12:3)

Împlinire (Mosia 19:18–20)

A. B.

Treceţi în revistă profeţiile lui Abinadi făcute nefiţilor din ţara lui 
Lehi- Nefi citind referinţele din coloana din stânga a tabelului. Sub 
respectivele referinţe scripturale, scrieţi consecinţele despre care 
Abinadi a profeţit că vor veni asupra regelui Noe şi poporului său 
dacă nu se pocăiau. În partea de jos a coloanei din stânga (A), 
scrieţi cum credeţi că v- aţi fi simţit şi cum aţi fi reacţionat dacă 
aţi fi auzit avertizările lui Abinadi.
Înainte de a începe să lucraţi la coloana din dreapta a 
tabelului, completaţi activitatea de mai jos, în manual. 
Această activitate vă va ajuta să vă familiarizaţi mai 
bine cu evenimentele din Mosia 19–20 şi să obser-
vaţi împlinirea profeţiilor lui Abinadi consemnate în 
aceste capitole.

Când citiţi Mosia 19–20, numerotaţi următoarele 11 
evenimente în ordinea în care apar în scripturi. Re-
zumatele de la începutul capitolelor vă pot sluji drept 
indicii care să vă îndrume.

- - - - - - -  Ghedeon caută să- l ucidă pe regele Noe.

- - - - - - -  Femeile şi copiii nefiţi îi roagă pe lamaniţi să nu îi ucidă.

- - - - - - -  Regele Noe moare prin foc.

- - - - - - -  Oştirea lamaniţilor intră în ţară prin graniţa cu ţara lui Şemlon.

- - - - - - -  Preoţii regelui Noe răpesc 24 de fiice lamanite.
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- - - - - - -  Regele lamanit îşi roagă oştirea să îi cruţe pe oamenii lui Limhi.

- - - - - - -  Noe şi câţiva dintre oamenii săi fug de lamaniţi, lăsându- şi femeile  
şi copiii în urmă.

- - - - - - -  Limhi porunceşte oamenilor săi să nu- l omoare pe regele lamanit.

- - - - - - -  Timp de doi ani este pace între nefiţi şi lamaniţi.

- - - - - - -  Limhi promite că oamenii săi vor plăti tribut lamaniţilor jumătate 
din bunurile lor.

- - - - - - -  Nefiţii resping un atac din partea lamaniţilor şi- l capturează pe 
regele lamanit.

(Răspunsurile privind această activitate se găsesc la 
sfârşitul lecţiei.)

 2. După ce aţi numerotat cele 11 declaraţii, întoarceţi- vă 
la tabelul din jurnalul pentru studiul scripturilor. Cercetaţi 

scripturile din coloana din dreapta pentru detalii cu privire la mo-
dul în care s- au împlinit profeţiile lui Abinadi. Consemnaţi aceste 
detalii în coloana din dreapta a tabelului. În partea de jos a co-
loanei din dreapta (B), explicaţi ce aţi învăţat despre consecinţele 
rezultate când respingem cuvintele de avertizare ale profetului.

Citiţi Mosia 20:21 şi marcaţi declaraţia lui Ghedeon 
care arată faptul că a înţeles că respingerea cuvinte-
lor slujitorilor Domnului aduce cu sine suferinţă 
şi tristeţe.

Citiţi Doctrină şi legăminte 133:63, 70–72 pentru a 
vedea modalitatea în care acest principiu este vala-
bil pentru cei din ultimele zile care nu Îl ascultă pe 
Domnul sau nu îi ascultă pe slujitorii Săi. Puteţi scrie 
această referinţă în scripturile voastre lângă Mosia 
20:21. Căutaţi, în cele mai recente cuvântări din cadrul 
conferinţelor generale din revistele Ensign sau Liahona 
(numerele din mai şi noiembrie) sau pe LDS.org, cu-
vintele profeţilor cu privire la aceste subiecte.

Meditaţi asupra acestei întrebări: Care sunt câteva lucruri 
spuse de curând de către profeţi care pot ajuta persoa-
nele, familiile şi naţiunile să evite suferinţa şi tristeţea?

Pentru a vedea un exemplu de suferinţă şi tristeţe care 
decurg din respingerea profeţilor Domnului, fiţi atenţi 
la consecinţele despre care vârstnicul Dallin H. Oaks, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus că vor 
veni asupra celor care au de- a face cu pornografia:

„Pornografia distruge abilitatea unei 
persoane de a se bucura de o relaţie 
emoţională normală, romantică şi spiri-
tuală cu o persoană de sex opus. Distruge 
tăria normală care- i ajută pe oameni să nu 
aibă un comportament neadecvat, 

anormal sau ilegal. Consecinţa este desensibilizarea, 
persoanele implicate în pornografie ajung să aplice 
ceea ce au văzut, indiferent de efectele care se produc 
în vieţile lor sau în vieţile celorlalţi.

Pornografia provoacă, de asemenea, dependenţă. Dis-
truge capacităţile de a lua decizii şi îi «leagă» pe aceia 
care o folosesc, făcându- i să şi- o dorească din ce în ce 
mai mult, într- un mod obsesiv” („Pornografia”, Ensign 
sau Liahona, mai 2005, p. 89).

Gândiţi- vă la câteva exemple de tristeţe şi suferinţă 
care decurg din faptul de a ignora sfatul profeţilor cu 
privire la pariuri, pornografie, Cuvântul de înţelep-
ciune, trişat, tatuaje, perforări ale trupului, îmbrăcă-
minte indecentă sau ieşitul la întâlniri înainte de a 
avea vârsta de 16 ani.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Cum poate faptul de a urma sfatul 

slujitorilor Domnului pe teme precum întărirea familiilor, ţinerea 
legii castităţii sau Cuvântului de înţelepciune să ajute persoanele 
individuale şi familiile să evite unele dintre suferinţele şi tristeţile 
de care au parte?

Vârstnicul Robert D. Hales, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a depus mărturie că putem avea 
pace şi că ne putem întoarce în prezenţa lui Dumnezeu 
dacă îi urmăm pe profeţi:

„Îmi depun mărturia că profeţii de astăzi au calită-
ţile profeţilor din vechime şi ale celorlalţi profeţi din 
această dispensaţie…

Siguranţa noastră spirituală rezultă din faptul de a 
da ascultare glasului profetului nostru în viaţă. Dacă 
ascultăm glasul său şi ne supunem sfatului său, vom 
puteam trăi aşa cum Hristos doreşte ca noi să trăim şi 
vom putea îndura până la sfârşit pentru ca, într- o zi, 
împreună cu familiile noastre, să ne putem întoarce în 
prezenţa Tatălui Ceresc şi a Salvatorului nostru, Isus 
Hristos” („Hear the Prophet’s Voice and Obey”, Ensign, 
mai 1995, p. 17).

 4. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor despre 
modul în care doriţi ca studiul capitolelor Mosia 19–20  

să vă influenţeze modul în care daţi ascultare sfatului profeţilor 
Domnului. Gândiţi- vă la un moment în care aţi primit pace şi si-
guranţă spirituală deoarece aţi urmat sfatul slujitorilor Domnului 
şi consemnaţi- l în jurnalul pentru studiul scripturilor.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Mosia 19–20 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştiinţe pe care aş dori să le împăr-
tăşesc învăţătorului meu:
Răspunsuri pentru activitatea de numerotare: 1, 4, 5, 2, 
8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.
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UNITATEA 13: ZIUA 3

Mosia 21–24
Introducere
Oamenii lui Limhi au devenit sclavii lamaniţilor din 
cauza ticăloşiei lor (vezi Mosia 20:21); datorită faptului 
că au fost în sclavie, au devenit umili şi s- au întors către 
Dumnezeu. Oamenii lui Alma au fost duşi în sclavie 
pentru a le fi încercată credinţa (vezi Mosia 23:21). Am-
bele grupuri s- au rugat cu tărie pentru a fi eliberate din 
sclavie. Chiar dacă ambele grupuri de oameni au fost, 
în cele din urmă, eliberate şi au ajuns în Zarahemla, 
Domnul a ajutat pe fiecare într- un mod diferit. Când 
studiem despre încercările şi eliberarea grupului lui 
Limhi, vedem că Domnul ne răspunde la rugăciuni în 
felul Său şi la timpul Său, pe măsură ce devenim umili. 
Când studiem despre încercările şi eliberarea oameni-
lor lui Alma, putem învăţa să ne punem încrederea în 
Domnul pentru a primi tărie în timpul încercărilor şi 
greutăţilor noastre.

Mosia 21–24
Nefiţii din ţara lui Lehi- Nefi trăiesc împlinirea profeţiilor lui 
Abinadi.
Imaginaţi- vă că trăiţi în ţara lui Lehi- Nefi, în timpul 
domniei regelui Noe şi că aţi respins învăţăturile lui 
Abinadi. Acum voi şi poporul vostru sunteţi sclavii 
lamaniţilor, precum a profeţit Abinadi. Ce credeţi că 
aţi face?

Acum gândiţi- vă la încercările sau greutăţile de care 
aveţi parte în prezent. Citiţi următoarele versete din 
scripturile voastre şi marcaţi ceea ce ne învaţă despre a 
căuta liberatea şi a fi eliberaţi: Mosia 21:5, 14; 22:1–2; 
23:23 şi 24:21. A fi eliberat înseamnă, de obicei, a fi 
făcut liber, a fi ajutat sau a reuşi să treci prin ceva.

Pe măsură ce citiţi următoarea declaraţie  
a vârstnicului Richard G. Scott, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, subliniaţi 
cele două surse ale tristeţii şi suferinţelor 
de care avem parte în vieţile noastre: 
„Nimeni nu doreşte să aibă parte de 

greutăţi. Încercările, dezamăgirile, tristeţea şi decepţiile 
rezultă din două surse diferite. Cei care încalcă legile 
lui Dumnezeu vor avea întotdeauna parte de aceste 
încercări. Celălalt motiv pentru care avem parte de 
greutăţi este pentru a îndeplini scopul Domnului în 
vieţile noastre, de a fi purificaţi prin intermediul 
încercărilor. Este foarte important pentru fiecare dintre 
noi să identificăm sursa încercărilor şi a greutăţilor, 
deoarece remediile sunt diferite” („Trust in the Lord”, 
Ensign, nov. 1995, p. 16).

Oamenii lui Limhi au fost duşi în sclavie din pricina 
nesupunerii, iar oamenii neprihăniţi ai lui Alma au 
avut parte de încercări pentru a fi purificaţi. Oamenii 
lui Limhi s- au umilit şi s- au întors către Dumnezeu 
datorită perioadei de sclavie. Studiul acestor două re-
latări privind eliberarea divină vă va ajuta să vă întăriţi 
credinţa şi să cereţi ajutorul Domnului pentru a vă 
elibera din încercările de care aveţi parte.

 1. În tabelul de mai jos, aveţi răspunsul pentru prima 
întrebare – Cum au devenit sclavi? În jurnalul pentru stu-

diul scripturilor, răspundeţi la a doua întrebare: Cum au fost eli-
beraţi?

Oamenii lui 
Limhi

Oamenii lui Alma

Cum au devenit 
sclavi?

(Mosia 20:21–22; 
21:1–4)
Pentru că oamenii 
nu s- au pocăit, 
Domnul le- a dat 
lamaniţilor putere 
pentru a- i aduce 
în sclavie.

(Mosia 23:1–4, 
19–20, 25–38; 
24:8–9)
Oamenii şi- au 
ţinut legămintele, 
dar au fost 
trădaţi, capturaţi 
şi persecutaţi de 
oameni ticăloşi.

Cum au fost 
eliberaţi?

(Mosia 22:1–9, 
13–14)

(Mosia 24:17–25)
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Gândiţi- vă la răspunsuri pentru următoarele întrebări 
despre oamenii lui Limhi:

• Potrivit celor relatate în Mosia 21:6, ce dovedea faptul 
că oamenii lui Limhi încă nu se umiliseră şi nu se 
întorseseră către Domnul? În ce fel diferă aceasta de 
reacţia oamenilor lui Alma faţă de sclavie? Când me-
ditaţi asupra experienţei trăite de oamenii lui Limhi, 
ce învăţaţi cu privire la modul corespunzător în care 
trebuie să reacţionaţi în faţa încercărilor voastre?

• Deşi oamenii lui Limhi nu au fost imediat eliberaţi 
din încercările lor, în ce fel i- a binecuvântat Domnul? 
(Puteţi marca expresia „să prospere treptat” în Mosia 
21:16.) Aţi simţit vreodată că Domnul v- a ajutat să 
treceţi treptat printr- o încercare?

• În ce fel credeţi că atitudinea oamenilor, descrisă în 
Mosia 21:30–33, a contribuit la eliberarea lor?

 2. Alegeţi unul dintre următoarele adevăruri pe care le- 
aţi învăţat studiind despre încercările şi eliberarea oame-

nilor lui Limhi. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un 
paragraf care să explice modul în care puteţi pune în practică 
acest adevăr în viaţa voastră.
 a. Când ne umilim, când Îl chemăm pe Domnul în rugă-
ciune şi când ne pocăim de păcatele noastre, El ne aude 
rugăciunile şi ne uşurează de povara păcatului atunci când 
El consideră potrivit.
 b. Când facem legământ să- I slujim lui Dumnezeu şi să ţinem 
poruncile Sale, Domnul ne oferă o cale pentru a fi eliberaţi.

Gândiţi- vă la încercările şi la eliberarea oamenilor lui 
Alma când citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului 
Richard G. Scott: „Atunci când totul pare a fi per-
fect, provocările vin deseori în doze multiple aplicate 
simultan. Când acele încercări nu sunt consecinţele 
nesupunerii dumneavoastră, ele sunt dovada faptului 
că Domnul consideră că sunteţi pregătiţi să progresaţi 
(vezi Proverbele 3:11–12). Astfel, El ne dă experienţe 
care să ne stimuleze creşterea, înţelegerea şi compasiu-
nea, aceste lucruri fiind pentru binele dumneavoastră 
etern. Pentru a vă duce de unde sunteţi acolo unde El 
doreşte să fiţi, este nevoie de un progres semnificativ, 
iar acest lucru implică, în general, disconfort şi durere” 
(„Trust in the Lord”, p. 16–17).

În Mosia 23:21–22, marcaţi cuvintele şi expresiile care 
arată că Domnul ne va încerca răbdarea şi credinţa 
pentru a ne ajuta să avem mai multă încredere în El 
(vezi, de asemenea, D&L 122:5–7).

Scrieţi, în manualul vostru, răspunsuri scurte la urmă-
toarele întrebări:

• Care credeţi că ar fi fost încercarea cea mai grea de 
îndurat dacă aţi fi fost printre oamenii lui Alma în 
timpul evenimentelor consemnate în Mosia 23–24? 
De ce?   
 

• Ce puteţi învăţa din felul în care Alma şi oamenii 
săi au reacţionat faţă de încercările lor? (Vezi Mosia 
24:1–12, 15–16.)   
 

• Deşi Domnul nu i- a eliberat imediat pe oamenii lui 
Alma, ce a făcut iniţial pentru ei? (Vezi Mosia 24:15.)  
  
 

Un principiu pe care îl putem învăţa din experienţa 
grupului lui Alma este că, atunci când ne supunem 
cu răbdare voinţei Domnului, El ne va întări şi ne 
va elibera din încercările noastre atunci când El 
consideră potrivit.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi ce în-
seamnă să te supui cu răbdare voinţei Domnului în timpul 

perioadelor de încercare şi în ce mod ne poate pregăti acest lucru 
să primim tăria şi binecuvântările pe care El ni le oferă pentru a 
ne ajuta să trecem prin perioade de încercare.

La începutul acestei lecţii, aţi fost rugaţi să vă gândiţi 
la încercările sau greutăţile de care aveţi parte acum. 
Pe măsură ce vă gândiţi la ele, scrieţi răspunsurile la 
următoarele întrebări în jurnalul pentru studiul scriptu-
rilor sau pe o foaie de hârtie separată:

• De ce încercări am parte în viaţa mea acum?
• Ce trebuie să fac pentru a mă pregăti să am parte de 

puterea de eliberare a Domnului în viaţa mea?

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Mosia 21–24 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 13: ZIUA 4

Mosia 25
Introducere
Potrivit celor consemnate în Mosia 25, oamenii lui 
Limhi şi cei care l- au urmat pe Alma s- au dus în Za-
rahemla pentru a trăi în siguranţă sub domnia regelui 
Mosia. Când aceste grupuri de nefiţi s- au adunat, au 
recunoscut bunătatea lui Dumnezeu şi puterea Sa 
eliberatoare. De asemenea, ele au întemeiat o Biserică 
unificată. Pe măsură ce studiaţi această lecţie, vă va fi 
de ajutor să vă gândiţi la momentele în care aţi văzut 
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bunătatea lui Dumnezeu în viaţa voastră şi binecuvân-
tările care rezultă din faptul de a face parte din Biserica 
adevărată a lui Isus Hristos.

Mosia 25:1–13
Cei care s- au adunat în Zarahemla s- au unit şi au devenit 
cunoscuţi sub denumirea de nefiţi.
Citiţi următoarea povestire despre o tânără fată care  
a fost protejată deoarece a ascultat de Spirit atunci 
când a mers într- o excursie împreună cu grupul ei  
de Tinere Fete:

„Pe drumul de întoarcere, eram cu un grup care mergea 
mai încet format din cinci fete şi conducătorul nostru. 
Ele făceau poze, aşa că m- am hotărât să o iau înainte. 
În timp ce coboram dealul, am auzit o vacă [se auzea de 
parcă murea]. Am auzit un glas de avertizare, ferm, dar 
liniştit, spunându- mi: «Întoarce- te». Aproape că l- am 
ignorat, dar l- am auzit din nou. De data aceasta i- am 
dat ascultare şi m- am întors alături de grup. În timp ce 
coboram, am văzut doi tauri negri foarte mari, care urcau 
repede şi furioşi dealul. Taurul cel mai mare a început să 
lovească cu piciorul în pământ, ca şi cum s- ar pregăti să 
atace, uitându- se înspre noi… Eram foarte speriate, dar 
conducătorul preoţiei i- a distras atenţia şi am putut să 
ne căţărăm peste un gard pentru a fi în siguranţă.

Pe când ne întorceam în tabără, mi- am dat seama că, 
dacă nu aş fi dat ascultare avertizării venite de la Spirit, 
aş fi fost rănită grav sau chiar omorâtă. Am ştiut că Ta-
tălui Ceresc îi păsa de mine şi că El mă protejase. Sunt 
atât de recunoscătoare Domnului pentru acea averti-
zare. Această experienţă mi- a întărit mărturia şi mi- a 
mărit dragostea faţă de Domnul” (Marissa W., „Turn 
Back”, New Era, nov. 2010, p. 47).

În ce fel vă întăreşte să auziţi sau să citiţi despre expe-
rienţele oamenilor care ilustrează bunătatea şi puterea 
lui Dumnezeu în vieţile lor?

Ţara lui 
Zarahemla

Poporul lui Limhi scapă

Ţara lui Nefi 
(Lehi- Nefi)

Apele lui 
Mormon

Alma şi 
poporul său 

pleacă

Ţara lui Helam

Alma şi 
poporul său 

scapă

După ce oamenii lui Limhi şi cei ai lui Alma s- au unit 
cu poporul din Zarahemla, regele Mosia a citit cronicile 
lor tuturor oamenilor (vezi Mosia 25:1–6). Căutaţi în 
Mosia 25:7 modalitatea în care oamenii regelui Mosia 
au reacţionat când au auzit relatările despre legătura 
lui Dumnezeu cu aceşti oameni.

 1. Pentru fiecare dintre cele patru versete din Mosia 
25:8–11, consemnaţi, în jurnalul pentru studiul scripturi-

lor, reacţia pe care oamenii au avut- o când au auzit relatările 
privindu- i pe fraţii lor. De exemplu, în Mosia 25:8, când i- au văzut 
pe cei care fuseseră eliberaţi din sclavia lamaniţilor, oamenii „au 
fost umpluţi de o mare bucurie”.
 a. Mosia 25:8
 b. Mosia 25:9
 c. Mosia 25:10
 d. Mosia 25:11

Puteţi scrie următorul principiu pe marginea scripturilor 
voastre, lângă Mosia 25:8–11: Studiind cronicile de-
spre legăturile lui Dumnezeu cu alţii, vom fi fericiţi 
şi recunoscători pentru bunătatea lui Dumnezeu.

Gândiţi- vă la posibile surse de unde puteţi afla despre 
alte persoane care au simţit bunătatea lui Dumnezeu. 
Acestea includ scripturile, istoria Bisericii, revistele 
Bisericii, cuvântările din cadrul conferinţelor generale, 
cronicile voastre privind istoria familiei, adunările de 
mărturie şi clasele Şcolii de duminica, ale preoţiei sau Ti-
nerelor Fete. Gândiţi- vă la un moment în care aţi învăţat 
despre bunătatea lui Dumnezeu din aceste surse. Apoi, 
gândiţi- vă la răspunsurile pentru următoarele întrebări:

• Am avut o experienţă când faptul că am aflat despre 
bunătatea lui Dumnezeu faţă de alţii m- a ajutat să 
fiu bucuros şi recunoscător?

• Care ar putea fi unele efecte pe termen lung dacă aş 
studia despre bunătatea lui Dumnezeu demonstrată 
în legătura Sa cu alţii – fie în scripturi, fie în alte surse?

În săptămâna care urmează, puteţi căuta într-una din-
tre sursele la care v- aţi gândit povestiri despre bunăta-
tea lui Dumnezeu care să vă uimească, să vă facă să vă 
simţiţi fericiţi sau recunoscători. Puteţi scrie, în jurnalul 
personal, despre ceea ce aţi învăţat şi despre modul în 
care acestea v- au afectat. De asemenea, puteţi folosi 
această povestire în cadrul unei seri în familie pentru a 
îi învăţa pe membrii familiei voastre despre bunătatea 
lui Dumnezeu sau o puteţi împărtăşi membrilor clasei 
sau unui prieten.

Mosia 25:14–24
Alma întemeiază Biserica lui Dumnezeu peste tot în ţara 
nefiţilor.
După ce Mosia a terminat să li se adreseze oamenilor şi 
să le citească acele cronici, Alma le- a vorbit. Citiţi Mosia 



139

25:14–16 şi identificaţi ce i- a învăţat Alma. Scrieţi, în 
manual, răspunsurile la următoarele întrebări:

• În ce fel este ceea ce a predat Alma un rezumat 
corespunzător atât pentru experienţele trăite de oa-
menii lui Limhi, cât şi pentru cele ale celor care l- au 
urmat pe Alma?   
 

• De ce credeţi că a fost important ca oamenii să 
audă cuvintele lui Alma după ce au ascultat istoria 
poporului lui Zenif?   
 

Înainte de a citi mai departe în Mosia 25, gândiţi- vă la 
un moment în care aţi fost într- o episcopie sau ramură 
a sfinţilor din zilele din urmă care să nu fie episcopia 
sau ramura voastră de acasă. Gândiţi- vă la asemănările 
pe care le- aţi observat între episcopia sau ramura de 
acasă şi cea pe care aţi vizitat- o.

Citiţi Mosia 25:17–22 şi acordaţi atenţie modului în 
care Biserica a fost organizată şi condusă printre nefiţi, 
în timpul lui Alma. Denumirea de „biserici” din Mosia 
25:21 se aseamănă cu felul în care ne referim în zilele 
de astăzi la episcopii sau ramuri ale Bisericii. Aşa cum a 
făcut în zilele lui Alma, Dumnezeu cheamă conducă-
tori pentru a îndruma Biserica Sa astăzi.

În Mosia 23:16, aţi învăţat că Alma „era preotul lor cel 
mare” şi „întemeietorul bisericii lor” (Mosia 23:16). 
Preşedintele Joseph Fielding Smith a explicat: „În tim-
pul domniei celui de- al doilea rege Mosia, majoritatea 

nefiţilor erau încă în Zarahemla. Această referire la fap-
tul că Alma era întemeietorul bisericii lor face referire 
doar la refugiaţii care plecaseră din ţara primei moş-
teniri a nefiţilor. Cu timpul, ei s- au reîntors în Biserica 
principală şi Alma a fost rânduit înalt preot al Bisericii 
în toate ţinuturile ocupate de nefiţi” (Answers to Gospel 
Questions, compilaţie realizată de Joseph Fielding 
Smith jr., 5 volume [1957–1966], 3:39- 40).

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsuri 
scurte pentru următoarele întrebări:

 a. În ce fel se asemăna Biserica nefită cu Biserica din zilele de 
astăzi?
 b. De ce credeţi că este important faptul că Alma, care avea au-
toritate de la Dumnezeu, chema aceşti conducători?
 c. De ce este important ca toţi membrii Bisericii din întreaga 
lume să fie învăţaţi aceleaşi adevăruri de către conducătorii lor?

Când citiţi Mosia 25:23–24, căutaţi expresii care să- i 
descrie atât pe cei care s- au alăturat Bisericii lui Hris-
tos, cât şi pe membrii de astăzi ai Bisericii Domnului. 
Aceste versete ne învaţă următorul principiu: Când 
luăm numele lui Isus Hristos asupra noastră şi 
trăim în mod corespunzător, Domnul revarsă Spiri-
tul Său asupra noastră.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsu-
rile la următoarele întrebări:

 a. În ce fel expresiile din Mosia 25:23–24 care îi descriu pe mem-
brii nefiţi ai Bisericii, îi descriu şi pe membrii de astăzi ai Bisericii?
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 b. În ce fel faptul că aţi luat asupra voastră numele lui Isus Hris-
tos vă poate influenţa gândurile şi deciziile zilnice?

Acordaţi atenţie faptului că, în Mosia 25:24, „Domnul 
Şi- a revărsat Spiritul Său asupra” poporului Său. Vârst-
nicul Joseph B. Wirthlin, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, a accentuat importanţa darului Duhului 
Sfânt pentru membrii Bisericii:

„Darul Duhului Sfânt, care reprezintă 
dreptul de a- L avea pe Duhul Sfânt drept 
însoţitor permanent, este condiţionat de 
credinţă în Hristos, pocăinţă, botez prin 
scufundare şi aşezarea mâinilor pe cap de 
către slujitori autorizaţi care deţin Preoţia 

lui Melhisedec. Este un dar foarte preţios disponibil 
doar membrilor demni ai Bisericii Domnului…

Este sursa mărturiei şi a darurilor spirituale. Luminează 
minţile, umple sufletele cu bucurie, ne învaţă toate 
lucrurile şi ne reaminteşte cunoaşterea uitată. Duhul 
Sfânt, de asemenea, „[ne] va arăta toate lucrurile pe 
care trebuie să le [facem]” [2 Nefi 32:5]” („The Un-
speakable Gift”, Ensign sau Liahona, mai 2003, p. 26).

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. În ce fel vă ajută participarea activă în Biserica lui Isus Hris-
tos să simţiţi Spiritul?
 b. Ce puteţi face pentru a vă întări credinţa şi pentru a face mai 
multe fapte drepte care să vă aducă şi mai aproape de Spirit?

Căutaţi ocazia de a împărtăşi cu cineva modul în care 
Duhul Sfânt v- a binecuvântat viaţa. Binecuvântările de 
care aţi avut parte prin intermediul Duhului Sfânt pot fi 
intensificate pe măsură ce vă străduiţi să fiţi demni de 
compania Sa.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Mosia 25 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 14: ZIUA 1

Mosia 26
Introducere
Potrivit celor consemnate în Mosia 26, unii nefiţii ne-
credincioşi din generaţia care se ridica i- au influenţat 

pe membrii Bisericii folosind cuvinte linguşitoare şi 
i- au făcut să păcătuiască. Alma s- a rugat pentru a şti 
cum să îi judece pe aceşti membri în acord cu voinţa lui 
Dumnezeu. Domnul i- a revelat lui Alma modul în care 
membrii Bisericii trebuiau să răspundă pentru păcatele 
lor. Domnul a stabilit, de asemenea, condiţiile pocăin-
ţei. Alma a învăţat despre dorinţa lui Dumnezeu de a- i 
ierta pe cei care se pocăiesc cu adevărat.

Mosia 26:1–6
Mulţi din generaţia care se ridică nu au credinţă şi păcătuiesc
Gândiţi- vă pentru un moment la următoarea întrebare: 
De ce credeţi că unii tineri nu au mărturie sau nu au 
mărturie puternică, deşi i- au ascultat pe profeţi sau au 
fost învăţaţi de părinţii lor?

Mosia 26 ne ajută să găsim răspuns la această între-
bare. Studiaţi aceste versete şi răspundeţi la întrebările 
din următorul tabel (scrieţi răspunsurile în manual):

Mosia 26:1–2 Care sunt cele trei lucruri în care nu au 
crezut mulţi din generaţia care se ridica?  
  
 

Mosia 26:3 Când avem o atitudine lipsită de credinţă, 
cum ne va influenţa faptul de a citi 
scripturile sau de a- i asculta pe profeţi?  
  
 

Mosia 26:4 Care a fost unul dintre motivele principale 
pentru care oamenii nu au avut credinţă 
în Salvator şi nu s- au alăturat Bisericii?  
  
 

Scrieți un principiu pe care l- aţi învăţat studiind aceste versete: 
  
 

Expresia „tradiţiile strămoşilor lor” din Mosia 26:1 se 
referă la adevărurile Evangheliei transmise din gene-
raţie în generaţie; expresia se referă câteodată şi la idei 
false (de exemplu, vezi Alma 9:16). Unul dintre princi-
piile predate în Mosia 26:1–4 este: Pentru a dezvolta 
o mărturie, trebuie să dorim să credem şi să depu-
nem efort personal.

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Henry B. 
Eyring, din Prima Preşedinţie, şi subliniaţi acţiunile 
necesare pentru a dobândi şi păstra o mărturie:
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„Mărturia trebuie să fie îngrijită prin 
rugăciune făcută cu credinţă, ospătarea 
din cuvântul lui Dumnezeu din scripturi şi 
supunerea faţă de adevărul pe care l- am 
primit. Este periculos să neglijăm rugăciu-
nea. Mărturia noastră este în pericol dacă 

studiem şi citim doar ocazional din scripturi. Ele 
reprezintă o hrană necesară pentru mărturia noastră…

Ospătarea din cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea 
spusă din inimă şi supunerea faţă de poruncile Dom-
nului trebuie să aibă loc în mod consecvent şi per-
manent pentru ca mărturia voastră să crească şi să 
prospere” („O mărturie vie”, Ensign sau Liahona, mai 
2011, p. 127).

Observaţi faptul că, în timpul lui Alma, cei din gene-
raţia care se ridica nu făceau lucrurile menţionate de 
preşedintele Eyring.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Din experienţa voastră, de ce este important să avem o atitu-
dine plină de credinţă când ne rugăm, când citim scripturile şi 
când încercăm să ţinem poruncile?
 b. Descrieţi o experienţă în care rugăciunea, studiul scripturilor 
sau supunerea faţă de porunci având credinţă v- au întărit mărturia.

Gândiţi- vă pentru un moment dacă aţi văzut vreodată 
persoane care să nu aibă o mărturie despre Evanghelie 
influenţând membri ai Bisericii. Citiţi Mosia 26:5–6 şi 
vedeţi modul în care cei necredincioşi i- au influenţat 
pe cei din Biserică.

Pe măsură ce continuaţi să studiaţi, vă poate fi util 
să înţelegeţi sensul declaraţiei din Mosia 26:6: „A 

fost potrivit ca cei care au făcut păcate, care erau din 
Biserică, să fie pedepsiţi [avertizaţi şi corectaţi] de către 
Biserică”. Aceasta însemnă că a fost necesar ca mem-
brii răzvrătiţi din Biserică să fie judecaţi în conformitate 
cu păcatele lor şi să li se ofere ocazia să se pocăiască.

Mosia 26:7–39
Alma se roagă pentru a şti cum să- i judece pe cei care 
păcătuiesc.
Pentru a vă pregăti să studiaţi restul capitolului Mo-
sia 26, imaginaţi- vă că sunteţi episcopul unei episcopii 
din care fac parte unii membri care au comis păcate 
grave. În calitate de episcop, aţi primit însărcinarea de 
la Domnul să- i trageţi la răspundere pe aceşti membri 
şi să- i ajutaţi să se pocăiască. Gândiţi- vă la modul în 
care i- aţi trata pe aceşti membri şi la cel mai bun mod 
de a- i ajuta.

Alma a avut de înfruntat o astfel de situaţie dificilă. 
Asemenea conducătorilor autorizaţi ai preoţiei din zi-
lele noastre, el a avut responsabilitatea de a- i ajuta pe 
membrii Bisericii care comiseseră păcate grave să se 
pocăiască, să primească iertarea şi să redevină membri 
activi şi demni ai Bisericii. Citiţi Mosia 26:7–14 şi 
căutaţi modul în care a reacţionat Alma în această 
situaţie şi ceea ce a făcut pentru a primi un răspuns 
de la Domnul.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi de ce este 
important pentru noi să ştim că respectivii conducători ai 

preoţiei caută şi primesc îndrumarea Domnului atunci când îi 
ajută pe cei care au păcătuit.

Amintiţi- vă că Alma fusese un preot al ticălosului rege 
Noe înainte de convertirea sa. Citiţi Mosia 26:15–18 şi 
identificaţi ceea ce Alma şi poporul său au făcut pentru 
a se întoarce la Domnul şi binecuvântările pe care le- au 
primit de la Domnul.

 3. Citiţi Mosia 26:29–30. Apoi, rezolvaţi unul sau am-
bele exerciţii:

 a. Explicaţi de ce credeţi că următorul principiu trebuie înţeles 
de toată lumea, inclusiv de toţi cei care au comis păcate grave: 
Domnul îi va ierta pe cei care se pocăiesc în mod sincer.
 b. Scrieţi- vă mărturia despre următorul principiu: Domnul îi va 
ierta pe cei care se pocăiesc în mod sincer.

După ce Alma s- a rugat pentru a fi îndrumat cum 
să- i ajute pe membrii Bisericii care comiseseră păcate 
grave, Domnul i- a dat instrucţiuni. El trebuia să le ofere 
membrilor oportunitatea de a se pocăi şi, dacă nu se 
pocăiau, ei nu mai trebuiau să facă parte din poporul 
Domnului. Aceste instrucţiuni ne ajută să înţelegem 
principiul pocăinţei. Citiţi Mosia 26:21–31 şi căutaţi 
detalii privind pocăinţa.
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 4. Pentru a vă ajuta să analizaţi ceea ce aţi citit în 
aceste versete, răspundeţi, în jurnalul pentru studiul scrip-

turilor, la două sau mai multe dintre următoarele întrebări:
 a. Cum aţi rezuma cuvintele Salvatorului din Mosia 26:23? De 
ce credeţi că este important să înţelegem că Salvatorul Însuşi a 
plătit pentru păcatele noastre?
 b. Ce expresii din Mosia 26:21–31 ne arată încrederea pe care 
Salvatorul i- a acordat- o lui Alma în calitatea de conducător al 
preoţiei? În ce fel poate ajutorul unui conducător al preoţiei să îi 
sprijine pe cei care au comis păcate grave sau care au parte de 
ispite grele?
 c. Ce credeţi că înseamnă să te pocăieşti „cu sinceritatea inimii 
[tale]”? (Mosia 26:29).
 d. De ce credeţi că trebuie să- i iertăm pe alţii pentru a primi ier-
tarea Domnului? (Vezi Mosia 26:31.)

Folosind propriile cuvinte, scrieţi un principiu pe care 
l- aţi descoperit în Mosia 26:21–31:   
 

Chiar dacă aţi identificat un alt principiu sau aţi folosit 
alte cuvinte, aici sunt câteva exemple de principii pre-
date în Mosia 26:21–31:

• Episcopii şi preşedinţii de ramură Îl reprezintă 
pe Domnul atunci când ne ajută să ne pocăim şi 
să primim iertare.

• Mărturisirea păcatelor noastre duce la iertare. 
(Toate păcatele trebuie mărturisite lui Dumnezeu şi 
păcatele serioase trebuie mărturisite conducătorului 
preoţiei care ne poate ajuta în procesul de pocăinţă.)

• Trebuie să- i iertăm pe alţii pentru a primi 
iertarea Domnului.

 5. Pentru a vă ajuta să analizaţi aceste principii, citiţi ur-
mătoarele studii de caz. Selectaţi un studiu de caz şi 

scrieţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, cum pot versetele şi 
principiile pe care le- aţi studiat azi să îi ajute pe oamenii din si-
tuaţiile respective:
 a. O tânără fată a comis un păcat grav şi îi este frică să- i spună 
episcopului ei.
 b. Un tânăr băiat are dorinţa de a se pocăi, dar nu ştie cum 
s- o facă.
 c. O tânără fată comite un păcat pe care l- a mai comis în trecut 
şi îi este teamă că Domnul nu o va mai ierta.
 d. Un tânăr băiat decide să se pocăiască, dar refuză să ierte pe 
cineva care l- a jignit.

 6. Alegeţi unul dintre principiile identificate în această 
lecţie şi meditaţi asupra modului în care îl puteţi pune în 

practică în eforturile voastre de a vă pocăi. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, scrieţi modul în care puteţi pune în practică 
acest principiu.
Citiţi Mosia 26:37–39 pentru a descoperi ce s- a în-
tâmplat când Alma a pus în practică sfatul Domnului. 

Experienţa lui Alma şi a poporului său ne învaţă că, 
dacă ne pocăim şi trăim în neprihănire, putem avea 
pace şi putem prospera.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Mosia 26 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 14: ZIUA 2

Mosia 27
Introducere
Mosia 27 relatează convertirea lui Alma (fiul lui Alma) 
şi a fiilor regelui Mosia. Relatează despre încercările lor 
de a distruge Biserica lui Dumnezeu, despre vizita unui 
înger, despre schimbarea miraculoasă a lui Alma şi 
despre eforturile acestor tineri băieţi de a repara răul pe 
care- l făcuseră. Relatarea despre convertirea lui Alma 
accentuează nevoia tututor oamenilor de a se naşte din 
nou şi de a trăi în neprihănire. Acest capitol ne arată, 
de asemenea, binecuvântările care vin atunci când ne 
rugăm pentru cei care aleg să nu urmeze Evanghelia lui 
Isus Hristos.

Mosia 27:1–23
Un înger le porunceşte lui Alma cel Tânăr şi fiilor lui Mosia 
să se pocăiască.
Gândiţi- vă la cei pe care îi cunoaşteţi şi care nu au  
o mărturie despre Evanghelie sau care s- au îndepăr-
tat de Biserică. Ce aţi face dacă vreunul dintre ei ar 
respinge toate eforturile voastre de a îl ajuta? Astăzi, 
pe măsură ce studiaţi, căutaţi idei care să vă ajute cu 
această situaţie.

Citiţi Mosia 27:8–10 şi identificaţi felul în care Alma şi 
fiii lui Mosia sunt descrişi în aceste versete. Ce încercau 
Alma şi fiii lui Mosia să facă Bisericii şi membrilor ei?

Ce parte din descrierea făcută lui Alma şi fiilor lui Mo-
sia vă impresionează cel mai mult? De ce?   
  
 

Uneori, putem fi tentaţi să credem că anumite per-
soane nu se vor schimba şi nu se vor întoarce niciodată 
la Domnul. Gândiţi- vă la această atitudine pe măsură 
ce studiaţi Mosia 27.
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Citiţi Mosia 27:11–14 şi subliniaţi motivul pentru care 
îngerul a venit la Alma şi la fiii lui Mosia.

Mosia 27:14 ne învaţă următorul principiu: Dom-
nul răspunde atunci când ne rugăm cu credinţă 
pentru alţii. Puteţi scrie acest principiu în scripturile 
voastre, lângă Mosia 27:14. Nu toate persoanele care 
trebuie să se pocăiască sau pentru care ne rugăm vor 
fi vizitate de un înger. Domnul răspunde rugăciunilor 
noastre spuse cu credinţă pentru binele altora potrivit 
înţelepciunii Sale.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una sau la ambele întrebări de mai jos:

 a. Când aţi simţit că rugăciunile voastre au schimbat în bine 
viaţa unei alte persoane?
 b. În cel fel vă sunt rugăciunile influenţate de faptul că ştiţi că 
Domnul răspunde rugăciunilor pe care le spuneţi cu credinţă 
pentru binele altora?

Gândiţi- vă cum puteţi folosi relatarea despre Alma 
şi fiii lui Mosia în viaţa voastră. Puteţi continua să vă 
rugaţi pentru cei pe care îi cunoaşteţi şi îi iubiţi şi care 
aleg să acţioneze contrar învăţăturilor Domnului. Vă 
puteţi aminti că Domnul ascultă rugăciunile voastre şi 
răspunde în felul Său şi la timpul stabilit de El, dar că 
permite fiecărei persoane să îşi folosească libertatea 

de a alege. De asemenea, meditaţi cu atenţie asupra 
următoarelor întrebări: Cine s- ar putea ruga pentru 
bunăstarea voastră? În ce fel doreşte Domnul să vă 
schimbaţi? Ce trebuie să faceţi pentru ca acea schim-
bare să aibă loc?

Citiţi restul cuvintelor adresate de înger către Alma şi 
consemnate în Mosia 27:15–16. Amintiţi- vă că îngerul 
a vorbit „cu un glas de tunet care a făcut ca pămân-
tul… să se cutremure” (Mosia 27:11). Imaginaţi- vă în 
ce fel v- ar fi afectat această experienţă dacă aţi fi fost cu 
Alma şi fiii lui Mosia.

Cum aţi rezuma mesajul îngerului?   
 

După ce a auzit mesajul îngerului, Alma nu a putut 
vorbi. El a devenit neputincios şi „a fost dus fără nicio 
putere” (Mosia 27:19) în faţa tatălui său. Când tatăl lui 
Alma a aflat ce s- a întâmplat „s- a bucurat, căci a ştiut 
că aceasta era puterea lui Dumnezeu” (Mosia 27:20). 
El i- a adunat pe oameni „pentru ca [ei] să poată fi 
martori la ceea ce Domnul făcuse fiului său” (Mosia 
27:21). Tatăl lui Alma i- a rugat pe preoţi să postească şi 
să se roage pentru ca fiul său să- şi recapete puterea şi 
capacitatea de a vorbi (vezi Mosia 27:22). Domnul le- a 
răspuns la rugăciuni.

Mosia 27:24–31
Alma cel Tânăr şi fiii lui Mosia se pocăiesc şi se nasc din nou
Citiţi Mosia 27:23–24, 28–30 pentru a vedea modul în 
care Alma cel Tânăr s- a schimbat ca urmare a experien-
ţei avute cu îngerul. În următorul tabel, scrieţi cuvinte 
sau expresii din aceste versete care descriu starea spiri-
tuală a lui Alma înainte şi după schimbarea produsă în 
inima sa.

Înainte După

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi o expresie 
pe care aţi scris- o în coloana După care speraţi să vă ca-

racterizeze de- a lungul vieţii. Explicaţi de ce.

Recitiți Mosia 27:24, 28 şi marcaţi ceea ce a făcut Alma 
şi ceea ce Domnul a făcut pentru ca Alma să aibă parte 
de o schimbare în inimă.
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 3. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, 

scrieţi de ce este important să 
înţelegem ce trebuie să facem 
pentru a ne schimba stilul de 
viaţă, precum şi ce va face 
Domnul pentru noi.

 4. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, răs-

pundeţi la una sau la ambele 
dintre următoarele întrebări:
a. Cum poate Mosia 27 să 
îi ajute pe cei descurajaţi şi 
care cred că nu se pot pocăi 
şi că nu pot veni la Domnul?
b. Cum poate Mosia 27 să 
îi ajute pe cei care cred că ci-
neva nu se poate pocăi şi că 
nu poate veni niciodată la 
Domnul?

Citiţi Mosia 27:25–26 şi identificaţi cine trebuie să se 
schimbe prin intermediul ispăşirii – sau cu alte cuvinte, 
cine trebuie să se nască din nou din Dumnezeu.

V- ar putea fi util să folosiţi 
diferite tehnici de marcare 
pentru a diferenţia, în scrip-
turi, diferite teme sau ade-
văruri. De exemplu, în Mosia 
27:24, 28, puteţi sublinia ceea 
ce Alma a făcut pentru ca 
schimbarea sa să aibă loc şi 
puteţi încercui ceea ce a făcut 
Domnul. Astfel, le veţi putea 
diferenţia foarte uşor. Puteţi 
face o legendă pentru tipurile 
de marcare făcute, undeva în 
scripturile voastre, pentru a 
vă putea aminti ce reprezintă 
fiecare dintre ele.

Să folosim diferite 
tehnici de marcare

Aceste versete ne învaţă următorul principiu: Fiecare 
dintre noi trebuie să se nască din nou prin inter-
mediul ispăşirii lui Isus Hristos. A te naşte din nou 
înseamnă că Spiritul Domnului face ca o schimbare 
măreaţă să aibă loc în inima ta, astfel încât să nu mai 
ai dorinţa de a face rău, ci doar dorinţa de a căuta 
lucrurile lui Dumnezeu (vezi Mosia 5:2). Alma şi fiii lui 
Mosia au avut parte de o schimbare măreaţă şi rapidă 
a inimii, dar majoritatea dintre noi suntem schimbaţi 
prin intermediul ispăşirii în mod treptat. A te naşte din 
Dumnezeu este un proces şi nu un eveniment.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. În ce fel aţi fost schimbaţi prin intermediul ispăşirii pe măsură 
ce v- aţi pocăit şi aţi încercat în fiecare zi să Îl urmaţi pe Salvator?
 b. Care este unul dintre lucrurile pe care le puteţi face pentru a 
veni mai din plin la Domnul şi pentru a permite mai mult ispăşirii 
să vă schimbe viaţa în bine?

Mosia 27:32–37
Alma cel Tânăr şi fiii lui Mosia călătoresc prin ţară 
mărturisindu- şi păcatele şi întărind Biserica.
Următoarele versete pe care le veţi studia în Mosia 27 
ilustrează următorul principiu: Pentru a se pocăi cu 
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adevărat, o persoană trebuie să facă tot ceea ce este 
posibil pentru a remedia daunele cauzate. Reme-
dierea înseamnă să facem tot ceea ce putem pentru a 
corecta efectele alegerilor noastre greşite şi să reparăm 
răul făcut. De exemplu, dacă cineva fură un obiect de 
la un vecin, remedierea include înapoierea obiectului 
furat. Citiţi Mosia 27:32–37 şi identificaţi ceea ce au fă-
cut Alma şi fiii lui Mosia pentru a remedia din efectele 
propriilor păcate.

Scrieţi cum ar putea cineva să remedieze din efectele 
următoarelor păcate:

• Minţirea unui părinte:   
 

• Răspândirea de bârfe despre o altă persoană:   
 

• Copierea la un examen:   
 

Când vă gândiţi la modul în care puteţi fi schimbaţi 
prin intermediul ispăşirii, aveţi în vedere modul în care 
vă puteţi pocăi de păcatele voastre şi pe cel în care 
puteţi remedia din efectele acestor păcate.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Mosia 27 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 14: ZIUA 3

Mosia 28–29
Introducere
După convertirea lor, fiii lui Mosia au avut o dorinţă 
puternică să le propovăduiască Evanghelia lamaniţilor. 
Regele Mosia le- a sprijinit hotărârea, dar, astfel, el a 
rămas fără succesor la tron şi fără cineva care să aibă 
grijă de consemnările spirituale. El l- a însărcinat pe 
Alma (fiul lui Alma) să aibă grijă de acele cronici. În 
loc să numească un alt rege, el a instituit un sistem de 
judecători ca fiind noua formă de guvernământ.

Mosia 28:1–9
Fiii lui Mosia doresc să le propovăduiască lamaniţilor.
Lângă fiecare dintre afirmațiile de mai jos, evaluaţi- vă 
dorinţele în domeniile menţionate. Folosiţi o scară 
de la 1 la 10 (1 indicând „nu doresc” şi 10 indicând o 
„dorinţă foarte puternică”).

- - - - - - -  Doresc sincer să- i ajut pe alţii să găsească fericirea eternă.

- - - - - - -  Sunt dornic să fac sacrificii pentru a- i ajuta pe alţii.

- - - - - - -  Am dorinţa de a le împărtăşi altora Evanghelia.

- - - - - - -  Dacă sunteţi tineri băieţi, evaluaţi- vă dorinţa de a sluji într- o 
misiune cu timp deplin. (Dacă sunteţi tinere fete, puteţi şi voi să vă 
evaluaţi dorinţa de a sluji.)

Recitiți Mosia 27:8–10 şi identificaţi unde s- ar fi clasat 
Alma şi fiii lui Mosia cu privire la aceste afirmații 
înainte de convertirea lor.

Acum, citiţi Mosia 28:1–3 şi identificaţi modul în care 
fiii lui Mosia s- au schimbat cu privire la domeniile 
menţionate mai sus. Pe măsură ce citiţi, amintiţi- vă de 
faptul că a pieri se referă la a fi pierdut spiritual.
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Scrieţi răspunsurile voastre la următoarele întrebări:

Cui doreau fiii lui Mosia să împărtăşească Evanghelia?  
  
 

Din ceea ce aţi studiat din Cartea lui Mormon până 
acum, care erau dificultăţile sau pericolele de care fiii 
lui Mosia ar fi putut să aibă parte în timpul misiunii 
printre lamaniţi?   
 

Citiţi Mosia 28:4 şi gândiţi- vă la modul în care aţi putea 
reformula cu propriile cuvinte acest verset. Remarcaţi 
modul în care dorinţa fiilor lui Mosia de a împărtăşi 
Evanghelia a fost influenţată de convertirea lor. În Mo-
sia 28:1–4, învăţăm următorul principiu: Pe măsură ce 
convertirea noastră devine mai profundă, dorinţa 
noastră de a împărtăşi Evanghelia creşte.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului 
Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli (o puteţi scrie pe 
marginea scripturilor voastre, lângă Mosia 
28:1–4): „Intensitatea dorinţei noastre de 
a împărtăşi Evanghelia este un indicator 

important al convertirii noastre personale” („Sharing 
the Gospel”, Ensign, nov. 2001, p. 7).

În prima frază din Mosia 28:4, marcaţi cum au fost 
influenţaţi fiii lui Mosia în dorinţa lor de a împărtăşi 
Evanghelia. Observaţi faptul că Spiritul Domnului  
are un rol important în mărirea dorinţei noastre de  
a împărtăşi Evanghelia.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre următoarele întrebări:

 a. În ce fel a crescut dorinţa voastră de a împărtăşi Evanghelia 
pe măsură ce v- aţi întărit mărturia?
 b. Ce experienţe din viaţa voastră v- au făcut să doriţi să le îm-
părtăşiţi altora Evanghelia?
 c. Dacă nu simţiţi că aveţi o dorinţă puternică de a împărtăşi 
Evanghelia acum, ce puteţi face pentru a vă mări această do-
rinţă? (Citiţi Alma 17:2–3.)

 2. Imaginaţi- vă un tânăr băiat care este membru al Bise-
ricii, dar care îşi doreşte foarte puţin sau deloc să slu-

jească într- o misiune cu timp deplin. În jurnalul pentru studiul 
scripturilor, scrieţi- i o scrisoare şi sugeraţi- i ce ar putea face pen-
tru ca dorinţa sa de a împărtăşi Evanghelia să crească. Puteţi îm-
părtăşi lucruri care v- au aprofundat convertirea la Evanghelia lui 
Isus Hristos şi îi puteţi sugera tânărului băiat activităţi sau expe-
rienţe similare. Când scrieţi, amintiţi- vă că atunci când converti-
rea este mai aprofundată, dorinţa de a le împărtăşi altora 
Evanghelia va creşte.

Pe măsură ce continuaţi să studiaţi Mosia 28, 
imaginaţi- vă cum v- aţi simţi dacă o persoană dragă  

Când puneţi în practică un 
principiu al Evangheliei într- o 
situaţie de zi cu zi, puteţi 
analiza mai bine principiul şi 
puteţi recunoaşte mai uşor 
importanţa sa în viaţa voas-
tră. Cu cât depuneţi mai mult 
efort în a răspunde sincer la 
un studiu de caz, cu atât mai 
eficient va fi în procesul vos-
tru de învăţare.

Punerea în practică a 
principiilor Evangheliei 
în studiile de caz

ar dori să se mute într- o 
ţară cu oameni violenţi 
care urăsc pe toţi cei care 
nu sunt ca ei. Citiţi Mosia 
28:5–9 şi identificaţi mo-
tivul pentru care Mosia 
i- a lăsat pe fiii săi să plece 
într- o misiune atât de 
periculoasă. În cartea lui 
Alma veţi învăţa despre 
cei „mulţi [care] vor crede 
în cuvintele lor” (Mosia 
28:7) – miile de lamaniţi 
care au fost convertiţi 
drept rezultat al eforturi-
lor fiilor lui Mosia.

Mosia 28:10–20
Mosia traduce plăcile iarediţilor şi- i înmânează lui Alma 
toate cronicile pe care le păstrase.
Restul capitolului Mosia 28 relatează că regele Mosia 
îmbătrânea şi că a simţit nevoia de a căuta pe cineva 
căruia să- i încredinţeze cronicile sacre înainte de a 
muri. De- a lungul ultimelor două generaţii, regele i- a 
dat plăcile regelui care a urmat la tron. Dar din cauză 
că fiii lui Mosia au plecat în misiune, el nu avea un 
fiu care să moştenească tronul şi, astfel, nu avea pe 
cineva căruia să- i încredinţeze cronicile. Aceste plăci 
cuprindeau şi plăcile iarediţilor, care fuseseră traduse 
de regele Mosia prin puterea lui Dumnezeu (vezi 
Mosia 28:11–19).

Dacă ar trebui să alegeţi pe cineva care să aibă grijă de 
cronicile sacre, ce trăsături aţi dori să aibă acea per-
soană?   
 

Descrieţi felul în care v- aţi simţi dacă cineva v- ar alege 
să aveţi grijă de plăci.   
 

Citiţi Mosia 28:20 şi căutaţi numele persoanei pe care 
Mosia a ales- o să aibă grijă de plăci.
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 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce ne în-
vaţă decizia regelui Mosia cu privire la schimbarea pro-

dusă în inima lui Alma. (Pentru a răspunde la această întrebare, 
va trebui să treceţi în revistă acţiunile anterioare ale lui Alma, 
consemnate în Mosia 27.) De asemenea, explicaţi cum poate în-
crederea pe care Mosia a avut- o în Alma să le ofere speranţă ce-
lor care se pocăiesc.

Mosia 29
Poporul lui Mosia alege un sistem de judecători ca noua 
formă de guvernământ.
Potrivit celor consemnate în Mosia 29, regele Mosia 
a propus ca nefiţii să nu mai fie guvernaţi de un rege, 
ci să aibă un sistem de judecători. Citiţi şi comparaţi 
Mosia 23:7–8 şi Mosia 29:13, 16–18. Conform acestor 
versete, în ce împrejurări sau circumstanţe este monar-
hia (să fii guvernat de un rege sau o regină) o formă 
bună de guvernământ? De ce i- a sfătuit Mosia pe nefiţi 
să nu continue cu monarhia?

Citiţi Mosia 29:11, 25 şi încercuiţi următoarele răspun-
suri care indică ce a spus Mosia despre modul în care 
judecătorii urmau să- i judece pe oameni: (a) cu milă, 
(b) în conformitate cu legile, (c) în conformitate cu 
poruncile lui Dumnezeu, (d) cu stricteţe.

Citiţi Mosia 29:26, 30, 33–34, 37–38 şi descoperiţi rolul 
poporului în noua formă de guvernământ propusă de 
regele Mosia.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi motivul 
pentru care credeţi că este important ca fiecare cetăţean 

al ţării „să poarte partea sa” (Mosia 29:34).

Alma a fost numit primul judecător- şef şi şi- a îndepli-
nit responsabilitatea cu credinţă (vezi Mosia 29:41–43).

Scrieţi, cu propriile cuvinte, un principiu pe care l- aţi 
învăţat din Mosia 29.   
 

Un principiu pe care l- am învăţat din acest capitol este: 
Fiecare persoană are responsabilitatea de a susţine 
legi drepte şi conducători neprihăniţi.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi o modali-
tate prin care puteţi susţine în ţara voastră legile drepte şi 

conducătorii neprihăniţi.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Mosia 28–29 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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INTRODUCERE LA  

Alma
De ce studiem această carte?
Studiind Cartea lui Alma, veţi învăţa despre Isus 
Hristos şi despre necesitatea existenţei ispăşirii şi 
învierii Sale în planul fericirii întocmit de Tatăl Ceresc. 
Veţi învăţa, de asemenea, despre puterea cuvântului 
lui Dumnezeu de a birui vicleşugurile preoţeşti, 
doctrinele neadevărate, păcatul, ura şi apostazia, 
făcându- i pe oameni să aibă o schimbare puternică 
în inima lor şi să se nască din nou. Veţi fi întăriţi în 
timp ce citiţi despre eforturile misionare ale fiilor lui 
Mosia, precum şi despre convertirea şi credinţa pe care 
a avut- o apoi poporul lui Amon sau anti- nefi- lehiţii. 
Mai mult, în timp ce studiaţi capitolele care descriu 
în detaliu războaiele dintre nefiţi şi lamaniţi, puteţi 
învăţa principii care vă vor îndruma în vremurile 
tulburi în care trăiţi şi vă vor ajuta să câştigaţi luptele 
personale împotriva duşmanului.

Cine a scris această carte?
Mormon a compilat şi a prescurtat cronicile de pe 
plăcile mari ale lui Nefi pentru a crea cartea lui Alma. 
Cartea este numită după Alma, care a fost fiul lui 
Alma şi care este adesea numit Alma cel Tânăr. Când 
regele Mosia a instituit domnia judecătorilor în rândul 
nefiţilor, Alma a devenit primul judecător- şef şi, de 
asemenea, i-a urmat tatălui său în calitate de înalt 
preot asupra Bisericii (vezi Mosia 29:42). În cele din 
urmă, a renunţat la poziţia sa de judecător- şef, pentru 
a se dedica „cu totul treburilor marii preoţii” şi „[a 
împărţi] cuvântul lui Dumnezeu către popor” pe întreg 
pământul nefiţilor (Alma 4:20; 5:1). Mormon a folosit 
cronicile despre slujirea lui Alma (Alma 1–44) şi scrierile 
fiilor săi, Helaman (Alma 45–62) şi Şiblon (Alma 63), 
pentru a scrie cartea lui Alma.

Când şi unde a fost scrisă?
Cronicile originale, folosite ca surse pentru cartea lui 
Alma, au fost scrise probabil între anii 91 î.H. şi 52 î.H. 
Mormon a prescurtat acele cronici cândva între anii 
345 d.H. şi 385 d.H. Mormon nu a menţionat unde se 
afla când a făcut prescurtarea.

UNITATEA 14: ZIUA 4

Alma 1–4
Introducere
La scurt timp după ce Alma a devenit judecător- şef, un 
bărbat pe nume Nehor a început să predice doctrine 
false şi a introdus vicleşugurile preoţeşti printre nefiţi. 
El a ucis un bărbat drept şi a fost executat pentru crima 
sa. Câţiva ani mai târziu, Amlici a încercat fără succes 
să devină rege al nefiţilor. Când poporul a votat ca el 
să nu fie rege, acesta şi- a adunat susţinătorii – numiţi 
amliciţi – pentru a merge la luptă împotriva nefiţilor. 
Nefiţii au învins, dar zeci de mii de oameni au fost 
ucişi. Simţindu- se umili din pricina războiului, mulţi 
nefiţi şi- au amintit îndatoririle lor şi s- au alăturat 
Bisericii cu miile. Cu toate acestea, după un an, mulţi 
membri ai Bisericii au devenit mândri şi i- au persecutat 
pe alţii. Alma a decis să renunţe la îndatoririle sale de 
judecător- şef şi să se concentreze pe a depune mărturie 
despre Evanghelia lui Isus Hristos.

Alma 1
Membrii Bisericii prosperă în ciuda răspândirii 
vicleşugurilor preoţeşti şi persecuţiei.
Uneori, oamenii caută să devină populari. Gândiţi- vă 
pentru un moment la posibilele pericole ale acestei 
dorinţe. Ce se întâmplă dacă vă pasă mai mult ce cred 
prietenii voştri despre voi decât ce crede Dumnezeu 
despre voi?
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După cum este consemnat în Alma 1, un bărbat numit 
Nehor a devenit foarte popular în rândul unor oameni. 
Citiţi Alma 1:2–6 şi identificaţi ce a propovăduit Nehor 
şi cum au reacţionat oamenii la acest lucru.

Citiţi primele rânduri din Alma 1:12, pentru a găsi 
cuvintele pe care le- a folosit Alma să descrie ceea ce 
introdusese Nehor în rândul nefiţilor. Apoi, uitaţi- vă la 
nota de subsol 12a. Citiţi 2 Nefi 26:29, prima trimitere 
menţionată în nota de subsol, şi identificaţi ce fac şi ce 
nu fac cei care înfăptuiesc vicleşuguri preoţeşti.

Vicleşugul preoţesc se 
comite atunci când oa-
menii predică „doctrine 
neadevărate… de dragul 
bogăţiilor şi onorurilor” 
şi când „se prezintă 
pe ei înşişi ca fiind 
lumina lumii” (Alma 
1:16; 2 Nefi 26:29). Ei 
nu caută să clădească 
împărăţia lui Dumnezeu 
prin predicile lor. Ci vor 
să capete câştiguri (cum 
ar fi bogăţia, avanta-
jul social sau puterea 
asupra altora) şi lauda 
altor oameni. Ei vor să 
îndrepte atenţia asupra 

lor înşişi, nu asupra lui Dumnezeu şi a Evangheliei 
Sale. Vicleşugul preoţesc este un păcat grav în ochii 
lui Dumnezeu, aşa cum Alma a menţionat foarte clar 
când i- a spus lui Nehor: „Dacă vicleşugul preoţesc 
s- ar impune în acest popor, atunci acesta ar dovedi 
distrugerea sa totală” (Alma 1:12).

În timp ce Nehor încerca să „ducă în rătăcire poporul 
Bisericii”, un bărbat drept numit Ghedeon „l- a înfrun-
tat, mustrându- l cu cuvintele lui Dumnezeu” (Alma 
1:7). Ripostând, Nehor şi- a scos sabia şi l- a ucis pe 
Ghedeon. Nehor a fost judecat pentru crimele sale 
şi a fost executat. Citiţi Alma 1:16, pentru a afla dacă 
moartea lui Nehor a pus capăt vicleşugului preoţesc în 
rândul nefiţilor.

Citiţi Alma 1:26–27 şi identificaţi în ce feluri au acţio-
nat preoţii nefiţi ai lui Dumnezeu diferit faţă de Nehor 
şi de alţii care au practicat vicleşuguri preoţeşti.

 1. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor felul în care 
au acţionat preoţii nefiţi. În ce fel se deosebeau acţiunile 

preoţilor nefiţi de acţiunile celor care practicau vicleşugul preoţesc?

Pe măsură ce vicleşugul preoţesc s- a răspândit pe 
întreg ţinutul, mulţi oameni au început să persecute 
membrii credincioşi ai Bisericii. Pentru a vă pregăti să 

Notele de subsol aflate în par-
tea de jos a fiecărei pagini din 
scripturi includ trimiteri la alte 
scripturi care pot oferi mai 
multe idei profunde în timp ce 
studiaţi. Creaţi- vă obiceiul de 
a citi în mod frecvent trimite-
rile la scripturi ale versetelor 
pe care le studiaţi. Aţi putea 
însemna în scripturile voastre 
trimiterile din notele de sub-
sol care vă ajută să înţelegeţi 
mai bine scripturile.

Folosirea trimiterilor

studiaţi restul capitolului Alma 1, gândiţi- vă la cei pe 
care i- aţi văzut luând în derâdere, ridiculizând sau per-
secutând pe cei care ţin poruncile lui Dumnezeu.

Citiţi Alma 1:19–20 şi căutaţi motivele pentru care unii 
oameni au persecutat membri ai Bisericii. Alma 1:21–31 
consemnează felul în care membrii Bisericii au reacţio-
nat la persecuţie. Citiţi fragmentul de scripturi de mai 
jos şi completaţi tabelul:

Alma 1:21–24 Alma 1:25, 27–31

Cum au reacţionat unii 
membri la persecuţii?   
 

Cum au trăit alţi membri ai 
Bisericii în ciuda persecuţiei?  
  
 

Care au fost consecinţele 
faptelor lor?   
 

Ce binecuvântări au primit?  
  
 

Scrieţi un principiu pe care l- aţi învăţat studiind acest 
tabel:   
 

Unul dintre principiile pe care le- aţi putea identifica 
este că: Atunci când trăim în acord cu Evanghelia, 
putem avea pace în vieţile noastre, chiar dacă sun-
tem persecutaţi.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi felul în 
care dobândirea unei înţelegeri despre principiul de mai 

sus vă poate ajuta când vă confruntaţi cu persecuţie sau cu pre-
siunea de a nu vă supune poruncilor. Apoi, răspundeţi la una din-
tre următoarele întrebări:
 a. Când aţi ţinut poruncile în ciuda persecuţiei sau a presiunii 
de a nu le ţine şi ce binecuvântări aţi primit?
 b. Cum veţi răspunde celor care vă duşmănesc?

Alma 2
Amliciţii şi lamaniţii îşi unesc forţele în bătălie împotriva 
nefiţilor.
Alma 2 relatează despre încercările ulterioare ale nefiţi-
lor. Citiţi introducerea capitolului, pentru a afla despre 
un bărbat numit Amlici şi susţinătorii lui care s- au 
opus nefiţilor. Amlici a vrut să devină rege al nefiţilor, 
dar nefiţii au votat şi au ales să- l respingă şi să conti-
nue sistemul lor de judecători. Susţinătorii lui Amlici s- 
au adunat şi l- au făcut pe acesta regele lor. Amlici le- a 
poruncit susţinătorilor lui să meargă la război împo-
triva nefiţilor şi, la scurt timp după aceea, lamaniţii s- au 
alăturat amliciţilor în lupta lor împotriva nefiţilor.

Deoarece nefiţii au fost credincioşi Domnului, Dom-
nul i- a ajutat în bătăliile lor împotriva amliciţilor şi 
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lamaniţilor. Citiţi Alma 2:18, 28–31, 36 şi marcaţi 
cuvintele a întări şi putere de fiecare dată când sunt 
menţionate. Descoperiţi felul în care Domnul i- a 
întărit pe nefiţi.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre un 
moment în care aţi simţit că Domnul v- a întărit în timp ce 

aţi încercat să faceţi ceea ce este drept.

Alma 3
Amliciţii s- au despărţit de Dumnezeu.
Gândiţi- vă la mesajele pe care unii oameni încearcă să 
le transmită despre ei înşişi prin alegerile pe care le fac 
cu privire la îmbrăcăminte, coafură, cercei şi alte bijute-
rii, tatuaje şi perforări ale diferitelor părţi ale corpului.

Citiţi Alma 3:4 şi identificaţi felul în care şi- au schimbat 
amliciţii înfăţişarea.

De cine „erau [amliciţii] deosebiţi”?   
 

Cu cine voiau să se asemene mai mult?   
 

Schimbarea înfăţişării amliciţilor era o manifestare a 
răzvrătirii lor. După cum este consemnat în Alma 3, 
Mormon ne- a reamintit de blestemul şi însemnul 
ce fuseseră puse asupra lamaniţilor cu sute de ani 
mai devreme din pricina răzvrătirii lor împotriva lui 
Dumnezeu (vezi Alma 3:6–10; vezi, de asemenea, 
2 Nefi 5:20–24). Amliciţii se însemnaseră de bună-
voie pe frunte, dar scopul însemnelor era asemănător 
aceluia pentru care Domnul pusese un însemn asupra 
lamaniţilor.

Marcaţi expresia din Alma 3:18 care descrie atitudinea 
amliciţilor faţă de Dumnezeu. De asemenea, marcaţi 
în Alma 3:19 ce au adus amliciţii asupra lor din pricina 
răzvrătirii lor.

Ce învăţaţi din Alma 3:18–19 despre cei care sunt bles-
temaţi de Domnul? (Cei care se ridică în răzvrătire des-
chisă împotriva lui Dumnezeu aduc un blestem asupra 
lor înşişi.) Este important să înţelegem că blestemul era 
o stare de spirit, fiind „alungaţi din prezenţa Domnu-
lui” (2 Nefi 5:20). Prin faptele lor, amliciţii se separaseră 
singuri de Dumnezeu.

Din exemplul amliciţilor învăţăm că separarea de 
Dumnezeu este o alegere personală. Cei care „[se 
ridică] în răzvrătire deschisă împotriva lui Dumnezeu” 
(Alma 3:18) se separă singuri de Dumnezeu sau, cu 
alte cuvinte, aduc un blestem asupra lor înşişi.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: Spre deosebire de amliciţi, ce puteţi 

face acum în viaţa voastră pentru a fi siguri că nu vă separaţi de 
Dumnezeu?

Alma 3:20–25 relatează felul în care nefiţii i- au învins 
pe lamaniţi într- o altă bătălie, dar mulţi oameni din 
ambele tabere au murit. Citiţi Alma 3:26–27 căutând 
lecţia importantă pe care Mormon a vrut ca noi s- o 
învăţăm din relatarea despre amliciţi şi bătăliile dintre 
nefiţi şi lamaniţi.

Completaţi următorul principiu inspirându- vă din cele 
citite de voi în Alma 3:26–27: Dobândim fericire sau 
nenorocire în funcţie de   
 

Gândiţi- vă un moment pe cine alegeţi să urmaţi în 
viaţă. Reflectaţi la următoarele întrebări: Ce fel de plată 
sau răsplată oferă Satana celor care îl urmează? (De 
obicei, la început aceasta este foarte ispititoare dar, în 
cele din urmă, duce la nefericire şi dependenţă.) Spre 
deosebire de aceste lucruri, ce răsplată aţi primit de la 
Domnul pentru că aţi ales să Îl urmaţi?

 5. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor despre un 
moment în care faptul că aţi ales să- L urmaţi pe Domnul 

v- a adus fericire.

Alma 4
După o perioadă de creştere a Bisericii, membrii 
Bisericii devin mândri, iar Alma renunţă la poziţia lui de 
judecător- şef pentru a- i chema la pocăinţă.
În urma războiului cu lamaniţii şi amliciţii, nefiţii 
au fost „treziţi ca să- şi aducă aminte de datoria lor” 
şi „au început să întemeieze Biserica în întregime” 
(Alma 4:3–4). Drept rezultat, aproximativ 3.500 de 
oameni s- au alăturat Bisericii (vezi Alma 4:5). Din 
păcate, după doar un an, mulţi oameni din Biserică au 
început să devină mândri. Citiţi Alma 4:8–12 şi iden-
tificaţi faptele ticăloase care au avut loc din pricina 
mândriei din rândul membrilor Bisericii. Un principiu 
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pe care îl putem învăţa din acest fragment din scrip-
turi este că: Dacă suntem un exemplu rău, acţiunile 
noastre îi pot împiedica pe alţii să accepte Evan-
ghelia. (Vezi Alma 4:10.)

 6. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor un exem-
plu de faptă sau atitudine rea de care au dat dovadă nefi-

ţii, după cum este consemnat în Alma 4:8–12. Explicaţi de ce este 
important, ca membri ai Bisericii, să evităm în aceste zile acea 
faptă sau atitudine.

Ca urmare a ticăloşiei din Biserică, Alma a desemnat 
un bărbat să- l înlocuiască în poziţia sa de judecător- 
şef, pentru a- şi dedica tot timpul în slujba chemării 
sale de înalt preot care prezida asupra Bisericii şi pen-
tru a ajuta membrii să înlăture mândria şi păcatele lor 
„printr- o mărturie pură” (Alma 4:19). Citiţi Alma 4:19 
şi subliniaţi ce a dorit să facă Alma pentru a- i ajuta pe 
oamenii săi.

Alma 4:19 ilustrează aceste principii: Pentru a ne în-
deplini responsabilităţile spirituale, poate fi nevoie 
de sacrificiu. Slujitorii Domnului depun mărturie 
şi cheamă păcătoşii să se pocăiască. Depunerea 
unei mărturii pure îi ajută pe alţii să se apropie 
mai mult de Dumnezeu.

Vă puteţi imagina pe cineva renunţând la o poziţie 
politică importantă, cum ar fi cea de preşedinte al unei 
ţări, pentru a sluji în misiune? Alma a făcut asta!

 7. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor ce credeţi 
că sugerează expresia „printr- o mărturie pură” (Alma 

4:19) despre felul în care Alma urma să predice. De asemenea, 
consemnaţi felul în care aţi fost influenţaţi să vă schimbaţi sau 
să vă perfecţionaţi, auzind pe cineva depunând mărturie despre 
Evanghelie.

 8. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 1–4 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 15: ZIUA 1

Alma 5:1–36
Introducere
Când Biserica a fost ameninţată din pricina ticăloşiei 
şi a conflictelor (vezi Alma 4:9–11), Alma a ştiut că 
adevărata reformă poate avea loc doar printr- o mare 

schimbare în inimile membrilor Bisericii. În calitate de 
înalt preot al Bisericii, Alma şi- a început misiunea de 
a readuce poporul din Zarahemla pe calea cea bună, 
depunând mărturie despre Isus Hristos şi chemându- i 
pe oameni să se pocăiască. El i- a îndemnat să se pre-
gătească pentru judecata Domnului dând dovadă de 
credinţă în cuvântul lui Dumnezeu şi evaluând con-
diţia spirituală a inimilor lor. În timp ce studiaţi prima 
jumătate din Alma 5, gândiţi- vă cum puteţi pune în 
practică ceea ce învăţaţi, pentru a trăi sau a continua 
să trăiţi experienţa marii schimbări despre care se 
vorbeşte în acest capitol.

Alma 5:1–13
Alma relatează convertirea 
tatălui său şi a celor care 
l- au urmat.
Cât de mult v- aţi 
schimbat de când aţi 
împlinit 8 ani? Cât de 
mult v- aţi schimbat de 
când aţi împlinit 12 ani? 
Gândiţi- vă în ce fel se 
pot schimba oamenii, 
cum ar fi în înfăţişarea, 
comportamentul sau 
atitudinea lor. Gândiţi- vă 
la ce poate determina 
sau provoca unele dintre 
aceste schimbări în 
oameni. Apoi, citiţi Alma 
5:12 şi căutaţi ce anume 
s- a schimbat în Alma cel 
Bătrân. În timp ce studiaţi 
Alma 5:1–13, gândiţi- vă 
cum se poate schimba o 
persoană în inima sa.

Vârstnicul Gerald N. Lund, care mai târziu a slujit ca 
membru al Celor Şaptezeci, ne- a învăţat că, atunci 
când în scripturi se foloseşte cuvântul inimă, se face 
referire adesea la „persoana care suntem cu adevărat 
în interiorul nostru” („Understanding Scriptural Sym-
bols”, Ensign, oct. 1986, p. 25). Gândiţi- vă un moment 
în ce fel se deosebeşte o „mare schimbare în inimă” 
de alte moduri în care se pot schimba oamenii – in-
clusiv de modurile la care v- aţi gândit voi la începutul 
acestei lecţii.

Reamintiţi- vă că oamenii regelui Beniamin au trăit o 
„schimbare mare” în inimile lor, fapt care i- a făcut să 
nu mai aibă „înclinare să [facă] rău, ci să [facă] bine 
neîncetat” (Mosia 5:2). Aţi putea scrie explicaţia vârst-
nicului Lund şi referinţa suplimentară Mosia 5:2 pe 
marginea scripturilor voastre, lângă Alma 5:11–13.

Preşedintele Marion G. Rom-
ney, din Prima Preşedinţie, 
ne- a învăţat: „Nu este sufi-
cient să învăţăm Evanghelia 
din cuvintele scrise. Aceasta 
trebuie, de asemenea, să fie 
trăită… Nu putem învăţa pe 
deplin despre Evanghelie fără 
a pune în practică principiile 
acesteia” („Records of Great 
Worth”, Ensign, sept. 1980, p. 
4). În mai multe locuri din 
această lecţie, veţi fi îndem-
naţi să puneţi în practică ceea 
ce învăţaţi. Punerea în prac-
tică a ceea ce învăţaţi trebuie 
să fie o parte importantă din 
studiul vostru al Evangheliei.

Puneţi în practică 
ceea ce învăţaţi
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Vârstnicul D. Todd Christofferson, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli,  
a explicat: „Aţi putea întreba: «De ce 
această atotputernică schimbare nu se 
întâmplă mai repede în cazul meu?». 
Trebuie să vă amintiţi că uimitoarele 

exemple ale oamenilor din poporul lui Beniamin, 
Alma şi alţii din scripturi, sunt chiar astfel – uimitoare 
şi atipice. Pentru majoritatea dintre noi, schimbările 
sunt progresive şi apar de- a lungul timpului. Să fim 
născuţi din nou, în alt mod decât naşterea noastră 
fizică, este mai mult un proces decât un eveniment. 
Iar angajarea în acest proces este scopul central al vie-
ţii muritoare” („Născuţi din nou”, Ensign sau Liahona, 
mai 2008, p. 76).

Citiţi Alma 5:3–7 şi căutaţi ce le- a spus Alma oame-
nilor din Zarahemla pentru a- i ajuta ca inimile lor să 
se schimbe.

Răspundeţi la următoarea întrebare în acest manual: 
Alma le- a spus oamenilor din Zarahemla despre 
convertirea tatălui său şi a altora şi despre eliberarea lor 
din robie. Cum credeţi că i- au ajutat aceste experienţe 
pe oameni să se pregătească pentru a trăi experienţa 
unei schimbări în inimă?   
  
 

Citiţi Alma 5:10 şi încercuiţi semnele de întrebare de 
la sfârşitul celor trei întrebări pe care Alma le adre-
sează poporului. Apoi, citiţi Alma 5:11–13, în care 
Alma începe să răspundă la aceste întrebări, pentru 
a argumenta această afirmaţie: Când credem în cu-
vântul lui Dumnezeu şi dăm dovadă de credinţă 
în Isus Hristos, putem trăi experienţa unei mari 
schimbări în inimă.

Credinţa în cuvântul lui Dumnezeu duce la o mare 
schimbare în inimă deoarece cuvântul lui Dumnezeu 
ne învaţă despre Salvator. Oamenii din poporul lui 
Alma au crezut în cuvântul lui Dumnezeu, care le- a 
fost transmis de profeţi sfinţi. Ei au învăţat despre pu-
terea de mântuire a ispăşirii lui Isus Hristos, iar inimile 
lor s- au schimbat pe măsură ce şi- au dezvoltat credinţa 
în Salvator.

 1. Explicaţi cu propriile cuvinte, în jurnalul pentru studiul 
scripturilor, în ce fel duce credinţa în ispăşirea lui Isus 

Hristos la o mare schimbare în inimă.
 2. Descrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor felul în 
care aţi avut o schimbare în inima voastră. Dacă aţi ob-

servat o schimbare în inimă în timp ce aţi studiat Cartea lui Mor-
mon în acest an la seminar, aţi putea descrie experienţa pe care 
aţi avut- o, ca parte a răspunsului vostru.

Alma 5:14–36
Alma propovăduieşte că, pentru a intra în împărăţia cerului, 
e nevoie de o mare schimbare în inimă.
După ce Alma ne- a învăţat că, într- adevăr, credinţa în 
cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să începem procesul 
care duce la o mare schimbare în inimă, el i- a rugat 
pe oameni să se gândească la mai multe întrebări. 
Aceste întrebări ne ajută să evaluăm condiţia spiri-
tuală a inimilor noastre – dorinţele şi sentimentele 
din sufletul nostru.

Citiţi Alma 5:14 şi marcaţi cele trei întrebări la care 
Alma a cerut poporului să se gândească cu privire la ei 
înşişi. Aceste trei întrebări descriu schimbarea prin care 
trecem pe măsură ce dăm dovadă de credinţă în mân-
tuirea oferită prin Isus Hristos. Amintiţi- vă din lecţiile 
precedente (vezi Mosia 5 şi Mosia 27) că a fi „născut 
din nou” se referă la schimbarea prin care trece o per-
soană când aceasta Îl acceptă pe Isus Hristos şi începe 
o viaţă nouă, nu doar ca ucenic al Său, ci şi ca fiu sau 
fiică de spirit a Lui (vezi Mosia 27:25).

 3. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor despre fe-
lul în care poate fi vizibilă o schimbare în inimă în înfăţişa-

rea unei persoane. În acest context, cuvântul înfăţişare se referă la 
aspectul chipului unei persoane, care reflectă atitudinea, dispozi-
ţia sau starea de spirit a acesteia. Descrieţi o persoană pe care o 
cunoaşteţi, care a primit imaginea Salvatorului în înfăţişarea sa.

În medicină, o cardiogramă este un grafic pe care 
doctorii îl folosesc pentru a evalua starea inimii, ca 
organ. Aceasta ajută la depistarea bolilor care necesită 
tratament. Studiaţi versetele din Alma 5 care sunt 
menţionate la baza cardiogramei spirituale de mai 
jos. În timp ce studiaţi fiecare verset, bifaţi căsuţa din 
tabel care descrie cel mai bine răspunsul la întrebarea 
sau întrebările din fiecare verset. (Dacă vreţi să păs-
traţi confidenţial răspunsul, puteţi copia acest tabel pe 
o foaie de hârtie separată sau în jurnalul personal şi 
apoi să îl completaţi.)

Alma 5 Cardiogramă spirituală

Întotdeauna

Aproape 
întotdeauna

De obicei

Uneori
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Alma 5 Cardiogramă spirituală

Rareori, 
aproape 
niciodată

Versete din 
Alma 5 15 16 19 26 27 28 29 30–31

După ce completaţi cardiograma voastră spirituală, 
citiţi Alma 5:21–25. Căutaţi ceea ce a propovăduit Alma 
cu privire la acest adevăr: Trăind experienţa unei 
schimbări în inimă, ne pregătim să primim un loc 
în împărăţia cerului (împărăţia celestială).

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi următoa-
rele lucruri:

 a. creaţi o listă de cuvinte şi expresii pe care le- a folosit Alma 
în Alma 5:21–25 pentru a descrie starea în care aţi vrea să vă 
aflaţi acum;
 b. explicaţi cum credeţi voi că o schimbare în inimă ne pregă-
teşte să primim un loc în împărăţia cerului.

Citiţi Alma 5:33–36 şi fiţi atenţi la sentimentele pe care vi 
le transmite mesajul lui Alma. Căutaţi cuvinte şi expresii 
care vă ajută să răspundeţi la următoarele întrebări:

• Ce mă invită Domnul să fac?
• Care este răsplata pe care o primim dacă acceptăm 

această invitaţie?
• Ce mă învaţă aceste versete despre Salvator?

Citiţi următoarea afirmaţie a preşedintelui Ezra Taft 
Benson care arată felul în care vor să trăiască oamenii 
care au avut parte de o schimbare în inima lor:

„Când alegeţi să- L urmaţi pe Hristos, 
alegeţi să vă schimbaţi…

Domnul lucrează din interior spre 
exterior. Lumea lucrează din exterior în 
interior. Lumea ar vrea să scoată oamenii 
din mizerie. Hristos scoate sărăcia din oa-

meni şi apoi ei ies singuri din mizerie. Lumea ar vrea să 
modeleze oamenii schimbându- le mediul înconjurător. 
Hristos schimbă oamenii, care apoi schimbă mediul 
înconjurător în care trăiesc. Lumea ar vrea să modeleze 
comportamentul uman, dar Hristos poate schimba 
comportamentul uman…

Bărbaţii [şi femeile] care se schimbă pentru Hristos vor fi 
conduşi de Hristos… Asemenea lui Pavel, ei vor întreba: 
«Doamne, ce vrei să fac?» (Faptele apostolilor 9:6)…

Voia lor se contopeşte cu voia Lui (vezi Ioan 5:30).

Ei fac întotdeauna acele lucruri care- I sunt plăcute 
Domnului (vezi Ioan 8:29).

Nu numai că şi- ar da viaţa pentru Domnul, dar, ce este 
mai important, ei doresc să trăiască pentru El.

Intraţi în căminele lor şi tablourile de pe pereţi, cărţile 
de pe rafturi, muzica pe care o ascultă, cuvintele şi 
faptele lor arată că sunt creştini.

Ei sunt martori ai lui Dumnezeu în toate timpurile, în 
toate lucrurile şi în toate locurile (vezi Mosia 18:9).

Ei Îl au pe Hristos în minte, pentru că fiecare gând al 
lor este îndreptat spre El (vezi D&L 6:36).

Îl au pe Hristos în inimile lor pentru că întreaga lor 
afecţiune se îndreaptă spre El pentru totdeauna (vezi 
Alma 37:36).

Aproape în fiecare săptămână, ei iau din împărtăşanie 
şi mărturisesc din nou Tatălui lor Etern că ei doresc 
să ia asupra lor numele Fiului Său, să- şi amintească 
totdeauna de El şi să ţină poruncile pe care El le- a dat 
lor (vezi Moroni 4:3)” („Born of God”, Ensign, nov. 
1985, p. 5–7).

În încheierea acestei lecţii, subliniaţi o idee din afir-
maţia preşedintelui Benson, care vă ajută să vă gândiţi 
cum vreţi să trăiţi ca persoană care are experienţa unei 
schimbări în inimă. Stabiliţi- vă un ţel care să vă ajute 
să puneţi în practică ce aţi simţit în timp ce aţi studiat 
învăţăturile lui Alma despre cum să trăim experienţa 
unei schimbări în inimă (l- aţi putea scrie în jurnalul 
personal sau pe o foaie de hârtie separată.) Pe măsură 
ce căutaţi în mod continuu să fiţi născuţi din Dumne-
zeu şi să trăiţi experienţa unei schimbări în inimă, veţi 
fi pregătiţi să intraţi în împărăţia lui Dumnezeu.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 5:1–36 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 15: ZIUA 2

Alma 5:37–62
Introducere
În timp ce Alma a continuat să predice în Zarahemla, 
el a avertizat oamenii că decizia lor de a asculta sau 
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de a respinge cuvintele sale va duce la anumite bine-
cuvântări sau consecinţe. I- a îndemnat să asculte de 
glasul Păstorului cel Bun, Domnul Isus Hristos, care i- a 
chemat şi a dorit să- i aducă înapoi în turma Sa. În timp 
ce studiaţi această lecţie, gândiţi- vă la felul în care, 
ascultând de glasul Păstorului cel Bun, veţi putea evita 
lucrurile necurate din lume şi vă veţi putea întoarce să 
fiţi alături de Dumnezeu.

Alma 5:37–42, 53–62
Alma îi invită pe toţi oamenii să- L urmeze pe Păstorul cel 
Bun, care este Salvatorul.
Uneori, în scripturi, Isus Hristos este numit „Păstorul 
cel bun” (vezi Ioan 10:11–15). De ce credeţi că o bună 
descriere a Salvatorului este aceea de păstor? Preşe-
dintele Ezra Taft Benson a oferit următoarea descriere a 
păstorilor din vechime:

„În timpul în care a trăit Isus, păstorii palestinieni erau 
vestiţi pentru felul în care îşi protejau oile. Spre deo-
sebire de păstorii moderni, păstorul de atunci mergea 
întotdeauna în faţa turmei sale. El le conducea. Păsto-
rul cunoştea fiecare oaie şi, de obicei, dădea un nume 
fiecăreia. Oile îi cunoşteau glasul şi se încredeau în el şi 
nu urmau o persoană străină. Ca urmare, când le striga, 
oile veneau la el (vezi Ioan 10:14, 16).

Noaptea, păstorii îşi duceau oile în ţarc sau la stână. 
Stâna era împrejmuită de garduri înalte, iar pe acele 
garduri era sârmă ghimpată, pentru a împiedica anima-
lele sălbatice şi hoţii să sară peste ele.

Totuşi, uneori, un animal sălbatic, mânat de foame, 
sărea peste garduri, în mijlocul oilor, speriindu- le. O 
astfel de situaţie îl deosebea pe adevăratul păstor – 
unul care îşi iubea oile – de păstorul angajat – unul 
care lucra doar din obligaţie şi pentru plată.

Adevăratul păstor era dispus să- şi dea viaţa pentru oi. 
El intra în mijlocul oilor şi se lupta pentru siguranţa lor. 
Pe de altă parte, păstorul angajat era mai interesat de 
siguranţa personală decât de oi şi, de obicei, fugea din 
faţa pericolului.

Isus a folosit acest fapt obişnuit din zilele Sale şi a 
declarat că El era Păstorul cel Bun, Păstorul Adevărat. 
Datorită dragostei Sale pentru fraţii şi surorile Sale, El 
avea să- Şi dea de bunăvoie şi nesilit viaţa pentru ei” 
(vezi Ioan 10:17–18)” („A Call to the Priesthood: «Feed 
My Sheep»”, Ensign, mai 1983, p. 43).

Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări în acest 
manual:

• Ce li s- ar putea întâmpla oilor dacă nu ar asculta de 
păstor?   
 

• În ce fel suntem asemenea oilor şi în ce fel este Sal-
vatorul asemenea păstorului nostru?   
 

• Ce înseamnă să fim aduşi în turma Sa? (Vezi Alma 
5:60.)   
 

În Alma 5:37, Alma îi descrie pe oamenii din Zara-
hemla ca fiind nişte oi rătăcite. Citiţi Alma 5:37–42 
şi căutaţi lucrurile pe care Alma le- a propovăduit cu 
privire la ascultarea glasului Salvatorului.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare:

 a. Studiaţi Alma 5:37–38 şi explicaţi cu propriile cuvinte ceea 
ce a propovăduit Alma despre eforturile Salvatorului de a ne 
chema să- L urmăm.
 b. În Alma 5:41, ce a propovăduit Alma despre felul în care ne 
putem da seama dacă ascultăm de glasul Păstorului cel Bun? 
Care sunt câteva „fapte bune” care ar arăta că un tânăr sfânt 
din zilele din urmă Îl urmează pe Păstorul cel Bun?

Nu este mereu uşor să recunoaştem şi să ascultăm 
de glasul Salvatorului. Reflectaţi la următorul citat 
al vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli: „Din multele glasuri pe care le 
auzim în viaţa muritoare, trebuie să recunoaştem glasul 
Păstorului cel Bun care ne cheamă să- L urmăm spre 
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căminul nostru ceresc” („Alternate Voices”, Ensign, mai 
1989, p. 27).

Citiţi Alma 5:53–56 şi marcaţi atitudinile şi faptele care 
ar împiedica pe cineva să asculte de glasul Salvatorului.

Gândiţi- vă la alte atitudini sau fapte din lumea de 
azi care- i împiedică pe oameni să asculte de glasul 
Salvatorului. Explicaţi pe scurt de ce credeţi că aceste 
atitudini şi fapte îi împiedică pe unii să asculte de gla-
sul Salvatorului:   
 

Marcaţi în Alma 5:57 expresia „toţi cei care sunteţi dor-
nici să urmaţi glasul Păstorului cel Bun”. Apoi, marcaţi 
celelalte trei expresii din versetul 57 care vă spun ce să 
faceţi pentru a asculta de glasul Salvatorului.

 2. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor un exem-
plu pentru fiecare dintre următoarele trei afirmaţii, care 

să arate ce poate face un tânăr sfânt din zilele din urmă pentru: 
(a) a pleca dintre cei păcătoşi, (b) a se separa de ei şi (c) a nu 
atinge lucruri necurate. Apoi, gândiţi- vă la două fapte sau obice-
iuri drepte care vă vor ajuta să ascultaţi mai bine de glasul Păsto-
rului cel Bun. Dacă unul dintre aceste lucruri v- a ajutat să auziţi 
glasul Salvatorului, îl puteţi scrie în jurnalul pentru studiul scrip-
turilor pentru a- l împărtăşi mai târziu învăţătorului sau membrilor 
clasei voastre.

După cum este consemnat în Alma 5:58–60, Alma a 
propovăduit acest adevăr: Dacă ascultăm de glasul 
Domnului (Păstorul cel Bun), vom fi adunaţi în 
împărăţia Sa. Marcaţi promisiunile sau binecuvântă-
rile din Alma 5:58–60 pe care le vor primi cei care vor 
obţine o moştenire la dreapta lui Dumnezeu.

 3. Gândiţi- vă ce înseamnă pentru voi fiecare dintre 
aceste promisiuni sau binecuvântări pe care le- aţi marcat. 

Apoi, scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor de ce credeţi că 
merită să vă separaţi de lucrurile impure, pentru a primi aceste 
binecuvântări.

Pe măsură ce ascultaţi de glasul Salvatorului, veţi primi 
aceste binecuvântări şi, în cele din urmă, veţi primi 
binecuvântarea exaltării.

Alma 5:43–52
Alma vorbeşte despre cum a dobândit o mărturie şi predică 
despre pocăinţă.
Gândiţi- vă la un lucru pe care l- aţi învăţat prin fiecare 
dintre cele cinci simţuri ale voastre: văzul, auzul, simţul 
tactil, mirosul şi gustul. Există vreo modalitate prin 
care puteţi cunoaşte ceva fără să vă folosiţi de cele cinci 
simţuri ale voastre? Citiţi Alma 5:45–48 şi căutaţi ceea 
ce a spus Alma că ştia şi cum a aflat acele lucruri.

Marcaţi în Alma 5:48 lucrurile pe care le- a propovăduit 
Alma despre Isus Hristos. Mesajul din Alma 5:45–48 
poate fi rezumat în felul următor: Putem şti pentru 
noi înşine, prin Duhul Sfânt, că Isus Hristos este 
Mântuitorul omenirii.

Credinţa şi mărturia fiecăruia sunt puse la încercare. 
Având o mărturie personală despre adevărul Evanghe-
liei prin puterea Duhului Sfânt, puteţi fi întăriţi în astfel 
de momente dificile. Amintindu- vă de mărturia pe care 
aţi primit- o prin Duhul Sfânt, asemenea lui Alma, pu-
teţi rămâne fermi în mijlocul încercărilor. Din exemplul 
lui Alma, putem învăţa, de asemenea, că postul şi ru-
găciunea ne pot ajuta să simţim Spiritul reconfirmând 
adevărurile şi întărindu- ne mărturiile atunci când au 
nevoie să fie întărite.

În timp ce citiţi următoarea afirmaţie a 
vârstnicului M. Russell Ballard, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
care ne încurajează să dobândim o 
mărturie personală despre Isus Hristos, 
reflectaţi la mărturia pe care o aveţi: 

„Mărturia personală, individuală, despre adevărul 
Evangheliei, mai ales despre viaţa divină şi misiunea 
Domnului Isus Hristos, este esenţială pentru viaţa 
noastră veşnică. «Şi viaţa veşnică este aceasta», a spus 
Salvatorul, «să Te cunoască pe Tine, singurul Dumne-
zeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L- ai trimes Tu» 
[Ioan 17:3]. Cu alte cuvinte, viaţa veşnică depinde de 
cunoaşterea personală, individuală, a Tatălui nostru din 
Cer şi a Fiului Său Sfânt. Nu este suficient să aflăm 
despre Ei. Trebuie să avem experienţe spirituale 
personale care să ne ajute să ne păstrăm mărturia 
fermă” („Feasting at the Lord’s Table”, Ensign, mai 
1996, p. 80).

 4. Completaţi una sau mai multe dintre următoarele ac-
tivităţi în jurnalul pentru studiul scripturilor:

 a. Scrieţi despre un moment în care aţi auzit pe cineva depu-
nând o mărturie puternică, prin puterea Duhului Sfânt, că Isus 
Hristos este Mântuitorul lumii. Scrieţi cum v- aţi simţit ascultând 
acea mărturie.
 b. Citiţi Alma 5:46 şi apoi scrieţi cu propriile cuvinte cum şi- a 
dobândit Alma mărturia despre Isus Hristos. Gândiţi- vă cum pu-
teţi urma exemplul lui Alma, pentru a vă întări mărturia despre 
Salvator şi scrieţi gândurile voastre.
 c. Scrieţi despre un moment în care aţi simţit că Duhul Sfânt v- a 
depus mărturie că Isus Hristos este Mântuitorul lumii. Scrieţi un 
ţel specific care vă va ajuta să dobândiţi sau să vă întăriţi mărtu-
ria despre Salvator, cum ar fi să postiţi sau să vă rugaţi cu mai 
multă credinţă ori să studiaţi scripturile mai profund. Lucraţi 
pentru a îndeplini acest ţel, chiar dacă e nevoie de „multe zile” 
(Alma 5:46). (Desfăşurarea acestei activităţi vă poate ajuta, de 
asemenea, să îndepliniţi o cerinţă din Progresul personal sau Da-
toria faţă de Dumnezeu.)
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el a încurajat oamenii din Ghedeon să se bizuie în mod 
continuu pe Domnul şi să caute să pună în practică 
ispăşirea Sa în vieţile lor. Mărturia lui Alma despre Isus 
Hristos vă poate ajuta să înţelegeţi anvergura ispăşirii 
lui Isus Hristos şi vă poate învăţa cum să primiţi zilnic 
binecuvântările ispăşirii Sale în timp ce continuaţi să 
mergeţi pe cărarea ce duce spre împărăţia lui Dumne-
zeu.

Alma 6
Alma întăreşte Biserica în Zarahemla şi se duce să predice 
în Ghedeon.
Completaţi următoarea frază: Merg la Biserică pentru că  
  
 .

În timp ce studiaţi Alma 6, gândiţi- vă în ce fel înţelege-
rea scopurilor adunărilor Bisericii poate face ca adună-
rile să fie mai pline de însemnătate pentru voi.

Înainte ca Alma să plece din Zarahemla, el a întărit 
Biserica de acolo. Citiţi Alma 6:1–4 şi identificaţi două 
sau trei expresii care descriu responsabilităţile condu-
cătorilor preoţiei din cadrul Bisericii.

Un principiu important pe care îl învăţăm din expe-
rienţa lui Alma este acesta: Atât în zilele noastre, cât 
şi în cele din Cartea lui Mormon, Biserica este înte-
meiată pentru bunăstarea tuturor oamenilor. Citiţi 
Alma 6:5–6 şi marcaţi următoarele două expresii: „să 
audă cuvântul lui Dumnezeu” şi „să se unească în 
post şi în rugăciune fierbinte pentru binele sufletelor 
acelora care nu- L cunoşteau pe Dumnezeu”. Aceste 
expresii indică modalităţi prin care Biserica oferă 
ocazii pentru toţi oamenii să crească spiritual şi să 
îi ajute pe alţii. Gândiţi- vă la felul în care membrii 
Bisericii din Zarahemla ar fi completat fraza pe care 
aţi completat- o mai sus.

 1. Scrieţi câteva idei în jurnalul pentru studiul scripturi-
lor despre felul în care participarea la adunările Bisericii 

din motivele indicate în Alma 6:5–6 ar putea aduce o schimbare 
în experienţa pe care o aveţi la biserică.

Binecuvântările ce rezultă din faptul de a fi membru al 
Bisericii sunt disponibile tuturor copiilor lui Dumne-
zeu. Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, ne- a învăţat:

„Toată lumea se roagă pentru misionari. 
Să fie veşnic aşa. În acelaşi spirit, ar 
trebui să ne rugăm şi pentru aceia care se 
întâlnesc (sau ar trebui să se întâlnească) 
cu misionarii. Membrilor din Zarahemla 
li s- a poruncit să se «unească în post şi în 

rugăciune fierbinte» [Alma 6:6] pentru aceia care nu 

Citiţi Alma 5:49–52 şi căutaţi ceea ce a propovăduit 
Alma oamenilor despre pocăinţă. Pe rândurile necom-
pletate, explicaţi de ce credeţi că toţi oamenii trebuie să 
se pocăiască, pentru a putea trăi etern alături de Tatăl 
Ceresc şi de Isus Hristos:   
  
 

Vârstnicul Dallin H. Oaks ne- a invitat să luăm în con-
siderare câteva întrebări care ne pot ajuta să punem în 
practică ce ne- a învăţat Alma despre pocăinţă şi despre 
pregătirea de a intra în împărăţia lui Dumnezeu:

„Cum ar fi dacă ziua venirii Sale ar fi 
mâine? Dacă am şti că mâine L- am 
întâlni pe Domnul – prin moartea noastră 
prematură sau prin venirea Sa neaşteptată 
– ce am face astăzi? Ce mărturisiri am 
face? Ce lucruri am înceta să facem? Ce 

socoteli am avea de încheiat? Ce iertare am oferi? Ce 
mărturii am depune?

Dacă am putut face aceste lucruri atunci, de ce nu 
le- am face acum? De ce să nu căutăm pacea câtă 
vreme pacea poate fi obţinută? („Pregătirea pentru a 
Doua Venire”, Ensign sau Liahona, mai 2004, p. 7).

 5. Gândiţi- vă la una dintre întrebările vârstnicului Oaks. 
Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor de ce credeţi 

că este important să trăiţi în fiecare zi ca şi cum v- aţi pregăti să- L 
întâlniţi pe Domnul.

Rugaţi- vă şi gândiţi- vă cum puteţi pune în practică 
ceea ce aţi învăţat azi, pentru a fi pregătiţi să- L întâlniţi 
pe Salvator şi să intraţi în împărăţia Lui.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 5:37–62 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 15: ZIUA 3

Alma 6–7
Introducere
După ce le- a predicat oamenilor din Zarahemla şi a 
pus Biserica în ordine, Alma s- a dus în oraşul Ghe-
deon. A descoperit că locuitorii din acel oraş erau mai 
credincioşi decât fuseseră cei din Zarahemla. De aceea, 
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se alăturaseră, încă, Bisericii lui Dumnezeu. Şi noi 
putem face la fel.

De asemenea, ne putem ruga zilnic pentru a avea ex-
perienţe misionare personale. Rugaţi- vă ca, sub îndru-
marea divină, prilejul pe care îl doriţi de a face muncă 
misionară să fie pregătit în inima cuiva care tânjeşte şi 
caută Evanghelia pe care dumneavoastră o aveţi. « Sunt 
încă mulţi… care sunt împiedicaţi să găsească adevă-
rul doar pentru că nu ştiu unde să- l găsească» [D&L 
123:12]. Rugaţi- vă ca aceştia să vă găsească! Şi, apoi, 
fiţi atenţi, pentru că, în vieţile multor oameni din lumea 
dumneavoastră, este foamete, nu foamete de pâine, 
nici sete de apă, ci foame şi sete de cuvintele Domnului 
[vezi Amos 8:11]” („Depuneţi mărturie despre Mine”, 
Liahona, iulie 2001, p. 16).

Pentru a urma sfatul vârstnicului Holland, vă puteţi 
ruga Tatălui Ceresc să vă ajute să recunoaşteţi şi să pro-
fitaţi de ocaziile misionare care vi se pregătesc. Căutaţi 
ocazii de a- i invita pe alţii să ia parte la binecuvântările 
de care vă bucuraţi ca membru al Bisericii.

Alma 7:1–13
Alma predică oamenilor din Ghedeon despre ispăşirea lui 
Isus Hristos.
Imaginaţi- vă că purtaţi o conversaţie despre pocăinţă 
cu prieteni care sunt membri activi ai Bisericii. Priete-
nii voştri nu cred că au comis niciun păcat grav şi se 
întreabă cum pot cunoaşte, cu adevărat, puterea ispă-
şirii. Gândiţi- vă la ce le- aţi împărtăşi acestor prieteni. 
Amintiţi- vă aceste idei în timp ce studiaţi Alma 7:1–13.

După ce a părăsit Zarahemla, Alma le- a vorbit oame-
nilor din oraşul Ghedeon. Citiţi Alma 7:3–6, pentru 
a vedea în ce condiţie spirituală a sperat Alma să îi 
găsească pe oamenii din Ghedeon. Apoi, citiţi Alma 
7:17–19 pentru a afla dacă aşteptările lui Alma au fost 
confirmate. Pe rândurile următoare, descrieţi starea 
spirituală a oamenilor din Ghedeon:   
 

Citiţi Alma 7:7–10 şi căutaţi evenimentul considerat de 
Alma a fi cel mai important de ştiut pentru oameni şi ce 
trebuiau să facă oamenii pentru a se pregăti pentru el.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: De ce credeţi că le- a spus Alma oa-

menilor care aveau deja o credinţă puternică (vezi Alma 7:17) că 
trebuiau să se pocăiască pentru a se pregăti de venirea Salvato-
rului? (Vezi Romani 3:23.)

Alma le- a propovăduit oamenilor din Ghedeon ur-
mătorul principiu important: Isus Hristos a suferit 
pentru a ne salva de păcat şi moarte şi pentru a ne 
ajuta să trecem prin încercările din viaţa muritoare. 

Citiţi Alma 7:11–13 şi marcaţi în scripturile voastre lu-
crurile pe care Salvatorul a fost dornic să le „[ia] asupra 
Lui” pentru binele nostru.

V- ar putea ajuta să ştiţi că infirmităţile sunt slăbiciuni, 
handicapuri sau boli – cuvântul descrie multe tipuri de 
probleme. Cuvântul a ajuta înseamnă a oferi sprijin în 
momente de nevoie sau suferinţă. Provine din limba 
latină şi înseamnă a- i oferi sprijin cuiva, ceea ce reflectă 
dorinţa puternică a lui Dumnezeu de a ne ajuta.

În scripturile voastre, lângă Alma 7:11–13, sau în jurna-
lul pentru studiul scripturilor, aţi putea scrie următorul 
citat al vârstnicului Bruce C. Hafen, care a slujit în 
calitate de membru al Celor Şaptezeci: „Ispăşirea nu 
este numai pentru păcătoşi” („Beauty for Ashes: The 
Atonement of Jesus Christ”, Ensign, apr. 1990, p. 7). 
(Alma 7:11–13 este un fragment care conţine o scrip-
tură de bază. Îl puteţi marca într- un mod aparte pentru 
a- l putea găsi mai uşor în viitor.)

 3. Următorul tabel conţine cuvinte din Alma 7:11–13 
care descriu lucrurile pe care le- a luat Salvatorul asupra 

Lui. Desenaţi tabelul în jurnalul pentru studiul scripturilor şi 
apoi alegeţi câteva dintre aceste cuvinte şi scrieţi exemple în 
care voi sau oamenii pe care- i cunoaşteţi au trecut prin astfel 
de lucruri. Gândiţi- vă ce înseamnă ca Isus Hristos să ia aceste 
lucruri asupra Lui.

Dureri

Suferinţe

Ispite

Boli

Moarte

Infirmităţi

Păcate

Vârstnicul Jeffrey R. Holland a împărtăşit următoarea 
mărturie cu privire la faptul că ispăşirea ridică poverile 
de pe umerii noştri:

„Vă războiţi cu un demon al dependenţei – tutun sau 
droguri sau jocuri de noroc sau plaga dăunătoare a 
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Alma 7:14–27
Alma îi îndeamnă pe oameni să continue pe cărarea spre 
împărăţia lui Dumnezeu.
Citiţi Alma 7:19 pentru a vă aminti cum a descris Alma 
condiţia spirituală a oamenilor din Ghedeon. Alma 
propovăduia acest principiu important: Trăind în 
acord cu principiile Evangheliei, urmăm cărarea 
spre împărăţia lui Dumnezeu. (Împărăţia lui Dum-
nezeu este împărăţia celestială.) Citiţi Alma 7:14–16 
şi subliniaţi cuvinte şi expresii care ne arată ce trebuie 
să facem pentru a urma cărarea ce ne va conduce spre 
împărăţia lui Dumnezeu. Apoi, citiţi Alma 7:22–25 şi 
subliniaţi cuvinte şi expresii care ne arată cum trebuie 
să fim pentru a urma această cărare.

 5. Desenaţi o cărare în jurnalul pentru studiul scripturi-
lor, care să pornească din colţul din stânga, jos al paginii 

şi să se oprească în colţul din dreapta sus al acesteia. Scrieţi 
Viaţa muritoare în partea de jos a cărării şi Împărăţia lui Dumne-
zeu în partea de sus a acesteia. De- a lungul cărării, scrieţi ce tre-
buie să faceţi şi cum trebuie să fiţi pentru a ajunge în împărăţia 
lui Dumnezeu.

 6. Alegeţi un lucru de- a lungul cărării şi scrieţi despre un 
moment în care aţi văzut pe cineva făcând acest lucru. 

Apoi, alegeţi un lucru de- a lungul cărării şi descrieţi o situaţie în 
care aţi văzut pe cineva comportându- se astfel. Stabiliţi un ţel 

pornografiei din zilele noastre? Aveţi probleme în 
căsnicie sau copilul dumneavoastră este în pericol? 
Sunteţi confuz din cauza orientării dumneavoastră 
sexuale sau căutaţi respectul de sine? Vă confruntaţi 
dumneavoastră – sau o persoană pe care o iubiţi – cu 
boală sau stare depresivă sau cu moartea? Oricare alţi 
paşi aţi avea de făcut pentru a rezolva aceste griji, veniţi 
în primul rând la Evanghelia lui Isus Hristos. Aveţi 
încredere în promisiunile cerului. În această privinţă, 
mărturia lui Alma este mărturia mea: «Eu ştiu», a spus 
el, «că oricine îşi va pune nădejdea în Dumnezeu va fi 
sprijinit în încercările şi în necazurile sale şi în suferin-
ţele sale» [Alma 36:3].

Acest sprijin în natura îndurătoare a lui Dumnezeu 
se află chiar în centrul Evangheliei pe care [ne- a 
predicat- o] Hristos. Mărturisesc că ispăşirea Salvato-
rului ne ridică nu numai poverile păcatelor noastre, ci 
şi povara deziluziilor şi tristeţilor noastre, a supărărilor 
şi a deznădejdilor noastre [vezi Alma 7:11–12]. De la 
început, încrederea în acest ajutor urma să ne dea atât 
un motiv, cât şi un mijloc de a deveni mai buni, un im-
puls să lăsăm jos poverile noastre şi să ne ocupăm de 
salvarea noastră” („Lucruri stricate de reparat”, Ensign 
sau Liahona, mai 2006, 70–71).

 4. Descrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor senti-
mentele voastre faţă de Isus Hristos şi ce a făcut pentru 

voi prin ispăşire. Apoi, răspundeţi la unul dintre seturile urmă-
toare de întrebări sau la ambele:
 a. Când v- a ajutat ispăşirea în vreunul dintre felurile descrise în 
Alma 7:11–13? În ce fel v- a ajutat ispăşirea în acele momente?
 b. În ce fel vă poate ajuta ispăşirea Salvatorului cu privire la o în-
cercare cu care vă confruntaţi în prezent? Ce veţi face pentru a vă 
bizui pe ispăşire în timp ce vă confruntaţi cu această încercare?

Scriptură de bază – Alma 7:11–13
Deşi Alma 7:11–13 este un fragment lung care conţine 
o scriptură de bază, acesta cuprinde cuvinte speci-
fice care vă pot ajuta să vă amintiţi de- a lungul vieţii 
voastre anvergura şi puterea ispăşirii. Pentru a putea 
memora aceste cuvinte cheie, rescrieţi Alma 7:11–13 pe 
o foaie de hârtie separată, omiţând cuvintele menţio-
nate mai devreme în tabelul din această lecţie. Citiţi 
versiunea scrisă de voi a acestor versete până când pu-
teţi adăuga cuvintele lipsă fără să vă uitaţi în scripturi. 
Aţi putea revedea aceste versete în următoarele câteva 
zile pentru a vă aminti ce poate face Salvatorul pentru 
voi şi pentru alţii de- a lungul vieţii voastre. Testaţi- vă 
cunoştinţele despre scriptura de bază Alma 7:11–13 
repetând- o cu glas tare vouă înşivă sau unui membru 
al familiei ori unui prieten sau scriind- o în jurnalul 
pentru studiul scripturilor.
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care vă va ajuta să deveniţi mai buni în aceste două privinţe pen-
tru ca, într- o zi, să puteţi intra în împărăţia lui Dumnezeu.
Citiţi Alma 7:27 şi căutaţi binecuvântările pe care Alma 
a ştiut că le vor primi oamenii dacă vor continua în cre-
dinţă şi fapte bune. Amintiţi- vă că, pe măsură ce urmaţi 
cu credinţă cărarea care duce spre împărăţia lui Dum-
nezeu, puteţi primi, de asemenea, aceste binecuvântări.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 6–7 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 15: ZIUA 4

Alma 8–10
Introducere
După ce Alma a predicat în Zarahemla, în Ghedeon 
şi în Melec şi mulţi oameni au acceptat mesajul său, 
oamenii din Amoniha au respins mesajul lui şi l- au 
alungat din oraşul lor. Totuşi, supus faţă de porunca 
Domnului, Alma s- a întors în Amoniha. Domnul l- a 
pregătit pe Amulec pentru a- l primi pe Alma în Amo-
niha şi a i se alătura depunând mărturie oamenilor. 
Alma şi Amulec au avertizat oamenii din Amoniha că, 
dacă nu se pocăiesc, vor fi distruşi. Amulec s- a supus 
cu credinţă Domnului şi şi- a folosit popularitatea, buna 
reputaţie şi influenţa pentru a- l susţine pe profetul 
Alma şi a depune mărturie despre Isus Hristos.

Alma 8
Supus, Alma se întoarce în Amoniha, unde îl pregăteşte pe 
Amulec să predice.
După ce Alma a predicat Evanghelia în Zarahemla şi 
în Ghedeon (vezi Alma 5–7), el a călătorit la Melec. 
Citiţi Alma 8:4–5 şi descoperiţi felul în care oamenii 
din Melec au primit învăţăturile lui Alma. (Expresia 
„ordinul sfânt al lui Dumnezeu” din Alma 8:4 se referă 
la preoţie, după cum veţi învăţa în Alma 13.)

După ce Alma a terminat de predicat în Melec, el a 
călătorit spre Amoniha pentru a predica. A avut o 
experienţă foarte diferită cu oamenii care locuiau acolo. 
Studiaţi următoarele ilustraţii şi fragmente din scrip-
turi şi scrieţi un titlu pentru fiecare, rezumând ce i s- a 
întâmplat lui Alma în timp ce se afla în Amoniha.

Alma 8:8–13.   
 

Alma 8:14–16.   
 

Alma 8:18–26.   
 

Gândiţi- vă la următoarele întrebări (nu este nevoie să 
scrieţi răspunsurile voastre):

• Îngerul care i- a apărut lui Alma a fost acelaşi înger 
care le-a apărut mai înainte lui şi fiilor lui Mosia. În 
ce fel i- au adus alinare lui Alma cuvintele îngerului 
(vezi Alma 8:15)?

• De ce i- ar fi putut fi greu lui Alma să se întoarcă în 
Amoniha (vezi Alma 8:16)?

În ciuda dificultăţii poruncii, Alma „s- a întors în grabă în 
ţinutul Amoniha” (Alma 8:18). Preşedintele Howard W. 
Hunter ne- a învăţat că Domnului Îi place o astfel de 
supunere: „Cu siguranţă, Domnului Îi place, mai mult 
decât orice, hotărârea neclintită de a ne supune sfatului 
Său” („Commitment to God”, Ensign, nov. 1982, p. 58).
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Alma 10
Amulec descrie experienţa pe care a avut- o cu un înger şi 
îndeamnă oamenii să se pocăiască.
Încercuiţi afirmaţia care descrie cel mai bine felul în 
care v- aţi trezit în această dimineaţă:

• m- am trezit de unul singur, fără să folosesc alarma 
sau să fiu strigat de cineva;

• m- am trezit imediat ce a sunat alarma sau imediat ce 
m- a strigat cineva;

• alarma s- a declanşat de câteva ori sau a trebuit să fiu 
strigat de câteva ori înainte să mă trezesc.

Citiţi Alma 10:6 şi căutaţi câte „semnale de alarmă” 
spirituale a primit Amulec în timp ce a continuat să se 
răzvrătească împotriva Domnului. Pe rândurile necom-
pletate, scrieţi răspunsul vostru la această întrebare: Ce 
credeţi că denotă expresiile „nu am vrut să aud” şi „nu 
am vrut să ştiu” despre condiţia spirituală a lui Amulec 
dinaintea apariţiei îngerului?   
 

După cum este consemnat în Alma 10:2–11, Amulec 
şi- a descris viaţa de dinainte să fie vizitat de un înger 
şi convertirea sa la Evanghelie. Căutaţi în Alma 10:1–6 
detalii care vă ajută să aflaţi mai multe despre Amulec.

Amulec a relatat felul în care un înger i- a dat instruc-
ţiuni să- l primească pe Alma în casa lui şi aibă grijă de 
el. Citiţi Alma 10:7–11 şi căutaţi în ce fel au fost bine-
cuvântaţi Amulec şi alţii deoarece Amulec s- a supus 
îngerului.

Scrieţi acest principiu lângă Alma 10:11–12: Când 
ascultăm chemarea Domnului şi ne supunem 
acesteia, se revarsă binecuvântări asupra noas-
tră şi a altora. Sunt multe feluri prin care Domnul 
ne poate „chema” – printr- un îndemn al Spiritului; 
printr- un sentiment; printr- un vis; prin cuvintele unui 

 1. Alegeţi una sau mai multe dintre situaţiile următoare: 
Apoi, scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor în ce fel 

ar putea fi binecuvântată o persoană daca ea ar fi supusă:
 a. În timp ce o tânără fată se pregăteşte să plece la şcoală, 
mama ei o roagă să poarte o cămaşă mai decentă.
 b. Un preot rânduit recent este îndemnat de episcopul lui sau 
de preşedintele său de ramură să obţină diploma Datoria faţă 
de Dumnezeu.
 c. Doi misionari simt că trebuie să viziteze o familie mai puţin 
activă în care mama nu este membră a Bisericii.

Aţi putea scrie următorul principiu în scripturile 
voastre, lângă Alma 8:18–20: Dacă răspundem fără 
întârziere poruncii Domnului, El ne va ajuta să 
îndeplinim poruncile Sale.

 2. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor despre un 
moment în care aţi simţit că Domnul v- a ajutat să fiţi cin-

stiţi şi supuşi în ciuda împrejurărilor dificile.

Citiţi Alma 8:27–32 căutând mai multe feluri prin care 
l- a ajutat Domnul pe Alma să facă ceea ce i se porun-
cise să facă.

Alma 9
Alma avertizează oamenii din Amoniha să se pocăiască şi 
să se pregătească pentru venirea lui Isus Hristos.
Alma 9 consemnează eforturile lui Alma de a predica 
oamenilor din Amoniha despre nevoia lor de a se pocăi 
şi a fi mântuiţi prin Salvatorul Isus Hristos. Pentru a- i 
ajuta pe acei oameni ticăloşi să- şi dea seama de nevoia 
lor de a se pocăi, Alma i- a invitat să- şi amintească ceea 
ce a făcut Dumnezeu pentru ei şi pentru strămoşii lor.

Căutaţi în Alma 9:8–10, 13 de câte ori se repetă cu-
vintele amintiţi şi uitat. În ce fel credeţi că locuitorii 
din Amoniha ar fi fost mai diferiţi dacă şi- ar fi amintit 
lucrurile despre care a vorbit Alma?

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: De ce credeţi că este important să vă 

amintiţi experienţele spirituale pe care le- aţi avut în trecut? Apoi, 
scrieţi o experienţă spirituală pe care nu vreţi să o uitaţi.

După ce i- a chemat pe oamenii din Amoniha la po-
căinţă, Alma i- a învăţat că trebuie să se pregătească 
pentru momentul în care Salvatorul va veni pe pământ. 
Citiţi Alma 9:26–27 şi marcaţi cuvinte şi expresii care vă 
ajută să înţelegeţi mai bine câteva trăsături ale Salva-
torului. (Cuvântul dreptate înseamnă corectitudine şi 
justeţe.) Ce vă învaţă aceste cuvinte şi expresii despre 
Salvator? În timpul săptămânii următoare, faceţi- vă 
timp să vă gândiţi la ele.
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conducător din Biserică, ale unui învăţător sau ale unui 
părinte; prin primirea unei chemări în cadrul Bisericii; 
prin încercări; sau prin alte lucruri.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: Când aţi simţit că aţi fost binecuvân-

taţi deoarece v- aţi suspus unei „chemări” din partea Domnului?

După cum este descris în restul capitolului Alma 10, 
mulţi dintre oamenii din Amoniha nu au ascultat de 
cuvintele lui Amulec. Amulec a avertizat că, dacă nu 
se vor pocăi, va sosi ziua în care ei vor fi distruşi. Citiţi 
Alma 10:22–23 şi identificaţi de ce, la acel moment, 
oamenii fuseseră salvaţi de la distrugere. Ce vă învaţă 
aceste versete despre importanţa de a fi drepţi chiar şi 
atunci când cei de lângă voi nu sunt?

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 8–10 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 16: ZIUA 1

Alma 11
Introducere
Amulec s- a certat cu Zeezrom, care a încercat să- l facă 
să tăgăduiască existenţa Dumnezeului viu şi adevă-
rat. În timp ce- şi apăra credinţa în faţa încercărilor lui 
Zeezrom de a- l prinde în capcană, Amulec a depus 
mărturie că salvarea de la păcat vine numai prin Isus 
Hristos. Amulec a depus mărturie puternică despre 
faptul că întreaga omenire va fi înviată şi judecată de 
Dumnezeu. Datorită ispăşirii Salvatorului, veţi fi înviaţi 
şi veţi sta într- o bună zi înaintea lui Dumnezeu, pentru 
a da socoteală cu privire la viaţa voastră de pe pământ.

Alma 11:1–25
Amulec respinge ademenirea lui Zeezrom de a tăgădui 
existenţa lui Dumnezeu.
Gândiţi- vă la un lucru pe care îl aveţi şi pe care îl 
preţuiţi atât de mult încât nu l- aţi vinde niciodată. 
Gândiţi- vă de ce îl preţuiţi atât de mult. În Alma 11, 
în timp ce Alma şi Amulec au continuat să le predea 
oamenilor din Amoniha, un judecător ticălos, pe nume 
Zeezrom, l- a confruntat pe Amulec şi i- a oferit bani 

în schimbul unui lucru care era foarte preţios pentru 
Amulec. Scripturile îl descriu pe Zeezrom ca fiind „o 
persoană expertă în uneltele diavolului” (Alma 11:21), 
însemnând că el învăţase cum să folosească aceleaşi 
strategii, planuri, înşelăciuni şi viclenii pe care le folo-
seşte Satana pentru a- i îndepărta pe alţii de pe cărarea 
dreptăţii şi a adevărului.

Citiţi Alma 11:21–22 şi descoperiţi câţi bani i- a oferit 
Zeezrom lui Amulec şi ce a vrut ca Amulec să facă 
pentru aceştia. Un „onti” era cea mai valoroasă dintre 
toate monedele de argint ale nefiţilor (vezi Alma 11:6, 
11–13). Un onti reprezenta plata pentru aproximativ o 
săptămână a unui judecător (vezi Alma 11:3).

Răspundeţi la următoarele întrebări:

• Când aţi văzut pe cineva respingând ispitele lumii, 
cum ar fi cea oferită lui Amulec?   
  
 

• Cum v- a inspirat acel lucru să fiţi mai credincioşi?   
  
 

Citiţi Alma 11:23–25 pentru a vedea cum a răspuns 
Amulec la oferta făcută de Zeezrom. Apoi, răspundeţi 
la următoarele întrebări în manualul vostru:

• De ce credeţi că Amulec nu a fost interesat de oferta 
făcută de Zeezrom?   
  
 

• Conform celor relatate în Alma 11:25, care era pla-
nul lui Zeezrom atunci când i- a oferit şase ontii lui 
Amulec?   
  
 

• În ce fel este acest lucru asemănător cu ceea ce face 
Satana când oamenii cedează ispitelor sale?   
  
 

 1. Faceţi următoarele exerciţii în jurnalul pentru studiul 
scripturilor:

 a. Pentru a descoperi mai bine cum a reuşit să respingă Amulec 
oferta făcută de Zeezrom, citiţi Alma 11:22 şi completaţi urmă-
toarea afirmaţie: „Nu voi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  nimic care este îm-
potriva Spiritului Domnului”. Apoi, scrieţi alte trei sau patru 
cuvinte cu care aţi putea completa spaţiul liber, care ar forma, de 
asemenea, o afirmaţie adevărată (gândiţi- vă, de exemplu, la a 
face, a citi, a purta, a privi şi a scrie ).
 b. Bazându- vă pe cele scrise în Alma 11:22, scrieţi o afirmaţie 
care vă poate ajuta să vă amintiţi cum să învingeţi ispitele cu 
ajutorul Duhului Sfânt. Cuvintele pe care le scrieţi trebuie să ex-
prime adevărul că, atunci când ne bizuim pe Duhul Sfânt, 
putem învinge ispitele.
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dintre Amulec şi Zeezrom din Alma 11:26–34 şi apoi 
urmăriţi felul în care Zeezrom a răstălmăcit cuvintele 
lui Amulec în Alma 11:35.

Citiţi felul în care a corectat Amulec acest neadevăr în 
Alma 11:36–37. Aţi putea marca nota de subsol 34a din 
scripturile voastre şi citi Helaman 5:10–11. Apoi, expli-
caţi cu propriile cuvinte diferenţa dintre a fi salvaţi „în 
păcatele noastre” şi a fi salvaţi „de păcatele noastre” 

Opriţi- vă, un moment, din studiul vostru şi reflectaţi 
la următoarea întrebare: Cum mă poate ajuta să înving 
ispitele faptul de a trăi astfel încât să fiu receptiv faţă de 
Duhul Sfânt şi să ascult îndemnurile Sale?

Citiţi următorul sfat din partea preşedintelui Boyd K. 
Packer, preşedinte al Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli, pentru a vedea în ce fel vă poate ajuta bizui-
rea pe Duhul Sfânt să învingeţi ispitele:

„Dacă vă implicaţi în lucruri în care  
nu ar trebui sau dacă vă asociaţi cu 
persoane care vă duc în direcţia greşită, 
atunci este momentul să vă exercitaţi 
independenţa, libertatea voastră de a 
alege. Ascultaţi glasul Spiritului şi nu 

veţi fi conduşi greşit…

În calitate de slujitor al Domnului, eu vă promit că veţi 
fi protejaţi şi ocrotiţi de atacurile duşmanului dacă voi 
veţi da ascultare îndemnurilor care vin de la Spiritul 
Sfânt” („Sfat pentru tineri”, Ensign sau Liahona, nov. 
2011, p. 19).

 2. Pentru a vă gândi în ce fel aţi putea pune în practică 
ceea ce aţi învăţat, răspundeţi la următoarele întrebări în 

jurnalul pentru studiul scripturilor:
 a. Care sunt câteva dintre situaţiile în care tinerii sunt ispitiţi să- şi 
compromită mărturiile sau să le ignore în favoarea lucrurilor lumii?
 b. Ce sugestii puteţi oferi unui cursant, care să- l ajute să se bi-
zuie pe Duhul Sfânt când are de înfruntat ispite de acest fel?

Puneţi în practică ce aţi învăţat amintindu- vă de exem-
plul lui Amulec data viitoare când veţi fi ispitiţi să vă 
compromiteţi crezurile sau valorile. Amintiţi- vă că puteţi 
simţi o mai mare încredinţare şi siguranţă pe măsură ce 
trăiţi demni şi urmaţi îndemnurile Duhului Sfânt.

Alma 11:26–40
Amulec depune mărturie 
despre Fiul lui Dumnezeu 
şi respinge încercările lui 
Zeezrom de a discredita 
cuvântul său.
Zeezrom a criticat 
credinţa lui Amulec în 
Isus Hristos. Pentru a 
vă raporta la ceea ce 
s- a întâmplat după ce 
Zeezrom nu a reuşit 
să- l facă pe Amulec să 
tăgăduiască existenţa lui 
Dumnezeu, gândiţi- vă 
la un moment în care, 

poate, cineva s- a opus crezurilor voastre. Citiţi dialogul 

Dacă un principiu al Evanghe-
liei este învăţat, dar nu este 
asimilat sau nu este pus în 
practică, procesul de învăţare 
nu este complet şi este posibil 
ca Spiritul să înceteze să mai 
lucreze cu acea persoană. Pu-
nerea în practică are loc când 
acceptaţi în inima şi mintea 
voastră ceea ce învăţaţi şi 
apoi acţionaţi şi trăiţi în acord 
cu acel adevăr.

Aplicaţie
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(caractere cursive adăugate):   
  
 

Citiţi Alma 11:40 şi identificaţi care este primul pas pe 
care Amulec a spus că trebuie să- l facă oamenii pentru 
a fi salvaţi de păcatele lor. Sunt anumiţi oameni care 
pretind că ei cred în Isus Hristos, dar care nu vor să- şi 
schimbe comportamentul. A crede în numele lui Isus 
Hristos înseamnă a avea credinţă în El.

Pentru a înţelege mai bine felul în care 
„[credinţa] în numele Său” (credinţa în 
Isus Hristos) duce la pocăinţă, studiaţi 
următorul citat al preşedintelui Dieter F. 
Uchtdorf, din Prima Preşedinţie: „Avem 
nevoie de o credinţă puternică pentru a  

fi capabili să ne pocăim. Credinţa noastră trebuie să 
includă «o percepţie corectă a caracterului, perfecţiu-
nii şi calităţii lui Dumnezeu» (Lectures on Faith 
[1985], p. 38). Dacă [noi] credem că Dumnezeu 
cunoaşte toate lucrurile, este iubitor şi milos, vom fi 
capabili să ne punem încrederea în El pentru salvarea 
noastră, fără să ne îndoim. Credinţa în Hristos ne va 
schimba gândurile, crezurile şi comportarea care nu 
sunt în armonie cu voinţa lui Dumnezeu” („Punct de 
unde se poate face întoarcerea sigură”, Ensign sau 
Liahona, mai 2007, p. 100).

În ce fel v- a motivat credinţa în Hristos să vă schimbaţi 
gândurile, crezurile şi comportamentul?

 3. De ce are nevoie o persoană de credinţă în Isus Hris-
tos pentru a se pocăi? Folosind ceea ce aţi învăţat de la 

Amulec şi de la preşedintele Uchtdorf, scrieţi în jurnalul pentru 
studiul scripturilor în ce fel aţi explica următorul principiu: Ade-
vărata credinţă în Isus Hristos este începutul procesului 
mântuirii de păcatele noastre.

Alma 11:41–46
Amulec predică despre învierea şi judecata întregii omeniri.
Înainte de a citi încheierea mărturiei depusă de Amulec 
lui Zeezrom, reflectaţi la următoarea întrebare: În ce fel 
ar putea fi influenţate faptele unei persoane de faptul 
de a nu crede în viaţa de după moarte?

 4. Scrieţi drept titluri a două coloane separate cuvintele 
Înviere şi Judecată în jurnalul pentru studiul scripturilor. 

Apoi, citiţi Alma 11:41–45 căutând cât de multe informaţii puteţi 
despre înviere şi judecată şi scrieţi sub fiecare titlu ceea ce învă-
ţaţi. Aţi putea scrie în partea de sus a paginii din scripturile voas-
tre sau în jurnalul pentru studiul scripturilor: Prin ispăşirea lui 
Isus Hristos, toţi oamenii vor fi înviaţi şi judecaţi în acord 
cu faptele lor. Aceste versete ne învaţă, de asemenea, că învie-
rea înseamnă reunirea trupului cu spiritul nostru în „forma lor 

perfectă” şi „într- o formă potrivită”, pentru a nu mai fi niciodată 
despărţite (vezi Alma 11:43, 45).

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre întrebările de mai jos sau la ambele:

 a. Ce gânduri şi sentimente aveţi când vă gândiţi că veţi fi în-
viaţi şi judecaţi?
 b. Cum vă influenţează credinţa că veţi fi înviaţi şi judecaţi felul 
în care alegeţi să trăiţi în fiecare zi?

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 11 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 16: ZIUA 2

Alma 12
Introducere
Cuvintele lui Amulec din Alma 11 l- au făcut pe Zeez-
rom conştient de vinovăţia sa de a fi minţit şi înşelat 
oamenii. După ce Amulec a vorbit oamenilor din 
Amoniha, Alma a stat înaintea lor. Deoarece oamenii 
din Amoniha deveniseră ticăloşi, Alma s- a concentrat 
asupra adevărurilor care i- ar fi ajutat să se pocăiască 
de împietrirea inimilor lor şi de alte păcate. El a ac-
centuat capcanele lui Satana, judecăţile care se abat 
asupra celor ticăloşi şi planul mântuirii oferit prin Fiul 
lui Dumnezeu, care face posibil ca cei care se pocăiesc 
să se întoarcă în prezenţa lui Dumnezeu.

Alma 12:1–7
Alma dă în vileag intenţiile ticăloase ale lui Zeezrom.
Gândiţi- vă cum funcţionează o capcană pentru a 
prinde un animal: cu ajutorul unei sfori, se formează o 
buclă în interiorul căreia se pune o bucată de mâncare. 
Când animalul vrea să ia mâncarea, laţul se strânge, iar 
animalul este prins în capcană.
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(„Vegheaţi cu toată stăruinţa”, Ensign sau Liahona, mai 
2010, p. 43).

Căutaţi în Alma 12:7–8 dovezi că Zeezrom a început să 
dorească să plătească „preţul” spiritual pentru a obţine 
cunoaştere spirituală. Ce indică faptul că Zeezrom 
începuse să- şi schimbe atitudinea pentru a învăţa ade-
văruri spirituale?

În timp ce citiţi Alma 12:9–11, urmăriţi ce i- a predi-
cat Alma lui Zeezrom despre dobândirea cunoaşte-
rii spirituale. V- ar putea ajuta să ştiţi că „tainele lui 
Dumnezeu sunt adevăruri spirituale cunoscute numai 
prin revelaţie. Dumnezeu dezvăluie tainele Lui acelora 
care sunt supuşi Evangheliei” (Ghid pentru scripturi, 
„Tainele lui Dumnezeu”, scriptures.lds.org). Aţi putea 
scrie această definiţie în scripturile voastre, lângă Alma 
12:9. În Alma 12:9, Alma a explicat că Dumnezeu va da 
oamenilor o parte din cuvântul Său în acord cu ce?   
 

Conform celor relatate în Alma 12:10–11, care este 
legătura dintre starea inimii noastre şi dobândirea 
adevărurilor spirituale?   
 

Ce înseamnă să îţi „împietreşti” inima (vezi Alma 
12:10–11) şi cum credeţi că se reflectă o asemenea 
atitudine în viaţa cuiva?   
 

Mesajul lui Alma către Zeezrom ne învaţă următorul 
principiu: Domnul ne dezvăluie adevăruri spi-
rituale în acord cu atenţia şi hărnicia pe care le 
acordăm cuvintelor Sale.

 2. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor despre fe-
lul în care v- aţi străduit să ţineţi o poruncă sau să urmaţi 

un sfat al Domnului dând dovadă de „atenţie şi hărnicie”. În ce 
fel v- a binecuvântat Domnul cu îndrumare sau cunoaştere supli-
mentară ori cu şoaptele Spiritului Său deoarece aţi acţionat în 
acord cu ceea ce v- a învăţat?

După ce Alma a explicat cum putem ajunge să cu-
noaştem adevăruri spirituale, el a continuat să răs-
pundă la întrebarea pe care a adresat- o Zeezrom în 
Alma 12:8 despre cum vom fi judecaţi. Citiţi ce i- a 
predicat Alma lui Zeezrom în Alma 12:12–15 de-
spre înviere şi judecată. Completaţi următoarele 
spaţii libere: Vom răspunde înaintea lui Dum-
nezeu pentru - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
şi- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - noastre.

Reflectaţi la următoarea întrebare: Ce importanţă are în 
alegerile voastre zilnice dacă vă amintiţi că veţi răs-
punde pentru cuvintele, faptele şi gândurile voastre?

Revedeţi în Alma 11:21–25 cum a încercat Zeezrom 
să- l prindă pe Amulec în capcană. După ce Amulec şi- a 
dat seama de intenţia lui Zeezrom şi i- a răspuns aces-
tuia, Alma s- a ridicat pentru a se adresa lui Zeezrom şi 
mulţimii prezente (vezi Alma 12:1–2). Căutaţi în Alma 
12:3–6 cuvintele şi expresiile pe care le- a folosit Alma 
pentru a descrie tacticile lui Zeezrom, despre care Alma 
a spus că veneau de la diavol (vezi Alma 12:5).

Conform celor relatate în Alma 12:3, cum a reuşit Alma 
să cunoască planul lui Zeezrom?   
 

Care sunt intenţiile pe care le are diavolul conform 
celor spuse de Alma în Alma 12:6?   
 

Alma ne- a învăţat că Duhul Sfânt ne poate ajuta să 
recunoaştem ispitele duşmanului. În lecţia despre 
Alma 11, aţi învăţat că, dacă ne bizuim pe Duhul Sfânt, 
putem învinge ispitele. Un aspect important care ţine 
de învingerea ispitelor este acela de a avea Spiritul cu 
noi pentru a putea recunoaşte ispita şi răul pe care ni- l 
poate cauza. Astfel, putem alege să rămânem puri şi 
credincioşi evitând ispita. Aţi avut vreo experienţă în 
care Duhul Sfânt v- a ajutat să recunoaşteţi şi să evitaţi 
una dintre ispitele diavolului?

 1. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor ce puteţi 
face şi ce veţi face pentru a vă spori abilitatea de a recu-

noaşte şi a răspunde şoaptelor Duhului Sfânt, pentru a putea re-
cunoaşte şi evita „capcanele” duşmanului.

Alma 12:7–18
Alma propovăduieşte despre judecata finală a întregii 
omeniri.
Gândiţi- vă la o carieră pe care vreţi să o urmaţi. Es-
timaţi la ce valoare s- ar ridica taxele pe care ar trebui 
să le plătiţi unei şcoli sau la un curs de calificare ca să 
puteţi dobândi cunoştinţele necesare pentru a avea 
succes în acea carieră.

Studiaţi următorul citat căutând cuvântul 
„taxă”, despre care vârstnicul David A. 
Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a spus că trebuie plătită pentru a 
primi cunoaştere spirituală: „Cunoaşterea 
spirituală, pe care dumneavoastră şi cu 

mine am fost binecuvântaţi să o primim şi care a fost 
confirmată, în inimile noastre, a fi adevărată, nu poate 
fi oferită pur şi simplu [altora]. Pentru a obţine şi a 
«deţine» personal o astfel de cunoaştere, trebuie plătită 
taxa care constă din sârguinţă şi învăţare prin studiu şi, 
de asemenea, prin credinţă. Numai astfel este posibil 
ca ceea ce ştie mintea să fie simţit şi în inimă” 



165

Marcaţi trimiterea din nota de subsol 14a la scriptura 
de bază Mosia 4:30 şi apoi citiţi în gând sau cu glas tare 
Mosia 4:30.

 3. Faceţi apel la ce aţi scris în jurnalul pentru studiul 
scripturilor pentru tema 1 a lecţiei de azi – despre cum 

puteţi fi mai receptivi la şoaptele Duhului Sfânt. Includeţi ideile 
voastre despre modul în care faptul de a înţelege că sunteţi res-
ponsabili faţă de Dumnezeu vă poate spori dorinţa de a recu-
noaşte şi evita ispita.

Alma 12:19–37
Alma explică felul în care poate omenirea să depăşească 
efectele căderii prin planul mântuirii.
Un conducător- şef din Amoniha, pe nume Antiona, nu 
credea că omul putea deveni nemuritor, declarând că, 
din pricina căderii, acest lucru era imposibil (vezi Alma 
12:20–21). Studiaţi versetele din Alma 12 menţionate 
în următorul tabel şi scrieţi în coloane, sub titluri, ceea 
ce a propovăduit Alma:

Efectele căderii 
(Alma 12:22, 24)

Ce a făcut Dum-
nezeu pentru a 
duce la îndepli-
nire mântuirea 
noastră (Alma 
12:24–25, 
28–33)

Ce trebuie să 
facem noi pen-
tru a fi mântuiţi 
(Alma 12:24, 30, 
34, 37)

 4. După ce terminaţi de completat tabelul, răspundeţi la 
următoarele întrebări în jurnalul pentru studiul scripturilor:

 a. În ce fel ne ajută ispăşirea lui Isus Hristos să depăşim efec-
tele căderii?
 b. Conform celor relatate în Alma 12:24, ce ne- a învăţat Alma 
despre scopul vieţii, acum că Salvatorul a făcut posibil ca noi să 
depăşim efectele căderii?

Termenul „stare de încercare” din Alma 
12:24 este o expresie folosită doar de 
Alma în Cartea lui Mormon (vezi, de 
asemenea, Alma 42:4, 10, 13). Vârstnicul 
L. Tom Perry, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a descris această stare 

de încercare: „Scopul principal al vieţii pe pământ 
este de a permite spiritelor noastre, care au existat 
înainte de organizarea lumii, să fie unite cu trupurile 
noastre pentru o perioadă de mari ocazii pe parcursul 
vieţii muritoare. Îmbinarea celor două ne oferă 
privilegiul de a creşte, de a ne dezvolta şi a ne matu-
riza aşa cum o putem face numai având spiritul şi 
trupul unite. Cu trupurile noastre, noi trecem printr- o 
serie de încercări în ceea ce se numeşte starea de 
încercare a existenţei noastre. Acesta este un timp 
pentru a învăţa şi a fi testaţi pentru a dovedi că 
suntem demni de ocaziile pe care le oferă eternitatea. 
Totul face parte dintr- un plan divin pe care Tatăl 
nostru îl are pentru copiii Săi” („Proclaim My Gospel 
from Land to Land”, Ensign, mai 1989, p. 14).

Alma a depus mărturie că viaţa muritoare este un 
timp de pregătire pentru a- L întâlni pe Dumnezeu. 
Aţi putea marca expresii care predau această doctrină 
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Prerânduirea nu garantează că persoanele vor primi anumite che-
mări sau responsabilităţi. Astfel de ocazii se ivesc în această viaţă 
ca urmare a exercitării drepte a libertăţii de a alege, aşa cum 
prerânduirea este rezultatul neprihănirii din viaţa premuritoare” 
(Fideli credinţei – referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 140).
 a. Care este legătura dintre alegerile făcute în timpul vieţii pre-
muritoare şi prerânduire?
 b. În ce fel este afectată prerânduirea de alegerile făcute în 
viaţa muritoare?

Deşi în Alma 13 se vorbeşte despre deţinătorii preo-
ţiei, preşedintele Spencer W. Kimball ne- a amintit că 
şi surorilor le- au fost date chemări nobile în existenţa 
premuritoare: „Amintiţi- vă, în lumea în care am trăit 
înainte să venim aici, femeilor credincioase li s- au dat 
anumite sarcini, în timp ce bărbaţii credincioşi au fost 
prerânduiţi la anumite îndatoriri ale preoţiei” („The 
Role of Righteous Women”, Ensign, nov. 1979, p. 102).

Vârstnicul Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a învăţat: „Doctrina despre viaţa 
premuritoare nu ne dă motiv să ne relaxăm. Fiecare 
dintre noi are de făcut alegeri, de îndeplinit sarcini 
neîntrerupte şi dificile, de înfruntat ironii şi adversităţi, 
de petrecut timp în mod eficient, de folosit în mod 
corespunzător talente şi daruri. Doar pentru că am fost 
aleşi «acolo şi atunci», cu siguranţă că nu înseamnă că 
trebuie să fim indiferenţi «aici şi acum». Fie că este 
vorba de prerânduire pentru bărbaţi sau de predesem-
nare pentru femei, cei chemaţi şi pregătiţi trebuie să se 
dovedească, de asemenea, «aleşi şi credincioşi» (vezi 
Apocalipsa 17:14; D&L 121:34–36)” („Premortality, a 
Glorious Reality”, Ensign, nov. 1985, p. 17).

Alma i- a învăţat pe fraţii din Amoniha că mulţi bărbaţi 
au fost prerânduiţi în viaţa premuritoare pentru a primi 
preoţia. Citiţi Alma 13:1, 8–9 şi identificaţi despre care 
preoţie a discutat Alma. V- ar putea ajuta să ştiţi că, în 

în Alma 12:24. Citiţi Alma 34:32 şi faceţi trimitere la 
Alma 12:24.

 5. Pentru a pune în practică ceea ce aţi învăţat, răspun-
deţi la una dintre întrebările de mai jos sau la ambele în 

jurnalul pentru studiul scripturilor:
 a. În ce fel vă îndrumă cunoaşterea scopului vieţii muritoare în 
viaţa voastră?
 b. În ce fel vă ajută credinţa în ispăşirea lui Isus Hristos în tim-
pul încercărilor din viaţa muritoare?

Citiţi Alma 12:33–35 şi remarcaţi deosebirea dintre ce 
se va întâmpla cu cei care se pocăiesc şi cu cei care nu 
se pocăiesc. Veţi înţelege mai bine aceste versete ştiind 
că intrarea în odihna Domnului presupune primirea 
iertării păcatelor noastre şi, în cele din urmă, intrarea în 
plenitudinea slavei Domnului (vezi D&L 84:24).

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 12 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 16: ZIUA 3

Alma 13
Introducere
Alma le- a propovăduit oamenilor răzvrătiţi din Amo-
niha despre înalţii preoţi din cadrul Preoţiei lui Mel-
hisedec, care sunt rânduiţi pentru a- i ajuta pe oameni 
să se pocăiască şi să intre în odihna Domnului. A dat 
exemplul lui Melhisedec, care şi- a ajutat poporul să 
se pocăiască şi să trăiască în pace. Alma a încercat să- i 
înveţe pe oamenii din Amoniha să aibă credinţă şi 
speranţă şi să- i încurajeze să se schimbe pentru a se 
pregăti să intre în odihna Domnului.

Alma 13:1–12
Alma îi învaţă pe oamenii din Amoniha despre chemarea 
înalţilor preoţi.

 1. Studiaţi următorul citat şi apoi răspundeţi la întrebări:

„În lumea spiritelor din viaţa premuritoare, Dumnezeu 
a desemnat anumite spirite să îndeplinească anumite misiuni în 
viaţa lor muritoare. Aceasta se numeşte prerânduire.
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acest capitol, expresia „ordin sfânt” înseamnă Preoţia 
lui Melhisedec sau „Preoţia Sfântă după Ordinul Fiului 
lui Dumnezeu” (D&L 107:3). Aveţi în vedere marcarea 
expresiei „ordin sfânt” în timp ce studiaţi restul capi-
tolului (vezi Alma 13:2, 6–7, 10–11, 16, 18). Vârstnicul 
Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a declarat: „Nefiţii, care au fost credincioşi şi 
fideli în ţinerea legii lui Moise, aveau Preoţia lui Melhi-
sedec, ceea ce înseamnă că ei aveau, de asemenea, ple-
nitudinea Evangheliei” (The Promised Messiah: The First 
Coming of Christ [1978], p. 421). Acest lucru înseamnă 
că profeţii din Cartea lui Mormon au avut Preoţia lui 
Melhisedec şi au ştiut cum funcţionează.

În Alma 13:2–6, 10, căutaţi răspunsuri la următoarele 
întrebări şi scrieţi- le în manualul vostru:

• Ce trăsături aveau cei rânduiţi la Preoţia lui Melhise-
dec? (Vezi Alma 13:3–5, 10.)   
 

• Ce erau aceşti deţinători ai Preoţiei lui Melhisedec 
rânduiţi să facă? (Vezi Alma 13:6.)   
 

• Cum au făcut aceasta deţinătorii Preoţiei lui 
Melhisedec din episcopia sau ramura voastră şi cum 
a binecuvântat acest lucru viaţa voastră şi a altora?   
  
 

Alma 13 cuprinde o discuţie profundă despre Preo-
ţia lui Melhisedec. Acest capitol ne învaţă că bărbaţii 
care primesc preoţia lui Melhisedec au fost prerân-
duiţi pentru a o primi (vezi versetul 3). Cei care deţin 
această preoţie trebuie să propovăduiască poruncile 
lui Dumnezeu altora, „pentru ca şi ei să poată să 
intre în odihna Lui” (versetul 6). Preoţia este eternă 
(vezi versetul 9) şi este conferită bărbaţilor „[datorită 
credinţei lor nespus de mari şi pocăinţei şi neprihănirii 
lor] înaintea lui Dumnezeu” (versetul 10). Deţinătorii 
preoţiei sunt sfinţiţi prin Duhul Sfânt când învaţă să 
se uite la păcat cu dezgust (să- l urască) şi, astfel, sunt 
„făcuţi puri şi [intră] în odihna Domnului Dumnezeu-
lui lor” (verse 12).

Citiţi Alma 13:11–12 şi identificaţi efectul de sfinţire 
pe care l- a avut ispăşirea lui Isus Hristos asupra acelor 
deţinători ai preoţiei datorită credinţei, pocăinţei şi 
neprihănirii lor.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: Ce învăţaţi din exemplul acestor deţi-

nători ai Preoţiei lui Melhisedec despre ceea ce puteţi face pentru 
a primi efectul de sfinţire al ispăşirii în viaţa voastră?

 3. Scrieţi următorul adevăr în scripturile voastre, lângă 
Alma 13:1–12 sau în jurnalul pentru studiul scripturilor: 

Bărbaţii care sunt membri ai Bisericii lui Isus Hristos a 

Sfinţilor din Zilele din Urmă şi dau dovadă de o foarte mare 
credinţă şi aleg neprihănirea sunt chemaţi să primească 
Preoţia lui Melhisedec pentru a- i aduce pe alţii la Dumne-
zeu. Apoi, scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor cum vă 
poate influenţa cunoaşterea acestui principiu al Evangheliei felul 
în care trataţi deţinătorii preoţiei de- a lungul vieţii voastre.

Alma 13:13–20
Alma predică despre Melhisedec, un înalt preot care a 
stabilit pacea în rândul poporului său.
Citiţi Alma 13:13–18 şi căutaţi cuvintele pe care le- a 
folosit Alma pentru a- l descrie pe Melhisedec şi ce a 
făcut Melhisedec pentru poporul său. Gândiţi- vă cum 
descriu aceste cuvinte trăsăturile asemănătoare cu 
cele ale lui Hristos pe care le- a avut Melhisedec. Alma 
a predicat că deţinătorii Preoţiei lui Melhisedec sunt 
„după ordinul Fiului, Singurul Născut al Tatălui” (Alma 
13:9; vezi, de asemenea, D&L 107:2–4), care este Isus 
Hristos şi că ei ne îndrumă spre El prin exemplul lor şi 
învăţăturile lor. Vârstnicul Bruce R. McConkie a afir-
mat: „Fără îndoială că sunt multe evenimente în vieţile 
multor profeţi, care pun acele persoane neprihănite 
deoparte ca pe nişte semne şi simboluri ale Hristosului 
lor. Este bine şi potrivit să căutăm pretutindeni asemă-
nări cu Hristos şi să le folosim în mod repetat pentru 
a- L păstra pe El şi legile Sale pe primul loc în minţile 
noastre” (The Promised Messiah, p. 453).

Citiţi Alma 13:19 şi căutaţi ce ne învaţă acest verset 
despre Melhisedec. Citiţi din nou Alma 13:17 pen-
tru a vedea cum a descris Alma oamenii din Salem 
la momentul în care Melhisedec a devenit regele lor. 
Observaţi cum pot descrie aceste cuvinte, de asemenea, 
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13:21–26), el le- a dat instrucţiuni suplimentare despre 
cum să intre în odihna Domnului. Citiţi Alma 13:27–29 
pentru a vedea care sunt acele instrucţiuni.

Învăţăturile lui Alma pot fi rezumate de următorul 
principiu: Dacă răspundem cu umilinţă invitaţiei 
de a ne pocăi, Spiritul ne va conduce, în cele din 
urmă, în odihna Domnului.

 5. Identificaţi una dintre binecuvântările menţionate în 
Alma 13:27–29 pe care aţi vrea să o primiţi. După ce 

identificaţi binecuvântarea, căutaţi sfatul pe care l- a oferit Alma, 
care vă va ajuta să vă pregătiţi să primiţi acea binecuvântare. 
Apoi, scrieţi un ţel în jurnalul pentru studiul scripturilor referitor 
la felul în care veţi pune în practică sfatul lui Alma, pentru a pu-
tea intra în odihna Domnului în această viaţă şi în viaţa de apoi.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 13 şi am încheiat această lecţie în data de (date).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 16: ZIUA 4

Alma 14–16
Introducere
După ce i- au auzit pe Alma şi Amulec propovăduind, 
unii dintre oamenii din Amoniha au crezut şi s- au 
pocăit, inclusiv Zeezrom. Alţii au fost mânioşi şi au 
făcut ca Alma şi Amulec să fie închişi. Oamenii tică-
loşi din Amoniha au alungat bărbaţii care au crezut şi 

poporul din Amoniha (vezi Alma 8:9; 9:28). Ce a făcut 
poporul din Salem ca urmare a eforturilor lui Melhise-
dec? (Vezi Alma 13:18.)   
 

Observaţi ceea ce a avut, a primit şi a predicat Melhi-
sedec în Alma 13:18. Gândiţi- vă la ceea ce învăţaţi din 
exemplul lui Melhisedec despre felul în care trebuie să 
fie un conducător al preoţiei.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: Când aţi simţit, voi sau o persoană 

pe care o cunoaşteţi, linişte sufletească după ce aţi urmat sfatul 
unui conducător drept al preoţiei?

Alma 13:21–31
Alma invită oamenii să asculte glasul Domnului şi să intre 
în odihna Lui.
Căutaţi şi marcaţi expresia „odihna Domnului” (sau 
expresiile asemănătoare) din Alma 13:12, 13, 16 şi 29. 
Alma a predicat poporului din Amoniha că Domnul a 
chemat bărbaţii la preoţie pentru a- i ajuta pe oameni 
să intre în odihna Domnului. El a folosit exemplul lui 
Melhisedec pentru a le arăta că oamenii care făceau 
numai ticăloşii şi nedreptăţi se puteau pocăi şi puteau 
intra în odihna Domnului (vezi Alma 13:17–18; vezi, 
de asemenea, D&L 84:24).

Preşedintele Joseph F. Smith a spus că intrarea în 
odihna lui Dumnezeu „înseamnă să intrăm în cunoaş-
terea şi dragostea lui Dumnezeu, având credinţă în 
scopul Său şi în planul Său, în aşa măsură încât să ştim 
că facem ce- i drept şi că nu avem alte interese, că nu 
suntem purtaţi de orice vânt de învăţătură sau de vicle-
nia sau şiretenia oamenilor care mint pentru a înşela. 
Ştim că doctrina este de la Dumnezeu” (Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph F. Smith [1998], p. 56).

Cum v- aţi aştepta să fie comportamentul unei per-
soane dacă aceasta ar fi intrat în odihna Domnului 
în aceasta viaţă, aşa cum a descris- o preşedintele 
Joseph F. Smith?   
 

Vârstnicul Bruce R. McConkie ne- a învăţat: „Adevă-
raţii sfinţi intră în odihna Domnului în timp ce se află 
în această viaţă şi, rămânând în adevăr, ei continuă să 
se afle în acea stare binecuvântată până când se vor 
odihni alături de Domnul în cer… Odihna Domnului, 
în eternitate, este moştenirea vieţii veşnice, dobândi-
rea plenitudinii slavei Domnului” (Mormon Doctrine, a 
doua ediţie [1966], p. 633).

După ce Alma a avertizat poporul din Amoniha să 
se pregătească pentru venirea lui Hristos (vezi Alma 
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le- au aruncat soţiile şi copiii în flăcări. După multe zile, 
Domnul i- a eliberat pe Alma şi Amulec din închi-
soare şi a distrus conducătorii ticăloşi din Amoniha. În 
Sidom, Zeezrom se afla în suferinţă fizică şi spirituală. 
Şi- a mărturisit lui Alma credinţa în Isus Hristos şi a fost 
vindecat. Îndeplinind profeţia, o oştire lamanită a dis-
trus oraşul Amoniha. Îndrumarea profetică a lui Alma 
a făcut posibil ca oştirile nefite să oprească agresiunea 
lamaniţilor. Alma, Amulec şi mulţi alţii au întărit Bise-
rica pe întreg pământul nefiţilor.

Alma 14
Alma şi Amulec sunt închişi, iar credincioşii sunt alungaţi 
ori aruncaţi în flăcări.
Gândiţi- vă la o situaţie pe care, poate, aţi văzut- o sau 
despre care aţi auzit, în care o persoană nevinovată a 
suferit din pricina unei alteia – de exemplu, o întâm-
plare în care cineva a fost persecutat din pricina credin-
ţei sale. Reflectaţi la următoarele întrebări:

• Ce sentimente aţi avut pentru persoana care suferea?
• Ce sentimente aţi avut faţă de persoana care a pro-

vocat suferinţa?
• De ce credeţi că, uneori, se întâmplă lucruri rele 

oamenilor nevinovaţi şi drepţi?

În timp ce citiţi Alma 14, faceţi legătura dintre aceste 
întrebări şi experienţele lui Alma şi Amulec.

Citiţi Alma 14:1–10 pentru a vedea cine a suferit şi cum 
au suferit. Apoi, completaţi următorul tabel:

Cine a suferit? Cum au suferit?

După cum este consemnat în Alma 14:10, ce a vrut să 
facă Amulec? Citiţi Alma 14:11 şi identificaţi un adevăr 
care ar putea ajuta pe cineva care are probleme în a 
înţelege de ce, uneori, celor ticăloşi li se permite să facă 
rău celor care sunt nevinovaţi şi drepţi.

O modalitate de a transmite un adevăr din Alma 14:11 
este aceasta: Domnul permite ca cei drepţi să sufere 
din pricina celor ticăloşi pentru ca judecăţile Sale 
să fie drepte. Remarcaţi că lui Alma i s- a revelat că 
cei care au murit erau primiţi de Domnul „în slavă” 
(Alma 14:11). Predând despre acest eveniment dintr- o 
perspectivă eternă, Preşedintele Henry B. Eyring, din 
Prima Preşedinţie, a spus: „Lui Amulec i s- a oferit 

binecuvântarea de a vedea bunătatea şi dreptatea lui 
Dumnezeu chiar şi în această tragedie teribilă” („Amu-
lek: The Blessings of Obedience”, în Heroes from the 
Book of Mormon [1995], p. 110).

Citiţi Alma 60:12–13 şi faceţi trimitere la Alma 14:10–
11. Învăţăm că unul dintre motivele pentru care se 
permite ca cei drepţi să sufere este acela ca ei să- şi 
pecetluiască mărturiile cu vieţile lor (vezi D&L 135:3) şi 
să fie martori împotriva celor ticăloşi.

Motivele pentru care Dumnezeu permite ca cei drepţi 
să sufere pot fi un principiu greu de înţeles pentru 
noi. Reflectaţi la următoarea afirmaţie a preşedintelui 
Spencer W. Kimball, pentru a înţelege mai bine de ce 
permite Dumnezeu ca oamenii să- şi exercite libertatea 
de a alege, chiar dacă fac alegeri greşite:

„Dacă privim viaţa muritoare ca fiind 
singura pe care o avem, atunci durerea, 
tristeţea, eşecul şi viaţa curmată brusc  
vor fi văzute ca fiind o calamitate. Dar, 
dacă privim viaţa în eternitatea sa, 
întinzându- se din viaţa trecută, premuri-

toare, până în viaţa eternă din viitor, de după moarte, 
toate întâmplările pot fi puse într- o perspectivă 
corectă…

Dacă toţi cei drepţi ar fi protejaţi, iar cei ticăloşi distruşi, 
întregul plan al Tatălui ar fi distrus, iar principiul de bază 
al Evangheliei, libertatea de a alege, ar fi năruit. Niciun 
om nu ar trebui să trăiască prin credinţă” (Teachings of 
Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], p. 15).

 1. Consemnaţi în jurnalul pentru studiul scripturilor felul 
în care vă ajută adevărurile pe care le- aţi învăţat din Alma 

14:11 şi din afirmaţia preşedintelui Kimball să înţelegeţi de ce 
Dumnezeu permite, uneori, ca cei drepţi să sufere din pricina ce-
lor ticăloşi.

Citiţi Alma 14:12–13 şi căutaţi lucrurile pe care le- a 
propovăduit Alma lui Amulec, pentru a- l ajuta să 
îndure încercările prin care treceau. De ce credeţi că 
Alma a putut răspunde cu atâta încredere?   
 

Citiţi următoarea afirmaţie a vârstnicului Richard G. 
Scott, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, pentru 
a vă ajuta să înţelegeţi ce i- a propovăduit Alma lui 
Amulec despre încrederea în Domnul: „În această viaţă 
învăţăm ce este încrederea profundă – încrederea în 
Isus Hristos, încrederea în învăţăturile Sale, încrederea 
în capacitatea noastră, după cum ne lăsăm conduşi 
de Spiritul Sfânt, de a ne supune acelor învăţături 
care aduc fericire, acum, şi o viaţă eternă cu un scop 
precis şi fericire deplină. A avea încredere înseamnă a 
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te supune de bunăvoie, fără a cunoaşte sfârşitul de la 
început (vezi Proverbele 3:5–7). Pentru a da rod, în-
crederea dumneavoastră în Domnul trebuie să fie mai 
puternică şi mai rezistentă decât încrederea în propriile 
sentimente şi propria experienţă” („Trust in the Lord”, 
Ensign, nov. 1995, p. 17).

V- ar putea ajuta să accentuaţi acest adevăr scriindu- l în 
scripturile voastre, lângă Alma 14:12–13: Când avem 
încredere în Domnul, El ne întăreşte în timpul 
încercărilor noastre.

 2. Alegeţi una sau mai multe dintre situaţiile următoare 
şi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi felul în 

care principiul pe care tocmai l- aţi scris în scripturi poate ajuta 
persoanele descrise:
 a. mai mulţi jucători ai unei echipe sportive din care face parte 
un tânăr băiat îl evită pe acesta şi îl iau în derâdere sau îl tachi-
nează datorită standardelor sale cu privire la Evanghelie. În afara 
orelor de antrenament, ei par să organizeze în mod deliberat ac-
tivităţi de grup la care ştiu că el nu va participa datorită convin-
gerilor sale;
 b. o tânără fată aplică pentru un loc de muncă într- un magazin 
în care lucrează o bună prietenă. Nu primeşte postul, iar prietena 
ei îi spune mai târziu că proprietarul magazinului a spus că nu ar 
angaja niciodată un mormon;
 c. când un tânăr băiat îi roagă pe alţi tineri din şcoală să nu 
mai folosească cuvinte vulgare când este el în preajmă, aceştia îl 
împing şi îl ameninţă că îi vor face rău dacă le va mai spune iar 
cum să vorbească.

Citiţi Alma 14:14–17 şi gândiţi- vă la felul în care cre-
dinţa lui Alma şi a lui Amulec i- a ajutat în timp ce au 
continuat să sufere din pricina conducătorilor ticăloşi 
din Amoniha. De ce credeţi că, în acea situaţie, tăcerea 
a fost cel mai bun răspuns? (Vezi, de asemenea, Matei 
27:11–14.)

Alma 14:18–28 descrie cum au suferit Alma şi Amulec 
multe lucruri înainte ca Dumnezeu să- i elibereze şi 
să- i distrugă pe mulţi dintre conducătorii ticăloşi din 
Amoniha. Expresia „scrâşnind din dinţi” (versetul 21) 
înseamnă a- şi freca dinţii de mânie sau furie.

 3. Consemnaţi în jurnalul pentru studiul scripturilor care 
dintre lucrurile pe care le- au suferit Alma şi Amulec, men-

ţionate în Alma 14:18–25, ar fi fost cele mai dificile pentru voi şi 
explicaţi de ce. Apoi, scrieţi o experienţă personală sau o expe-
rienţă a unei persoane pe care o cunoaşteţi, în care, deşi v- aţi 
străduit să trăiţi în dreptate, v- aţi confruntat cu încercări.

După cum este consemnat în Alma 14:25, ce i- a făcut 
pe Alma şi Amulec să poată sta pe picioarele lor? 
Citiţi Alma 14:26–29 şi marcaţi expresii şi cuvinte care 
consideraţi că exprimă cel mai bine acest adevăr: Dacă 
ne rugăm Domnului cu credinţă, El ne va întări în 

suferinţele noastre şi ne va elibera în felul Său şi la 
momentul ales de El.

Domnul Îşi poate folosi puterea şi vă poate elibera de 
încercări şi suferinţe în felul Său şi la timpul Său. Pe 
măsură ce învăţăm să avem încredere în voia Dom-
nului, vom găsi mai multă tărie şi putere pentru a face 
faţă dificultăţilor de- a lungul vieţii noastre.

Alma 15–16
Zeezrom este vindecat, o oştire lamanită distruge Amoniha, 
iar Alma şi Amulec continuă să predice nefiţilor.
După ce au părăsit Amoniha, Alma şi Amulec au mers 
la Sidom, un oraş din apropiere, unde i- au găsit pe 
credincioşii din Amoniha, inclusiv pe Zeezrom. Citiţi 
Alma 15:3–5 pentru a descoperi starea lui Zeezrom.

Luaţi în considerare ideile următoare: Din ce cauză 
s- a îmbolnăvit Zeezrom? Ce a făcut Zeezrom pentru a 
obţine alinare şi pace?

Citiţi cu atenţie Alma 15:6–10 şi subliniaţi două sau 
trei expresii care indică faptul că Alma l- a ajutat pe 
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Zeezrom să se concentreze asupra lui Isus Hristos şi a 
ispăşirii Sale. Pentru a înţelege una dintre modalităţile 
prin care conducătorii îi pot ajuta pe oameni să obţină 
milă prin ispăşire, citiţi următoarea experienţă a vârst-
nicului Jay E. Jensen, din Preşedinţia Celor Şaptezeci:

„În timp ce slujeam ca episcop, am fost martorul bine-
cuvântărilor ispăşirii în vieţile membrilor Bisericii care 
săvârşiseră păcate grave…

Un tânăr adult necăsătorit din episcopia noastră se în-
tâlnea cu o tânără fată. Aceştia au permis ca sentimen-
tele lor să iasă de sub control. El a venit la mine pentru 
sfaturi şi pentru ajutor. În baza a ceea ce a mărturisit 
şi a sentimentelor pe care mi le- a dat Spiritul, printre 
altele, lui nu i s- a permis să ia din împărtăşanie pentru 
o vreme. Ne întâlneam în mod regulat pentru a ne 
asigura că pocăinţa avusese loc şi, după un timp cores-
punzător, i- am dat voie să ia din nou din împărtăşanie.

Cum stăteam pe podium în timpul acelei adunări de 
împărtăşanie, privirea mi- a fost atrasă către el, care lua, 
acum, din împărtăşanie în mod demn. Am fost mar-
torul braţelor îndurării, dragostei şi siguranţei care îl 
înconjurau pe măsură ce vindecarea ispăşirii îi încălzea 
sufletul şi îi ridica povara, dând naştere iertării, păcii 
şi fericirii promise” („Braţele siguranţei”, Ensign sau 
Liahona, nov. 2008, p. 49).

Episcopii şi alţi conducători ai preoţiei ne pot ajuta să 
obţinem mila şi tăria de care avem nevoie prin ispăşi-
rea lui Isus Hristos. Ce dovadă găsiţi în Alma 15:11–12 
că Zeezrom s- a pocăit şi a obţinut mila Domnului?  
  
 

Un principiu pe care l- aţi putea scrie în scripturile 
voastre sau în jurnalul pentru studiul scripturilor legat 
de Alma 15:6–12 este: Prin credinţa noastră în Isus 
Hristos, putem fi vindecaţi şi întăriţi. Conform celor 

relatate în Alma 15:16, 18, cum este acest principiu 
evident în viaţa lui Amulec?

Alma şi Amulec au stabilit Biserica în rândul oamenilor 
din Sidom şi apoi s- au întors în Zarahemla.

În Alma 16, citim că o oştire lamanită a invadat ţinu-
turile nefite şi a distrus oraşul Amoniha, îndeplinind 
profeţia lui Alma şi Amulec, aceea că, dacă oamenii nu 
se vor pocăi, ei vor fi distruşi (vezi Alma 9:12). În timp 
ce citiţi Alma 16, căutaţi la cine au apelat nefiţii pentru 
ajutor pentru a învinge oştirea lamanită. Asemănaţi 
această experienţă cu propriile lupte şi cu propriii ad-
versari pe care- i aveţi de înfruntat.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 14–16 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 17: ZIUA 1

Alma 17–18
Introducere
Alma 17–18 conţin ceea ce a scris Mormon despre mi-
siunile fiilor lui Mosia printre lamaniţi. Aceste relatări 
oferă un exemplu despre cum trebuie să se pregă-
tească şi să slujească misionarii de azi. Fiii lui Mosia au 
căutat îndrumarea Domnului în timp ce s-au pregătit 
să predice lamaniţilor Evanghelia. Când se pregăteau 
să plece pe drumuri diferite, Domnul i-a alinat şi a 
promis că vor aduce suflete la El. Amon s-a dus în ţara 
lui Ismael şi a început să propovăduiască slujindu-i 
unui rege lamanit numit Lamoni. Regele Lamoni s-a 
minunat de puterea pe care a avut-o Amon în apărarea 
turmelor regelui. Slujirea oferită de Amon a înduioşat 
inima regelui şi a oamenilor săi, astfel încât au ascul-
tat învăţăturile lui Amon despre Dumnezeu şi planul 
salvării. Regele Lamoni a crezut ceea ce a propovăduit 
Amon, şi-a dat seama că avea nevoie de un Salvator, 
L-a implorat pe Domnul pentru milă şi a fost copleşit 
de Spirit.

Alma 17:1–18
Fiii lui Mosia se pregătesc să predice lamaniţilor 
Evanghelia.
Gândiţi-vă la durata misiunilor din aceste zile ale 
vârstnicilor şi surorilor. Citiţi Alma 17:4 şi subliniaţi 
numărul de ani în care fiii lui Mosia au propovăduit 
Evanghelia în rândul lamaniţilor.

În timp ce Alma călătorea spre ţara lui Manti, el s-a 
întâlnit cu fiii lui Mosia, care se întorceau acasă din 
lungile lor misiuni, şi s-au bucurat cu toţii. Citiţi Alma 
17:2–4 şi subliniaţi cuvinte şi expresii care descriu ce fel 
de misionari au fost fiii lui Mosia.

 1. Revedeţi Alma 17:2–4. Faceţi următoarele lucruri în 
jurnalul pentru studiul scripturilor:

 a. menţionaţi lucrurile pe care le-au făcut fiii lui Mosia pentru a 
se pregăti să fie misionari eficienţi şi descrieţi rezultatele pregă-
tirii lor;
 b. alegeţi un lucru pe care l-au făcut aceşti misionari, pe care 
aţi vrea să-l faceţi mai bine, sau o trăsătură de caracter pe care 
aţi vrea să o dezvoltaţi mai mult. Scrieţi un paragraf despre cum 
puteţi face aceasta.

Cugetaţi cât de des vă rugaţi şi cercetaţi scripturile în 
mod individual şi cu familia şi gândiţi-vă la motivele 
pe care le aveţi să postiţi. În ce fel v-au ajutat aceste 
obiceiuri să vă „[întăriţi] în cunoaşterea adevărului” 
(Alma 17:2)?

Din exemplul fiilor lui Mosia învăţăm acest princi-
piu: Cercetând scripturile, rugându-ne şi postind, 
putem primi Duhul Sfânt şi putem propovădui cu 
putere. Primindu-L pe Duhul Sfânt, putem fi mai bine 
pregătiţi să împărtăşim altora Evanghelia.

Citiţi următoarea afirmaţie a vârstnicului David A. 
Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, prin 
care i-a învăţat pe tineri câteva moduri prin care se pot 
pregăti să fie misionari. Căutaţi modalităţi precise prin 
care vă puteţi pregăti să împărtăşiţi Evanghelia aşa cum 
au făcut-o fiii lui Mosia.

„Vă puteţi mări dorinţa de a-L sluji pe 
Dumnezeu (vezi D&L 4:3) şi puteţi să 
începeţi să gândiţi aşa cum gândesc 
misionarii, să citiţi ceea ce citesc misio-
narii, să vă rugaţi aşa cum o fac misiona-
rii şi să aveţi sentimentele pe care le au 

misionarii. Puteţi să evitaţi influenţele lumeşti care 
determină retragerea Duhului Sfânt şi puteţi să 
dobândiţi încredere în a recunoaşte şi în a reacţiona  
la îndrumările spirituale. Rând după rând şi precept 
după precept, aici puţin şi acolo puţin, puteţi să 
deveniţi în mod treptat misionarul care speraţi să fiţi, 
misionarul la care se aşteaptă Salvatorul…

Propovăduirea Evangheliei nu este… doar o activitate 
în care ne implicăm pentru un timp limitat sau doar o 
însărcinare pe care trebuie s-o îndeplinim ca membri ai 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. 
Munca misionară este o manifestare a identităţii şi 
moştenirii noastre spirituale” („Să devenim misionari”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2005, p. 46–47).

Citiţi Alma 17:9 şi subliniaţi pentru ce s-au rugat fiii lui 
Mosia în timp ce se pregăteau să slujească. Citiţi Alma 
17:11 şi reflectaţi la ceea ce le-a spus Domnul despre 
cum să fim un instrument în mâinile Sale. Aceste versete 
ne învaţă următorul principiu: Dacă suntem exemple 
bune, mai ales când trecem prin suferinţe, Domnul 
ne poate face un instrument în mâinile Sale.
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 2. Descrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor o situa-
ţie în care credeţi că puteţi fi un exemplu bun. Gândiţi-vă 

la întâmplări care pot avea loc la şcoală, situaţii de acasă, alături 
de familia voastră sau rudele voastre şi întâmplări sociale din 
mediul real sau virtual. Descrieţi cum veţi da dovadă de un bun 
exemplu în acea situaţie.

Este mai dificil să fii un bun exemplu în anumite situaţii 
decât este în altele. Acordaţi atenţie felului în care sunt 
descrişi lamaniţii în Alma 17:12–16 şi gândiţi-vă de ce 
le-ar fi fost dificil fiilor lui Mosia să predice în acea situaţie.

De ce credeţi că fiii lui Mosia au fost dornici să treacă 
prin suferinţe pentru a ajuta un popor care ura nefiţii? 
Pentru a vă ajuta să înţelegeţi ce au sperat fiii lui Mosia 
să îndeplinească, completaţi spaţiul liber cu un cuvânt 
din Alma 17:16: Fiii lui Mosia au vrut ca lamaniţii să fie 
aduşi la --------------------, pentru că au vrut ca lamaniţii 
să cunoască planul mântuirii.

Pentru a vă ajuta să înţelegeţi cum să fiţi exemple bune 
pentru alţii, faceţi această temă în următoarele zile: Ru-
gaţi un membru al familiei sau un prieten să vă spună 
cum i-a adus o schimbare în viaţă o persoană al cărei 
exemplu era asemănător cu cel al lui Hristos.

Alma 17:19–39
Amon devine slujitorul regelui Lamoni şi îi salvează turmele.
În timp ce citiţi Alma 17:19–39, căutaţi felul în care 
Amon a slujit regelui Lamoni şi slujitorilor regelui. 
Gândiţi-vă la felul în care slujirea lui Amon i-a aju-
tat pe lamaniţi să se pregătească pentru a accepta 
Evanghelia. Planificaţi să împărtăşiţi unui membru al 
familiei sau unui prieten relatarea despre Amon şi sal-
varea turmelor regelui. În timp ce împărtăşiţi relatarea, 
scoateţi în evidenţă următorul adevăr: Prin slujire, îi 
putem pregăti pe alţii să accepte Evanghelia. Dis-
cutaţi cu acesta despre o persoană pe care aţi vrea să 
o ajutaţi să devină mai puternică din punct de vedere 
spiritual. Gândiţi-vă cum puteţi sluji acelei persoane şi 
decideţi cum puteţi pune acest lucru în practică.

Alma 18
Devotamentul lui Amon îl impresionează pe regele Lamoni, 
iar Amon îi predică regelui Evanghelia.
Slujitorii regelui Lamoni i-au spus acestuia ceea ce 
făcuse Amon pentru a proteja turmele regelui. Citiţi 
Alma 18:4–6 şi descoperiţi reacţia regelui faţă de ceea 
ce făcuse Amon.

Când regele şi-a întrebat slujitorii unde era Amon, 
i-au spus că Amon îndeplinea o poruncă dată anterior, 
îngrijindu-se de pregătirea cailor pentru o călătorie 
în ţara lui Nefi, unde trăia tatăl regelui. Citiţi Alma 

18:12–15 şi căutaţi efectul pe care l-a avut slujirea lui 
Amon asupra regelui Lamoni.

Citiţi Alma 18:16–21 şi căutaţi dovezi că Domnul îl în-
druma pe Amon în timp ce-i predica regelui Lamoni. 
Scrieţi în spaţiul pus la dispoziţie felul în care l-a ajutat 
Spiritul lui Dumnezeu pe Amon în această situaţie.  
  
  
 

În timp ce citiţi Alma 18:22–32, căutaţi adevăruri 
precise ale Evangheliei, pe care le-a predicat Amon 
lui Lamoni. Le-aţi putea marca în scripturile voastre 
sau în jurnalul pentru studiul scripturilor. În timp 
ce Amon propovăduia, el avea în vedere crezuri pe 
care şi Lamoni le împărtăşea. Lamoni credea într-un 
Dumnezeu – pe care Îl numea Marele Spirit – dar nu 
înţelegea adevărata natură a lui Dumnezeu.

Citiţi Alma 18:33–35 şi căutaţi în ce fel a răspuns Amon 
când regele l-a întrebat dacă era trimis de Dumnezeu.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un scurt 
paragraf, din ceea ce aţi studiat în Alma 17–18, care să 

rezume ceea ce a reuşit să facă Amon în rândul lamaniţilor cu 
ajutorul lui Dumnezeu.
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Aţi putea scrie următorul principiu în scripturile voas-
tre, lângă Alma 18:35: Pe măsură ce slujim Tatălui 
Ceresc şi lui Isus Hristos, Ei ne vor dezvolta abili-
tatea de a face lucrarea Lor.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre întrebările următoare sau la ambele:

 a. Cum vă va ajuta principiul menţionat anterior în responsabili-
tăţile voastre prezente şi viitoare din Biserică?
 b. Cum Îi puteţi sluji Domnului cu mai mult devotament, astfel 
încât să vă poată dezvolta abilitatea de a face lucrarea Lui?

Datorită exemplului de devotament şi slujirii lui Amon, 
el a putut să-i predice lui Lamoni despre planul mântui-
rii întocmit de Tatăl Ceresc. Amintiţi-vă că Lamoni s-a 
simţit vinovat din pricina crimelor pe care le săvârşise 
(vezi Alma 18:4–6). Citiţi Alma 18:36–43 şi căutaţi felul 
în care a propovăduit Amon lui Lamoni planul mântuirii 
şi felul în care a răspuns Lamoni la aceste învăţături.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: De ce credeţi că a fost deosebit de 

important ca regele Lamoni să înţeleagă ispăşirea lui Isus Hristos?

Gândiţi-vă la felul în care doctrina creării, a căderii şi a 
ispăşirii l-au ajutat pe Lamoni să îşi dea seama că avea 
nevoie de un Salvator. Vârstnicul Bruce R. McConkie, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a învăţat 
despre importanţa creaţiei, a căderii şi a ispăşirii:

„Aceste trei evenimente – cei trei piloni ai 
eternităţii – sunt inseparabil întreţesute 
într-o frumoasă tapiserie cunoscută sub 
numele de planul etern al salvării. Consi-
derăm că ispăşirea Domnului Isus Hristos 
este centrul, elementul principal şi esenţa 

religiei revelate. Prin ea se realizează nemurirea şi viaţa 
veşnică a omului. Salvarea se obţine prin Hristos.

Dar, dacă nu ar fi fost nicio cădere, nu ar fi putut fi ni-
cio ispăşire. Căderea lui Adam a adus în lume moartea 
temporală şi spirituală şi, din aceste feluri de moarte, 
omul şi toate formele de viaţă sunt răscumpărate prin 
ispăşirea înfăptuită de Domnul Isus Hristos. Adam a 
adus moartea; Hristos a adus nemurirea. Salvarea este 
posibilă datorită căderii şi ispăşirii.

Dar, dacă pământul şi omul şi toate vietăţile nu ar fi 
fost create în starea lor fizică şi de paradis, o stare fără 
moarte, nu ar fi putut fi nicio cădere… Aşadar, salvarea 
a devenit posibilă în şi prin şi datorită creării cerurilor 
şi pământului şi a tuturor lucrurilor care sunt în şi pe 
ele. Salvarea vine datorită creării, căderii şi ispăşirii; 
toate acestea trei fac parte dintr-un plan divin” (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], p. 81–82).

Din experienţa lui Lamoni putem învăţa acest adevăr: 
Când înţelegem nevoia noastră de a avea un Salva-
tor, vom dori să ne pocăim.

Încheiaţi lecţia de azi gândindu-vă la ceea ce puteţi 
face pentru a vă aminti de nevoia de a avea un Salvator.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 17–18 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 17: ZIUA 2

Alma 19–20
Introducere
După cum este consemnat în Alma 19–20, regele 
Lamoni a trăit experienţa unei mari schimbări în inimă, 
ceea ce a dus la convertirea multora din poporul său. 
Amon şi regele Lamoni au călătorit în ţara lui Midoni 
pentru a-i elibera pe fraţii lui Amon care erau în închi-
soare. În drumul lor, s-au întâlnit cu tatăl lui Lamoni, 
care era rege peste toţi lamaniţii. Mărturia îndrăzneaţă 
a lui Amon şi protecţia plină de afecţiune a lui Lamoni 
au înmuiat inima tatălui regelui Lamoni şi au făcut ca 
acesta să fie de acord cu eliberarea fraţilor lui Amon. 
Datorită mărturiei şi exemplului lui Amon, mulţi 
oameni au simţit influenţa Duhului Sfânt, au auzit 
Evanghelia şi au fost convertiţi.

Alma 19
Regele Lamoni şi mulţi oameni din poporul său se pocăiesc 
şi sunt botezaţi.
Gândiţi-vă cum se unduieşte apa când aruncaţi o pia-
tră într-o fântână.

În ce fel pot fi acţiunile unei persoane asemenea unei 
pietre aruncate în apă?   
 

Scrieţi Amon în centrul ovalului din desenul următor.

Citiţi Alma 19:1, 6 pentru a afla cine a fost influenţat 
primul de mărturia lui Amon şi scrieţi-i numele în pri-
mul dreptunghi din desen. Din aceste versete, alegeţi o 
expresie despre care credeţi că descrie cel mai bine ce 
i s-a întâmplat lui Lamoni. Scrieţi acea expresie şi ceea 
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ce credeţi că înseamnă:   
 

În Alma 19:7–10, căutaţi a doua persoană care a fost 
influenţată de mărturia lui Amon şi scrieţi-i numele în 
al doilea dreptunghi din desen. Conform celor relatate 
în Alma 19:10, ce a fost remarcabil la credinţa soţiei lui 
Lamoni?   
 

După cum este consemnat în Alma 19:11–13, în ce fel a 
fost influenţată soţia lui Lamoni de mărturia acestuia?   
 

 1. Citiţi Alma 19:13–14 şi răspundeţi la următoarele în-
trebări în jurnalul pentru studiul scripturilor: Ce credeţi că 

înseamnă a fi „[cuprins] de Spirit” sau „cuprins de bucurie”? 
Când aţi simţit intens influenţa Duhului Sfânt în viaţa voastră?

Citiţi Alma 19:15 căutând care a fost a treia persoană 
influenţată de mărturia lui Amon şi scrieţi-i numele în 
al treilea dreptunghi din desen.

Citiţi Alma 19:16–17 pentru a afla cine a fost urmă-
toarea persoană influenţată şi scrieţi-i numele în al 
patrulea dreptunghi.

Gândiţi-vă la felul în care toţi slujitorii regelui au fost 
influenţaţi de evenimentele cu Amon, Lamoni şi soţia 
lui Lamoni. În Alma 19:15–17, subliniaţi cuvintele şi ex-
presiile care denotă că slujitorii lui Lamoni se întorceau 
la Dumnezeu.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: În ce fel a fost influenţată Abiş de ex-

perienţele spirituale ale lui Lamoni şi ale casei sale, în decizia ei 
de a împărtăşi altora mărturia ei, după ce, timp de mulţi ani, „[nu 
făcuse] cunoscut lucrul acesta niciodată” (Alma 19:17)?

Citiţi Alma 19:18–22 pentru a vedea cum au perceput 
oamenii care s-au adunat la casa regelui ceea ce au 
văzut. Închipuiţi-vă că aţi fi Abiş. Ce aţi face după ce 
aţi vedea certurile dintre oameni? Pentru a afla ce a 
făcut Abiş, citiţi Alma 19:23–29.

Citiţi Alma 19:30–36 şi gândiţi-vă la efectul pe care l-a 
avut mărturia lui Amon asupra celorlalţi. Scrieţi „mulţi 
alţi lamaniţi” în al cincilea dreptunghi din desen.

 3. Gândiţi-vă la toţi oamenii care au fost influenţaţi de 
mărturia lui Amon, iar apoi completaţi următoarea frază 

în jurnalul pentru studiul scripturilor: Împărtăşindu-mi mărturia 
şi fiind un exemplu drept, eu pot…

Prin mărturia şi exemplul său, Amon i-a ajutat pe La-
moni şi pe alţii să se întoarcă la Domnul. Gândiţi-vă 
la cei care au jucat un rol spiritual important în viaţa 
voastră. Gândiţi-vă la o persoană al cărei exemplu 
demn de urmat şi a cărei mărturie v-au influenţat. Vă 
puteţi gândi la modalităţi în care această persoană a 
influenţat şi alte persoane în bine?

 4. Gândiţi-vă la modul în care puteţi pune în practică 
ceea ce aţi învăţat din exemplul lui Amon răspunzând la 

următoarele întrebări în jurnalul pentru studiul scripturilor:
 a. Cum ar putea fi binecuvântaţi membrii familiei şi prietenii 
voştri dacă aţi urma exemplul lui Amon de a trăi în dreptate, de 
a sluji altora şi de a vă împărtăşi mărturia?
 b. Cum ar putea exemplul şi mărturia voastră să facă „valuri” 
mai departe de ceea ce vedeţi că se întâmplă în prezent cu fami-
lia, prietenii şi cunoştinţele voastre?

Alma 20
Tatăl regelui Lamoni îşi schimbă atitudinea şi doreşte să 
afle despre Evanghelie.
Citiţi următoarele trei situaţii şi gândiţi-vă la cum aţi 
reacţiona:

• Într-o întrecere sportivă, un arbitru sau o persoană 
din juriu ia nişte decizii greşite şi pare să vă trateze 
incorect.

• Un profesor vă acuză, în faţa clasei, că aţi copiat la 
un test, când nu aţi făcut asta.

• Părinţii vă acuză că aţi făcut ceva ce a făcut, de fapt, 
sora sau fratele vostru.
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După cum este consemnat în Alma 20, Amon şi 
Lamoni s-au aflat într-o situaţie în care ar fi putut reac-
ţiona cu mânie. Închipuiţi-vă că aţi fi în locul lui Amon 
sau Lamoni în timp ce studiaţi acest capitol.

Citiţi Alma 20:1–7 pentru a vedea ce s-a întâmplat 
atunci când Lamoni a vrut să-l prezinte pe Amon 
tatălui său, care era regele tuturor lamaniţilor. Apoi, 
citiţi fiecare dintre următoarele grupuri de versete şi 
gândiţi-vă la răspunsurile voastre pentru întrebările 
care le corespund.

Alma 20:8–13 Dacă aţi fi fost în locul lui Amon şi 
cineva v-ar fi acuzat pe nedrept că aţi 
minţit şi aţi jefuit, cum v-aţi fi simţit?

Alma 20:14–16 Ce vă impresionează la răspunsul pe 
care i-l dă Lamoni tatălui său?

Alma 20:17–25 Cum a reacţionat Amon la mânia 
tatălui lui Lamoni? Cum a arătat Amon 
dragoste faţă de Lamoni?

Citiţi Alma 20:26–27 pentru a vedea efectele reacţiei 
lui Amon. Ce a dorit tatăl lui Lamoni să înveţe după 
ce a observat dragostea de care a dat dovadă Amon?  
  
 

Ce putem învăţa din reacţia lui Amon faţă de mânia 
tatălui lui Lamoni?   
 

Scrieţi următorul adevăr în scripturile voastre, lângă 
Alma 20:26–27 sau în jurnalul pentru studiul scriptu-
rilor: Când acţionăm cu dragoste, aceasta îi poate 
determina pe ceilalţi să îşi înmoaie inimile şi să 
vrea să cunoască adevărul. Gândiţi-vă când aţi putea 
avea ocazii de a reacţiona cu dragoste faţă de mânia 
altora acasă, printre prieteni sau la şcoală.

 5. Scrieţi un ţel în jurnalul pentru studiul scripturilor care 
să descrie cum puteţi reacţiona mai bine cu dragoste faţă 

de mânie, aşa cum a făcut Amon cu regele lamaniţilor.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 19–20 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 17: ZIUA 3

Alma 21–22
Introducere
Aaron, unul dintre fraţii lui Amon, a încercat să îi 
înveţe pe amaleciţi şi amuloniţi despre Isus Hristos 
şi despre ispăşire, dar oamenii l-au respins. El şi unii 
dintre colegii săi au fost duşi la închisoare în ţara lui 
Midoni. Ei au rămas credincioşi în momentele lor de 
adversitate. După ce Amon şi regele Lamoni i-au eli-
berat, Aaron l-a învăţat pe tatăl lui Lamoni despre cum 
să fie „născut din Dumnezeu” (Alma 22:15). Regele a 
aflat că, pocăindu-se de păcate, putea să ajungă să-L 
cunoască pe Dumnezeu şi să primească, în cele din 
urmă, viaţa veşnică. Loialitatea lui Aaron şi a fraţilor săi 
i-a ajutat pe mulţi lamaniţi să ajungă să-L cunoască pe 
Dumnezeu şi calea Sa către mântuire.

Alma 21:1–23
Aaron şi fraţii săi predică Evanghelia în pofida încercărilor 
şi întemniţării.
Gândiţi-vă la un moment în care aţi încercat din greu 
să ţineţi poruncile şi totuşi aţi avut parte de greutăţi. 
Apoi, reflectaţi la următoarele întrebări: Ce aţi făcut 
pentru a fi credincioşi în pofida încercărilor prin care aţi 
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trecut? Privind înapoi la experienţa respectivă, cum aţi 
simţit că v-a binecuvântat Domnul în acel moment?

În timp ce Amon îi învăţa pe regele Lamoni şi pe 
poporul său (vezi Alma 17–19), Aaron şi colegii săi 
au avut parte de dificultăţi foarte mari încercând să 
propovăduiască într-o altă parte a ţării. Pentru un scurt 
rezumat al încercărilor suferite de Aaron şi colegii săi în 
timp ce erau în închisoare, citiţi Alma 20:28–30. Apoi, 
citiţi pasajele din Alma 21:1–17 identificate în activita-
tea de mai jos. Căutaţi modul în care Aaron şi fraţii săi 
au făcut faţă încercărilor.

 1. Copiaţi următorul tabel în jurnalul pentru studiul 
scripturilor, lăsând spaţiu pentru comentarii după fiecare 

pasaj din scripturi:

Provocare sau  
greutate

Cum au răspuns  
Aaron şi colegii săi

Alma 21:3 Alma 21:4

Alma 21:5–6, 8 Alma 21:7, 9

Alma 21:10–11 Alma 21:11–12

Alma 21:13–14 Alma 21:15

După ce citiţi fiecare pasaj din scripturi, scrieţi în coloana din 
stânga tabelului provocările sau greutăţile pe care le-au întâmpinat 
Aaron şi colegii săi. În coloana din dreapta, scrieţi cum au reacţio-
nat Aaron şi colegii săi. Apoi, răspundeţi la următoarele întrebări:
 a. De ce credeţi că ar fi fost uşor ca ei să se simtă descurajaţi, 
să-şi piardă speranţa şi să se întoarcă acasă, într-un loc mai prie-
tenos, printre nefiţi?
 b. Cum ne ajută pe noi, ca membri misionari, studierea acestei 
relatări?

Citiţi Alma 21:16–17 şi căutaţi modul în care i-a ajutat 
Domnul pe Aaron şi fraţii lui să înfăptuiască lucrarea 
Sa pe măsură ce aceştia au înaintat cu credinţă. Prin 
Aaron şi fraţii săi, învăţăm următorul principiu: Dacă 
înaintăm cu credinţă prin încercări, Domnul ne va 
ajuta să facem lucrarea Sa. Aţi putea nota acest prin-
cipiu în scripturile voastre sau în jurnalul pentru studiul 
scripturilor.

Gândiţi-vă la ce fel de lucrare are Dumnezeu pentru 
voi acum şi în viitor şi ce provocări aţi putea întâmpina 
în încercarea de a înfăptui această lucrare. Citiţi urmă-
toarea afirmaţie a preşedintelui Thomas S. Monson, 
care ne-a învăţat că am putea avea încercări în timp ce 
ne străduim să înfăptuim lucrarea Domnului:

„Să ajungem la, să învăţăm şi să atingem 
sufletele preţioase pe care Tatăl le-a 
pregătit pentru a primi mesajul Său este o 
sarcină extraordinară. Foarte rar este uşor 
să ai succes. În general, acesta este precedat 
de lacrimi, încercări, încredere şi mărturie…

Slujitorii lui Dumnezeu primesc alinare datorită în-
credinţării date de Învăţător: «Eu sunt cu voi în toate 
zilele» (Matthew 28:20). Această promisiune măreaţă 
vă susţine… Vă alină în acele momente de descurajare 
prin care trecem cu toţii” („Tears, Trials, Trust, Testi-
mony”, Ensign, mai 1987, p. 43).

 2. Descrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor o expe-
rienţă în care aţi îndurat cu credinţă încercările. Sau aţi 

putea descrie cum planificaţi să fiţi credincioşi într-o provocare 
din prezent folosind principiile din această lecţie. De asemenea, 
descrieţi câteva situaţii din viitor în care credeţi că va fi nevoie să 
rezistaţi în timpul încercărilor atunci când înfăptuiţi lucrarea 
Domnului.

Citiţi Alma 21:18–23 pentru a vedea ce a făcut Amon 
după ce i-a ajutat pe Aaron şi pe fraţii săi să fie elibe-
raţi din închisoare. Căutaţi felul în care s-au schim-
bat vieţile lamaniţilor deoarece Amon le-a predicat 
Evanghelia.

Gândiţi-vă la cum v-a schimbat viaţa Evanghelia 
lui Isus Hristos, vouă sau unei persoane pe care o 
cunoaşteţi. Reflectaţi la cum puteţi împărtăşi unei 
persoane cunoscute Evanghelia, sau gândiţi-vă la ci-
neva care ar putea fi influenţat de exemplul lui Aaron 
şi al fraţilor săi. Aveţi în vedere să împărtăşiţi acelei 
persoane ceea ce aţi învăţat din exemplul lui Aaron şi 
al fraţilor săi, pe măsură ce ei au înaintat cu credinţă 
în lucrarea Domnului.

Alma 22
Tatăl lui Lamoni, care este rege peste întreaga ţară, crede 
în Evanghelie aşa cum îi este predicată de Aaron.
Amintiţi-vă de întâlnirea lui Amon cu tatăl lui Lamoni, 
despre care aţi studiat în lecţia trecută. Recitiţi cerinţa 
specifică a regelui faţă de Amon, consemnată în Alma 
20:27. În timp ce citiţi Alma 22:1–3, căutaţi modul în 
care a reacţionat regele la vizita lui Aaron.

Citiţi Alma 22:4–6 şi aflaţi ce l-a tulburat pe tatăl rege-
lui Lamoni. Căutaţi în Alma 22:7–14 adevărurile pe care 
Aaron le-a propovăduit tatălui lui Lamoni.

Reflectaţi la următoarele întrebări (v-ar putea ajuta 
să vă amintiţi discuţia asemănătoare despre regele 
Lamoni din Alma 17–18):

• De ce avea nevoie regele să creadă în Dumnezeu 
pentru a înţelege principiul pocăinţei?
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• Cum l-a ajutat pe rege cunoaşterea despre cădere să 
înţeleagă principiul pocăinţei?

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: De ce este esenţial să înţelegem că-

derea lui Adam şi ispăşirea lui Isus Hristos pentru a înţelege 
pocăinţa?

Citiţi în Alma 22:15 la ce era dispus să renunţe tatăl 
regelui Lamoni pentru a primi bucurie şi viaţă veşnică, 
şi aveţi în vedere să marcaţi acest lucru în scripturi.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: De ce credeţi că este important ca 

oricine doreşte să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu să aibă 
atitudinea pe care a avut-o tatăl regelui Lamoni?

Citiţi Alma 22:16 pentru a vedea cum a răspuns Aaron 
la întrebarea regelui despre cum să primească viaţă 
veşnică. (Aţi putea marca adevărurile importante care 
sunt predate în acest verset.) Cum poate acceptarea 
şi trăirea conform adevărurilor pe care le-a propovă-
duit Aaron să conducă o persoană spre primirea vieţii 
veşnice?   
 

Citiţi Alma 22:17–18 şi căutaţi cum a reacţionat regele 
faţă de instrucţiunile lui Aaron. Reflectaţi la următoarea 
întrebare: Ce putem învăţa de la tatăl regelui Lamoni 
despre a ne naşte din Dumnezeu?

Aţi putea marca această frază din Alma 22:18: „Eu 
voi abandona toate păcatele mele pentru ca să Te pot 
cunoaşte pe Tine”. Reflectaţi la următorul adevăr şi no-
taţi-l în scripturile voastre sau în jurnalul pentru studiul 
scripturilor: Trebuie să fim dispuşi să ne abandonăm 
păcatele pentru a fi schimbaţi din punct de vedere 
spiritual şi născuţi din Dumnezeu.

Citiţi următoarea afirmaţie a vârstnicului 
Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli: „Evanghelia lui Isus 
Hristos ne îndeamnă să ne schimbăm. 
«Pocăiţi-vă» este mesajul ei cel mai 
frecvent, iar pocăinţa înseamnă renunţa-

rea la toate obiceiurile noastre – personale, familiale, 
etnice şi naţionale – care sunt contrare poruncilor lui 
Dumnezeu. Scopul Evangheliei este să transforme 
făpturile obişnuite în fiinţe celeste şi, pentru aceasta, 
este nevoie de schimbare” („Pocăinţă şi schimbare”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2003, p. 37).

Reflectaţi la ceea ce trebuie să faceţi în viaţa voas-
tră acum pentru a fi schimbaţi din punct de vedere 
spiritual.

Citiţi Alma 22:19–22 pentru a vedea ce evenimente 
au urmat rugăciunii regelui. Citiţi Alma 22:23–27 

căutând să observaţi ceea ce a făcut tatăl regelui 
Lamoni deoarece trăise experienţa unei schimbări în 
inimă şi obţinuse pentru el însuşi Spiritul Domnului.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ceea ce 
aţi învăţat despre a ne naşte din nou studiind despre tatăl 

regelui Lamoni. Explicaţi cum credeţi că poate exemplul său să-i 
ajute pe tinerii din zilele noastre să facă schimbări în vieţile lor 
care să-i ajute să fie născuţi din Dumnezeu.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 21–22 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 17: ZIUA 4

Alma 23–24
Introducere
După convertirea sa, regele lamaniţilor a proclamat 
libertate religioasă în rândul poporului său. Această 
proclamare le-a permis lui Aaron şi fraţilor săi să pre-
dice Evanghelia şi să întemeieze biserici în multe oraşe 
lamanite. Mii de lamaniţi au fost convertiţi şi nu s-au 
rătăcit niciodată. Acei lamaniţi care se convertiseră la 
Domnul au făcut un legământ să renunţe la armele de 
război. Ei şi-au luat numele de anti-nefi-lehiţi. Când 
lamaniţii neconvertiţi i-au atacat, mulţi dintre anti-ne-
fi-lehiţi au preferat să-şi sacrifice vieţile decât să-şi 
încalce legământul.

Alma 23
Mii de lamaniţi sunt convertiţi la Domnul şi îşi schimbă 
numele în anti-nefi-lehiţi.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, desenaţi o faţă 
veselă şi una tristă. Scrieţi Credincios lângă faţa veselă şi 

Inconsecvent lângă cea tristă. În timp ce citiţi următoarea afirma-
ţie a vârstnicului Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, căutaţi cuvinte sau expresii care să descrie aceste 
două feluri de oameni. Scrieţi aceste cuvinte sau expresii sub de-
senul corespunzător.

„Fiecare dintre noi a observat cum unele 
persoane trec prin viaţă realizând în 
permanenţă lucruri corecte. Ele par 
fericite, chiar entuziasmate [cu privire la] 
viaţă. Când trebuie să facă alegeri dificile, 
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ele par, invariabil, că le fac pe cele corecte, chiar când 
[sunt] posibile alternative ademenitoare. Ştim că ele 
sunt supuse ispitei, dar… par că uită de ea. La fel, am 
observat cum altele nu sunt atât de curajoase în luarea 
deciziilor. Într-un mediu spiritual puternic, [acestea iau 
hotărârea de a se îmbunătăţi, de a-şi schimba cursul 
vieţii, de a lăsa deoparte obiceiurile care îi slăbesc]. 
Sunt foarte sincere în hotărârea lor de a se schimba, 
totuşi, la scurt timp, ele fac din nou aceleaşi lucruri pe 
care se hotărâseră să le abandoneze.

În ce constă [deosebirea] dintre vieţile acestor două 
grupuri? Cum [puteţi să faceţi, cu consecvenţă, alege-
rile potrivite]?” („Convertirea deplină aduce fericire”, 
Liahona, iulie 2002, p. 26).

Reflectaţi la cum aţi răspunde acestor două întrebări 
adresate de vârstnicul Scott. Pe măsură ce studiaţi Alma 
23–24, gândiţi-vă de ce mulţi membri ai Bisericii rămân 
fideli Evangheliei lui Isus Hristos de-a lungul vieţii.

După ce regele lamaniţilor s-a convertit la Evanghelia 
lui Isus Hristos, el a trimis o proclamaţie către întregul 
său popor şi a avut loc un miracol. Mii de lamaniţi au 
fost convertiţi, la rândul lor. Citiţi Alma 23:1–5 pentru a 
vedea care era proclamaţia şi cum a avut loc miracolul.

Citiţi Alma 23:6–7. Câţi dintre miile de oameni care au 
fost „convertiţi [la] Domnul” au rămas convertiţi de-a 
lungul vieţii?   
 

După ce aceşti lamaniţi au fost convertiţi, ei au dorit 
să-şi ia un alt nume, astfel încât să nu mai fie cunoscuţi 
drept lamaniţi. Citiţi Alma 23:16–18 şi identificaţi nu-
mele pe care l-au ales şi binecuvântările pe care le-au 
primit datorită credinţei lor.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, sub desenul eti-
chetat „Credincios”, scrieţi ce aţi învăţat de la anti-ne-

fi-lehiţi despre a fi credincioşi Domnului de-a lungul vieţii.

În scripturile voastre sau în jurnalul pentru studiul 
scripturilor, scrieţi următorul adevăr: Convertirea 
înseamnă să ne schimbăm spiritual şi să devenim 
o persoană nouă prin puterea lui Dumnezeu. La 
fel cum s-au schimbat anti-nefi-lehiţii, dacă sunteţi 
dornici să primiţi puterea ispăşirii în viaţa voastră prin 
credinţă şi pocăinţă, puteţi deveni persoane noi prin 
puterea lui Dumnezeu şi puteţi rămâne convertiţi 
de-a lungul vieţii.

Citiţi din nou cele două întrebări ale vârstnicului Scott, 
apoi citiţi răspunsul său: „Adevărata convertire este 
[rodul] credinţei, pocăinţei şi al supunerii consecvente… 
Convertirea adevărată vă va întări capacitatea dumnea-
voastră de a face ceea ce ştiţi că trebuie să faceţi, atunci 

când trebuie să o faceţi, indiferent de circumstanţe” 
(„Convertirea deplină aduce fericire”, p. 27).

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: Conform celor relatate în Alma 

23:18, lamaniţii convertiţi au început să fie harnici şi prietenoşi 
cu nefiţii. Când oamenii încearcă să se pocăiască şi să-şi schimbe 
vieţile, de ce este important ca ei să se asocieze cu alţii care se 
străduiesc, de asemenea, să trăiască în mod drept?

 4. Examinaţi termenii pe care i-aţi enumerat sub desenul 
„Credincios” din jurnalul pentru studiul scripturilor. Gân-

diţi-vă la cât de bine vă definesc aceşti termeni nivelul de conver-
tire. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor ce veţi face 
pentru a deveni mai deplin convertiţi la Domnul.

Alma 24
Anti-nefi-lehiţii fac legământul de a nu mai pune niciodată 
mâna pe arme.
După cum este consemnat în Alma 24:3, regele lama-
niţilor i-a conferit împărăţia fiului său cu puţin înainte 
de moartea sa şi i-a dat fiului său numele de Anti-Ne-
fi-Lehi. Citiţi Alma 24:1–5 pentru a vedea ce problemă 
a apărut la scurt timp după aceea, care i-a determinat 
pe Amon şi pe fraţii săi să ţină un consiliu cu regele. 
Când s-a aflat că lamaniţii neconvertiţi începeau răz-
boiul împotriva anti-nefi-lehiţilor, aceşti oameni drepţi 
au hotărât să nu facă pregătiri pentru a se apăra (vezi 
Alma 24:6). Citiţi Alma 24:7–14 şi identificaţi motivul 
pentru care au luat anti-nefi-lehiţii această hotărâre.
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 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce învăţaţi 
de la anti-nefi-lehiţi despre ceea ce înseamnă să ne aban-

donăm păcatele atunci când ne pocăim.

Citiţi Alma 24:15–18 şi căutaţi ce au făcut anti-ne-
fi-lehiţii pentru a-I arăta Domnului că se pocăiseră 
cu adevărat. De ce şi-a îngropat poporul săbiile şi alte 
arme adânc în pământ? (Vezi Alma 24:17–18.)

În vieţile noastre, atunci când ne pocăim 
de păcate, trebuie să ne străduim să nu 
mai comitem niciodată acele păcate. Citiţi 
ce ne-a învăţat preşedintele Spencer W. 
Kimball despre abandonarea păcatului ca 
fiind un aspect important al pocăinţei: 

„Când abandonează păcatul, o persoană nu poate doar 
să-şi dorească condiţii mai bune. Ea trebuie să le 
creeze… Trebuie să fie sigură nu numai că a abandonat 
păcatul, dar şi că a schimbat situaţiile care duc la păcat. 
Trebuie să evite locurile, condiţiile şi împrejurările în 
care a avut loc păcatul, căci acestea ar putea să-i dea 
naştere din nou cu uşurinţă. Trebuie să părăsească 
persoanele cu care a fost comis păcatul. Nu trebuie să 
urască persoanele implicate, dar trebuie să le evite şi să 
evite orice lucru asociat cu păcatul. Trebuie… să-şi 
construiască o viaţă nouă. Trebuie să elimine orice ar 
răscoli amintiri vechi” (The Miracle of Forgiveness 
[1969], p. 171–172).

În Alma 24:10–12, marcaţi cuvinte sau expresii care 
arată pocăinţa anti-nefi-lehiţilor şi iertarea păcatelor 
lor de către Dumnezeu. Scrieţi următorul principiu pe 
margine, lângă aceste versete: Dacă facem tot ce pu-
tem pentru a ne pocăi, Dumnezeu ne va înlătura 
vina şi ne va ajuta să rămânem curaţi. Faceţi refe-
rire la relatarea în care anti-nefi-lehiţii îşi îngroapă 
armele în pământ. În zilele noastre, şi noi trebuie să 
ne „îngropăm” păcatele pentru a-I arăta Domnului că 
facem tot ce putem pentru a ne pocăi şi a nu mai face 
din nou aceleaşi păcate.

 6. Gândiţi-vă la cum ar putea persoanele din situaţiile 
de mai jos să se asigure că nu vor comite din nou aceleaşi 

păcate. În jurnalul pentru studiul scripturilor, notaţi-vă sugestiile 
pentru fiecare situaţie :
 a. Cineva a urmărit o scenă pornografică dintr-un film pentru că 
prietenii l-au încurajat să vadă filmul alături de ei.
 b. Cineva a încălcat în secret Cuvântul de înţelepciune alături de 
prieteni când au ieşit împreună noaptea.
 c. Cineva i-a dat răspunsurile de la un examen unui prieten care 
se pregătea să dea acelaşi test mai târziu în aceeaşi zi.

Reflectaţi la următoarea întrebare: Ce anume din viaţa 
voastră trebuie să „îngropaţi” pentru a nu fi ispitiţi să 
mai comiteţi păcatele de care v-aţi pocăit?

Citiţi Alma 24:19–22 pentru a vedea ce au făcut 
anti-nefi-lehiţii când au venit lamaniţii să se lupte cu 
ei. Aceşti oameni şi-au arătat devotamentul faţă de 
Domnul fiind dispuşi să moară decât să încalce o pro-
misiune pe care I-o făcuseră Domnului. Ei îşi oferiseră 
vieţile Domnului în întregime şi I-au rămas pe deplin 
credincioşi de-a lungul vieţii lor.

Citiţi ceea ce ne-a învăţat preşedintele Ezra Taft Benson 
despre a ne oferi vieţile Domnului:

„Bărbaţii [şi femeile] care se schimbă 
pentru Hristos vor fi conduşi de Hristos. 
Asemenea lui Pavel, ei vor întreba: 
«Doamne, ce vrei să fac?» (Faptele 
apostolilor 9:6)…

Voia lor se contopeşte cu voia Lui. (vezi 
Ioan 5:30).

Ei fac întotdeauna acele lucruri care-I sunt plăcute 
Domnului (vezi Ioan 8:29).

Nu numai că şi-ar da viaţa pentru Domnul, dar, ce este 
mai important, ei doresc să trăiască pentru El.

Intraţi în căminele lor şi tablourile de pe pereţi, cărţile 
de pe rafturi, muzica pe care o ascultă, cuvintele şi 
faptele lor arată că sunt creştini.

Ei sunt martori ai lui Dumnezeu în toate timpurile, în 
toate lucrurile şi în toate locurile (vezi Mosia 18:9).

Ei Îl au pe Hristos în minte, pentru că fiecare gând al 
lor este îndreptat spre El (vezi D&L 6:36).

Îl au pe Hristos în inimile lor pentru că întreaga lor afec-
ţiune se îndreaptă spre El pentru totdeauna (vezi Alma 
37:36)” („Born of God”, Ensign, nov. 1985, p. 6–7).

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: În această săptămână, care sunt câ-

teva dintre modurile în care puteţi arăta că v-aţi oferit pe deplin 
viaţa Domnului?

Citiţi Alma 24:23–27, unde este descrisă reacţia lama-
niţilor când au văzut că anti-nefi-lehiţii nu voiau să 
lupte. În timp ce citiţi, găsiţi cuvinte sau expresii care 
ne învaţă acest principiu: Fiind credincioşi Domnu-
lui, noi îi putem ajuta pe alţii să se convertească. 
Gândiţi-vă la cum ar putea fi influenţaţi anumiţi 
membri ai familiei sau anumiţi prieteni de hotărârea 
voastră de a fi credincioşi Domnului.

 8. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 23–24 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).
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Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 18: ZIUA 1

Alma 25–29
Introducere
După ani de predicare a Evangheliei, Amon L-a lăudat 
pe Domnul şi şi-a exprimat recunoştinţa pentru bine-
cuvântarea de a fi un instrument în mâinile Sale care să 
aducă Evanghelia lamaniţilor. Mulţi dintre lamaniţi au 
început să creadă în Domnul, s-au pocăit şi şi-au luat 
numele de anti-nefi-lehiţi. După ce anti-nefi-lehiţii au 
făcut legământ cu Dumnezeu să nu mai ridice nicio-
dată armele de război, amaleciţii şi lamaniţii au început 
să facă pregătiri de luptă împotriva lor. Pentru a-i ajuta 
să-şi ţină legământul făcut cu Domnul, anti-nefi-lehiţii 
au acceptat oferta nefiţilor de a-i proteja. Profetul nefit, 
Alma, şi-a exprimat bucuria pe care a simţit-o propo-
văduind Evanghelia şi invitându-i pe alţii să vină la 
Isus Hristos.

Alma 25
Profeţia lui Abinadi este îndeplinită, iar mulţi lamaniţi sunt 
convertiţi.
Gândiţi-vă la schimbările pe care le-aţi făcut pe mă-
sură ce v-aţi convertit la Evanghelia lui Isus Hristos. 
Alma 25 relatează îndeplinirea profeţiei lui Abinadi 
care spune că urmaşii preoţilor lui Noe vor fi căutaţi 
şi ucişi şi arată faptul că Domnul Îşi apără profeţii şi le 
îndeplineşte profeţiile inspirate (vezi Alma 25:9). De 
asemenea, ne relatează felul în care mulţi lamaniţi s-au 
pocăit şi s-au alăturat anti-nefi-lehiţilor. Citiţi Alma 
25:14 şi identificaţi lucrurile pe care le-au făcut aceşti 
lamaniţi pe măsură ce s-au convertit la Evanghelie. 
În Alma 25:15, aflăm două motive pentru care aceştia 
ţineau legea lui Moise.

Alma 26
Amon se bucură de îndurarea Domnului faţă de lamaniţi şi 
de fiii lui Mosia.
De ce anume este nevoie pentru a construi o casă 
sau o biserică? Ce fel de biserică ar putea construi un 
meşter iscusit dacă ar avea uneltele sau instrumentele 
potrivite? În Alma 26, Amon s-a descris pe sine şi pe 
fraţii săi ca fiind instrumente în mâinile lui Dumne-
zeu pentru a înfăptui o lucrare măreaţă. Citiţi Alma 
26:1–5, 12–13 şi identificaţi ceea ce a înfăptuit Domnul 

folosindu-i pe Amon şi pe fraţii săi drept instrumente 
în mâinile Sale. (Aţi putea marca în scripturile voastre 
răspunsurile găsite.) În versetul 5, expresia „aţi pus 
mâna pe seceră” înseamnă a lucra din greu, „snopii” 
reprezintă convertiţii, „grânarul” reprezintă Biserica, iar 
expresia potrivit căreia cei care sunt adunaţi „să nu se 
irosească” se referă la Dumnezeu care îi păstrează pe 
convertiţi şi le oferă viaţa veşnică.

Identificaţi sau marcaţi una sau mai multe expresii din 
Alma 26:12 care să indice faptul că Amon a înţeles că 
era doar o unealtă în mâinile Domnului şi că Domnul 
era Cel care a îndeplinit miracolele din timpul misiu-
nii sale.

Din aceste versete învăţăm acest principiu: Pe măsură 
ce ne pregătim şi devenim umili, Domnul ne întă-
reşte şi ne foloseşte ca pe un instrument în mâinile 
Sale. Un principiu asemănător pe care îl învăţăm din 
Alma 26 este că: Avem parte de bucurie când slujim 
cu credinţă Domnului şi copiilor Săi. Citiţi Alma 
26:11, 13, 16 şi marcaţi cuvântul bucurie sau a se bucura 
ori de câte ori apare.

Citiţi Alma 26:13–16 şi identificaţi motivele pentru care 
a spus Amon că se bucura.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi de ce cre-
deţi că simţim bucurie când ne aflăm în slujba Domnului. 

Aţi putea descrie şi un moment în care aţi simţit bucurie datorită 
slujirii voastre în Biserică.

Citiţi următoarele versete şi gândiţi-vă la răspunsurile 
pentru următoarele întrebări:

Alma 26:22–23, 26–29. Observaţi cerinţele necesare 
pentru a cunoaşte tainele lui Dumnezeu. Ce promi-
siune le este oferită misionarilor care au aceste însuşiri? 
Ce obstacole au întâmpinat Amon şi fraţii săi în slujirea 
lor oferită Domnului şi lamaniţilor? Care dintre aceste 
obstacole sunt asemănătoare celor pe care le întâmpină 
astăzi cei care Îi slujesc Domnului? Ce ar putea învăţa 
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misionarii din zilele noastre din Alma 26:29 cu privire 
la locul în care trebuie să predice Evanghelia?

Alma 26:30. Ce i-a încurajat pe fiii lui Mosia să conti-
nue să slujească, chiar şi în vremuri grele?

 2. Citiţi Alma 26:35–37 şi răspundeţi la întrebările ur-
mătoare în jurnalul pentru studiul scripturilor:

 a. Ce adevăruri prezentate în aceste versete vă oferă motive de 
a vă bucura de bunătatea lui Dumnezeu? (Aţi putea însemna ex-
presiile care indică aceste adevăruri.)
 b. Cum vă ajută faptul de a şti că Dumnezeu are grijă de voi?

Alma 27
Amon duce poporul lui Anti-Nefi-Lehi în locuri sigure, 
printre nefiţi.
În timp ce vă pregătiţi să studiaţi Alma 27, gândiţi-vă 
la răspunsuri pentru următoarele întrebări:

• V-a făcut cineva vreodată o promisiune şi apoi a 
încălcat-o?

• Cunoaşteţi pe cineva care întotdeauna s-a ţinut de 
cuvânt faţă de voi?

• Ce sentimente aveţi faţă de cei care îşi ţin 
promisiunile? De ce?

După eforturile lor eşuate de a-i distruge pe nefiţi, 
lamaniţii au încercat să-i distrugă pe lamaniţii (an-
ti-nefi-lehiţii) care fuseseră convertiţi de Amon şi de 
fraţii săi. Amintiţi-vă că anti-nefi-lehiţii îşi îngropaseră 
armele de război pentru a arăta că îşi vor ţine legă-
mântul de a nu mai ucide niciodată. Pentru a afla cât 
de hotărâţi erau anti-nefi-lehiţii să ţină acel legământ, 
citiţi Alma 27:2–3.

Imaginaţi-vă cât de puternic era angajamentul anti-ne-
fi-lehiţilor de a-şi cinsti legământul încât nu au ridicat 
armele atunci când au fost atacaţi. Gândiţi-vă la cum 
vă puteţi întări angajamentul de a vă respecta 

legămintele făcute cu Tatăl Ceresc atunci când pare 
dificil să o faceţi.

Din cauza persecuţiei şi a atacurilor din partea lamani-
ţilor ticăloşi, Amon i-a condus pe anti-nefi-lehiţi spre 
Zarahemla – un oraş nefit – unde nefiţii au promis să-i 
protejeze de duşmanii lor. Gândiţi-vă la ce aţi putea 
face pentru a-i ajuta pe cei din jurul vostru să respecte 
legămintele pe care le-au făcut cu Domnul.

Odată ajunşi în Zarahemla, nefiţii i-au numit pe an-
ti-nefi-lehiţi poporul lui Amon. Citiţi Alma 27:27–30 
şi căutaţi lucrurile pentru care a fost cunoscut poporul 
lui Amon. Însemnaţi cuvinte sau expresii care ne 
învaţă următorul principiu: Când suntem pe deplin 
convertiţi la Domnul, ţinem legămintele pe care 
le-am făcut cu El.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre întrebările de mai jos sau la ambele:

 a. Ce experienţe aţi avut în care v-a fost greu să ţineţi legămin-
tele făcute cu Domnul şi totuşi le-aţi ţinut?
 b. Cine a fost pentru voi un exemplu de persoană credincioasă 
şi fidelă legămintelor făcute cu Domnul? Cum a arătat acea per-
soană fidelitate faţă de acele legăminte?

Alma 28
Nefiţii îi înving pe lamaniţi într-o bătălie mare.

 4. Imaginaţi-vă că sunteţi reporter şi aveţi sarcina de a 
transmite evenimentele descrise în Alma 28. Citiţi Alma 

28:1–6, 11–14 şi scrieţi un scurt paragraf în jurnalul pentru stu-
diul scripturilor, rezumând ceea ce s-a întâmplat. Asiguraţi-vă că 
răspundeţi la următoarele întrebări în respectivul paragraf.
 a. Ce preţ au plătit nefiţii pentru că au ajutat poporul lui Amon 
să-şi ţină legămintele? (Vezi Alma 28:1–3.)
 b. Cât de mult i-a afectat pe nefiţi moartea acestor oameni? 
(Vezi Alma 28:4–6.)
 c. De ce unora le-a fost teamă când cei dragi au murit, în timp 
ce alţii s-au bucurat şi au fost plini de speranţă? (Vezi Alma 
28:11–12.)

Scrieţi un principiu care să rezume ceea ce aţi învăţat 
din Alma 28:11–12:   
 

Unul dintre principiile predate în Alma 28 este acela 
că: Atunci când avem credinţă în Isus Hristos şi în 
promisiunile Sale, putem avea speranţă şi bucurie, 
în pofida morţii.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre întrebările următoare sau la ambele:

 a. Când aţi văzut pe cineva că reacţionează cu speranţă în faţa 
morţii sale sau a cuiva drag, datorită credinţei în Isus Hristos?
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 b. Cum i-aţi explica unei persoane procesul morţii astfel încât 
ea să aibă speranţă după decesul cuiva drag?

Identificaţi cele trei afirmaţii „şi astfel, noi vedem” ale 
lui Mormon din Alma 28:13–14. Le-aţi putea însemna 
în scripturile voastre. Ce puncte subliniază Mormon 
atunci când încheie relatarea misiunii fiilor lui Mosia 
printre lamaniţi? Gândiţi-vă de ce este important ca 
voi să cunoaşteţi aceste adevăruri.

Alma 29
Slava lui Alma este de a aduce suflete la Dumnezeu.
V-aţi dorit vreodată să aveţi, de unul singur, puterea de 
a face un mare bine sau de a opri un lucru groaznic care 
se întâmplă în lume? Alma 29 cuprinde exprimarea do-
rinţei lui Alma de a fi un instrument în mâinile Domnu-
lui. Căutaţi, în Alma 29:1–3, dorinţa inimii lui Alma.

Amintindu-vă ce se întâmplase cu Alma când era 
tânăr, gândiţi-vă de ce ar fi avut Alma dorinţa pe care 
a exprimat-o. Observaţi, în Alma 29:3, de ce a simţit el 
că păcătuia prin această dorinţă. Citiţi Alma 29:4–5 şi 
identificaţi ce anume le oferă Domnul celor care au 
dorinţe curate.

Căutaţi în Alma 29:10, 14–16 şi însemnaţi răsplata 
pe care a primit-o Alma pentru că a adus suflete la 
Hristos. Puteţi însemna cuvântul bucurie de fiecare dată 
când Alma îl foloseşte în aceste versete.

Un principiu predat în Alma 29 este că: Vom avea 
parte de bucurie când îi ajutăm pe alţii să se pocă-
iască şi să vină la Isus Hristos. Ce experienţe perso-
nale v-au ajutat să simţiţi bucurie în a-i ajuta pe alţii să 
vină la Hristos?

Gândiţi-vă un moment la moduri în care puteţi ajuta 
persoanele din următoarele grupuri de oameni să facă 
schimbările necesare în vieţile lor şi să vină la Isus 
Hristos: (a) prietenii voştri, (b) membrii familiei voas-
tre, şi (c) cei pe care încă nu-i cunoaşteţi bine. Căutaţi 
îndrumarea Spiritului în timp ce încercaţi să găsiţi 
ocazii de a-i aduce pe alţii la Isus Hristos.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 25–29 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 18: ZIUA 2

Alma 30
Introducere
După o mare bătălie împotriva lamaniţilor, peste ţara 
lui Zarahemla s-a aşternut pacea. În mijlocul acestei 
perioade de pace, un bărbat numit Corihor a început 
să predice că nu avea să fie niciun Hristos. Învăţăturile 
sale false i-au făcut să păcătuiască pe cei care l-au cre-
zut. El a vorbit împotriva conducătorilor Bisericii, pre-
tinzând că aceştia predicau „[tradiţii] nebuneşti”(Alma 
30:27). Corihor a fost adus înaintea lui Alma, care l-a 
învăţat că toate lucrurile mărturisesc despre Hristos. 
În cele din urmă, Corihor a mărturisit că faptele sale 
fuseseră conduse de către diavol.

Alma 30:1–29
Corihor, un antihrist, ia în derâdere doctrina lui Hristos.
Închipuiţi-vă că cineva v-a pregătit un fel de mâncare. 
Arăta şi mirosea delicios, dar vi s-a făcut foarte rău 
când aţi mâncat din ea. Gândiţi-vă un moment la cum 
se pot asemăna învăţăturile false cu faptul de a vă fi 
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oferită o mâncare care arată apetisant, dar care, fără să 
ştiţi, este toxică.

Aţi studiat înainte despre antihriştii Şerem (vezi 
Iacov 7) şi Nehor (vezi Alma 1). Amintiţi-vă că o 
definiţie a cuvântului antihrist este „oricine sau orice 
denaturează… adevăratul plan de salvare al Evanghe-
liei şi care se opune lui Hristos, făţiş sau în secret”. 
(Ghidul pentru scripturi, „Antihrist,” scriptures.lds.
org). Astăzi veţi învăţa despre un alt bărbat care era 
duşman al lui Hristos şi ale cărui învăţături false i-au 
înşelat pe alţii şi i-au condus spre păcat. Mulţi oameni 
din lumea zilelor noastre folosesc argumente asemă-
nătoare celor ale lui Corihor împotriva celor care îşi 
exprimă credinţa în Dumnezeu.

Corihor a început să predice printre nefiţi. Citiţi Alma 
30:6, 12 şi căutaţi expresiile care arată faptul că numitul 
Corihor era antihrist.

Citiţi Alma 30:12–18 şi potriviţi învăţăturile false ale lui 
Corihor cu implicaţiile acestora.

Câteva învăţături 
false ale lui Corihor, 
un antihrist.

Posibile interpretări şi implicaţii 
ale învăţăturilor false.

 ___ 1. Alma 
30:13–14

 A. Dacă nu ai dovezi fizice ale 
adevărurilor religioase, nu 
trebuie să crezi în Isus Hristos 
sau în Evanghelia Sa. Nu există 
revelaţie personală prin Duhul 
Sfânt.

 ___ 2. Alma 30:15  B. Nu există păcat. Nu există un 
standard universal a ceea ce e 
bine sau rău.

 ___ 3. Alma 30:16  C. Oamenii prosperă numai prin 
eforturile proprii. Nu este 
nevoie de Dumnezeu în lucrările 
oamenilor.

 ___ 4. Alma 30:17 
(„fiecare om a 
trecut…”)

 D. Cuvintele profeţilor şi 
scripturile nu sunt adevărate, 
deci nu trebuie să credeţi în 
profeţiile lor.

 ___ 5. Alma 30:17 
(„orice a făcut un 
om…”)

 E. Nu există iertare de păcate. Nu 
este necesar să căutăm ajutor 
prin ispăşire deoarece ispăşirea 
nu există.

 ___ 6. Alma 30:18  F. Nu există viaţă după moarte, 
deci nu trebuie să ne facem griji 
cu privire la vreo judecată după 
această viaţă.

(Răspunsurile la acest exerciţiu se găsesc la sfârşitul 
acestei lecţii.)

În Alma 30:18 este predat principiul: Satana foloseşte 
doctrine false pentru a ne ademeni să facem păcate.

Preşedintele Boyd K. Packer, preşedinte al Cvorumului 
celor Doisprezece Apostoli, ne-a învăţat:

„Comportamentul nostru nu este controlat 
în totalitate de impulsuri fireşti. Comporta-
mentul începe şi odată cu credinţa.

Crezurile se nasc din filozofii sau din doc-
trine. Doctrinele pot fi spirituale sau secu-

lare, sănătoase sau distructive, adevărate sau false…

Doctrina adevărată, bine înţeleasă, schimbă atitudini 
şi comportamente” („Little Children”, Ensign, nov. 
1986, p. 17).

 1. Alegeţi două sau mai multe dintre învăţăturile false 
ale lui Corihor enumerate în tabelul din cadrul exerciţiu-

lui. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi care sunt doctri-
nele adevărate şi spuneţi cum vă sunt influenţate atitudinea şi 
comportamentul de cunoaşterea adevărului.

După succesul înregistrat în ţara lui Zarahemla, Cori-
hor a mers în ţara lui Ierşon pentru a propovădui către 
poporul lui Amon. Citiţi Alma 30:19–20 şi aflaţi dacă 
aceştia i-au acceptat învăţăturile false.

Oamenii din poporul lui Amon „erau mai înţelepţi 
decât mulţi dintre nefiţi” şi „[au] făcut ca el să fie alun-
gat din ţară” (Alma 30:20–21). Din ceea ce aţi învăţat 
despre poporul lui Amon, de ce credeţi că ei nu au 
crezut învăţăturile false ale lui Corihor?

Alma 30:21–29 relatează cum Corihor a mers apoi în 
ţara lui Ghedeon „şi aici nu a avut mare succes” (Alma 
30:21). Unele dintre argumentele lui Corihor împo-
triva Bisericii şi învăţăturilor acesteia se găsesc în Alma 
30:24, 27, iar două dintre ele sunt: (1) cei care cred în 
Dumnezeu sunt în sclavie şi (2) religia îi privează de 
libertăţi. Aceste argumente încă sunt folosite de cei 
care se opun religiei în zilele noastre.

Preşedintele Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie, 
ne-a învăţat că, de fapt, credinţa noastră în Dumne-
zeu ne oferă libertate: „Corihor argumenta, la fel cum 
au argumentat în mod fals femei şi bărbaţi încă de la 
începutul timpului, că a asculta de sfatul slujitorilor 
lui Dumnezeu înseamnă a renunţa la darul indepen-
denţei dat de Dumnezeu. Dar argumentul este fals 
deoarece prezintă greşit realitatea. Când respingem 
sfaturile care vin de la Dumnezeu, noi nu alegem să 
fim independenţi de influenţe exterioare. Noi alegem 
altfel de influenţă. Noi respingem protecţia unui Tată 
din Ceruri atotputernic, atotştiutor, care ne iubeşte 
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desăvârşit, şi al cărui întreg scop, la fel ca şi al Fiului 
Său Preaiubit, este de a ne oferi viaţă veşnică, de a ne 
da tot ceea ce are şi de a ne aduce înapoi acasă, ca 
familii, în braţele dragostei Sale. Respingând sfatul 
Său, noi alegem influenţa unei alte puteri, al cărei 
scop este de a ne face nefericiţi şi care este motivată 
de ură. Noi avem libertatea de a alege, fiind un dar de 
la Dumnezeu. Aceasta nu este dreptul de a alege să 
fim liberi de orice influenţă, ci dreptul inalienabil de a 
ne supune oricărei dintre aceste puteri alegem” („Fin-
ding Safety in Counsel”, Ensign, mai 1997, p. 25).

 2. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor ce i-aţi re-
comanda unei persoane să facă pentru a se proteja de 

doctrine false de genul celor propovăduite de Corihor.

Alma 30:30–60
Corihor cere un semn de la Alma şi este amuţit prin puterea 
lui Dumnezeu.
În cele din urmă, Corihor a fost adus înaintea lui 
Alma. Citiţi Alma 30:30–31 şi căutaţi acuzaţiile pe 
care le-a adus Corihor lui Alma şi celorlalţi conducă-
tori al Bisericii. „A-şi însuşi munca poporului” implica 
faptul că Alma şi ceilalţi se îmbogăţiseră datorită 
slujirii lor în Biserică. Gândiţi-vă la răspunsuri pentru 
următoarele întrebări:

• Din experienţa voastră avută cu conducătorii Biseri-
cii, de ce sunt false aceste acuzaţii?

• Cum credeţi că aţi fi răspuns acuzaţiilor lui Corihor 
dacă aţi fi fost Alma?

Citiţi Alma 30:32–35 şi descoperiţi răspunsul lui Alma 
către Corihor. Gândiţi-vă la cum aţi văzut că se reflectă 
adevărul din răspunsul lui Alma în vieţile celor care vă 
conduc episcopia sau ramura sau ale altor membri ai 
Bisericii pe care îi admiraţi.

Dacă este posibil, invitaţi un prieten sau un membru 
al familiei să citească Alma 30:37–45 împreună cu 
voi. Unul să citească cuvintele lui Alma, iar celălalt, 
cuvintele lui Corihor. În timp ce citiţi amândoi, căutaţi 
dovezi ale existenţei lui Dumnezeu afirmate de Alma. 
(Dacă nu este posibil să citiţi împreună cu cineva, 
închipuiţi-vă schimbul de replici dintre cei doi bărbaţi 
în timp ce citiţi.)

 3. Faceţi următoarele exerciţii în jurnalul pentru studiul 
scripturilor:

 a. Scrieţi care dintre dovezile citate de Alma reprezintă pentru 
voi o mărturie cu însemnătate deosebită a existenţei lui Dumne-
zeu şi de ce aceasta este o dovadă atât de puternică a faptului 
că El există.
 b. Scrieţi cel puţin alte trei dovezi pe care le-aţi observat în 
viaţa voastră care „arată că este un Dumnezeu” (Alma 30:44) şi 

explicaţi pe scurt cum v-a întărit fiecare dintre acestea credinţa 
în Dumnezeu.

O doctrină care se găseşte în versetele pe care le-aţi 
studiat este aceea că: Toate lucrurile mărturisesc că 
Dumnezeu este Creatorul Suprem. Gândiţi-vă la ce 
se întâmplă cu credinţa voastră atunci când alegeţi să 
căutaţi şi să vă amintiţi de aceste dovezi şi mărturii.

Observaţi ce a făcut profetul Alma când a interacţionat 
cu Corihor: el a corectat învăţăturile false (vezi Alma 
30:32–35), a depus mărturie despre adevăr (vezi Alma 
30:37–39), i-a cerut lui Corihor să aducă dovezi (vezi 
Alma 30:40–42) şi i-a oferit dovezi ale existenţei lui 
Dumnezeu (vezi Alma 30:44). Ce puteţi învăţa din 
exemplul lui Alma despre cum să ne purtăm cu cei care 
aduc argumente împotriva adevărului?

Uneori, singura apărare pe care o avem 
împotriva celor care ne atacă credinţa este 
să ne împărtăşim mărturia despre adevăr. 
Nu este nicio ruşine în această abordare 
– Alma, un profet al lui Dumnezeu, a folo-
sit această abordare în cazul lui Corihor. 

După cum a explicat vârstnicul Jeffrey R. Holland, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: „Argumentele 
lui Corihor par foarte contemporane pentru cititorul 
modern, dar Alma a folosit o armă atemporală şi, în 
cele din urmă, de necontestat pentru a-i răspunde 
– puterea mărturiei personale” (Christ and the New 
Covenant [1997], p. 121).

În pofida multelor dovezi sau semne pe care Alma i 
le-a împărtăşit lui Corihor pentru a-i dovedi existenţa 
lui Dumnezeu, Corihor a cerut încă un semn şi el a 
fost amuţit (ceea ce înseamnă că nu putea vorbi; vezi 
Alma 30:45–50). Citiţi Alma 30:51–53 şi căutaţi moti-
vele pentru care Corihor a spus că a propovăduit ceea 
ce propovăduise.

Când Corihor nu a mai putut propovădui doctrine 
false, el a recunoscut că propovăduise aceste doctrine 
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false „pentru că ele erau plăcute pentru mintea car-
nală” (Alma 30:53). A avea o „minte carnală” înseamnă 
a ne concentra asupra plăcerilor lumeşti sau asupra 
satisfacerii poftelor trupului. Cei care crezuseră învă-
ţăturile lui Corihor credeau că se puteau complăcea în 
plăceri fizice şi în lucruri materiale şi că nu vor exista 
consecinţe. Aceste idei au dus la o viaţă plină de păcat 
(vezi Alma 30:18).

Alma 30:54–59 relatează faptul că Corihor a fost 
alungat, a mers din uşă în uşă cerşind mâncare şi, în 
cele din urmă, a fost călcat în picioare până când a 
murit. Citiţi Alma 30:60 şi căutaţi un adevăr important 
despre ce se întâmplă, în cele din urmă, cu cei care aleg 
să îl urmeze pe Satana. Însemnaţi următoarea frază în 
scripturile voastre: „Diavolul nu-i va scăpa pe copiii 
săi [cei care-l urmează] în ultima zi”. (În acest verset, 
copii înseamnă cei care-l urmează.)

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare:

 a. Cum s-a manifestat adevărul pe care l-aţi însemnat în Alma 
30:60 în viaţa lui Corihor?
 b. Comparaţi Alma 30:60 cu Alma 36:3. Ce dovezi aţi văzut în 
viaţa voastră sau în viaţa celorlalţi care să arate că Dumnezeu va 
continua să-i sprijine pe cei care se străduiesc să urmeze porun-
cile Sale?

Recapitulaţi principiile şi doctrinele adevărate pe care 
le-aţi studiat astăzi. Gândiţi-vă la moduri în care puteţi 
evita să fiţi înşelaţi de învăţături false, precum cele ale 
lui Corihor.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 30 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
Răspunsuri la exerciţiul de mai sus: (1) D, (2) A, (3) E, 
(4) C, (5) B, (6) F.

UNITATEA 18: ZIUA 3

Alma 31
Introducere
Alma a aflat că un grup de disidenţi nefiţi numiţi zo-
ramiţi se rătăciseră de la adevărul Evangheliei. Întristat 
de aceste veşti despre răutatea lor, Alma i-a luat pe alţii 
cu el să le predice zoramiţilor cuvântul lui Dumnezeu. 

Ei au fost martori la slujbele lor apostate de preaslăvire 
şi la mândria zoramiţilor. Alma s-a rugat cu sinceritate 
ca el şi colegii lui să găsească alinare şi să aibă succes 
în a-i întoarce pe zoramiţi la Domnul.

Alma 31:1–7
Alma şi colegii săi le predică cuvântul lui Dumnezeu 
zoramiţilor apostaţi.
Închipuiţi-vă că aveţi un prieten sau un membru al fa-
miliei care începe să se îndepărteze de Evanghelie sau 
care nu trăieşte în acord cu Evanghelia la potenţialul la 
care ar putea. Gândiţi-vă la răspunsuri pentru urmă-
toarele întrebări:

• Ce aţi putea face pentru a ajuta persoana respec-
tivă să se întoarcă la Biserică şi să dorească să ţină 
poruncile?

• La cine aţi putea apela pentru a vă ajuta să faceţi faţă 
problemelor şi confuziilor acestei persoane?

Această lecţie subliniază modul în care Alma şi alţi 
oameni au încercat să ajute un grup care se îndepărtase 
de adevărurile Evangheliei. Citiţi Alma 31:1–2. Cum s-a 
simţit Alma când a auzit ce făceau zoramiţii?   
 

Citiţi Alma 31:3–4 şi descoperiţi de ce începuseră nefiţii 
să se teamă din cauza faptelor zoramiţilor.

Gândindu-vă la ceea ce aţi învăţat în timpul studiului 
Cărţii lui Mormon, ce anume credeţi că ar fi de ajutor 
pentru a-i încuraja pe zoramiţi să se pocăiască şi să se 
întoarcă la adevărurile Evangheliei? Citiţi Alma 31:5 
şi identificaţi care era cea mai eficientă metodă de a-i 
aduce înapoi pe zoramiţi pe care o ştia Alma.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi de ce cre-
deţi că, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu este mai pu-

ternic în a-i ajuta pe oameni să se schimbe decât folosirea forţei 
sau decât orice altceva.

Reflectaţi la următoarea declaraţie a preşedinte-
lui Boyd K. Packer, preşedinte al Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli, despre puterea cuvântului lui 
Dumnezeu:

„Doctrina adevărată, bine înţeleasă, schimbă atitudini 
şi comportamente.

Studiul doctrinelor Evangheliei va 
perfecţiona comportamentul mai repede 
decât o face studierea conduitei. Accen-
tuarea comportamentului nedemn poate 
duce la un comportament nedemn. De 
aceea accentuăm cu tărie studiul doctri-

nelor Evangheliei” („Little Children”, Ensign, nov. 
1986, p. 17).
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Pe baza versetului Alma 31:5 şi a afirmaţiei preşedinte-
lui Packer, completaţi următorul principiu: Când stu-
diez cuvântul lui Dumnezeu, acesta mă va conduce 
   
 .

Printre alte posibilităţi, aţi putea completa principiul de 
mai sus astfel: Când studiez cuvântul lui Dumnezeu, 
acesta mă va conduce să fac ceea ce e drept.

 2. Reflectaţi la experienţele pe care le-aţi avut cu privire 
la scripturi şi auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Scrieţi de-

spre un moment în care cuvântul lui Dumnezeu v-a condus pe voi, 
pe membri ai familiei sau pe prieteni să faceţi ceea ce era drept.

Alma 31:8–23
Zoramiţii se roagă şi preaslăvesc într-un mod neadevărat.
Alma şi alţi şapte au mers să le propovăduiască cuvân-
tul lui Dumnezeu zoramiţilor. Când au ajuns, au ob-
servat că zoramiţii Îl preaslăveau pe Dumnezeu într-un 
mod surprinzător. La ce vă gândiţi când auziţi cuvântul 
preaslăvire ?

Preaslăvirea se referă la felul în care arătăm dragoste, 
pioşenie şi devotament faţă de Dumnezeu. Preaslăvi-
rea include, adesea, acţiuni precum rugăciunea, postul 
şi participarea la slujbele Bisericii. Totuşi, preaslăvirea 
adevărată ţine întotdeauna de sentimente. Citiţi Alma 
31:8–11 şi identificaţi şi marcaţi cuvinte şi expresii care 
descriu preaslăvirea zoramiţilor.

V-ar putea ajuta să ştiţi că „rânduielile Bisericii” 
(Alma 31:10) au legătură cu „rânduieli” cum ar fi jert-
fele cerute de legea lui Moise la vremea respectivă sau 
cu împărtăşania din zilele noastre. Puteţi însemna în 

Alma 31:10 unul dintre motivele pentru care trebuie 
să preaslăvim şi să ne rugăm zilnic.

Aţi putea nota acest principiu pe marginea scripturilor 
voastre, lângă Alma 31:9–11: Eforturile noastre zil-
nice de a ne ruga şi de a ţine poruncile ne întăresc 
împotriva ispitei.

Vârstnicul Rulon G. Craven, în timp ce slujea ca mem-
bru al Celor Şaptezeci, a subliniat importanţa preaslă-
virii personale zilnice ca protecţie împotriva ispitei şi 
erorii: „În anii care au trecut, am fost rugat, uneori, de 
către autorităţile generale să mă întâlnesc cu membri 
ai Bisericii aflaţi în procesul pocăinţei şi să-i intervievez 
pentru restaurarea binecuvântărilor pe care le primi-
seră în templu. Să restaurez binecuvântările acelor 
oameni minunaţi care s-au pocăit a fost întotdeauna o 
experienţă spirituală emoţionantă pentru mine. Le-am 
adresat unora dintre ei întrebarea: «Ce s-a întâmplat în 
viaţa dumneavoastră să vă facă să vă pierdeţi temporar 
calitatea de membru al Bisericii?» Cu ochii înlăcrimaţi, 
aceştia răspundeau: «Nu m-am supus principiilor 
de bază ale Evangheliei: rugăciunea, participarea cu 
regularitate la adunările Bisericii, slujirea în Biserică şi 
studierea Evangheliei. Apoi, am cedat ispitelor şi am 
pierdut îndrumarea Spiritului Sfânt»” („Temptation”, 
Ensign, mai 1996, p. 76).

În ce fel sprijină afirmaţia vârstnicului Craven adevărul 
care se găseşte în Alma 31:9–11?

Citiţi Alma 31:12–23 şi imaginaţi-vă cum ar fi să auziţi 
zoramiţii rugându-se din turnul lor. Gândiţi-vă la răs-
punsuri pentru următoarele întrebări:

• Ce v-ar îngrijora dacă aţi auzi pe cineva rugându-se 
în acest mod?

• Care sunt câteva dintre doctrinele false pe care le 
rosteau zoramiţii în rugăciunea lor?

• Ce atitudine aveau faţă de alţi oameni? (Observaţi 
de câte ori apar cuvintele noi, ne, noştri şi nouă în 
rugăciunea zoramiţilor.)

După ce fiecare persoană repeta aceeaşi rugăciune, „ei 
[se întorceau] la casele lor fără să mai vorbească iarăşi 
despre Dumnezeul lor, până când se adunau iarăşi la 
piedestalul cel sfânt” (Alma 31:23).

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare:

 a. Care sunt câteva dintre pericolele de a preaslăvi, a spune ru-
găciuni şi a vorbi despre Dumnezeu doar o dată pe săptămână?
 b. Care sunt câteva dintre modurile prin care Îl putem preaslăvi 
pe Dumnezeu pe parcursul întregii săptămâni?

În timp ce preaslăvim, atitudinea noastră este, de ase-
menea, importantă. Citiţi următoarea afirmaţie a vârst-
nicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece 
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Apostoli, despre felul în care atitudinea noastră ne 
influenţează modul de preaslăvire:

„Adesea, preaslăvirea include acţiuni, dar adevărata 
preaslăvire presupune o anumită atitudine.

Atitudinea necesară preaslăvirii evocă 
cele mai adânci sentimente de supunere, 
adorare şi veneraţie. Preaslăvirea combină 
iubirea şi reverenţa pentru a crea o stare 
de devotament care ne apropie spiritul şi 
mai mult de Dumnezeu” (Pure in Heart 

[1988], p. 125).

 4. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor cât de 
bine credeţi că preaslăviţi, inclusiv cât de potrivită este 

atitudinea voastră în următoarele situaţii: (a) rugăciunea perso-
nală zilnică, (b) studiul individual al scripturilor, zilnic, (c) supune-
rea faţă de porunci şi (d) participarea la adunările Bisericii şi 
luarea din împărtăşanie în fiecare săptămână. Stabiliţi-vă un 
obiectiv pentru a vă îmbunătăţi modul personal, zilnic, de preas-
lăvire. De asemenea, aţi putea spune unui părinte, conducător 
sau prieten despre obiectivul vostru, pentru ca acesta să vă încu-
rajeze în săptămânile care vor urma.

Alma 31:24–38
Alma se roagă ca misionarii să aibă tărie şi succes în a-i 
aduce pe zoramiţi înapoi la Domnul.
După ce a fost martorul modului greşit de preaslăvire 
a zoramiţilor, Alma s-a rugat Domnului. Citiţi Alma 
31:30–35 şi observaţi în ce fel s-a deosebit rugăciunea 
lui Alma de rugăciunea zoramiţilor.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce aţi în-
văţat despre modul în care să ne rugăm, comparând ru-

găciunea lui Alma cu rugăciunea zoramiţilor. De asemenea, 
consemnaţi felul în care exemplul de rugăciune sinceră oferită 
de Alma vă poate influenţa rugăciunile personale.

Citiţi Alma 31:36–38 şi căutaţi binecuvântările pe care 
le-au primit Alma şi colegii săi în timp ce au primit bi-
necuvântările preoţiei şi au predicat Evanghelia. Obser-
vaţi că fraza „şi-a pus mâinile pe toţi aceia care erau cu 
el” (Alma 31:36) se referă la aşezarea mâinilor pe cap.

Experienţa lui Alma şi a colegilor săi ne învaţă următo-
rul principiu: Dacă ne rugăm şi acţionăm cu cre-
dinţă, vom primi ajutor divin în încercările noastre.

După rugăciunea lui, Alma şi colegii săi au dat dovadă 
de credinţă acţionând şi încrezându-se în Domnul să 
le asigure ceea ce aveau nevoie în timp ce slujeau Lui 
şi copiilor Săi. Căutaţi moduri prin care puteţi urma 
exemplul lui Alma de a se ruga cu credinţă.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 31 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 18: ZIUA 4

Alma 32
Introducere
După ce au fost martorii modului greşit de preaslăvire 
al zoramiţilor, Alma şi colegii săi le-au predicat cuvân-
tul lui Dumnezeu. Ei au început să aibă succes printre 
oamenii care erau săraci şi alungaţi din sinagogile 
zoramiţilor. Folosind o analogie a plantării şi îngrijirii 
unei seminţe, Alma i-a învăţat ce trebuia să facă pentru 
a primi şi a îngriji credinţa în cuvântul lui Dumnezeu. 
Alma i-a invitat să încerce cuvântul şi să-şi îngrijească 
zilnic credinţa şi mărturia (şi ne invită şi pe noi să 
facem aceasta).

Alma 32:1–16
Alma îi învaţă pe zoramiţii care deveniseră umili din cauza 
sărăciei lor.

 1. Închipuiţi-vă că un prieten vă întreabă cum poate să 
ştie o persoană dacă Biserica este adevărată. În jurnalul 

pentru studiul scripturilor, scrieţi-vă răspunsul despre cum să do-
bândim o mărturie. Apoi, scrieţi Cum să primim şi să întărim o 
mărturie pe următorul rând din jurnalul vostru. În timp ce studiaţi 
Alma 32, faceţi o listă, sub acest titlu, cu lucrurile profunde pe 
care le descoperiţi despre cum să primim şi să întărim o mărturie. 
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Deoarece veţi continua să adăugaţi cuvinte la această listă în 
timpul lecţiei, va fi util să lăsaţi spaţiu între acest prim exerciţiu 
din jurnalul de studiu al scripturilor şi exerciţiul numărul 2.

În lecţia anterioară, (Alma 31), aţi citit ceea ce au aflat 
Alma şi fraţii săi cu privire la felul greşit în care preaslă-
veau zoramiţii, un grup de nefiţi care se îndepărtaseră 
de adevăr. După rugăciunea plină de credinţă a lui 
Alma, el şi fraţii săi au început să predice Evanghelia 
printre aceşti oameni. Citiţi Alma 32:1–3 şi căutaţi pe 
care dintre zoramiţi i-a interesat mesajul misionarilor.

Citiţi Alma 32:4–6 şi identificaţi felul în care efectele 
sărăciei lor au reprezentat o binecuvântare.

Un principiu ilustrat în aceste versete este: Umilinţa 
ne pregăteşte să primim cuvântul lui Dumnezeu. 
Scrieţi să fim umili în jurnalul pentru studiul scripturi-
lor, sub titlul „Cum să primim şi să întărim o mărturie”.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi de ce cre-
deţi că umilinţa este esenţială pentru a primi şi a întări o 

mărturie.

Citiţi Alma 32:13–16 şi căutaţi modurile diferite în care 
oamenii pot deveni umili. Bazându-vă pe ceea ce a 
propovăduit Alma, aţi prefera să fiţi umili de bunăvoie 
sau să fiţi forţaţi să deveniţi umili? De ce?

Gândiţi-vă la ce credeţi că înseamnă să vă umiliţi „din 
cauza cuvântului” (Alma 32:14). Cum se poate aplica 
acest lucru atitudinii voastre faţă de participarea la 
adunările Bisericii, seminar sau seara în familie?

Alegeţi să fiţi umili punând în practică orice îndemnuri 
aţi primit cu privire la propria voastră atitudine umilă.

Alma 32:17–43
Alma îi învaţă pe zoramiţi cum să-şi dezvolte credinţa.
În timp ce-i învăţa pe zoramiţi, Alma a identificat o 
idee falsă pe care mulţi oameni o aveau despre mărtu-
rie. Citiţi Alma 32:17–18 şi identificaţi această idee falsă.

Gândiţi-vă un moment la cum ar putea aşteptarea unui 
semn să fie un obstacol în calea clădirii credinţei şi 
mărturiei voastre. (Puteţi scrie D&L 63:9–11 pe margi-
nea scripturilor voastre, lângă Alma 32:17–18, şi să citiţi 
acest pasaj pentru aprofundare.)

Citiţi Alma 32:21, care este scriptură de bază, şi căutaţi 
definiţia lui Alma cu privire la ceea ce este şi ceea ce 
nu este credinţa. (O puteţi marca într-un mod aparte 
pentru a o putea găsi cu uşurinţă în viitor.)

Citiţi Alma 32:22. Reflectaţi la ce puteţi face pentru a 
vă dezvolta o credinţă şi o mărturie personale.

Adăugaţi să ne amintim de mila lui Dumnezeu şi să 
alegem să credem la lista „Cum să primim şi să întărim o 
mărturie” din jurnalul pentru studiul scripturilor.

Alma i-a învăţat pe zoramiţi cum puteau începe să 
creadă în cuvântul lui Dumnezeu prin efectuarea unui 
experiment. Gândiţi-vă la câteva experimente pe care 
le-aţi făcut în cadrul orelor de ştiinţe ale naturii sau 
în alte ore şi la paşii pe care i-aţi urmat. Observaţi că 
experimentele necesită acţiune din partea cercetăto-
rului. În acelaşi mod, procesul de a primi sau întări 
o mărturie necesită acţiune din partea voastră. Citiţi 
Alma 32:27 şi căutaţi ce experiment i-a invitat Alma pe 
zoramiţi să facă.

V-ar putea ajuta să ştiţi că aptitudini înseamnă puterile 
sau abilităţile cu care suntem binecuvântaţi pentru a 
percepe şi a înţelege lumea înconjurătoare. Acestea 
includ lucruri precum simţul auzului, al văzului şi cel 
tactil, gândirea raţională şi memoria.

Adăugaţi să experimentăm cuvântul (sau să acţionăm 
asupra lui) la lista „Cum să primim şi să întărim o măr-
turie” din jurnalul pentru studiul scripturilor.

În timp ce citiţi Alma 32:28, puteţi însemna în scriptu-
rile voastre expresii precum „începe să crească”, „să-mi 
lărgească sufletul”, „să-mi lumineze înţelegerea” şi 
„delicios pentru mine”. Vârstnicul Bruce R. McConkie, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a învăţat 
cum creşte credinţa noastră:

„Noi creştem în credinţă; mergem, pas cu 
pas, de la un nivel mai scăzut la unul mai 
înalt. Adăugăm har după har până când, 
în cele din urmă, ajungem la o stare în 
care ne-am desăvârşit credinţa, pe cât de 
mult o pot face majoritatea oamenilor 

muritori drepţi, şi ne aflăm, atunci, în punctul din care 
să continuăm, în eternitate, în progres veşnic…

Căutaţi să vă îndepliniţi sarcinile pe care le aveţi 
şi, când aţi făcut un pas pentru a dobândi credinţă, 
aceasta vă va oferi încredinţarea în suflet că puteţi 
înainta şi face următorul pas şi, treptat, puterea sau 
influenţa dumneavoastră va creşte” (Lord, Increase Our 
Faith, Brigham Young University Speeches of the Year 
[31 oct. 1967], p. 9, 11).

 3. După ce aţi citit Alma 32:28, faceţi două sau mai 
multe dintre următoarele exerciţii în jurnalul pentru stu-

diul scripturilor:
 a. Ce acţiuni trebuie să facem sau să nu facem atunci când rea-
lizăm acest experiment cu cuvântul? (La sfârşitul lecţiei este in-
clusă o listă cu răspunsuri posibile.)
 b. Ce credeţi că înseamnă să „faceţi loc [cuvântului lui Dumne-
zeu] să fie [plantat] în inima voastră”?
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 c. Când aţi simţit cuvântul lui Dumnezeu lărgindu-vă sufletul şi 
luminându-vă înţelegerea? Descrieţi în propriile cuvinte cum 
v-aţi simţit atunci.

Citiţi Alma 32:29–34 şi însemnaţi cuvintele sau expre-
siile care descriu ceea ce va învăţa o persoană despre 
cuvântul lui Dumnezeu în timp ce face acest experi-
ment. Cuvântul a îngriji înseamnă a hrăni, a menţine 
sau a avea grijă de ceva.

Gândiţi-vă un moment la cum se aseamănă procesul 
de a ajuta un pom să crească cu cel de a vă ajuta măr-
turia să crească. Gândiţi-vă, de asemenea, de ce cre-
dinţa şi mărturia unei persoane nu sunt perfecte după 
ce a făcut un experiment cu cuvântul lui Dumnezeu. Ce 
credeţi că trebuie făcut în plus pentru a avea o mărturie 
de durată despre Evanghelie?

Citiţi Alma 32:35–40 şi căutaţi cu atenţie ce a spus 
Alma că trebuie să facem pentru a încheia experimen-
tul. Gândiţi-vă la ce trebuie să faceţi pentru ca pomul 
(sau mărturia voastră) să crească. Ce se va întâmpla 
dacă nu veţi face aceste lucruri?

Închideţi-vă scripturile şi vedeţi la câte dintre 
următoarele întrebări puteţi răspunde:

• Ce trebuie să facem pentru a ne dezvolta credinţa 
în Dumnezeu, astfel încât să crească şi să devină un 
pom roditor?

• Ce credeţi că reprezintă fructele?
• Ce se întâmplă când neglijăm pomul sau nu îl  

îngrijim?
• Cum credeţi că se aseamănă acest lucru cu 

momentele în care neglijăm sau nu ne hrănim 
spiritual mărturiile?

Dacă este nevoie, deschideţi scripturile şi revedeţi Alma 
32:35–40 pentru a vă ajuta să răspundeţi la întrebări. 

Alma 32:37

Adăugaţi să îngrijim cu sârguinţă la lista „Cum să pri-
mim şi să întărim o mărturie” din jurnalul de studiu al 
scripturilor.

Rezumaţi într-o propoziţie ceea ce aţi învăţat din 
Alma 32 despre ce e necesar pentru a primi sau întări o 
mărturie şi scrieţi acest principiu în scripturile voastre, 
lângă Alma 32:37–43.

Puteţi scrie o frază precum: Dacă ne îngrijim cu 
sârguinţă credinţa în cuvântul lui Dumnezeu din 
inimile noastre, credinţa şi mărturia noastră despre 
Isus Hristos şi Evanghelia Sa vor creşte.

Citiţi Alma 32:41–43 şi căutaţi felul în care a descris 
Alma fructul pe care îl primesc cei care îşi îngrijesc cu 
credinţă mărturiile. În Alma 32:42 sunt menţionate 
sârguinţa şi răbdarea. De ce credeţi că este nevoie de 
sârguinţă şi răbdare pentru ca pomul – sau mărturia 
voastră – să crească?

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre întrebările următoare sau la ambele:

 a. Ce rezultate aţi văzut în viaţa voastră atunci când aţi urmat 
paşii experimentului descris de Alma în Alma 32?
 b. Cum veţi pune în practică în viaţa voastră experimentul des-
cris de Alma în Alma 32?

Scriptură de bază – Alma 32:21
 5. Citiţi din nou Alma 32:21. Încercaţi să memoraţi acest 
verset, apoi recitaţi-l din memorie unui prieten sau mem-

bru al familiei. Scrieţi câteva propoziţii în jurnalul pentru studiul 
scripturilor explicând ce vă învaţă acest verset despre credinţă.

Răspunsuri posibile pentru exerciţiul 3a: (a) să faceţi 
loc ca acest cuvânt (sau sămânţă) să fie plantat în inima 
voastră, (b) să nu aruncaţi sămânţa afară prin necre-
dinţa voastră şi (c) să recunoaşteţi creşterea seminţei.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 32 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alma 32:41–42

Alma 32:30–34Alma 32:30Alma 32:28
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Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 19: ZIUA 1

Alma 33–35
Introducere
Folosind învăţăturile care se găsesc în scripturi, Alma 
i-a ajutat pe mulţi dintre zoramiţi să înţeleagă că ei 
puteau să-L preaslăvească pe Dumnezeu indiferent 
de împrejurările în care se aflau. Ei i-a încurajat să 
privească spre Isus Hristos şi să creadă în ispăşirea 
Sa. Amulec a confirmat învăţăturile lui Alma şi şi-a 
exprimat propria mărturie despre Isus Hristos. Amulec 
a subliniat că omenirea poate fi salvată numai prin 
ispăşirea lui Isus Hristos. El a promis că oamenii pot 
primi toate binecuvântările ispăşirii lui Isus Hristos 
pe măsură ce îşi exercită credinţa spre pocăinţă. Mulţi 
dintre zoramiţi au ascultat avertismentul lui Amulec, 
s-au pocăit şi s-au alăturat nefiţilor.

Alma 33:1–10
Alma învaţă un grup de zoramiţi că ei Îl pot preaslăvi pe 
Dumnezeu în afara sinagogilor lor.
Amintiţi-vă că, după cum este consemnat în Alma 32, 
Alma i-a învăţat pe zoramiţi despre necesitatea de a 
planta cuvântul lui Dumnezeu în inimile lor şi de a da 
dovadă de credinţă în cuvântul lui Dumnezeu. Citiţi 
Alma 33:1 şi identificaţi întrebările pe care le-au avut 
zoramiţii despre ceea ce-i învăţase Alma.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum aţi 
răspunde la întrebarea zoramiţilor despre cum trebuiau  

ei să înceapă să dea dovadă de credinţă. Apoi, în timp ce studiaţi 
Alma 33–34, comparaţi-vă răspunsul cu ceea ce i-au învăţat 
Alma şi Amulec pe zoramiţi.

În timp ce Alma a început să răspundă la întrebările 
zoramiţilor, el a corectat o idee falsă despre preaslăvire, 
care îi împiedica să-şi exercite pe deplin credinţa. Citiţi 
Alma 32:2 şi identificaţi această idee falsă. Amintiţi-vă 
că zoramiţii nu le permiteau oamenilor săraci să intre 
în sinagogile lor pentru a preaslăvi (vezi Alma 32:1–3). 
Conform celor relatate în Alma 33:2, ce le-a spus Alma 
oamenilor că trebuiau să facă pentru a găsi un răspuns 
care să corecteze această idee falsă?

Pentru a corecta ideile greşite ale zoramiţilor cu privire la 
preaslăvirea lui Dumnezeu, Alma a citat din scripturile 

scrise de un profet numit Zenos. Zenos propovăduise 
poporului lui Israel din vremurile Vechiului Testament, 
dar profeţiile sale sunt consemnate numai în Cartea lui 
Mormon. Citiţi Alma 33:3 şi găsiţi cuvântul pe care l-a 
folosit Alma pentru a descrie preaslăvirea.

Luaţi în considerare notarea următorului principiu în 
scripturile voastre, lângă Alma 33:3 sau în jurnalul pen-
tru studiul scripturilor: Îl putem preaslăvi pe Dum-
nezeu în mod continuu, prin rugăciune.

Citiţi Alma 33:4–11 şi însemnaţi fiecare dintre împre-
jurările în care s-a rugat Zenos. Ce a făcut Domnul de 
fiecare dată când s-a rugat Zenos? Pentru a vă ajuta să 
asemănaţi aceste versete cu viaţa voastră, trasaţi o linie 
care să unească împrejurările în care s-a rugat Zenos 
cu posibile împrejurări asemănătoare din viaţa voastră. 
(Alegeţi situaţiile care se potrivesc cel mai bine cu viaţa 
voastră. Nu există răspunsuri corecte sau greşite în 
acest exerciţiu.)

Împrejurările lui Zenos Împrejurările voastre

În pustiu La serviciu

În legătură cu duşmanii 
săi

La biserică

În câmpia sa Rugăciunea în familie

În casa sa Când nu ştiţi ce să faceţi sau vă 
este teamă

În camera sa Când vă simţiţi singuri

În congregaţiile 
Domnului

Rugăciunea personală

Când a fost alungat şi 
dispreţuit

În toate împrejurările voastre 
dificile

În toate suferinţele sale Când aveţi probleme cu prietenii

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: Cum vă poate fi binecuvântată viaţa 

dacă v-aţi ruga în toate aceste împrejurări? Scrieţi un ţel personal 
despre felul în care v-aţi putea ruga mai des.

Aveţi în vedere să însemnaţi expresiile din Alma 
33:4–5, 8–9 care menţionează mila lui Dumnezeu şi 
reflectaţi la cum vă poate ajuta faptul de a vă ruga mai 
des să simţiţi mila şi dragostea lui Dumnezeu. Căutaţi 
motivele pentru care este posibilă această milă în timp 
ce continuaţi să studiaţi Alma 33.
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Alma 33:11–23
Alma îi învaţă pe zoramiţi să creadă în Isus Hristos.
Unul dintre motivele pentru care unora dintre zo-
ramiţi le era greu să ştie cum să-L preaslăvească pe 
Dumnezeu era acela că ei nu ştiau că trebuia să-şi 
concentreze credinţa asupra lui Isus Hristos. Ei nu 
înţelegeau şi nu credeau în rolul Său în planul sal-
vării (vezi Alma 33:14). Citiţi Alma 33:12–16, unde 
Alma a discutat învăţăturile lui Zenos şi apoi le-a 
prezentat cuvintele lui Zenoc, un alt profet din timpul 
Vechiului Testament. Căutaţi binecuvântările pe care 
le-a identificat Alma şi pe care le primim datorită lui 
Isus Hristos. Puteţi însemna expresia „datorită Fiului 
Tău” de fiecare dată când este menţionată. Din aceste 
versete învăţăm acest adevăr: Primim mila Tatălui 
Ceresc, inclusiv iertarea păcatelor noastre, datorită 
ispăşirii lui Isus Hristos. Reflectaţi la îndurarea pe 
care a revărsat-o Tatăl Ceresc asupra voastră, inclusiv 
la posibilitatea de a vă pocăi şi de a fi iertaţi de păcate, 
datorită ispăşirii Salvatorului.

Pe lângă faptul că le-a amintit zoramiţilor de învăţătu-
rile lui Zenos şi Zenoc, Alma le-a mai amintit şi de un 
moment în care Moise ne-a învăţat despre ispăşirea 
Salvatorului. Când Moise şi copiii lui Israel se aflau 
în pustiu, oamenii au fost muşcaţi de şerpi veninoşi. 
Domnul i-a spus lui Moise să facă un şarpe de alamă, 
să îl fixeze pe o prăjină şi să le poruncească israeliţilor 
care fuseseră muşcaţi să se uite la el. Şarpele de alamă 

de pe prăjină era un „simbol” al răstignirii lui Isus 
Hristos (vezi Alma 33:19).

Citiţi Alma 33:19–20 şi identificaţi ce s-a întâmplat cu 
israeliţii care au ales să se uite la şarpele de alamă când 
erau muşcaţi şi ce s-a 
întâmplat cu cei care au 
ales să nu se uite.

Gândiţi-vă la răspun-
suri pentru următoarele 
întrebări: Ce ne învaţă 
relatarea despre israeliţi 
şi şarpele de alamă că 
trebuie să facem pentru 
a fi vindecaţi spiritual? 
Ce puteţi face pentru a 
privi la Salvator astfel 
încât El să vă ajute din 
punct de vedere spiritual?

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la între-
barea următoare: Care sunt câteva dintre modurile sigure 

prin care vă puteţi uita la Isus Hristos în viaţa voastră de zi cu zi?

Citiţi Alma 33:22–23 şi marcaţi ce trebuie să credem 
despre Isus Hristos pentru a avea credinţă în El.

Alma 34:1–14
Amulec le propovăduieşte Zoramiţilor despre ispăşirea lui 
Isus Hristos.
Mărturia depusă de Amulec zoramiţilor, după cum 
este consemnată în Alma 34, a reprezentat o dovadă 
în plus la mărturia lui Alma despre Isus Hristos. Citiţi 
o parte din mărturia lui Alma, care se găseşte în Alma 
34:8–9, şi aveţi în vedere să marcaţi ceea ce a propovă-
duit Amulec despre nevoia de a avea ispăşirea lui Isus 
Hristos. Gândiţi-vă la această întrebare: Cum ar fi fost 
viaţa mea dacă Isus Hristos nu ar fi venit şi nu Şi-ar fi 
îndeplinit rolul Său special?

Citiţi Alma 34:10–14 şi identificaţi expresii care conţin 
cuvintele infinit şi veşnic. În scripturile voastre sau în 
jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următorul 
adevăr: Ispăşirea infinită şi veşnică a lui Isus Hris-
tos oferă salvare întregii omeniri.

Pentru a ne ajuta să înţelegem în ce fel este ispăşirea 
infinită şi veşnică, episcopul Richard C. Edgley, din 
Episcopatul care prezidează, ne-a învăţat: „Vorbind 
despre ispăşirea lui Hristos, menţionez că îmi place 
definiţia din dicţionar pentru cuvintele infinit şi veşnic, 
deoarece eu cred că ele exprimă exact ceea [ce a vrut 
Dumnezeu să spună]. Infinit: «a nu avea graniţe sau 
limite». Iar definiţia cuvântul veşnic: «fiind fără înce-
put sau sfârşit» (The American Heritage Dictionary of 
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the English Language, a patra ediţie [2000], „infinite”, 
„eternal”, p. 898, 611)” („Pentru binele tău”, Liahona, 
iulie 2002, p. 73).

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
întrebările următoare:

 a. În ce moduri poate fi ispăşirea lui Isus Hristos infinită şi veş-
nică?
 b. În ce fel va creşte aprecierea voastră faţă de Salvator ştiind 
că ispăşirea este infinită şi veşnică? În ce fel vă dezvoltă cre-
dinţa în El?

Alma 34:15–41
Amulec ne învaţă cum să primim binecuvântările ispăşirii.
Citiţi Alma 34:15–17 pentru a vedea ce i-a învăţat Amu-
lec pe zoramiţi că trebuiau să facă pentru a primi bine-
cuvântările pe care doreşte Salvatorul să ni le ofere prin 
ispăşirea Sa. În scripturile voastre sau în jurnalul pentru 
studiul scripturilor, scrieţi următorul adevăr: Pentru a 
primi toate binecuvântările ispăşirii, trebuie să dăm 
dovadă de credinţă care să ne conducă spre pocăinţă.

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Dieter F. 
Uchtdorf, din Prima Preşedinţie:

„Avem nevoie de o credinţă puternică  
în Hristos pentru a fi capabili să ne 
pocăim… Dacă credem că Dumnezeu 
cunoaşte toate lucrurile, este iubitor  
şi milos, vom fi capabili să ne punem 
încrederea în El pentru salvarea noastră, 

fără să ne îndoim. Credinţa în Hristos ne va schimba 
gândurile, crezurile şi [comportamentul] care nu sunt 
în armonie cu voinţa lui Dumnezeu.

Adevărata pocăinţă ne va conduce din nou să facem 
ceea ce este drept… Pocăinţa înseamnă o schimbare a 
minţii şi a inimii – încetăm să facem lucrurile care sunt 
greşite şi începem să facem lucruri care sunt corecte. 
Ea ne aduce o atitudine nouă faţă de Dumnezeu, faţă 
de noi înşine şi faţă de viaţă, în general” („Punctul 
de unde se poate face întoarcerea sigură”, Ensign sau 
Liahona, mai 2007, p. 100).

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: În ce fel dăm dovadă de credinţă în 

Isus Hristos când ne pocăim?

Citiţi Alma 34:17–27 şi căutaţi ceea ce a propovăduit 
Alma despre momentele în care trebuie să ne rugăm 
şi despre ce trebuie să ne rugăm. Cum credeţi că i-a 
ajutat acest sfat pe zoramiţii care credeau că pot preas-
lăvi doar o dată pe săptămână? Alegeţi un verset care 
credeţi că vă poate ajuta în mod deosebit. Gândiţi-vă 
cum puteţi urma sfatul referitor la rugăciune din acest 
verset în timpul săptămânii următoare.

Amulec a propovăduit că trebuie să fim dornici să 
acceptăm binecuvântările ispăşirii Salvatorului pocăin-
du-ne acum de păcatele noastre, în loc să aşteptăm să 
ne pocăim mai târziu. Citiţi Alma 34:30–35 şi subliniaţi 
cuvinte sau expresii care ne arată de ce nu trebuie să 
amânăm pocăinţa. Căutaţi în versetul 31 binecuvântă-
rile pe care Amulec a spus că le vor primi cei care aleg 
să se pocăiască acum. Recitiţi cu atenţie versetul 32 şi 
apoi gândiţi-vă la întrebarea: Cum îmi poate influenţa 
acest verset felul în care trăiesc?

Recitiţi Alma 34:33 şi gândiţi-vă la ceea ce a spus 
preşedintele Joseph Fielding Smith: „Amânarea, în 
ceea ce priveşte principiile Evangheliei, este cea care 
vă va priva de viaţa eternă, care este viaţa în prezenţa 
Tatălui şi a Fiului. Sunt mulţi printre noi, chiar membri 
ai Bisericii, care nu cred că trebuie să se grăbească să 
trăiască în acord cu principiile Evangheliei şi să ţină 
poruncile” (Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph 
Fielding Smith, p. 95).

Alma 35
Zoramiţii care se pocăiesc locuiesc alături de cei drepţi.
Mulţi zoramiţi au ascultat de avertizarea lui Amulec de 
a nu-şi amâna pocăinţa, s-au pocăit şi şi-au schimbat 
vieţile. Conducătorii zoramiţilor i-au alungat din ţara lor, 
iar aceşti oameni au venit în ţara lui Ierşon, unde au fost 
primiţi de poporul lui Amon – numiţi şi anti-nefi-lehiţi 
(vezi Alma 35:6–7). Zoramiţii şi lamaniţii ticăloşi au 
devenit mânioşi că poporul lui Amon i-au acceptat pe 
zoramiţii care se pocăiseră şi au început să facă pregătiri 
de război împotriva nefiţilor (vezi Alma 35:8–11).

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 33–35 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 19: ZIUA 2

Alma 36
Introducere
După ce Alma s-a întors din misiunea sa printre zora-
miţi, el i-a chemat pe cei trei fii ai săi şi a oferit sfaturi 
fiecăruia dintre ei în parte (vezi Alma 35:16). Sfatul pe 
care i l-a oferit lui Helaman este consemnat în Alma 
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36–37, sfatul pe care i l-a oferit lui Şiblon este consem-
nat în Alma 38, iar sfatul pe care i l-a oferit lui Co-
rianton este consemnat în Alma 39–42. Alma a depus 
mărturie că Dumnezeu îi va elibera pe cei care îşi pun 
încrederea în El. Pentru a ilustra acest adevăr, Alma a 
descris felul în care fusese eliberat de durerea provo-
cată de păcatele sale cu mulţi ani în urmă. După ce a 
chemat numele lui Isus Hristos, el a fost născut din 
Dumnezeu şi s-a umplut de bucurie. Din acel moment, 
el a muncit pentru a-i aduce pe alţii la Isus Hristos.

Alma 36:1–5
Alma îl învaţă pe fiul său, Helaman, despre puterea lui 
Dumnezeu de a ne sprijini în încercările noastre.
Gândiţi-vă la felul în care aţi fost binecuvântaţi de 
mărturia sau de o anumită învăţătură a unui membru 
al familiei, prieten ori conducător al Bisericii.

Citiţi Alma 36:1–5 şi imaginaţi-vă că sunteţi în locul lui 
Helaman în timp ce asculta mărturia tatălui său. Ce a 
vrut Alma ca Helaman să îşi amintească? (Vezi verse-
tul 2.) Ce a vrut Alma ca Helaman să înveţe de la el? 
(Vezi versetul 3.)

Scrieţi următorul principiu în scripturile voastre, lângă 
Alma 36:3: Când ne punem nădejdea în Dumnezeu, 
El ne va sprijini în necazurile şi suferinţele noas-
tre. Gândiţi-vă la o perioadă în care aţi trecut printr-un 
necaz. Scrieţi în spaţiul pus la dispoziţie câteva moduri 
prin care Dumnezeu v-a ajutat şi v-a sprijinit în acele 
momente.   
  
 

Alma 36:6–22
Alma descrie răzvrătirea sa şi explică felul în care a primit 
iertare.
Alma îi descrie fiului său, Helaman, felul în care l-a 
eliberat Dumnezeu de durerea cauzată de păcatele 
pe care le-a comis. Citiţi Alma 36:6–10 şi revedeţi ce i 
s-a întâmplat lui Alma în tinereţea sa, în timp ce căuta 
împreună cu fiii lui Mosia să distrugă Biserica.

În Cartea lui Mormon sunt trei relatări ale apariţiei 
îngerului înaintea lui Alma şi a fiilor lui Mosia. Alma 36 
conţine cea mai detaliată relatare a ceea ce i s-a în-
tâmplat lui Alma în timpul celor trei zile şi trei nopţi în 
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care nu a putut merge, nici vorbi. (Pentru a citi celelalte 
relatări, vezi Mosia 27 şi Alma 38.) Citiţi Alma 36:11–16 
şi marcaţi cuvinte sau expresii pe care le-a folosit Alma 
pentru a descrie frica sau durerea pe care le-a simţit 
după apariţia îngerului.

Preşedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne-a ajutat să înţelegem semnifica-
ţia cuvintelor torturat şi chinuit :

„Torturat înseamnă «supus chinului». În 
vechime, pentru tortură se folosea un 
cadru pe care era întinsă victima, încheie-
turile mâinilor şi gleznele fiindu-i legate 
de o roată care putea fi [învârtită] pentru  
a provoca dureri îngrozitoare.

Sfâşierea se făcea folosindu-se un cadru cu spini (o 
grapă). Un astfel de sistem se folosea şi în agricultură 
pentru a fărâmiţa bolovanii. Când este folosită, aceasta 
zdrobeşte şi mărunţeşte terenul. Scripturile vorbesc 
frecvent de suflete şi minţi „sfâşiate” de sentimentul de 
vină”. („Atingerea mâinii Învăţătorului”, Liahona, iulie 
2001, p. 25).

 1. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor de ce cre-
deţi că a folosit Alma cuvinte atât de aspre pentru a des-

crie cum s-a simţit. De asemenea, scrieţi felul în care descriu 
aceste cuvinte vinovăţia şi durerea pe care le simte o persoană 
care a păcătuit şi nu s-a pocăit.

Aţi putea scrie următorul adevăr în scripturile voastre, 
lângă Alma 36:11–16: Păcatul provoacă durere şi 
regret.

Citiţi Alma 36:17–18 şi căutaţi ceea ce şi-a amintit 
Alma că a profeţit tatăl său. Observaţi ceea ce a făcut 
Alma când şi-a amintit ce-l învăţase tatăl său.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a făcut următoarea afirmaţie 
pătrunzătoare referitoare la experienţa lui Alma: „Alma 
şi-a amintit de învăţăturile tatălui său, dar este extrem 
de important că profeţia pe care şi-a amintit-o era 
una legată de «venirea unui Isus Hristos, un Fiul al lui 
Dumnezeu, ca să ispăşească pentru păcatele lumii» 
(Alma 36:17). Acesta este numele şi acesta este mesajul 
pe care fiecare persoană trebuie să-l audă. Alma l-a 
auzit şi a implorat din adâncul unui iad ale cărui flăcări 
nu se stingeau, având o conştiinţă torturată de remuş-
care neîntreruptă. «O, Isuse, Tu, Fiu al lui Dumnezeu, 
ai milă de mine» (Alma 36:18)… Orice alte rugăciuni 
rostim, orice alte nevoi avem, toate depind cumva de 
această rugăminte: «O, Isuse, Tu, Fiu al lui Dumnezeu, 
ai milă de mine». El este pregătit să ofere acea milă. El 
a plătit cu propria Sa viaţă pentru a o oferi” (However 
Long and Hard the Road [1985], p. 85).

 2. Gândiţi-vă la un moment în care v-aţi rugat să primiţi 
binecuvântările ispăşirii lui Isus Hristos, inclusiv binecu-

vântarea iertării unui păcat. Scrieţi în jurnalul pentru studiul 
scripturilor de ce credeţi că este important să-I cereţi Domnului 
binecuvântările ispăşirii în viaţa voastră.

 3. Citiţi Alma 36:19–22 şi marcaţi cuvinte şi expresii 
care descriu felul în care s-a schimbat Alma după ce s-a 

rugat pentru a primi milă. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scrip-
turilor câteva dintre aceste cuvinte şi expresii şi explicaţi ce vă în-
vaţă ele despre puterea ispăşirii Salvatorului.
Din aceste versete învăţăm acest principiu: Dacă dăm 
dovadă de credinţă în ispăşirea lui Isus Hristos, El 
ne va elibera de durerea cauzată de păcatele noas-
tre şi ne va umple de bucurie. Gândiţi-vă ce puteţi 
face pentru a da dovadă de mai multă credinţă în Isus 
Hristos, pentru ca, asemenea lui Alma, să fiţi eliberaţi 
de durerea sau remuşcarea cauzată de păcatele voastre.

Citiţi următoarea situaţie şi gândiţi-vă cum aţi răs-
punde: Un prieten care citeşte din Cartea lui Mormon 
vă cere ajutorul pentru a înţelege cuvintele lui Alma 
din Alma 36:19. Prietenul vostru vă întreabă: „Dacă îmi 
amintesc păcatele şi încă îmi pare rău că le-am făcut, 
înseamnă că nu am fost iertat?”.

Citiţi următoarea explicaţie din partea preşedintelui Die-
ter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie, şi subliniaţi orice 
expresii care credeţi că ar fi de ajutor prietenului vostru:
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„Satana va încerca să ne facă să credem că păcatele 
noastre nu sunt iertate pentru că putem să ni le amin-
tim. Satana este un mincinos; el încearcă să înceţoşeze 
viziunea noastră şi să ne conducă departe de calea 
pocăinţei şi a iertării. Dumnezeu nu ne-a promis că 
nu ne vom aminti păcatele. Amintirea lor ne va ajuta 
să evităm să facem din nou aceleaşi greşeli. Dar, dacă 
rămânem [fideli] şi credincioşi, amintirea păcatelor 
noastre se va estompa cu timpul. Aceasta va face parte 
din procesul necesar pentru vindecare şi sfinţire. Alma 
a mărturisit că, după ce L-a implorat pe Isus să aibă 
milă de el, a putut încă să-şi amintească păcatele, dar 
amintirea păcatelor lui nu l-a mai întristat şi chinuit, 
deoarece a ştiut că fusese iertat (vezi Alma 36:17–19).

Este responsabilitatea noastră să evităm orice ar putea 
aduce înapoi amintiri pline de păcate vechi. Când 
continuăm să avem «inima frântă şi spiritul smerit» 
(3 Nefi 12:19), putem să avem încredere că Dumnezeu 
«nu Îşi va mai aminti păcatele [noastre]» [D&L 58:42]” 
(„Punct de unde se poate face întoarcerea sigură”, 
Ensign sau Liahona, mai 2007, p. 101).

Este, de asemenea, important de observat că Alma nu 
a spus că nu şi-a mai amintit păcatele sale, ci că nu şi-a 
mai amintit durerea cauzată de păcatele sale şi că nu a 
mai fost „chinuit” de amintirea lor (Alma 36:19). Ade-
vărata pocăinţă va face ca durerea şi vinovăţia cauzate 
de păcat să fie şterse (vezi Enos 1:6–8).

 4. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor un răs-
puns pentru prietenul menţionat mai sus şi folosiţi cunoş-

tinţele pe care le-aţi dobândit din explicaţia preşedintelui 
Uchtdorf. Includeţi în răspunsul vostru de ce credeţi că este o bi-
necuvântare că încă ne amintim de păcatele noastre, deşi poate 
nu mai suntem „[chinuiţi] de amintirea păcatelor [noastre]” 
(Alma 36:19) după ce ne pocăim.

Alma 36:23–30
Alma explică de ce lucrează fără întrerupere pentru a-i 
aduce pe alţii la pocăinţă.
Cum vă simţiţi când împărţiţi o mâncare delicioasă 
cu un prieten? Când primiţi o veste plăcută, care este 
primul lucru pe care vreţi să-l faceţi? De ce credeţi că 
majoritatea oamenilor au o dorinţă aproape imediată 
să împărtăşească altora ceea ce au auzit? Citiţi Alma 
36:23–24 şi vedeţi ce legătură au sentimentele descrise 
în aceste întrebări cu experienţa lui Alma după conver-
tirea sa. Ce a vrut Alma ca alţi oameni să simtă?

Citiţi Alma 36:25–26 şi identificaţi felul în care efortu-
rile lui Alma de a propovădui Evanghelia i-au influen-
ţat pe el şi pe alţii. Completaţi următorul principiu 
bazându-vă pe ceea ce aţi învăţat din aceste versete 
despre împărtăşirea Evangheliei: Pe măsură ce 

împărtăşim altora Evanghelia, primim   
 .

 5. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor principiul 
completat şi explicaţi de ce credeţi că acest principiu este 

adevărat. Ca parte a explicaţiei voastre, aţi putea include expe-
rienţe pe care le-aţi avut, în care aţi simţit bucurie împărtăşind 
altora Evanghelia.

Gândiţi-vă la o persoană pe care o cunoaşteţi – un 
prieten, un membru al familiei, al episcopiei sau al 
ramurii – care ar putea beneficia de pe urma mărtu-
riei voastre despre Salvator şi despre Evanghelia Sa 
restaurată. Gândiţi-vă cum aţi putea împărtăşi acelei 
persoane mărturia voastră despre felul în care Isus 
Hristos ne poate elibera de durere şi ne poate umple 
de bucurie. Aţi putea scrie o scrisoare sau un e-mail 
acelei persoane ori v-aţi putea nota câteva gânduri 

pentru a vă pregăti pentru un anumit moment când 
veţi vorbi cu ea.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 36 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 19: ZIUA 3

Alma 37
Introducere
După cum este consemnat în Alma 37, Alma şi- a 
continuat sfatul către fiul său, Helaman, şi i- a încre-
dinţat cronicile sfinte. El i- a amintit lui Helaman că 
scripturile reprezentaseră deja mijlocul prin care mii 
de lamaniţi fuseseră aduşi la Domnul şi a profeţit că 
Domnul avea alte scopuri măreţe pentru aceste cronici 
în viitor. Alma şi- a instruit fiul cu privire la ceea ce 
trebuia să predice poporului şi l- a învăţat pe Helaman 
despre importanţa de a se baza pe cuvintele lui Isus 
Hristos pentru a primi îndrumare, comparând cuvin-
tele Salvatorului cu Liahona.

Alma 37
Alma îi încredinţează lui Helaman cronicile, îl sfătuieşte 
să ţină poruncile şi îi aminteşte cum funcţiona Liahona, în 
acord cu credinţa.
Gândiţi- vă la următoarea diagramă:

Gândiţi- vă la două sau trei lucruri simple care au 
revoluţionat lumea, cum ar fi becul. Gândiţi- vă la câteva 
lucruri mici care au adus o mare schimbare în bine în 
viaţa voastră. Scrieţi două dintre aceste lucruri mici în 
partea stângă a diagramei de mai sus. În partea dreaptă, 
scrieţi câteva cuvinte care să descrie efectul mare pe 
care l- au avut aceste lucruri mici în viaţa voastră.

După cum este consemnat în Alma 37, Alma îl pre-
gătea pe Helaman să fie următoarea persoană care să 
păstreze cronicile sfinte. Alma l- a învăţat pe Helaman 
un principiu despre rolul lucrurilor mici şi simple în 
planul Domnului. Citiţi Alma 37:6–7 şi completaţi apoi 
următorul principiu: Pentru a- Şi îndeplini scopurile 
veşnice, Domnul lucrează prin   
 .

Citiţi Alma 37:1–7 şi căutaţi ceea ce a descris Alma ca 
fiind un lucru mic şi simplu. De asemenea, căutaţi în 
Alma 37:8–10 modurile în care plăcile de alamă (care 
conţineau scripturile) au făcut să aibă loc lucruri măreţe 
pentru oamenii din Cartea lui Mormon. În timp ce 
citiţi, însemnaţi în scripturile voastre pe care dintre 

Lucruri mici  
şi simple

Duc la  
lucruri măreţe

aceste binecuvântări le- aţi primit, de asemenea, dato-
rită studiului individual al scripturilor.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: Care sunt două sau trei moduri în 

care scripturile au făcut să se întâmple lucruri măreţe în viaţa 
voastră?

Alma 37:13–16 consemnează sfatul pe care i l- a dat 
Alma lui Helaman în timp ce i- a încredinţat cronicile. 
Studiaţi aceste versete şi căutaţi principiile pe care 
le- a propovăduit Alma. Unul dintre aceste principii 
este: Dacă ne supunem poruncilor Domnului, vom 
prospera. Reflectaţi la ce legătură există între acest 
principiu şi diagrama de la începutul lecţiei.

După cum este consemnat în Alma 37:35–47, Alma l- a 
instruit pe Helaman să- i înveţe pe oameni să învingă 
răutatea şi ispita prin credinţa în Domnul Isus Hristos. 
Mai jos sunt două planuri de lecţie care cuprind aceste 
învăţături. Studiaţi fiecare lecţie şi scripturile care îi co-
respund. Apoi, pregătiţi- vă să predaţi una dintre lecţii 
unui membru al familiei, întregii familii (poate ca parte 
a lecţiei din cadrul serii în familie) sau unui prieten. 
Puteţi face modificări la lecţie, în funcţie de persoa-
nele cărora le predaţi şi locul unde vă aflaţi. Stabiliţi o 
dată şi predaţi lecţia în ziua respectivă. De asemenea, 
aduceţi- vă planul de lecţie la următoarea lecţie pentru 
studiul acasă şi fiţi pregătiţi, dacă sunteţi numiţi, să 
predaţi lecţia în faţa clasei.

Lecţia 1 – Alma 37:35–37
Explicaţi- le celor cărora le predaţi că 
persoanele care plantează copaci 
obişnuiesc să lege sau să prindă un 
copac tânăr de un ţăruş şi înlătură 
suportul mai târziu, când acesta se 
maturizează. Întrebaţi: De ce credeţi 
că un copac ar avea nevoie de un 
ţăruş care să- l sprijine în timp ce 
este mic şi se află în creştere?

Citiţi următoarea experienţă din viaţa 
preşedintelui Gordon B. Hinckley:

Preşedintele Gordon B. Hinckley a 
plantat un copac tânăr în apropierea 
casei sale la scurt timp după ce s- a 
căsătorit. Nu i- a acordat foarte multă 
atenţie cu trecerea anilor. Într- o zi, el 
a observat că acel copac era deformat 
şi aplecat spre vest deoarece vântul 
care bătea dinspre est îl îndoise pe 
când era tânăr şi suplu. El a ieşit afară 
şi a încercat să- l împingă pentru a- l 
îndrepta, dar trunchiul era prea gros. 
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A încercat să folosească o funie şi scripeţi pentru a- l în-
drepta, dar copacul nu se îndoia. În cele din urmă, el a 
luat un ferăstrău şi a tăiat ramura grea din partea 
stângă, lăsându- i astfel o cicatrice urâtă. El a vorbit des-
pere copacul respectiv mai târziu:

„A trecut mai bine de jumătate de secol 
de când am plantat acel copac. Fiica 
mea şi familia ei locuiesc acolo acum. 
Zilele trecute m- am uitat din nou la el. 
Este foarte mare. Are o formă mai fru-
moasă. Reprezintă ceva valoros pentru 
căminul nostru. Dar cât de mare a fost 
trauma din tinereţea sa şi cât de brutal 
a fost tratamentul pe care l- am folosit 
pentru a- l îndrepta!

Când a fost plantat, o bucată de sfoară l- ar fi ţinut ferm 
împotriva forţelor vântului. Puteam şi ar fi trebuit să- i 
ofer acea sfoară fără un efort prea mare. Dar nu am fă-
cut acest lucru şi a fost îndoit de forţele potrivnice” 
(„Bring up a Child in the Way He Should Go”, Ensign, 
nov. 1993, p. 59).

Rugaţi pe cineva să citească sfatul lui Alma către Hela-
man din Alma 37:35 şi discutaţi despre ce legătură are 
acest verset cu experienţa pe care a avut- o preşedintele 
Hinckley cu copacul. (Alma 37:35 este o scriptură de 
bază. O puteţi marca într- un mod aparte pentru a o pu-
tea găsi cu uşurinţă în viitor.)

Invitaţi- i pe cei cărora le predaţi să afirme un principiu 
care să rezume Alma 37:35. (Ar putea fi formulat în fe-
lul următor: Trebuie să învăţăm în tinereţea noastră 
să ţinem poruncile lui Dumnezeu. ) Puteţi adresa una 
sau mai multe dintre întrebările următoare:

• Cum credeţi că s- ar schimba vieţile oamenilor dacă 
ar învăţa să ţină poruncile lui Dumnezeu atunci când 
sunt tineri?

• În ce fel a contat pentru voi faptul de a ţine poruncile 
încă din tinereţe?

• Puteţi să vă gândiţi la o persoană care a fost 
binecuvântată pentru tot restul vieţii deoarece a 
învăţat să se supună poruncilor de când era tânără? 
Cum a fost binecuvântată acea persoană?

Rugaţi pe cineva să citească cu glas tare Alma 37:36–37 
şi căutaţi sfaturi specifice care ar putea ajuta o persoană 
să ţină poruncile. Adresaţi întrebări cum ar fi următoarea:

• Cum ar putea să vă ajute urmarea acestui sfat în 
fiecare zi să ţineţi poruncile?

• În ce moduri încercaţi să- L puneţi pe Domnul pe 
primul loc în gândurile şi faptele voastre? Cum v- aţi 
putea îmbunătăţi?

• Ce promisiuni le sunt oferite celor care se roagă des?

Împărtăşiţi- vă mărturia despre cum v- a ajutat sfătuirea 
cu Domnul să ţineţi poruncile. Invitaţi- i pe cei cărora le 
predaţi să urmeze cuvintele lui Alma cu privire la a ne 
sfătui cu Domnul.

Lecţia 2 –Alma 37:38–45
Întrebaţi- i pe cei cărora le predaţi dacă ştiu numele bu-
solei pe care a dat- o Domnul familiei lui Lehi şi care i- a 
ajutat să călătorească spre ţara făgăduită. Apoi, rugaţi pe 
cineva să citească Alma 37:38. Explicaţi faptul că Alma a 
făcut referire la Liahona pentru a- i propovădui lui Hela-
man un principiu important despre cum Îşi îndrumă 
Domnul copiii.

Rugaţi- i pe cei cărora le predaţi să răspundă la 
următoarele întrebări citind versetele menţionate şi 
căutând răspunsul:

• Conform celor relatate în Alma 37:38–40, cum func-
ţiona Liahona?
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• Conform celor relatate în Alma 37:41–42, de ce, 
uneori, Liahona înceta să funcţioneze?

• Conform celor relatate în Alma 37:43–45, cum se 
aseamănă Liahona cu cuvintele lui Hristos?

Explicaţi că umbră şi semn (Alma 37:43, 45) sunt cuvinte 
care se referă la faptul că un lucru este folosit drept 
simbol al unei idei mai cuprinzătoare. De exemplu, su-
punerea sau nesupunerea familiei lui Lehi faţă de în-
drumările Liahonei reprezintă un simbol al alegerilor 
noastre de a ne supune sau de a nu ne supune cuvinte-
lor lui Hristos. La fel cum familia lui Lehi a ajuns în ţara 
făgăduită urmând îndrumarea Liahonei, şi noi vom 
primi viaţă veşnică dacă urmăm cuvintele lui Hristos.

Rugaţi pe cineva să explice unde putem găsi cuvintele 
lui Isus Hristos în vieţile noastre. (Unele răspunsuri ar 
putea fi scripturile, cuvintele profeţilor moderni, binecu-
vântarea patriarhală şi îndemnurile Spiritului.)

Întrebaţi: Ce principiu îi propovăduia Alma lui Helaman 
folosind exemplul Liahonei? (Răspunsurile pot fi ase-
mănătoare următorului principiu: Dacă ascultăm de 
cuvintele lui Isus Hristos, ele ne vor conduce spre a 
primi viaţa veşnică. ) Vă puteţi împărtăşi mărturia că 
ascultarea şi supunerea faţă de cuvintele Domnului vor 
aduce mari binecuvântări în vieţile noastre.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi câteva 
propoziţii care să descrie ceea ce aţi învăţat studiind lec-

ţia pe care aţi ales să o predaţi.
 3. Scrieţi următoarele lucruri în jurnalul pentru studiul 
scripturilor: Am hotărât să predau lecţia mea despre 

Alma 37: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (scrieţi ce versete veţi preda). Le voi 
preda- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (scrieţi cui aţi ales să predaţi) în data de 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (scrieţi data stabilită pentru a preda această 
lecţie).

Scriptură de bază – Alma 37:35.
Marcaţi Alma 37:35. Încercaţi să memoraţi acest verset. 
Apoi, recitaţi- l sau citiţi- l unui părinte sau unui alt 
adult de încredere. Adresaţi- i următoarele întrebări 
persoanei respective:

• Cum v- a ajutat supunerea faţă de poruncile lui 
Dumnezeu în viaţa dumneavoastră?

• Ce sfaturi care să mă ajute să fiu mai înţelept în 
tinereţea mea îmi puteţi da?

 4. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor ce aţi în-
văţat de la persoana cu care aţi vorbit despre Alma 37:35.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 37 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 19: ZIUA 4

Alma 38
Introducere
Fiul lui Alma, Şiblon, a slujit alături de el, ca misionar, 
printre zoramiţi. După misiunea sa, Alma şi- a exprimat 
bucuria datorită fermităţii şi credinţei de care a dat 
dovadă Şiblon în timp ce a fost persecutat de zoramiţi. 
Alma a depus mărturie lui Şiblon despre puterea de 
mântuire pe care o are Isus Hristos şi l- a sfătuit să 
continue să propovăduiască Evanghelia.

Alma 38:1–3
Alma se bucură datorită credinţei lui Şiblon.
Gândiţi- vă un moment la o situaţie în care părinţii 
voştri au fost bucuroşi deoarece voi sau alţi membri ai 
familiei aţi luat o decizie bună ori datorită modului în 
care trăiţi.

Citiţi Alma 38:1–3 şi căutaţi expresii care descriu 
sentimentele pe care le- a avut Alma faţă de Şiblon şi 
motivul pentru care a avut aceste sentimente. Scrieţi 
câteva dintre expresiile pe care le- aţi găsit:   
 

Din aceste versete, învăţăm acest principiu: Când 
începem, în tinereţea noastră, să fim neclintiţi şi 
credincioşi în ţinerea poruncilor, noi le putem 
aduce mare bucurie părinţilor noştri.



200

 1. Faceţi- vă puţin timp să- l întrebaţi pe unul dintre pă-
rinţi, tutori sau conducători ai Bisericii cum îl sau o afec-

tează deciziile voastre. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor 
răspunsurile primite.

Alma 38:4–9
Alma depune mărturie despre puterea de eliberare pe care 
o are Salvatorul.
Alma i- a amintit lui Şiblon că ei avuseseră parte, 
amândoi, de puterea de eliberare a Salvatorului, dar în 
moduri diferite. Citiţi Alma 38:4–8 şi completaţi tabelul 
de mai jos. Folosiţi, de asemenea, informaţiile obţinute 
despre Şiblon din Alma 38:2–3 şi ceea ce aţi învăţat de-
spre Alma din celelalte capitole ale Cărţii lui Mormon 
pentru a vă ajuta să completaţi tabelul.

Şiblon (Alma 
38:2–5)

Alma (Alma 
38:6–8)

De la ce anume a 
fost el eliberat?

Cum a primit el 
binecuvântarea 
eliberării?

Din experienţa lui Şiblon, putem învăţa: Dacă îndu-
răm toate lucrurile cu răbdare şi încredere în Dum-
nezeu, El ne va elibera de încercări, necazuri şi 
suferinţe şi ne va înălţa în ultima zi. Din experienţa 
lui Alma, învăţăm, de asemenea, faptul că: Pentru a 
primi iertarea păcatelor noastre şi a găsi linişte su-
fletească, trebuie să avem credinţă în Isus Hristos 
şi să căutăm mila Sa.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
întrebările următoare:

 a. Ce învăţaţi din relatarea cu privire la Şiblon şi Alma despre 
puterea Salvatorului de a vă elibera?
 b. Alegeţi unul dintre principiile scrise cu litere aldine în para-
graful anterior şi scrieţi câteva propoziţii despre cum puteţi 
aplica acel principiu în viaţa voastră.

Citiţi Alma 38:9 şi căutaţi ceea ce a vrut Alma să 
înveţe Şiblon. Puteţi însemna o expresie din acest 
verset care credeţi că rezumă ceea ce a vrut Alma să 
înţeleagă fiul său.

Gândiţi- vă la un moment în care puterea Salvatorului 
v- a eliberat de încercări, necazuri sau lipsa demnităţii 
personale. Ce aţi făcut pentru a căuta acea eliberare? 
Aveţi încercări sau păcate în viaţa voastră acum? Cum 
vă puteţi îndrepta spre Salvator pentru a vă elibera?

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: De ce credeţi că este important să 

ştiţi că singura „[cale]” sau singurul „[mijloc]” prin care puteţi fi 
salvaţi este prin Salvator (vezi Alma 38:9)?

Alma 38:10–15
Alma îl sfătuieşte pe Şiblon să continue să- şi dezvolte 
însuşiri demne de urmat.
Gândiţi- vă la un învăţător sau un conducător al Bi-
sericii care a avut o influenţă pozitivă în viaţa voastră. 
Gândiţi- vă la calităţile pe care le admiraţi la persoana 
respectivă.

După cum este consemnat în Alma 38:10–15, Alma l- a 
încurajat pe Şiblon să continue să- şi dezvolte calităţi 
care să- i fie de folos în timp ce continua să predice 
Evanghelia şi să slujească altora. Sfatul pe care i l- a 
oferit Alma lui Şiblon se poate aplica oricui doreşte să- i 
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influenţeze pe alţii în bine prin slujire, predare şi alte 
moduri. Studiaţi Alma 38:10–15 şi identificaţi sfaturi 
care ar putea să vă fie folositoare în mod deosebit. 
Puteţi însemna lucrurile pe care le găsiţi.

 4. Mai jos aveţi un ghid pentru studiu care să vă ajute 
să înţelegeţi mai bine şi să aplicaţi sfatul dat de Alma fiu-

lui său Şiblon (vezi Alma 38:10–15). Alegeţi din coloana stângă 
două sau trei sfaturi ale lui Alma care credeţi că vă sunt cele mai 
folositoare. Completaţi activităţile corespunzătoare de învăţare 
din coloana dreaptă. Scrieţi- vă răspunsul în jurnalul pentru stu-
diul scripturilor.

Alma 38:10–12 – Îndrumar pentru studiu

Sfatul lui Alma Activităţi de învăţare

„Fii sârguincios şi 
cumpătat în toate 
lucrurile” (Alma 
38:10).

O persoană care este sârguincioasă 
depune eforturi consecvente şi 
energice în activităţile vieţii. O 
persoană care este cumpătată 
foloseşte moderarea în toate 
lucrurile şi exercită autocontrolul. În 
jurnalul pentru studiul scripturilor, 
scrieţi de ce sunt necesare aceste 
două trăsături atunci când slujim 
altora. Scrieţi cum aţi putea fi mai 
sârguincioşi sau mai cumpătaţi în 
unul sau mai multe aspecte ale vieţii 
voastre şi cum v- ar putea ajuta acest 
lucru să slujiţi altora mai eficient.

„Vezi să nu fii înălţat 
în mândrie; da, vezi 
să nu te făleşti” 
(Alma 38:11).

Mândria, în scripturi, este prezentă 
atunci când o persoană are mai 
multă încredere în ea însăşi decât 
în Dumnezeu. Înseamnă, de 
asemenea, că o persoană crede că 
este superioară celorlalţi. Opusul 
acestui sentiment rău numit mândrie 
este umilinţa. Cei care sunt umili se 
străduiesc să se gândească la ceilalţi 
la fel cum se gândesc la ei înşişi, 
Îl iubesc pe Dumnezeu şi Îl pun pe 
Dumnezeu pe primul loc în vieţilor 
lor. Scrieţi în jurnalul pentru studiul 
scripturilor ce s- ar putea întâmpla 
dacă un membru al Bisericii ar fi 
mândru şi s- ar făli în chemarea sa. 
Gândiţi- vă la chemarea pe care o 
aveţi în Biserică sau la altă ocazie 
pe care o aveţi de a sluji. Scrieţi unul 
sau două moduri în care veţi căuta 
să fiţi umili şi să evitaţi mândria sau 
lauda în timp ce slujiţi.

Alma 38:10–12 – Îndrumar pentru studiu

Sfatul lui Alma Activităţi de învăţare

„Foloseşte curajul, iar 
nu dominarea” (Alma 
38:12).

A fi curajos înseamnă a fi încrezător 
că Dumnezeu este cu noi şi ne 
poate ajuta să acţionăm fără teamă 
când suntem în slujba Sa. A folosi 
dominarea înseamnă a- i forţa pe 
alţii să aibă credinţa sau atitudinile 
noastre fără să fim atenţi la nevoile 
sau sentimentele lor. În jurnalul 
pentru studiul scripturilor, scrieţi de 
ce credeţi că Domnul vrea ca noi să 
avem curaj. Scrieţi, de asemenea, 
un mod concret în care puteţi aplica 
sfatul de a fi curajoşi, dar de a nu 
folosi dominarea, atunci când căutaţi 
să slujiţi altora.

„Să- ţi pui frâu tuturor 
pasiunilor” (Alma 
38:12).

A pune frâu înseamnă a ghida sau 
a stăpâni. O pasiune este o emoţie 
puternică. Reflectaţi la următoarele 
întrebări şi scrieţi- vă răspunsurile în 
jurnalul pentru studiul scripturilor: 
De ce credeţi că este important să 
ne punem frâu pasiunilor – cu alte 
cuvinte, să ne ghidăm sau controlăm 
emoţiile puternice? Cum credeţi că 
vă poate ajuta înfrânarea pasiunilor 
să fiţi plini de dragoste? Ce veţi face 
pentru a urma sfatul lui Alma de a vă 
pune frâu tuturor pasiunilor?

„Să te abţii de la 
lenevie” (Alma 
38:12).

Căutaţi „leneş, lenevie” în Ghidul 
pentru scripturi (scriptures.lds.org) 
pentru a afla mai multe despre ce 
înseamnă a fi leneş. Alegeţi două 
dintre versetele enumerate sub 
aceste cuvinte şi studiaţi- le. Notaţi 
ceea ce învăţaţi din aceste versete 
în jurnalul pentru studiul scripturilor. 
Scrieţi cum vă ajută sfatul de a vă 
abţine de la lenevie să slujiţi mai 
eficient altora. În final, scrieţi o 
modalitate concretă în care veţi 
căuta să vă abţineţi de la lenevie.

Sfaturile lui Alma către Şiblon din Alma 38:10–15 ne 
învaţă următorul principiu: Dezvoltarea însuşirilor 
demne de urmat ne pregăteşte să predăm şi să 
le slujim altora. Gândiţi- vă la cum poate dezvolta-
rea însuşirilor demne de urmat despre care citiţi în 
Alma 38 să binecuvânteze viaţa voastră şi pe a celor 
din jurul vostru.
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 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 38 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 20: ZIUA 1

Alma 39
Introducere
Alma l- a mustrat pe fiul său nesupus, Corianton, care 
uitase de slujire şi săvârşise un păcat sexual grav. Alma 
l- a învăţat pe Corianton despre gravitatea faptelor sale 
şi şi- a exprimat dezamăgirea că el, Corianton, se făcea 
vinovat de o încălcare foarte gravă. Alma i- a poruncit 
lui Corianton să înceteze să- şi mai urmeze „poftele 
ochilor” şi să se pocăiască (Alma 39:9). Mesajul lui 
Alma către Corianton se găseşte în Alma 39–42.

Alma 39:1–6
Alma îi explică fiului său, Corianton, gravitatea păcatului 
sexual.
Analizaţi următoarea afirmaţie: Unele păcate sunt mai 
grave decât altele.

 1. Răspundeţi la următoarele întrebări în jurnalul pentru 
studiul scripturilor: Sunteţi de acord că unele păcate sunt 

mai grave decât altele? De ce da sau de ce nu?

După cum este consemnat în Alma 39, Alma i- a oferit 
fiului său, Corianton, sfaturi care vă pot ajuta să înţe-
legeţi gravitatea anumitor păcate. Corianton îi însoţise 
pe fratele său, Şiblon, şi pe Alma într- o misiune de a le 
propovădui zoramiţilor Evanghelia. În timp ce se afla 
acolo, Corianton comisese un păcat sexual grav.

Citiţi Alma 39:1–4 şi căutaţi ce anume greşise Co-
rianton. Pentru a vă ajuta să înţelegeţi aceste versete, 
poate fi de folos să ştiţi că o curvă este o femeie imo-
rală sau o prostituată. Este important să înţelegem că 
„Domnul nu [poate să tolereze] păcatul nici în cel mai 
mic grad” (D&L 1:31); păcatele sexuale sunt deosebit 
de grave. Observaţi, de asemenea, că fiul lui Alma, 
Corianton, îşi părăsise misiunea în mod intenţionat 
pentru a se duce după curva Isabela, ceea ce a sporit 
gravitatea păcatului său.

Citiţi Alma 39:5 şi căutaţi modul în care a exprimat Alma 
gravitatea păcatului sexual în comparaţie cu alte păcate. 

Un lucru abominabil reprezintă ceva plin de păcat, rău-
tate sau josnicie. Din aceste versete învăţăm că păcatul 
sexual este un lucru abominabil în ochii Domnului. 
Reflectaţi la motivul pentru care credeţi că păcatul sexual 
este situat după crimă în ce priveşte gravitatea.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a oferit această explicaţie cu privire 
la motivul pentru care păcatul sexual este un lucru abo-
minabil pentru Domnul: „Afirmând că o poftă fizică 
atât de universal oferită este atât de gravă, ce încearcă 
Dumnezeu să ne spună cu privire la rolul acesteia în 
planul Său pentru toţi bărbaţii şi toate femeile? Afirm 
înaintea dumneavoastră că El face exact acest lucru – 
vorbeşte despre însuşi planul vieţii. Este evident că una 
dintre cele mai mari preocupări ale Sale cu privire la 
viaţa muritoare reprezintă modul în care o persoană 
vine pe lume şi cum o părăseşte. El a stabilit limite 
foarte stricte în aceste privinţe” („Personal Purity”, 
Ensign, nov. 1998, p. 76).

Citiţi următoarele paragrafe, căutaţi şi însemnaţi 
răspunsurile la următoarea întrebare: Care sunt câteva 
dintre binecuvântările faptului de a rămâne puri din 
punct de vedere sexual?

„Intimitatea fizică dintre soţ şi soţie este frumoasă 
şi sacră. Ea este rânduită de către Dumnezeu pentru 
crearea copiilor şi pentru exprimarea sentimentelor de 
dragoste dintre soţ şi soţie. Dumnezeu a poruncit ca 
intimitatea sexuală să fie păstrată în cadrul căsniciei.

Când sunteţi puri din punct de vedere sexual, vă pre-
gătiţi să faceţi şi să ţineţi legămintele sacre din templu. 
Vă pregătiţi pentru a clădi o căsnicie puternică şi pentru 
a aduce în lume copii care vor face parte dintr- o familie 
iubitoare şi eternă. Vă protejaţi de suferinţele pe plan 
emoţional şi spiritual provocate de intimitatea sexuală 
în afara căsătoriei. Vă protejaţi, de asemenea, de boli 
grave. Să rămâneţi puri din punct de vedere sexual 
vă ajută să fiţi încrezători şi cu adevărat fericiţi şi vă 
măreşte capacitatea de a lua hotărâri bune acum şi în 
viitor” (Pentru întărirea tineretului [broşură, 2011], p. 35).

Acum citiţi următoarele paragrafe căutând răspunsuri 
la următoarea întrebare: Care sunt standardele Dom-
nului pentru a rămâne puri din punct de vedere sexual?

„Standardele Domnului cu privire la puritatea sexuală 
sunt clare şi nu se schimbă. Nu trebuie să aveţi niciun 
fel de relaţii sexuale înainte de căsătorie şi trebuie 
să fiţi total fideli soţiei şi total fidele soţului după 
căsătorie. Nu permiteţi [mass- mediei], prietenilor sau 
altor persoane să vă convingă că intimitatea sexuală 
înainte de căsătorie este acceptabilă. Nu este. În ochii 
lui Dumnezeu, păcatele sexuale sunt extrem de grave. 
Ele pângăresc puterea sacră de a crea viaţă, pe care 
ne- a dat- o Dumnezeu. Profetul Alma ne- a învăţat că 
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păcatele sexuale sunt mai grave decât oricare alte pă-
cate, cu excepţia crimei şi a tăgăduirii Duhului Sfânt 
(vezi Alma 39:5).

Nu faceţi nimic, niciodată, care ar putea duce la păcatul 
sexual. Trataţi- i pe ceilalţi cu respect, nu ca obiecte folo-
site să satisfacă dorinţe egoiste şi pofte trupeşti. Înainte 
de căsătorie, nu participaţi la săruturi pasionale, nu vă 
întindeţi pe cealaltă persoană sau nu atingeţi părţile 
intime, sacre ale trupului unei alte persoane, fie ele aco-
perite sau nu de îmbrăcăminte. Nu faceţi nimic din ce 
poate trezi dorinţe sexuale. Nu treziţi astfel de emoţii în 
trupurile voastre. Acordaţi atenţie şoaptelor Spiritului, 
astfel încât să puteţi fi curaţi şi virtuoşi. Spiritul Domnu-
lui se va retrage de la cel care păcătuieşte sexual.

Evitaţi situaţiile care fac posibilă ispitirea, cum ar fi 
activităţi desfăşurate până seara târziu sau pe timpul 
nopţii, departe de casă ori activităţi care nu sunt supra-
vegheate de un adult. Nu participaţi la conversaţii sau 
la activităţi care trezesc dorinţe sexuale. Nu participaţi 
la nicio formă de pornografie. Spiritul vă poate ajuta să 
ştiţi când sunteţi în pericol şi vă poate da tărie să ieşiţi 
din acea situaţie. Aveţi credinţă şi fiţi supuşi sfaturilor 
drepte ale părinţilor şi conducătorilor voştri.

Comportamentul homosexual şi lesbian este un păcat 
grav. Dacă vă confruntaţi cu atracţia faţă de persoane 
de acelaşi sex sau sunteţi convinşi să aveţi un compor-
tament nepotrivit, căutaţi sfatul părinţilor [şi] episco-
pului. Ei vă vor ajuta.

Victimele abuzului sexual nu sunt vinovate de păcat şi 
nu este necesar să se pocăiască. Dacă aţi fost victimele 
unui abuz, trebuie să ştiţi că sunteţi nevinovaţi şi că 
Dumnezeu vă iubeşte. Discutaţi cu părinţii sau un alt 
adult de încredere şi căutaţi de îndată sfatul episcopului 
vostru. Ei vă pot sprijini spiritual şi vă pot ajuta să ob-
ţineţi protecţia şi ajutorul de care aveţi nevoie. Procesul 
de vindecare poate fi de durată. Încredeţi- vă în Salvator. 
El vă va vindeca şi vă va da liniştea sufletească.

Dacă sunteţi ispitiţi să comiteţi vreo formă de păcat 
sexual, căutaţi ajutor de la părinţii voştri şi de la epis-
cop. Rugaţi- vă Tatălui vostru din Cer, care vă va ajuta să 
rezistaţi ispitei şi să învingeţi gândurile şi sentimentele 
nepotrivite. Dacă aţi comis păcate sexuale, vorbiţi cu 
episcopul vostru acum şi începeţi procesul de pocăinţă, 
astfel încât să găsiţi liniştea sufletească şi să aveţi tovă-
răşia deplină a Spiritului.

Luaţi- vă angajamentul de a rămâne puri din punct 
de vedere sexual. Prin cuvinte şi fapte, încurajaţi- i pe 
alţii să facă acelaşi lucru” (Pentru întărirea tineretului, 
p. 35–37).

Reflectaţi la mesajul asupra căruia credeţi că ar vrea 
Domnul să vă concentraţi din ceea ce aţi citit mai sus.

Alma 39:7–19
Alma îl încurajează pe Corianton să se pocăiască.
Închipuiţi- vă că aveţi o discuţie cu părinţii, conducăto-
rii tinerelor fete sau ai tinerilor băieţi sau cu episcopul 
sau preşedintele de ramură cu privire la importanţa 
purităţii sexuale. Gândiţi- vă cum aţi reacţiona faţă de 
sfatul părinţilor sau conducătorilor Bisericii cu privire 
la importanţa faptului de a rămâne puri din punct de 
vedere sexual. Citiţi Alma 39:7–8 pentru a afla care 
era scopul lui Alma atunci când îl învăţa pe Corianton 
despre gravitatea păcatului său. Gândiţi- vă cum ar 
fi afectată reacţia voastră faţă de sfatul părinţilor sau 
conducătorilor Bisericii dacă aţi şti că acesta reprezintă 
o invitaţie plină de dragoste de a rămâne puri sau de a 
vă pocăi şi de a evita judecăţile lui Dumnezeu.

Vârstnicul D. Todd Christofferson, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a 
descris motivul pentru care părinţii, 
asemenea lui Alma, îşi invită copiii să se 
pocăiască: „Invitaţia la pocăinţă este o 
expresie a dragostei… Dacă noi nu îi 

invităm pe alţii să se schimbe sau dacă noi nu ne 
impunem să ne pocăim, eşuăm în îndeplinirea îndato-
ririi fundamentale pe care o avem unul faţă de altul şi 
faţă de noi înşine. Un părinte îngăduitor, un prieten 
indulgent, un conducător din Biserică temător sunt, în 
realitate, mai preocupaţi de propriile persoane decât de 
bunăstarea şi fericirea acelora pe care i- ar putea ajuta. 
Da, chemarea la pocăinţă este, uneori, considerată 
lipsită de toleranţă sau ofensatoare şi poate trezi chiar 
resentimente, dar, ghidată de Spirit, este în realitate un 
act de dragoste sinceră. („Darul divin al pocăinţei”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 39).

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următoa-
rele lucruri: Pocăinţa include… Apoi, în timp ce studiaţi 

Alma 39:9–14, faceţi o listă în jurnalul pentru studiul scripturilor 
care să cuprindă ceea ce l- a învăţat Alma pe Corianton despre 
pocăinţă şi care ar putea completa această afirmaţie.

Folosiţi următoarele întrebări şi comentarii pentru a vă 
ajuta să înţelegeţi şi să aplicaţi sfatul lui Alma. Încercaţi 
să identificaţi şi să scrieţi cel puţin câte un adevăr din 
fiecare verset de mai jos, care v- ar putea ajuta să com-
pletaţi afirmaţia din jurnalul pentru studiul scripturilor. 
Nu este nevoie să răspundeţi la întrebări în jurnalul 
pentru studiul scripturilor.

Citiţi Alma 39:9. (Alma 39:9 este un verset care conţine 
o scriptură de bază. Îl puteţi marca într- un mod aparte 
pentru a- l putea găsi cu uşurinţă în viitor.) Ce legătură 
au expresiile „să nu te mai duci după poftele ochilor 
tăi” şi „abţine- te de la toate aceste lucruri” cu abando-
narea păcatului?
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În zilele noastre, „poftele ochilor tăi” se aplică în mod 
deosebit imoralităţii şi imaginilor sau divertismen-
tului care au orice legătură cu pornografia. Expresia 
„abţine- te”, după cum este folosită în Alma 39:9, 
înseamnă a te reţine de la ceva anume. Această expre-
sie ne este cunoscută în zilele noastre. În vremea lui 
Joseph Smith, unele dintre înţelesurile acestui verb, 
a se abţine, erau „a şterge, a anula… a contracara… a 
opri” (Prima ediţie a American Dictionary of the English 
Language (Dicţionar american al limbii engleze) de Noah 
Webster, ediţie facsimil [1967]). Dacă aplicăm aceste 
definiţii la ceea ce îl învăţa Alma pe fiul său, putem 
înţelege importanţa înlăturării tuturor aspectelor imo-
ralităţii (inclusiv a surselor de ispite sau de imoralitate 
pe care le putem controla) din vieţile noastre, pentru 
a putea să „[moştenim] împărăţia lui Dumnezeu”. 
Care sunt câteva dintre modurile în care tinerii sfinţi 
din zilele din urmă pot să- şi stabilească limite în ce 
priveşte puritatea sexuală şi să evite a se duce după 
poftele ochilor lor?

Citiţi Alma 39:10. Cum poate căutarea îngrijirii spiri-
tuale – din partea părinţilor, conducătorilor Bisericii, 
fraţilor sau prietenilor de încredere – să ajute o per-
soană să se pocăiască?

Citiţi Alma 39:11–12 şi reflectaţi la următoarele întrebări:

• Ce anume trebuie să se schimbe în inima unei 
persoane în timpul procesului pocăinţei pentru ca 
aceasta să nu mai fie dusă iar în rătăcire de către 
diavol pentru a comite păcate?

• Cum poate evitarea căutării lucrurilor zadarnice şi 
nebuneşti să ajute o persoană să se pocăiască?

Citiţi Alma 39:13. Amintiţi- vă că Alma i- a spus lui 
Corianton că, atunci când zoramiţii văzuseră com-
portamentul lui Corianton, ei nu au vrut să creadă în 
cuvintele lui Alma (vezi Alma 39:11). Ar putea fi util 
să înţelegeţi că, în scripturi, expresia „a se întoarce la 
Domnul” denotă pocăinţa. Pocăinţa reprezintă „în-
toarcerea inimii şi a voinţei către Dumnezeu” (Ghidul 
pentru scripturi, „Pocăinţă”).

• Ce credeţi că înseamnă să vă pocăiţi cu toată „min-
tea, puterea şi tăria”?

• Când păcatele noastre îi afectează pe alţii, ce trebuie 
să facem ca parte a procesului pocăinţei?

• Când se comite un păcat grav, de ce este necesar să 
căutăm ajutorul unui episcop sau al unui preşedinte 
de ramură?

Din Alma 39:9–13, învăţăm: Pocăinţa include re-
cunoaşterea şi abandonarea păcatelor noastre şi 
întoarcerea către Domnul cu toată mintea, puterea 
şi tăria noastră.

Reflectaţi la ce simţiţi că ar vrea Domnul să faceţi pen-
tru a vă întoarce mai pe deplin inima şi voinţa către El. 
Ce puteţi face astăzi pentru a începe să urmaţi aceste 
îndemnuri?

Fără Isus Hristos şi ispăşirea Sa, nu ar fi posibil să fiţi 
iertaţi de păcatele voastre. Citiţi Alma 39:15–16, 19 şi 
căutaţi cum a descris Alma cunoaşterea că Isus Hristos 
va veni pentru a lua păcatele lumii.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi de ce ve-
nirea lui Isus Hristos reprezintă o veste bună pentru Co-

rianton şi pentru voi.

Scriptură de bază – Alma 39:9
Vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a spus următoarele lucruri cu privire 
la memorarea pasajelor din scripturi:

„Învăţând, meditând, cercetând şi memorând scriptu-
rile este ca şi cum ai umple un fişier cu prieteni, valori 
şi adevăruri la care poţi apela oricând, oriunde în lume.

Prin memorarea scripturilor se poate obţine o mare 
putere. A memora un verset din scripturi înseamnă 
a- ţi crea o nouă relaţie de prietenie. Este ca şi cum ai 
descoperi o nouă persoană care poate ajuta la nevoie, 
poate asigura inspiraţie şi alinare şi poate fi o sursă de 
motivare pentru schimbări necesare” („Puterea scriptu-
rii”, Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 6).

 4. Încercaţi să memoraţi Alma 39:9. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, scrieţi o frază sau două despre cum ar 

putea memorarea acestui verset să reprezinte o protecţie pentru 
voi într- un moment de ispită.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 39 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 20: ZIUA 2

Alma 40–41
Introducere
După cum este consemnat în Alma 40–41, Alma l- a 
învăţat pe fiul său, Corianton, doctrine importante cu 
privire la viaţa de după moarte. Alma a explicat că, prin 
ispăşirea lui Isus Hristos, toată omenirea va învia. Alma 
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i- a propovăduit, de asemenea, lui Corianton despre 
lumea spiritelor, unde cei care au murit aşteaptă în pa-
radis sau în închisoarea spiritelor, în funcţie de alegerile 
lor din viaţa muritoare. Corianton a aflat de la Alma că 
planul restaurării includea nu numai restaurarea fizică, 
ci şi pe cea spirituală în care noi avem parte de conse-
cinţele corespunzătoare acţiunilor şi dorinţelor noastre. 
În cele din urmă, Alma a subliniat că elementul central 
în acest plan al restaurării este adevărul că ticăloşia 
niciodată nu poate duce la fericire adevărată.

Alma 40
Alma îl învaţă pe Corianton despre lumea spiritelor şi înviere.
Închipuiţi- vă că aveţi un prieten care a suferit, de 
curând, moartea unei persoane dragi. Prietenul vostru, 
ştiind că sunteţi religioşi, vă abordează cu următoa-
rele întrebări:

• Ce anume face posibil ca noi să trăim din nou? Cine 
va fi înviat?

• Unde mergem după ce murim şi cum este acolo?
• Ce este învierea? Care este diferenţa dintre trupurile 

noastre muritoare şi cele înviate? Ce se întâmplă 
după ce vom fi înviaţi?

Informaţiile din Alma 40 vă pot ajuta să răspundeţi la 
aceste întrebări. Acest capitol reprezintă o continuare a 
învăţăturilor lui Alma către fiul său, Corianton. Corian-
ton devenise preocupat cu privire la învierea celor morţi.

 1. Citiţi toate cele trei pasaje din scripturi de mai jos. 
Alegeţi unul sau mai multe dintre pasaje şi explicaţi, în 

jurnalul pentru studiul scripturilor, cum a oferit Alma răspunsurile 
la întrebările respective. (Dacă aveţi timp la sfârşitul lecţiei, puteţi 
reveni şi revedea ce a propovăduit Alma şi în celelalte versete.)
 a. Studiaţi Alma 40:1–5. Ce anume face posibil ca noi să trăim 
din nou? Cine va fi înviat?
 b. Studiaţi Alma 40:6–7, 11–14. Unde mergem după ce murim 
şi cum este acolo? (Când Alma a propovăduit faptul că spiritele 
tuturor oamenilor sunt „luate acasă la acel Dumnezeu care le- a 
dat lor viaţă” [Alma 40:11], el a propovăduit faptul că, după ce 
murim, dar înainte de înviere, spiritele noastre se vor întoarce în 
lumea spiritelor, nu la destinaţia finală de după judecata lui 
Dumnezeu. Poate fi util să consultaţi notele de subsol de la ver-
setul 13 pentru a înţelege ce anume a vrut Alma să spună când 
s- a referit la „întunericul de afară”. Alma 40:14 ne ajută, de ase-
menea, să înţelegem că această menţionare a întunericului de 
afară face referire la o stare dinainte de înviere pe care o numim, 
de obicei, închisoarea spiritelor şi nu la locul final sau permanent 
în care se vor afla cei condamnaţi.)
 c. Studiaţi Alma 40:21–26. Ce reprezintă învierea? Care este di-
ferenţa dintre trupurile noastre muritoare şi cele înviate? Ce se 
întâmplă după ce vom fi înviaţi?

Făcând referire la Alma 40:11–12, preşedintele 
George Q. Cannon, din Prima Preşedinţie, a explicat 
faptul că Alma „nu intenţionează să transmită ideea că 
aceştia sunt introduşi imediat în prezenţa lui Dumne-
zeu. Evident, el foloseşte această expresie în cunoştinţă 
de cauză (Gospel Truth: Discourses and Writings of Presi-
dent George Q. Cannon, selecţie de Jerreld L. Newquist, 
2 volume [1957–1974], volumul 1, p. 73).

Vârstnicul Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a descris anumite experienţe pe care 
le vom avea după înviere:

„În ziua judecăţii… va exista obiectivitate deplină. Nu 
numai că vom avea ceea ce Cartea lui Mormon nu-
meşte o «perfectă aducere aminte» şi o «amintire vie» 
a faptelor noastre rele, ci ne vor fi aduse şi restaurate 
şi lucrurile pline de bucurie. Vom cunoaşte lucrurile 
«cum ştim acum». (Alma 5:18; 11:43; vezi, de aseme-
nea, D&L 93:33.) Vom vedea «cu ochii [noştri]» (Mosia 
12:22; 15:29) datorită unui set de informaţii comune.

Printre «toate lucrurile [care] vor fi restaurate» (Alma 
40:23) se va număra şi memoria, incluzând, în cele 
din urmă, şi amintirile noastre din viaţa premuritoare. 
Gândiţi- vă la bucuria de a fi uniţi în minte şi inimă de 
amintirile relevante din prima şi cea de- a doua stare.

Ce abundenţă de sentimente va fi asupra noastră 
atunci, când un Dumnezeu iubitor va considera că este 
înţelept ca amintirile să ne fie restaurate pe deplin! 
Această revărsare înviorătoare de fapte ne va creşte şi 
mai mult recunoştinţa pentru cât de îndelungată este 
îndurarea lui Dumnezeu şi pentru bunătatea plină 
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de dragoste a ispăşirii înfăptuite de Isus de bunăvoie! 
(Lord Increase Our Faith [1994], p. 103).

Învierea reprezintă reunirea spiritului şi a trupu-
lui, toate lucrurile fiind restaurate la forma lor po-
trivită şi perfectă. După înviere, fiecare dintre noi va 
sta în prezenţa lui Dumnezeu pentru a fi judecat. Citiţi 
Alma 40:25–26 şi găsiţi descrierea pe care o face Alma 
cu privire la starea finală a celor care aleg dreptatea în 
această viaţă în comparaţie cu starea finală a celor care 
aleg ticăloşia. Gândiţi- vă la cum vă poate afecta acest 
pasaj dorinţa de a fi curaţi înaintea lui Dumnezeu.

După cum este consemnat în Alma 40:16–22, învierea 
despre care a vorbit Alma a fost exprimată în termeni 
care au legătură cu timpul de pe pământ. Isus Hristos 
a fost primul care a înviat, urmat la scurt timp de cei 
drepţi care trăiseră şi muriseră din vremea lui Adam 
până la momentul învierii lui Hristos (vezi Alma 
40:16, 20; D&L 133:54–55). Aceasta este învierea pe 
care Alma a numit- o „prima înviere”.

Alma 41
Alma îl învaţă pe Corianton planul restaurării.
Având în vedere adevărurile pe care Alma le- a predicat 
despre înviere, lumea spiritelor şi judecată, gândiţi- vă 
la cum ar putea fi influenţate faptele unei persoane 
dacă ea ar crede următoarele:

• nu există viaţă după moarte;
• după ce murim, vom fi făcuţi desăvârşiţi indiferent 

dacă faptele noastre au fost bune sau rele pe pământ;
• la judecată, vom fi răsplătiţi pentru faptele bune şi 

pedepsiţi pentru faptele rele.

În Alma 41, aflăm că fiul lui Alma, Corianton, era 
derutat cu privire la ceea ce îl învăţau unii oameni 
despre înviere. Aveţi în vedere să marcaţi expresia „dus 
departe în rătăcire” din Alma 41:1, apoi citiţi acest 
verset căutând ce anume îi făcuse pe unii oameni să se 
rătăcească. Pentru a vă ajuta să înţelegeţi acest verset, 
ar putea fi util să ştiţi că a denatura scripturile înseamnă 
a le deforma, a le răstălmăci sau a le schimba înţelesul.

Ce concept a spus Alma că urma să clarifice pentru 
Corianton?   
 

Restaurare înseamnă a readuce înapoi. Alma a 
vrut ca fiul său, Corianton, să înţeleagă că „planul 
restaurării”(Alma 41:2), aşa cum l- a numit Alma, are 
un aspect fizic şi unul spiritual. Citiţi în Alma 41:2–5 
şi însemnaţi ce anume ne va fi restaurat din punct de 
vedere fizic după moarte şi ce va fi restaurat din punct 
de vedere spiritual. (În aceste versete, cerut înseamnă 
obligatoriu sau necesar.)

Care este componenta fizică a planului restaurării 
menţionat în Alma 41:2?   
 

Aspectul spiritual al planului restaurării descris în 
Alma 40:3–5 este următorul: Noi vom fi restauraţi 
fie la fericire, fie la nefericire, în acord cu faptele şi 
dorinţele noastre din viaţa muritoare.

 2. Presupuneţi că vi s- a cerut să predaţi pasajul din Alma 
40:3–5 unei clase de la Societatea Primară. Scrieţi în jur-

nalul pentru studiul scripturilor cum aţi explica doctrina restaură-
rii spirituale într- un mod simplu, astfel încât copiii să poată 
înţelege ceea ce a propovăduit Alma.

Reflectaţi la cum poate şi ar trebui înţelegerea doctrinei 
restaurării să vă influenţeze faptele şi dorinţele.

Pe măsură ce ajungem să înţelegem doctrina restaură-
rii, începem, în mod firesc, să ne facem griji cu privire la 
consecinţele pe care le vom suferi din pricina păcatelor 
şi alegerilor noastre greşite. Există vreun mod în care 
putem schimba consecinţele negative ale dorinţelor 
şi faptelor noastre greşite? Alma i- a oferit lui Corian-
ton un motiv de a avea speranţă. Citiţi Alma 41:6–9 şi 
căutaţi ce anume putem face pentru a ne fi restaurate 
bunătatea şi fericirea, chiar şi dacă am făcut păcate 
grave. Puteţi însemna cuvintele sau expresiile din Alma 
41:6–7 care sugerează că suntem răspunzători de ceea 
ce primim la înviere. Gândiţi- vă la următoarea între-
bare: Bazându- ne pe aceste versete, în ce sens suntem 
noi propriii noştri judecători?

Există persoane care cred că se pot întoarce la Dumne-
zeu fără să- şi asume responsabilitatea pentru propriile 
fapte. Adesea, aceste persoane spun că alegerile lor 
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păcătoase sunt distractive. Uneori, cei care păcătuiesc 
pot chiar să pară că sunt fericiţi. Dar citiţi Alma 41:10 
şi căutaţi ce ne- a învăţat Alma despre ticăloşie. (Alma 
41:10 este un fragment care conţine o scriptură de 
bază. Îl puteţi marca într- un mod aparte pentru a- l 
putea găsi cu uşurinţă în viitor.)

 3. În Alma 41:10, Alma a depus mărturie înaintea fiului 
său că „ticăloşia niciodată nu a fost fericire”. Faceţi 

următoarele exerciţii în jurnalul pentru studiul scripturilor:
 a. Scrieţi de ce credeţi că este adevărată afirmaţia lui Alma.
 b. Scrieţi un exemplu al felului în care Satana poate încerca să 
ne convingă că putem încălca poruncile lui Dumnezeu şi totuşi 
să fim fericiţi.

Puteţi nota următoarea afirmaţie a preşedintelui Ezra 
Taft Benson în scripturile voastre, lângă Alma 41:10: 
„Nu puteţi să faceţi ceva greşit şi să vă simţiţi bine. Este 
imposibil!” („A Message to the Rising Generation”, 
Ensign, nov. 1977, p. 30).

Alma 41:11 explică de ce este imposibil să fim cu ade-
vărat fericiţi când alegem ceea ce este greşit. Pentru a 
vă ajuta să înţelegeţi aceste versete, completaţi tabelul 
de mai jos, potrivind fiecare expresie din scripturi cu 
înţelesul său. (Când terminaţi, verificaţi- vă răspunsurile 
cu cele de la sfârşitul lecţiei.)

Cuvinte sau expresii din Alma 
41:11 care descriu faptul că 
ne aflăm într- o „stare a firii”

Înţeles

 ___ 1. „Într- o stare carnală”  A. Limitaţi sau 
împovăraţi de 
păcatele noastre

 ___ 2. „În fierea amărăciunii 
şi în legăturile nedreptăţii”

 B. Lipsiţi de tovărăşia 
Spiritului Sfânt

 ___ 3. „Fără Dumnezeu în 
lume”

 C. Conduşi de voinţa 
trupului

Acum că aţi definit aceşti termeni, citiţi din nou Alma 
41:11 pentru a identifica de ce este imposibil să fim 
fericiţi când alegem ce este greşit. Unii oameni care 
aleg ticăloşia pot crede că sunt fericiţi pe moment, dar 
alegerile lor vor duce, în cele din urmă, la tristeţe şi 
nefericire.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare:

 a. De ce credeţi că a ne afla într- o „stare a firii”, sau într- o 
„stare carnală” ori plină de păcat este contrar firii fericirii?
 b. Care sunt câteva exemple ale felului în care tinerii pot fi lip-
siţi de tovărăşia Spiritului Sfânt, fiind limitaţi ori împovăraţi de 
păcatele lor sau lăsându- se conduşi de către dorinţele trupeşti?

Citiţi Alma 41:12 şi căutaţi întrebarea pe care i- a 
adresat- o Alma lui Corianton cu privire la restaurare. 
Acum citiţi Alma 41:13 şi însemnaţi modul în care a 
răspuns Alma la această întrebare.

 5. Închipuiţi- vă că vorbiţi cu un prieten care doreşte să 
fie fericit, dar alege să se poarte în mod contrar faţă de 

poruncile Domnului. Folosind doctrina restaurării pe care aţi 
studiat- o astăzi, explicaţi în jurnalul pentru studiul scripturilor de 
ce persoana respectivă nu simte fericire şi ce anume trebuie să 
facă pentru a deveni cu adevărat fericită.

Un bumerang este un instrument care se folosea, 
iniţial, la vânătoare. Datorită formei sale, 
atunci când este aruncat corect, 
acesta se întoarce la persoana 
care l- a aruncat. Citiţi 
Alma 41:14–15, cău-
tând modul în care un 
bumerang poate 
simboliza adevărurile 
predate în aceste versete. 
Puteţi însemna cuvântul 
„trimiţi” din versetul 15. 
Gândiţi- vă la un moment în care 
aţi „trimis” bunătate sau milă ori 
amabilitate către ceilalţi şi aţi primit 
acelaşi lucru înapoi.

Care este fapta dreaptă pe care aţi vrea s- o faceţi pen-
tru alţii sau atitudinea corectă pe care aţi vrea ca alţii să 
o vadă la voi şi cu care aţi vrea să fiţi trataţi de ceilalţi? 
Ce ţel vă puteţi stabili pentru a „trimite” sau transmite 
una dintre aceste atitudini sau fapte?   
 

Scriptură de bază – Alma 41:10
 6. Citiţi Alma 41:10 şi scrieţi următoarele în jurnalul 
pentru studiul scripturilor: Dacă ticăloşia niciodată nu a 

fost fericire, atunci - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  va duce întotdeauna la feri-
cire. Scrieţi, în spaţiul liber, un cuvânt care să completeze cel mai 
bine fraza. Acum, scrieţi un număr de acţiuni sau fapte concrete 
care credeţi că s- ar potrivi, de asemenea, în spaţiul liber (de 
exemplu, a- i sluji pe alţii ). Scrieţi- vă mărturia despre cum aţi vă-
zut că unele dintre aceste fapte drepte duc la fericire.

Este important să înţelegem că fericirea care vine din 
dreptate nu este întotdeauna imediată, constantă sau 
continuă aici, în viaţa muritoare. Totuşi, o persoană care 
este în armonie cu învăţăturile şi poruncile Domnului 
va avea întotdeauna parte de pace şi fericire în felul 
Domnului şi la timpul stabilit de El.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:
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Am studiat Alma 40–41 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
Răspunsuri la exerciţiul de mai sus: (1) c, (2) a, (3) b.

UNITATEA 20: ZIUA 3

Alma 42
Introducere
Alma şi- a încheiat sfatul către fiul său, Corianton, aflat 
într- o situaţie delicată, explicându- i că Tatăl Ceresc a 
oferit o cale pentru ca cei care păcătuiesc să aibă parte 
de milă. El l- a învăţat pe fiul său despre pedepsele pe 
care le cere legea dreptăţii pentru păcat. Apoi, el a de-
pus mărturie că Isus Hristos avea să „satisfacă cerinţele 
dreptăţii” (Alma 42:15) suferind pentru toţi cei care au 
păcătuit şi sunt dornici să se pocăiască. Domnul îi oferă 
milă celui care se pocăieşte.

Alma 42:1–14
Alma îl învaţă pe Corianton despre legea dreptăţii.
Închideţi ochii o clipă şi reflectaţi la cum ar putea fi 
momentul judecăţii finale pentru voi. În timp ce vă 
revedeţi viaţa, doriţi ca judecata de apoi să fie dreaptă? 
De ce aţi vrea ca judecata voastră să fie dreaptă?

Acum, gândiţi- vă la ce înseamnă cuvântul drept. O 
definiţie a cuvântului drept include a primi ceea ce 
meritaţi; ideea de corectitudine este inclusă în terme-
nul de dreptate din scripturi.

 1. Desenaţi o balanţă simplă în jurnalul pentru studiul 
scripturilor, precum cea arătată aici. Apoi, scrieţi cuvântul 

Dreptate sub desenul vostru. Lăsaţi loc în jurnal pentru a include 
şi alte denumiri pe desenul vostru în timp ce continuaţi lecţia.

Pentru a vă ajuta să înţelegeţi mai bine conceptul de 
dreptate, citiţi următoarea explicaţie a vârstnicului Dal-
lin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Cuvântul dreptate are multe înţelesuri. 
Unul este echilibrul. Un simbol des 
întâlnit al dreptăţii este o balanţă aflată  
în echilibru…

Ideea că dreptatea este ceva ce fiecare 
merită este premiza fundamentală a 

întregii scripturi, care vorbeşte despre faptul că oamenii 
sunt judecaţi în funcţie de faptele lor” („Sins, Crimes, 
and Atonement” [cuvântare adresată învăţătorilor de 
religie din SEB, 7 febr. 1992], p. 1).

Fiul lui Alma, Corianton, era îngrijorat cu privire la 
dreptatea judecăţii de apoi. Citiţi Alma 42:1 şi marcaţi 
ce anume credea Corianton că va fi nedrept sau inco-
rect la judecata de apoi.

Amintiţi- vă, Corianton săvârşise multe păcate, dintre 
care unele erau foarte grave (vezi Alma 39:2–3); de 
aceea, este posibil ca el să îşi fi dorit sau să fi sperat să 
fie nedrept ca oamenii care păcătuiseră să fie pedepsiţi.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi de ce cre-
deţi că cei care nu s- au pocăit de păcatele lor ar putea fi 

îngrijoraţi să primească „ceea ce merită” la judecată.

În Alma 42:2–11, Alma a răspuns îngrijorării lui Co-
rianton explicându- i că, prin căderea lui Adam, există 
moartea fizică (separarea trupului şi a spiritului la 
momentul morţii trupului) şi moartea spirituală (se-
pararea de Dumnezeu din cauza păcatului). Astfel, era 
necesar să fie stabilit un plan prin care omenirea să fie 
salvată din starea ei decăzută. În caz contrar, omenirea 
ar rămâne într- o stare plină de păcat şi ar fi nefericită 
pentru totdeauna, potrivit cerinţelor dreptăţii.

Citiţi Alma 42:12 şi identificaţi ce anume a făcut ca 
omenirea să intre într- o stare de decădere. Acum, citiţi 
Alma 42:14 şi însemnaţi consecinţele nesupunerii 
noastre care sunt cerute de dreptate. Pe balanţa pe care 
aţi desenat- o în jurnalul pentru studiul scripturilor, 
scrieţi Încălcare – nesupunere sau păcat sub braţul stâng 
al balanţei şi Pedeapsă – alungarea din prezenţa lui Dum-
nezeu sub braţul drept.

 3. Citiţi Alma 42:18. În jurnalul pentru studiul scripturi-
lor, răspundeţi la întrebările următoare:

 a. Ce credeţi că înseamnă a avea „remuşcări de conştiinţă” 
(Alma 42:18)?
 b. Spre ce ar putea să ne ducă remuşcările de conştiinţă?

Din ceea ce a propovăduit Alma, ce anume cere legea 
dreptăţii atunci când o persoană este nesupusă? (Din 
cauza nesupunerii noastre, legea dreptăţii cere ca noi 
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să avem remuşcări şi să fim alungaţi din prezenţa lui 
Dumnezeu.) Reflectaţi pentru o clipă la un moment din 
viaţa voastră în care aţi simţit regret şi nefericire sau re-
tragerea Duhului Sfânt din cauză că aţi făcut ceva greşit. 
Închipuiţi- vă acel sentiment înmulţit cu toate lucrurile 
rele pe care le- aţi făcut vreodată, iar apoi închipuiţi- vă că 
aţi avea sentimentul acela pentru totdeauna.

Bazându- vă pe ceea ce a propovăduit Alma, vreţi ca ju-
decata de apoi să se bazeze exclusiv pe dreptate? Vreţi 
să primiţi ceea ce „meritaţi” pentru lucrurile greşite pe 
care le- aţi făcut?

Alma 42:15–31
Alma îl învaţă pe Corianton despre planul milei.
Una dintre însuşirile divine ale lui Dumnezeu este 
aceea că El este drept. Cerinţele dreptăţii îi condamnă 
pe toţi copiii Tatălui Ceresc şi nu i- ar permite niciunuia 
dintre noi să locuiască în prezenţa Sa în starea noastră 
păcătoasă. Reflectaţi la următoarea întrebare: Există 
vreo cale prin care aceste cerinţe ale dreptăţii să fie 
şterse sau anulate?

Mulţi oameni ar răspunde la această întrebare su-
gerând că, dacă ne pocăim, nu va trebui să suferim 
consecinţele păcatelor noastre. Deşi, în cele din urmă, 
acest răspuns este corect, este important să înţele-
gem că a şterge sau a ierta consecinţele ar fi un lucru 
nedrept deoarece cerinţele dreptăţii nu ar fi satisfăcute. 
Alma ne- a învăţat că ştergerea pedepsei fără îndepli-
nirea cerinţelor dreptăţii nu este posibilă. Citiţi Alma 
42:25 şi căutaţi ce s- ar întâmpla dacă Dumnezeu ar 
înlătura, pur şi simplu, consecinţele pentru păcat şi ar 
lăsa dreptatea neîndeplinită.

Reflectaţi la următoarea întrebare înainte de a citi Alma 
42:15 pentru a găsi răspunsul: Dacă pedeapsa pentru 
păcatele noastre nu poate fi înlăturată, cum putem noi 
să avem vreodată conştiinţa împăcată şi să fim readuşi 
în prezenţa lui Dumnezeu?

Ar putea fi util să înţelegeţi că expresia a „satisface 
cerinţele dreptăţii” înseamnă a plăti pentru pedeapsa 
pe care o cere dreptatea.
Din Alma 42:15, învăţăm că: Ispăşirea lui Isus Hris-
tos a satisfăcut cerinţele dreptăţii pentru ca cel care 
se pocăieşte să poată avea parte de milă. Completaţi 
desenul cu balanţa pe care l- aţi făcut în jurnalul pentru 
studiul scripturilor, scriind Satisfăcută prin milă – ispăşi-
rea lui Isus Hristos sub expresia „Pedeapsa…”.

 4. Închipuiţi- vă că aveţi un prieten care se luptă cu po-
vara creată de propriile sale păcate. În jurnalul pentru stu-

diul scripturilor, scrieţi cum i- aţi explica prietenului vostru modul 
în care ispăşirea lui Isus Hristos permite ca fiecare dintre noi să 
aibă parte de milă.

Reflectarea la întrebări în 
timp ce studiaţi scripturile vă 
cere să vă gândiţi, fapt care, 
la rândul său, vă stimulează 
dorinţa de a căuta răspunsuri 
în scripturi. Aveţi în vedere să 
notaţi câteva dintre propriile 
voastre întrebări atunci când 
studiaţi scripturile. Reflecta-
rea asupra scripturilor vă va 
creşte capacitatea de a înţe-
lege principiile şi adevărurile 
şi de a le pune în practică în 
viaţa voastră.

Reflectarea la 
o întrebare

Reflectaţi la ce înseamnă 
pentru voi cunoaşterea 
faptului că Salvatorul a 
suferit de bunăvoie, în 
locul vostru, pedepsele 
pe care le cere dreptatea, 
pentru ca voi să aveţi 
parte de milă.

Citiţi Alma 42:22–24 şi 
marcaţi ce anume cere 
Isus Hristos pentru ca noi 
să avem parte de milă. 
Expresia „cu adevărat 
plin de pocăinţă” din 
versetul 24 înseamnă care 
se pocăieşte cu sinceri-
tate. Pe baza a ceea ce aţi 
citit, completaţi urmă-
torul principiu: Dacă ne 
pocăim, noi vom primi 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  prin ispăşirea lui Isus Hristos.

Preşedintele Boyd K. Packer, preşedinte al Cvorumu-
lui celor Doisprezece Apostoli, a vorbit despre Isus 
Hristos ca fiind un mediator. Un mediator este o per-
soană care stă între două părţi şi le ajută să rezolve un 
conflict. În timp ce citiţi cuvintele sale, căutaţi motivul 
pentru care este nevoie de Salvator ca păcătosul să 
aibă parte de milă:

„Şi printr- o lege eternă, mila nu poate fi 
arătată decât dacă există cineva care este 
atât binevoitor, cât şi capabil să- şi asume 
datoria noastră, să plătească preţul şi să 
stabilească termenii pentru mântuirea 
noastră.

Dacă nu există un mijlocitor, dacă nu avem un prie-
ten, întreaga măsură a dreptăţii neîncătuşate şi lipsite 
de compătimire trebuie, cu siguranţă, să cadă asupra 
noastră. Plata deplină pentru fiecare încălcare, oricât de 
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mică sau de mare, va fi cerută de la noi până la cel din 
urmă bănuţ.

Dar să ştiţi un lucru: adevărul, gloriosul adevăr, declară 
că există un astfel de Mijlocitor…

Prin El, mila poate fi oferită fiecăruia dintre noi fără să 
fie încălcată legea veşnică a dreptăţii…

Mila nu ni se va oferi în mod automat. Se va întâmpla 
prin legământ făcut cu El. Se va întâmpla în termenii Săi 
generoşi” („The Mediator,” Ensign, mai 1977, p. 55–56).

În timp ce Alma îşi încheia predica faţă de Corianton, 
el a rezumat tot ceea ce încercase să- l înveţe pe fiul 
său. Citiţi Alma 42:26–31 şi marcaţi ce anume a dorit 
Alma pentru Corianton pe măsură ce acesta înţelegea 
doctrinele şi principiile pe care i le- a propovăduit Alma 
în acest capitol. Observaţi că Alma dorea ca fiul său, 
Corianton, să nu caute scuze pentru păcatele sale, ci să 
permită doctrinelor şi principiilor legate de dreptate, 
milă şi ispăşire să „aibă control asupra inimii [sale]” 
(Alma 42:30). Cum puteţi permite acestor doctrine şi 
principii să aibă control asupra inimii voastre?

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Dacă aţi putea să vă exprimaţi perso-

nal recunoştinţa faţă de Salvator pentru sacrificiul pe care l- a 
făcut pentru voi, ce I- aţi spune?

Este important să ştim, Corianton s- a pocăit şi, în cele 
din urmă, a avut o influenţă majoră asupra creşterii 
Bisericii (vezi Alma 49:30).

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 42 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 20: ZIUA 4

Alma 43–44
Introducere
În Alma 43–44, Mormon a început să scrie despre 
războaiele dintre lamaniţi şi nefiţi. În timp ce Alma şi 
fiii săi au continuat să slujească poporului, zoramiţii 
s- au alăturat armatei lamanite pentru a- i ataca pe 
nefiţi. Căpitanul Moroni a dat dovadă de credinţă şi 
înţelepciune în a- i apăra pe nefiţi de armata lamanită. 
Deşi era depăşită numeric, pregătirea armatei nefite 

şi credinţa sa în Isus Hristos au reprezentat avanta-
jele lor în luptă. Când şi- au dat seama că aveau să fie 
învinşi, lamaniţii au făcut un legământ de pace şi au 
plecat din ţară pentru o vreme.

Alma 43
Pregătirile şi strategiile căpitanului Moroni zădărnicesc 
planurile armatei lamanite.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi o listă cu 
câteva dintre planurile, ţelurile şi dorinţele voastre pentru 

viitor. În timp ce scrieţi, aveţi în vedere să includeţi şi ţeluri şi do-
rinţe spirituale, cum ar fi o misiune, căsătoria în templu şi familia.

După ce aţi terminat de scris lista, identificaţi dorin-
ţele şi ţelurile pe care credeţi că Satana nu ar vrea să 
le îndepliniţi. În timp ce studiaţi Alma 43–44, căutaţi 
principiile care vă vor ajuta să vă îndepliniţi ţelurile 
drepte, în pofida eforturilor duşmanului de a vă îm-
piedica să reuşiţi.

În Alma 43:1–4, în pofida eforturilor lui Alma de a- i 
readuce pe zoramiţi în Biserică, mulţi dintre ei s- au 
alăturat lamaniţilor în pregătirea de a- i ataca pe nefiţi. 
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Citiţi Alma 43:5–8 şi identificaţi „planurile” conducăto-
rului lamanit Zerahemna. Aţi putea însemna intenţiile 
lui Zerahemna pe măsură ce le descoperiţi. Reflectaţi 
la modul în care planurile sau dorinţele lui Zerahemna 
pentru nefiţi pot fi asemănate cu planurile pe care le 
poate avea Satana pentru voi.

Apoi, citiţi Alma 43:9–11 şi identificaţi planurile sau 
dorinţele nefiţilor. Acum, reflectaţi la cum pot fi aceste 
dorinţe asemănătoare cu dorinţele voastre drepte.

Căpitanul Moroni, căpitanul- şef al armatelor nefite, 
şi- a pregătit poporul pentru a- şi apăra ţara şi fami-
liile de intenţiile rele ale lui Zerahemna. Citiţi Alma 
43:16–19 şi căutaţi ce pregătiri au făcut căpitanul 
Moroni şi nefiţii.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, desenaţi două 
dintre lucrurile pe care le- a dat Moroni oamenilor săi pen-

tru a- i pregăti de război.

Acum, citiţi Alma 43:20–22 pentru a descoperi cum au 
reacţionat lamaniţii faţă de pregătirile nefiţilor. Reflec-
taţi la motivul pentru care lamaniţii şi- au retras atacul, 
deşi erau mai numeroşi decât nefiţii.

În timp ce studiem relatările luptelor fizice din Cartea 
lui Mormon, noi le putem asemăna cu luptele spiri-
tuale cu care ne confruntăm.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: Ce puteţi învăţa din pregătirile de 

război ale lui Moroni despre cum vă puteţi apăra de atacurile şi 
ispitele lui Satana?

După ce s- au retras lamaniţii, Moroni nu ştia locul în 
care urmau să atace, mai târziu, duşmanii săi. Dacă aţi 
fi în locul lui Moroni, ce aţi încerca să faceţi pentru a vă 
pregăti pentru un nou atac?   
 

Citiţi Alma 43:23–24 pentru a afla ce a făcut Moroni.

Din exemplul lui Moroni, învăţăm că: Dacă noi cău-
tăm şi urmăm sfatul profeţilor, vom fi mai capabili 
să ne apărăm de duşman. La fel cum profetul Alma 
a putut să- i spună lui Moroni cum să- i apere pe nefiţi 
de duşmanii lor, tot aşa şi profeţii Domnului din zilele 
noastre ne învaţă cum să ne apărăm împotriva atacuri-
lor spirituale ale duşmanului.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi câteva 
fraze cu privire la un sfat primit din partea profeţilor în zi-

lele din urmă care vă poate ajuta, dacă îl urmaţi, să vă apăraţi de 
planurile şi ispitele lui Satana.

După cum este consemnat în Alma 43:25–43, Moroni a 
acţionat în acord cu cunoaşterea pe care a primit- o din 
partea profetului, împărţindu- şi armata şi ascunzând- o 

de- a lungul drumului pe care veneau lamaniţii. În timp 
ce se apropiau lamaniţii, o jumătate din armata nefită 
i- a atacat pe lamaniţi şi i- a împins spre râul Sidon. 
După ce lamaniţii au trecut râul, cealaltă jumătate a 
armatei nefite a atacat. Când lamaniţii au văzut că erau 
înconjuraţi, ei s- au luptat cu atâta îndârjire, încât nefiţii 
au început să ezite.

Studiind restul capitolului Alma 43, puteţi învăţa prin-
cipii despre cum să vă îndepliniţi obiectivele şi dorin-
ţele drepte. Citiţi Alma 43:43–54 şi comparaţi sursele 
puterii, atât pentru lamaniţi cât şi pentru nefiţi.

Reflectaţi în ce mod era mai bună cauza pentru care 
luptau nefiţii decât cea a lamaniţilor. În timp ce îi com-
parăm pe Moroni şi armata sa credincioasă cu luptele 
pe care le ducem noi cu duşmanul, aflăm că, atunci 
când ne rugăm să primim ajutor pentru îndeplini-
rea planurilor şi dorinţelor noastre drepte, Dumne-
zeu ne va ajuta să le îndeplinim.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre un 
moment în care aţi primit ajutorul Domnului în îndeplini-

rea ţelurilor voastre drepte.
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Alma 44
După victoria nefiţilor, căpitanul Moroni le dă ordin 
lamaniţilor să facă un legământ de pace.
Amintiţi- vă că, în Alma 43, când căpitanul Moroni a 
văzut că lamaniţii erau înconjuraţi şi îngroziţi, el a dat 
ordin oamenilor săi să se oprească din luptă. Citiţi cu-
vintele lui Moroni din Alma 44:1–6 şi căutaţi pe seama 
cui a pus Moroni victoria nefiţilor.

 6. Pe baza mărturiei lui Moroni din Alma 44:4–6, scrieţi 
un adevăr în jurnalul pentru studiul scripturilor care să vă 

ajute să vă înfruntaţi conflictele spirituale.

Preşedintele Boyd K. Packer, preşedinte al Cvorumului 
celor Doisprezece Apostoli, le- a promis tinerilor că 
Domnul îi va proteja atunci când ei rămân credincioşi. 
În timp ce citiţi cuvintele sale, subliniaţi pasajele care 
vă oferă alinare şi care simţiţi că vi se aplică.

„Tineretul de azi este crescut pe teritoriu 
inamic cu standarde morale decăzute. 
Însă, în calitate de slujitor al Domnului, eu 
vă promit că veţi fi protejaţi şi ocrotiţi de 
atacurile duşmanului dacă voi veţi da 
ascultare îndemnurilor care vin de la 

Spiritul Sfânt.

Îmbrăcaţi- vă decent; vorbiţi cu reverenţă; ascultaţi mu-
zică înălţătoare. Evitaţi imoralitatea de orice fel şi toate 
obiceiurile personale degradante. Controlaţi- vă viaţa şi 
îndemnaţi- vă să fiţi credincioşi. Deoarece noi depindem 
de voi foarte mult, veţi fi binecuvântaţi în mod remarca-
bil. Tatăl Ceresc veghează mereu asupra voastră” („Sfat 
pentru tineri”, Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 18).

În Alma 44:7–10, Zerahemna a declarat că el nu credea 
că Dumnezeu era sursa puterii nefiţilor. El s- a oferit 
să îi facă pe lamaniţi să renunţe la arme, dar a refuzat 
să facă legământ de pace. Citiţi reacţia lui Moroni din 
Alma 44:11. Gândiţi- vă de ce credeţi că a fost impor-
tant pentru Moroni să- i determine pe lamaniţi să facă 
legământ de pace.

În timp ce mulţi dintre lamaniţi au făcut legământ 
de pace, Zerahemna i- a adunat pe restul oamenilor 
săi pentru a se lupta cu armata lui Moroni. În timp ce 
nefiţii i- au atacat pe lamaniţi şi au început să- i ucidă, 
Zerahemna a văzut că distrugerea armatei sale era 
iminentă şi a promis să facă legământ de pace (vezi 
Alma 44:12–20).

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum veţi 
pune în practică unele dintre principiile şi adevărurile pe 

care le- aţi învăţat în această lecţie pentru a vă proteja de ispitele 
şi atacurile duşmanului şi pentru a vă îndeplini dorinţele şi ţelu-
rile drepte.

 8. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 43–44 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 21: ZIUA 1

Alma 45–49
Introducere
După ce Alma i- a oferit ultimele sale instrucţiuni fiului 
său, Helaman, el a plecat de la poporul lui Nefi şi nu 
s- a mai auzit niciodată de el. În vremurile dificile care 
au urmat pentru nefiţi, Helaman şi căpitanul Mo-
roni au devenit conducătorii lor spirituali şi militari. 
Conducătorul lamanit Amalichia a căutat cu egoism 
îndeplinirea dorinţelor sale nedrepte, folosind tactici 
asemănătoare cu cele ale diavolului. Căpitanul Moroni 
şi- a pregătit poporul să fie credincios faţă de Dumne-
zeu în acele vremuri periculoase.

Alma 45
Helaman crede în cuvintele tatălui său, Alma, şi îşi începe 
slujirea.
Amintiţi- vă de un interviu pe care l- aţi avut cu un pă-
rinte sau un conducător al preoţiei. Gândiţi- vă la genul 
de întrebări care v- au fost adresate. Înainte ca Alma să 
plece din ţară, el i- a adresat lui Helaman trei întrebări 
importante. Citiţi Alma 45:2–7, identificaţi şi însemnaţi 
aceste întrebări. („Cuvintele” la care a făcut Alma re-
ferire în versetul 2 se găsesc în Alma 37:1.) Gândiţi- vă 
cum aţi răspunde la întrebările lui Alma: Credeţi în 
scripturi? Credeţi în Isus Hristos? Veţi ţine poruncile?
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După ce Helaman şi- a exprimat mărturia, Alma i- a 
vorbit despre viitorul nefiţilor. El a profeţit despre 
distrugerea lor şi despre distrugerea oricăror altor po-
poare care vor fi coapte cu totul în nedreptate pe acest 
pământ ales. Citiţi Alma 45:16 şi gândiţi- vă la urmă-
torul adevăr din acest verset: Domnul nu poate privi 
păcatul nici cu cea mai mică îngăduinţă.

Pentru a vă ajuta să înţelegeţi acest principiu, 
amintiţi- vă că, prin ispăşirea Sa, Salvatorul a plătit 
preţul pentru toate păcatele noastre dacă noi ne vom 
pocăi şi vom căuta iertarea Sa. Dumnezeu nu poate to-
lera păcatul sub nicio formă. Totuşi, deoarece Salvatorul 
a fost dispus să sufere pentru noi, noi nu mai trebuie să 
suferim pentru păcatele noastre dacă ne pocăim.

Citiţi Doctrină şi legăminte 1:31–33. Puteţi nota aceste 
versete ca referinţă lângă Alma 45:16.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: Care sunt sentimentele voastre faţă 

de Salvator când vă gândiţi că El a fost dispus să plătească preţul 
păcatelor voastre?

După cum este consemnat în Alma 45:20–24, Helaman 
şi- a început slujirea în calitate de profet al Domnului şi 
conducător al Bisericii. El şi alţi conducători ai Bisericii 
au numit preoţi şi învăţători în toate congregaţiile, dar 
din cauza certurilor şi mândriei crescânde, oamenii au 
refuzat să asculte de conducătorii lor.

Alma 46
Căpitanul Moroni îi adună pe cei drepţi pentru a- şi apăra 
drepturile şi religia.
După cum este consemnat în Alma 46:1–7, unii oameni 
care erau mânioşi pe Helaman şi fraţii lui au ales să 
părăsească Biserica şi să- l urmeze pe un om rău numit 
Amalichia, care dorea să fie rege. Citiţi Alma 46:8–10 
şi căutaţi lecţiile pe care a dorit Mormon să le învăţăm 
noi din această situaţie periculoasă.

Pentru a ajuta la apărarea libertăţii poporului, Moroni, 
care era căpitan- şef al armatelor nefite, şi- a sfâşiat 
haina şi a folosit o parte din aceasta pentru a face un 
„drapel al libertăţii” care să- i adune pe oameni să- şi 
apere libertatea.

Citiţi Alma 46:12–13 şi marcaţi ceea ce a scris Moroni 
pe drapelul libertăţii. Identificaţi modul în care s- a pre-
gătit să prezinte drapelul libertăţii înaintea poporului. 
Reflectaţi la ceea ce vă învaţă aceste versete despre ca-
racterul lui Moroni. Citiţi, de asemenea, Alma 48:11–13, 
17–18 pentru a afla mai multe despre caracterul lui 
Moroni. Puteţi însemna trăsăturile lui Moroni pe care 
aţi dori să le dezvoltaţi mai bine în viaţa voastră.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre 
una sau mai multe dintre trăsăturile lui Moroni din Alma 

46:12–13 şi Alma 48:11–13, 17–18. Explicaţi de ce aţi vrea să 
aveţi aceste trăsături şi cum vă puteţi strădui să le dezvoltaţi.

Citiţi Alma 46:18–22 şi căutaţi modul în care a reac-
ţionat poporul la invitaţia lui Moroni de a lupta pentru 
libertate. Legământul descris în versetul 20 este o pro-
misiune deosebită pe care acest grup de nefiţi o făcuse 
faţă de Dumnezeu.

Conform celor relatate în Alma 46:20, de ce a dorit 
Moroni ca nefiţii să facă un legământ cu Dumnezeu că 
ei îşi vor apăra drepturile şi religia?   
 

După cum este consemnat în Alma 46:28–37, nefiţii 
care i s- au alăturat căpitanului Moroni au capturat 
armata lui Amalichia. Totuşi, Amalichia şi alte câteva 
persoane au fugit şi s- au alăturat lamaniţilor. Mulţi 
dintre cei care- l urmau pe Amalichia şi care au fost 
capturaţi au făcut legământ de a susţine libertatea. Cei 
care nu au făcut aceasta au fost trimişi la moarte. Din 
experienţa nefiţilor, învăţăm următorul principiu: Când 
suntem curajoşi în ţinerea poruncilor aşa cum a 
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fost căpitanul Moroni, Dumnezeu ne va întări şi ne 
va binecuvânta.

După luptă, căpitanul Moroni a făcut ca drapelul 
libertăţii să fie înălţat pe fiecare turn al nefiţilor ca o 
aducere- aminte a lucrurilor pentru care ei făcuseră 
legământ să lupte şi să le protejeze (vezi Alma 46:36).

În broşura Pentru întărirea tineretului, Prima Preşedinţie 
a afirmat: „Dragii noştri tineri băieţi şi dragile noastre 
tinere fete, avem mare încredere în voi. Voi sunteţi fii 
preaiubiţi şi fiice preaiubite ale lui Dumnezeu şi El vă 
cunoaşte şi este preocupat de viaţa voastră. Aţi venit pe 
pământ într- o perioadă în care există mari oportunităţi, 
dar şi mari provocări. Standardele din această broşură 
vă vor ajuta în alegerile importante pe care le faceţi 
acum şi pe care le veţi face în viitor. Noi vă promitem 
că, dacă veţi respecta legămintele pe care le- aţi făcut şi 
aceste standarde, veţi fi binecuvântaţi cu însoţirea Du-
hului Sfânt, credinţa şi mărturia voastră vor deveni mai 
puternice şi vă veţi bucura de tot mai multă fericire” 
([2011], p. ii).

 3. Din ceea ce învăţaţi din acest mesaj al Primei Preşe-
dinţii, răspundeţi la următoarele întrebări în jurnalul pen-

tru studiul scripturilor:
 a. Care sunt promisiunile care vi se fac dacă ţineţi legămintele 
Evangheliei pe care le- aţi făcut şi standardele din broşura Pentru 
întărirea tineretului ?
 b. Uitaţi- vă la pagina de cuprins din broşura Pentru întărirea ti-
neretului şi alegeţi unul dintre standardele prezentate în aceasta. 
Cum v- a binecuvântat viaţa respectarea acestui standard sau 
cum vă poate binecuvânta viaţa în viitor?

Alma 47
Amalichia devine regele lamaniţilor prin intermediul 
trădării şi înşelăciunii.
Ce aţi face dacă aţi fi în război şi cineva v- ar oferi o 
carte în care ar scrie ceea ce plănuieşte inamicul să facă 
pentru a vă distruge pe voi şi pe familiile voastre? În 
Alma 47 putem citi câteva idei cu privire la planurile 
inamicului nostru, care este diavolul.

Alma 47 consemnează multe înşelăciuni pe care le- a 
folosit Amalichia pentru a deveni rege al lamaniţilor, 
astfel încât să poată conduce armata lamanită la război 
împotriva nefiţilor. Dorinţa sa cea mai mare era să- i 
aducă pe toţi nefiţii în sclavie şi să le fie rege.

Amalichia şi cei care l- au urmat au mers întâi în ţara 
lui Nefi, unde locuiau lamaniţii. Regele lamaniţilor 
dorea să meargă la luptă împotriva nefiţilor, dar mulţi 
dintre oamenii săi se temeau. Aşa că regele i- a cerut 
lui Amalichia să- i constrângă pe lamaniţii temători să 
intre în luptă. Amalichia a mărşăluit către adăpostul 
de pe munte unde fugiseră aceşti oameni, dar el nu 

voia să- l ajute pe rege. El dorea să devină conducătorul 
lamaniţilor care se temeau, păcălindu- l pe conducăto-
rul acestora, Lehonti, să coboare de la adăpostul lui de 
pe munte. Amalichia dorea să- l otrăvească pe Lehonti 
după ce acesta avea să coboare.

Studiaţi Alma 47:10–12. De câte ori l- a ispitit Amalichia 
pe Lehonti să plece de la locul său de refugiu? Citiţi, de 
asemenea, Alma 47:17–19. Cum l- a ucis Amalichia pe 
Lehonti când acesta a coborât de pe munte?

Vârstnicul Robert D. Hales, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, ne- a învăţat 
că oamenii din zilele noastre pot încerca 
să ne distrugă credinţa şi mărturia 
ispitindu- ne să coborâm din locurile 
noastre de refugiu spiritual şi să intrăm pe 

teritoriul diavolului: „În Cartea lui Mormon, citim 
despre Lehonti şi oamenii lui care şi- au aşezat tabăra 
pe un munte. Trădătorul Amalichia l- a îndemnat pe 
Lehonti să „vină jos” şi să- l întâlnească în vale. Dar, 
atunci când Lehonti a părăsit terenul înalt, el a fost 
otrăvit „încetul cu încetul” până când a murit şi armata 
lui a căzut în mâinile lui Amalichia (vezi Alma 47). Prin 
dispute şi acuzaţii, unii oameni ne atrag să părăsim 
terenul înalt. Terenul înalt se află în lumină… Este 
terenul sigur. Este adevărat şi acolo se află cunoaşte-
rea” („Curajul creştin: preţul de a fi discipol”, Ensign 
sau Liahona, nov. 2008, p. 74).

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Care sunt câteva dintre modurile în care Satana caută să ne 
facă să „venim jos” de pe terenul spiritual înalt?
 b. Credeţi că Satana încearcă să- i ademenească pe tineri să- şi 
coboare standardele „încetul cu încetul”? Ce exemplu aveţi cu 
privire la felul în care încearcă să facă acest lucru?
 c. Ce lucruri concrete puteţi face pentru a rămâne pe teren înalt 
din punct de vedere spiritual? La ce standard al Evangheliei mai 
trebuie să lucraţi pentru a nu vă coborî acest standard „încetul 
cu încetul”?

La fel cum a făcut cu Amalichia, Satana caută să ne 
distrugă şi ne ademeneşte încetul cu încetul pentru 
a ne coborî standardele.

Alma 48–49
Căpitanul Moroni îi inspiră pe nefiţi să se întărească din 
punct de vedere fizic şi spiritual.
În timp ce Amalichia încerca să obţină puterea prin 
„fraudă şi înşelătorie” (Alma 48:7) asupra lamaniţilor 
şi nefiţilor, Moroni acţiona în moduri foarte dife-
rite. Citiţi Alma 48:7–10 şi căutaţi ce a făcut Moroni 
când a aflat că Amalichia avea să conducă, în curând, 
armatele lamaniţilor împotriva nefiţilor. Aţi putea 
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marca următoarele idei: (1) El a pregătit poporul să fie 
credincios faţă de Dumnezeu în vremuri grele (vezi 
versetul 7). (2) El i- a ajutat pe oameni să- şi întărească 
zonele în care erau slabi (vezi versetele 8–9). (3) El i- a 
pregătit pe oameni să susţină şi să apere „cauza creşti-
nilor” sau Biserica (vezi versetul 10).

La fel cum Moroni şi- a ajutat poporul să se pregătească 
pentru şi să îndure vremurile grele, conducătorii Biseri-
cii din zilele noastre ne oferă sfaturi care să ne ajute să 
ne pregătim pentru vremuri grele. Puteţi nota următo-
rul principiu în scripturile voastre, lângă Alma 48:7–10: 
Când urmăm sfatul slujitorilor Domnului, noi vom 
fi pregătiţi pentru greutăţile vieţii.

Iniţial, lamaniţii planificaseră să atace oraşul lui Amo-
niha şi apoi oraşul lui Noe, care fuseseră oraşe nefite 
slabe. Citiţi Alma 49:4–5 pentru a observa reacţia lama-
niţilor când au văzut pregătirile pe care le făceau nefiţii 
în oraşul lui Amoniha. Lamaniţii au hotărât să nu atace 
oraşul deoarece era atât de bine pregătit împotriva 
atacurilor. Citiţi Alma 49:12–14 pentru a vedea reacţia 
lamaniţilor când au încercat să atace oraşul lui Noe.

 5. Timp de câteva minute, revedeţi câteva cuvântări de 
la cea mai recentă conferinţă generală (din Ensign sau 

Liahona). Rezumaţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, sfaturile 
oferite de unul sau mai mulţi dintre vorbitori. Cum pot aceste sfa-
turi să vă ajute să vă pregătiţi pentru vremurile grele din viaţa 
voastră? Cum puteţi folosi aceste sfaturi în viaţa voastră?

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 45–49 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 21: ZIUA 2

Alma 50–52; 54–55
Introducere
Căpitanul Moroni a continuat să- şi ajute poporul să 
se apere fortificându- şi cetăţile. Nefiţii au reuşit să- i 
învingă pe lamaniţi până când răzvrătirea şi răutatea au 
început să- i slăbească. În pofida eforturilor lui Moroni 
de a uni şi de a apăra poporul, nefiţii au pierdut multe 
oraşe din cauza certurilor dintre ei. În cele din urmă, 
Moroni, Teancum şi Lehi au recucerit oraşul lui Mulec 
şi au învins una dintre cele mai mari armate lamanite. 

Amoron, conducătorul nedrept al lamaniţilor, a încer-
cat să negocieze un schimb de prizonieri, dar Moroni a 
eliberat prizonierii nefiţi fără vărsare de sânge. Moroni 
a rămas ferm şi nu a făcut niciun compromis cu Amo-
ron şi cei care l- au urmat.

Alma 50–51
Nefiţii sunt întăriţi şi prosperă când sunt supuşi Domnului 
şi când rămân uniţi.
Gândiţi- vă la un moment din viaţa voastră în care v- a 
fost greu să depăşiţi o provocare, cum ar fi o ispită, o 
problemă de sănătate, o problemă la şcoală sau o pro-
blemă în relaţia cu prietenii sau membrii familiei. V- aţi fi 
dorit, la acea vreme, să aveţi tărie spirituală mai mare?

Preşedintele Henry B. Eyring, din Prima 
Preşedinţie, a spus: „Pe măsură ce forţele 
din jurul nostru vor deveni mai puternice, 
tăria spirituală, care înainte era suficientă, 
nu va mai fi. Dacă, la un moment dat, 
credeam că o creştere a tăriei spirituale era 

posibilă, una mult mai mare ne va fi oferită. Atât nevoia 
de tărie spirituală, cât şi ocaziile de a o dobândi vor 
creşte într- un ritm pe care, dacă îl subestimăm, o facem 
în detrimentul nostru” („Always”, Ensign, oct. 1999, p. 
9).

Pregătirile pe care le- au făcut nefiţii pentru lupte ne pot 
ajuta să înţelegem următorul adevăr: Dacă ne pregă-
tim din punct de vedere spiritual, putem depăşi 
provocările vieţii.

Recapitulaţi Alma 50:1–6. Ce au făcut nefiţii pentru a 
construi fortificaţii în jurul oraşelor lor? Citiţi Alma 50:7. 
Ce au mai făcut nefiţii pentru a se pregăti de luptă?

Nefiţii au construit fortificaţii care le- au oferit putere 
în vremuri foarte dificile. Le putem urma exemplul 
clădindu- ne tăria spirituală acum, pentru a avea tăria 
necesară în vremuri dificile. Tăria spirituală se clădeşte 
cel mai eficient prin eforturi zilnice, consecvente. 
Devenim puternici din punct de vedere spiritual prin 
lucruri precum studiul regulat din scripturi, rugăciu-
nea, participarea la adunările Bisericii, îndeplinirea 
chemărilor, exprimarea recunoştinţei faţă de Dumne-
zeu, slujirea altora şi ascultarea şi urmarea sfaturilor 
conducătorilor Bisericii.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, completaţi ur-
mătoarele afirmaţii:

 a. Îmi pot clădi o tărie spirituală mai mare prin (enumeraţi câ-
teva lucruri pe care le puteţi face).
 b. Voi… cu mai multă consecvenţă (alegeţi un lucru din lista fă-
cută mai sus) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - în fiecare zi, pentru a- mi clădi tă-
ria spirituală.
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Citiţi Alma 50:19–23 şi căutaţi modul în care i- a bine-
cuvântat Domnul pe nefiţii care I- au fost credincioşi 
în pofida împrejurărilor dificile din vremea lor. Aţi 
putea nota acest principiu lângă aceste versete: Dacă 
Îi suntem credincioşi lui Dumnezeu, vom primi 
binecuvântări chiar şi în vremuri tulburi. Căutaţi 
în Alma 50:21 ce a spus Mormon că i- a făcut pe nefiţi 
să- şi piardă aceste binecuvântări.

În timp ce căpitanul Moroni îi conducea pe nefiţi în 
luptele lor împotriva lamaniţilor, Pahoran a devenit 
judecătorul- şef al nefiţilor. El era un om drept şi a 
lucrat pentru a stabili pacea în ţară. Totuşi, un grup de 
nefiţi a dorit să schimbe legile nefite pentru ca poporul 
să fie condus de un rege, nu de un sistem de judecă-
tori. Problema a fost supusă la vot, iar poporul a votat 
să- şi păstreze sistemul de judecători. Totuşi, „regaliştii” 
nu au vrut să susţină vocea poporului şi au refuzat să 
lupte alături de ceilalţi nefiţi când au venit lamaniţii să 
se lupte cu ei. Moroni a trebuit să- şi conducă armatele 
împotriva regaliştilor pentru a- i constrânge să li se 
alăture nefiţilor. Acest lucru i- a slăbit mult pe nefiţi în 
luptele împotriva lamaniţilor (vezi Alma 51:1–21).

Citiţi Alma 51:22–27 şi căutaţi dovada că lamaniţii 
au reuşit să capete putere asupra nefiţilor din cauza 
certurilor cu regaliştii. Reflectaţi la următorul principiu: 
Dezbinarea şi certurile distrug pacea.

 2. Citiţi Alma 50:39–40 şi Alma 51:22 şi observaţi cu 
câtă sârguinţă au căutat Pahoran şi căpitanul Moroni să 

stabilească pacea în rândurile poporului lor. Gândiţi- vă la un 
moment din viaţa voastră în care aţi asistat la certuri, fie între 
prieteni, membri ai familiei, colegi de şcoală sau alte persoane. 
Gândiţi- vă, de asemenea, la caracteristicile unei persoane care 
se străduieşte să stabilească pacea. În jurnalul pentru studiul 
scripturilor, scrieţi trăsăturile pe care le- ar putea avea o per-
soană împăciuitoare.

Alma 52
Moroni şi Teancum îşi unesc forţele pentru a- i înfrânge pe 
lamaniţi.
După cum este consemnat în Alma 51:33–34, Amali-
chia a fost ucis de către Teancum, unul dintre cei mai 
mari conducători militari ai nefiţilor. După moartea 
lui Amalichia, fratele său, Amoron, a preluat comanda 
armatelor lamanite. Moroni l- a instruit pe Teancum să 
continue să întărească şi să protejeze partea de nord a 
ţării Abundenţa şi să reia cât de multe oraşe nefite po-
sibil, din cele ocupate de lamaniţi (vezi Alma 52:1–10). 
Citiţi Alma 52:15–17 şi aflaţi de ce a hotărât Teancum 
să nu atace oraşul lui Mulec.

Teancum ştia că, atunci când duşmanul se afla în fortă-
reaţa sa, va fi greu să îl învingă. Din această experienţă, 
învăţăm următorul principiu: Dacă evităm fortăreţele 
duşmanului, suntem mai capabili să evităm ispita 
şi să îi rezistăm.

 3. Care sunt câteva dintre locurile care ar putea fi consi-
derate fortăreţe ale duşmanului? (Acestea sunt locuri sau 

situaţii în care, dacă v- aţi afla, aţi putea fi influenţaţi să păcătuiţi 
– de exemplu, o petrecere la care oamenii beau alcool sau se uită 
la un film nepotrivit.) În jurnalul pentru studiul scripturilor, notaţi 
câteva locuri de acest gen. Scrieţi, de asemenea, de ce credeţi că 
ar trebui să evitaţi asemenea locuri.

Nefiţii se aflau într- un moment dificil, deoarece lama-
niţii cuceriseră multe oraşe nefite în timp ce nefiţii se 
luptau cu regaliştii. Lamaniţii foloseau oraşele res-
pective drept fortăreţe, deci nefiţilor le era greu să le 
recucerească. Moroni a făcut un plan pentru a- i scoate 
pe lamaniţi din oraşul lui Mulec, astfel încât nefiţii să 
poată recâştiga oraşul. Citiţi Alma 52:21–26 pentru a 
vedea ce au făcut Moroni şi Teancum.

 4. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor ce au fă-
cut Moroni şi Teancum pentru a cuceri oraşul lui Mulec 

(vezi Alma 52:21–26). De asemenea, scrieţi ce credeţi despre 
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Moroni în calitate de general. În ce moduri a fost el un general 
bun pentru nefiţi?

Alma 54–55
Moroni refuză să facă schimb de prizonieri cu Amoron şi 
recucereşte oraşul lui Ghid.
În timpul războiului dintre lamaniţi şi nefiţi, ambele 
tabere luaseră mulţi prizonieri de război. Conducătorul 
lamanit Amoron i- a trimis lui Moroni o scrisoare, în 
care îi propunea ca cele două tabere să facă schimb de 
prizonieri. Moroni s- a bucurat să facă schimb de prizo-
nieri, astfel încât nefiţii capturaţi să poată să se întoarcă 
şi ca armatele sale să nu trebuiască să- i hrănească şi 
să- i îngrijească pe prizonierii lamaniţi pe care îi aveau. 
(Vezi Alma 54:1–2.)

Totuşi, în timp ce el şi Amoron trimiteau scrisori unul 
către celălalt, Amoron i- a scris, cerându- i ca nefiţii să 
capituleze şi să- i lase pe lamaniţi să fie conducătorii lor. 
El a spus că nefiţii erau criminali şi că lamaniţii aveau 
dreptate să se lupte cu ei. El a declarat, de asemenea,  
că nu exista Dumnezeu. (Vezi Alma 54:16–24.)

Când Moroni a primit această scrisoare, şi- a dat seama 
că Amoron minţea. Amoron ştia că lamaniţii nu aveau 
o cauză dreaptă pentru care să se lupte cu nefiţii. Mo-
roni a spus că nu voia să facă schimb de prizonieri şi, 
astfel, să le ofere mai multă putere lamaniţilor. El voia 
să găsească o cale de a- i salva pe prizonierii nefiţi fără 
a face schimb. (Vezi Alma 55:1–2.)

Citiţi Alma 55:3–24 şi aflaţi ce a făcut Moroni pentru 
a- i salva pe prizonierii nefiţi.

Când Moroni a refuzat să accepte cererile lui Amoron 
şi a găsit un mod de a- i salva pe prizonierii nefiţi, el 
i- a împiedicat pe lamaniţi să capete un mare avantaj 
asupra nefiţilor şi, în schimb, a câştigat avantaje mari 
pentru nefiţi. Un adevăr pe care- l putem învăţa din 
exemplul lui Moroni este că: Dacă avem încredere 
în Domnul şi ne supunem Lui întocmai, El ne va 
susţine în timpul greutăţilor noastre.

Relatarea din Alma 55:3–24 este o poveste despre sal-
vare foarte captivantă. Gândiţi- vă la un membru al fa-
miliei sau un prieten căruia i- ar plăcea să audă această 
poveste şi găsiţi prilejul de a i- o relata. Puteţi împărtăşi, 
de asemenea, cu persoana respectivă principiul notat 
cu caractere aldine în paragraful de mai sus şi să îi 
explicaţi cum exemplifică Moroni acest principiu.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 50–52; 54–55 şi am încheiat această lecţie în 
data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 21: ZIUA 3

Alma 53; 56–58
Introducere
Helaman şi căpitanul Moroni s- au luptat cu lamaniţii 
în diferite părţi ale ţării. Helaman i- a trimis lui Mo-
roni o scrisoare în care descria bătăliile armatei sale 
cu lamaniţii şi îşi exprima încrederea şi mulţumirea 
cu privire la marea credinţă a celor 2.060 de tineri 
războinici. Datorită credinţei şi curajului acestor tineri 
războinici nefiţi, Domnul i- a ajutat să câştige luptele şi 
i- a binecuvântat cu siguranţă şi cu credinţă în timpul 
necazurilor lor.

Alma 53; 56
Armatele lui Antipus şi Helaman înfrâng cea mai puternică 
armată a lamaniţilor.
În timp ce căpitanul Moroni se lupta cu lamaniţii într- o 
parte a ţării, Helaman îşi conducea armata în altă parte 
a ţării. În armata sa erau incluşi şi cei 2.000 de tineri 
fii ai poporului lui Amon. Părinţii acestor tineri băieţi 
făcuseră legământ să nu mai ridice niciodată armele 
împotriva duşmanilor lor, dar fiii lor nu făcuseră acest 
legământ, aşa că ei au putut să ajute armatele nefite 
(vezi Alma 53:10–18).

 1. Faceţi următorul desen în jurnalul pentru studiul scrip-
turilor: Citiţi Alma 53:18–21 şi căutaţi expresiile care des-

criu trăsăturile pe care le dezvoltaseră cei 2.000 de tineri înainte 
de a intra în armată. Enumeraţi expresiile pe care le găsiţi sub tit-
lul „Trăsături dezvoltate înainte de luptă”. Puteţi să însemnaţi 
aceste expresii în scripturile voastre.

Trăsături dezvoltate 
înainte de luptă

Trăsături de care 
au dat dovadă în 

timpul luptei

Tânăr războinic – tânăr sfânt din zilele din urmă
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Armata lui Antipus, un conducător militar nefit, era 
depăşită numeric cu mult de către inamicii lamaniţi 
în timp ce el şi armata lui îşi apărau partea lor de ţară. 
Antipus s- a bucurat când Helaman i- a adus pe cei 
2.000 de tineri războinici pentru a- l ajuta (vezi Alma 
56:9–10).

În prima lor luptă împotriva inamicului, cei 2.000 de 
tineri războinici au alungat cea mai puternică armată 
a lamaniţilor, iar comandantul nefit Antipus a coman-
dat armatei sale să o urmărească pe cea a lamaniţilor. 
Armata lui Antipus a ajuns din urmă armata lamanită, 
care a încetat să se lupte cu ei. Războinicii tineri, care 
merseseră înainte, au observat că lamaniţii încetaseră 
să- i mai urmărească. Ei nu ştiau dacă lamaniţii se opri-
seră pentru a- i ademeni să se întoarcă pentru a- i putea 
distruge sau dacă aceştia se opriseră deoarece armata 
lui Antipus îi prinsese din urmă. De aceea, Helaman nu 
ştia dacă trebuia să se întoarcă şi să- i atace pe lamaniţi. 
(Vezi Alma 56:29–43.)

Citiţi Alma 56:43–48 şi căutaţi expresiile care descriu 
trăsăturile de care au dat dovadă aceşti tineri băieţi 
într- un moment critic al luptei. Enumeraţi în jurnalul 
pentru studiul scripturilor lucrurile pe care le găsiţi sub 
titlul „Trăsături de care au dat dovadă în timpul luptei”. 
Puteţi, de asemenea, să marcaţi aceste expresii în scrip-
turile voastre.

Studiaţi Alma 56:49, 54–56 pentru a vedea ce s- a 
întâmplat când cei 2.000 de tineri războinici s- au întors 
să se lupte cu lamaniţii. Căutaţi expresiile care ilus-
trează următorul adevăr: Când acţionăm cu credinţă, 
putem primi putere de la Dumnezeu.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
următoarele întrebări:

 a. Cum poate dezvoltarea trăsăturilor asemănătoare celor pe 
care le aveau tinerii războinici să vă ajute să acţionaţi cu cre-
dinţă când vă aflaţi în situaţii dificile?
 b. Descrieţi un moment în care voi (sau o persoană pe care o 
cunoaşteţi) aţi acţionat cu credinţă şi aţi primit putere din partea 
lui Dumnezeu pentru a trece cu bine printr- o situaţie dificilă.

Alma 57
Armata lui Helaman recucereşte oraşul lui Antipara şi 
oraşul Cumeni.
Helaman şi armata sa au reuşit să recapete oraşul lui 
Antipara şi oraşul Cumeni de la lamaniţi. În acest timp, 
Helaman a primit întăriri pentru armata sa. Mii de 
războinici din ţara lui Zarahemla s- au alăturat armatei, 
precum şi încă 60 de fii din poporul lui Amon (vezi 
Alma 57:1–12).

La scurt timp după ce armata lui Helaman a cucerit 
oraşul Cumeni, lamaniţii i- au atacat din nou. Armata 

lui Helaman era într- o situaţie foarte dificilă, în timpul 
căreia cei 2.060 de tineri războinici au reprezentat 
o mare putere pentru întreaga armată. Citiţi Alma 
57:19–21 pentru a descoperi câteva trăsături de care 
tinerii războinici au dat dovadă în această luptă. Aţi 
putea adăuga aceste trăsături la lista „Calităţi de care 
au dat dovadă în timpul luptei” din jurnalul pentru 
studiul scripturilor şi le- aţi putea însemna în scriptu-
rile voastre.

 3. Una dintre caracteristicile definitorii ale tinerilor răz-
boinici a fost aceea că s- au supus „întocmai” (Alma 

57:21). În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la urmă-
toarele întrebări:
 a. Ce credeţi că înseamnă a ne supune unei porunci „întocmai”?
 b. Cum credeţi că i- a ajutat pe tinerii războinici să câştige lupta 
faptul că s- au supus întocmai cuvintelor conducătorului lor?
 c. Cum poate supunerea întocmai faţă de poruncile Domnului 
să vă ajute în luptele spirituale pe care le aveţi în viaţă?

Puteţi nota următorul principiu în scripturile voastre 
sau în jurnalul pentru studiul scripturilor: Când ne 
supunem întocmai Domnului, El ne va întări în 
luptele pe care le avem în viaţă. Citiţi următoa-
rea declaraţie a vârstnicului Russell M. Nelson, din 
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Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, care a explicat 
de ce este atât de important să ne supunem „întocmai” 
poruncilor lui Dumnezeu:

„[Veţi] întâlni oameni care aleg ce porunci vor să ţină 
şi le ignoră pe cele pe care ei aleg să le încalce. Eu 
numesc aceasta supunerea de tip meniu de restaurant. 
Această practică de a tria şi alege nu va avea rezultate 
bune. Va duce la suferinţă. Pentru a se pregăti să- L 
întâlnească pe Dumnezeu, o persoană ţine toate porun-
cile Sale. Are nevoie de credinţă ca să le ţină, iar ţinerea 
poruncilor Sale va întări acea credinţă.

Supunerea permite binecuvântărilor lui Dumnezeu să 
se reverse fără nicio restricţie. El îi va binecuvânta pe 
copiii Săi supuşi cu eliberarea din sclavie şi nenorocire. 
Şi El îi va binecuvânta cu mai multă lumină…

Supunerea faţă de poruncile lui Dumnezeu va oferi 
protecţie fizică şi spirituală” („Întâmpinaţi viitorul cu 
credinţă”, Ensign sau Liahona, mai 2011, p. 34–35).

Citiţi Alma 57:25–27 şi căutaţi câteva dintre motivele 
pentru care Domnul Şi- a arătat puterea să- i protejeze 
pe tinerii războinici. Ce vă impresionează cel mai mult 
la tinerii războinici în aceste versete?

Chiar şi atunci când suntem drepţi, Dumnezeu nu 
ne va proteja întotdeauna de greutăţi. Deşi tinerilor 

războinici le- a fost cruţată viaţa, ei au fost, cu toţii, 
răniţi (vezi Alma 57:25) şi mulţi alţi nefiţi drepţi au fost 
ucişi (vezi Alma 57:26). Totuşi, Dumnezeu ne va întări 
întotdeauna în vremuri dificile şi ne va binecuvânta cu 
lucrurile de care avem nevoie. În cele din urmă, El le va 
oferi binecuvântările eterne tuturor celor care se supun 
poruncilor Sale.

Alma 58
Armatele nefite aşteaptă provizii şi, apoi, recuceresc oraşul 
lui Manti.
Pe lângă luptele pe care le- au purtat cu lamaniţii, 
armata lui Helaman a avut parte şi de alt fel de adversi-
tate. Luptele aveau loc la o distanţă anume de Zara-
hemla, care era centrul guvernării nefite. Armata lui 
Helaman trecuse prin nişte lupte foarte grele, dar nu 
primise hrana, proviziile şi soldaţii în plus de care avea 
nevoie din partea guvernului. Ei nu ştiau de ce nu erau 
susţinuţi de guvern. (Vezi Alma 58:7–9.)

 4. Citiţi Alma 58:10–12 şi răspundeţi la următoarele în-
trebări:

 a. Ce au făcut nefiţii când au trecut prin această situaţie dificilă?
 b. Cum a răspuns Domnul la cererile şi rugăciunile lor sincere?
 c. Conform celor relatate în Alma 58:12, cum i- a ajutat încredin-
ţarea oferită de Domnul pe Helaman şi armata sa?

Scrieţi următorul principiu în scripturile voastre sau în 
jurnalul pentru studiul scripturilor: Dacă ne întoarcem 
către Dumnezeu în vremurile grele, noi putem 
primi încredinţarea divină care să ne întărească 
credinţa şi să ne ofere speranţă.

În pofida slăbiciunii armatei sale, Helaman şi oamenii 
săi au reuşit să cucerească oraşul lui Manti (vezi Alma 
58:13–41). Helaman a atribuit reuşitele armatei ajuto-
rului primit de la Domnul (vezi Alma 58:37).

Helaman a continuat să fie uimit de reuşita tinerilor 
războinici. Studiaţi Alma 58:39–40 şi căutaţi cuvinte şi 
expresii care arată modurile în care tinerii războinici 
au fost curajoşi în împrejurările dificile. Puteţi marca 
aceste cuvinte sau expresii în scripturile voastre.

 5. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor despre un 
moment în care aţi căutat ajutor de la Dumnezeu într- un 

moment dificil şi aţi simţit sprijinul Său.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 53; 56–58 şi am încheiat această lecţie în data 
de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 21: ZIUA 4

Alma 59–63
Introducere
Helaman i- a scris o scrisoare căpitanului Moroni, 
în care i- a vorbit despre eforturile armatei şi a cerut 
ajutor din partea guvernului nefit. Căpitanul Moroni 
s- a bucurat să audă despre reuşitele lui Helaman, dar 
s- a mâniat pe guvern pentru că a neglijat trimiterea de 
întăriri. Căpitanul Moroni a scris o scrisoare de mus-
trare către judecătorul- şef, Pahoran. Drept răspuns, 
Pahoran i- a spus despre o răzvrătire care avusese loc 
împotriva guvernului. Moroni a mărşăluit în ajutorul 
acestuia şi i- a învins pe rebeli. Apoi, armatele nefite 
au reuşit, împreună, să îi învingă pe lamaniţi. După 
14 ani de război, nefiţii au avut, din nou, pace în ţară, 
permiţându- le astfel lui Helaman şi fraţilor săi să se 
concentreze asupra întăririi Bisericii.

Alma 59
Nefiţii pierd o fortăreaţă, iar căpitanul Moroni deplânge 
răutatea poporului.
Când căpitanul Moroni a primit o scrisoare din partea 
lui Helaman în care acesta îi descria reuşitele armatei 
sale, Moroni şi oamenii săi s- au bucurat. Moroni i- a 
trimis, apoi, o scrisoare lui Pahoran, conducătorul nefit 
din Zarahemla, în care îi cerea să- i trimită întăriri şi 
provizii lui Helaman. Dar nu s- a trimis niciun fel de 
întărire. Aşadar, când lamaniţii au atacat oraşul lui 
Nefiha, oamenii din Nefiha au fost nevoiţi să fugă şi 
lamaniţii au cucerit oraşul.

Citiţi Alma 59:9–12 pentru a afla reacţia lui Moroni 
când a aflat de victoria lamaniţilor. Puteţi marca în 
scripturile voastre această frază din Alma 59:9: „era 
mai uşor ca oraşul să fie apărat să nu cadă în mâinile 
lamaniţilor decât să- l recaptureze de la ei”. Din această 
frază, învăţăm următorul principiu: Este mai uşor şi 
mai bine să rămânem credincioşi decât să ne în-
toarcem la credinţă după ce ne- am rătăcit.

 1. Studiaţi fraza pe care aţi marcat- o în Alma 59:9 şi 
principiul scris cu caractere aldine din paragraful de mai 

sus. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoa-
rele întrebări:
 a. De ce este mai uşor să evităm dependenţa de substanţe dău-
nătoare decât să învingem dependenţa?
 b. De ce este mai uşor să ne păstrăm mărturia decât să o recă-
pătăm după ce am pierdut- o?
 c. De ce ar putea fi mai uşor ca o persoană să rămână activă în 
Biserică decât să se întoarcă la Biserică după ce a fost inactivă?

Alma 60–62
Moroni îl întreabă pe Pahoran care este cauza neglijenţei 
guvernului.
După ce oraşul lui Nefiha a fost cucerit de către lama-
niţi, căpitanul Moroni a hotărât să- i scrie o solicitare 
lui Pahoran, judecătorul- şef din Zarahemla. Citiţi Alma 
60:17–24 şi căutaţi acuzaţiile aduse de Moroni lui Pa-
horan şi oamenilor din Zarahemla.

Citiţi din nou Alma 60:23 şi observaţi cum face căpi-
tanul Moroni referire la a curăţa mai întâi „vasul… 
pe dinăuntru”. El făcea referire la nevoia de a înlătura 
corupţia existentă în guvernul nefit şi din rândul oame-
nilor săi. Totuşi, acest verset se poate aplica, de aseme-
nea, vieţilor noastre. Închipuiţi- vă că puneţi murdărie 
sau noroi într- un pahar. Chiar dacă aţi spăla paharul pe 
dinafară, aţi bea din el?

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. Dacă ne gândim la noi înşine ca fiind „vase”, ce credeţi că 
înseamnă să curăţăm vasul pe dinăuntru?
 b. De ce ne- ar ajuta curăţarea vasului nostru din interior să fim 
mai utili în împărăţia lui Dumnezeu?

După cum este consemnat în Alma 60:33–36, căpitanul 
Moroni i- a spus lui Pahoran să trimită repede oameni 
şi provizii către armata sa şi cea a lui Helaman. Dacă 
Pahoran nu voia, Moroni avea să aducă forţe militare în 
Zarahemla şi să- l constrângă să facă aceste lucruri. Pa-
horan a primit scrisoarea lui Moroni şi i- a scris repede 
un răspuns. Citiţi Alma 61:1–5 pentru a descoperi ce se 
întâmpla în Zarahemla.

Citiţi Alma 61:9–14 şi gândiţi- vă cum a răspuns 
Pahoran acuzaţiilor lui Moroni. Aveţi în vedere să 
marcaţi afirmaţiile care arată mărinimia caracterului 
lui Pahoran. În loc să se simtă jignit, Pahoran l- a in-
vitat pe Moroni să i se alăture, în puterea Domnului, 
pentru a lupta cu inamicul. Citiţi Alma 62:1 pentru a 
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descoperi cum s- a simţit Moroni când a primit răs-
punsul lui Pahoran.

În jurnalul pentru studiul scripturilor, puteţi scrie 
următoarele lucruri: Putem alege să nu ne simţim 
jigniţi de cuvintele sau faptele celorlalţi. Când ne 
alăturăm altora în dreptate, suntem mai puternici 
în luptele noastre împotriva răului.

Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a învăţat:

„Prin puterea ispăşirii lui Isus Hristos, 
dumneavoastră şi cu mine putem fi 
binecuvântaţi să evităm şi să triumfăm 
asupra jignirii. «Multă pace au cei ce 
iubesc legea Ta, şi nu li se întâmplă nici o 
nenorocire» (Psalmii 119:165)…

Moroni… i- a scris lui Pahoran «într- un fel de condam-
nare» (Alma 60:2) şi l- a acuzat cu duritate de nepăsare, 
neglijenţă şi neîndeplinirea responsabilităţilor. Pahoran 
ar fi putut foarte uşor să se mânie pe Moroni din cauza 
mesajului său, dar a ales să nu se simtă jignit…

Unul dintre cei mai importanţi indicatori ai propriei 
noastre maturităţi spirituale este revelat în modul în 
care răspundem la slăbiciuni, la lipsa de experienţă şi 
la posibilele acţiuni jignitoare ale altora. Un lucru, un 
eveniment sau un mod de exprimare pot fi jignitoare, 
dar dumneavoastră şi cu mine putem decide să nu fim 
jigniţi – şi să spunem odată cu Pahoran: «nu are nicio 
importanţă»[Alma 61:9]” („Şi nimic nu- i va jigni”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2006, p. 90–91).

 3. Gândiţi- vă la un moment în care aţi ales să nu vă sim-
ţiţi jigniţi de cuvintele sau faptele altora. Scrieţi un para-

graf scurt despre importanţa alegerii de a nu ne simţi jigniţi.

După cum este consemnat în Alma 62, căpitanul 
Moroni şi- a adus armata în Zarahemla pentru a- l ajuta 
pe Pahoran să- i înlăture pe regalişti – disidenţi nefiţi 
care voiau să stabilească un rege şi să facă alianţă cu 
lamaniţii. Regaliştii l- au împiedicat pe Pahoran să 
trimită oameni şi provizii în ajutorul lui Moroni şi He-
laman. Moroni şi Pahoran şi- au unit apoi forţele şi au 
primit ajutor de la alte armate nefite pentru a- i alunga 
pe lamaniţi din ţară. În acest timp, mulţi lamaniţi s- au 
pocăit şi s- au alăturat poporului lui Amon.

Închipuiţi- vă câteva dintre provocările pe care le- au 
întâmpinat familiile şi oamenii la sfârşitul unui aseme-
nea război. Citiţi Alma 62:39–41 pentru a vedea cum 
au fost afectaţi nefiţii de încercările războiului. În timp 
ce citiţi, căutaţi adevărurile pe care le puteţi identifica 
în aceste versete.

Scrieţi următorul principiu sau adevăr în scripturile 
voastre, lângă Alma 62: 39–41 sau în jurnalul pentru 
studiul scripturilor: Putem să ne apropiem de Dom-
nul în timpul încercărilor noastre.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări:

 a. De ce credeţi că unii oameni se apropie de Domnul când în-
tâmpină încercări, în timp ce alţii se depărtează de El?
 b. Ce v- au învăţat capitolele despre războaie despre faptul de a 
fi un ucenic al lui Isus Hristos în vremuri dificile sau de încercare?

Alma 63
Mulţi nefiţi călătoresc către ţara de la miazănoapte.
După ce a murit Helaman (vezi Alma 62:52), fratele 
său, Şiblon, a intrat în posesia inscripţiilor sfinte. Citiţi 
Alma 63:1–2 pentru a vedea ce fel de om era Şiblon. 
După cum este consemnat în Alma 63, Moroni şi 
Şiblon au murit, iar fiul lui Moroni, Moroniha, a preluat 
conducerea armatelor nefite.

Citiţi Alma 63:10–13. Înainte de a muri, Şiblon i- a 
încredinţat scrierile sfinte lui Helaman, care era fiul lui 
Helaman. Helaman a păstrat cronicile care erau deja 
scrise şi a început facă o înregistrare scrisă care avea să 
devină cartea lui Helaman.

În Alma 63:5–8, este consemnat faptul că mulţi nefiţi 
au călătorit cu corabia spre ţinuturile de la miazănoapte 
şi nu s- a mai auzit niciodată de ei. De asemenea, sfâr-
şitul capitolului Alma 63 arată că, din nou, au început 
să fie certuri între lamaniţi şi nefiţi, sfârşindu- se astfel 
cartea lungă şi plină de inspiraţie a lui Alma.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Alma 59–63 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:



222

INTRODUCERE LA CARTEA LUI 

Helaman
De ce studiem această carte?
Pe măsură ce veţi studia din cartea lui Helaman, veţi 
învăţa din exemplele şi învăţăturile unor bărbaţi 
importanţi, cum ar fi Helaman, Nefi, Lehi şi Samuel 
Lamanitul, care s- au supus cu curaj Domnului şi au 
depus mărturie despre Isus Hristos. Slujirea acestor 
bărbaţi demonstrează că Dumnezeu oferă putere 
slujitorilor Săi ca ei să îndeplinească voinţa Sa şi că 
eforturile celor drepţi pot binecuvânta mii de oameni. 
Veţi învăţa, de asemenea, despre consecinţele 
mândriei, răutăţii şi combinaţiilor secrete.

Cine a scris această carte?
Mormon a compilat şi a prescurtat cronici de pe 
plăcile mari ale lui Nefi pentru a crea Cartea lui 
Helaman. Cartea poartă numele lui Helaman, care 
a fost fiul lui Helaman şi nepotul lui Alma cel Tânăr. 
Helaman a primit cronicile de la unchiul său, Şiblon, 
şi a slujit în calitate de judecător- şef neprihănit al 
nefiţilor. El i- a învăţat pe fiii săi, Nefi şi Lehi, să- şi 
amintească de Mântuitorul lor, Isus Hristos (vezi 
Helaman 5:9–14). Mai târziu, aceste învăţături 
l- au inspirat pe Nefi să renunţe la funcţia sa de 
judecător- şef pentru a predica pocăinţă nefiţilor şi 
lamaniţilor. După ce mii de lamaniţi au fost convertiţi, 
un profet lamanit pe nume Samuel a fost inspirat 
să predice pocăinţă şi să profeţească printre nefiţi 
în acelaşi timp cu Nefi. Cartea lui Helaman îşi are 
originea în cronica păstrată în timpul guvernării 
şi slujirii lui Helaman (Helaman 1–3) şi a lui Nefi 
(Helaman 4–16). Cronica lui Nefi a inclus şi profeţiile 
şi învăţăturile lui Samuel Lamanitul.

Când şi unde a fost scrisă?
Cronica iniţială care a fost folosită ca sursă pentru 
Cartea lui Helaman a fost scrisă între anii 52 î.H. şi 
1 î.H. Mormon a prescurtat acele cronici între anii 
345 d.H. şi 385 d.H. Mormon nu a specificat locul în 
care se afla când a compilat această carte.

UNITATEA 22: ZIUA 1

Helaman 1–2
Introducere
După moartea judecătorului-şef, Pahoran, au existat 
mari neînţelegeri printre nefiţi cu privire la care dintre 
fiii săi – Pahoran, Paanchi şi Pacumeni – să devină 
noul judecător- şef. Pahoran a fost ales noul judecător- 
şef de către popor. Unul dintre urmaşii lui Paanchi, 
un bărbat numit Chişcumen, care făcea parte dintr- o 
grupare secretă, l- a ucis pe Pahoran şi Pacumeni a fost 
numit judecător- şef. Profitând de aceste neînţelegeri şi 
conflicte, lamaniţii au reuşit să cucerească Zarahemla, 
capitala nefiţilor, şi să- l ucidă pe Pacumeni. Generalul 
nefiţilor, Moroniha, a recâştigat oraşul Zarahemla şi 
Helaman a fost numit judecător- şef. Chişcumen a fost 
omorât în timp ce încerca să-l ucidă pe Helaman şi 
Gadianton a devenit conducătorul grupării secrete.

Helaman 1
Neînţelegerile dintre nefiţi cu privire la cine să fie 
judecător- şef permit lamaniţilor să cucerească Zarahemla, 
capitala nefiţilor.
Gândiţi- vă la ultima oară când v- aţi certat cu cineva 
sau aţi fost martori la o ceartă. Care sunt problemele 
cauzate de neînţelegeri? În timp ce studiaţi Helaman 1, 
căutaţi care au fost problemele cu care s- au confrun-
tat nefiţii din cauza neînţelegerilor şi gândiţi- vă la ce 
puteţi învăţa din experienţa lor. 

Citiţi următoarele pasaje din scripturi şi scrieţi- vă 
răspunsurile la întrebări în spaţiile libere:

• Helaman 1:1–4. Ce a cauzat neînţelegeri şi dezbinări 
printre poporul nefit?   
 

• Helaman 1:5–8. Cine a fost numit judecător- şef? 
Cum au reacţionat cei doi fraţi ai noului judecător- 
şef?   
 

• Helaman 1:9–12. Ce a făcut Chişcumen şi care a fost 
legământul încheiat de el şi membrii grupării lui 
secrete?   
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În această perioadă de neînţelegeri printre nefiţi, un 
bărbat numit Coriantumr i- a condus pe lamaniţi în 
luptă împotriva oraşului Zarahemla. Citiţi Helaman 
1:18–22 şi identificaţi ce au reuşit lamaniţii să facă din 
cauza neînţelegerilor dintre nefiţi. 

Unul dintre adevărurile pe care le învăţăm din această 
relatare este următorul: Neînţelegerile duc la dezbi-
nare şi ne fac vulnerabili la influenţa duşmanului. 
Puteţi scrie acest principiu în scripturile voastre, lângă 
Helaman 1:18.

 1. Pentru a înţelege mai bine acest principiu, în jurnalul 
pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsurile la următoa-

rele întrebări:
 a. O tânără fată s- a certat cu părinţii ei din cauza prietenilor ei. 
Cum poate afecta această ceartă modul în care tânăra va asculta 
sfaturile părinţilor cu privire la alte aspecte ale vieţii ei?
 b. Un tânăr băiat este furios pe cineva din cvorumul preoţiei din 
care face parte. Cum ar putea afecta această neînţelegere com-
portamentul lui la Biserică?
 c. Gândiţi- vă la persoanele din viaţa voastră cu care aveţi neîn-
ţelegeri. Ce anume puteţi face pentru a elimina aceste neînţele-
geri din viaţa voastră? Cum puteţi realiza aceasta?

În Helaman 1:22–30 este consemnat că, după ce la-
maniţii au cucerit oraşul Zarahemla, au început ime-
diat să mărşăluiască spre oraşul Abundenţa pentru 
a- l cuceri şi pe acesta. Armatele nefite au reuşit să- i 
înconjoare şi să- i învingă pe lamaniţi. Mulţi lamaniţi 
au fost ucişi, iar cei care s- au predat au fost lăsaţi să 
se întoarcă în ţările lor.

Helaman 2
Helaman devine judecător- şef, iar slujitorul său îi salvează 
viaţa când o grupare secretă încearcă să- l ucidă.
Înainte de a studia Helaman 2, gândiţi- vă la modul în 
care o tânără credincioasă sau un tânăr credincios s- ar 
strădui să repare o greşeală sau un păcat. Ar încerca să 
îl ascundă sau ar cere iertare Domnului şi celor pe care 
i- a rănit?

După ce Chişcumen l- a ucis pe Pahoran, el şi membrii 
grupării lui secrete au promis unul altuia că nu vor 
spune nimănui cine a comis crima. Citiţi Helaman 
2:3–4 şi acordaţi atenţie expresiei „intrase într- un legă-
mânt ca nimeni să nu cunoască ticăloşia lui”. Citiţi apoi 
Doctrină şi legăminte 58:43 şi căutaţi modul în care 
Domnul doreşte să acţionăm când am făcut ceva greşit. 

 2. După ce aţi studiat Helaman 2:3–4 şi Doctrină şi le-
găminte 58:43, scrieţi în jurnalele voastre pentru studiul 

scripturilor diferenţa dintre modul în care Domnul doreşte să ac-
ţionăm dacă păcătuim şi modul în care Chişcumen şi urmaşii săi 
au acţionat.

După moartea lui Pahoran, Helaman a devenit noul 
judecător- şef, iar Chişcumen, împreună cu grupa-
rea lui secretă, a hotărât să- l ucidă şi pe Helaman. 
În această perioadă, un bărbat numit Gadianton a 
devenit conducătorul grupării secrete. Citiţi Helaman 
2:2–9 şi scrieţi în spaţiul de mai jos modul în care a 
fost ucis Chişcumen:   
 

Citiţi Helaman 2:10–14 şi aflaţi ce s- a întâmplat cu 
banda de tâlhari a lui Gadianton. Mormon a avertizat 
cu privire la grupări secrete precum tâlharii lui Gadian-
ton, numite „combinaţii secrete” (vezi, de exemplu, He-
laman 3:23), că, în final, acestea vor fi pricina distrugerii 
poporului nefit. Alţi profeţi care au scris în Cartea lui 
Mormon înainte au avertizat, de asemenea, cu privire la 
combinaţiile secrete (vezi 2 Nefi 26:22; Alma 1:12). Car-
tea lui Mormon ne învaţă acest principiu: Combinaţiile 
secrete pot duce la distrugerea societăţilor.

Vârstnicul M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a avertizat cu privire la pericolele 
pe care le reprezintă astăzi combinaţiile secrete. Pe 
măsură ce citiţi avertismentul său, notaţi ce puteţi face 
pentru a vă apăra de combinaţiile secrete.

„Cartea lui Mormon ne învaţă că aceste 
combinaţii secrete angajate în nelegiuiri 
reprezintă o problemă serioasă, nu doar 
pentru anumite persoane şi familii, ci şi 
pentru civilizaţii întregi. Printre combina-
ţiile secrete din zilele de astăzi se numără 

bandele criminale, traficanţii de droguri şi clanurile  
de crimă organizată. Combinaţiile secrete din zilele 
noastre funcţionează foarte asemănător tâlharilor lui 
Gadianton din vremurile Cărţii lui Mormon… Ele au 
ca scop, printre altele, «să ucidă şi să jefuiască şi să 
fure şi să preacurvească şi să facă tot felul de ticăloşii 
împotriva legilor ţării lor şi a legilor lui Dumnezeu» 
[Helaman 6:23].

Dacă nu suntem atenţi, combinaţiile secrete de astăzi 
pot obţine putere şi influenţă tot atât de repede şi tot 
atât de complet precum au făcut în timpurile Cărţii lui 
Mormon…

Cartea lui Mormon ne învaţă că diavolul este «[auto-
rul] tuturor păcatelor» şi fondatorul acestor combinaţii 
secrete [Helaman 6:30]… Scopul lui este să distrugă 
persoanele, familiile, comunităţile şi naţiunile [vezi 
2 Nefi 9:9]. Într- o oarecare măsură, el a avut succes în 
perioada descrisă în Cartea lui Mormon. Şi el are mult 
prea mult succes astăzi. De aceea este foarte important 
pentru noi… să adoptăm o atitudine fermă faţă de 
adevăr şi dreptate, făcând ceea ce putem pentru a ajuta 
să ne păstrăm comunităţile în siguranţă…
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„[Putem fi] «martorii lui Dumnezeu» stabilind un 
exemplu bun, respectând standardele Bisericii şi îm-
părtăşind mărturiile noastre celor din jurul nostru [vezi 
Mosia 18:9]” („Standing for Truth and Right” Ensign, 
nov. 1997, p. 38).

Gândiţi- vă la unul sau mai multe moduri în care puteţi 
pune în practică învăţăturile vârstnicului Ballard de a 
apăra adevărul şi dreptatea în comunitatea şi în ţara în 
care trăiţi.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Helaman 1–2 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 22: ZIUA 2

Helaman 3–4
Introducere
În perioada descrisă în capitolele anterioare din Cartea 
lui Helaman, nefiţii s- au bucurat de perioade de pace 
şi au îndurat perioade de neînţelegeri. Zeci de mii de 
nefiţi s- au alăturat Bisericii în perioada de pace. În 
urma acestei mari prosperităţi, credinţa membrilor mai 
umili ai Bisericii s- a întărit în ciuda faptului că au fost 
persecutaţi de către cei care au devenit mândri. Pentru 
că mulţi nefiţi au devenit ticăloşi, ei şi- au pierdut pă-
mânturile din sud, acestea fiind cucerite de lamaniţi.

Helaman 3
Mulţi nefiţi migrează înspre nord în timp ce Biserica 
prosperă în mijlocul ticăloşiei şi al persecuţiilor.
Citiţi Helaman 3:1–2 şi observaţi că, timp de câţiva 
ani, nu a existat „niciun conflict” printre poporul ne-
fit. Acum, citiţi Helaman 3:3, 19 şi identificaţi cuvinte 
sau expresii care arată că lucrurile s- au schimbat în 
rândul nefiţilor.

Helaman 3:4–16 explică faptul că, pe măsură ce au fost 
tot mai multe neînţelegeri printre nefiţi, mulţi oameni 
s- au mutat în nord. Mulţi nefiţi au devenit ticăloşi şi 
s- au alăturat lamaniţilor.

În ciuda neînţelegerilor şi a ticăloşiilor, Helaman a 
ales să trăiască altfel. Helaman a slujit în calitate de 
judecător- şef al nefiţilor şi a fost, de asemenea, profet 

printre ei. Citiţi Helaman 3:20 şi identificaţi modul în 
care a fost descris Helaman. (Cuvântul echitate în-
seamnă a fi corect fără a favoriza sau a fi părtinitor.)

Ce vă impresionează în legătură cu Helaman? De ce 
credeţi că a rămas atât de puternic în această perioadă 
caracterizată de neînţelegeri şi ticăloşie? Puteţi în-
semna cuvântul întotdeauna din Helaman 3:20.

Citiţi Helaman 3:22–26 şi marcaţi modul în care nefiţii 
au început să se schimbe în bine. Câţi oameni s- au 
alăturat Bisericii?   
 

Mormon a folosit deseori expresia „astfel, noi putem să 
vedem”, „astfel, noi vedem” şi „noi vedem” pentru a 
sublinia adevăruri pe care dorea ca noi să le învăţăm. În 
Helaman 3:27–30, aceste expresii sunt folosite de mai 
multe ori, arătând că Mormon a dorit ca noi să învă-
ţăm câteva lecţii importante. Citiţi Helaman 3:27–30, 
marcaţi expresiile cheie şi identificaţi care sunt lecţiile 
pe care Mormon a dorit ca noi să le învăţăm.

 1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, faceţi ur-
mătoarele exerciţii:

 a. Scrieţi ce a vrut Mormon să ştiţi despre cuvântul lui Dumne-
zeu din Helaman 3:27–30.
 b. Scrieţi cum v- a ajutat studiul scripturilor să staţi deoparte  
de ticăloşie şi să rămâneţi pe cărarea care duce în prezenţa lui 
Dumnezeu.

Citiţi Helaman 3:32–34 şi observaţi că unii membri ai 
Bisericii au început să- i persecute pe alţi membri ai Bi-
sericii. Cei care persecutau erau oameni care spuneau că 
aparţin Bisericii, dar erau, de fapt, plini de mândrie şi nu 
credeau în învăţăturile Bisericii. Faptele lor i- au făcut pe 
membrii umili ai Bisericii să sufere mult. Gândiţi- vă cât 
de dificil ar fi să mergeţi la Biserică şi să fiţi persecutaţi 
de alţi membri ai Bisericii pentru că alegeţi să- i urmaţi 
pe profeţii lui Dumnezeu şi să ţineţi poruncile.

Citiţi Helaman 3:35 pentru a vedea ce au făcut mem-
brii Bisericii în timpul persecuţiilor şi greutăţilor din 
vieţile lor.

 2. Bazându- vă pe studiul versetului 35 din Helaman 3, 
răspundeţi la următoarele întrebări în jurnalul pentru stu-

diul scripturilor:
 a. În perioada de suferinţă, credinţa membrilor umili ai Bisericii 
a fost întărită sau slăbită?
 b. Ce anume au făcut membrii umili ai Bisericii pentru a- şi întări 
credinţa?
 c. Ce binecuvântări au primit aceşti membri ai Bisericii?

Studiind Helaman 3:33–35, învăţăm că fiecare per-
soană determină în ce măsură o afectează persecuţiile 
şi suferinţele. Bazându- vă pe ce aţi învăţat în aceste 
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versete, completaţi acest enunţ: În ciuda persecuţii-
lor şi încercărilor, credinţa noastră în Isus Hristos 
poate să crească dacă   
 
(Această frază poate fi completată în multe feluri). 
Puteţi scrie această frază în scripturile voastre, lângă 
Helaman 3:33–35.

 3. Pentru a înţelege mai bine învăţăturile din aceste ver-
sete, în jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 

două sau la toate întrebările următoare:
 a. Cum v- a ajutat rugăciunea sau postul într- o perioadă de per-
secuţii sau încercări?
 b. Ce credeţi că înseamnă să ne supunem inima în Dumnezeu?
 c. Vă amintiţi de o perioadă de persecuţii sau încercări din viaţa 
voastră în care credinţa v- a fost întărită?

Citiţi Helaman 3:36–37 şi identificaţi condiţia spirituală 
a majorităţii nefiţilor în momentul morţii lui Helaman.

Helaman 4
Nefiţii pierd îndrumarea Spiritului Domnului, iar lamaniţii 
cuceresc toate teritoriile din sud ale nefiţilor.
Potrivit celor consemnate în Helaman 4, după moartea 
lui Helaman, mândria şi neînţelegerile dintre nefiţi au 
făcut ca mulţi nefiţi să se alăture lamaniţilor. Lamaniţii 
s- au luptat împotriva nefiţilor. Citiţi Helaman 4:4–8 
şi marcaţi pe hartă teritoriul pe care credeţi că l- au 
cucerit lamaniţii.

Ţara de la  
miazănoapte

Abundenţa

Zarahemla

 4. Împărţiţi o pagină din jurnalul vostru pentru studiul 
scripturilor în două trasând o linie verticală pe mijlocul 

paginii. În partea din stânga sus a paginii, scrieţi: Expresii care 
arată atitudinea şi acţiunile nefiţilor. În partea din dreapta sus a 
paginii, scrieţi: Expresii care arată consecinţele acestor acţiuni. 
Citiţi Helaman 4:11–13, 21–26 şi scrieţi cel puţin trei expresii sub 
fiecare titlu.

Unul dintre principiile importante pe care le învăţăm 
din Helaman 4 este următorul: Mândria şi ticăloşia 
ne separă de Spiritul Domnului şi suntem lăsaţi 
singuri. Puteţi scrie acest principiu în scripturile voas-
tre, lângă Helaman 4:23–25.

Din experienţa nefiţilor vedem că, atunci când au fost 
lăsaţi singuri, au pierdut lupte şi teritorii (vezi Helaman 
4:25–26). În vieţile noastre, a fi lăsaţi singuri înseamnă 
a pierde însoţirea Spiritului.

 5. Gândiţi- vă la „luptele” din viaţa voastră şi scrieţi de-
spre una sau mai multe dintre ele în jurnalul pentru stu-

diul scripturilor. Scrieţi cel puţin un lucru pe care îl puteţi face 
pentru a păstra tovărăşia Spiritului în viaţa voastră. Scrieţi, de 
asemenea, sentimentele voastre cu privire la importanţa de a 
avea Spiritul în viaţa voastră pentru a vă ajuta să înfruntaţi bătă-
liile având puterea Domnului.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Helaman 3–4 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 22: ZIUA 3

Helaman 5
Introducere
Nefiţii au continuat să trăiască în ticăloşie până când 
majoritatea dintre ei au ales ticăloşia în locul dreptăţii. 
Inspiraţi de cuvintele tatălui lor, Nefi şi Lehi s- au de-
dicat propovăduirii Evangheliei. Tatăl lor, Helaman, i- a 
învăţat despre importanţa clădirii vieţii lor pe temelia 
Salvatorului. După ce le- au propovăduit nefiţilor, Lehi 
şi Nefi le- au propovăduit lamaniţilor şi au fost aruncaţi 
în închisoare. După ce Domnul i- a eliberat pe Nefi 
şi Lehi din închisoare în mod miraculos, majoritatea 
lamaniţilor au fost convertiţi la Evanghelie.
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Helaman 5:1–13
Helaman i- a învăţat pe fiii săi, Nefi şi Lehi, să- şi amintească 
de poruncile lui Dumnezeu şi de puterea lui Hristos pentru 
a primi ajutor.
Citiţi următoarele şase cuvinte şi expresii. Pentru a vă 
ajuta să realizaţi următoarea activitate, încercaţi să vă 
amintiţi fiecare dintre aceste şase cuvinte şi expresii. Vi 
se va cere să le scrieţi din memorie în jurnalul pentru 
studiul scripturilor: familie, părinţi, ispăşirea lui Isus 
Hristos, profeţi, pocăinţa duce la salvare, ţineţi poruncile.

 1. Închideţi manualul şi scrieţi din memorie aceste şase 
cuvinte sau expresii în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Verificaţi- vă răspunsurile. Gândiţi- vă câteva momente 
dacă a fost uşor sau greu să ţineţi minte aceste expre-
sii. Credeţi că v- a ajutat faptul că vi s- a spus că veţi fi 
rugaţi să scrieţi din memorie elementele din listă?

Citiţi următoarea declaraţie a preşedinte-
lui Spencer W. Kimball şi gândiţi- vă la 
motivul pentru care amintiţi- vă este o 
expresie atât de importantă când încercăm 
să trăim în acord cu Evanghelia: „Când 
căutaţi în dicţionare cel mai important 

cuvânt, ştiţi care este acesta? Acesta poate fi 
amintiţi- vă. Deoarece fiecare dintre dumneavoastră aţi 
făcut legăminte – ştiţi ceea ce trebuie să faceţi şi ştiţi 
cum să faceţi acest lucru – nevoia noastră cea mai mare 
este de a ne aminti” („Circles of exaltation” [cuvântare 
adresată învăţătorilor de religie din cadrul Sistemului 
Educaţional al Bisericii, 28 iunie 1968], p. 5).

Astăzi veţi studia despre doi oameni care au avut o 
influenţă importantă în vieţile a mii de oameni pentru 
că şi- au amintit adevăruri predate de tatăl lor. În timpul 
lecţiei de azi, gândiţi- vă la ceea ce credeţi că Domnul 
doreşte să vă amintiţi.

După cum este explicat în Helaman 5:1–4, Nefi a 
renunţat la funcţia de judecător- şef deoarece oamenii 
deveniseră extrem de ticăloşi. El şi fratele său, Lehi, au 
dorit să- şi dedice tot timpul propovăduirii cuvântului 
lui Dumnezeu. Când şi- au început slujirea, ei şi- au 
adus aminte de învăţăturile tatălui lor, Helaman. Citiţi 
următoarele versete şi rezumaţi în spaţiile libere ceea 
ce le- a cerut Helaman fiilor lui să- şi amintească. Puteţi, 
de asemenea, să marcaţi cuvintele aduceţi- vă aminte de 
fiecare dată când apar în aceste versete. 

• Helaman 5:5–7   
 

• Helaman 5:9–11   
 

• Helaman 5:12   
 

 2. Pentru a înţelege mai bine ceea ce tocmai aţi citit, în 
jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoa-

rele întrebări:
 a. În ce fel vă poate ajuta faptul că vă amintiţi de exemplele 
celor neprihăniţi să alegeţi „să faceţi ceea ce este bine”? (He-
laman 5:7).
 b. Ce faceţi pentru a vă aminti de ispăşirea lui Isus Hristos?

Recitiţi Helaman 5:12, şi căutaţi expresii care vin în 
sprijinul acestui principiu: Dacă ne clădim temelia 
pe Isus Hristos, Satana nu va avea putere asupra 
noastră. (Helaman 5:12 este o scriptură de bază. Puteţi 
marca acest verset într- un mod distinct pentru a- l 
putea găsi în viitor.)

Imaginaţi- vă că vi se cere să proiectaţi o clădire care nu 
va cădea niciodată. Gândiţi- vă la răspunsurile la 
următoarele întrebări:

• Ce fel de temelie ar trebui să aibă o astfel de clădire?
• În ce mod o temelie trainică ajută o clădire să reziste 

vremii, dezastrelor naturale sau circumstanţelor grele?
• Ce cuvinte sau expresii din Helaman 5:12 sugerează 

faptul că a clădi pe temelia lui Isus Hristos, 
Mântuitorul nostru, nu va împiedica atacurile 
duşmanului, ci vă va da putere să le depăşiţi?

 3. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi 
răspunsurile la întrebările următoare:

 a. Ce credeţi că înseamnă să clădiţi temelia vieţii voastre pe 
stânca lui Isus Hristos? Cum încercaţi să faceţi acest lucru în vie-
ţile voastre?
 b. Când aţi reuşit să rezistaţi tentaţiei sau încercărilor deoarece 
temelia vieţii voastre a fost Isus Hristos?
 c. Ce puteţi îmbunătăţi astfel încât Salvatorul să fie mai din plin 
temelia vieţii voastre?
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Helaman 5:14–52
Domnul îi protejează pe Nefi şi pe Lehi în închisoare 
şi înlătură întunericul din faţa celor care i- au luat în 
captivitate când aceştia Îl cheamă şi se pocăiesc.
După cum este scris în Helaman 5:14–19, Nefi şi Lehi 
au propovăduit Evanghelia cu putere mare în ţinutul 
lui Zarahemla şi au botezat mii de oameni. Apoi, ei au 
călătorit în ţinutul lui Nefi, care era sub stăpânirea la-
maniţilor. Următoarea activitate este menită să vă ajute 
să înţelegeţi experienţele extraordinare pe care le- au 
avut Nefi şi Lehi printre lamaniţi.

 4. Pe o pagină întreagă din jurnalul pentru studiul scrip-
turilor, desenaţi următorul tabel. Citiţi apoi versetele din 

fiecare căsuţă şi desenaţi o imagine simplă sau scrieţi un rezumat 
scurt despre ceea ce este descris în fiecare grup de versete.

Nefi şi Lehi printre lamaniţi

Helaman 5:20–21 Helaman 5:22–25 Helaman 5:26–28

Helaman 5:29–34 Helaman 5:35–39 Helaman 5:40–44

În această experienţă, norul de întuneric poate repre-
zenta păcatul şi stâlpul de foc care a înconjurat fiecare 
persoană poate reprezenta Duhul Sfânt.

Recitiţi versetele 28 şi 34 şi scrieţi cum s- au simţit oa-
menii când erau umbriţi de norul de întuneric:   
 

Recitiţi versetele 43 şi 44 şi scrieţi cum s- au simţit oa-
menii când erau încercuiţi de stâlpul de lumină:   
 

Recitiţi versetele 41 şi 42 şi scrieţi ce au făcut oame-
nii pentru a îndepărta norul de întuneric sau, cu alte 
cuvinte, pentru a se pocăi de păcatele lor:   
 

Citiţi Helaman 5:45–47 şi meditaţi asupra adevăruri-
lor pe care le puteţi învăţa din această experienţă cu 
privire la pocăinţă. Unul dintre principii este: Atunci 
când dăm dovadă de credinţă în Isus Hristos şi ne 
pocăim de păcatele noastre, Duhul Sfânt ne umple 
inima cu pace şi bucurie.

În Helaman 5:48–52 învăţăm că aproximativ 300 de 
lamaniţi au fost martori la acest miracol şi au fost 
convertiţi în totalitate la Evanghelie. Ei au mers înainte 
şi au slujit poporului până când „cea mai mare parte a 
lamaniţilor” a fost, de asemenea, convertită (Helaman 
5:50). Aceşti convertiţi „şi- au abandonat armele lor de 
război” (Helaman 5:51) şi „au cedat nefiţilor pămân-
turile din stăpânirea lor” (Helaman 5:52). În majori-
tatea cazurilor din Cartea lui Mormon, oamenii şi- au 

recuperat pământurile prin război, însă în cazul acesta, 
nefiţii şi- au recuperat pământurile pentru că duşmanii 
lor s- au pocăit şi au acceptat Evanghelia.

 5. Gândiţi- vă dacă aveţi pace şi bucurie în viaţa voastră. 
Gândiţi- vă dacă, în viaţa voastră, există vreun nor de întu-

neric, precum un păcat de care nu v- aţi pocăit, certuri cu membrii 
familiei sau cu prietenii sau, pur şi simplu, faptul că nu citiţi din 
scripturi sau nu vă rugaţi cu regularitate. În jurnalul pentru stu-
diul scripturilor, scrieţi unul sau mai multe exemple. Gândiţi- vă la 
ce puteţi face pentru a urma exemplul lamaniţilor din Helaman 5 
şi scrieţi ce puteţi face pentru a- L invita pe Salvator să risipească 
norii de întuneric care se află deasupra voastră. În ce fel poate 
pocăinţa să facă parte din soluţia pe care o căutaţi? Cum vă va 
ajuta pocăinţa să clădiţi pe temelia lui Isus Hristos?

Scriptură de bază – Helaman 5:12
Citiţi Helaman 5:12 şi identificaţi cuvinte care vă suge-
rează imagini (de exemplu, stâncă, temelie, vânt, ploaie 
cu pietre, furtună). Pentru a vă ajuta să memoraţi acest 
verset, luaţi o foaie de hârtie şi scrieţi prima literă din 
fiecare cuvânt din verset, cu excepţia cuvintelor care vă 
sugerează o imagine. Acolo, în loc de literă, desenaţi o 
imagine simplă care să reprezinte acel cuvânt. Repetaţi 
versetul folosind numai foaia voastră de hârtie. Puneţi 
hârtia într- un loc în care o vedeţi des pentru a vă ajuta 
să vă amintiţi adevărurile din acest verset.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Helaman 5 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 22: ZIUA 4

Helaman 6–9
Introducere
Ca urmare a eforturilor misionare ale lui Nefi şi Lehi, 
lamaniţii au devenit mai neprihăniţi. Din păcate, în 
acelaşi timp, nefiţii au devenit mai ticăloşi şi i- au susţi-
nut pe tâlharii lui Gadianton, ceea ce a dus la retrage-
rea Spiritului Domnului de la ei. Profetul Nefi a profeţit 
că, dacă nefiţii vor continua să trăiască în nedreptate, 
ei vor pieri. Drept răspuns, judecătorii corupţi au aţâţat 
pe mulţi oameni la mânie împotriva lui Nefi, în timp 
ce alţii l- au apărat cu îndrăzneală pe profet. Ca dovadă 
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a faptului că vorbele sale se vor împlini, Nefi a revelat 
faptul că judecătorul- şef fusese ucis de fratele său. 
Când s- au adeverit cuvintele lui Nefi, unii oameni l- au 
acceptat ca profet.

Helaman 6
Lamaniţii devin neprihăniţi şi luptă împotriva tâlharilor lui 
Gadianton, în timp ce nefiţii sprijină combinaţiile secrete.

 1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, desenaţi 
următoarea schemă , lăsând loc deasupra şi dedesubt:

Influenţa Spiritului în viaţa noastră

În timp ce aţi studiat cartea lui Helaman, aţi văzut că nefiţii au 
luat decizii greşite care au făcut ca Spiritul Domnului să se re-
tragă din viaţa lor, în timp ce lamaniţii au luat decizii care au invi-
tat Spiritul din ce în ce mai mult în viaţa lor. Citiţi Helaman 6:1–5, 
16–17, 34–36; urmăriţi ce au făcut lamaniţii pentru a simţi Spiri-
tul Domnului mai mult; scrieţi lucrurile pe care le- au făcut deasu-
pra săgeţii îndreptate în sus. În aceleaşi versete, urmăriţi lucrurile 
pe care le- au făcut nefiţii şi care au determinat îndepărtarea 
Spiritului Domnului şi scrieţi- le sub săgeata îndreptată în jos.
Putem învăţa un principiu important de la nefiţi şi 
lamaniţi, şi anume: Când credem în cuvintele Dom-
nului şi ne supunem lor, El va revărsa Spiritul Său 
asupra noastră. Opusul acestui principiu este, de ase-
menea, adevărat: Dacă nu suntem dispuşi să credem 
şi să ne supunem cuvintelor Domnului, Spiritul 
Domnului se va retrage de la noi.

Uitaţi- vă la ceea ce aţi scris pe schema din jurnalul pen-
tru studiul scripturilor. Gândiţi- vă la modul în care ac-
ţiunile scrise în partea de sus a paginii sunt exemple ale 
faptului că suntem dispuşi să credem şi să ne supunem 
cuvintelor Domnului, în timp ce acţiunile scrise în partea 
de jos a paginii sunt exemple ale faptului că inimile ne 
sunt împietrite şi nu dorim să ascultăm de Domnul.

 2. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi 
răspunsurile la întrebările următoare:

 a. Alegeţi una dintre acţiunile bune (din partea de sus a sche-
mei) pe care o faceţi sau aţi făcut- o în viaţa voastră. În ce mod 
această acţiune a invitat Spiritul Sfânt în viaţa voastră?
 b. Uitaţi- vă la acţiunile din partea de jos a schemei voastre. De 
ce doriţi să evitaţi aceste lucruri?

Alegeţi un lucru pe care puteţi să- l faceţi pentru a 
invita Spiritul Domnului să fie prezent mai din plin 
în viaţa voastră şi străduiţi- vă să lucraţi la aceasta în 
timpul săptămânii care urmează.

Helaman 7
Nefi propovăduieşte nefiţilor ticăloşi şi le porunceşte să se 
pocăiască.
Profetul Nefi a slujit în calitate de misionar în ţara de la 
miazănoapte timp de şase ani. El s- a întors acasă după 
ce a încercat să propovăduiască nefiţilor, care au res-
pins cuvintele sale şi au rămas în starea lor de ticăloşie. 
El s- a simţit foarte descurajat. Citiţi Helaman 7:6–11 
pentru a afla ce a făcut Nefi.

După ce oamenii s- au adunat să- l asculte pe Nefi când 
se ruga în turnul din grădina sa, Nefi a început să le 
propovăduiască (vezi Helaman 7:12–29). El i- a averti-
zat cu privire la consecinţele deciziilor lor şi a subliniat 
următorul principiu: Dacă refuzăm să ne pocăim de 
păcatele noastre, vom pierde protecţia Domnului şi 
binecuvântările vieţii veşnice.

Helaman 8:1–26
Judecătorii corupţi aţâţă oamenii la mânie împotriva lui Nefi.
Ce influenţe vă distrag de la a da ascultare cuvintelor 
profeţilor? Pe măsură ce studiaţi Helaman 8, căutaţi 
idei cu privire la ce trebuie să faceţi când vă confruntaţi 
cu astfel de influenţe.

Citiţi Helaman 8:1–6 pentru a afla felul în care au 
reacţionat judecătorii nefiţi (care au fost, de asemenea 
tâlhari ai lui Gadianton) la învăţăturile lui Nefi. În timp 
ce citiţi, meditaţi asupra următoarelor întrebări: Care a 
fost mesajul principal pe care judecătorii l- au transmis 
oamenilor? Potrivit celor consemnate în Helaman 8:4, 
de ce nu l- au prins judecătorii pe Nefi?

Gândiţi- vă la ce aţi face dacă cineva ar încerca să vă 
convingă să nu ţineţi seama de învăţăturile profeţilor. 
În Helaman 8, unii oameni au contrazis ceea ce au spus 
judecătorii cu privire la Nefi. Citiţi Helaman 8:7–9 şi 
subliniaţi ceea ce au spus oamenii în sprijinul lui Nefi.

Citiţi Helaman 8:10 şi observaţi efectele pe care le- au 
avut cuvintele lor asupra situaţiei. Puteţi scrie acest prin-
cipiu în scripturile voastre, lângă Helaman 8:7–10. Dacă 
ne opunem răului, putem împiedica creşterea sa.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un para-
graf scurt în care să explicaţi motivul pentru care credeţi 

că principiul de mai sus este important în zilele noastre.
 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsu-
rile la întrebările următoare:

 a. Cum puteţi rezista influenţelor care încearcă să vă convingă 
să ignoraţi sau să vă împotriviţi învăţăturilor profetului?
 b. Care ar fi cele mai potrivite moduri de a contrazice astfel de 
influenţe şi de a sprijini profeţii Domnului?
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 c. Când v- aţi împotrivit voi sau cineva cunoscut unor astfel de 
influenţe? Care au fost rezultatele?

După cum este consemnat în Helaman 8:11–23, Nefi 
le- a amintit oamenilor de fiecare profet care a depus 
mărturie despre Isus Hristos. El le- a propovăduit 
nefiţilor următorul principiu: Dacă dăm dovadă de 
credinţă în Isus Hristos şi suntem supuşi, vom 
primi viaţa veşnică. În ciuda numărului mare de pro-
feţi ale căror învăţături au confirmat cuvintele lui Nefi, 
oamenii l- au respins pe el şi mesajul său. Citiţi Hela-
man 8:24–26 şi identificaţi consecinţele cu care s- au 
confruntat nefiţii pentru că au continuat să respingă 
mărturiile profeţilor. Apoi, meditaţi asupra următoarei 
întrebări: De ce credeţi că cei care neagă adevărul şi 
se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu se confruntă cu 
astfel de consecinţe?

Helaman 8:27–9:41
Nefi revelează faptul că judecătorul- şef a fost ucis de către 
fratele său.
Drept dovadă că oamenii se găseau într- o stare păcă-
toasă şi că ceea ce le- a spus cu privire la distrugerea lor 
se va împlini, Nefi a revelat faptul că judecătorul- şef al 
nefiţilor fusese ucis. Nefi a declarat, de asemenea, că 
bărbatul ucis şi fratele său făceau parte din tâlharii lui 
Gadianton. (Vezi Helaman 8:27–28.)

 5.  În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următo-
rul principiu: Cuvintele profeţilor se vor împlini. 

Imaginaţi- vă că sunteţi un detectiv care investighează uciderea 
judecătorului- şef. Găsiţi răspunsurile la următoarele întrebări ci-
tind versetele dintre paranteze. Scrieţi- vă răspunsurile în jurnalul 
pentru studiul scripturilor.

Prima zi de investigaţie:
 a. Când cinci oameni au investigat afirmaţiile lui Nefi, ce au gă-
sit ei? De ce au căzut la pământ? (Helaman 9:1–5)
 b. Pe cine au suspectat oamenii că ar fi fost ucigaşii? (Helaman 
9:7–8)

A doua zi de investigaţie:
 c. Cine s- a dovedit a fi nevinovat? (Helaman 9:10–14, 18)
 d. Cine a fost acuzat? (Helaman 9:16, 19)
 e. Ce dovadă a nevinovăţiei sale a avut Nefi? (Helaman 9:25–36)
 f. Cine a fost ucigaşul? (Helaman 9:37–38)

Puteţi însemna răspunsurile la următoarele întrebări în 
scripturile voastre:

• Potrivit celor relatate în Helaman 9:5, ce au crezut cei 
cinci bărbaţi care l- au găsit pe judecătorul- şef ucis? 
De ce le- a fost frică?

• Potrivit celor relatate în Helaman 9:36, despre ce a 
spus Nefi că va mărturisi Seantum atunci când va 
recunoaşte că şi- a ucis fratele?

• Potrivit celor relatate în Helaman 9:39–41, de ce unii 
oameni l- au crezut pe Nefi?

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Helaman 6–9 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 23: ZIUA 1

Helaman 10
Introducere
După ce procesul pentru uciderea judecătorului- şef s- a 
finalizat (vezi Helaman 7–9), Nefi s- a întors la casa lui. 
El a meditat asupra lucrurilor pe care Domnul i le ară-
tase şi s- a îngrijorat, de asemenea, cu privire la ticăloşia 
oamenilor. În momentele de descurajare, Domnul i- a 
vorbit lui Nefi şi l- a binecuvântat pentru totdeauna cu 
puterea de a pecetlui. Domnul i- a poruncit lui Nefi să 
continue să predice pocăinţă oamenilor, iar Nefi s- a 
supus numaidecât.

Helaman 10:1–11
Nefi primeşte puterea de a 
pecetlui
Gândiţi- vă la o perioadă 
în care aţi încercat din 
răsputeri să faceţi ceea 
ce este drept, dar reacţia 
celorlalţi sau rezultatele pe 
care le- aţi obţinut au fost 
diferite de ceea ce v- aţi aş-
teptat. În Helaman 10, veţi 
citi despre modul în care 
Domnul l- a binecuvântat 
pe Nefi pe măsură ce el a 
continuat să fie credincios 
în împrejurări grele.

După ce i s- a dovedit ne-
vinovăţia în cazul uciderii 
judecătorului- şef, Nefi a 
observat că oamenii nu 

Un cadru ideal pentru învăţa-
rea Evangheliei constă în or-
dine, pioşenie şi un sentiment 
de pace. Încercaţi să eliminaţi 
orice lucru care v- ar putea dis-
trage de la a studia scripturile 
şi a medita asupra acestora. 
Preşedintele Boyd K. Packer, 
preşedintele Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli, ne- a 
învăţat că „inspiraţia vine 
mult mai uşor într- o atmos-
feră liniştită” şi că „reverenţa 
invită revelaţia” („Reverence 
Invites Revelation”, Ensign, 
nov.1991, p. 21–22).

Să creăm o atmosferă 
de învăţare
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au reacţionat cu credinţă şi nu s- au pocăit după ce 
au fost martorii evenimentelor dramatice relatate în 
Helaman 9. Nefi a pornit spre casă descurajat. Citiţi 
Helaman 10:1–3 şi observaţi lucrurile asupra cărora 
a meditat Nefi în drum spre casă. Puteţi însemna cu-
vintele chibzuind şi se gândea de fiecare dată când sunt 
menţionate în aceste versete. A chibzui înseamnă a 
medita profund, deseori asupra scripturilor sau asupra 
altor lucruri legate de Dumnezeu. Chibzuirea asupra 
lucrurilor legate de Dumnezeu împreună cu rugăciu-
nea pot invita revelaţia şi o mai mare înţelegere. 

Gândiţi- vă la următoarele întrebări:

• La ce se gândea Nefi?
• De ce se simţea „mult supărat” sau de ce era necăjit?
• Ce s- a întâmplat în timp ce medita?

În Helaman 10:1–3, suntem învăţaţi următorul prin-
cipiu: Meditarea asupra lucrurilor Domnului ne 
pregăteşte să primim revelaţii. Există şi alte exemple 
în scripturi care ilustrează acest principiu: Nefi a me-
ditat asupra lucrurilor învăţate de la tatăl său, Lehi, şi a 
aflat că erau adevărate (vezi 1 Nefi 10:17; 11:1); tânărul 
Joseph Smith „a meditat iar şi iar” asupra versetului 
Iacov 1:5 şi adevărul i- a fost revelat (vezi Joseph Smith 
– Istorie 1:11–19); şi preşedintele Joseph F. Smith a 
meditat şi a reflectat asupra pasajelor din scripturi refe-
ritoare la mântuirea morţilor şi adevărul i- a fost revelat 
(vezi D&L 138:1–6, 11).

În general, revelaţiile pe care le primesc oamenii când 
meditează asupra lucrurilor legate de Dumnezeu nu 
sunt sub formă de voci, viziuni sau alte manifestări 
spectaculoase. Vârstnicul David A. Bednar, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, a explicat:

„Revelaţiile sunt transmise prin diverse 
căi, incluzând, de exemplu, visele, viziu-
nile, conversaţiile cu mesageri cereşti şi 
inspiraţia… Unele revelaţii sunt primite 
imediat şi cu intensitate; altele sunt 
recunoscute treptat şi subtil…

Mult mai frecvent, revelaţia vine în cantităţi mici de- a 
lungul timpului şi este acordată în conformitate cu 
dorinţa, demnitatea şi pregătirea noastră. Asemenea 
comunicări blânde şi [treptate] de la Tatăl Ceresc „[cad 
deasupra sufletelor noastre] ca roua din cer” (D&L 
121:45). Acest model de revelaţie tinde să fie mai 
degrabă obişnuit decât rar şi este evident în experienţa 
lui Nefi, în timp ce încerca mai multe abordări diferite 
înainte de a obţine cu succes plăcile de aramă de la 
Laban (vezi 1 Nefi 3–4)…

Adevărurile fundamentale ale Evangheliei restaurate 
nu i- au fost date profetului Joseph Smith toate deodată 

în dumbrava sacră. Aceste comori nepreţuite au fost 
revelate în circumstanţe justificate şi la momente 
potrivite.

Preşedintele Joseph F. Smith a explicat în ce mod a apă-
rut în viaţa sa acest model de revelaţie: «Fiind băiat… în 
mod frecvent… I- am cerut Domnului să- mi arate câteva 
lucruri minunate, astfel încât să pot primi o mărturie. 
Dar Domnul a ascuns minunile faţă de mine şi mi- a 
arătat adevărul, rând după rând… până când m- a făcut 
să cunosc adevărul din creştetul capului până în tălpile 
picioarelor şi până când îndoiala şi frica mi- au dispărut» 
(în Conference Report, apr. 1900, p. 40–41).

Noi, ca membri ai Bisericii, tindem să subliniem minu-
nile şi manifestările spirituale dramatice atât de mult 
încât nu putem aprecia şi putem chiar să trecem cu 
vederea modelul tipic prin care Duhul Sfânt Îşi înde-
plineşte lucrarea Sa” („Spiritul revelaţiei”, Ensign sau 
Liahona, mai 2011, p. 88). 

 1. Scrieţi în jurnalele pentru studiul scripturilor despre o 
situaţie în care aţi primit revelaţie personală. Care au fost 

împrejurările care au dus la primirea revelaţiei? Cum v- a ajutat 
faptul că aţi meditat să primiţi revelaţie? (Amintiţi- vă că revelaţia 
poate fi primită în multe moduri. Poate fi primită prin cunoaştere 
şi înţelegere dobândite dintr-odată sau puţin câte puţin sau 
poate fi primită prin sentimente de pace şi asigurare.)
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Alocaţi timp pentru a medita cu regularitate, cum ar fi 
în timpul adunărilor Bisericii, înainte şi după rugăciu-
nile personale şi studiul scripturilor, după vizionarea 
sau ascultarea conferinţei generale, în timpul postului 
sau în timp ce respectaţi ziua de Sabat.

Imaginaţi- vă că aţi avea un lucru de mare valoare şi ar 
trebui să- l lăsaţi în grija altcuiva. În cine aţi avea încre-
dere că va avea grijă de acesta? Ce v- ar determina să 
alegeţi acea persoană? Ce a făcut acea persoană pentru 
a vă câştiga încrederea?

Citiţi Helaman 10:4–5 şi fiţi atenţi la motivul pen-
tru care Domnul a avut încredere în Nefi. Neoboseală 
înseamnă „să nu obosim niciodată”. Meditaţi asupra 
exemplelor oferite de persoane pe care le cunoaşteţi, 
care par să- I slujească Domnului fără oboseală, oricare 
ar fi împrejurările în care se află.

Răspunsul pe care Domnul i l- a dat lui Nefi în Hela-
man 10:4 ne învaţă următorul principiu: Domnul ne 
dă binecuvântări şi responsabilităţi când punem 
voia Sa înaintea voinţei noastre.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una sau mai multe dintre întrebările următoare:

 a. În ce moduri puteţi ajunge să cunoaşteţi voia Domnului cu 
privire la viaţa voastră?
 b. Ce aţi făcut de curând în viaţa voastră pentru a- I arăta Dom-
nului că voia Sa este mai importantă decât voia voastră şi că do-
riţi să o urmaţi întotdeauna?
 c. În ce aspect al vieţii voastre aţi putea să căutaţi şi să urmaţi 
mai bine voia Domnului în loc să urmaţi voia voastră?

Citiţi Helaman 10:5–7 şi identificaţi binecuvântările şi 
promisiunile pe care Domnul i le- a dat lui Nefi fiindcă 
a fost demn de încredere. Scrieţi binecuvântările şi 
promisiunile lângă versetul corespunzător:

Versetul 5:   
 

Versetul 6:   
 

Versetul 7:   
 

Binecuvântarea pe care aţi identificat- o în Helaman 
10:7 este o doctrină de bază a Evangheliei lui Isus 
Hristos: Puterea de pecetluire leagă şi dezleagă pe 
pământ şi în ceruri. Mai cunoaşteţi alţi oameni din 
scripturi care au primit această putere de pecetluire? 
Puteţi scrie următoarele referinţe lângă Helaman 10:7: 
1 Împăraţi 17 (Ilie); Matei 16:15–19 (Petru); Doctrină şi 
legăminte 132:46 (Joseph Smith).

Citiţi Doctrină şi legăminte 128:9 şi identificaţi ce a 
propovăduit profetul Joseph Smith despre puterea  
de pecetluire.

Aceleaşi chei ale puterii de pecetluire sunt deţinute 
astăzi de către preşedintele Bisericii lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă. La fel cum Domnul a pu-
tut avea încredere în Nefi, Domnul ştie, de asemenea, 
că preşedintele Bisericii nu va utiliza această putere în 
vreun fel contrar voinţei Sale. Această autoritate de pe-
cetluire este delegată altor deţinători demni ai preoţiei 
din lume, făcând posibilă pecetluirea pe pământ şi în 
ceruri prin rânduieli ale preoţiei.

Gândiţi- vă la următoarea afirmaţie făcută de vârstni-
cul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, referitoare la importanţa acestei puteri 
de pecetluire:

„Lucrurile care nu sunt pecetluite de 
această putere iau sfârşit odată cu 
moartea. Dacă un botez nu are o pecete 
valabilă, nu- i va permite unei persoane 
să intre în împărăţia celestială; dacă o 
căsătorie eternă nu este pecetluită de 

această autoritate, nu- i va duce pe soţi la exaltare în 
cel mai înalt grad din lumea celestială.

Toate lucrurile capătă tărie şi valabilitate de durată 
datorită puterii de pecetluire” (Mormon Doctrine, ediţia 
a 2- a, [1966], p. 683).

 3.  În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor răspun-
deţi la următoarele întrebări:

 a. Potrivit declaraţiei vârstnicului McConkie, ce se întâmplă dacă 
o rânduială nu este pecetluită de autoritatea corespunzătoare?
 b. Ce impact a avut puterea de pecetluire asupra vieţii voastre 
şi cum aţi dori să vă binecuvânteze viaţa în viitor?

Citiţi următoarea afirmaţie a vârstnicului Russell M. 
Nelson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
privind faptul că Dumnezeu a restaurat puterea de 
pecetluire: „Templele, rânduielile, legămintele, înzes-
trările şi pecetluirile au fost restaurate, exact aşa cum 
a fost profeţit. Rânduielile templului asigură reconci-
lierea cu Domnul şi pecetluiesc familiile pentru tot-
deauna. Supunerea faţă de legămintele sacre pe care 
le- am făcut în temple ne face demni de viaţa eternă 
– cel mai măreţ dar al lui Dumnezeu făcut omului” 
(„Să ne pregătim pentru binecuvântările templului”, 
Ensign, oct. 2010, p. 42).

Conform vârstnicului Nelson, ce ne califică pentru 
primirea binecuvântărilor promise prin puterea de 
pecetluire?
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Helaman 10:12–19
Nefi se supune poruncii Domnului de a predica pocăinţă 
poporului.
Aţi fost vreodată rugat să faceţi ceva de către un pă-
rinte, angajator sau conducător şi aţi amânat sau nu aţi 
făcut ce vi s- a cerut? Gândiţi- vă ce mesaj transmiteţi 
când amânaţi să faceţi ceea ce vi s- a cerut.

Citiţi Helaman 10:11–12 şi acordaţi atenţie răspunsului 
pe care l- a dat Nefi atunci când Domnul i- a poruncit 
să predice pocăinţă poporului. Ce Îi arătăm Domnului 
atunci când răspundem imediat şi repede la sfatul şi 
poruncile Sale?

 4. Citiţi Helaman 10:13–18. Apoi, în jurnalul pentru stu-
diul scripturilor, scrieţi câteva propoziţii despre ceea ce aţi 

învăţat din modul în care Nefi a răspuns la porunca Domnului. 
Scrieţi în ce fel puteţi pune în practică acest lucru în viaţa voastră.

Prin credinţa sa, Nefi I- a arătat Domnului că poate 
avea încredere în el şi a fost binecuvântat cu putere 
mare şi protecţie.

Recapitularea scripturii de bază
Pentru recapitularea scripturii de bază, citiţi 1 Nefi 3:7; 
2 Nefi 2:27; 2 Nefi 31:19–20; şi Mosia 2:17. Gândiţi- vă 
în ce mod aceste versete se potrivesc cu relatarea din 
Helaman 10 privind slujirea lui Nefi.

Gândiţi- vă la moduri prin care să puneţi voia Dom-
nului înaintea voinţei voastre şi să vă supuneţi repede. 
Când slujiţi Domnului cu credinţă, precum a făcut 
Nefi, El va avea încredere în voi şi vă va binecuvânta.

 5. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, la sfârşi-
tul temelor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Helaman 10 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 23: ZIUA 2

Helaman 11–12
Introducere
Helaman 11–12 cuprinde 14 ani din istoria nefită şi 
arată modul în care poporul a trecut prin perioade de 
neprihănire şi perioade de ticăloşie. Din pricina mân-
driei, oamenii au refuzat să se pocăiască de ticăloşia 
lor. Nefi a pecetluit cerurile, cauzând secetă şi foamete. 
Seceta şi foametea i- au făcut pe oameni să fie umili, iar 
aceştia s- au pocăit şi s- au întors la Domnul. Pentru că 
oamenii nu au ales să fie umili, ei au început să- L uite 
cu uşurinţă pe Domnul Dumnezeul lor până când şi- au 
dat seama cât de mult aveau nevoie de ajutorul Său. În 
mila Sa, Dumnezeu Îşi dojeneşte poporul pentru a- l 
aduce la pocăinţă şi salvare.

Helaman 11
Nefiţii trec prin perioade de neprihănire şi perioade de 
ticăloşie.

 1. Desenaţi următorul ciclu de neprihănire şi ticăloşie în 
jurnalul vostru pentru studiul scripturilor. Acest ciclu este 

numit deseori „ciclul mândriei”. Observaţi că lipseşte elementul 
cu numărul 4 din diagramă. De ce credeţi că este nevoie pentru a 
întoarce un popor de pe calea distrugerii şi a suferinţei şi a- l duce 
pe calea neprihănirii şi a prosperităţii? Pe măsură ce citiţi Hela-
man 11, acordaţi atenţie informaţiilor care vă vor ajuta să com-
pletaţi acest element din ciclu.

După cum observaţi citind Helaman 10, poporul nu a 
ascultat cuvântul lui Dumnezeu transmis de profetul 
Nefi. Recitiţi Helaman 10:18 şi identificaţi etapa din 
ciclul mândriei în care credeţi că se aflau nefiţii (la sfâr-
şitul celui de-al 71- lea an al domniei judecătorilor).

Următoarea activitate din scripturi vă va ajuta să vedeţi 
acest ciclu al dreptăţii şi ticăloşiei printre oamenii din 
Cartea lui Mormon de- a lungul a 14 ani de istorie. 
Pentru următorul tabel, citiţi referinţele din Hela-
man 11, scrieţi o scurtă descriere a situaţiei nefiţilor şi 
completaţi numerele care arată unde i- aţi încadra în 

1. Neprihănire şi 
prosperitate

2. Mândrie şi 
ticăloşie

3. Distrugere şi 
suferinţă

4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ciclul mândriei. Vă sunt oferite două exemple. Fiţi atenţi 
la cuvintele care vă vor ajuta să completaţi cea de- a 
patra etapă care lipseşte din ciclul pe care l- aţi desenat 
în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor.

Anul 
domniei 
judecătorilor

Helaman 11 O scurtă 
descriere 
a situaţiei 
nefiţilor

Etapa 
din ciclu

72–73 versetele 
1–2

Conflictele 
şi războaiele 
s- au înmulţit; 
gruparea 
secretă de 
tâlhari a 
continuat 
lucrarea de 
distrugere.

2, 3

73–75 versetele 
3–6

75 versetele 7, 
9–12

76–77 versetele 
17–18, 
20–21

Oamenii s- au 
bucurat şi 
L- au slăvit pe 
Dumnezeu; 
ei au fost 
neprihăniţi şi 
au prosperat 
din nou.

4, 1

78–79 versetele 
22–23
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Anul 
domniei 
judecătorilor

Helaman 11 O scurtă 
descriere 
a situaţiei 
nefiţilor

Etapa 
din ciclu

80 versetele 
24–26

80–81 versetele 
27–30, 
32–35

82–85 versetele 
36–37

După cum am văzut în activitatea din scripturi, ele-
mentul 4 din ciclul mândriei este „umilinţă şi po-
căinţă”. Scrieţi acest lucru în diagrama din jurnalul 
vostru pentru studiul scripturilor.

 2. Ciclul mândriei nu reflectă doar societatea. Se regă-
seşte, de asemenea, în viaţa de familie sau în cea perso-

nală. Dacă înţelegem cum funcţionează, putem să- l evităm. 
Scrieţi în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor ce credeţi că 
trebuie să facem pentru a evita să intrăm în fazele „mândrie şi  
ticăloşie” sau „distrugere şi suferinţă” ale ciclului mândriei.

Puteţi scrie următorul principiu în scripturile voastre, 
lângă Helaman 11: Prin umilinţă şi pocăinţă, putem 
evita mândria şi distrugerea. Puteţi marca în Hela-
man 11:4 ceea ce a sperat Nefi că se va întâmpla cu 
poporul său din cauza foametei.

Gândiţi- vă la răspunsurile la următoarele întrebări:

• Este nevoie ca o societate, o familie sau o persoană 
să treacă prin ciclul mândriei?

• Ce credeţi că trebuie să facă o societate, o familie sau 
o persoană pentru a nu fi prinsă în ciclul mândriei?

Vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a spus următoarele, cu privire 
la rugăciunea lui Nefi: „Domnul a auzit implorarea 
slujitorului Său [din Helaman 11:10–14] şi a făcut ca 

foametea să înceteze în anul care a urmat. Acest eve-
niment ilustrează faptul că Domnul aude rugăminţile 
noastre imediat, dar ne răspunde atunci când, con-
form înţelepciunii Sale, vom beneficia cel mai mult de 
răspunsul Său” („Nephi, Son of Helaman”, în Heroes 
from the Book of Mormon [1995], p. 154.)

Preşedintele Ezra Taft Benson ne- a învăţat cu privire la 
ceea ce putem face pentru a nu ne lăsa prinşi în ciclul 
mândriei:

„Dumnezeu doreşte un popor umil. Fie 
alegem să fim umili, fie vom fi forţaţi să 
fim umili. Alma a spus: «Binecuvântaţi 
sunt aceia care se umilesc ei înşişi fără să 
fie forţaţi să fie umili» (Alma 32:16).

Să alegem să fim umili.

Putem alege să fim umili învingând duşmănia [ura] 
faţă de surorile şi fraţii noştri, respectându- i ca pe noi 
înşine şi înălţându- i la nivelul nostru sau mai sus…

Putem alege să fim umili acceptând sfaturi şi mustrări…

Putem alege să fim umili iertând celor care ne- au jignit…

Putem alege să fim umili oferind slujire dezinteresată…

Putem alege să fim umili mergând în misiune şi predi-
când cuvântul care îi poate face pe alţii umili…

Putem alege să fim umili mergând mai des la templu.

Putem alege să fim umili mărturisind şi abandonând 
păcatele noastre şi fiind născuţi din Dumnezeu…

Putem alege să fim umili iubindu- L pe Dumnezeu, 
supunându- ne voinţei Sale şi punându- L pe primul 
loc în vieţile noastre…

Să alegem să fim umili. Putem face aceasta. Ştiu că 
putem” („Beware of Pride”, Ensign, mai 1989, p. 6–7).

Helaman 12
Mormon explică motivul pentru care Domnul îi dojeneşte 
pe oameni.
Imaginaţi- vă că sunteţi profetul Mormon şi aţi termi-
nat de scris despre cei 14 ani de istorie a nefiţilor din 
Helaman 11. Cum aţi completa următoarea declaraţie: 
„Şi astfel, putem vedea   
 .”

Citiţi Helaman 12:1 şi identificaţi ce a dorit Mormon 
să vedem. Gândiţi- vă la ceea ce a vrut Mormon să 
spună prin „cât de… nestatornice erau inimile copiilor 
oamenilor”.

Studiaţi Helaman 12:2–3 şi identificaţi alte lecţii pe 
care Mormon a vrut ca noi să le învăţăm. Fiţi foarte 
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atenţi la expresia „noi putem să vedem” (versetul 2)  
şi „astfel noi vedem” (versetul 3).

 3. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, răspun-
deţi la următoarele întrebări:

 a. De ce credeţi că este atât de uşor pentru cei care prosperă 
să- L uite pe Domnul?
 b. Ce facilităţi şi bogăţii din zilele noastre ar putea determina o 
persoană să- L uite pe Dumnezeu?
 c. Cunoaşteţi situaţii în care o persoană sau un grup L- a uitat 
pe Domnul când a prosperat?

Câteva dintre lecţiile pe care Mormon a dorit ca cititorii 
săi să le înveţe sunt: Dacă nu suntem atenţi, prospe-
ritatea noastră ne poate face să- L uităm pe Domnul 
şi Domnul îşi dojeneşte poporul pentru a- l face 
să- şi aducă aminte de El.

Vârstnicul D. Todd Christofferson, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
ne- a spus care este motivul pentru care 
Domnul ne dojeneşte:

„Deşi este, deseori, greu de îndurat, 
trebuie să ne bucurăm că Dumnezeu 

consideră că merităm timpul şi efortul pe care- l face 
pentru a ne corecta.

Pedeapsa divină are cel puţin trei scopuri: (1) să ne 
convingă să ne pocăim, (2) să ne desăvârşească şi să 
ne sfinţească şi (3) să ne redirecţioneze, uneori, cursul 
vieţii către ceea ce Dumnezeu ştie că este o cale mai 
bună” („Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care îi 
iubesc”, Ensign sau Liahona, mai 2011, p. 98). 

Care dintre aceste scopuri consideraţi că reflectă in-
tenţia Domnului atunci când i- a dojenit pe nefiţi şi pe 
lamaniţi în Helaman 11–12? Cu ce scopuri v- a dojenit 
pe voi în viaţa voastră?

 4. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, răspun-
deţi la următoarele întrebări:

 a. Citiţi Helaman 12:4–6 şi acordaţi atenţie felului în care sunt 
descrişi cei care Îl uită pe Dumnezeu. Ce atitudini personale îi 
împiedică pe oameni să- şi amintească de Dumnezeu?
 b. Citiţi Helaman 12:7–13. De ce a spus Mormon: „[copiii] oa-
menilor… sunt mai nevrednici decât nisipul pământului”? Care 
este un lucru pe care îl face nisipul, dar oamenii nu sunt dispuşi 
să- l facă uneori?

Preşedintele Joseph Fielding Smith ne- a 
învăţat: „Acest profet [Mormon] nu a 
intenţionat să spună că Domnul are mai 
multă grijă de nisipul pământului şi că îl 
iubeşte mai mult decât pe copiii Săi… El 
doreşte să sublinieze că nisipul pămân-

tului este ascultător. Acesta se mişcă încoace şi încolo 
la porunca Domnului. Toate lucrurile sunt în armonie 
cu legile Sale. Tot ceea ce există în univers se supune 
legii care i- a fost dată, cu excepţia omului. Oriunde ai 
privi, găseşti lege şi ordine, elementele se supun legii 
care le- a fost dată, sunt fidele chemării lor. Însă omul 
se răzvrăteşte, iar din acest punct de vedere omul este 
mai nevrednic decât nisipul pământului, deoarece 
respinge sfaturile Domnului” (în Conference Report, 
apr. 1929, p. 55).

Mormon a înţeles că oamenii care Îl vor avea pe 
Dumnezeu drept ghid sunt mai vrednici decât nisipul 
pământului. Comparaţia lui a avut rolul de a atrage 
atenţia celor care sunt mândri şi resping glasul Dom-
nului şi a căror inimă este şovăielnică. În Helaman 
12:9–20, Mormon ne- a amintit despre marea putere 
a Domnului asupra elementelor fizice – toate acestea 
se mişcă la porunca Sa. Gândiţi- vă pentru un mo-
ment la gradul vostru de supunere faţă de poruncile 
Domnului. În ce mod dorinţa voastră de a vă supune 
poruncilor Sale demonstrează umilinţă? În ce mod 
folosirea libertăţii voastre de a alege în scopul de a nu 
vă supune cuvintelor Lui demonstrează mândrie?

 5. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi şi 
completaţi următoarele expresii:

 a. Şi astfel, am văzut în Helaman 11–12…
 b. Prin urmare, eu voi…

Atunci când ne amintim de Domnul, ascultăm gla-
sul Lui şi ne pocăim, arătăm că suntem umili şi avem 
credinţă în El. Atunci, El Îşi ţine promisiunea de a ne 
binecuvânta, de a ne face prosperi şi, în cele din urmă, 
de a ne oferi viaţa veşnică.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Helaman 11–12 şi am încheiat această lecţie în data 
de (data).
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Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 23: ZIUA 3

Helaman 13–14
Introducere
Cu câţiva ani înainte de naşterea Salvatorului, Dom-
nul a trimis un profet lamanit în Zarahemla să predice 
pocăinţă nefiţilor. Profetul Samuel a fost un al doilea 
martor al lui Isus Hristos, alături de profetul Nefi. El 
i- a avertizat pe nefiţi cu privire la distrugerea lor dacă 
nu se pocăiesc. Samuel i- a confruntat cu privire la 
tendinţa lor de a- i respinge pe profeţi şi de a căuta 
fericirea făcând lucruri rele. El a vestit semnele care 
vor anunţa naşterea şi moartea lui Isus Hristos. El a 
propovăduit, de asemenea, că, prin mântuirea lui Isus 
Hristos, întreaga omenire va fi adusă înapoi în pre-
zenţa lui Dumnezeu pentru a fi judecată.

Helaman 13
Samuel îi avertizează pe nefiţi că vor fi distruşi dacă nu se 
pocăiesc.
Când aţi făcut ceva greşit şi un părinte sau un condu-
cător v- a corectat, cum aţi reacţionat?

Relatarea cu privire la chemarea la pocăinţă din He-
laman 13–16 este unică deoarece se întâmplă pentru 
prima oară în Cartea lui Mormon ca un profet lamanit 
să- i cheme pe nefiţi la pocăinţă.

Citiţi Helaman 13:1–8, 11 pentru a înţelege de ce a 
predicat Samuel nefiţilor şi ce l- a îndrumat Domnul 
să spună. Aceste versete ilustrează următorul princi-
piu: Profeţii primesc şi transmit mesajele pe care 
Dumnezeu le pune în inima lor. Ce mesaj a pus 
Dumnezeu în inima lui Samuel? Potrivit celor relatate 

în Helaman 13:7, ce efect a sperat Samuel că va avea 
mesajul său asupra nefiţilor?

 1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi de-
spre un moment în care aţi simţit că un părinte sau un 

conducător al Bisericii a fost inspirat să transmită un mesaj spe-
cial. În ce mod v- a afectat acest mesaj?

Pe măsură ce studiaţi Helaman 13:17–23 şi Helaman 
13:24–30, în spaţiile oferite, scrieţi răspunsuri la între-
bările din următorul tabel.
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HELAMAN 13:17–23
Principiu: Atunci când nu ne amintim de Domnul, suntem mai susceptibili la mândrie şi nedreptate.

Care versete credeţi că propovăduiesc principiul de mai sus?

Ce blestem a spus Samuel că va veni asupra nefiţilor?

Potrivit cuvintelor lui Samuel, care sunt lucrurile pe care nefiţii nu le făceau atunci când şi- au fixat inimile pe bogăţiile lor?

În ce moduri tineretul din ziua de astăzi îşi fixează inima pe bogăţii – posesiuni, practici şi dorinţe – care pot duce la mândrie şi 
nedreptate?

De ce credeţi că este esenţial să „vă amintiţi de Domnul Dumnezeul vostru în lucrurile cu care El v- a binecuvântat”? (versetul 22).

HELAMAN 13:24–30
Principiu: Dacă respingem cuvintele profeţilor Domnului, vom avea parte de regrete şi suferinţă.

Care versete credeţi că propovăduiesc principiul de mai sus?

Conform cuvintelor lui Samuel, ce scuze au folosit nefiţii pentru respingerea profeţilor Domnului?

De ce credeţi că, de multe ori, oamenii acceptă falşi profeţi în modul descris de Samuel?

După ce studiaţi cuvântările de la cea mai recentă conferinţă generală din Ensign sau Liahona, răspundeţi la următoarele două 
întrebări:

Care anume sunt unele dintre învăţăturile profeţilor şi apostolilor în viaţă?

Care anume sunt unele dintre problemele pe care profeţii şi apostolii ne- au avertizat să le evităm?

Recapitulaţi Helaman 13:26–28 şi fiţi atenţi la modul 
în care au reacţionat nefiţii la profeţi falşi. Preşedintele 
Ezra Taft Benson a declarat: „Modul în care răspundem 
la cuvintele unui profet în viaţă atunci când ne spune 
ce trebuie să ştim, însă am prefera să nu auzim, este o 
încercare a credinţei noastre” (The Teachings of Ezra Taft 
Benson [1988], p. 140).

 2. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, răspun-
deţi la următoarele întrebări:

 a. Puteţi oferi un exemplu al unui sfat profetic la care aţi ales 
să vă supuneţi?
 b. Cum aţi fost binecuvântaţi pentru că aţi urmat acest sfat?
 c. Cum puteţi urma mai bine sfatul profeţilor în viaţă?

Samuel a profeţit că nefiţii urmau să fie distruşi în 400 
de ani dacă nu se pocăiau (vezi Helaman 13:9–10) şi a 
propovăduit că singurul motiv pentru care nu au fost 

încă distruşi este neprihănirea oamenilor care trăiau 
printre ei (vezi Helaman 13:12–14).

Citiţi Helaman 13:38 pentru a afla motivul pentru care 
atât de mulţi dintre nefiţii din timpul lui Samuel au 
devenit atât de ticăloşi.

Samuel a declarat că noi nu putem fi fericiţi făcând 
nedreptăţi, ceea ce ne ajută să înţelegem că suntem 
cu adevărat fericiţi numai când ţinem poruncile 
lui Dumnezeu. Ce altă scriptură de bază predă acest 
adevăr? (Vezi nota de subsol c a versetului 38 din 
Helaman 13.)

Preşedintele Ezra taft Benson ne- a ajutat 
să înţelegem acest principiu când a spus: 
„Există o zicală veche: «Mai bine te 
pregăteşti şi previi decât să repari şi să te 
pocăieşti». Cât este de adevărată… Prima 
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modalitate prin care ne apărăm rămânând curaţi din 
punct de vedere moral este prin a ne pregăti să rezis-
tăm tentaţiei şi a preveni să cădem în păcat” (“The Law 
of Chastity”, în Brigham Young University 1987–1988 
Devotional and Fireside Speeches [1988], p. 51; speeches.
byu.edu). 

Samuel a propovăduit că hotărârea nefiţilor de a 
amâna pocăinţa va duce la tristeţe şi distrugere. Alte 
relatări din Cartea lui Mormon ne învaţă că oamenii 
pot rămâne în răzvrătire şi ticăloşie până când spiritul 
pocăinţei îi poate părăsi. De exemplu, Laman şi Le-
muel nu au ascultat de Dumnezeu şi au devenit „fără 
sentimente” (1 Nefi 17:45). Astfel de exemple ne arată 
motivul pentru care este atât de important să nu amâ-
năm pocăinţa noastră. Prin pocăinţă, puteţi îndrepta 
lucrurile şi preveni ca păcatul şi tentaţia să fie mai mari 
decât dorinţa voastră de a- L urma pe Dumnezeu.

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Dieter F. 
Uchtdorf, din Prima Preşedinţie, pentru a înţelege mai 
bine că putem reveni pe cărarea cea dreaptă atunci 
când greşim:

„În timpul pregătirii mele pentru a deveni 
căpitan în cadrul aviaţiei, a trebuit să învăţ 
cum să pilotez un avion pe distanţe lungi. 
Zborurile peste oceanele imense, traversa-
rea deşerturilor întinse şi zborurile de la 
un continent la altul necesită o planificare 

cu grijă pentru a asigura o sosire sigură la destinaţia 
stabilită. Unele dintre acele zboruri fără oprire pot dura 
până la 14 ore şi acoperă aproape 14.500 km.

Există un moment de decizie important în timpul 
unor asemenea zboruri lungi, cunoscut sub numele 
de punctul de unde se poate face întoarcerea sigură. 
Până în acest punct, avionul are combustibil suficient 
pentru a se întoarce şi a zbura în siguranţă până la ae-
roportul de unde a plecat. Dacă a depăşit punctul de 
întoarcere sigură, căpitanul nu mai are nicio opţiune 
şi trebuie să continue drumul. De aceea, acest punct 
este deseori cunoscut ca punctul de unde nu se mai 
poate face întoarcerea…

Satana vrea ca noi să gândim că, atunci când am pă-
cătuit, am trecut de «punctul de unde nu se mai poate 
face întoarcerea», că este prea târziu să schimbăm 
direcţia spre care ne îndreptăm…

Pentru a ne face să ne pierdem speranţa, să fim nefe-
riciţi precum este el şi să credem că nu putem fi iertaţi, 
Satana ar putea chiar folosi în mod greşit cuvinte din 
scripturi care subliniază dreptatea lui Dumnezeu pen-
tru a sugera că nu există milă…

Hristos a venit să ne salveze. Dacă am luat- o pe un 
drum greşit, ispăşirea lui Isus Hristos ne poate da 

asigurarea că păcatul nu este un punct de unde nu se 
mai poate face întoarcerea. O întoarcere sigură este 
posibilă dacă urmăm planul lui Dumnezeu pentru sal-
varea noastră” („Punctul de unde se poate face întoar-
cerea sigură”, Ensign sau Liahona, mai 2007, p. 99).

În ce mod pot cuvintele preşedintelui Uchtdorf oferi 
speranţă celor care simt că au păcătuit atât de mult, 
încât au trecut peste „punctul de unde nu se mai poate 
face întoarcerea”?   
 

Helaman 14
Samuel profeţeşte despre semnele naşterii şi morţii 
Salvatorului.
Gândiţi- vă la un eveniment care s- a întâmplat de 
curând în afara ţării voastre şi a fost mediatizat în în-
treaga lume. De unde află oamenii despre evenimente 
care au loc în alte părţi ale lumii, precum calamităţi na-
turale şi războaie? De ce doresc oamenii să ştie despre 
evenimente care au loc în alte părţi ale lumii?

Samuel a profeţit cu privire la naşterea şi moartea 
Salvatorului, evenimente care vor avea loc departe 
de Zarahemla. Studiaţi Helaman 14:3–6 şi marcaţi 
semnele naşterii lui Isus Hristos în scripturile voastre. 
Studiaţi Helaman 14:20–27 şi marcaţi semnele care vor 
însoţi moartea Sa.

 3. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi 
cum credeţi că aţi fi reacţionat dacă aţi fi fost acolo şi l- 

aţi fi auzit pe Samuel făcând acele profeţii. Dintre toate semnele 
prezentate, care credeţi că v- ar fi făcut cel mai mult să simţiţi că 
trebuie să vă pocăiţi?

Aceste semne sunt pline de învăţăminte şi simbolice. 
Când Isus Hristos a venit în lume, lumina a crescut în 
intensitate. Când El a murit, întunericul a crescut în 
intensitate. Acelaşi lucru se întâmplă în vieţile noastre 
când Îi permitem să intre în inimile noastre sau când 
nu- L lăsăm să intre.

Citiţi Helaman 14:11–13 şi identificaţi intenţia sau sco-
pul lui Samuel în a predica nefiţilor. Puteţi numerota 
în scripturile voastre lucrurile pe care Samuel a dorit ca 
nefiţii să le ştie şi să le facă. (Expresia „prin meritele” 
din versetul 13 înseamnă prin ispăşirea lui Isus Hris-
tos.) Învăţăm din aceste versete că această credinţă în 
Isus Hristos duce la pocăinţă şi la iertarea păcate-
lor.

Citiţi Helaman 14:28–29 şi căutaţi motivele pentru care 
Domnul ne oferă semne şi minuni. Unul dintre adevă-
rurile pe care le învăţăm este: Domnul oferă semne şi 
minuni pentru a- i ajuta pe oameni să creadă în El. 
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Meditaţi asupra semnelor (dovezilor) care simţiţi că vă 
ajută să credeţi în Isus Hristos.

Pe măsură ce învăţaţi despre semnele profeţite de 
Samuel, este important să vă amintiţi că Domnul 
oferă semne pentru a- i ajuta pe oamenii neprihăniţi să 
creadă şi să se pocăiască, în timp ce ticăloşii caută sau 
cer semne din motive egoiste (vezi D&L 46:9). Deşi 
este important să cunoaştem semnele celei de- a Doua 
Veniri a Domnului, este esenţial să cunoaştem învă-
ţăturile lui Samuel referitoare la semnificaţia morţii şi 
învierii lui Isus Hristos.

Citiţi cu atenţie Helaman 14:15–19 şi, apoi, studiaţi 
diagrama de mai jos.

După ce aţi citit Helaman 14:15–19 şi aţi studiat 
diagrama, gândiţi- vă la următoarele lucruri:

• Naşterea noastră în lumea muritoare poate fi numită 
moarte spirituală deoarece suntem separaţi de pre-
zenţa Tatălui nostru Ceresc.

• Prin moartea şi învierea Sa, Isus Hristos mântuieşte 
întreaga omenire de la cădere, astfel încât noi pu-
tem să ne întoarcem în prezenţa lui Dumnezeu.

• Prin ispăşirea lui Isus Hristos, întreaga omenire este 
adusă înapoi în prezenţa lui Dumnezeu pentru a fi 
judecată.

prezenţa lui Dumnezeu1. Căderea lui Adam şi a 
Evei a adus prima moarte 
spirituală (vezi Helaman 
14:16).

pământ

moartea şi lu-
mea spiritelor

2. Învierea aduce întreaga omenire 
înapoi în prezenţa lui Dumnezeu 
pentru a fi judecată (vezi 2 Nefi 
2:20; Helaman 14:17).

3. Cei care se pocăiesc şi 
sunt iertaţi locuiesc în 
prezenţa lui Dumnezeu 
pentru totdeauna (vezi 
Helaman 14:13; Mormon 
7:7–8).

4. Cei care nu se pocăiesc 
vor fi alungaţi, din 
nou, din prezenţa lui 
Dumnezeu, suferind o a 
doua moarte spirituală 
(vezi Helaman 14:18).

• La judecata finală, oamenii care continuă să refuze să 
se pocăiască vor trece printr- o altă moarte spirituală 
– fiind alungaţi din prezenţa lui Dumnezeu pentru 
totdeauna.

• Isus Hristos ne mântuieşte de moartea spirituală 
cu condiţia să ne pocăim.

În Helaman 14:15–19, marcaţi expresii care corespund 
doctrinelor cu caractere aldine pe care tocmai le- aţi 
citit. Încheiaţi citind Helaman 14:30–31.

 4. Scrieţi în jurnalele voastre pentru studiul scripturilor 
cum aţi folosi Helaman 14:30–31 pentru a- i explica unui 

prieten de ce sunt alegerile noastre din această viaţă atât de im-
portante.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Helaman 13–14 şi am încheiat această lecţie în data 
de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 23: ZIUA 4

Helaman 15–16
Introducere
Când Samuel Lamanitul le- a vorbit nefiţilor de pe 
zidul oraşului Zarahemla, el a profeţit că, dacă nu se 
pocăiesc, Dumnezeu îi va „distruge pe ei cu totul” 
(Helaman 15:17). El a declarat că lamaniţii deveniseră 
mai neprihăniţi decât nefiţii şi că Domnul avea să 
prelungească zilele lamaniţilor. Unii nefiţi au crezut 
învăţăturile lui Samuel şi au fost botezaţi de către 
Nefi. Alţii, care nu au crezut cuvintele lui Samuel, au 
încercat să- l ucidă. El a fost protejat de puterea lui 
Dumnezeu şi s- a întors în ţara sa.

Helaman 15
Samuel îi avertizează pe nefiţi şi explică motivul pentru 
care lamaniţii au devenit popor al promisiunii.
Următoarele sunt situaţii ipotetice privind doi tineri 
băieţi:

Un tânăr a fost crescut de părinţi care nu au fost 
membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele 
din Urmă şi care nu au pus accent pe învăţăturile lui 
Isus Hristos. Ei i- au permis fiului lor adolescent să 
bea alcool, un obicei pe care l- a păstrat în facultate.
Mai târziu, el a cunoscut misionari sfinţi din zilele din 
urmă. După ce s- a întâlnit cu misionarii de câteva ori, 
şi- a luat angajamentul de a renunţa la alcool. Câteva 
zile mai târziu, era în compania unui grup de prieteni.
Aceştia i- au oferit o băutură alcoolică.

Un alt tânăr a fost crescut într- o familie de sfinţi din 
zilele din urmă. Părinţii lui ţineau cu regularitate seara 
în familie şi studiau scripturile în familie. El a deprins 
obiceiul de a studia zilnic scripturile şi de a se ruga. A 
participat la Societatea Primară, a slujit în cvorumurile 
Preoţiei aaronice şi a absolvit seminarul. El cunoştea 
şi înţelegea Evanghelia lui Isus Hristos şi poruncile lui 
Dumnezeu. În timpul facultăţii, şi- a făcut prieteni noi.
Într- o seară, nişte prieteni i- au oferit o băutură alcoolică.

Gândiţi- vă la puterea spirituală pe care ar trebui să o 
aibă fiecare dintre aceşti doi tineri în situaţia în care 
se află şi în ce fel se aseamănă cu lamaniţii şi nefiţii 
despre care studiaţi în Helaman 15.

 1.  În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, răspun-
deţi la următoarele întrebări:

 a. Potrivit versetelor 3 şi 17 din Helaman 15, în ce stare spiri-
tuală se aflau nefiţii?

 b. Potrivit versetelor de la 4 la 8 din Helaman 15, în ce stare 
spirituală se aflau lamaniţii? (Cuvântul cu grijă din Helaman 15:5 
înseamnă „cu prudenţă” sau „cu atenţie”).

Deşi lamaniţii au fost ticăloşi timp de mulţi ani „din 
cauza nedreptăţii tradiţiei părinţilor lor”, când au ajuns 
la cunoaşterea adevărului, ei s- au pocăit şi au devenit 
„fermi şi nestrămutaţi în credinţă” (Helaman 15:4, 7). 
Spre deosebire de ei, nefiţii s- au umplut de mândrie şi 
au respins adevărurile Evangheliei.

Citiţi cu atenţie Helaman 15:7–8 şi completaţi spaţiile 
libere din declaraţia următoare: Cunoaşterea adevăru-
lui şi credinţa în scripturile sfinte duc la - - - - - - - - - - - - -  şi 
- - - - - - - - - - - - - , care aduc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; 
de aceea, toţi cei care au venit la aceasta sunt 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

După ce lamaniţii au învăţat adevărul studiind scrip-
turile şi crezând în ele, ei au început să aibă credinţă 
în Isus Hristos şi acest lucru i- a făcut să se pocăiască.
Au simţit o schimbare în inimă şi au devenit fermi şi 
nestrămutaţi în credinţă.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre întrebările următoare sau la ambele:

 a. Când v- a ajutat studiul scripturilor să faceţi schimbările nece-
sare în viaţa voastră?
 b. În ce fel credeţi că obiceiul de a studia scripturile cu regula-
riate poate ajuta pe cineva să primească o schimbare în inimă?

Învăţăturile lui Samuel ne ajută să înţelegem impor-
tanţa de a rămâne fideli cunoaşterii şi credinţei pe care 
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 d. Ce puteţi învăţa cu privire la cuvintele profeţilor din Helaman 
16:13–14?

Gândiţi- vă la următoarea declaraţie a 
preşedintelui Ezra Taft Benson cu privire la 
modul în care oamenii din lume răspund 
la învăţăturile profeţilor moderni: „Profe-
tul nu va fi neapărat plăcut de către lume 
sau de către cei din lume. Când profetul 

revelează adevărul, acesta îi dezbină pe oameni. Cei cu 
inima sinceră ascultă cuvintele lui, însă cei nedrepţi fie 
îl ignoră pe profet, fie sunt împotriva lui. Atunci când 
profetul subliniază păcatele lumii, cei din lume, în loc 
să se pocăiască de păcatele lor, fie doresc să închidă 
gura profetului, fie să se comporte ca şi cum profetul 
nu ar exista. Popularitatea nu demonstrează niciodată 
adevărul. Mulţi profeţi au fost ucişi sau alungaţi. Pe 
măsură ce ne apropiem de cea de- a Doua Venire a 
Domnului, vă puteţi aştepta ca oamenii din lume să 
devină mai ticăloşi şi profetul mai puţin popular” (The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], p. 133).

Citiţi Helaman 16:16–21 pentru a afla modul în care 
necredincioşii au justificat faptul că au respins împlini-
rea profeţiilor şi a semnelor din cer. Puteţi însemna în 
scripturile voastre scuzele sau argumentele împotriva 
profeţilor care credeţi că sunt cele mai răspândite în 
zilele noastre.

Citiţi Helaman 16:23 şi scrieţi în scripturile voastre sau 
în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor consecinţa 
care se abate asupra celor care- i resping pe martorii 
Domnului. Declaraţia voastră ar putea fi asemănă-
toare cu următorul principiu: Când îi respingem pe 
martorii Domnului, îi permitem lui Satana să pună 
stăpânire pe inimile noastre.

Citiţi următoarea declaraţie a preşedinte-
lui Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie, 
şi marcaţi cuvintele sale care confirmă 
ceea ce aţi învăţat din Helaman 16: „Când 
respingem sfatul care vine de la Dumne-
zeu, nu alegem să fim independenţi de 

influenţa din afară. Noi alegem o altă influenţă. Noi 
respingem protecţia dragostei perfecte a Tatălui din 
Ceruri, Atotputernic şi Atotcunoscător, al Cărui unic 
scop, ca şi al Fiului Său Preaiubit, este de a ne da viaţă 
veşnică, de a ne da tot ceea ce are El şi de a ne aduce 
acasă, din nou, în familii, în braţele dragostei Sale.
Respingând sfatul Său, noi alegem influenţa unei alte 
puteri, al cărei scop este de a ne face nefericiţi şi al cărei 
motiv este ura. Libertatea noastră de a alege este un 
dar de la Dumnezeu. Acesta nu este dreptul de a alege 
să fim liberi de orice influenţă, ci dreptul inalienabil de 
a ne supune acelei puteri pe care o alegem” („Finding 
Safety in Counsel”, Ensign, mai 1997, p. 25).

le- am obţinut. Citiţi Helaman 15:14–17 şi căutaţi expre-
sii care indică următorul principiu al Evangheliei: Dacă 
oamenii devin necredincioşi după ce au primit 
plenitudinea Evangheliei, condamnarea lor va fi 
mai mare. Puteţi scrie acest adevăr în scripturile voastre 
lângă versetele specificate. De asemenea, puteţi scrie 
D&L 82:3 ca trimitere pe marginea scripturilor voastre.

Cum se aplică acest principiu în viaţa voastră? Au 
existat momente în care aţi acţionat cu bună ştiinţă 
împotriva a ceea ce ştiaţi că este adevărat? Ce trebuie 
să faceţi pentru a vă întări credinţa în Salvator, pentru 
a vă pocăi şi pentru a fi fermi şi nestrămutaţi în ceea 
ce priveşte adevărurile Evangheliei?

Helaman 16
Cei care cred în cuvintele lui Samuel sunt botezaţi; ceilalţi 
îşi împietresc inimile.
Meditaţi asupra modului în care răspundeţi, de obicei, 
la cuvintele profeţilor şi apostolilor în viaţă. Nefiţilor li 
s- a oferit şansa de a primi cuvintele profetului lamanit, 
Samuel. Completaţi tabelul de mai jos cu lucrurile pe 
care le- aţi învăţat din Helaman 16:1–7 şi identificaţi 
persoanele care au crezut şi ce au făcut nefiţii.

Helaman 16 A crezut 
acest grup 
de nefiţi?

Cum au răspuns aceşti 
oameni la cuvintele 
profetului Samuel?

Da Nu

Versetul 1

Versetul 2

Versetele 
3–5

Versetele 
6–7

 3.  În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
următoarele întrebări:

 a. De ce credeţi că unii tineri se supără şi resping sfatul profeţi-
lor din zilele noastre?
 b. Când aţi văzut pe cineva care a ales să urmeze sfatul unui 
profet chiar dacă alţii l- au respins?
 c. Când aţi ales să urmaţi sfatul unui profet chiar dacă alţi oa-
meni din jurul vostru l- au respins?
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Ce a spus preşedintele Eyring că se întâmplă când res-
pingem influenţa lui Dumnezeu în vieţile noastre? De 
ce este important să înţelegem că, atunci când respin-
gem influenţa lui Dumnezeu, ne aflăm sub influenţa 
lui Satana?

Gândiţi- vă dacă v- aţi împietrit, în vreun fel, inima îm-
potriva sfaturilor primite de la profeţi şi apostoli. Puteţi 
trece în revistă broşura Pentru întărirea tineretului când 
vă gândiţi la ceea ce predau profeţii şi la modul în care 
acceptaţi sfatul lor. Decideţi ce veţi face astăzi pentru a 
fi fermi şi nestrămutaţi, trăind conform Evangheliei şi 
ascultând sfaturile profeţilor.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Helaman 15–16 şi am încheiat această lecţie în data 
de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împăr-
tăşesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 24: ZIUA 1

3 Nefi 1
Introducere
Înainte de a pleca din ţară, profetul Nefi (fiul lui Hela-
man) a dat cronicile fiului său cel mare, Nefi. Cei necre-
dincioşi au complotat să- i ucidă pe cei credincioşi dacă 
profeţiile referitoare la naşterea lui Isus Hristos nu aveau 
să se împlinească până într- o anumită zi. În timp ce 
Nefi s- a rugat cu putere Domnului pentru binele celor 
credincioşi, glasul Domnului i- a vorbit spunându- i că 
semnul naşterii Sale avea să fie dat în acea noapte. Când 
soarele a apus, nu s- a făcut întuneric şi a răsărit o nouă 
stea, conform profeţiei lui Samuel Lamanitul. În pofida 
încercărilor neîntrerupte ale lui Satana de a distruge 
credinţa oamenilor, „cea mai mare parte a poporului a 
crezut şi s- a convertit în Domnul” (3 Nefi 1:22). 

3 Nefi 1:1–26
Profeţiile despre naşterea lui Isus Hristos sunt împlinite şi 
mulţi nefiţi sunt convertiţi. 
Gândiţi- vă la unii oameni din scripturi sau din istoria 
Bisericii care şi- au sacrificat viaţa pentru Evanghelia 
lui Isus Hristos. De ce credeţi că au fost dispuşi să 
facă acel sacrificiu? 

După cum este consemnat în 3 Nefi 1, membrii unui 
grup de nefiţi credincioşi au trebuit să hotărască dacă 
sunt dispuşi să- şi dea viaţa pentru a rămâne fideli lu-
crurilor în care au crezut. Capitolul începe cu explica-
ţia că Nefi i- a dat cronicile sfinte fiului său, pe care- l 
chema tot Nefi şi, apoi, a plecat din ţară (vezi 3 Nefi 
1:1–3). După aceea, este relatată încercarea credinţei 
de care au avut parte mulţi nefiţi. 

Citiţi 3 Nefi 1:4–9 şi fiţi atenţi la situaţia dificilă cu care 
s- au confruntat nefiţii credincioşi. Cum v- aţi simţi dacă 
aţi fi în locul lui Nefi şi ar sosi momentul ca toţi credin-
cioşii să fie distruşi? Gândiţi- vă pentru câteva mo-
mente la motivul pentru care anumitor oameni le- ar fi 
greu să rămână credincioşi în această împrejurare. 

Citiţi 3 Nefi 1:10–12 şi fiţi atenţi ce a făcut Nefi în 
acest moment de cumpănă. Citiţi răspunsul pe care 
Domnul l- a dat lui Nefi în 3 Nefi 1:13–14. Puteţi 
marca afirmaţia din 3 Nefi 1:13 care indică următorul 
principiu: Domnul va împlini toate cuvintele pe 
care El a poruncit să fie spuse de către profeţii Săi. 

 1. Încercaţi să vă imaginaţi cum s- a simţit Nefi imediat 
după ce semnul naşterii Salvatorului a fost dat. Scrieţi în 

jurnalul pentru studiul scripturilor cum credeţi că aţi fi reacţionat 

INTRODUCERE LA  

3 Nefi
De ce studiem această carte? 
În timp ce studiaţi 3 Nefi, veţi învăţa despre 
cuvintele şi faptele Salvatorului din timpul slujirii 
Sale desfăşurate printre oamenii din Cartea lui 
Mormon. Conducătorii Bisericii au numit 3 Nefi „a 
cincea Evanghelie” a Domnului nostru deoarece, la 
fel ca cele patru Evanghelii din Noul Testament, se 
axează pe învăţăturile şi slujirea directe ale lui Isus 
Hristos (vezi Gordon B. Hinckley, „The Cornerstones 
of Our Faith”, Ensign, nov. 1984, p. 52). Preşedintele 
Ezra Taft Benson a spus că „3 Nefi cuprinde unele 
dintre cele mai impresionante şi puternice pasaje din 
întreaga scriptură. Mărturiseşte despre Isus Hristos, 
despre profeţii Săi şi despre doctrinele salvării” („The 
Savior’s Visit to America”, Ensign, mai 1987, p. 6). 
Văzând modul în care Isus Hristos a dat dovadă de 
compasiune faţă de oameni, când ei s- au dus „unul 
câte unul” la El (3 Nefi 11:15; 17:21), puteţi înţelege 
mai bine preocuparea Sa pentru fiecare dintre voi în 
parte. De asemenea, puteţi învăţa lecţii importante 
observând modul în care unii oameni s- au pregătit 
să- L întâlnească pe Salvator în timp ce alţii au ratat 
binecuvântări extraordinare. 

Cine a scris această carte? 
Mormon a prescurtat cronicile de pe plăcile mari 
ale lui Nefi pentru a crea cartea 3 Nefi. Cartea 
este numită după Nefi, fiul lui Nefi, care a slujit în 
perioada premergătoare apariţiilor Salvatorului în 
faţa oamenilor, în timpul acestor apariţii şi în cea 
de după aceste evenimente. În timpul perioadei de 
mare ticăloşie care a precedat vizitele lui Isus Hristos, 
Nefi a slujit „cu putere şi cu mare autoritate” (3 Nefi 
7:17). Totuşi, slujirea lui Nefi nu a reprezentat decât 
un preambul al slujirii lui Isus Hristos, ale Cărui 
cuvinte şi fapte constituie subiectul principal din 
3 Nefi. În timp ce prescurta cronica lui Nefi, Mormon 
a adăugat, de asemenea, propriile sale comentarii 
şi propria- i mărturie în această carte (vezi 3 Nefi 
5:8–26; 26:6–12; 29–30). 

Când şi unde a fost scrisă? 
Cronicile originale folosite ca surse ale cărţii 3 Nefi au 
fost, cel mai probabil, scrise în perioada 1 î. H. şi 34 d. 
H. Mormon a prescurtat acele cronici cândva între anii 
345 d. H. şi 385 d. H. Mormon nu a consemnat locul în 
care se afla atunci când a compilat această carte. 
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dacă aţi fi fost acolo în acele momente. Cum credeţi că v- aţi simţi 
dacă aţi fi în locul lui Nefi şi tocmai ar apărea semnul? 

Citiţi 3 Nefi 1:4, 14–15, 
19–21 şi căutaţi expre-
sii suplimentare care 
subliniază consecvenţa 
Domnului în a înde-
plini cuvintele spuse de 
profeţii Săi. Puteţi să le 
subliniaţi în scripturile 
personale. Pe măsură ce 
citiţi 3 Nefi 1:14, poate fi 
util să înţelegeţi că Fiinţa 
care vorbea îndeplineşte 
două roluri şi vorbea din 
ambele perspective: cea 
de Iehova (care este Tatăl 
prin autoritate învestită 
de Divinitate) şi cea de 
Isus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu care urma  
să devină muritor. 

Pentru a vedea modul în care au fost îndeplinite profe-
ţiile referitoare la naşterea Salvatorului, scrieţi profeţia lui 
Samuel Lamanitul în coloana din stânga a următorului 

Odată, Brigham Young a în-
trebat: „Citiţi scripturile… ca 
şi cum aţi fi în locul celor care 
le- au scris? … Este privilegiul 
dumneavoastră de a face 
acest lucru, pentru a vă fami-
liariza cu spiritul şi înţelesul 
cuvintelor scrise ale lui Dum-
nezeu precum sunteţi familia-
rizat cu mersul şi conversaţiile 
zilnice” (Teachings of Presi-
dents of the Church: Brigham 
Young [1997], p. 119). 

Să ne punem în 
locul celor care au 
scris scripturile

tabel. Apoi, scrieţi versetul respectiv din 3 Nefi 1 şi o 
scurtă descriere a împlinirii ei în coloana din dreapta. 

Profeţiile lui Samuel Lamanitul Împlinirea

Prima profeţie (Helaman 14:3–4): 3 Nefi 1: 

A doua profeţie (Helaman 14:5): 3 Nefi 1: 

A treia profeţie (Helaman 14:5): 3 Nefi 1: 

A patra profeţie (Helaman 14:7): 3 Nefi 1: 

În timp ce citiţi 3 Nefi 1:16–18, observaţi modul în care 
au reacţionat cei ticăloşi când au apărut semnele. Puteţi 
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însemna câteva dintre reacţiile lor. Din 3 Nefi 1:18, 
învăţăm că unii oameni „au început să se teamă din 
cauza nedreptăţii şi necredinţei lor”. Meditaţi asupra 
următoarei înrebări: În ce mod păcatul şi necredinţa 
cauzează teamă? 

Citiţi 3 Nefi 1:22–23 şi observaţi ceea ce a încercat 
diavolul să facă după ce au fost date semnele naşterii 
Domnului. Completaţi următoarea declaraţie pentru a 
exprima principiul pe care îl găsiţi în versetul 22: Când 
ne confruntăm cu minciunile lui Satana, putem 
alege să  
 . 

Episcopul Richard C. Edgley, care a slujit în Episcopa-
tul care prezidează, a oferit un sfat cu privire la modul 
în care putem reacţiona când credinţa noastră este 
încercată. Marcaţi cuvintele sau expresiile lui care vă 
încurajează să alegeţi să credeţi, în ciuda îndoielilor 
cu care Satana vă poate ispiti: 

„Din cauza conflictelor şi a provocărilor 
de care avem parte în lumea de astăzi, 
doresc să sugerez o singură alegere − o 
alegere a păcii şi a protecţiei, o alegere 
care este potrivită pentru toţi. Această 
alegere este credinţa. Fiţi atenţi căci 

credinţa nu este un dar oferit fără a gândi, a dori sau 
fără efort… Salvatorul a spus: «Veniţi la Mine» (Matei 
11:28) şi «bateţi, şi vi se va [da]» (Matei 7:7). Aceste 
verbe indică acţiuni –veniţi, bateţi. Acestea sunt alegeri. 
Prin urmare, vă spun să alegeţi credinţa. Alegeţi 
credinţa în locul îndoielii, alegeţi credinţa în locul 
temerii, alegeţi credinţa în locul necunoscutului şi al 
nevăzutului şi alegeţi credinţa în locul pesimismului… 

Când intelectul, logica sau raţionalul propriu sunt în 
contradicţie cu învăţăturile şi doctrina sacră sau când 
mesaje contradictorii vă atacă crezurile… alegeţi să nu 
aruncaţi sămânţa [credinţei] afară din inima voastră 
prin necredinţă. Nu uitaţi, nu vom primi nicio mărtu-
rie decât după încercarea credinţei noastre (vezi Eter 
12:6)” („Credinţa – alegerea vă aparţine”, Ensign sau 
Liahona, nov. 2010, p. 31–33). 

 2. Ce fel de minciuni şi înşelătorii promovează diavolul 
astăzi pentru a încerca să împietrească inimile oamenilor 

împotriva adevărului? Scrieţi în jurnalul vostru pentru studiul 
scripturilor ce puteţi face pentru a vă păstra credinţa în Isus Hris-
tos şi în Evanghelia Sa restaurată chiar şi atunci când diavolul în-
cearcă să vă facă să vă îndoiţi de credinţa voastră. 

Citiţi 3 Nefi 1:24–25 şi identificaţi o altă provocare cu 
care s- au confruntat unii credincioşi. Meditaţi asupra 
lucrurilor pe care le puteţi învăţa din reacţia acestor 
oameni când au aflat că greşiseră. 

3 Nefi 1:27–30
Disidenţi nefiţi şi câţiva lamaniţi tineri se alătură tâlharilor 
lui Gadianton. 
După câţiva ani de la semnele naşterii lui Isus Hristos, 
unii disidenţi nefiţi au început să slăbească abilitatea 
celor credincioşi de a rămâne neclintiţi în Evanghelie. 
Cum puteţi rămâne neclintiţi în Evanghelie, chiar în 
mijlocul atacurilor împotriva Bisericii din zilele noastre? 
Citiţi 3 Nefi 1:27–30 pentru a vedea dacă „generaţia 
care se ridica” a lamaniţilor a avut un impact pozitiv 
sau negativ asupra credinţei altora. 

Observaţi că mulţi tineri lamaniţi „au devenit indepen-
denţi” (3 Nefi 1:29) şi s- au îndepărtat de Evanghelie. 
Sora Kathleen H. Hughes, care a slujit în Preşedinţia 
generală a Societăţii de Alinare, a sugerat un înţeles 
al expresiei „au devenit independenţi”. „Pentru mine 
[acest lucru] înseamnă că ei făceau doar ceea ce doreau 
şi au cedat dorinţelor pe care profeţii i- au avertizat să 
le evite. Ei au cedat ademenirilor şi ispitelor lui Satana” 
(„Grow Up unto the Lord”, Ensign, febr. 2010, p. 18). 

În scripturile voastre, lângă 3 Nefi 1:29–30 sau în 
jurnalul pentru studiul scripturilor, puteţi scrie urmă-
torul principiu: Dacă cedăm ispitelor, putem, prin 
exemplul nostru, să avem un impact negativ asupra 
credinţei şi neprihănirii altora. 

 3. Pentru a vă ajuta să înţelegeţi mai bine cum vi se 
aplică acest principiu, răspundeţi la următoarele întrebări 

în jurnalele voastre pentru studiul scripturilor: 
 a. Când aţi fost martorul unui exemplu al principiului de mai 
sus? Cum puteţi rămâne credincioşi chiar dacă cei din jurul vos-
tru aleg să nu fie? 
 b. Este important să ştim că, prin exemplul nostru, putem avea 
un impact negativ asupra altora, şi, de asemenea, este important 
să ne amintim că, prin exemplul nostru, putem întări pe altci-
neva. Când aţi văzut „generaţia care se ridică” a Bisericii din zi-
lele noastre având un impact pozitiv asupra credinţei altora? 

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, întocmiţi o listă 
care să cuprindă câteva moduri prin care puteţi avea o in-

fluenţă pozitivă atât asupra credinţei persoanelor din familia, 
episcopia sau ramura voastră, cât şi asupra prietenilor voştri. Ale-
geţi două idei din lista voastră şi scrieţi ce veţi face în mod con-
cret pentru a le îndeplini. 

 5.  În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul te-
melor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 1 şi am încheiat această lecţie în data de (data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 
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UNITATEA 24: ZIUA 2

3 Nefi 2–5
Introducere
Curând după ce oamenii au văzut semnele naşterii lui 
Isus Hristos, au început să uite mărturiile pe care le 
primiseră şi să- şi împietrească inimile. Mulţi nefiţi şi 
lamaniţi au respins alte semne şi minuni şi au devenit 
mai ticăloşi. Drept urmare, tâlharii lui Gadianton au 
avut mai multă putere şi au ameninţat să- i distrugă pe 
nefiţi. Judecătorul- şef al nefiţilor, Laconeus, i- a adunat 
pe toţi nefiţii şi lamaniţii credincioşi şi a chemat po-
porul la pocăinţă şi la luptă. Datorită unităţii şi credin-
ţei lor în Domnul, ei au triumfat asupra duşmanilor lor. 
După ce- au fost eliberaţi, nefiţii şi lamaniţii neprihăniţi 
au recunoscut faptul că acest lucru s- a întâmplat prin 
puterea lui Dumnezeu. 

3 Nefi 2
Nefiţii şi lamaniţii neprihăniţi îşi unesc forţele pentru a se 
apăra împotriva tâlharilor lui Gadianton. 
Gândiţi- vă la câteva experienţe spirituale importante 
pe care le- aţi avut în viaţă. (Aduceţi- vă aminte că 
experienţele spirituale nu trebuie să fie dramatice sau 
neobişnuite pentru a fi importante). De ce credeţi că 
este important să ne amintim de aceste experienţe 
spirituale? 

Citiţi 3 Nefi 2:1–3 pentru a afla ce s- a întâmplat cu 
oamenii când au început să uite semnele referitoare 
la naşterea Salvatorului. Ce puteţi învăţa din această 
relatare cu privire la pericolul uitării experienţelor 
spirituale? 

Unul dintre principiile pe care le putem învăţa din ceea 
ce li s- a întâmplat nefiţilor este acela că, dacă uităm 
experienţele spirituale anterioare, devenim mai 
vulnerabili în faţa ispitelor şi minciunilor lui Sa-
tana. Puteţi scrie acest principiu în scripturile voastre, 
lângă 3 Nefi 2:1–3. Când faceţi acest lucru, gândiţi- vă 
la motivul pentru care, dacă uităm experienţele noastre 
spirituale, suntem mai vulnerabili în faţa lui Satana. 

Meditaţi asupra lucrurilor pe care le puteţi face pentru a 
recunoaşte şi a ţine minte experienţele spirituale. Enu-
meraţi câteva idei care v- ar ajuta cel mai mult:  
 

Preşedintele Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie, a 
relatat modul în care consemnarea experienţelor sale 
spirituale într- un jurnal l- a ajutat. Pe măsură ce citiţi de-
spre experienţa sa, subliniaţi câteva binecuvântări care 
rezultă în urma consemnării experienţelor spirituale: 

„Am scris câteva rânduri în fiecare zi  
timp de ani de zile. N- am ratat nicio zi, 
indiferent de cât de obosit eram sau de 
cât de devreme trebuia să încep următoa-
rea zi. Înainte de a începe să scriu, mă 
gândeam la această întrebare: «Am văzut 

influenţa mâinii lui Dumnezeu întinsă azi spre a ne 
atinge pe mine şi pe copiii mei sau pe familia noas-
tră?» . Tot gândindu- mă, ceva a început să se întâmple. 
Gândindu- mă la cele întâmplate peste zi, vedeam 
dovada a ceea ce făcuse Dumnezeu pentru unul dintre 
noi şi pe care nu o sesizasem în momentele ocupate 
ale zilei. Întâmplându- se aceasta, şi se întâmpla des, 
am realizat faptul că, încercând să- mi amintesc, 
Dumnezeu putea să- mi arate ce făcuse El. 

Am început să am în inimă mai mult decât doar recu-
noştinţă. Mărturia a crescut. Am devenit şi mai sigur 
de faptul că Tatăl Ceresc aude şi răspunde rugăciunilor. 
Am simţit o şi mai mare recunoştinţă pentru alinarea 
şi purificarea care rezultă datorită ispăşirii Salvatorului 
Isus Hristos. Am devenit şi mai încrezător de faptul 
că Duhul Sfânt poate să ne aducă aminte de toate 
lucrurile – chiar lucrurile pe care nu le- am observat sau 
cărora nu le- am acordat atenţie când s- au întâmplat” 
(“O, aduceţi- vă aminte, aduceţi- vă aminte”, Ensign sau 
Liahona, nov. 2007, p. 67). 

 1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, descrieţi 
modul în care faptul de a vă aminti de experienţe spiri-

tuale v- a ajutat să rămâneţi credincioşi în pofida încercărilor lui 
Satana de a vă înşela. (Acest lucru poate include faptul de a vă 
aminti de experienţe spirituale prin consemnarea acestora 
într- un jurnal. )

După cum este consemnat în 3 Nefi 2:4–19, mulţi nefiţi 
au continuat în starea lor de ticăloşie, iar tâlharii lui 
Gadianton s- au înmulţit şi au devenit mai puternici. 
Ei au devenit mai agresivi, ceea ce i- a determinat pe 
lamaniţii convertiţi să- şi unească forţele cu nefiţii pen-
tru a lupta împotriva lor. Deşi au reuşit să- i alunge pe 
tâlharii lui Gadianton afară din ţara lor, situaţia nefiţilor 
şi a lamaniţilor era încă nesigură după 15 ani de la 
momentul semnelor naşterii lui Isus Hristos. 

3 Nefi 3:1–10
Conducătorul tâlharilor lui Gadianton le cere nefiţilor şi 
lamaniţilor să se predea. 
În 3 Nefi 3:1–10, vedem un exemplu despre modul în 
care diavolul lucrează uneori prin alţii pentru a încerca 
să ne slăbească credinţa sau să ne conducă pe căi 
greşite. Ghidiani, conducătorul tâlharilor lui Gadian-
ton, i- a scris o scrisoare lui Laconeus, judecătorul- şef 
şi guvernatorul poporului format din nefiţi şi lama-
niţi, pentru a- l convinge să se predea tâlharilor lui 
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Gadianton. Citiţi 3 Nefi 3:2–10, căutând cuvinte sau 
expresii care arată ce tactici a folosit Ghidiani pentru 
a încerca să diminueze credinţa lui Laconeus şi să- l 
conducă pe căi greşite. Puteţi marca aceste cuvinte sau 
expresii pe măsură ce le găsiţi. 

Aceste versete ne învaţă că Satana şi urmaşii lui 
deseori folosesc amăgirea, promisiunile false şi 
ameninţările pentru a- i duce pe oameni în rătăcire. 
Este important să ne dăm seama că tacticile lui Satana 
sunt deseori mai subtile şi el se poate folosi de prietenii 
noştri şi de persoanele pe care le simpatizăm în loc de 
duşmanii noştri pentru a ne ispiti. Totuşi, există ase-
mănări între motivele şi tacticile lui Ghidiani şi modul 
în care lucrează Satana în zilele noastre pentru a duce 
oamenii în rătăcire. 

 2. Alegeţi una dintre tacticile lui Ghidiani şi explicaţi, în 
jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, modul în care 

diavolul ar putea folosi o tactică similară cu tinerii din ziua de 
azi. De asemenea, scrieţi modul în care puteţi să vă împotriviţi 
acestei tactici. 

3 Nefi 3:11–4:33
Oamenii lui Laconeus se pregătesc să se apere şi îi înving 
pe tâlharii lui Gadianton. 
Laconeus a fost uimit de scrisoarea lui Ghidiani şi 
a hotărât să- şi pregătească poporul pentru atacul 
iminent. Citiţi următoarele pasaje din scripturi şi 
identificaţi cel puţin patru moduri prin care Laconeus 
şi- a pregătit poporul din punct de vedere spiritual şi 
temporal (fizic) pentru a face faţă atacului tâlharilor 
lui Gadianton. (Indiciu: pe măsură ce studiaţi aceste 
versete, asiguraţi- vă că faceţi diferenţa dintre Ghi-
diani, conducătorul tâlharilor lui Gadianton, şi Ghid-
ghidoni, marele profet şi căpitanul- şef al nefiţilor. )

• 3 Nefi 3:12
• 3 Nefi 3:13–14

• 3 Nefi 3:15
• 3 Nefi 3:17–19

 3. Desenaţi o linie în mijlocul unei pagini goale din jur-
nalul vostru pentru studiul scripturilor. Scrieţi expresia 

Pregătirile lui Laconeus în stânga sus şi expresia Analogie cu zi-
lele noastre în dreapta sus. Sub titlul „Pregătirile lui Laconeus”, 
scrieţi sau desenaţi cele patru moduri pe care le- aţi identificat 
prin care Laconeus şi nefiţii s- au pregătit pentru a face faţă ata-
cului. Sub titlul „Analogie cu zilele noastre”, scrieţi sau desenaţi 
mai multe exemple de paralelism cu zilele noastre a felului în 
care Laconeus şi- a pregătit poporul. Această analogie trebuie să 
înfăţişeze pregătirile din punct de vedere spiritual şi temporal pe 
care am fost sfătuiţi să le facem în zilele din urmă. 

 4. Pentru a vă ajuta să vă gândiţi la modul în care puteţi 
pune în practică ceea ce aţi învăţat, scrieţi răspunsurile la 

două sau mai multe dintre întrebările următoare în jurnalul vos-
tru pentru studiul scripturilor: 
 a. Cum vă puteţi întări căminul împotriva atacurilor duşmanului? 
 b. În ce mod adunarea în familii, ramuri sau episcopii ne oferă 
protecţie? 
 c. De ce este studiul zilnic al scripturilor o modalitate vitală de 
întărire? 
 d. Când v- a ajutat rugăciunea să dobândiţi tărie spirituală îm-
potriva încercărilor sau a pericolului? 
 e. Cum poate fi pocăinţa o formă de pregătire pentru viitor? 
 f. De ce credeţi că a alege să- i urmaţi pe cei care au spiritul 
profeţiei şi al revelaţiei este un lucru deosebit de important în 
ziua de astăzi? 

Pentru a vedea ce s- a întâmplat când tâlharii lui Ga-
dianton i- au atacat pe Laconeus şi pe oamenii săi, citiţi 
3 Nefi 4:7–12. Învăţăm din această relatare că, dacă ne 
pregătim din punct de vedere spiritual şi temporal, 
putem învinge provocările prin puterea Domnului. 

Laconeus şi oamenii săi au reuşit să- i învingă pe 
tâlharii lui Gadianton şi să- i distrugă pe conducătorii 
acestora. Ei au fost victorioşi datorită conducătorilor 
pe care îi aleseseră (vezi 3 Nefi 3:19; 4:17), supunerii 
lor (vezi 3 Nefi 3:21; 4:18) şi faptului că se bazau pe 
Dumnezeu (vezi 3 Nefi 4:30–31). Citiţi 3 Nefi 4:30–33 
şi acordaţi atenţie modului în care a reacţionat poporul 
după victoria sa asupra tâlharilor lui Gadianton. Care 
au considerat oamenii că au fost motivele eliberării 
lor din mâinile tâlharilor lui Gadianton? Unul dintre 
principiile ilustrate în aceste versete este: Recunoaşte-
rea bunătăţii şi milei lui Dumnezeu în eliberarea 
noastră din greutăţi ne ajută să rămânem umili. 
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3 Nefi 5
Pacea este restaurată printre oameni; Mormon explică 
prescurtarea cronicilor făcută de el. 
Gândiţi- vă în ce mod o experienţă personală spiri-
tuală v- a influenţat credinţa, dorinţele sau felul în 
care aţi acţionat în urma acelei experienţe spirituale. 
Citiţi 3 Nefi 5:3–4 şi căutaţi ce au făcut nefiţii în urma 
ajutorului şi binecuvântărilor pe care le- au primit de 
la Domnul. Observaţi că unul dintre modurile prin 
care oamenii au răspuns a fost prin predicarea Evan-
gheliei către alţii. 

În 3 Nefi 5:14–26, Mormon a explicat motivul pentru 
care a făcut o prescurtare a cronicii. Citiţi 3 Nefi 5:12–13 
pentru a vedea ce a spus Mormon cu privire la respon-
sabilitatea sa de a scrie prescurtarea cronicilor nefite. 

Învăţăm din aceste versete că, în calitate de ucenici 
ai lui Isus Hristos, avem responsabilitatea de a- i 
învăţa pe alţii despre obţinerea vieţii veşnice. Unul 
dintre cele mai importante moduri prin care ne putem 
arăta recunoştinţa faţă de Domnul pentru ceea ce face 
pentru noi este de a- i ajuta pe alţii să vină la El şi să pri-
mească binecuvântările pe care El doreşte să le dea lor. 

 5. Scrieţi în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor câ-
teva moduri prin care i- aţi putea învăţa pe alţii despre ob-

ţinerea vieţii veşnice, în calitate de ucenic al lui Isus Hristos. De 

asemenea, gândiţi- vă la câteva împrejurări în care aţi putea să le 
propovăduiţi altora. 

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 2–5 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 

UNITATEA 24: ZIUA 3

3 Nefi 6–10
Introducere
După eliberarea miraculoasă din mâinile tâlharilor lui 
Gadianton, nefiţii şi lamaniţii s- au bucurat de pace 
timp de trei ani. Apoi, au apărut mândria, diferenţele 
de clase şi persecuţiile care au dus la mare ticăloşie şi, 
în final, la căderea guvernului nefit. Semnele morţii lui 
Isus Hristos în Ierusalim au inclus distrugeri mari ale 
oraşelor nefite, în care locuitorii ticăloşi au fost ucişi. 
Întunericul a cuprins ţara timp de trei zile. În mijlocul 
întunericului, s- a auzit vocea Salvatorului chemându- i 
pe oameni să se întoarcă la El. Când întunericul s- a ri-
sipit, plânsetele oamenilor s- au transformat în bucurie 
şi laudă pentru Isus Hristos. 

3 Nefi 6–7
Nefiţii devin mândri, Biserica se destramă, combinaţiile 
secrete distrug guvernul şi oamenii se împart în triburi. 
Gândiţi- vă la un moment în care a trebuit să decideţi 
dacă veţi asculta sau nu glasul profetului. După cum 
este consemnat în 3 Nefi 6–7, unii nefiţi au avut de 
înfruntat consecinţele tragice ale respingerii profe-
ţilor, în timp ce alţii s- au bucurat de binecuvântările 
primite datorită pocăinţei şi ascultării slujitorilor aleşi 
ai Domnului. 

După cum veţi vedea în 3 Nefi 5, nefiţii s- au pocăit şi 
L- au slujit cu sârguinţă pe Dumnezeu şi au fost elibe-
raţi din mâinile tâlharilor lui Gadianton. Apoi, nefiţii 
au prosperat o perioadă scurtă. Totuşi, mândria a intrat 
repede în inimile multora, ceea ce a cauzat diviziuni 
în Biserică. Profeţii au fost trimişi să predice împotriva 
ticăloşiei poporului, însă judecătorii i- au luat şi i- au 
ucis în secret (vezi 3 Nefi 6:4–23). În decursul a şase 
ani, oamenii „singuri s- au supus puterii lui Satana” 
(3 Nefi 7:5) şi au devenit atât de ticăloşi, încât s- au 
luptat împotriva a tot ce era drept. Combinaţiile secrete 
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au distrus guvernul din ţară şi au făcut ca oamenii să se 
împartă în triburi. 

În ciuda ticăloşiei oamenilor, Nefi a continuat să 
depună mărturie împotriva păcatelor lor şi să- i cheme 
la pocăinţă (vezi 3 Nefi 7:15–20). Citiţi 3 Nefi 7:21–22 
şi marcaţi câteva exemple ale modului în care oamenii 
au fost binecuvântaţi pentru că l- au urmat pe Nefi. 
Din aceste versete, învăţăm că, dacă ne vom pocăi şi- i 
vom urma pe slujitorii Domnului, ne vom bucura 
de influenţa Duhului Sfânt în vieţile noastre. 

 1. Scrieţi în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor de-
spre un moment în care aţi ales să urmaţi sfatul profetu-

lui sau al altor conducători ai preoţiei. Cum aţi fost binecuvântaţi 
datorită acestui lucru? 

3 Nefi 8:1–18
Marea distrugere împlineşte semnul morţii lui Isus Hristos. 
Imaginaţi- vă ziua în care va avea loc a Doua Venire a 
lui Isus Hristos. Cum credeţi că v- aţi simţi când va veni 
acea zi? În mod asemănător, nefiţii au aşteptat mult 
timp venirea lui Isus Hristos. Samuel Lamanitul a pro-
feţit cu privire la semnele care vor avea loc la moartea 
lui Isus Hristos (vezi Helaman 14:20–27). Citiţi 3 Nefi 
8:3–4 şi observaţi diferenţele dintre părerile nefiţilor cu 
privire la semne. 

Citiţi 3 Nefi 8:5–7 pentru a afla ce s- a întâmplat în cel 
de- al treizeci şi patrulea an de la data în care a fost 
dat semnul naşterii Salvatorului. Citiţi 3 Nefi 8:8–18 
pentru a afla ce s- a întâmplat cu locuitorii din oraşele 
care fuseseră afectate de furtună şi de cutremure. Citiţi 
3 Nefi 10:11–12 şi marcaţi cine a supravieţuit acestei 
distrugeri. Cu toate că supravieţuitorii erau „cei mai 
drepţi” dintre nefiţi, ei tot au trebuit să se pocăiască şi 
să vină la Isus Hristos. 

 2. Folosiţi o pagină din jurnalul vostru pentru studiul 
scripturilor pentru a crea un articol de ziar care prezintă 

evenimentele din 3 Nefi 8:5–18. Includeţi un titlu, schiţaţi o ima-
gine şi, apoi, scrieţi un raport al distrugerii. 

3 Nefi 8:19–25
Întunericul acoperă pământul timp de trei zile. 
Gândiţi- vă la o împrejurare în care eraţi într- un loc 
întunecos, precum o peşteră sau o încăpere fără feres-
tre când s- a stins lumina (sau imaginaţi- vă cum ar fi). 
Cum v- aţi simţit să fiţi în întuneric şi să nu puteţi ve-
dea? Citiţi 3 Nefi 8:19–23 şi acordaţi atenţie lucrurilor 
care s- au întâmplat după ce furtunile şi distrugerile au 
încetat. (Puteţi însemna cuvinte sau expresii care arată 
cât de întuneric era. )

Citiţi 3 Nefi 8:24–25 pentru a afla ce credeau nefiţii că 
ar fi prevenit moartea şi distrugerea atâtor oameni. 

 3.  În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, răspun-
deţi la următoarele întrebări: 

 a. În ce mod se aseamănă efectele păcatului cu faptul de a fi în 
întuneric? 
 b. În ce mod se aseamănă pocăinţa cu aprinderea luminii într- o 
cameră întunecată? 

3 Nefi 9:1–14
În întuneric, glasul lui Isus Hristos îi invită pe toţi cei care 
au supravieţuit distrugerii să se pocăiască şi să vină la El. 
În timpul celor trei zile de întuneric, glasul Salvatoru-
lui le- a vorbit celor care fuseseră cruţaţi. Citiţi 3 Nefi 
9:1–2, 7 şi aflaţi ce a spus Salvatorul cu privire la mo-
tivul pentru care a avut loc această distrugere printre 
oameni. Apoi, citiţi 3 Nefi 9:13–14 şi acordaţi atenţie 
lucrurilor spuse de Salvator pentru a alina suferinţa 
oamenilor. Puteţi marca părţile din aceste versete care 
au mai mare însemnătate pentru voi. 

Vârstnicul C. Scott Grow, din Cei Şaptezeci, a depus 
mărturie că Salvatorul ne invită pe toţi să venim la El 
şi să fim vindecaţi: 

„Isus Hristos este Marele Vindecător al 
sufletelor noastre. Exceptând păcatele 
pentru care nu există iertare, nu există 
păcat sau greşeală, durere sau suferinţă 
care să nu poată fi iertate prin puterea 
vindecătoare a ispăşirii Lui. 

Când păcătuim, Satana ne spune că suntem pierduţi. 
În schimb, Mântuitorul nostru ne oferă mântuire tutu-
ror – indiferent cu ce am greşit – chiar şi dumneavoas-
tră şi mie” („Miracolul ispăşirii”, Ensign sau Liahona, 
mai 2011, p. 109). 

Invitaţia Salvatorului din 3 Nefi 9:13 de a veni la El 
şi de a primi puterea Sa vindecătoare este adresată 
fiecăruia dintre noi. Pentru ca Salvatorul să ne vindece, 
trebuie să- I acceptăm invitaţia şi să venim la El, să ne 
pocăim de păcatele noastre şi să fim convertiţi. 

 4. Scrieţi în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor de-
spre o problemă cu privire la care aţi beneficia de puterea 

vindecătoare a Salvatorului. Ce trebuie să faceţi pentru a- L invita 
să vă vindece? 
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3 Nefi 9:15–22
Glasul Salvatorului proclamă că, prin sacrificiul Său, legea 
lui Moise este împlinită
Ca parte a legii lui Moise, pe care nefiţii au trăit-o până 
în acel moment, Domnul a poruncit poporului Său să 
ofere sacrificii de animale reprezentând sacrificiul su-
prem pe care avea să- l facă prin ispăşirea Lui. Folosiţi 
cuvintele Salvatorului din 3 Nefi 9:17 pentru a com-
pleta următoarea propoziţie: „Prin Mine vine Mântui-
rea şi în Mine este  
 . 
”

Salvatorul a declarat că toate ceremoniile, legile, 
ritualurile şi simbolurile legii lui Moise, care fuseseră 
date pentru a îndrepta atenţia poporului către El, au 
fost împlinite odată cu sacrificiul Său ispăşitor. Citiţi 
3 Nefi 9:19 şi identificaţi ce a declarat Salvatorul că nu 
mai trebuiau să ofere nefiţii. Apoi, citiţi 3 Nefi 9:20 şi 
marcaţi ce era necesar ca ei să ofere în schimb. 

Ce credeţi că înseamnă să oferim ca jertfă „o inimă 
frântă şi un spirit smerit”? Un spirit smerit este un 
spirit umil, pios şi dispus să se pocăiască. Pentru a do-
bândi o înţelegere mai profundă a ceea ce înseamnă 
să ai o inimă frântă şi un spirit smerit, citiţi următoa-
rea afirmaţie a vârstnicului D. Todd Christofferson, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, şi marcaţi 
cuvintele pe care le- a folosit pentru a defini „inimă 
frântă” şi „spirit smerit”: 

„În timpurile străvechi, când oamenii 
doreau să- L preaslăvească pe Domnul şi 
să caute binecuvântările Sale, ei aduceau, 
deseori, un dar… Când căutaţi binecu-
vântările convertirii, puteţi oferi Domnului 
darul inimii dumneavoastră frânte sau 

pocăite şi spiritul dumneavoastră smerit sau supus. În 
realitate, darul sunteţi dumneavoastră înşivă – ceea ce 
sunteţi şi ceea ce deveniţi. 

Există ceva în dumneavoastră sau în vieţile dumnea-
voastră care este impur sau nedemn? Când vă eliberaţi 
de acest lucru, acela este un dar pentru Salvator. Există 
un obicei sau o calitate care lipseşte din viaţa dum-
neavoastră? Când îl adoptaţi şi îl faceţi să fie parte din 
personalitatea dumneavoastră, îi oferiţi un dar Dom-
nului” („Când te vei întoarce la Dumnezeu”, Ensign 
sau Liahona, mai 2004, p. 12). 

Citiţi 3 Nefi 9:21–22 pentru a afla cum ne- a învăţat 
Salvatorul că trebuie să fim pentru a veni la El. 

 5. Gândiţi- vă la câţiva copii mici pe care îi cunoaşteţi. 
Descrieţi în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor în-

suşirile pe care le au copiii mici şi de care avem nevoie pentru a 
veni la Salvator. 

Completaţi următorul principiu cu expresii sau cuvinte 
din 3 Nefi 9:13–14, 20–22: Dacă venim la Isus Hristos, 
având inima frântă şi spiritul smerit, El ne va  
 . 
(Există mai multe răspunsuri corecte. )

 6. Pentru a vă ajuta să puneţi în practică acest adevăr, 
răspundeţi la următoarele întrebări: 

 a. Ce atitudini ne- ar putea împiedica să ne oferim inima frântă 
şi spiritul smerit Domnului? 
 b. Cum v- a binecuvântat Domnul când aţi venit la El cu inima şi 
spiritul supuse? 
 c. Ce puteţi face pentru a- I oferi Domnului mai din plin o inimă 
frântă şi un spirit smerit? 

3 Nefi 10
Domnul promite să Îşi adune poporul la fel cum cloşca îşi 
adună puii
După ce- au auzit glasul Salvatorului, oamenii au fost 
atât de uimiţi încât a fost linişte în ţară timp de multe 
ore. Apoi, glasul a vorbit din nou oamenilor (vezi 
3 Nefi 10:1–3). Citiţi 3 Nefi 10:4–6 şi identificaţi ce a 
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spus Salvatorul că a încercat să facă pentru a proteja 
şi a hrăni poporul. Marcaţi promisiunea făcută de Sal-
vator în versetul 6 celor care se pocăiesc şi vin la El cu 
toată intenţia inimii. 

Salvatorul a folosit metafora unei cloşti care îşi 
adună puii sub aripile ei pentru a- i proteja de pericol. 
Gândiţi- vă în ce moduri Salvatorul este ca o cloşcă care 
îşi protejează puii de pericol. Pe lângă aceasta, conform 
celor consemnate în 3 Nefi 10:4–6, de ce nu fusese 
adunată întreaga casă a lui Israel? 

Citiţi 3 Nefi 10:8–10 şi acordaţi atenţie lucrurilor care s- 
au întâmplat după ce poporul a auzit glasul Salvatorului. 

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 6–10 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 

UNITATEA 24: ZIUA 4

3 Nefi 11:1–17
Introducere
În urma marii distrugeri şi a celor trei zile de întune-
ric, circa 2 500 de bărbaţi, femei şi copii s- au adunat 
în jurul templului din ţara Abundenţa (vezi 3 Nefi 
17:25). Ei au auzit un glas, pe care nu l- au înţeles de 
prima dată. Străduindu- se să asculte, ei au înţeles că 
era glasul Tatălui Ceresc prezentându- L pe Fiul Său, 
Isus Hristos. Salvatorul lumii a apărut. Isus Hristos 
i- a invitat pe oameni, unul câte unul, să fie martori ai 
faptului că fusese ucis pentru păcatele lumii punând 
mâna pe rănile din coasta Sa şi pe urmele cuielor din 
mâinile şi picioarele Sale. 

3 Nefi 11:1–7
Oamenii aud glasul Tatălui anunţând apariţia Fiului Său
Ieşiţi afară cu un creion şi cu acest îndrumar de studiu 
şi ascultaţi timp de 60 de secunde. Scrieţi cât de multe 
sunete puteţi în spaţiile libere:  
  
 

Puneţi o steluţă în dreptul fiecărui sunet pe care 
credeţi că ar fi greu să- l identificaţi sau pe care nu 

l- aţi observa dacă nu v- aţi strădui să ascultaţi. Apoi, 
întoarceţi- vă înauntru. 

La scurt timp după marea distrugere şi întunericul care 
simbolizau moartea lui Isus Hristos, oamenii s- au adu-
nat la templul din ţara Abundenţa. În timp ce discutau 
despre ceea ce se întâmplase, a avut loc o experienţă 
incredibilă, pe care, la început, nu au înţeles- o. Citiţi 
3 Nefi 11:1–3 pentru a afla ce le- a fost greu oamenilor 
să înţeleagă. Puteţi marca modul în care este descris 
glasul lui Dumnezeu şi efectele pe care le- a avut asu-
pra celor care l- au auzit. 

Gândiţi- vă pentru câteva momente la modul în care în-
suşirile glasului pe care l- au auzit oamenii sunt asemă-
nătoare cu îndemnurile pe care le primim de la Duhul 
Sfânt. Ce adevăr puteţi învăţa din 3 Nefi 11:1–3 despre 
modul în care Domnul şi Duhul Sfânt ne vorbesc de-
seori? O doctrină ilustrată în aceste versete este urmă-
toarea: Duhul Sfânt deseori ne vorbeşte cu un glas 
blând şi liniştit pe care- l simţim în inimile noastre. 

Preşedintele Boyd K. Packer, preşedintele Cvorumului 
celor Doisprezece Apostoli, a explicat modul în care 
glasul Domnului acţionează asupra minţii şi inimii 
noastre, prin intermediul Duhului Sfânt: 

„Probabil că lucrul măreţ pe care l- am 
învăţat citind Cartea lui Mormon, este 
acela că glasul Spiritului este mai de-
grabă un sentiment decât un sunet. Veţi 
învăţa şi voi, aşa cum am învăţat eu, să 
«ascultaţi» acest glas care este mai 

degrabă simţit decât auzit … 

Darul Duhului Sfânt vă va îndruma şi proteja… ba 
chiar vă va îndrepta faptele. Este un glas spiritual care 
vine în minte ca un gând sau ca un sentiment pus în 
inima voastră” („Sfat pentru tineri”, Ensign sau Lia-
hona, nov. 2011, p. 17–18). 

 1. Gândiţi- vă la un moment în care aţi simţit glasul 
Domnului sau impresii ale Spiritului în mintea sau în 

inima voastră. Scrieţi în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor 
experienţa trăită şi felul în care v- aţi simţit. 

Nefiţii au auzit glasul de două ori şi nu l- au înţeles. 
Citiţi 3 Nefi 11:4–7 şi căutaţi ceea ce au făcut nefi-
ţii a treia oară pentru a înţelege glasul. Ce credeţi că 
înseamnă că oamenii şi- au deschis „urechile ca [să] 
audă” glasul (3 Nefi 11:5)? 

Preşedintele Boyd K. Packer ne- a oferit următorul sfat 
cu privire la ceea ce trebuie să facem pentru a asculta şi 
a înţelege glasul Domnului prin intermediul Duhului 
Sfânt. Subliniaţi cuvintele sau expresiile care vă ajută 
să ştiţi ce să faceţi sau ce să nu faceţi pentru a auzi mai 
bine glasul Domnului prin intermediul Duhului Sfânt. 
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„Spiritul nu ne atrage atenţia strigând. Nu ne zgâlţâie 
cu o mână puternică. Ci El ne şopteşte. El ne mângâie 
atât de blând încât, dacă suntem preocupaţi, s- ar putea 
să nu- L simţim deloc. 

Uneori, El va insista destul de ferm încât să-I dăm 
ascultare; dar, din experienţa mea, în cele mai multe 
cazuri, dacă nu dăm ascultare sentimentului blând, 
dacă nu ţinem seama de aceste sentimente, Spiritul 
Se va retrage şi va aştepta până când vom ajunge 
să căutăm şi să ascultăm în felul nostru şi în modul 
nostru propriu” („How Does the Spirit Speak to Us? 
”New Era, febr. 2010, p. 3). 

În scripturile voastre, lângă 3 Nefi 11:5–6 şi în jurna-
lul pentru studiul scripturilor, puteţi scrie următorul 
principiu: Pe măsură ce învăţăm să ascultăm glasul 
Domnul prin intermediul Duhului Sfânt, vom 
putea înţelege ceea ce doreşte să ne comunice. 

 2. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, răspun-
deţi la următoarele întrebări: 

 a. Ce vă ajută să vă pregătiţi mintea şi inima pentru a auzi şi a 
înţelege glasul Domnului? 
 b. A existat un moment în viața voastră în care aţi înţeles ceea 
ce v- a comunicat Domnul deoarece v- aţi străduit, iar dacă nu v- 
aţi fi străduit nu aţi fi putut să auziţi? 

 c. A existat un moment în viața voastră în care aţi primit un în-
demn de la Duhul Sfânt de mai multe ori înainte să- l înţelegeţi şi 
să- l urmaţi? 

3 Nefi 11:8–17
Isus Hristos apare şi invită oamenii să vină, unul câte unul, 
să- I atingă rănile.
Încercaţi să vizualizaţi evenimentele din 3 Nefi 11:8–10 
pe măsură ce le citiţi. 

 3. Pe măsură ce vă 
gândiţi cum ar fi fost 

dacă aţi fi fost martor la apari-
ţia lui Isus Hristos cel înviat oa-
menilor din Cartea lui Mormon, 
scrieţi în jurnalul vostru pentru 
studiul scripturilor ce gânduri şi 
sentimente aţi fi avut dacă aţi  
fi fost acolo. 

Vârstnicul Jeffrey R. Ho-
lland, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a 
vorbit despre importanţa 
apariţiei Salvatorului 
nefiţilor: 

„Acea apariţie şi acea 
declaraţie au constituit 
punctul central, momentul suprem, din întreaga 
istorie a Cărţii lui Mormon. A fost manifestarea şi 
decretul care informase şi inspirase fiecare profet nefit 
în cei şase sute de ani care l- au precedat, neţinând 
seama de strămoşii israeliţi şi iarediţi care au trăit cu 
mii de ani înainte de aceştia. 

Cu toţii au vorbit despre El, I- au cântat, au visat despre 
El şi s- au rugat să apară – dar aici, El chiar a venit. Ziua 
cea mare! Dumnezeul care transformă orice noapte 
întunecoasă în lumina dimineţii sosise” (Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], p. 250–251). 

Amintiţi- vă că nefiţii şi lamaniţii tocmai trecuseră 
printr- o distrugere cumplită şi prin trei zile de întu-
neric beznă. Citiţi 3 Nefi 11:10–12 şi observaţi ce a 
dorit Isus Hristos ca oamenii să ştie despre El şi ceea 
ce făcuse în timpul slujirii Sale muritoare. Care dintre 
afirmaţiile Salvatorului v- ar fi alinat cel mai mult dacă 
aţi fi fost acolo? Meditaţi asupra motivului pentru care 
acea afirmaţie ar fi însemnat atât de mult pentru voi. 
Puteţi marca expresia cea mai importantă pentru voi 
în scripturile voastre. 

Citiţi 3 Nefi 11:13–15 şi marcaţi lucrurile pe care Isus 
Hristos i- a invitat pe oameni să le facă pentru a primi 
cunoaşterea pe care El dorea să le- o ofere despre El. 

Când studiaţi scripturile, este 
adeseori util să încercaţi să 
vă imaginaţi ce se întâmplă 
sau să vă imaginaţi cum v- aţi 
fi simţit dacă aţi fi fost acolo 
cu cei care au trăit anumite 
evenimente. Această abilitate 
poate face ca evenimentele  
şi oamenii din scripturi să 
pară mai reali şi vă va oferi 
ocazia de a simţi influenţa 
Duhului Sfânt. 

Imaginaţi- vă ce 
se întâmplă
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Gândiţi- vă la răspunsuri pentru următoarele întrebări: 
Conform celor consemnate în 3 Nefi 11:14, ce a dorit 
Salvatorul ca oamenii să ştie despre experienţa Lui? 
Având în vedere că erau în jur de 2.500 de oameni 
prezenţi atunci (vezi 3 Nefi 17:25), cât timp credeţi că 
a durat această experienţă? Ce vă învaţă acest lucru 
despre Salvator? 

 4. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, răspun-
deţi la următoarele întrebări: 

 a. De ce credeţi că Domnul a dorit ca oamenii să vadă şi să 
pună mâna pe El „unul câte unul”? (3 Nefi 11:15). 
 b. Cum v- ar afecta pe voi dacă aţi atinge rănile Salvatorului din 
timpul sacrificiului Său ispăşitor? 

În scripturile voastre, lângă 3 Nefi 11:11–15 sau în 
jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următorul 
adevăr: Isus Hristos mă invită să primesc o mărturie 
personală despre faptul că El este Salvatorul meu. 

 5.  În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, răspun-
deţi la următoarele întrebări: 

 a. Cât de puternică credeţi că este mărturia voastră despre  
Salvator? Cum a crescut şi a devenit mai puternică în ultima  
perioadă? 

 b. Care au fost experienţele prin care aţi dobândit o mărturie 
personală despre Salvator, sau ce aţi putea face pentru a do-
bândi o mărturie mai puternică? 
 c. Cum puteţi şti că Salvatorul vă cunoaşte personal? 

Citiţi 3 Nefi 11:16–17 pentru a afla ce au făcut oamenii 
după ce au avut parte de această experienţă alături de 
Salvator. Poate fi util să ştiţi că „Osana! ” este o excla-
maţie de laudă adusă Domnului. 

Citiţi cu atenţie 3 Nefi 11:15 şi identificaţi ce au făcut 
oamenii după ce au simţit, în mod personal, rănile 
Salvatorului. Deoarece nu aţi fost acolo în persoană 
pentru a simţi rănile Salvatorului, precum oamenii 
descrişi în 3 Nefi, cum puteţi şti că Isus este Hristosul? 
(Vezi Ioan 20:30–31; Moroni 10:3–7; D&L 46:13–14 
pentru a vedea câteva răspunsuri posibile. )

Pentru a asemăna 3 Nefi 11:15 cu voi înşivă, comple-
taţi următoarea afirmaţie: Când primesc o mărturie 
personală despre Isus Hristos, am responsabilita-
tea de a  
 . 

Gândiţi- vă la moduri prin care o persoană care are o 
mărturie cu privire la Isus Hristos poate „depune măr-
turie” despre El. 
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Preşedintele Boyd K. Packer ne- a învăţat următoarele 
lucruri despre mărturii: „Nu puteţi forţa lucrurile spiri-
tuale. O mărturie nu cade din cer; ea creşte. Şi o mărtu-
rie este o mărturie şi trebuie respectată, fie că este slabă 
sau puternică. Creştem în mărturie la fel cum creştem 
în statură şi nici nu ne dăm seama că se întâmplă, 
pentru că acest lucru are loc zi de zi” (“How Does the 
Spirit Speak to Us? ”, p. 3). 

 6. Încheiaţi această lecţie scriind mărturia voastră de-
spre Isus Hristos în jurnalul vostru pentru studiul scripturi-

lor. Puteţi include ce aţi făcut pentru a obţine mărturia voastră 
sau ce aveţi de gând să faceţi pentru a o întări. Dacă Spiritul vă 
îndeamnă, citiţi mărturia voastră altcuiva sau invitaţi pe cineva 
să o citească. 

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 11:1–17 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 

UNITATEA 25: ZIUA 1

3 Nefi 11:18–12:48
Introducere
După ce oamenii care se aflau la templul din ţara 
Abundenţa au simţit, fiecare, urmele rănilor în coasta, 
mâinile şi picioarele lui Isus Hristos, Salvatorul le- a 
dat lui Nefi şi altora putere să boteze. Salvatorul i- a 
avertizat pe oameni să evite cearta şi le- a promis că cei 
care vor trăi potrivit Evangheliei vor moşteni împărăţia 
lui Dumnezeu. El i- a învăţat, de asemenea, cum să pri-
mească binecuvântările Evangheliei Sale şi i- a instruit 
să fie o influenţă bună pentru ceilalţi. Salvatorul a de-
clarat că a împlinit legea lui Moise şi le- a dat oamenilor 
o lege mai înaltă pentru a- i pregăti să devină aşa cum 
sunt El şi Tatăl din Cer. 

3 Nefi 11:18–30
Isus Hristos le dă lui Nefi şi altor bărbaţi puterea de a 
boteza şi denunţă cearta. 
Vă aduceţi aminte care au fost gândurile şi sentimen-
tele pe care le- aţi avut când vă pregăteaţi pentru botez, 
sau aţi văzut un membru al familiei sau un prieten 
pregătindu- se pentru a fi botezat? Mulţi oameni se în-
treabă „cine mă poate boteza? ”şi „cum se înfăptuieşte 

rânduiala botezului? ”. Gândiţi- vă cum aţi răspunde la 
aceste întrebări. 

Când aţi studiat 3 Nefi 11:1–17, aţi învăţat despre 
apariţia lui Isus Hristos „oamenilor lui Nefi, de jur- 
împrejurul templului care era în ţara Abundenţa” 
(3 Nefi 11:1). Aceşti oameni au simţit urmele rănilor 
Sale şi au devenit martori personali ai Învierii şi divi-
nităţii Lui. Imediat după această experienţă, Salvatorul 
i- a învăţat despre botez, inclusiv cine poate boteza şi 
cum trebuie să fie înfăptuite botezurile. 

Citiţi 3 Nefi 11:18–22, 24–25 şi scrieţi răspunsul la între-
barea „cine mă poate boteza? ”.  
 

După cum este consemnat în 3 Nefi 11, noi învăţăm 
din cuvintele şi din faptele Salvatorului că: Botezul 
trebuie înfăptuit de către o persoană care deţine 
autoritatea corespunzătoare. Prin revelaţie modernă, 
este clarificat faptul că botezul poate fi înfăptuit numai 
de către o persoană care deţine oficiul de preot în ca-
drul Preoţiei aaronice (vezi D&L 20:46) sau care deţine 
Preoţia lui Melhisedec (vezi D&L 20:38–39; 107:10–11). 
Pe lângă aceasta, el trebuie să acţioneze sub îndru-
marea unui conducător al preoţiei care deţine cheile 
preoţiei necesare pentru a autoriza rânduiala (precum 
episcopul, preşedintele de ramură, preşedintele de 
misiune sau Autoritatea Generală). 
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Citiţi 3 Nefi 11:23–27 şi scrieţi răspunsul la întrebarea 
“cum este înfăptuită rânduiala botezului? ”.  
 

 1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi 
motivul pentru care credeţi că botezul trebuie să fie în-

făptuit în felul stabilit de Domnul. Ce se întâmplă în cazul în 
care cuvintele rânduielii botezului nu sunt rostite corect sau per-
soana care este botezată nu a fost complet scufundată în apă? 

 2. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, răspun-
deţi la una sau mai multe dintre seturile următoare de 

întrebări: 
 a. Ce vă aduceţi aminte cu privire la motivul pentru care aţi fost 
botezaţi şi botezul în sine? Cine v- a botezat? Câţi ani aţi avut? 
Cum v- aţi simţit când aţi fost botezat? Ce însemnătate are pen-
tru voi faptul că aţi fost botezat de o persoană care deţine auto-
ritatea corespunzătoare şi în felul stabilit de Domnul? 
 b. Aţi participat de curând la botezul unei alte persoane? Ce 
sentimente aţi avut? 
 c. Dacă deţineţi oficiul de preot în cadrul Preoţiei aaronice, cum 
vă simţiţi ştiind că deţineţi autoritatea de a boteza? Dacă aţi 
avut prilejul de a boteza pe cineva, cum v- aţi simţit şi ce aţi în-
văţat din această experienţă? 

După cum este consemnat în 3 Nefi 11:28–30, Domnul 
i- a sfătuit pe oameni să nu existe certuri sau dispute 
între ei cu privire la botez sau alte puncte ale doctrinei. 
El a propovăduit că cearta este de la diavol şi nu trebuie 
să existe printre ei. 

3 Nefi 11:31–41
Isus Hristos declară doctrina Sa
Gândiţi- vă la un lucru pe care l- aţi făcut astăzi (sau 
o faptă) în urma căruia a rezultat o consecinţă bună. 
Scrieţi fapta şi consecinţa pe partea corespunzătoare 
a următoarei scheme. Apoi, gândiţi- vă la un lucru 
pe care l- aţi făcut astăzi în urma căruia a rezultat o 
consecinţă negativă. 

Legătura dintre o faptă şi o consecinţă este numită 
uneori legea secerişului. În revelaţia modernă, aceasta 
este descrisă în felul următor: „Ceea ce semănaţi, aceea 
veţi culege; de aceea, dacă semănaţi bine, veţi culege, 
de asemenea, bine, drept răsplata voastră” (D&L 6:33). 

Citiţi 3 Nefi 11:31 şi identificaţi ce a spus Isus Hristos 
că va declara oamenilor. 

 3. După cum este consemnat în 3 Nefi 11:32–39, Isus 
Hristos a declarat doctrina Sa, „pe care Tatăl [I]- a dat- o 

[Lui]” (3 Nefi 11:32). Copiaţi următorul tabel în jurnalul vostru 
pentru studiul scripturilor. Citiţi fiecare referinţă din scripturi şi 

faptă consecinţă
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

identificaţi faptele şi consecinţele despre care Isus Hristos a pro-
povăduit că au legătură cu doctrina Sa. Consemnaţi ceea ce gă-
siţi în tabelul din jurnalul vostru pentru studiul scripturilor. 

Fapte Consecinţe

3 Nefi 11:32–34

3 Nefi 11:35–36

3 Nefi 11:37–38

3 Nefi 11:39–40

Potrivit tabelului vostru, care sunt cele mai importante 
fapte despre care Isus Hristos a propovăduit că toţi 
copiii Tatălui Ceresc trebuie să le facă pentru a intra în 
împărăţia cerurilor? 

Probabil aţi observat că 3 Nefi 11:32 afirmă că Duhul 
Sfânt depune mărturie despre Tatăl Ceresc şi de-
spre Isus Hristos. Gândiţi- vă la momentele cele mai 
recente în care Duhul Sfânt v- a mărturisit despre reali-
tatea şi dragostea Tatălui Ceresc şi a lui Isus Hristos. 

3 Nefi 12:1–16
Isus Hristos propovăduieşte mulţimii despre binecuvântările 
pe care le primim atunci când trăim potrivit Evangheliei Sale. 
Completaţi următorul chestionar de tip adevărat- fals 
încercuind răspunsurile de mai jos: 

A F Tatăl Ceresc vrea ca noi să fim perfecţi. 
A F Trebuie să fim perfecţi în această viaţă pentru a 

intra în împărăţia celestială. 
A F Putem deveni perfecţi. 

Pentru a vă ajuta să încercuiţi răspunsurile corecte, 
citiţi, mai întâi, 3 Nefi 12:48. (Aceasta este o scriptură 
de bază. O puteţi marca într- un mod distinct pentru a 
putea să o găsiţi în viitor. )

Cum putem fi perfecţi? Vârstnicul Rus-
sell M. Nelson, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a spus următoarele 
despre porunca de a fi perfect: „Nu 
trebuie să ne descurajăm dacă eforturile 
noastre sincere de a deveni perfecţi par 

anevoioase şi nesfârşite. Perfecţiunea este în curs de 
realizare. Se va produce în întregime numai după 
înviere şi numai prin intermediul Domnului. De ea vor 
avea parte toţi cei care- L iubesc şi care ţin poruncile 
Sale” („Perfection Pending”, Ensign, nov. 1995, p. 88). 

Gândiţi- vă la următoarea întrebare: Ce credeţi că 
înseamnă faptul că perfecţiunea poate fi atinsă „numai 
prin intermediul Domnului”? 
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Uitaţi- vă în urmă la testul de tip adevărat- fals pe care 
tocmai l- aţi completat şi faceţi eventualele modificări 
ţinând cont de ceea ce aţi învăţat din 3 Nefi 12:48 şi din 
afirmaţia vârstnicului Nelson. 

Învăţăturile lui Isus Hristos din 3 Nefi 12–14 sunt 
numite uneori „predica de la templu” pentru că sunt 
asemănătoare şi, deseori, sporesc înţelegerea noastră 
despre binecunoscuta Predică de pe munte a Salva-
torului (vezi Matei 5–7). Preşedintele Harold B. Lee 
ne- a învăţat: „În Predica de pe munte, Învăţătorul ne- a 
oferit, într- un fel, o revelaţie care descria propriul Său 
caracter, care este perfect, sau ceea ce- ar putea fi numit 
«o autobiografie, fiecare silabă despre El fiind scrisă 
prin faptele Sale» şi, făcând aceasta, El ne- a oferit un 
tipar pe care să- l folosim în vieţile noastre” (Decisions 
for Successful Living [1973], p. 56). Pe măsură ce stu-
diaţi 3 Nefi 12–14, căutaţi moduri prin care Salvatorul 
doreşte să vă străduiţi să fiţi perfecţi. 

La fel ca în Predica de pe munte, Salvatorul Şi- a 
început predica adresată nefiţilor cu mai multe fericiri 
− declaraţii cu privire la stările binecuvântate şi fericite 
ale celor credincioşi (vezi 3 Nefi 12:1–12). Pe măsură ce 
le citiţi, observaţi ce însuşiri ne îndeamnă Salvatorul să 
dezvoltăm şi ce binecuvântări ne promite în schimb. Pe 
măsură ce citiţi, puteţi marca aceste însuşiri şi binecu-
vântările promise. Ar putea fi util să ştiţi că a fi sărac în 
spirit (3 Nefi 12:3) înseamnă a fi umil şi a depinde de 
Domnul, a jeli (3 Nefi 12:4) se referă la a ne simţi trişti 
pentru păcatele noastre, ceea ce duce la pocăinţă şi a 
fi blând (3 Nefi 12:5) poate însemna a fi umil şi blajin, 
a fi supus voinţei lui Dumnezeu sau a fi răbdător în 
suferinţe fără a avea resentimente. 

 4. Identificaţi o însuşire despre care tocmai aţi citit şi pe 
care vă străduiţi să o dobândiţi. Consemnaţi în jurnalul vos-

tru pentru studiul scripturilor ce binecuvântări primiţi în prezent 
sau speraţi să primiţi pe măsură ce dezvoltaţi această însuşire. 

Din multele adevăruri cuprinse în 3 Nefi 12:1–12, 
învăţăm că, dacă trăim potrivit învăţăturilor lui Isus 
Hristos, vom fi binecuvântaţi şi pregătiţi să intrăm 
în împărăţia cerurilor. Pe măsură ce facem acest 
lucru, vom fi, de asemenea, un exemplu sau o lumină 
pentru lume (vezi 3 Nefi 12:14–16). 

3 Nefi 12:17–48
Isus Hristos propovăduieşte oamenilor legea mai înaltă 
care îi va ajuta să devină asemenea Lui şi Tatălui Ceresc. 
Isus Hristos a propovăduit nefiţilor cum să vină la El 
pocăindu- se şi supunându- se poruncilor Sale (vezi 
3 Nefi 12:19–20). În versetele rămase din 3 Nefi 12, El 
s- a referit la părţi din legea lui Moise şi, apoi, a propo-
văduit o lege mai înaltă. El a adus în discuţie părţi ale 
legii lui Moise spunând „a fost spus de către cei din 
vechime” sau „este scris”. Apoi, a vorbit despre o lege 
nouă şi mai înaltă, pe care doreşte ca noi să o trăim 
astăzi, folosind expresia „Vă spun vouă… ”. 

 5. Citiţi următoarele referinţe din scripturi şi scrieţi în 
jurnalul vostru pentru studiul scripturilor care sunt com-

portamentele despre care Salvatorul a spus că duc la perfecţiune: 
 a. 3 Nefi 12:21–22. Poate fi util să înţelegeţi că prostule este un 
termen peiorativ care exprimă sfidare, repulsie sau ură. 
 b. 3 Nefi 12:23–24. Folosiţi nota de subsol 24a pentru vă ajuta 
să aflaţi ce înseamnă a se împăca cu cineva. 
 c. 3 Nefi 12:25. Poate fi util să înţelegeţi că „fii de acord cu 
duşmanul tău repede” se referă la rezolvarea rapidă a conflicte-
lor cu alţii fără a permite ca acestea să ia amploare şi să se tran-
sforme în probleme mai mari. Vârstnicul David E. Sorensen, în 
timp ce slujea în calitate de membru al Celor Şaptezeci, ne- a în-
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văţat: „Nicăieri nu se aplică mai bine acest principiu ca în fami-
liile noastre” („Iertarea va schimba amărăciunea în dragoste”, 
Ensign sau Liahona, mai 2003, p. 11). 
 d. 3 Nefi 12:27–30. Poate fi util să înţelegeţi că a pofti se referă 
la o dorinţă nepotrivită, negativă şi egoistă. 
 e. 3 Nefi 12:38–42. 
 f. 3 Nefi 12:43–45. 

Unul dintre principiile pe care le putem învăţa din 
aceste versete din 3 Nefi 12 este următorul: Pe măsură 
ce venim la Hristos şi ţinem poruncile Sale, putem 
deveni mai asemănători Lui şi Tatălui nostru din 
Cer, care sunt perfecţi. 

În ciuda faptului că noi nu vom atinge 
perfecţiunea în această viaţă, preşedintele 
James E. Faust, din Prima Preşedinţie, a 
explicat că trebuie să ne străduim să 
progresăm acum pentru a putea obţine 
perfecţiunea în viaţa care va urma: 

„Perfecţiunea este ţelul nostru etern. Deşi nu putem fi 
perfecţi în timpul vieţii muritoare, ni se porunceşte să 
ne străduim să fim, lucru pe care îl putem face prin 
ispăşire” („This Is Our Day”, Ensign, mai 1999, p. 19). 

Scriptură de bază – 3 Nefi 12:48
 6. Încercaţi să memoraţi 3 Nefi 12:48 în întregime. Când 
consideraţi că l- aţi memorat, scrieţi acest verset în jurna-

lul vostru pentru studiul scripturilor. 

Nu uitaţi, Domnul nu se aşteaptă ca noi să deve-
nim perfecţi în toate lucrurile în timpul vieţii noastre 
muritoare însă, pe măsură ce ne străduim din greu să 
Îl urmăm şi ne bucurăm de binecuvântările ispăşirii, 
putem, în cele din urmă, să devenim perfecţi. 

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 11:18–12:48 şi am încheiat această lecţie în 
data de (data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 

UNITATEA 25: ZIUA 2

3 Nefi 13
Introducere
După cum este consemnat în 3 Nefi 13, Salvatorul Şi- a 
continuat predica de la templul din ţara Abundenţa. El 
i- a avertizat pe oameni cu privire la ipocrizie şi i- a în-
văţat că faptele lor bune erau plăcute Tatălui Ceresc. De 
asemenea, El a instruit mulţimea să- şi aştearnă comori 
în cer şi, apoi, i- a sfătuit pe cei doisprezece ucenici ai 
Săi să caute împărăţia lui Dumnezeu înainte de a se 
îngrijora cu privire la nevoile lor temporale. 

3 Nefi 13:1–18
Salvatorul îi avertizeză pe nefiţi cu privire la ipocrizie şi îi 
învaţă să facă fapte bune care plac Tatălui Ceresc. 
Completaţi următoarea autoevaluare în minte alegând 
expresia care descrie cel mai bine motivaţia voastră pen-
tru a da pomană (a dărui altora), a vă ruga şi a posti: 

Dau pomană pentru că: 
 a. aşa trebuie;
 b. Îl iubesc pe Domnul şi îmi place să- i ajut pe alţii;
 c. vreau ca alţii să aibă o părere bună despre mine. 

Mă rog pentru că: 
 a. nu vreau să spun „nu” de faţă cu alţi oameni când 

sunt rugat să spun rugăciunea;
 b. face parte din rutina mea zilnică;
 c. îmi doresc să comunic cu Tatăl meu Ceresc. 

Postesc pentru că: 
 a. postul mă ajută să mă apropii de Domnul;
 b. alţii vor avea o părere rea despre mine dacă nu 

postesc;
 c. părinţii mei nu mă lasă să mănânc atunci când 

trebuie să postesc. 

În 3 Nefi 13, Isus Hristos i- a învăţat pe nefiţi despre 
importanţa motivelor pentru care o persoană dă po-
mană, se roagă şi posteşte. Răspunsurile enumerate 
în această autoevaluare reflectă diferite motive pe care 
le- am putea avea pentru a face acestea sau alte fapte 
care denotă devotamentul nostru religios. 

 1. Răspundeţi la următoarele întrebări în jurnalul vostru 
pentru studiul scripturilor: Este important motivul pentru 

care facem fapte bune? De ce este sau de ce nu este? 
 2. Copiaţi următotul tabel în jurnalul vostru pentru stu-
diul scripturilor şi completaţi- l citind fiecare referinţă din 

scripturi şi scriind răspunsul la cele două întrebări. Pe măsură ce 
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citiţi, poate fi util să ştiţi că un ipocrit este o persoană care se 
preface că este corectă sau care spune ceva şi face altceva. 

Activitate Ce motiv ne- a 
sfătuit Domnul 
să evităm când 
facem această 
activitate? 

În ce mod a 
spus Domnul 
că trebuie să 
facem această 
activitate? 

Să dăm pomană 
(3 Nefi 13:1–4)

Să ne rugăm 
(3 Nefi 13:5–6)

Să postim (3 Nefi 
13:16–18)

Gândiţi- vă la următoarele întrebări: 

• Cum pot afecta motivele pentru care facem fapte 
bune modul în care le facem? 

• Care ar fi unele motive drepte care ar putea inspira 
pe cineva să dea pomană, să se roage sau să 
postească pe ascuns? 

Un motiv drept pentru a face aceste fapte este acela de 
a- I face pe plac Tatălui Ceresc. Citiţi 3 Nefi 13:4, 6, 18 şi 
observaţi ce promite Domnul celor care fac fapte bune 
în ascuns. 

Un principiu important pe care l- a propovăduit Sal-
vatorul în aceste versete este următorul: Dacă facem 
fapte bune pentru că Îl iubim pe Tatăl Ceresc, El 
ne va răsplăti. 

 3. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi de-
spre un moment în care aţi simţit că aţi fost binecuvântat 

pentru că aţi vrut să faceţi ceva pentru a- I face pe plac Tatălui 
Ceresc, nu pentru a fi văzuţi de alţii. 

Recapitulaţi, pe scurt, autoevaluarea voastră de la 
începutul lecţiei şi evaluaţi- vă motivele pentru care daţi 
pomană, vă rugaţi şi postiţi. Gândiţi- vă cum puteţi pune 
în practică învăţăturile Salvatorului cu scopul de a îmbu-
nătăţi motivele voastre pentru care faceţi aceste lucruri 
sau altele ce arată devotamentul vostru faţă de Domnul. 

Salvatorul a continuat să- i instruiască pe nefiţi cu 
privire la rugăciune. Citiţi 3 Nefi 13:7 pentru a afla 
modul în care Domnul a descris repetările sau expre-
siile elaborate exprimate în rugăciune în mod nesincer. 
Cuvântul deşert înseamnă vid, fără gânduri sau senti-
mente. Repetarea deşartă poate însemna, de asemenea, 
a repeta în mod automat aceleaşi cuvinte sau a te ruga 
fără a avea credinţă. 

 4. Răspundeţi la următoarele întrebări în jurnalul vostru 
pentru studiul scripturilor: 

 a. De ce credeţi că este important să evităm repetările deşarte 
în rugăciunile noastre adresate Tatălui Ceresc?
 b. Ce puteţi face pentru a evita repetările deşarte când vă rugaţi?

Citiţi 3 Nefi 13:8 şi căutaţi un principiu afirmat de Isus 
Hristos cu privire la Tatăl Ceresc. Puteţi marca acest 
principiu în scripturile voastre. Unul dintre scopurile 
rugăciunilor noastre este de „a ne asigura nouă şi 
celorlalţi binecuvântările pe care Dumnezeu este deja 
dornic să ni le ofere [dacă le vom cere cu credinţă]” 
(Ghid pentru scripturi, „Rugăciune”). 

Citiţi 3 Nefi 13:9–15 şi meditaţi asupra lucrurilor pe care 
Domnul ar dori ca voi să le învăţaţi cu privire la rugă-
ciunile voastre. Gândiţi- vă la moduri în care vă puteţi 
îmbunătăţi rugăciunile punând în practică ceea ce aţi 
învăţat din lucrurile pe care le- a propovăduit Salvatorul. 

3 Nefi 13:19–24
Isus Hristos propovăduieşte mulţimii să- şi aştearnă comori 
în ceruri.
Aţi citit sau auzit vreodată o poveste despre o comoară 
pierdută sau ascunsă? Uneori, în aceste povestiri, 
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vânătorii de comori ajung, în final, să- şi dea seama că 
această comoară nu este acolo sau nu a existat nicio-
dată. Citiţi 3 Nefi 13:19–20 şi identificaţi cele două 
tipuri de comori despre care a vorbit Domnul. Despre 
care dintre aceste comori a spus Salvatorul că o vom 
găsi mereu dacă o căutăm? 

 5. Răspundeţi la următoarele întrebări în jurnalul vostru 
pentru studiul scripturilor: 

 a. Care este diferenţa dintre „comori pe pământ” şi „comori  
în ceruri”? 
 b. Din ceea ce învăţaţi din 3 Nefi 13:21–24, care sunt unele 
adevăruri pe care le- a propovăduit Salvatorul cu privire la a 
căuta comori pe pământ şi comori în ceruri? (Pentru a înţelege 
mai bine aceste versete, poate fi util să ştiţi că mamona este un 
termen pentru lucrurile lumeşti sau bogăţii. )
 c. În ce fel căutarea de comori pe pământ ne distrage atenţia 
de la căutarea de comori în ceruri? 

Salvatorul nu a propovăduit că banii sau posesiunile 
lumeşti sunt rele. Însă El a subliniat importanţa de a  
ne concentra pe comorile din ceruri care rezistă, nu  
pe bogăţiile lumeşti. 

Un principiu pe care- l putem învăţa din 3 Nefi 
13:19–24 este următorul: Pentru ca Dumnezeu să fie 
stăpânul nostru, trebuie să- L iubim şi să- L slujim 
mai presus decât lucrurile acestei lumi. 

Care ar fi unele exemple de a încerca să- I slujim lui 
Dumnezeu şi lui Mamona în acelaşi timp? De ce ar 
putea fi greu să- L iubim şi să- L slujim întotdeauna pe 
Dumnezeu în locul lucrurilor lumeşti? De ce faptul de 
a- L pune pe Dumnezeu pe primul loc merită efortul? 

 6. Citiţi următoarele exemple: Scrieţi în jurnalul vostru 
pentru studiul scripturilor cărui stăpân credeţi că slujeşte 

persoana respectivă: Dumnezeu sau Mamona (lucrurile lumeşti). 
 a. Un tânăr refuză un loc de muncă pentru că acesta ar presu-
pune să lipsească de la adunările de duminica şi alege, în 
schimb, un loc de muncă mai slab plătit, dar care nu îi cere să 
lucreze duminica. 
 b. O tânără fată se plânge mereu părinţilor săi pentru că are ne-
voie de haine noi. Hainele pe care şi le doreşte costă mai mult 
decât familia ei îşi poate permite. 
 c. Un tânăr îşi plăteşte cu regularitate zeciuiala din banii pe 
care- i primeşte de la locul de muncă. Dar el îşi foloseşte venitul 
rămas pentru a cumpăra obiecte de amuzament, inclusiv câteva 
filme şi muzică nepotrivite şi nu economiseşte deloc pentru mi-
siune sau facultate. 
 d. O tânără foloseşte frecvent o parte din venitul ei pentru a 
cumpăra mici daruri prin care îşi arată dragostea pentru alţii. 

3 Nefi 13:25–34
Salvatorul îi îndrumă pe cei doisprezece ucenici să caute 
împărăţia lui Dumnezeu înainte de propriile lor griji 
temporale. 
Pregătindu-Se să meargă înainte să slujească poporu-
lui, Isus Hristos i- a instruit pe cei doisprezece ucenici 
nefiţi ai Săi să nu se îngrijoreze cu privire la nevoile 
lor temporale de hrană şi îmbrăcăminte (vezi 3 Nefi 
13:25–31). Citiţi 3 Nefi 13:32–33 pentru a afla ce le- a 
spus Salvatorul ucenicilor Săi referitor la nevoile lor 
temporale. Ce a promis Domnul celor care Îl pun pe 
Dumnezeu şi împărăţia Lui pe primul loc în vieţile lor? 

Un principiu pe care îl putem învăţa din aceste versete 
ar putea fi următorul: Dacă noi căutăm mai întâi 
împărăţia lui Dumnezeu, El ne va ajuta cu privire 
la nevoile noastre. 

 7. Răspundeţi la următoarele întrebări în jurnalul vostru 
pentru studiul scripturilor: 

 a. Cum poate o persoană „[să caute] mai întâi împărăţia lui 
Dumnezeu”? (3 Nefi 13:33). 
 b. În ce mod s- a îngrijit Domnul de nevoile voastre când L- aţi 
pus pe primul loc în viaţa voastră? 

Preşedintele Ezra Taft Benson a depus mărturie despre 
binecuvântările pe care le primim atunci când Îl 
punem pe Dumnezeu pe primul loc în vieţile noastre 
(puteţi să scrieţi acest citat pe o foaie de hârtie şi să- l 
păstraţi în scripturile voastre pentru a- l revedea sau 
împărtăşi în viitor): 

„Când Îl punem pe Dumnezeu pe primul 
loc, toate celelalte lucruri îşi ocupă locul 
corespunzător sau nu mai fac parte din 
viaţa noastră. Dragostea noastră pentru 
Domnul va guverna modul în care ne 
oferim afecţiunea, timpul, interesele pe 

care le urmăm şi ordinea priorităţilor pe care le avem… 



260

Trebuie să- I acordăm lui Dumnezeu, Tatăl spiritelor 
noastre, rolul suprem în viaţa noastră” („The Great 
Commandment – Love the Lord”, Ensign, mai 1988, 
p. 4–5). 

Meditaţi asupra modului în care voi sau cineva pe care 
îl cunoaşteţi a fost binecuvântat pentru că L- a pus pe 
Dumnezeu pe primul loc în viaţa sa. 

 8. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 13 şi am încheiat această lecţie în data de (data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 

UNITATEA 25: ZIUA 3

3 Nefi 14
Introducere
Predica de la templu a lui Isus Hristos se continuă în 
3 Nefi 14. El i- a învăţat pe oameni despre a judeca 
pe alţii şi i- a instruit să caute binecuvântările Tatălui 
Ceresc prin rugăciune. De asemenea, Salvatorul i- a 
avertizat împotriva profeţilor falşi şi a subliniat impor-
tanţa de a face voia lui Dumnezeu. 

3 Nefi 14:1–6
Salvatorul propovăduieşte despre a judeca pe alţii. 
Citiţi cuvintele celei de- a doua strofe a imnului 
„Doamne, Îţi voi urma calea” (Imnuri, nr. 138) – sau 
cântaţi- l în gând dacă doriţi: 

Cine- s eu să- i judec pe- alţii
Când şi eu păşesc greşit? 
Iar în inima tăcută
Sunt tristeţi de neghicit. 
Cine- s eu să- i judec pe- alţii? 
Doamne, Te voi urma. 

După cum este consemnat în 3 Nefi 14, Salvatorul a 
continuat să- i înveţe pe nefiţi la templu. Citiţi 3 Nefi 
14:1–2 şi gândiţi- vă la legătura dintre acest sfat al Sal-
vatorului şi cea de- a doua strofă a imnului pe care l- aţi 
citit. (Poate fi util să înţelegeţi că expresia „cu măsura 
cu care voi măsuraţi” se referă la felul în care o per-
soană măsoară sau judecă pe o altă persoană. )

 1. Scrieţi răspunsurile la întrebările următoare în jurnalul 
vostru pentru studiul scripturilor: 

 a. Care este legătura dintre sfatul Salvatorului din 3 Nefi 14:1–2 
şi cea de- a doua strofă a imnului „Doamne, Îţi voi urma calea”? 
 b. Cum aţi exprima adevărul important pe care l- a propovăduit 
Salvatorul în 3 Nefi 14:2 cu propriile voastre cuvinte? (De ase-
menea, puteţi scrie acest lucru pe marginea scripturilor voastre. )

Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, ne- a oferit câteva idei care ne ajută să 
înţelegem porunca Salvatorului de a „nu [judeca]” din 
3 Nefi 14:1. Pe măsură ce citiţi cuvintele lui, subliniaţi ti-
purile de judecăţi pe care ne- a spus să le evităm şi de ce. 

„Există două feluri de judecăţi: judecăţi 
finale, pe care ni se interzice să le facem, 
şi judecăţi intermediare, pe care suntem 
îndrumaţi să le facem, dar să fie bazate pe 
principii corecte… 

Judecata finală… este acea ocazie viitoare 
când noi, toţi, vom sta în faţa scaunului de judecată al 
lui Hristos pentru a fi judecaţi după faptele noastre… 
Eu cred că porunca din scripturi: „Nu judecaţi” se re-
feră cât se poate de clar la această judecata finală… 

De ce a poruncit Salvatorul ca noi să nu facem judecăţi 
finale? Eu cred că această poruncă a fost dată pentru 
că noi presupunem că facem judecăţi finale de fiecare 
dată când spunem că o anumită persoană se duce în 
iad (sau în rai) pentru o anumită faptă sau la un anumit 
moment. Când facem astfel – şi ispita de a face astfel 
este mare – îi facem rău atât persoanei pe care pretin-
dem că o judecăm cât şi nouă înşine… 

O judecată dreaptă trebuie să fie, prin definiţie, inter-
mediară. Trebuie să ne abţinem de la a afirma că unei 
persoane i s- a asigurat exaltarea sau că o persoană 
va fi, cu siguranţă, trimisă în focul din iad. Trebuie să 
ne abţinem de la a declara că o persoană şi- a pierdut 
orice şansă de exaltare sau orice şansă de a avea un rol 
în lucrarea Domnului. Evanghelia este o Evanghelie 
a speranţei şi niciunul dintre noi nu este autorizat să 
nege puterea ispăşirii de a realiza curăţarea de păcatele 
personale, iertarea şi schimbarea stilului de viaţă prin 
respectarea unor cerinţe corespunzătoare” („«Judge 
Not» and Judging”, Ensign, aug. 1999, p. 7, 9). 

Meditaţi asupra modului în care afirmaţia vârstnicului 
Oaks vă ajută să înţelegeţi porunca Salvatorului de a 
„nu [judeca]”. 

 2. Răspundeţi la următoarele întrebări în jurnalul vostru 
pentru studiul scripturilor: Cum poate principiul din 3 Nefi 

14:2 care spune că vom fi judecaţi cu judecata cu care noi 
vom judeca să schimbe modul în care vedem greşelile sau slăbi-
ciunile altora? Citiţi 3 Nefi 14:12. Ce legătură are acest verset cu 
acest principiu? 
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V- a intrat vreodată ceva în ochi, ca de exemplu o 
geană sau un fir de praf? Scripturile fac referire la 
ceva din ochiul cuiva ca fiind un pai. O bucată lungă 
şi groasă de lemn este numită bârnă. Salvatorul a 
folosit aceste imagini pentru a ne ajuta să înţelegem 
problemele care se ivesc atunci când îi judecăm pe 
alţii în mod nedrept sau când îi considerăm vinovaţi. 
Citiţi 3 Nefi 14:3–5 şi gândiţi- vă la ceea ce reprezintă 
paiul şi bârna. 

 3. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, desenaţi 
o imagine a ceea ce a descris Salvatorul în 3 Nefi 14:4. 

Apoi, scrieţi răspunsurile la următoarele întrebări: 
 a. Ce credeţi că reprezintă paiul? 
 b. Ce credeţi că reprezintă bârna? 
 c. De ce credeţi că se face referire la bârnă în loc de pai pentru 
a reprezenta greşelile celor care judecă nedrept? 

Observaţi că analogia Salvatorului se concentrează pe 
obiecte care sunt rămase în ochi şi, astfel, ele afectează 
vederea unei persoane. Meditaţi asupra următoarelor 
întrebări cu privire la voi: În ce fel pot greşelile mele să 
afecteze modul în care îi văd pe alţii? Cum pot pune în 
practică sfatul lui Isus Hristos din 3 Nefi 14:5? 

Credeţi că este vreodată potrivit sau necesar să jude-
căm comportamentele altor oameni? Profetul Joseph 
Smith a clarificat faptul că, deşi nu trebuie să- i judecăm 
pe alţii în mod nedrept, suntem îndrumaţi să folosim 
judecata dreaptă (vezi Joseph Smith Translation, Matei 
7:1 [în Matei 7:1, nota de subsol a]). 

Următoarea explicaţie ne ajută să înţelegem mai bine 
ce înseamnă a judeca pe alţii: „Uneori, oamenii simt 
că este greşit să- i judece în vreun fel pe alţii. Deşi 
este adevărat că nu trebuie să- i condamnaţi sau să- i 
judecaţi greşit pe alţii, de- a lungul vieţii, va fi nevoie 
să treceţi prin propria judecată idei, situaţii şi oameni. 
Domnul a dat multe porunci pe care nu le puteţi ţine 
fără a face judecăţi” (Fideli credinţei: referinţe pentru 
Evanghelie [2004], p. 142). 

Pentru a vă ajuta să înţelegeţi importanţa de a judeca 
drept, citiţi 3 Nefi 14:6 şi identificaţi unele judecăţi pe 
care Isus Hristos ne- a îndemnat să le facem. Înainte de 
a citi, poate fi util să înţelegeţi că „[a da] la câini ceea 
ce este sfânt” şi „[a arunca] mărgăritarele la porci” 
înseamnă a împărtăşi ceva sacru cu cei care nu vor 
aprecia sau nu vor înţelege sfinţenia acelui lucru. 

În ce mod 3 Nefi 14:6 vă ajută să înţelegeţi nevoia 
de a face judecăţi drepte? Vârstnicul Dallin H. Oaks 
a explicat alte câteva situaţii în care trebuie să facem 
judecăţi drepte: 

„Cu toţii judecăm când ne alegem 
prietenii, când alegem cum să ne petre-
cem timpul şi cum să ne cheltuim banii şi, 
desigur, când ne alegem partenerul 
etern… 

O judecată dreaptă va fi îndrumată de 
Spiritul Domnului, nu de mânie, răzbunare, gelozie sau 
interes propriu” („«Judge Not» and Judging”, p. 9). 

 4. Răspundeţi la următoarele întrebări în jurnalul vostru 
pentru studiul scripturilor: 

 a. De ce este important să judecaţi drept când vine vorba de-
spre alegerea prietenilor, petrecerea timpului, cheltuirea banilor, 
sau alegerea partenerului etern? În ce alte împrejurări ar fi nece-
sar sau potrivit să- i judecaţi pe alţii? 
 b. Cum puteţi judeca mai drept? Gândiţi- vă dacă există vreo 
persoană faţă de care aţi putea fi mai bun sau pe care aţi putea 
să nu o mai judecaţi în mod nedrept. 

3 Nefi 14:7–12
Salvatorul propovăduieşte despre a căuta binecuvântările 
Tatălui Ceresc. 
Gândiţi- vă la momente în care Tatăl Ceresc v- a răs-
puns la rugăciuni. Citiţi 3 Nefi 14:7–11 şi observaţi ce 
a propovăduit Isus Hristos cu privire la dorinţa Tatălui 
Ceresc de a răspunde la rugăciunile noastre. 

Un principiu pe care- l putem învăţa din 3 Nefi 
14:7–11 este acela că Tatăl Ceresc ne va binecuvânta 
dacă Îi cerem şi- L căutăm în rugăciune. Cum poate 
cunoaşterea faptului că Tatăl Ceresc este nerăbdător 
să răspundă rugăciunilor voastre să schimbe felul în 
care vă rugaţi? 

 5. Adresaţi următoarea întrebare unui adult în care aveţi 
încredere: Când aţi simţit dragostea Tatălui Ceresc pentru 

dumneavoastră prin modul în care a răspuns v-a răspuns la rugă-
ciuni? Rezumaţi răspunsul său şi ceea ce aţi învăţat din acest răs-
puns în jurnalul pentru studiul scripturilor. 

3 Nefi 14:13–27
Salvatorul propovăduieşte despre importanţa de a face voia 
Tatălui Ceresc. 
Continuând să le propovăduiască nefiţilor adunaţi la 
templu, Salvatorul a făcut mai multe analogii pentru 
a ne ajuta să înţelegem importanţa de a ne supune 
învăţăturilor Sale. Fiecare analogie conţine un exem-
plu pozitiv şi unul negativ. 

 6. Desenaţi în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor o 
imagine simplă reprezentând exemplul pozitiv şi exemplul 

negativ care se găsesc în fiecare dintre cele trei pasaje de scrip-
tură. De asemenea, scrieţi ce credeţi că Salvatorul doreşte ca noi 
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să învăţăm comparând exemplele pozitive cu cele negative. Fiţi 
pregătiţi să arătaţi imaginile voastre membrilor clasei şi să expli-
caţi ce aţi învăţat din aceste analogii. 
 a. 3 Nefi 14:13–14
 b. 3 Nefi 14:15–20
 c. 3 Nefi 14:24–27

Citiţi 3 Nefi 14:21–23 şi gândiţi- vă la ceea ce aţi putea 
să- i răspundeţi unei persoane care v- a spus că tot ceea 
ce trebuie să faceţi pentru a fi salvaţi în împărăţia lui 
Dumnezeu este să spuneţi că credeţi în Isus Hristos. 

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 14 şi am încheiat această lecţie în data de (data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 

UNITATEA 25: ZIUA 4

3 Nefi 15–16
Introducere
Salvatorul a continuat să propovăduiască poporului 
la templul din ţara Abundenţa. El a declarat să legea 
lui Moise a fost împlinită prin El şi că El era lumina şi 
legea spre care oamenii trebuiau să privească. Apoi, 
Salvatorul le- a explicat celor doisprezece ucenici nefiţi 
că oamenii de pe continentele americane erau parte 
din acele „alte oi” despre care le vorbise oamenilor din 
Ierusalim (vezi Ioan 10:14–16). El a promis, de ase-
menea, că cei care se pocăiesc şi se întorc la El vor fi 
număraţi printre poporul Său de legământ. 

3 Nefi 15:1–10
Salvatorul declară că El a împlinit legea lui Moise. 
V- aţi întrebat vreodată de ce Domnul ne cere să ne 
supunem anumitor legi şi porunci, precum să plătim 
zeciuiala, să sfinţim ziua de sabat sau să ne cinstim 
părinţii? Continuând să- i instruiască pe nefiţi, Isus 
Hristos i- a învăţat motivul central din spatele legilor 
şi poruncilor Sale. Observaţi motivul pe măsură ce 
studiaţi 3 Nefi 15. 

Atunci când Salvatorul a terminat de vorbit mulţimii, El 
a înţeles că erau unii printre ei care aveau o întrebare. 
Citiţi 3 Nefi 15:1–2 şi scrieţi care a fost motivul pentru 
care oamenii s- au minunat şi s- au întrebat:  
 

Pentru a înţelege motivul pentru care nefiţii se minu-
nau şi se întrebau atunci când Salvatorul a afirmat că 
„lucrurile vechi” ale legii lui Moise s- au terminat şi 
că „toate lucrurile au devenit noi”, este util să înţele-
geţi că, timp de secole, nefiţii au cunoscut şi au trăit 
potrivit legii lui Moise. Legile, ritualurile şi organi-
zarea bisericii lor se bazau pe legea lui Moise, care a 
fost dată în vechime de către Isus Hristos în starea 
Sa premuritoare pentru a- i pregăti pe oameni pentru 
venirea Sa şi a- i îndruma spre sacrificiul Său ispăşitor. 
Acum, Legiuitorul Divin stătea în faţa lor declarând 
că ispăşirea fusese împlinită (vezi 3 Nefi 11:10–14) 
şi că, în El, legea lui Moise era împlinită (vezi 3 Nefi 
9:16–20; 12:46–47). Afirmaţia Lui potrivit căreia legea 
lui Moise „are un sfârşit” şi că, în locul legii, vor exista 
lucruri noi, a aschimbat modul în care trebuiau să- L 
preamărească pe Dumnezeu. 

Salvatorul a răspuns îndoielilor lor subliniind o doc-
trină foarte importantă. Citiţi 3 Nefi 15:3–5, 9 şi 
subliniaţi expresii din răspunsul Salvatorului care i- au 
asigurat pe nefiţi că sursa legii nu se schimba. 

 1. Răspundeţi la următoarea întrebare în jurnalul vostru 
pentru studiul scripturilor: Ce credeţi că- i învăţa Isus pe 

nefiţi când a spus „Eu sunt legea”? (3 Nefi 15:9). 
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Din învăţăturile Salvatorului, putem afla că Isus 
Hristos este la baza tuturor legilor şi poruncilor 
Evangheliei. Meditaţi asupra motivului pentru care 
acest adevăr a fost important pentru nefiţi pe măsură 
ce au învăţat că vechea lege a lui Moise era înlocuită 
cu o lege mai înaltă şi aveau să fie schimbări în felul 
lor de a preaslăvi. 

Citiţi 3 Nefi 15:9–10 şi marcaţi ceea ce Domnul doreşte 
ca noi să facem ca urmare a acestei doctrine. Folosiţi 
ceea ce aţi învăţat din aceste versete pentru a completa 
următorul principiu: Dacă noi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  la Isus 
Hristos şi ţinem - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , El ne va 
da - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

 2. Gândiţi- vă la porunci precum zeciuiala, ţinerea sfântă a 
zilei de sabat şi cinstirea părinţilor şi scrieţi răspunsurile la 

următoarele întrebări în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor: 
 a. Cum este posibil ca o persoană să ţină poruncile şi totuşi să 
nu privească la Hristos? 
 b. În ce moduri se schimbă supunerea noastră faţă de porunci 
dacă ne concentrăm asupra faptului de a privi la Isus Hristos şi 
nu doar asupra supunerii faţă de reguli? 

Un mod prin care supunerea noastră faţă de porunci 
ar putea să se schimbe dacă privim la Hristos este că 
motivaţia noastră de a ne supune s- ar schimba din da-
torie, sau chiar din dragoste pentru regulă, în dragoste 
pentru Domnul. 

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului 
Marvin J. Ashton, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli: „Ce alinare 
spirituală şi binecuvântare este să ştim 
că, dacă privim la Salvatorul nostru, Isus 
Hristos, şi îndurăm până la sfârşit, putem 

primi viaţă veşnică şi exaltare… Când privim la El, 
Dumnezeu devine mai uşor de abordat. Faptul de a 
privi la Dumnezeu ne învaţă să slujim şi să trăim fără 
a fi constrânşi [fără a fi forţaţi sau fără a se exercita 
presiune asupra noastră]” („There Are Many Gifts”, 
Ensign, nov. 1987, p. 21). 

 3. Alegeţi o poruncă despre care v- aţi întrebat de ce tre-
buie să o ţineţi şi gândiţi- vă în ce mod păzirea acelei po-

runci vă conduce la Isus Hristos. Vă puteţi fixa ţelul de a fi mai 
supus poruncii pe care aţi ales- o şi puteţi scrieţi câteva idei de-
spre cum să îl îndepliniţi. Consemnaţi- vă gândurile în jurnalul 
pentru studiul scripturilor. 

3 Nefi 15:11–16:5
Isus Hristos le vorbeşte ucenicilor Săi despre celelalte oi ale 
Sale. 
V- aţi simţit vreodată uitaţi sau singuri şi v- aţi întrebat 
dacă Tatăl Ceresc vă cunoaşte? Deşi este posibil să ne 

simţim singuri sau, uneori, mai neînsemnaţi decât cei-
lalţi, lui Dumnezeu Îi pasă de toţi oamenii Săi şi se 
face cunoscut lor. Căutaţi expresii care demonstrează 
acest adevăr pe măsură ce studiaţi, în continuare, capi-
tolul 15 din 3 Nefi şi începutul capitolului 16 din 3 Nefi. 

După cum este consemnat în Noul Testament şi în 
Cartea lui Mormon, Isus Hristos a slujit printre oamenii 
din lumea veche şi cei de pe continentele americane. 
Citiţi 3 Nefi 15:11–17 observaţi ce a afirmat Domnul că 
le- a spus oamenilor din Ierusalim cu privire la oamenii 
de pe continentele americane. 

„Alte oi” se referă la alţi ucenici ai Păstorului Isus Hris-
tos. O stână este un adăpost pentru oi, dar, în această 
împrejurare, cuvântul stână este folosit având semnifi-
caţia de un grup de oameni care au în comun credinţa 
în Isus Hristos. Potrivit celor consemnate în 3 Nefi 
15:17, în ce mod a spus Domnul că se va manifesta 
celorlalte oi ale Sale? 

Isus a explicat motivul pentru care Tatăl Ceresc I- a dat 
poruncă să nu spună mai mult despre celelalte oi ale 
Sale oamenilor din Ierusalim. Căutaţi în 3 Nefi 15:18–
20 şi marcaţi explicaţia Salvatorului. Văzând că Tatăl nu 
le- a oferit evreilor o mare cunoaştere despre nefiţi din 
cauza nedreptăţii acestora, putem învăţa un principiu 
important cu privire la modul în care primim cunoaş-
tere de la Domnul. Inspirându- vă din aceste versete, 
cum aţi completa următorul principiu? Dumnezeu ne 
dă cunoaştere şi ne revelează adevărul în acord cu 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

Domnul le- a spus nefiţilor că ei făceau parte din acele 
„alte oi” despre care El a vorbit în Ierusalim. Evreii 
au crezut că El se referea la neamuri (cei care nu erau 
israeliţi). Ei nu au înţeles că neamurile nu „vor auzi” 
glasul Salvatorului (vezi 3 Nefi 15:21–23). 

Citiţi 3 Nefi 15:24 şi observaţi modul în care Domnul 
i- a asigurat pe nefiţi că Îi pasă de ei. 

Citiţi 3 Nefi 16:1–3 pentru a afla cine altcineva va mai 
auzi glasul Salvatorului. Nu avem o cronică scripturală 
despre ceilalţi oameni pe care i- a vizitat Salvatorul, însă 
este clar faptul că El a vizitat şi alte grupuri de oameni 
şi i- a adus în „stâna” Lui. 

În ce mod Isus Hristos arată că Îi pasă de oamenii care 
nu au şansa de a auzi glasul Său? Citiţi 3 Nefi 15:22–23 
şi 3 Nefi 16:4 şi căutaţi în ce mod a spus Domnul că Se 
va manifesta neamurilor. 

Din ceea ce aţi studiat până acum în 3 Nefi 15 şi 16, ce 
dovezi aţi găsit care demonstrează că lui Dumnezeu Îi 
pasă de oamenii Săi şi Se face cunoscut lor?  
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Citiţi 3 Nefi 16:5 şi observaţi ce se va întâmpla în ulti-
mele zilele, după ce neamurile vor ajunge la cunoaşte-
rea lui Isus Hristos şi a Evangheliei Sale. 

Isus a promis să- i binecuvânteze pe toţi copiii Săi – 
casa lui Israel şi neamurile – oferindu- le cuvintele Sale 
scrise de nefiţi. Scrierile nefiţilor vor ajuta la convertirea 
neamurilor, ceea ce va ajuta, mai apoi, la adunarea 
casei lui Israel în ultimele zile (vezi 3 Nefi 16:4–5). 

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Ce dovadă din viaţa voastră aveţi cu 

privire la faptul că lui Isus Hristos Îi pasă de noi toţi? 

3 Nefi 16:6–20
Isus Hristos rosteşte binecuvântări şi avertizări pentru 
neamurile care trăiesc în zilele din urmă. 
Aţi dorit vreodată să faceţi parte dintr- un grup, club 
sau dintr- o echipă? Gândiţi- vă la un exemplu anume. 
Care au fost cerinţele pe care a trebuit să le îndepliniţi 
pentru a deveni membri ai unui astfel de grup? Cel 
mai bun grup din care puteţi face parte este Biserica lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, poporul de 
legământ al Domnului. 

Citiţi 3 Nefi 16:6–7 şi fiţi atenţi ce se va întâmpla în zi-
lele din urmă datorită credinţei neamurilor şi din cauza 
necredinţei casei lui Israel. Poate fi util să înţelegeţi că, 
în zilele din urmă, vor fi şi necredincioşi printre nea-
muri care- i vor împrăştia şi trata necorespunzător pe 
membrii casei lui Israel (vezi 3 Nefi 16:8–9). În zilele din 
urmă, Domnul va lua Evanghelia Sa de la cei ticăloşi şi 

o va revela celor neprihăniţi, atât israeliţi, cât şi neamuri 
(vezi 3 Nefi 16:10–12). 

Citiţi 3 Nefi 16:13 şi observaţi ce i se cere unui om 
pentru a face parte din poporul de legământ al Dom-
nului. Folosindu- vă de ceea ce aţi învăţat în 3 Nefi 
16:13, completaţi următorul principiu: Dacă noi 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , atunci vom fi număraţi 
printre oamenii Săi. 

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări: 

 a. Cum puteţi şti că faceţi parte din poporul de legământ al 
Domnului? 
 b. În ce fel aţi fost binecuvântaţi fiind număraţi printre oamenii 
Lui? 

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 15–16 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 

UNITATEA 26: ZIUA 1

3 Nefi 17
Introducere
Când prima Sa zi alături de nefiţi era pe sfârşite, Isus 
Hristos şi- a dat seama că mulţi oameni nu au înţeles în 
totalitate ceea ce le- a propovăduit. Prin urmare, El i- a 
învăţat cum să primească mai multă înţelegere. Când 
le- a spus că pleacă, oamenii au plâns. Plin de îndurare, 
Salvatorul a mai rămas cu ei. El i- a vindecat pe bolnavii 
lor, i- a binecuvântat pe copiii lor şi s- a rugat pentru ei. 
Mulţimea a simţit o mare bucurie şi dragoste pentru 
Salvator când a interacţionat cu El. 

3 Nefi 17:1–3
Isus le porunceşte oamenilor să se gândească la cuvintele 
Sale şi să se roage pentru a le înţelege. 
Ce faceţi atunci când daţi peste o învăţătură din 
scripturi sau rostită de un conducător al Bisericii şi nu o 
înţelegeţi? Încercuiţi răspunsurile care vi se potrivesc: 

• pur şi simplu ignor învăţătura;
• rog pe cineva să mă ajute să înţeleg;
• mă gândesc cu atenţie la învăţătura respectivă;
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• Îi cer Tatălui Ceresc să mă ajute să înţeleg. 

Evenimentele consemnate în 3 Nefi 17 s- au petrecut 
spre sfârşitul primei zile ale vizitei lui Isus Hristos ală-
turi de mulţimea nefită. Citiţi 3 Nefi 17:1–3 şi marcaţi 
ceea ce Salvatorul le- a spus nefiţilor să facă pentru a 
înţelege mai bine ceea ce i- a învăţat. Gândiţi- vă în ce 
fel puteţi înţelege mai bine adevărurile Evangheliei 
dacă mergeţi acasă şi meditaţi asupra lor şi vă rugaţi. 

Preşedintele Henry B. Eyring, din Prima 
Preşedinţie, a explicat ce înseamnă a 
medita: Citiţi următoarea declaraţie şi 
subliniaţi cuvintele sau expresiile care 
descriu ce înseamnă a medita: „A citi, a 
studia şi a medita nu înseamnă acelaşi 

lucru. Citim câteva cuvinte şi, poate, ne vin idei despre 
ce citim. Studiem şi descoperim caracteristici şi legături 
între diferitele idei sau pasaje din scripturi. Dar, când 
medităm, noi invităm revelaţia prin Spirit. Pentru mine, 
a medita înseamnă a gândi şi a mă ruga după ce citesc 
şi studiez cu atenţie din scripturi” („Slujiţi cu Spiritul”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2010, p. 60). 

Citiţi cu atenţie 3 Nefi 17:3 şi observaţi că Salvatorul 
i- a instruit pe oameni să „[îşi] pregătească minţile” 
pentru următoarea experienţă alături de El. Înainte de 
a merge mai departe, gândiţi- vă cum aţi răspunde la 

următoarele întrebări: Ce puteţi face pentru a vă pre-
găti minţile înainte de a merge la Biserică? Dar înainte 
de a participa la seminar? Dar înainte de a asculta con-
ferinţa generală? Dar înainte de a studia scripturile? În 
ce fel vă va ajuta pregătirea minţilor voastre să dobân-
diţi mai multă cunoaştere atunci când învăţaţi? 

Unul dintre principiile pe care le învăţăm din aceste 
versete este următorul: Când medităm şi ne rugăm 
Tatălui, putem primi mai multă înţelegere. (Puteţi 
scrie acest principiu în scripturile voastre, lângă 3 Nefi 
17:1–3. )

 1. Pentru a vă ajuta să puneţi în practică acest principiu, 
alegeţi o acţiune enumerată mai jos sau ambele şi 

încorporaţi- o în viaţa voastră în săptămâna care urmează. Scrieţi 
în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor ce aţi făcut. De ase-
menea, scrieţi în ce fel acest lucru v- a ajutat să învăţaţi mai mult 
la Biserică, la seminar sau în timpul conferinţei generale ori din 
scripturi. Fiţi pregătiţi să împărtăşiţi această activitate din jurna-
lul vostru cu învăţătorul vostru. De asemenea, întocmiţi un plan 
pentru a continua să progresaţi într- unul dintre aceste aspecte în 
timpul săptămânilor care urmează. 
 a. Îmi voi pregăti mintea înainte de a merge la biserică şi la se-
minar. 
 b. Voi medita şi mă voi ruga cu privire la ceea ce aud la biserică 
sau la seminar. 
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3 Nefi 17:4–25
Salvatorul îi vindecă pe bolnavii din rândul nefiţilor şi- i 
binecuvântează pe copiii lor.
Gândiţi- vă la o un moment în care v- aţi simţit atât de 
bine şi fericiţi încât nu aţi dorit ca experienţa pe care o 
trăiaţi să se termine. Citiţi 3 Nefi 17:4–5 pentru a afla 
cum au reacţionat nefiţii atunci când Salvatorul a spus 
că Se va întoarce la Tatăl Său. 

Salvatorul a răspuns la dorinţa dreaptă a nefiţilor cu 
multă compasiune. Următoarea activitate vă poate 
ajuta să înţelegeţi mai bine dragostea pe care Isus Hris-
tos o are pentru noi toţi. De asemenea, vă poate ajuta 
să descoperiţi adevăruri scripturale despre caracterul şi 
firea lui Isus Hristos. 

 2. Scrieţi următoarele referinţe din scripturi în jurnalul 
vostru pentru studiul scripturilor. Lăsaţi spaţiu sub fiecare 

referinţă pentru a adăuga alte informaţii:3 Nefi 17:6–10; 3 Nefi 
17:11–18; 3 Nefi 17:19–25. Studiaţi toate aceste pasaje din scrip-
turi, căutând adevăruri despre caracterul Salvatorului – felul Său 
de a fi. Găsiţi cel puţin trei adevăruri, câte unul pentru fiecare re-
ferinţă din scripturi şi scrieţi- le sub referinţa corespunzătoare. 

Unul dintre evenimentele cele mai duioase şi emoţio-
nante descrise în Cartea lui Mormon este acela în care 
Isus îi binecuvântează pe copilaşii care erau prezenţi 
cu acea ocazie. Acest episod ne ajută să înţelegem 
firea şi caracterul lui Isus Hristos. Înainte de a cita po-
vestirea despre Salvator şi copii din 3 Nefi 17:11–12, 
21–25, preşedintele Boyd K. Packer a declarat: „În re-
latarea slujirii Salvatorului printre nefiţi, putem vedea 
mai adânc în sufletul Său decât, probabil, în oricare 
alt loc în scripturi” („Teach the Children”, Ensign, febr. 
2000, p. 16–17). 

Observaţi că mulţimea i- a adus pe bolnavii săi şi pe 
cei în suferinţă la Salvator, inclusiv pe cei care erau „în 
suferinţă de orice fel” (3 Nefi 17:9). Aceste suferinţe 
puteau fi fizice, emoţionale sau mintale. Gândiţi- vă în 
ce fel sunteţi voi „în suferinţă”. Cum v- ar putea ajuta 
Salvatorul cu suferinţele voastre dacă v- ar binecuvânta 
personal? 

 3. Recapitulaţi principiul cu privire la meditaţie pe care 
l- aţi învăţat la începutul acestei lecţii. Un mod în care pu-

teţi medita este prin a vă imagina că sunteţi în aceeaşi situaţie ca 
cea descrisă în relatarea din scripturi. Imaginaţi- vă cum ar fi fost 
dacă aţi fi participat la evenimentele consemnate în 3 Nefi 17. În 
jurnalul pentru studiul scripturilor, descrieţi ce credeţi că aţi fi au-
zit, văzut sau simţit cu acea ocazie şi ce- aţi fi învăţat de la Salva-
tor. Puteţi, de asemenea, descrie binecuvântarea care aţi fi dorit- o 
de la Salvator. 

Gândiţi- vă la o propoziţie 
care descrie un adevăr pe 
care l- aţi învăţat din 3 Nefi 
17:6–25. Scrieţi propoziţia 
pe marginea scripturi-
lor voastre, lângă aceste 
versete sau în jurnalul 
pentru studiul scripturilor. 
Unul dintre adevărurile din 
aceste versete este urmă-
torul: Salvatorul simte 
imensă compasiune 
pentru noi. De ce este 
important pentru voi să 
cunoaşteţi adevărul despre 
caracterul Salvatorului  
pe care l- aţi învăţat din 
aceste versete? 

Citiţi următoarea declaraţie despre credinţă: „Pentru ca 
a dumneavoastră credinţă să vă conducă spre salvare, 
ea trebuie să fie concentrată asupra Domnului Isus 
Hristos… Dumneavoastră vă puteţi exercita credinţa 
în Isus Hristos atunci când sunteţi siguri că El există , 
când aveţi o înţelegere corectă a caracterului Său şi o 
cunoaştere a faptului că vă străduiţi să trăiţi conform 
voinţei Sale” (Fideli credinţei: referinţe pentru Evanghelie 
[2004], p. 49- 50). 

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: Cum vă ajută înţelegerea firii pline 

de îndurare a Salvatorului să vă exercitaţi credinţa în El? 
 5. Împărtăşiţi cu o altă persoană ce aţi învăţat despre 
Salvator din 3 Nefi 17. În jurnalul pentru studiul scripturi-

lor, consemnaţi numele acestei persoane şi rezumaţi cuvintele pe 
care i le- aţi spus. 
Deşi noi nu am avut experienţele pe care le- au avut 
nefiţii alături de Isus Hristos, va veni ziua în care cu 
toţii Îl vom vedea şi Îl vom auzi. Meditaţi asupra acestei 
lecţii în zilele care urmează. Gândiţi- vă la îndurarea 
Salvatorului atunci când vă rugaţi cu privire la dorinţele 
voastre, slăbiciunile voastre, suferinţele şi încercările 
voastre. 

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 17 şi am încheiat această lecţie în data de (data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 

Puteţi medita asupra scripturi-
lor folosind imaginaţia. Pentru 
a face acest lucru, încercaţi 
să vă imaginaţi în mintea 
voastră evenimentele descrise 
în scripturi sau imaginaţi- vă 
că participaţi în povestirea 
pe care o citiţi. Faptul de a vă 
imagina vă poate ajuta să vă 
gândiţi, să înţelegeţi şi să pu-
neţi în practică ceea ce citiţi 
în scripturi. 

Să ne imaginăm
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UNITATEA 26: ZIUA 2

3 Nefi 18
Introducere
Spre sfârşitul primei zile în care Isus Hristos a slujit 
printre nefiţi, El a administrat împărtăşania şi le- a 
poruncit oamenilor să se roage întotdeauna Tatălui şi 
să fie prietenoşi cu toţi oamenii. Salvatorul a promis 
mari binecuvântări celor care se supun acestor po-
runci. Apoi, El le- a dat celor doisprezece ucenici nefiţi 
instrucţiuni legate de slujirea lor în Biserică. Înainte 
de a Se înălţa la cer, El le- a dat puterea de a oferi 
darul Duhului Sfânt. 

3 Nefi 18:1–14
Isus Hristos le administrează nefiţilor împărtăşania. 
Citiţi următoarea povestire scrisă de vârstnicul Ge-
rald N. Lund, care a slujit în calitate de membru al Ce-
lor Şaptezeci şi imaginaţi- vă cum v- aţi fi simţit dacă 
aţi fi fost în locul bărbatului din această povestire: 

„În urmă cu ceva timp, a fost un articol interesant 
despre alpinism [care conţinea] o povestire ce oferă 
un răspuns minunat la întrebarea: «Ce putem face 
noi, slujitori netrebnici, pentru a- L răsplăti pe Hristos 
pentru ceea ce a făcut pentru noi?» 

Articolul era despre un bărbat pe nume Czenkusch 
care avea o şcoală de alpinism… Czenkusch îi descria 
reporterului sistemul de siguranţă în alpinism. Acesta 
este sistemul prin care alpiniştii se protejează împo-
triva căderilor. Un alpinist ajunge într-o poziţie sigură 
şi fixează coarda pentru următorul alpinist, de regulă, 
în jurul trupului său. «Eşti în siguranţă» înseamnă 
«Coarda ta este în siguranţă. Dacă se întâmplă ceva, 
voi opri căderea ta» . Aceasta este o parte importantă a 
alpinismului. Acum, fiţi atenţi cum a continuat artico-
lul: «Acest sistem de siguranţă din alpinism i-a adus 
lui Czenkusch cele mai bune şi cele mai rele momente 
din alpinism. Odată, Czenkusch a căzut de pe o stâncă 
înaltă smulgând trei suporturi mecanice şi scoţând 
din stâncă ancora care-i asigura împiedicarea căderii. 
A fost oprit, cu capul în jos, la doar trei metri de sol, 
când [Don], cel care-l însoţea, a oprit căderea prin-
zând coarda cu mâna. «Don mi-a salvat viaţa» , spune 
Czenkusch. Ce ai face pentru un astfel de om? Îi o 
coardă uzată pentru alpinism sub forma unui cadou de 
Crăciun? Nu, îţi vei aminti de el. Îţi vei aminti mereu de 
el [Eric G. Anderson, „The Vertical Wilderness”, Private 
Practice, nov. 1979, p. 21; caractere cursive adăugate]” 
(„The Grace and Mercy of Jesus Christ”, în Jesus Christ: 

Son of God, Savior, ed. Paul H. Peterson, Gary L. Hatch 
şi Laura D. Card [2002], p. 48). 

Citiţi 3 Nefi 18:1–11 şi observaţi ce le- a cerut Isus 
Hristos oamenilor să facă pentru a- şi aduce aminte de 
El. Puteţi însemna cuvintele în amintirea şi să vă aduceţi 
aminte din versetele 7 şi 11. De ce credeţi că este impor-
tant să vă amintiţi întotdeauna de sacrificiul ispăşitor 
pe care Salvatorul l- a făcut pentru voi? Ce faceţi diferit 
atunci când vă amintiţi de Salvator? 

Porunca Salvatorului de a ne aduce întotdeauna aminte 
de trupul şi sângele lui a fost foarte importantă pentru 
oameni deoarece ei tocmai simţiseră rănile din trupul 
Său cu puţin timp înainte. Deşi voi nu aţi văzut rănile 
din trupul Salvatorului precum oamenii din Cartea lui 
Mormon, vă puteţi aminti de sacrificiul Său ispăşitor 
atunci când luaţi din împărtăşanie. 

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: În ce mod faptul de a vă aminti de 

sacrificiul Salvatorului în timpul împărtăşaniei v- a ajutat să sim-
ţiţi recunoştinţă faţă de El? 

Cuvintele lui Isus Hristos consemnate în 3 Nefi 18:7–11 
predau următoarele principii: Când luăm din împăr-
tăşanie, mărturisim Tatălui că suntem dornici să 
facem tot ceea ce El ne- a poruncit. Când luăm din 
împărtăşanie, mărturisim Tatălui că ne vom aminti 
întotdeauna de Isus Hristos. Recapitulaţi 3 Nefi 18:7–
11 şi marcaţi expresii sau cuvinte care predau aceste 
principii. Când citiţi versetul 11, gândiţi- vă cum v- aţi 
simţi dacă Salvatorul v- ar adresa vouă aceste cuvinte. 

 2. Alegeţi două întrebări şi răspundeţi la ele în jurnalul 
pentru studiul scripturilor: 

 a. Care sunt câteva aspecte ale vieţii şi slujirii Salvatorului de 
care v- aţi putea aminti în timpul rânduielii împărtăşaniei? 
 b. Ce puteţi face pentru a vă aminti întotdeauna de Salvator în 
celelalte zile ale săptămânii? 
 c. Dacă vă străduiţi, cu sinceritate, să vă aduceţi aminte de Sal-
vator în timpul împărtăşaniei, cum vă influenţează acest lucru în 
timpul săptămânii care urmează? 

Identificaţi încă un principiu predat în 3 Nefi 18:7, 11 
completând următoarea afirmaţie cu o expresie care 
explică ce le- a promis Salvatorul celor care iau din 
împărtăşanie şi îşi aduc aminte de El. Când luăm din 
împărtăşanie şi ne aducem întotdeauna aminte de 
Salvator, vom  
 . 
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 3. Comparaţi 3 Nefi 18:12–14 şi Helaman 5:12. În jurna-
lul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum vă ajută faptul 

de a lua săptămânal din împărtăşanie să vă clădiţi viaţa pe teme-
lia lui Isus Hristos. 

 4. Pentru a vă aduce aminte mai mult de Salvator, con-
semnaţi în jurnalul pentru studiul scripturilor în fiecare 

zi a săptămânii viitoare ce aţi făcut pentru a vă aduce aminte de 
Salvator în acea zi. Puteţi scrie la ce lucruri v- aţi gândit în timpul 
adunării de împărtăşanie şi în ce fel faptul de a vă aminti de Sal-
vator v- a influenţat gândurile, vorbele şi faptele. 

3 Nefi 18:15–25
Isus i- a învăţat pe nefiţi să se roage întotdeauna la Tatăl şi 
să se adune des. 
După ce Isus Hristos le- a administrat împărtăşania ne-
fiţilor, i- a învăţat principii importante despre rugăciune. 
Unul dintre acestea este: Dacă vom veghea şi ne vom 
ruga întotdeauna la Tatăl, vom putea rezista ispite-
lor lui Satana. Când veghem, suntem alerţi din punct 
de vedere spiritual, vigilenţi sau pregătiţi. 

Citiţi 3 Nefi 18:15–21 şi marcaţi expresii sau cuvinte care 
predau principiul de mai sus. De ce credeţi că a veghea 
şi a ne ruga sunt lucruri esenţiale în a rezista ispitei? 

Observaţi că 3 Nefi 18:15, 20–21 sunt scripturi de bază. 
Marcaţi aceste versete în scripturile voastre. 

 5. Citiţi şi gândiţi- vă la următoarele întrebări, apoi, 
scrieţi răspunsurile la două sau mai multe întrebări în jur-

nalul pentru studiul scripturilor: 
 a. Cum v- a ajutat rugăciunea să rezistaţi ispitelor lui Satana? 
 b. Ce puteţi face pentru a vă îmbunătăţi rugăciunile personale? 
 c. Ce binecuvântări aţi primit pentru că v- aţi rugat împreună în 
familie? (vezi 3 Nefi 18:21). 
 d. Ce puteţi face pentru a vă ajuta familia să se roage împreună 
în mod consecvent şi cu intenţie adevărată? 

Pe măsură ce ne rugăm Tatălui Ceresc şi ne apropiem 
de Salvatorul nostru, Isus Hristos, deseori dorim să- i 
ajutăm şi pe alţii să se apropie de El. Gândiţi- vă la 
cineva pe care aţi dori să- l ajutaţi sau să o ajutaţi să se 
apropie de Salvator. Citiţi 3 Nefi 18:22–24 şi căutaţi 
în aceste versete următorul principiu: Când slujim 
altora, îi putem ajuta să vină la Hristos. 

După cum este consemnat în 3 Nefi 18:24, Salvato-
rul a propovăduit că noi trebuie să ţinem sus lumina 
noastră pentru ca aceasta să lumineze lumea. El a 
spus, de asemenea, că El este lumina pe care trebuie 
să o ţinem sus. Vârstnicul Robert D. Hales, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, ne- a învăţat că ţinem 
sus lumina Salvatorului când ţinem poruncile Lui şi 
urmăm exemplul Lui: 

„Trebuie să fim asemenea Salvatorului, 
după cum ne- a îndemnat: «Urmaţi- mă!» 
Nu- i aşa că Salvatorul ar fi foarte mulţu-
mit dacă am putea lăsa lumina noastră să 
lumineze în aşa fel încât cei care ne 
urmează să- L poată urma pe Salvator? 

Există oameni care caută lumina [care] ar trece cu 
bucurie prin poarta botezului spre cărarea dreaptă şi 
îngustă care duce la viaţa veşnică (vezi 2 Nefi 31). Veţi fi 
voi acea lumină care să- i conducă  
în port, unde sunt în siguranţă? … 

V- aţi gândit vreodată că, poate, voi sunteţi lumina 
trimisă de Tatăl Ceresc pentru a conduce o altă per-
soană în siguranţă acasă sau pentru a fi un far călău-
zitor care, de la distanţă, arată calea de întoarcere pe 
cărarea strâmtă şi îngustă care duce la viaţa veşnică? 
Lumina voastră este un far şi nu trebuie niciodată să 
se oprească din luminat sau să- i îndrume greşit pe cei 
care caută drumul spre casă… 

Isus Hristos este lumina care ne- a fost dată ca noi să o 
urmăm şi să ştim unde să mergem. [Mă rog] ca fiecare 
dintre noi să aleagă ce este drept [ca să poată] să- i ri-
dice şi să- i întărească pe cei din jurul nostru” („That Ye 
May Be Children of Light”, [seară la gura sobei pentru 
tinerii adulţi, organizată de Sistemul Educaţional al 
Bisericii, 3 nov. 1996], p. 6–7). 

Câteva moduri prin care putem sluji altora sunt să ne 
rugăm pentru alţii, să- i invităm să participe la adunările 
Bisericii şi să fim un exemplu asemănător lui Isus Hris-
tos. Meditaţi asupra modului în care v- aţi simţit când 
aţi urmat exemplul lui Isus Hristos şi aţi ajutat pe alt-
cineva să se apropie de Salvator. Ce veţi face astăzi sau 
în această săptămână pentru a lăsa lumina voastră să 
lumineze astfel încât cei care vă urmează să- L urmeze, 
de asemenea, pe Salvator? 
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3 Nefi 18:26–39
Salvatorul îi învaţă pe ucenicii Lui să fie prieteni cu toţi 
oamenii. 
După ce Salvatorul a pus bazele împărtăşaniei şi i- a 
învăţat pe nefiţi despre rugăciune, El s- a concentrat 
asupra celor doisprezece ucenici pe care îi alesese şi 
i- a instruit cu privire la modul de a conduce şi admi-
nistra treburile Bisericii (vezi 3 Nefi 18:26–39). Ob-
servaţi în 3 Nefi 18:26 că Salvatorul nu a mai vorbit 
mulţimii şi s- a concentrat asupra conducătorilor „pe 
care El îi alesese”. Mesajul Lui din versetele 28–29 a 
fost avertisment pentru acei conducători ai Bisericii 
cu privire la faptul că nu trebuiau să permită celor 
nedemni să ia din împărtăşanie. 

Membrii Bisericii trebuie să se concentreze pe pro-
pria lor demnitate atunci când iau din împărtăşanie 
şi să lase responsabilitatea de a determina demnita-
tea celorlalţi de a lua din împărtăşanie celor pe care 
Domnul i- a chemat să stabilească acest lucru, pre-
cum episcopul sau preşedintele de ţăruş. Citiţi 3 Nefi 
18:32 pentru a afla în ce mod i- a învăţat Salvatorul pe 
ucenici să se îngrijească de cei care s- au îndepărtat de 
credinţă. Gândiţi- vă la cum aţi putea să „continuaţi… 
să slujiţi” unui prieten, membru al familiei sau unei 
persoane din episcopia sau ramura voastră care s- a 
îndepărtat de credinţă. 

Scriptură de bază – 3 Nefi 18:15, 20–21
Planificaţi să petreceţi câteva minute memorând 3 Nefi 
18:15, 20–21. Scrieţi cele trei versete pe o foaie de hâr-
tie şi, apoi, citiţi- le de mai multe ori. După ce le citiţi de 
câteva ori, începeţi să ştergeţi sau să tăiaţi diferite părţi 
din versete în timp ce continuaţi să le rostiţi cu voce 
tare. Puteţi repeta acest proces până când aţi şters sau 
tăiat toate cuvintele. 

În timp ce memoraţi aceste versete, gândiţi- vă la ceea 
ce Salvatorul propovăduia. După cum este consemnat 
în 3 Nefi 18:15, Isus Hristos i- a învăţat pe nefiţi cum 
să se împotrivească ispitelor diavolului. Observaţi 
puterea rugăciunii. Prin rugăciune, ni se dă putere  
de a rezista ispitei. 

După cum este consemnat în 3 Nefi 18:20–21, Isus 
Hristos a propovăduit că, atunci când ne rugăm având 
credinţă, Tatăl răspunde întotdeauna rugăciunilor 
noastre, dar El răspunde potrivit planului Său pentru 
copiii Săi şi cunoaşterii Sale cu privire la ceea ce este 
bine pentru noi. Repetaţi, cu glas tare, versetul 20: „Si 
orice veţi cere voi de la Tatăl în Numele Meu, care este 
drept, crezând ca voi veţi primi, iată, lucrul acesta vă va 
fi dat vouă”. Ce credeţi că înseamnă „care este drept” 
în acest pasaj? (Puteţi să vă inspiraţi din Iacov 4:3. )

Preşedintele Gordon B. Hinckley şi- a 
împărtăşit mărturia: „Dumnezeu, Tatăl 
nostru etern, trăieşte. El este Creatorul şi 
Conducătorul Universului şi, în acelaşi 
timp, El este Tatăl nostru. El este Cel 
Atotputernic şi mai presus de orice. Putem 

ajunge la El prin rugăciune… Aude El rugăciunea unui 
copil? Sigur că o aude. Răspunde la ea? Sigur că 
răspunde. Nu răspunde întotdeauna aşa cum ne dorim, 
dar răspunde. Aude şi răspunde” (Teachings of Gor-
don B. Hinckley [1997], p. 468). 

Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a învăţat: „[În 3 Nefi 18:20], 
Salvatorul ne aduce aminte că, oricât de puternică ar 
fi credinţa, nu se poate ajunge la un rezultat contrar 
voinţei Celui care deţine puterea. Exercitarea credinţei 
în Domnul Isus Hristos este întotdeauna subordo-
nată ordinii din cer, bunătăţii, voinţei, înţelepciunii şi 
timpului stabilit de Domnul. De aceea, nu putem avea 
credinţă adevărată în Domnul fără să avem, de aseme-
nea, încredere deplină în voinţa Domnului şi în timpul 
stabilit de Domnul” („Faith in the Lord Jesus Christ”, 
Ensign, mai 1994, p. 100). 

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 18 şi am încheiat această lecţie în data de (data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 

UNITATEA 26: ZIUA 3

3 Nefi 19
Introducere
Toate evenimentele consemnate în 3 Nefi 11–18 s- au 
pertecut într- o singură zi. La sfârşitul acelei zile, s- a 
dus zvonul în popor despre vizita Salvatorului şi reve-
nirea Lui în ziua următoare şi ei „au lucrat nespus de 
mult toată noaptea pentru ca să poată fi a doua zi în 
locul în care Isus trebuia să Se arate mulţimii” (3 Nefi 
19:3). În dimineaţa următoare, cei doisprezece ucenici 
le- au propovăduit oamenilor şi s- au rugat împreună cu 
ei. Apoi, Nefi i- a botezat pe cei doisprezece ucenici şi 
L- au primit pe Duhul Sfânt şi au fost înconjuraţi de în-
geri. În timpul acestei manifestări, Isus Hristos a apărut 
şi le- a poruncit ucenicilor să se roage, iar El, de ase-
menea, S- a rugat Tatălui în numele mulţimii. Datorită 
credinţei lor, ucenicii s- au umplut de Duhul Sfânt. Ei 
au fost purificaţi şi au devenit una cu Tatăl şi cu Fiul. 
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3 Nefi 19:1–14
Cei doisprezece ucenici au slujit poporului precum a 
poruncit Salvatorul. 
Imaginaţi- vă cum v- aţi simţi şi ce aţi face dacă aţi şti 
că mâine Isus Hristos ar veni la un templu aflat la o 
oarecare distanţă de unde locuiţi. Cât de mult v- aţi 
strădui să ajungeţi acolo? Aţi dori să aduceţi şi alţi 
oameni cu voi? Ce aţi face pentru a vă pregăti pentru 
această experienţă? 

Citiţi 3 Nefi 19:1–3, pentru a afla ce au făcut nefiţii 
după ce Salvatorul le- a promis că Se va întoarce a 
doua zi. După ce mulţimea s- a adunat, cei doispre-
zece ucenici au împărţit mulţimea în doisprezece 
grupuri şi au început să le predice. Ei au făcut ca mul-
ţimea să îngenuncheze în rugăciune şi i- au învăţat 
aceleaşi adevăruri pe care Salvatorul îi învăţase cu o  
zi înainte. (Vezi 3 Nefi 19:4–7. )

 1. Citiţi 3 Nefi 19:8–9 şi scrieţi răspunsurile la următoa-
rele întrebări în jurnalul pentru studiul scripturilor: 

 a. Ce au dorit ucenicii cel mai mult? Din experienţa voastră, de 
ce este darul Duhului Sfânt de dorit? 
 b. După plecarea Salvatorului, Cei doisprezece ucenici urmau să 
conducă lucrările Bisericii în America. De ce a fost esenţial ca ei 
să- L aibă pe Duhul Sfânt pentru a- i îndruma? 

După ce v- aţi terminat tema în jurnalul pentru studiul 
scripturilor, meditaţi asupra acestor întrebări: Care sunt 
unele lucruri pe care vi le doriţi cel mai mult atunci când 
vă rugaţi? Cât de des vă rugaţi pentru Duhul Sfânt? 

Citiţi 3 Nefi 19:10–12 şi observaţi ce au făcut ucenicii 
după ce s- au rugat. Botezul descris în versetele 10–12 a 
fost al doilea botez al celor doisprezece ucenici. Biserica 
fusese întemeiată de mulţi ani printre nefiţi şi aceşti 
fraţi în preoţie au fost botezaţi înainte, deşi primul lor 
botez nu este consemnat în scripturi. Acest al doilea bo-
tez a avut loc într- o împrejurare deosebită, după cum a 
explicat preşedintele Joseph Fielding Smith: „Salvatorul 
le- a poruncit lui Nefi şi oamenilor să fie, din nou, bote-
zaţi, deoarece El organizase încă o dată Biserica având 
la bază Evanghelia. Înainte, Biserica fusese organizată 
având la bază legea [lui Moise] (Doctrines of Salvation, 
ed. Bruce R. McConkie, 3 volume [1954–1956], 2:336). 

Nu uitaţi că ucenicii şi ceilalţi nefiţi erau demni de a se 
afla în prezenţa Salvatorului. Citiţi 3 Nefi 19:13 pentru 
a vedea ce au primit cei doisprezece ucenici datorită 
dorinţelor neprihănite. 

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, întocmiţi o listă 
cu binecuvântările pe care le primeşte o persoană care 

are darul Duhului Sfânt şi trăieşte demnă de acesta. Apoi, compa-
raţi lista voastră cu următorul citat al vârstnicului Robert D. Hales, 

din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, şi adăugaţi listei voas-
tre noi idei care vă vin în minte: 

„Duhul Sfânt ne dă puterea şi curajul de a ne trăi 
viaţa în acord cu legile împărăţiei lui Dumnezeu 
şi este sursa mărturiei noastre despre Tatăl şi de-
spre Fiul… 

Avem nevoie de Duhul Sfânt ca partener constant 
pentru a ne ajuta să luăm decizii mai bune în 

fiecare zi. Tinerii noştri şi tinerele noastre sunt bombardaţi cu lu-
crurile urâte ale acestei lumi. Prezenţa Spiritului le va da puterea 
de a se împotrivi răului şi, când va fi necesar, de a se pocăi şi de 
a se întoarce pe cărarea strâmtă şi îngustă. Niciunul dintre noi nu 
este imun în faţa ispitelor celui rău. Noi toţi avem nevoie de pro-
tecţia oferită prin intermediul Duhului Sfânt… Faptul de a avea 
darul Duhului Sfânt îi ajută pe membrii familiei să facă alegeri 
înţelepte – alegeri care îi vor ajuta să se întoarcă, împreună cu 
familiile lor, la Tatăl lor din Cer şi la Fiul Lui, Isus Hristos, pentru a 
trăi veşnic în prezenţa lor” („The Covenant of Baptism: To Be in 
the Kingdom and of the Kingdom”, Ensign, nov. 2000, p. 8). 
Bazându- vă pe studiul vostru din 3 Nefi 19:1–14, medi-
taţi asupra binecuvântărilor pe care doriţi să le aveţi cel 
mai mult în viaţa voastră şi de ce. 

Având în vedere 3 Nefi 19:9, 13, completaţi următorul 
principiu: dacă avem dorinţe sincere şi ne rugăm, 
putem fi  
 . 
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3 Nefi 19:14–36
Salvatorul apare şi Se roagă pentru ca poporul să fie 
purificat prin credinţa sa. 
Citiţi 3 Nefi 19:14–16 pentru a afla ce s- a întâmplat 
după ce ucenicii au fost botezaţi şi L- au primit pe 
Duhul Sfânt. 

După ce ucenicii şi mulţimea au îngenuncheat, Sal-
vatorul le- a poruncit celor doisprezece ucenici ai Săi 
să se roage. Citiţi relatarea cu privire la rugăciunea lor 
în 3 Nefi 19:17–18, 24–26, 30. Aceasta este singura 
consemnare din scripturi în care oamenii s- au rugat 
direct lui Isus Hristos. În rugăciunile noastre, noi ne 
rugăm Tatălui, în numele Fiului Său, Isus Hristos. Nu 
există niciun loc în scripturi în care suntem învăţaţi să 
ne rugăm lui Isus. 

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a sugerat un motiv pentru care 
ucenicii s- ar fi rugat lui Isus în această împrejurare 
unică: „Isus îi învăţase deja să se roage Tatălui în 
numele Lui, ceea ce au şi făcut prima oară [vezi 3 Nefi 
19:8–9]… Însă, de data aceasta, «s- au rugat lui Isus, 
numindu- L pe El Domnul lor şi Dumnezeul lor» . [3 
Nefi 19:18. ] Isus era prezent în faţa lor simbolizându- L 
pe Tatăl. Văzându- L, a fost ca şi cum L- ar fi văzut pe 
Tatăl; rugându- Se Lui, a fost ca şi cum s- ar fi rugat 
Tatălui. A fost o situaţie specială şi unică” (The Promised 
Messiah: The First Coming of Christ [1978], p. 560–561). 
Salvatorul Însuşi a spus, „Ei se roagă la Mine pentru că 
Eu sunt cu ei” (3 Nefi 19:22). 

 3. În timp ce oamenii îngenuncheau, Isus a oferit trei ru-
găciuni distincte pentru ucenicii Săi şi pentru ei. Copiaţi 

următorul tabel în jurnalul pentru studiul scripturilor. Citiţi refe-
rinţele desemnate şi completaţi tabelul. 

Fragment 
din 
scripturi

Pentru ce 
S- a rugat 
Salvatorul? 

Cum puteţi pune 
în practică în 
viaţa voastră ceea 
ce aţi învăţat 
din rugăciunea 
Salvatorului? 

3 Nefi 
19:19–23

3 Nefi 
19:27–29

3 Nefi 
19:31–34

Citiţi 3 Nefi 19:24. Ce credeţi că înseamnă „ei nu au 
spus mai multe cuvinte”? Referitor la rugăciuni în care 

ni se dau cuvinte pentru a şti pentru ce să ne rugăm, 
vârstnicul Bruce R. McConkie ne- a învăţat: „Rugă-
ciunile perfecte sunt acelea inspirate, în care Spiritul 
ne revelează cuvintele pe care să le folosim” (Mormon 
Doctrine, a 2- a ed. [1966], p. 586). 

Pentru a înţelege mai bine unele principii pe care le- a 
predat Salvatorul în rugăciunile Lui, recapitulaţi 3 Nefi 
19:28 şi marcaţi cuvintele sau expresiile care predau 
acest principiu: Când exercităm credinţă în Isus 
Hristos, putem fi purificaţi. Contemplaţi modurile 
în care ucenicii au exercitat credinţă în cazul experien-
ţelor consemnate în 3 Nefi 19. Datorită credinţei lor, 
ucenicii au fost umpluţi cu Duhul Sfânt (vezi 3 Nefi 
19:13) şi primirea Duhului Sfânt este necesară pentru 
a fi purificaţi. 

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui 
Marion G. Romney, din Prima Preşedinţie, 
pentru a afla ce înseamnă a fi purificat: 
«Apoi vine botezul focului şi al Duhului 
Sfânt» . [2 Nefi 31:13. ] Botezul focului şi al 
Duhului Sfânt despre care vorbeşte aici 

Nefi duce la marea schimbare din inimile oamenilor la 
care a făcut referire Alma [vezi Alma 5:14]. Îi transformă 
din oameni carnali în oameni spirituali. Curăţa, vindecă 
şi purifică sufletul… Credinţa în Domnul Isus Hristos, 
pocăinţa şi apa botezului sunt, toate, cerinţe necesare 
premergătoare botezului cu foc, însă, acesta din urmă, 
reprezintă împlinirea [scopul final]. A primi [acest botez 
cu foc] înseamnă că cineva are veşmântul curăţat prin 
intermediul sângelui ispăşitor al lui Isus Hristos” 
(Learning for the Eternities, compilaţie realizată de 
George J. Romney [1977], p. 133). 

 4. Gândiţi- vă ce înseamnă să fi purificat şi scrieţi, în jur-
nalul pentru studiul scripturilor, răspunsul la următoarea 

întrebare: În ce mod exercitarea credinţei în Isus Hristos ne poate 
ajuta să devenim puri şi curaţi? 

Isus a oferit o rugăciune puternică înainte de sacrificiul 
Său ispăşitor, care s- a asemănat mult cu rugăciunile pe 
care le- a oferit printre nefiţi în a doua zi a vizitei Lui la 
ei. Citiţi 3 Nefi 19:23, 29 şi Ioan 17:9, 11, 21–22. Marcaţi 
expresia „pentru ca Noi să putem să fim [una]”. Me-
ditaţi asupra modului în care Isus Hristos şi Tatăl sunt 
una. Ce învăţăm din aceste versete despre modul în 
care putem deveni una cu Isus Hristos? 

Unul dintre principiile predate în aceste 
versete este următorul: Prin credinţă, 
putem fi purificaţi şi putem deveni 
una cu Isus Hristos, aşa cum El este 
una cu Tatăl. Citiţi următoarea declaraţie 
a vârstnicului D. Todd Christofferson, din 

Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, despre cum 
putem fi una cu Tatăl şi cu Fiul: „Cu siguranţă, noi nu 
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vom fi una cu Dumnezeu şi cu Hristos până când  
nu vom face din voia şi interesul Lor cea mai mare 
dorinţă a noastră. O asemenea supunere nu este 
dobândită într- o zi, ci, prin intermediul Spiritul Sfânt, 
Domnul ne va învăţa şi îndruma, dacă Îi permitem, 
până când, de- a lungul timpului, se va putea spune cu 
adevărat că El este în noi tot aşa cum Tatăl este în El. 
Uneori, tremur când mă gândesc la ce mi se cere, însă 
ştiu că numai în această uniune perfectă putem găsi 
plenitudinea bucuriei” („Ei să fie una în noi”, Ensign, 
nov. 2002, p. 73). 

Încheiaţi lecţia de astăzi citind şi meditând asupra 
versetelor din 3 Nefi 19:35–36. 

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 19 şi am încheiat această lecţie în data de (data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 

UNITATEA 26: ZIUA 4

3 Nefi 20–22
Introducere
În timpul celei de- a doua zi a slujirii Sale printre nefiţi, 
Isus Hristos le- a administrat din nou împărtăşania 
oamenilor. El a depus mărturie că, în zilele din urmă, 
Tatăl Îşi va împlini legământul de a aduna Israelul şi de 
a binecuvânta toate naţiunile pământului. El a explicat, 
de asemenea, că apariţia Cărţii lui Mormon în zilele din 
urmă va fi un semn că Tatăl a început să împlinească 
acest legământ. 

3 Nefi 20:1–9
Salvatorul le administrează din nou împărtăşania 
oamenilor. 
Dacă sunteţi un tânăr băiat şi deţineţi Preoţia aaronică, 
gândiţi- vă la următoarele întrebări: Ce înseamnă să 
puteţi să ajutaţi la administrarea împărtăşaniei? Cum 
Îi demonstraţi Domnului că înţelegeţi natura sacră a 
acestei rânduieli? 

Dacă sunteţi o tânără fată sau un tânăr băiat care nu 
deţine încă preoţia, gândiţi- vă la următoarele întrebări: 
Cum vă simţiţi atunci când vedeţi tineri băieţi demni 
administrând împărtăşania? Ce faceţi în timpul admi-
nistrării împărtăşaniei care arată că înţelegeţi natura 
sacră a acestei rânduieli? 

După cum este consemnat în 3 Nefi 20:3–5, la începu-
tul celei de- a doua zi a slujirii Sale printre nefiţi, Sal-
vatorul a furnizat în chip miraculos pâine şi vin pentru 
a administra iarăşi împărtăşania. Citiţi 3 Nefi 20:1 şi 
identificaţi ce le- a cerut oamenilor să facă înainte de a 
pregăti şi a distribuit împărtăşania. În ce fel credeţi că 
faptul de a vă ruga în inimile voastre poate afecta expe-
rienţa voastră săptămânală de a lua din împărtăşanie? 

Citiţi 3 Nefi 20:8. Observaţi că, de această dată, nefiţii 
au folosit vin, dar, în prezent, în Biserică, se foloseşte 
apa (vezi D&L 27:2). De asemenea, observaţi ce simbo-
lizează pâinea şi apa. Când luăm din împărtăşanie cu 
regularitate, ne arătăm dorinţa de a pune în practică 
ispăşirea Salvatorului în vieţile noastre. 

Conform celor consemnate în 3 Nefi 20:8, ce le- a 
promis Isus Hristos celor care iau din împărtăşanie? 
Gândiţi- vă la cât de mari sunt bucăţile de pâine şi 
păhărelele de apă folosite pentru împărtăşanie. Dacă 
v- ar fi foame şi sete, v- aţi sătura cu pâinea şi cu apa 
folosite pentru împărtăşanie? Pentru a înţelege mai 
bine cum putem fi umpluţi luând din împărtăşanie, ci-
tiţi 3 Nefi 20:9 şi completaţi următorul principiu: Dacă 
luăm demni din împărtăşanie, putem fi umpluţi de 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H. 
Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, şi su-
bliniaţi modurile prin care el a spus că puteţi fi binecu-
vântaţi când sunteţi umpluţi de Spirit: 

„Fie ca noi să fim demni de promisiunea 
Salvatorului, aceea că, dacă luăm din 
împărtăşanie, vom fi «sătui» (3 Nefi 20:8; 
vezi, de asemenea, 3 Nefi 18:9), ceea ce 
înseamnă că vom fi «umpluţi de Spirit» 
(3 Nefi 20:9). Acel Spirit – Duhul Sfânt 

– este Mângâietorul nostru, Călăuzitorul nostru, Cel 
care ne comunică, Tălmăcitorul nostru, Martorul nostru 
şi Cel care ne purifică – Ghidul şi Purificatorul nostru 
infailibil de- a lungul călătoriei noastre prin viaţa 
muritoare către viaţa eternă… 

Din aparentul mic fapt de a ne reînnoi în mod con-
ştient şi pios legămintele făcute la botez rezultă o 
reînnoire a binecuvântărilor ce vin ca urmare a botezu-
lui prin apă şi prin Spirit, ca să putem avea întotdeauna 
Spiritul Său cu noi. În acest fel, noi toţi vom fi îndru-
maţi şi, în acest fel, noi toţi putem fi curăţaţi” („Always 
Have His Spirit”, Ensign, nov. 1996, p. 61). 

 1. Gândiţi- vă la un moment în care aţi simţit Duhul Sfânt 
când aţi luat din împărtăşanie. Citiţi rugăciunile de împăr-

tăşanie din Moroni 4:3 şi 5:2. Cum vă ajută luarea din împărtăşa-
nie în mod săptămânal să fiţi umpluţi de Duhul Sfânt? Scrieţi 
câteva din aceste moduri în jurnalul pentru studiul scripturilor. 
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3 Nefi 20:10–46
Salvatorul îi învaţă pe nefiţi despre legămintele care vor fi 
împlinite în ultimele zile. 
Gândiţi- vă la calităţile voastre cele mai mari. La ce tip 
de calităţi v- aţi gândit? Au fost acestea trăsături fizice, 
de personalitate sau spirituale? 

Citiţi următoarea afirmaţie a vârstnicului David A. 
Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, şi 
marcaţi modul în care a definit cine suntem: „Puteţi 
să găsiţi bucurie în muzică, în sporturi sau să aveţi 
aptitudini pentru mecanică, iar într- o zi aţi putea lucra 
într- un meşteşug, într- o profesie sau în domeniul 
artelor. Oricât de importante ar fi aceste activităţi şi 
ocupaţii, acestea nu definesc ceea ce suntem. În primul 
rând şi foarte important, noi suntem fiinţe spirituale. 
Noi suntem fii [şi fiice] ai lui Dumnezeu şi facem parte 
din seminţia lui Avraam” („Să devenim misionari”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2005, p. 47). 

A fi seminţia lui Avraam înseamnă că suntem la 
propriu urmaşi ai lui Avraam sau am devenit fiii şi 
fiicele sale prin supunere faţă de legile şi rânduielile 
Evangheliei lui Isus Hristos. Cu toţii primesc aceleaşi 
promisiuni şi legăminte pe care Dumnezeu le- a făcut 
cu Avraam. 

După cum este consemnat în 3 Nefi 20:11–13, Salva-
torul i- a învăţat pe nefiţi despre legămintele şi promi-
siunile făcute lui Avraam şi urmaşilor lui, care sunt din 
casa lui Israel. El a propovăduit că Tatăl va împlini 
legământul pe care l- a făcut de a aduna casa lui Is-
rael în ultimele zile. Citiţi 3 Nefi 20:13 şi observaţi ce 
cunoaştere va dobândi casa lui Israel ca parte esenţială 
a acestei adunări. De ce credeţi că această cunoaştere 
este esenţială? 

Citiţi 3 Nefi 20:25–26 şi identificaţi ce a propovăduit 
Salvatorul cu privire la modul în care vor fi binecu-
vântaţi urmaşii lui Lehi datorită legământului pe care 
l- a făcut Tatăl cu Avraam. Salvatorul a subliniat că 
Tatăl L- a trimis pe El ca să- i viziteze pe nefiţi şi să- i 
salveze de la păcat „pentru că [ei erau] copiii legă-
mântului” (3 Nefi 20:26). 

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum aţi fost 
binecuvântaţi prin legământul pe care l- aţi făcut cu Tatăl 

Ceresc la botez. Deoarece aţi fost botezat membru al Bisericii, sun-
teţi seminţia lui Avraam şi aveţi o responsabilitate de a ajuta la îm-
plinirea legământului pe care l- a făcut Avraam cu Dumnezeu. 

Citiţi 3 Nefi 20:27 şi marcaţi expresii care predau 
principiul următor: Făcând parte din seminţia lui 
Avraam, avem responsabilitatea prin legământ de 
a- i binecuvânta pe toţi oamenii de pe pământ. 

Pe măsură ce citiţi următoarea afirmaţie  
a vârstnicului David A. Bednar, căutaţi  
în ce fel noi – ca seminţia lui Avraam 
– trebuie să- i binecuvântăm pe toţi 
oamenii de pe pământ: „Dumneavoastră 
şi cu mine, astăzi şi întotdeauna, trebuie 

să binecuvântăm toţi oamenii şi toate popoarele 
pământului. Dumneavoastră şi cu mine, astăzi şi 
întotdeauna, trebuie să depunem mărturie despre Isus 
Hristos şi să declarăm mesajul restaurării. Dumnea-
voastră şi cu mine, astăzi şi întotdeauna, trebuie să- i 
invităm pe toţi să primească rânduielile salvării. 
Propovăduirea Evangheliei nu este o responsabilitate 
cu jumătate de normă a preoţiei. Nu este doar o 
activitate în care ne implicăm pentru un timp limitat 
sau doar o însărcinare pe care trebuie s- o îndeplinim 
ca membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă. Munca misionară este o manifestare 
a identităţii şi moştenirii noastre spirituale. Am fost 
rânduiţi înainte în existenţa premuritoare şi născuţi  
în viaţa muritoare pentru a îndeplini legământul şi 
promisiunea pe care Dumnezeu i le- a făcut lui 
Avraam. Noi ne aflăm aici, pe pământ, în acest 
moment pentru a ne folosi preoţia cu credinţă şi cu 
sârguinţă şi pentru a predica Evanghelia. Aceştia 
suntem noi şi de aceea suntem aici – astăzi – şi 
mereu” („Să devenim misionari”, p. 47). 

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări: 

 a. Ce puteţi face acum, în calitate de tineri, pentru a- i binecu-
vânta pe alţi oameni din lume? 
 b. De ce credeţi că este important ca voi să înţelegeţi că sunteţi 
seminţia lui Avraam? 

3 Nefi 21–22
Isus Hristos prezice semnele adunării casei lui Israel în 
ultimele zile. 
După cum este consemnat în 3 Nefi 21–22, Salvato-
rul i- a învăţat pe nefiţi multe lucruri despre zilele din 
urmă – perioada în care Evanghelia va fi restaurată pe 
pământ şi sfinţii se vor pregăti pentru cea de- a Doua 
Venire a Sa. 

 4. Pentru a vă ajuta să aflaţi ce a propovăduit Salvato-
rul cu privire la adunarea lui Israel din zilele din urmă, 

precum este consemnat în 3 Nefi 21–22, citiţi toate versetele din 
coloana stângă a următorului tabel. Apoi, alegeţi două dintre în-
trebările din coloana dreaptă la care să răspundeţi în jurnalul 
pentru studiul scripturilor. 
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Versete Întrebări

Citiţi 3 Nefi 21:1–2, 7. 
Apariţia Cărţii lui Mormon 
în ultimele zile va fi un semn 
că Tatăl a început adunarea 
casei lui Israel. 

 a. Când aţi văzut Cartea lui 
Mormon îndrumând (sau 
adunând) pe cineva, in-
clusiv pe voi înşivă, la Isus 
Hristos şi la legămintele 
Evangheliei? 

Citiţi 3 Nefi 21:9. Expresia  
„o lucrare mare şi minunată” 
se referă la restaurarea 
Evangheliei lui Isus Hristos. 

 b. Ce credeţi că este mare 
şi minunat în ceea ce 
priveşte restaurarea Evan-
gheliei lui Isus Hristos? 

Citiţi 3 Nefi 21:10–11 şi 
meditaţi asupra modului în 
care această descriere i se 
potriveşte profetului Joseph 
Smith. 

 c. De ce este esenţial să 
credem în cuvintele Dom-
nului care au fost aduse 
la lumină prin profetul 
Joseph Smith? 

Citiţi 3 Nefi 21:22. Dacă 
oamenii se pocăiesc şi nu îşi 
împietresc inimile, ei vor fi 
număraţi printre cei din casa 
lui Israel. 

 d. De ce credeţi că o per-
soană trebuie să se pocă-
iască pentru a face parte 
din poporul de legământ 
al lui Dumnezeu? 

Citiţi 3 Nefi 22:7–10 şi 
observaţi promisiunile pe 
care Salvatorul le- a făcut 
poporului Său de legământ 
care se va întoarce la El după 
ce a uitat legămintele pe care 
le- a făcut cu El. 

 e. De ce credeţi că este im-
portant să înţelegem că 
Domnul le arată bunătate 
veşnică şi îndurare celor 
care s- au îndepărtat de  
la El? 

Gândiţi- vă la cineva căruia puteţi să- i împărtăşiţi 
mărturia despre Isus Hristos, Cartea lui Mormon, 
restaurarea Evangheliei şi misiunea profetului Joseph 
Smith pentru a ajuta această persoană să primească 
binecuvântările Evangheliei restaurate. Gândiţi- vă, 
de asemenea, cum îi puteţi încuraja pe alţii să vină la 
Domnul, inclusiv pe cei care au fost înainte credin-
cioşi Evangheliei, dar nu mai sunt. Dacă vă gândiţi 
la o persoană anume, stabiliţi- vă ţelul de a acţiona 
conform îndemnurilor pe care le primiţi. 

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 20–22 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 

UNITATEA 27: ZIUA 1

3 Nefi 23
Introducere
După ce a citat cuvintele lui Isaia, Isus Hristos le- a 
poruncit nefiţilor să cerceteze cuvintele profeţilor. De 
asemenea, Salvatorul i- a dojenit pe nefiţi pentru că nu 
au fost sârguincioşi în ţinerea înregistrărilor. 

3 Nefi 23:1–5
Isus Hristos le porunceşte oamenilor să cerceteze cuvintele 
profeţilor. 
Meditaţi asupra experienţelor pe care le- aţi avut 
studiind scripturile pe parcursul anului care a trecut. 
Scrieţi câteva cuvinte sau expresii scurte care descriu 
binecuvântările pe care le- aţi primit în viaţa voastră în 
urma studierii scripturilor.  
  
 

Când vă uitaţi peste lista voastră, gândiţi- vă la ce vă 
învaţă aceste binecuvântări despre importanţa studierii 
scripturilor. 

După ce a citat câteva dintre învăţăturile lui Isaia (vezi 
3 Nefi 22), Salvatorul le- a poruncit oamenilor să 
cerceteze cu sârguinţă cuvintele lui Isaia şi ale 
profeţilor. Citiţi 3 Nefi 23:1–5 şi identificaţi motivul 
pentru care Salvatorul a spus că trebuie să cercetăm 
cuvintele lui Isaia şi ale profeţilor. Marcaţi cuvintele 
sau expresiile care vă vor ajuta să vă amintiţi lucrurile 
pe care le- aţi învăţat. 

Unul dintre motivele pentru care ni se porunceşte 
să studiem cuvintele lui Isaia este că „el a vorbit cu 
simţire despre toate lucrurile care sunt legate de po-
porul [de legământ al Domnului], care este din casa 
lui Israel” (3 Nefi 23:2). Fiindcă voi aţi făcut legăminte 
cu Domnul, voi sunteţi din casa lui Israel. Scrierile lui 
Isaia se referă la voi. Un alt motiv pentru care trebuie 
să studiem cuvintele lui Isaia este deoarece acestea 
vor fi împlinite în întregime (vezi 3 Nefi 23:3). 

Observaţi că, în 3 Nefi 23:1, Isus Hristos le- a poruncit 
nefiţilor în mod specific să „[cerceteze cuvintele lui 
Isaia] cu sârguinţă”. 

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări: 

 a. Care credeţi că este diferenţa dintre a citi cuvintele profeţilor 
şi a le cerceta cu sârguinţă? 
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 b. Ce metode de studiu a scripturilor vă pot ajuta să cercetaţi 
cuvintele lui Isaia şi ale profeţilor în mod eficient şi profund? 
(Puteţi recapitula lecţia Unitatea 1: ziua 1, „Să studiem scriptu-
rile”, pentru a vă aminti câteva idei importante cu privire la stu-
diul scripturilor. )

Vârstnicul Merrill J. Bateman, un membru emerit al 
Celor Şaptezeci, a menţionat câteva binecuvântări pe 
care le primim în viaţa noastră când cercetăm cuvin-
tele profeţilor: „Sunt anumite binecuvântări dobândite 
în urma cercetării scripturilor. Când cineva studiază 
cuvintele Domnului şi le dă ascultare, se apropie mai 
mult de Salvator şi dobândeşte o dorinţă mai mare de a 
trăi o viaţă neprihănită. Puterea de a se împotrivi ispitei 
creşte, iar slăbiciunile spirituale sunt biruite. Rănile 
spirituale sunt vindecate” („Coming unto Christ by 
Searching the Scriptures”, Ensign, nov. 1992, p. 28). 

Citiţi 3 Nefi 23:5 şi căutaţi promisiunea pe care ne- a 
făcut- o Salvatorul dacă studiem scripturile şi acţionăm 
conform îndemnurilor pe care le găsim în ele. 

 2. Imaginaţi- vă că aveţi un prieten sau un membru al  
familiei căruia îi este greu să studieze scripturile cu regu-

laritate. Folosind cele învăţate în 3 Nefi 23:1–5, scrieţi ce i- aţi 
spune acestei persoane pentru a o încuraja să studieze cu sâr-
guinţă cuvintele profeţilor şi să aibă o experienţă plină de însem-
nătate studiind scripturile. 

3 Nefi 23:6–14
Isus Hristos îi mustră pe ucenicii Săi pentru că nu au 
înregistrat evenimente importante. 
Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Spencer W. 
Kimball: 

„Însuşi Domnul Isus Hristos le- a subliniat 
nefiţilor şi lamaniţilor importanţa ţinerii 
înregistrărilor [vezi 3 Nefi 23:6–13]… 

Deşi Salvatorul a făcut acest lucru cu blân-
deţe şi bunătate, mă bucur că nu am fost 
eu cel admonestat pentru că nu mi- am 

îndeplinit obligaţia de a- mi păstra înregistrările la zi… 

Nu uitaţi, Salvatorul i- a mustrat pe cei care nu au 
înregistrat evenimente importante” („The Angels May 
Quote from It”, New Era, febr. 2003, p. 32, 34–35)

Celelalte versete din 3 Nefi 23 conţin relatarea descrisă 
de preşedintele Kimball, în care Salvatorul i- a mustrat 
pe nefiţi pentru că nu au scris nişte evenimente im-
portante în cronicile lor. Citiţi 3 Nefi 23:6–11 şi identi-
ficaţi care au fost evenimentele pe care nefiţii nu le- au 
scris. De ce credeţi că era important ca nefiţii să scrie 
o înregistrare a împlinirii profeţiei făcute de Samuel 
Lamanitul? În ce mod faptul că avem acea înregistrare 
în Cartea lui Mormon ne ajută în zilele noastre? 

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarea întrebare: De ce este important să scrieţi întâm-

plările şi îndemnurile spirituale din viaţa voastră? 

Dacă aţi trăit recent o experienţă spirituală pe care 
nu aţi scris- o, aveţi în vedere să o notaţi în jurnalul 
vostru personal acum. Drept jurnal personal, puteţi 
să folosiţi un simplu caiet sau un carnet. Citiţi 3 Nefi 
23:12–14 şi observaţi ce a făcut Salvatorul după ce ne-
fiţii s- au supus poruncii de a scrie împlinirea profeţiei 
lui Samuel Lamanitul. 

Salvatorul „a prezentat toate scripturile”, ceea ce în-
seamnă că El a explicat înţelesul scripturilor. 

Citiţi 3 Nefi 24:1 şi observaţi asemănările dintre prima 
parte a acestui verset şi ceea ce s- a petrecut în 3 Nefi 
23:12–14. Observaţi că, după ce nefiţii au consemnat 
lucrurile pe care Isus Hristos îi învăţase, El le- a dat mai 
multă cunoaştere şi revelaţie clădind pe aceste lucruri. 

Folosindu- vă de ceea ce aţi învăţat în 3 Nefi 23:6–14, 
completaţi următorul principiu: Atunci când scriu 
îndemnuri şi întâmplări sacre, invit  
 . 

Există mai multe posibilităţi de a completa principiul 
de mai sus, printre care: Atunci când scriu îndemnuri 
şi întâmplări sacre, Îl invit pe Domnul să- mi dea mai 
multe revelaţii. 

Pentru a înţelege mai bine adevărul pe care l- aţi învăţat, 
citiţi următoarele două afirmaţii ale vârstnicului Rich-
ard G. Scott, din Cvorumul Celor Doisprezece Apostoli: 

„Cunoaşterea consemnată cu grijă este 
cunoaşterea care poate fi folosită la 
nevoie. Informaţiile spirituale delicate 
trebuie să fie păstrate într- un loc sfânt 
care să demonstreze Domnului cât de 
mult le preţuiţi. Acest lucru vă măreşte 

şansele de a primi mai multă lumină” („Acquiring 
Spiritual Knowledge”, Ensign, nov. 1993, p. 88). 

„Scrieţi într- un jurnal lucrurile importante pe care le 
învăţaţi de la Spirit. Veţi constata că, atunci când veţi 
scrie impresii preţioase, adesea, altele vă vor veni în 
minte. Cunoaşterea pe care o veţi dobândi va fi, de 
asemenea, disponibilă de- a lungul vieţii dumneavoas-
tră” („To Acquire Knowledge and the Strength to Use 
It Wisely”, Ensign, iunie 2002, p. 32). 

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări: 

 a. De ce credeţi că vom primi mai multe revelaţii dacă vom con-
semna revelaţiile pe care le- am primit de la Domnul? 
 b. În ce mod suntem ajutaţi să simţim recunoştinţă pentru bine-
cuvântările pe care le primim şi să ne exprimăm recunoştinţa 
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faţă de El atunci când ne folosim timpul pentru a consemna in-
fluenţa Domnului? 

Puteţi crede că nu aţi trăit experienţe deosebite sau 
sacre care să fie suficient de valoroase pentru a fi 
consemnate. Vârstnicul John H. Groberg, un membru 
emerit din Cei Şaptezeci, a vorbit despre acest lucru: 
„Unii oameni spun: «Nu am nimic de consemnat. Nu 
mi se întâmplă nimic spiritual» . Eu spun: «Începeţi să 
consemnaţi, iar lucrurile spirituale vor avea loc. Ele au 
loc tot timpul, însă noi le recunoaştem mai uşor pe mă-
sură ce scriem» ” („Writing Your Personal and Family 
History”, Ensign, mai 1980, p. 48). 

Puteţi începe să puneţi în practică ceea ce aţi învăţat 
despre consemnarea experienţelor spirituale, având 
la voi foi de hârtie, un caiet sau un jurnal pe parcur-
sul săptămânii viitoare. Consemnaţi orice îndemnuri, 
impresii, experienţe sau sentimente pe care le aveţi 
pe parcursul săptămânii. Consemnaţi, de asemenea, 
modul în care aţi fost îndrumaţi să acţionaţi în confor-
mitate cu îndemnurile pe care le primiţi. După ce aţi 
ascultat şi aţi acţionat conform îndemnurilor primite, 
scrieţi experienţele pe care le- aţi avut. 

Spuneţi cuiva (unui membru al familiei, unui prieten 
sau unui conducător al Bisericii) despre planul vostru 
de a păstra o cronică a experienţelor voastre spirituale. 
Puteţi invita această persoană să vi se alăture şi să 
consemneze experienţele sale spirituale. Dacă invitaţi 
o altă persoană să facă acest lucru împreună cu voi, vă 
puteţi încuraja reciproc şi puteţi împărtăşi unul altuia 
progresul pe care- l faceţi. Totuşi, nu uitaţi că nu este 
nevoie – şi nu ar fi potrivit – să împărtăşiţi experienţele 
spirituale unul altuia. 

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 23 şi am încheiat această lecţie în data de (data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 

UNITATEA 27: ZIUA 2

3 Nefi 24–26
Introducere
În 3 Nefi 24–25, Isus Hristos a împlinit porunca Tatălui 
Ceresc de a oferi poporului o parte din profeţiile lui 
Maleahi. Maleahi declarase că membrii casei lui Israel 
trebuiau să se pocăiască şi să se întoarcă la Domnul 

pentru a fi pregătiţi pentru venirea Salvatorului. După 
cum este consemnat în 3 Nefi 26:3, Isus Hristos le- a 
explicat oamenilor „toate lucrurile, chiar de la început 
până la timpul când El trebuia să vină în slava Sa”. 
Apoi, Mormon a propovăduit că cei cărora cred în Car-
tea lui Mormon le vor fi dezvăluite lucruri şi mai mari 
(vezi 3 Nefi 26:9). 

3 Nefi 24:1–6
Isus Hristos citează cuvintele care i- au fost date lui Maleahi 
cu privire la cea de- a Doua Venire. 
În timp ce le- a recitat nefiţilor câteva dintre profe-
ţiile lui Maleahi, Isus Hristos a făcut referire la foc şi 
la săpun. Imaginaţi- vă un foc puternic şi o bucată de 
săpun. Gândiţi- vă ce au în comun aceste două obiecte 
în calitatea lor de agenţi purificatori sau de curăţenie. 

Citiţi 3 Nefi 24:2–3. În 3 Nefi 24:2, Isus Hristos este 
comparat cu focul topitorului şi cu săpunul nălbitoru-
lui din pricina lucrurilor pe care le va face la cea de- a 
Doua Venire a Sa. În 3 Nefi 24:3, El este comparat cu 
un purificator de argint, cel care purifică argintul. Pen-
tru a înţelege aceste versete, este util să ştiţi că proce-
sul de purificare a argintului necesită ca purificatorul 
de argint să ţină o bucată de argint deasupra celei 
mai fierbinţi părţi a focului pentru a arde impurităţile. 
Purificatorul trebuie să se uite la argint îndeaproape, 
deoarece, dacă argintul este lăsat chiar şi un moment 
prea mult în flăcări, va fi distrus. Un nălbitor este o 
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dacă ne vom întoarce la Domnul, El Se va întoarce 
la noi. 

Citiţi 3 Nefi 24:8–10 şi căutaţi un mod prin care Dom-
nul a indicat că fiii lui Iacov se puteau întoarce la El şi, 
astfel, se puteau pregăti pentru cea de- a Doua Venire. 
Puteţi include plata zeciuielilor şi a darurilor în lista de 
sub titlul pe care l- aţi scris în jurnal la tema 1. 

Citiţi următorul sfat al preşedintelui Gordon B. Hin-
ckley cu privire la zeciuială: „Ne putem plăti zeciulala. 
Aceasta nu este în măsură atât de mare o problemă 
de bani, ci una de credinţă” („Let Us Move This Work 
Forward”, Ensign, nov. 1985, p. 85)

Meditaţi câteva momente asupra modului în care 
dorinţa voastră de a oferi zeciuieli şi daruri Domnului 
este un indicator al credinţei voastre în El. Citiţi 3 Nefi 
24:10–12 şi concentraţi- vă pe binecuvântările promise 
celor care plătesc o zeciuială completă şi cinstită. 

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
următoarele întrebări: 

 a. Ce binecuvântări aţi primit prin supunere faţă de legea ze-
ciuielii? 
 b. Cum credeţi că supunerea faţă de porunca de a vă plăti ze-
ciuielile şi darurile v- a ajutat să vă pregătiţi din punct de vedere 
spiritual pentru cea de-a Doua Venire? 

Unii oameni din vechiul Israel au cârtit spunând că 
supunerea faţă de poruncile Domnului nu le- a folosit 
la nimic. Ei au simţit că eforturile lor au fost zadar-
nice sau fără rost (vezi 3 Nefi 24:14). Pe de altă parte, 
ei s- au plâns că cei trufaşi şi ticăloşi erau „[fericiţi]”, 
„ridicaţi” şi „scăpaţi” (3 Nefi 24:15). Cu alte cuvinte, 
aceşti oameni pretindeau că celor ticăloşi le mergea 
mai bine decât celor neprihăniţi. Domnul a răspuns 
acestor plângeri spunând că cei care se tem de Dom-
nul şi cinstesc numele Lui şi care se adună adeseori 
să vorbească unul cu altul, îşi vor găsi numele scrise 
într- o „carte de aducere- aminte” (3 Nefi 24:16). Ei vor 
fi aceia care vor fi pregătiţi pentru venirea Domnului 
şi vor fi cruţaţi precum propriile Sale „comori” (vezi 
3 Nefi 24:16–17). Domnul le- a dat celor care s- au plâns 
provocarea de a aştepta şi de a observa rezultatul final, 
când se vor putea „întoarce şi deosebi între cel drept şi 
cel rău” (3 Nefi 24:18). Ei vor vedea că celor neprihăniţi 
le va fi mai bine la sfârşit. 

3 Nefi 25
Isus Hristos citează profeţiile lui Maleahi potrivit cărora Ilie 
se va întoarce înainte de cea de-a Doua Venire. 
Citiţi 3 Nefi 25:1–3 şi căutaţi motivul pentru care a 
Doua Venire va fi o binecuvântare pentru cei care au 
credinţă în Isus Hristos. Cuvântul rădăcină din verse-
tul 1 se referă la strămoşi, iar cuvântul ramură se referă 

persoană care curăţă şi înălbeşte veşminte folosind 
săpun. „Fiii lui Levi” au fost cei care au deţinut preoţia 
în vechiul Israel; acest termen se aplică tuturor oame-
nilor Domnului de astăzi. 

Gândiţi- vă ce sugerează aceste imagini cu privire la 
ceea ce se va întâmpla la cea de- a Doua Venire a lui 
Isus Hristos. În scripturile voastre, lângă 3 Nefi 24:2–3, 
puteţi scrie: La cea de- a Doua Venire a Sa, Isus Hris-
tos va purifica poporul Său. 

Citiţi 3 Nefi 24:5–6 şi identificaţi cine va fi nimicit sau 
distrus la venirea Salvatorului şi cine nu va fi. (Ob-
servaţi că în acest pasaj „[fiii] lui Iacov” sunt poporul 
Domnului din casa lui Israel. ) Din aceste versete, învă-
ţăm următorul principiu: La venirea Sa, Isus Hristos 
îi va judeca pe cei ticăloşi. 

 1. Scrieţi următorul titlu în jurnalul pentru studiul scrip-
turilor: Ce trebuie să fac pentru a mă pregăti pentru cea 

de- a Doua Venire a lui Isus Hristos. Pe măsură ce continuaţi să 
studiaţi 3 Nefi 24–26, enumeraţi, sub acest titlu, lucrurile pe care 
le învăţaţi şi care vă vor ajuta să vă pregătiţi pentru cea de-a 
Doua Venire a lui Isus Hristos. 

3 Nefi 24:7–18
Maleahi îi învaţă pe cei din casa lui Israel cu privire la 
modul de a se întoarce la Domnul. 
Imaginaţi- vă că un prieten apropiat sau un membru 
al familiei nu pare a fi îngrijorat cu privire la modul 
în care faptele unei persoane ar putea să o afecteze 
la Judecată, la cea de- a Doua Venire sau în eternitate. 
Gândiţi- vă la ce i- aţi putea spune pentru a încerca să 
îl ajutaţi. Citiţi 3 Nefi 24:7 şi identificaţi ce le- a spus 
Domnul fiilor lui Iacov care începuseră să se îndepăr-
teze de la El. Ce credeţi că înseamnă că oamenii „[s- 
au] îndepărtat” de rânduielile Domnului? 

În Biserică, o rânduială este un act sacru, formal, care 
se înfăptuieşte prin autoritatea preoţiei. Unele rânduieli 
sunt esenţiale pentru exaltarea noastră. Aceste rânduieli 
se numesc „rânduieli necesare salvării”. Acestea sunt 
botezul, confirmarea, rânduirea la Preoţia lui Melhise-
dec (pentru bărbaţi), înzestrarea în templu şi pecetluirea 
căsătoriei. În cazul fiecărei rânduieli, noi facem legă-
minte solemne cu Domnul. Puteţi enumera rânduielile 
necesare salvării sub titlul pe care l- aţi scris la tema 1. 
Gândiţi- vă cum vă ajută aceste rânduieli să vă pregătiţi 
pentru cea de- a Doua Venire. 

Deşi poporul Domnului s- a îndepărtat de rânduielile 
şi legămintele Evangheliei, observaţi promisiunea din 
3 Nefi 24:7, pe care le- a dat- o Domnul cu condiţia ca 
ei să se întoarcă. Puteţi marca această promisiune în 
scripturile voastre pentru a vă ajuta să vă amintiţi că, 



278

la urmaşi. Prin urmare, în viaţa următoare, cei ticăloşi 
nu se vor bucura de binecuvântările de a fi pecetluiţi cu 
strămoşii sau urmaşii lor. Viţeii care „[cresc în] grajd” 
sunt un simbol al copiilor care sunt protejaţi, îngrijiţi şi 
au toate lucrurile de care au nevoie să crească. 

Salvatorul a împărtăşit cu nefiţii ceea ce a scris Maleahi 
despre un eveniment care urma să se întâmple înainte 
de cea de-a Doua Venire şi care l- ar implica pe profetul 
Ilie din Vechiul Testament. Citiţi 3 Nefi 25:5–6 şi obser-
vaţi ce a propovăduit Maleahi că va face Ilie pentru a 
ajuta la pregătirea lumii pentru venirea Domnului. 

Întoarcerea lui Ilie pe pământ a fost o parte esenţială a 
restaurării Evangheliei. În 3 aprilie 1836, Ilie i- a apărut 
lui Joseph Smith şi Oliver Cowdery în templul recent 
dedicat din Kirtland (vezi D&L 110). El le- a conferit 
puterea de pecetluire a preoţiei, făcând posibilă pecet-
luirea familiilor din generaţie în generaţie. Ce credeţi 
că înseamnă afirmaţia „el va întoarce inima strămoşilor 
înspre copii, iar inima copiilor înspre strămoşii lor” 
(3 Nefi 25:6)?  
 

Aceste versete ne învaţă că pe măsură ce ne întoar-
cem inima înspre strămoşii noştri, noi ajutăm la 
pregătirea pământului pentru a Doua Venire a lui 
Isus Hristos. 

 3. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor despre o 
experienţă pe care aţi trăit- o voi sau membrii familiei 

voastre care v- a ajutat să vă întoarceţi inima spre strămoşii 
voştri. Aceasta poate include pecetluirea în templul cel sfânt, cer-
cetarea istoriei familiei sau participarea la botezuri pentru şi în 
folosul celor morţi. Dacă nu vă vine în minte nicio experienţă, 
scrieţi un paragraf scurt despre dorinţa voastră de a participa la 
această lucrare. (La exerciţiul 1 din jurnal, puteţi scrie: a primi 

rânduielile din templu pentru voi şi familia voastră, a merge la 
templu şi a aduna informaţii despre istoria familiei. )

3 Nefi 26
Trebuie să fim pregătiţi să primim mai mult din lucrurile pe 
care le- a revelat Isus Hristos. 
În 3 Nefi 26:3, aflăm că Salvatorul i- a învăţat pe nefiţi 
„toate lucrurile care trebuie să vină pe faţa pământu-
lui”. Citiţi 3 Nefi 26:6–8 pentru a afla cât din predica 
Salvatorului este cuprinsă în Cartea lui Mormon. Stu-
diaţi 3 Nefi 26:9–11 pentru a afla motivul pentru care 
Mormon nu a inclus totul. 

Domnul l- a îndrumat pe Mormon să includă numai 
o mică parte din acele învăţături pentru a ne pune 
credinţa la încercare. Din 3 Nefi 26:1–21 învăţăm că, 
pe măsură ce credem ceea ce a revelat Dumnezeu, 
ne pregătim pentru a primi mai multe revelaţii. De 
ce credeţi că este important să credem adevărurile pe 
care le- am primit deja înainte de a primi mai mult din 
adevăr? (Vezi Alma 12:9–11. ) Cum putem arăta că noi 
credem în ceea ce Domnul a revelat? 

 4. Pentru a pune în practică principiul de mai sus scris 
cu caractere aldine, scrieţi răspunsul la următoarea între-

bare în jurnalul pentru studiul scripturilor: Ce faceţi în viaţa voas-
tră pentru a vă demonstra credinţa în Cartea lui Mormon? 

După cum este consemnat în celelalte versete din 
3 Nefi 26, Mormon a făcut un rezumat al slujirii Sal-
vatorului printre nefiţi şi al efectului pe care l- a avut 
asupra acestora. Citiţi 3 Nefi 26:13–21 şi marcaţi, dacă 
doriţi, modul în care oamenii au pus în practică cuvin-
tele lui Isus Hristos. 

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 24–26 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 

UNITATEA 27: ZIUA 3

3 Nefi 27
Introducere
La începutul slujirii lor, după cea de- a doua zi în care 
Salvatorul a apărut printre ei, cei doisprezece nefiţi 
s- au întâlnit pentru a se ruga cu tărie şi pentru a posti. 
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în care aţi văzut cu ochii voştri când Tatăl Ceresc Şi- a 
arătat propriile Sale lucrări în Biserică. 

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi Pentru 
mine, este important că sunt membru al adevăratei Bise-

rici a lui Isus Hristos deoarece… Apoi, scrieţi un paragraf scurt în 
care să descrieţi gândurile voastre cu privire la această frază. În-
cercaţi să includeţi cât mai multe motive folosind ceea ce aţi în-
văţat din 3 Nefi 27:1–12. 

3 Nefi 27:13–22
Isus Hristos defineşte Evanghelia Sa şi propovăduieşte ce 
trebuie să facem pentru a sta fără pată înaintea Lui. 
Gândiţi- vă la o situaţie în care aţi făcut ceva ce ştiaţi 
că era greşit. Amintiţi- vă cum v- aţi simţit când s- a 
aflat adevărul despre ceea ce aţi făcut. Meditaţi asupra 
următoarelor întrebări: Cum v- aţi simţi dacă aţi sta 
înaintea Domnului pentru a fi judecat şi ar mai exista 
fapte rele de care nu v- aţi pocăit? Cum v- aţi simţi dacă 
aţi sta înaintea Domnului pentru a fi judecat şi nu v- aţi 
putea pocăi de păcatele pe care le- aţi comis în timpul 
vieţii? 

După ce i- a învăţat pe nefiţi că Biserica Sa trebuie să fie 
zidită pe Evanghelia Sa, Salvatorul i- a învăţat ce este 
Evanghelia Sa. Cuvântul Evanghelie înseamnă „veste 
bună” sau „veşti de bucurie”. Prin Evanghelie, există 
veşti bune pentru noi toţi dacă păcătuim. 

 2. Citiţi 3 Nefi 27:13–16, 19 şi căutaţi părţi ale Evanghe-
liei care reprezintă veşti bune pentru noi toţi. Temelia 

Evangheliei lui Isus Hristos este faptul că El a făcut voia Ta-
tălui Său înfăptuind ispăşirea. În jurnalul pentru studiul scrip-
turilor, răspundeţi la următoarele întrebări: 
 a. Salvatorul le- a mărturisit ucenicilor Săi că El a venit în lume 
pentru a face voinţa Tatălui Său. Potrivit celor consemnate în 
3 Nefi 27:14, care a fost voinţa Tatălui Ceresc pentru Fiul Său 
cel Sfânt? 
 b. Deoarece Salvatorul a îndeplinit voinţa Tatălui Său, ce este 
acum disponibil întregii omeniri? (vezi, în special, 3 Nefi 27:19). 

 3. Pentru a vă ajuta să apreciaţi măreţia acestei veşti 
bune, citiţi una sau mai multe dintre pasajele următoare 

şi scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor o explicaţie scurtă 
despre motivul pentru care ispăşirea lui Isus Hristos este o veste 
atât de bună:2 Nefi 9:8–10; Alma 34:14–16; Helaman 14:15–18. 
Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a depus mărturie cu privire la 
motivul pentru care Evanghelia este o veste bună pen-
tru toţi oamenii: „«Vestea bună» [este] că moartea şi 
iadul pot fi biruite, că greşelile şi păcatele pot fi învinse, 
că există speranţă, că primim ajutor, că ce nu poate fi 
rezolvat este rezolvat, că duşmanul a fost învins. Vestea 
cea bună este că mormântul tuturor va fi, într- o bună 
zi, gol, că sufletul fiecărei persoane va putea fi din nou 

Isus Hristos le- a apărut din nou şi a răspuns la întrebă-
rile lor cu privire la numele pe care ar trebui să îl aibă 
Biserica. Salvatorul i- a învăţat că ispăşirea este punctul 
central al Evangheliei Sale şi că, prin ispăşire, putem 
sta în faţa Lui curaţi, dacă ne pocăim, suntem botezaţi 
şi îndurăm până la sfârşit. De asemenea, El le- a porun-
cit ucenicilor Săi să fie asemenea Lui. 

3 Nefi 27:1–12
Domnul îi învaţă pe cei doisprezece ucenici că Biserica Sa 
trebuie să poarte numele Său. 
Imaginaţi- vă că doriţi să puneţi bazele unui club sau 
echipe noi. Hotărâţi ce fel de club sau echipă aţi crea şi, 
apoi, alegeţi un nume pentru acesta. Scrieţi numele şi 
tipul organizaţiei alese:  
  
 

Gândiţi- vă la nişte organizaţii pe care le cunoaşteţi şi  
la ceea ce reprezintă numele lor din punct de vedere  
al scopului şi oamenilor care fac parte din ele. 

Cei doisprezece nefiţi au continuat să propovăduiască 
şi să boteze oamenii. Într- o zi, ei erau uniţi în post şi 
rugăciune, când Salvatorul i- a vizitat din nou (vezi 
3 Nefi 27:1–2). Citiţi 3 Nefi 27:3–7, pentru a afla care a 
fost întrebarea pe care ucenicii I- au adresat- o Salva-
torului şi ce răspuns le- a dat. Puteţi marca motivele 
pe care Isus Hristos le- a menţionat pentru numirea 
Bisericii după numele Lui. 

Căutaţi în 3 Nefi 27:8–10 şi marcaţi indicatorii Bisericii 
adevărate, după cum a propovăduit Salvatorul. Comple-
taţi următoarea propoziţie în manualul vostru pentru a 
indica mai multe caracteristici ale Bisericii adevărate: 

Adevărata Biserică a lui Isus Hristos este  
  
 . 

Gândiţi- vă motivul pentru care este important ca 
adevărata Biserică a lui Isus Hristos, nu doar să poarte 
numele Său, dar să fie, de asemenea, zidită pe Evan-
ghelia Sa (vezi 3 Nefi 27:8–10). Salvatorul le- a promis 
nefiţilor că, dacă Biserica este zidită pe Evanghelia Sa, 
atunci Tatăl Ceresc Îşi va arăta prin ea propriile Sale 
lucrări (vezi 3 Nefi 27:10). Meditaţi asupra modului  
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pur, că fiecare copil al lui Dumnezeu se poate întoarce 
la Tatăl care i- a dat viaţă” („Missionary Work and the 
Atonement”, Ensign, mart. 2001, p. 8, 10). 

Aţi auzit vreodată pe cineva spunând că trebuie să 
„trăim potrivit Evangheliei”? Când cineva ne invită  
să „trăim potrivit Evangheliei”, ne invită, de obicei,  
să trăim potrivit principiilor şi să primim rânduielile 
care atrag după ele puterea ispăşirii lui Isus Hristos în 
vieţile noastre ca noi să putem fi salvaţi. Citiţi 3 Nefi 
27:20–21 şi observaţi ce trebuie să facem pentru a 
primi toate binecuvântările ispăşirii şi pentru a ne 
pregăti pentru judecată. 

 4. Scrieţi Dacă noi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
atunci vom putea să stăm fără de pată înaintea lui 

Isus Hristos, în jurnalul pentru studiul scripturilor. Completaţi 
această frază scriind un principiu al Evangheliei care se găseşte 
în 3 Nefi 27:20–21 pe care trebuie să- l urmăm pentru a sta fără 
de pată înaintea Domnului. (Puteţi identifica mai multe principii 
pentru partea care începe cu „dacă”. ) În jurnalul pentru studiul 
scripturilor, răspundeţi apoi la următoarea întrebare: Ce pot face 
chiar acum în viaţa mea pentru a „trăi potrivit Evangheliei” mai 
din plin astfel încât să pot beneficia de puterea ispăşirii şi să stau 
fără de pată înaintea lui Dumnezeu în ultima zi? 

Meditaţi asupra sentimentelor pe care le veţi avea când 
veţi sta în faţa lui Isus Hristos ştiind că aţi fost făcuţi 
curaţi prin ispăşirea Sa datorită faptului că v- aţi supus 
principiilor, poruncilor şi rânduielilor Evangheliei Sale. 

3 Nefi 27:23–33
Isus Hristos îi instruieşte pe ucenicii Săi să fie tot aşa cum 
este El. 
După cum este consemnat la sfârşitul capitolului 
3 Nefi 27, Isus Hristos le- a dat celor doisprezece 
ucenici ai Săi instrucţiuni şi i- a învăţat despre rolul lor 
de conducători şi judecători pentru oamenii lor. Citiţi 
3 Nefi 27:27 şi căutaţi porunca pe care El le- a dat- o 
ucenicilor pentru a- i ajuta să îşi îndeplinească cu nepri-
hănire rolurile lor. Gândiţi- vă pentru câteva momente 
la următoarele întrebări: 

• De ce ar fi important ca cei care îi judecă pe alţii să 
fie asemenea Salvatorului? 

• Având în vedere 3 Nefi 27:21, ce le- a poruncit Salva-
torul ucenicilor? 

• Care este legătura dintre a face lucrurile pe care le- a 
făcut Salvatorul şi a deveni asemenea Lui? 

Recitiţi 3 Nefi 27:21, 27 şi marcaţi în scripturile voas-
tre cuvintele şi expresiile care arată că Domnul Se 
aşteaptă ca ucenicii Săi să păşească pe urmele Sale 
şi să devină asemenea Lui. 

 5. Pentru a vă ajuta să puneţi în practică învăţăturile 
Salvatorului şi să fiţi mai asemănători Lui, în jurnalul pen-

tru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele întrebări: 
 a. Ce ocazii am avut ieri de a fi asemenea Salvatorului? 
 b. Cum pot să fiu astăzi mai asemănător Salvatorului? 
 c. Ce lucruri pe care le- a făcut Salvatorul le- aş putea face mâine 
la şcoală sau acasă? 

Preşedintele Ezra Taft Benson ne- a învăţat 
că cei care se străduiesc să devină aseme-
nea lui Isus Hristos devin cu adevărat 
măreţi: „Omul cel mai măreţ şi mai 
binecuvântat şi fericit este cel a cărui viaţă 
se apropie cel mai mult de tiparul celei a 

lui Hristos. Acesta nu are nimic de- a face cu avuţia, 
puterea sau prestigiul lumesc. Singurul test adevărat al 
măreţiei, al gradului de binecuvântare şi al fericirii este 
gradul de apropiere al unui om de ceea ce este Învăţă-
torul, Isus Hristos. El este calea cea dreaptă, întregul 
adevăr şi viaţa îmbelşugată” („Jesus Christ − Gifts and 
Expectations”, Ensign, dec. 1988, p. 2). 

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 27 şi am încheiat această lecţie în data de (data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 
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3 Nefi 28:1–11
Isus Hristos îndeplineşte dorinţele celor doisprezece ucenici 
ai Săi. 
Meditaţi asupra modului în care aţi reacţiona dacă Isus 
Hristos v- ar apărea şi v- ar întreba: „Ce doriţi voi de la 
Mine? ”. 

Scrieţi pe scurt pe care dintre dorinţele voastre nepri-
hănite aţi împărtăşi- o cu El.  
 

Citiţi 3 Nefi 28:1–3 şi observaţi ce au răspuns cei nouă 
nefiţi când Domnul i- a întrebat: „Ce doriţi voi de la 
Mine? ”. Observaţi ce părere a avut Salvatorul despre 
dorinţa lor. 

Citiţi 3 Nefi 28:4–7 pentru a afla ce au dorit ceilalţi 
trei ucenici de la Salvator. Observaţi ce părere a avut 
Isus Hristos cu privire la dorinţa acestor trei ucenici. 
Meditaţi asupra motivului pentru care credeţi că 
Domnul a spus că ei erau „mai binecuvântaţi” dato-
rită dorinţei lor. 

Citiţi 3 Nefi 28:8–10 pentru a afla modul în care Sal-
vatorul a descris binecuvântările pe care le vor primi 
cei trei ucenici datorită dorinţelor lor de a lucra printre 
oamenii de pe pământ. Scrieţi următorul adevăr pe 
marginea scripturilor voastre sau în jurnalul pentru 
studiul scripturilor: Domnul ne binecuvântează în 
acord cu dorinţele noastre neprihănite. Citiţi urmă-
toarea declaraţie a vârstnicului Neal A. Maxwell, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, pentru a vedea 
importanţa dorinţelor neprihănite: 

„În timp, ceea ce ne dorim cu insistenţă 
reprezintă ceea ce vom deveni în cele  
din urmă, precum şi ceea ce vom primi  
în eternitate… 

„Prin urmare, dorinţele neprihănite 
trebuie să fie neîncetate, pentru că, a spus preşedin-
tele Brigham Young, «bărbaţii şi femeile, care doresc să 
dobândească un loc în împărăţia celestială, îşi vor da 
seama că trebuie să se lupte în fiecare zi» (în Journal of 
Discourses, 11:14)” („According to the Desire of [Our] 
Hearts”, Ensign, nov. 1996, p. 21–22). 

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre întrebările următoare sau la ambele: 

 a. V- aţi simţit vreodată binecuvântaţi de Domnul când aţi acţio-
nat în acord cu dorinţele voastre neprihănite? 
 b. Ce veţi face începând de astăzi pentru a vă dezvolta dorinţele 
neprihănite şi pentru a fi demni de binecuvântările Domnului? 

UNITATEA 27: ZIUA 4

3 Nefi 28–30
Introducere
Înainte de plecarea Sa, Isus Hristos i- a întrebat pe 
fiecare dintre cei doisprezece ucenici ai Săi ce doreau 
de la El. Nouă din ei au cerut să se întoarcă repede la El 
după ce slujirea lor pe pământ avea să se încheie. Trei 
din ei au cerut să rămână pe pământ şi să continue să 
lucreze pentru a aduce suflete la Hristos până ce El Se 
va întoarce. Domnul a îndeplinit ambele dorinţe ne-
prihănite. Mormon a oferit detalii cu privire la slujirea 
celor trei nefiţi pe pământ. 

Pe măsură ce Mormon şi- a încheiat relatarea despre 
vizita Salvatorului printre nefiţi, el a explicat că apa-
riţia Cărţii lui Mormon va fi un semn că Domnul Îşi 
îndeplineşte legământul pe care l- a făcut cu casa lui 
Israel. În concluzia cărţii 3 Nefi, Mormon a consem-
nat cuvintele lui Isus Hristos, prin care îi invită pe toţi 
oamenii să se pocăiască şi să fie număraţi printre  
cei din casa lui Israel. 
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3 Nefi 28:12–35
Mormon descrie slujirea celor trei nefiţi.
Mulţi oameni au auzit legende, mituri şi zvonuri despre 
presupuse vizite ale celor trei nefiţi. În loc să vă bazaţi 
pe poveşti, aflaţi ce spun scripturile despre misiunea lor 
şi cum au putut sluji cu putere „ca şi îngerii lui Dum-
nezeu” (3 Nefi 28:30). 

Citiţi 3 Nefi 28:12–17 pentru a afla ce li s- a întâmplat 
celor trei nefiţi. Potrivit celor consemnate în 3 Nefi 
28:15, care a fost motivul pentru care ucenicii au trebuit 
să sufere această schimbare?  
 

Citiţi 3 Nefi 28:18–23 şi observaţi modul în care 
Domnul i- a binecuvântat pe cei trei nefiţi pentru ca 
aceştia să- şi poată îndeplini dorinţele lor neprihănite. 
Gândiţi- vă la ce ne învaţă aceste trei versete despre do-
rinţa Domnului de a ne binecuvânta atunci când trăim 
în acord cu dorinţele noastre neprihănite. 

Studiaţi 3 Nefi 28:25–31 şi identificaţi cine a beneficiat 
de slujirea celor trei nefiţi şi cine încă mai beneficiază. 
Puteţi marca lucrurile pe care le aflaţi. 

3 Nefi 28:36–40
Mormon ne învaţă despre natura fiinţelor a căror trupuri 
sunt schimbate. 
Gândiţi- vă la o situaţie în care aţi avut o întrebare cu 
privire la Evanghelie sau v- aţi confruntat cu o provo-
care. Citiţi 3 Nefi 28:36 şi observaţi lucrurile pe care 
Mormon nu le- a înţeles cu privire la starea trupuri-
lor fizice ale celor trei nefiţi după schimbarea trăită. 
Meditaţi asupra răspunsurilor la următoarea întrebare: 
La cine apelaţi de obicei atunci când aveţi o întrebare 
cu privire la Evanghelie? Citiţi 3 Nefi 28:36–37 pentru 
a afla ce a făcut Mormon pentru a găsi răspunsul la 
întrebarea lui. 

Studiaţi 3 Nefi 28:37–40 şi fiţi atenţi ce a aflat Mormon 
despre schimbarea care a avut loc în trupurile celor trei 
nefiţi. Starea sau condiţia de care s- au bucurat cei trei 
nefiţi se numeşte „transformare” care este ca o schim-
bare la faţă (vezi 3 Nefi 28:17) de lungă durată. Fiinţele 
transformate sunt tot muritoare, dar, după cum ne- a 
învăţat profetul Joseph Smith, trupurile lor fizice au fost 
schimbate dintr- o stare telestială într- o stare terestrială; 
ele sunt eliberate de suferinţele fizice ale trupurilor lor 
muritoare (vezi History of the Church, 4:210). Fiinţele 
transformate pot apărea şi dispărea după cum doresc 
şi după cum doreşte Dumnezeu (vezi 3 Nefi 28:27–30). 
Ele ajută la aducerea sufletelor la salvare şi rămân într- o 
stare transformată până la cea de- a Doua Venire a lui Isus 
Hristos, când vor trece printr- o altă schimbare pentru a fi 
persoane înviate, glorificate (vezi 3 Nefi 28:7–8, 39–40). 

Învăţăm din experienţa lui Mormon că, dacă Îi cerem 
Domnului înţelegere, vom primi revelaţie. Puteţi 
scrie acest principiu în scripturile voastre sau în jurnalul 
pentru studiul scripturilor. 

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, consemnaţi o 
experienţă în care voi sau cineva cunoscut i- aţi cerut 

Domnului răspunsuri prin rugăciune spusă din inimă. 

3 Nefi 29
Mormon depune mărturie că, în ultimele zile, Domnul va 
împlini legământul pe care l- a făcut cu casa lui Israel. 
După ce Mormon a scris despre vizita Salvatorului la 
poporul din Cartea lui Mormon, el a profeţit cu privire 
la împlinirea promisiunilor Domnului în ultimele zile. 
Meditaţi asupra răspunsului la următoarea întrebare: 
Când aţi învăţat despre sau aţi fost martorul împlinirii 
uneia dintre promisiunile lui Dumnezeu? 

Puteţi să marcaţi cuvintele atunci când şi atunci pe 
măsură ce studiaţi 3 Nefi 29:1–3. Aceste cuvinte vă vor 
ajuta să identificaţi un eveniment care arată că Domnul 
Îşi ţine promisiunile făcute casei lui Israel în ultimele 
zile. (Cuvintele „aceste spuse” din 3 Nefi 29:1 se referă 
la scrierile din Cartea lui Mormon. )

În 3 Nefi 29:1–3 învăţăm că apariţia Cărţii lui Mor-
mon este un semn că Domnul împlineşte legămân-
tul pe care l- a făcut cu casa lui Israel. 

Cartea lui Mormon ne asigură că Domnul îi pregăteşte 
pe oamenii Săi pentru venirea Sa (vezi 3 Nefi 29:2). În 
timp ce citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului 
Russel M. Nelson, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, marcaţi modul în care ne ajută Cartea lui 
Mormon să ne pregătim pentru venirea Salvatorului: 

„Cartea lui Mormon este o dovadă tangibilă că Domnul 
a început să adune Israelul, pe copiii Săi de legământ… 

Într- adevăr, Domnul nu a uitat! El ne- a binecuvân-
tat pe noi şi i- a binecuvântat pe alţii din întreaga 
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lume prin Cartea lui Mormon… Ea ne ajută să facem 
legăminte cu Dumnezeu. Ne invită să ne amintim de 
El şi să Îl cunoaştem pe Fiul Său Preaiubit. Este un alt 
testament al lui Isus Hristos” („Legăminte”, Ensign 
sau Liahona, nov. 2011, p. 88). 

 3. Citiţi 3 Nefi 29:4–6 şi completaţi una sau sau ambele 
activităţi în jurnalul pentru studiul scripturilor: 

 a. Identificaţi trei pasaje din Cartea lui Mormon care credeţi că 
ar ajuta pe cineva să vină la Isus Hristos. În cazul fiecărui pasaj, 
scrieţi o propoziţie sau două prin care să explicaţi motivul pentru 
care aţi ales acel pasaj. 
 b. Scrieţi un paragraf despre modul în care credeţi că ar putea 
Cartea lui Mormon să ajute pe cineva să înţeleagă şi să accepte 
darurile revelaţiei, profeţiei şi limbilor sau puterea Duhului Sfânt. 

3 Nefi 30
Domnul porunceşte neamurilor să se pocăiască şi să vină la El. 
Mormon şi- a încheiat consemnarea despre vizita Sal-
vatorului scriind câteva instrucţiuni specifice pe care 
le- a primit de la Isus Hristos cu privire la neamuri. 
Citiţi 3 Nefi 30:1–2 şi marcaţi toate instrucţiunile pe 
care Salvatorul le- a dat neamurilor. De asemenea, pu-
teţi să marcaţi binecuvântările disponibile neamurilor 
dacă vin la Hristos. Cu toate că 3 Nefi 30:2 se adre-
sează celor din afara Bisericii, putem folosi invitaţia lui 
Isus Hristos pentru a măsura dorinţa noastră de a trăi 
potrivit cerinţelor legământului Său. 

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următorul 
principiu: Dacă venim la Hristos, putem fi număraţi 

printre poporul Său. În jurnalul pentru studiul scripturilor, 
scrieţi motivul pentru care faptul de a fi „număraţi împreună cu 
poporul [Său], care este din casa lui Israel” este o binecuvântare 
de la Domnul (3 Nefi 30:2). 

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat 3 Nefi 28–30 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu: 
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INTRODUCERE LA  

4 Nefi
De ce studiem această carte?
În timpul studierii cărţii 4 Nefi, veţi vedea 
binecuvântările pe care le primesc oamenii care sunt 
uniţi în a trăi potrivit Evangheliei lui Isus Hristos. 
Cartea revelează faptul că toţi oamenii din întreaga 
ţară au fost convertiţi în timpul slujirii Salvatorului 
printre ei. Prin supunerea faţă de porunci, ei 
s-au bucurat de pace, prosperitate şi minunate 
binecuvântări spirituale. Mormon a declarat: „Cu 
siguranţă nu a putut să fie niciun popor mai fericit 
printre toate popoarele care au fost făcute de către 
mâna lui Dumnezeu” (4 Nefi 1:16). Veţi desprinde, de 
asemenea, învăţături importante din declinul treptat 
al acestui popor până la o stare de mare ticăloşie. 

Cine a scris această carte?
Mormon a compilat şi a prescurtat cronicile altor patru 
scriitori pentru a crea cartea 4 Nefi. Primul dintre 
aceştia a fost Nefi, după care a fost numită cartea. 
Nefi a fost fiul lui Nefi, care a fost unul dintre cei 
12 ucenici aleşi de către Domnul în timpul slujirii Sale 
printre descendenţii lui Lehi (vezi 3 Nefi 11:18–22; 
12:1). Ceilalţi trei scriitori au fost Amos, fiul lui Nefi, 
Amos, fiul lui Amos, şi Amaron, fratele lui Amos (vezi 
4 Nefi 1:19, 21, 47).

Când şi unde a fost scrisă?
Cronicile originale folosite ca sursă pentru 4 Nefi 
au fost scrise probabil între anii 34 d.H. şi 321 d.H. 
Mormon a prescurtat acele cronici cândva între anii 
345 d.H. şi 385 d.H. Mormon nu a consemnat unde  
se afla când a compilat această carte.

UNITATEA 28: ZIUA 1

4 Nefi 1
Introducere
După vizita şi slujirea lui Isus Hristos pe meleagurile 
americane, poporul a trăit conform învăţăturilor Sale 
şi s-a bucurat, timp de 200 de ani, de unitate, pros-
peritate şi fericire. Totuşi, în cele din urmă, oamenii 
au început să fie mândri şi au devenit din ce în ce 
mai ticăloşi. În scurt timp, ei s-au separat din nou în 
nefiţi şi lamaniţi şi, după 300 de ani, atât nefiţii, cât şi 
lamaniţii au devenit ticăloşi şi doar puţini au fost cei 
care au rămas neprihăniţi. 

4 Nefi 1:1–18
Toţi oamenii s-au convertit şi s-au bucurat de pace şi fericire.
Ce vă ajută să fiţi cu adevărat fericiţi?   
 

Care credeţi că este diferenţa dintre lucrurile care vă 
aduc fericire temporară şi lucrurile care pot duce la feri-
cire de durată? Citiţi 4 Nefi 1:16 pentru a găsi ceea ce a 
scris Mormon despre starea oamenilor după ce au fost 
vizitaţi de către Salvator. Puteţi marca propoziţia „cu 
siguranţă nu a putut să fie niciun popor mai fericit”.

 1. Scrieţi titlul Nu a putut să fie niciun popor mai fericit 
în jurnalul pentru studiul scripturilor şi desenaţi un cerc 

sub el, aşa cum se arată în desenul următor următor. (Veţi scrie 
lucruri înăuntrul cercului şi în jurul lui.) Citiţi 4 Nefi 1:1–2 şi cău-
taţi ce anume din ce au făcut oamenii a făcut posibilă fericirea 
lor. Scrieţi în interiorul cercului ce aţi găsit.

Nu a putut să fie niciun popor mai fericit
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Deoarece oamenii au pus în practică învăţăturile Salva-
torului, ei „erau cu toţii convertiţi la Domnul” (4 Nefi 
1:2) şi aveau parte de o mare fericire.

Vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a explicat legătura care există între 
convertire şi fericire. În timp ce citiţi cuvintele sale, 
subliniaţi ce înseamnă să fii convertit:

„Fericirea dumneavoastră de acum şi  
din veşnicie este condiţionată de gradul 
dumneavoastră de convertire şi de tran-
sformarea pe care o aduce în viaţa dum-
neavoastră. Cum puteţi să vă convertiţi  
cu adevărat? Preşedintele [Marion G.] 

Romney descrie etapele pe care trebuie să le urmaţi:

«A fi membru în Biserică şi a fi convertit nu sunt nea-
părat sinonime. Nici a fi convertit şi a avea o mărturie 
nu sunt neapărat acelaşi lucru. O mărturie se obţine 
când Duhul Sfânt îi confirmă adevărul celui care caută 
cu râvnă. O mărturie impresionantă vitalizează cre-
dinţa. Adică duce la pocăinţă şi la supunere faţă de 
porunci. Convertirea este fructul sau răsplata pocăinţei 
şi a supunerii» [din Conference Report, Conferinţa 
Zonei Guatemala, 1977, p. 8–9].

În termeni simpli, convertirea adevărată este rodul 
credinţei, al pocăinţei şi al supunerii cu consecvenţă”…

Convertirea adevărată aduce roadele fericirii de durată 
de care vă puteţi bucura şi atunci când lumea este în 
dezordine şi cei mai mulţi sunt departe de a fi fericiţi” 
(„Convertirea deplină aduce fericire”, Liahona, iulie 
2002, p. 26–28).

 2. Citiţi 4 Nefi 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18 şi căutaţi cu-
vinte şi expresii care descriu experienţele pe care le-au 

trăit oamenii deoarece erau cu toţii convertiţi la Domnul. În jur-
nalul pentru studiul scripturilor, scrieţi câteva dintre aceste cu-
vinte şi expresii împrejurul cercului pe care l-aţi desenat în 
exerciţiul anterior.

Din această perioadă de fericire şi prosperitate fără 
precedent printre nefiţi, putem învăţa că, atunci când 
un grup de oameni este convertit la Domnul, 
există unitate şi fericire. Puteţi scrie acest principiu 
în scripturi lângă 4 Nefi 1:16 sau în jurnalul pentru 
studiul scripturilor.

Gândiţi-vă cum ar fi dacă toţi oamenii din jurul vostru 
ar fi, cu adevărat, convertiţi la Domnul.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare:
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 a. Ce binecuvântări credeţi că se vor revărsa asupra familiei 
voastre dacă fiecare membru al familiei ar trăi ca oamenii despre 
care se relatează în 4 Nefi?
 b. Gândiţi-vă la o situaţie din viaţa voastră în care aţi fost bine-
cuvântaţi pentru că aţi făcut parte dintr-un grup care era unit în 
neprihănire – cum ar fi familia voastră, un cvorum, o clasă sau 
un grup de prieteni. Ce credeţi că a ajutat ca acest grup să fie 
unit în neprihănire? Ce binecuvântări aţi primit voi şi cei care  
au fost cu voi?

4 Nefi 1:19–49
Ticăloşia revine şi se răspândeşte până când mai rămân 
doar câţiva oameni neprihăniţi.
Ce credeţi că poate duce la distrugerea unei societăţi 
fericite, precum cea descrisă în 4 Nefi ?

 4. Scrieţi titlul „Distrugerea unei societăţi fericite” în 
jurnalul pentru studiul scripturilor şi desenaţi un cerc sub 

el, asemănător desenului vostru din primul exerciţiu. Citiţi 4 Nefi 
1:20, 23–24 şi căutaţi lucrurile care au început să distrugă ferici-
rea şi pacea oamenilor. Scrieţi în interiorul cercului ce aţi găsit.

Puteţi scrie în scripturi sau în jurnalul pentru studiul 
scripturilor, lângă 4 Nefi 1:24, următoarea declaraţie a 
preşedintelui Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie: 
„Mândria este un mare duşman al unităţii” („Uniţi 
într-o inimă”, Ensign sau Liahona, nov. 2008, p. 70). În 
ce mod credeţi că mândria este duşmanul unităţii?

Următoarea declaraţie a preşedintelui Dieter F. Ucht-
dorf, din Prima Preşedinţie, ne ajută să înţelegem 
natura specifică a mândriei. Subliniaţi expresiile care 
explică de ce mândria este foarte distructivă. 

„Mândria este un păcat… deoarece dă 
naştere la ură sau duşmănie şi ne pune în 
opoziţie cu Dumnezeu şi cu semenii noştri. 
Prin natura ei, mândria este un păcat al 
comparaţiei căci, deşi începe, de obicei, cu 
fraze de genul: «Uită-te cât de minunat 

sunt şi ce lucruri minunate am făcut!» se pare că se 
încheie mereu cu: «De aceea, sunt mai bun ca tine».

Când suntem plini de mândrie în inimile noastre, noi 
comitem un păcat grav, căci încălcăm cele două mari 
porunci [vezi Matei 22:36–40]. În loc să-L preaslăvim 
pe Dumnezeu şi să ne iubim aproapele, noi scoatem 
la iveală adevăratul obiect al preaslăvirii şi dragos-
tei noastre – şi anume imaginea pe care o vedem în 
oglindă” („Mândria şi preoţia”, Ensign sau Liahona, 
nov. 2010, p. 56).

 5. Citiţi 4 Nefi 1:25–27, 30–35, 38–45 şi căutaţi cuvinte 
şi expresii care descriu efectele mândriei asupra oameni-

lor. Scrieţi aceste cuvinte şi expresii împrejurul cercului desenat în 
jurnalul pentru studiul scripturilor la exerciţiul 4.

Un adevăr pe care îl putem învăţa din aceste eveni-
mente este faptul că păcatul mândriei creează dezbi-
nare şi duce la ticăloşie mai mare. Puteţi scrie această 
frază în scripturi. Cum poate afecta mândria unui om 
sau a doi oameni fericirea întregului grup?

Gândiţi-vă cine ar putea fi afectat negativ de mândria 
unei persoane în următoarele scenarii:

• o membră a unei clase a Tinerelor Fete nu vrea 
să fie atentă la lecţia pregătită de învăţătoarea ei 
despre binecuvântările pe care le primim când ne 
supunem Cuvântului de înţelepciune. Ea crede că 
nu este necesar să i se predea din nou despre Cu-
vântul de înţelepciune, tulbură desfăşurarea lecţiei 
şi refuză să participe la oră;

• un prieten tachinează sau jigneşte neîntrerupt un 
alt membru al grupului, deoarece modul în care se 
îmbracă acea persoană arată că ea nu are mulţi bani.

 6. Gândiţi-vă dacă există sau nu sentimente de mândrie 
în viaţa voastră. În timp ce vă gândiţi, ar putea fi util să 

revedeţi declaraţia preşedintelui Uchtdorf. Gândiţi-vă la ceea ce 
puteţi face pentru a vă opune mândriei şi a căuta ajutor pentru a 
întări unitatea şi neprihănirea în familiile, cvorumurile, clasele sau 
în grupurile voastre de prieteni. Scrieţi gândurile şi ţelurile voas-
tre în jurnalul pentru studiul scripturilor.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 4 Nefi 1 şi am încheiat această lecţie în data de (data). 

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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INTRODUCERE LA  

Mormon
De ce studiem această carte?
În timp ce studiaţi Cartea lui Mormon,veţi învăţa lecţii 
valoroase de la Mormon, care a trăit ca un ucenic 
fidel al lui Isus Hristos, chiar dacă a fost înconjurat, 
de-a lungul întregii sale vieţi, de „o scenă continuă 
de ticăloşie şi de lucruri abominabile”(Mormon 2:18). 
Veţi beneficia, de asemenea, de pe urma studiului 
cuvintelor lui Moroni, fiul lui Mormon, care a depus 
mărturie cititorilor din zilele din urmă: „[Voi mi-aţi 
fost arătaţi de] Isus Hristos… iar eu cunosc faptele 
voastre” (Mormon 8:35). Studiind aceste scrieri, puteţi 
învăţa despre importanţa de a alege să trăiţi potrivit 
poruncilor şi legămintelor Evangheliei lui Isus Hristos.

Cine a scris această carte?
Mormon a scris primele şapte capitole ale acestei cărţi 
făcând un scurt rezumat despre ticăloşia şi războaiele 
dintre nefiţii şi lamaniţii din zilele sale. De asemenea, 
pe plăcile mari ale lui Nefi, el a făcut „o relatare 
completă” a evenimentelor petrecute în timpul vieţii 
sale (vezi Mormon 2:18; 5:9). Când Mormon era „cam 
de zece ani”, cronicarul Amaron i-a spus că, în cele 
din urmă, el va avea responsabilitatea de a consemna 
„lucrurile pe care [le-a] observat despre acest popor” 
(Mormon 1:2, 4). În jurul vârstei de 24 de ani, el a 
primit plăcile lui Nefi şi a făcut „o cronică în acord 
cu cuvintele lui Amaron” (Mormon 2:17). Mai târziu, 
Mormon a început să prescurteze plăcile mari ale lui 
Nefi, care includeau scrieri ale unor profeţi şi cronicari 
de la Lehi până la Amarom. Aproape de sfârşitul 
vieţii sale, Mormon a „ascuns în dealul Cumora toate 
cronicile care [îi] fuseseră încredinţate lui de către 
mâna Domnului”, cu excepţia câtorva plăci pe care 
le-a dat fiului său, Moroni (Mormon 6:6 ). Apoi, el i-a 
condus pe nefiţi în ultima lor mare bătălie împotriva 
lamaniţilor. Înainte de a muri, Mormon l-a instruit 
pe Moroni să termine cronica lui. Moroni a adăugat 
scrierile care compun capitolele 8–9 ale acestei cărţi.

Când şi unde a fost scrisă?
Mormon, cel mai probabil, a scris Mormon 1–7 între 
anii 345 d.H. şi 401 d.H. (vezi Mormon 2:15–17; 8:5–6). 
El a terminat scrierile sale după marea bătălie finală 
dintre nefiţi şi lamaniţi la Cumora (vezi Mormon 
6:10–11). Moroni a scris, probabil, Mormon 8–9 între 
anii 401 d.H. şi 421 d.H. în timp ce mergea din loc în 
loc pentru a nu fi găsit şi ucis (vezi Mormon 8:4–6; 
Moroni 1:1–3).

UNITATEA 28: ZIUA 2

Mormon 1–2
Introducere
Cu toate că Mormon a crescut într-o perioadă de mare 
ticăloşie, el a ales să fie credincios. Datorită credinţei lui, 
el a fost chemat să aibă grijă de cronicile nefiţilor. Când 
avea vârsta de 15 ani, Mormon a fost „vizitat de către 
Domnul şi [a] gustat şi [a] cunoscut bunătatea lui Isus” 
(Mormon 1:15). În acelaşi an, nefiţii l-au desemnat să 
fie conducătorul armatelor lor (vezi Mormon 2:1). El 
dorea să-i ajute pe nefiţi să se pocăiască dar, din cauza 
răzvrătirii lor voite, i s-a interzis de către Domnul să le 
predice. Nefiţii au pierdut darul Duhului Sfânt şi alte 
daruri de la Dumnezeu şi au fost lăsaţi să se bazeze pe 
propria lor putere când s-au luptat cu lamaniţii.

Mormon 1:1–5
Lui Mormon i se dă responsabilitatea de a păstra cronicile 
sfinte.
Ce cuvinte v-ar plăcea să folosească oamenii atunci 
când vă descriu?   
 

Aţi fost descris vreodată ca fiind mormon? Ce în-
seamnă pentru voi faptul că sunteţi descris de cineva 
ca fiind mormon?

Preşedintele Gordon B. Hinckley a vorbit despre po-
recla mormon, pe care unii oameni o folosesc când se 
referă la membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă:

„În timp ce uneori regret că oamenii nu 
folosesc numele corect al Bisericii (când 
fac referire la ea), mă bucur că porecla pe 
care o folosesc este una de mare onoare 
care îşi are originea în numele unui om 
remarcabil şi al unei cărţi care oferă o 

mărturie de neegalat cu privire la Mântuitorul lumii.

Orice persoană care ajunge să-l cunoască pe omul 
numit Mormon citind cuvintele sale şi cugetând asu-
pra lor, orice persoană care citeşte această comoară a 
istoriei, care a fost strânsă la un loc şi păstrată în mare 
măsură de către el, va ajunge să ştie că Mormon nu 
este un cuvânt de reputaţie proastă, ci că el reprezintă 
binele suprem – acel bine care este de la Dumnezeu” 
(„Mormon Should Mean «More Good »”, Ensign, nov. 
1990, p. 52–53).

Profetul Mormon s-a născut într-o perioadă în care 
aproape toţi oamenii din ţară trăiau în ticăloşie. În acea 
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perioadă, unui profet numit Amaron i s-a poruncit să 
ascundă toate cronicile sfinte (vezi 4 Nefi 1:47–49). 
Amaron l-a vizitat pe Mormon, pe atunci un băiat în 
vârstă de zece ani, şi i-a dat instrucţiuni despre vii-
toarea lui responsabilitate cu privire la cronici. Citiţi 
Mormon 1:2 şi căutaţi cuvinte sau expresii pe care le-a 
folosit Amaron pentru a-l descrie pe tânărul Mormon.

Un cuvânt folosit de Amaron pentru a-l descrie pe 
Mormon a fost serios. Cuvântul serios înseamnă so-
lemn, sobru, neprihănit sau grav. Puteţi scrie această 
definiţie pe marginea scripturilor voastre. Ce subiecte 
sau situaţii din viaţa voastră credeţi că ar trebui să le 
abordaţi cu seriozitate? Este important să înţelegeţi că 
oamenii serioşi pot să se distreze şi pot să râdă, dar ei 
înţeleg când este potrivit să fie veseli şi când să fie mai 
serioşi.

De asemenea, Amaron l-a descris pe Mormon ca 
fiind „iute în a observa” (Mormon 1:2). Ce credeţi că 
înseamnă a fi iute în a observa? Vârstnicul David A. 
Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a ex-
plicat că acest cuvânt, a observa, este folosit în scripturi 
în două moduri: 

„[Un] dar spiritual aparent simplu şi poate mai puţin 
apreciat – capacitatea de a fi «iute în a observa» (Mor-
mon 1:2) – este extrem de vital pentru dumneavoastră 
şi pentru mine în lumea în care trăim acum şi în care 
vom trăi…

Vă rog să vă gândiţi la semnificaţia acestui important 
dar spiritual. Aşa cum este folosit în scripturi, cuvântul 
a observa are două sensuri principale. Unul exprimă 
ideea de «a vedea» sau de «a lua seama» – după cum 
învăţăm în Isaia 42:20…

Al doilea sens al cuvântului a observa sugerează ideea 
de «a fi supus» sau de «a ţine» – aşa cum se arată clar 
în [Doctrină şi legăminte 54:6]…

Când suntem iuţi în a observa, privim sau luăm în 
seamă şi ne supunem cu promptitudine. Fiecare dintre 
aceste elemente fundamentale – a privi şi a fi supus – 
sunt esenţiale pentru a fi iute în a observa. Iar profetul 
Mormon este un exemplu impresionant de punere în 
practică a acestui dar” („Quick to observe”, Ensign, dec. 
2006, p. 31–32).

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi gândurile 
voastre despre modul în care această trăsătură de carac-

ter de a fi iute în a observa vă poate ajuta în viaţa de zi cu zi.

Citiţi Mormon 1:3–5 şi identificaţi instrucţiunile pe care 
Amaron i le-a dat lui Mormon. Cum l-ar fi putut ajuta 
pe Mormon trăsăturile sale de caracter de a fi serios şi 
iute în a observa în îndeplinirea responsabilităţilor?

Mormon 1:6–19
Lui Mormon i se interzice să predice din cauza răzvrătirii 
voite a poporului.
Aţi pierdut vreodată ceva foarte valoros? Încă din ti-
nereţea lui, Mormon a fost martorul mai multor bătălii 
dintre nefiţi şi lamaniţi şi răspândirii unei mari ticăloşii 
în întreaga ţară (vezi Mormon 1:6–13). Mormon a scris 
că, din cauză că ticăloşia nefiţilor a devenit foarte mare, 
ei au pierdut multe daruri preţioase de la Domnul.

 2. În jurnalele pentru studiul scripturilor, faceţi două co-
loane. Intitulaţi prima coloană „Daruri pe care le-au pier-

dut nefiţii”. Citiţi Mormon 1:13–14, 18 şi căutaţi care sunt 
darurile pe care Domnul le-a luat de la nefiţi. Scrieţi în prima co-
loană ce aţi găsit. Intitulaţi cea de-a doua coloană „De ce a luat 
Domnul aceste daruri”. Citiţi Mormon 1:14, 16–17, 19 şi căutaţi 
motivele pentru care Domnul a luat darurile de la nefiţi. Scrieţi ce 
aţi găsit, în a doua coloană. 

Din aceste versete, învăţăm că ticăloşia şi lipsa 
credinţei îndepărtează darurile lui Dumnezeu şi 
influenţa Duhului Sfânt. Răzvrătirea nefiţilor a fost 
de amploare, dar acest principiu ni se aplică şi nouă, 
individual, când nu ne supunem poruncilor date de 
Dumnezeu.

Dacă aţi fi trăit în perioada în care a trăit Mormon, care 
dintre darurile lui Dumnezeu menţionate în Mormon 
1:13–14, 18 sunt cele pe care le-aţi fi regretat cel mai 
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mult dacă le-aţi fi pierdut?   
 

Citiţi Mormon 1:15 şi căutaţi ce experienţă a trăit Mor-
mon în timp ce restul nefiţilor pierdeau darul Duhului 
Sfânt şi alte daruri de la Dumnezeu. De ce credeţi că 
Mormon putea să aibă experienţe spirituale chiar dacă 
se afla in mijlocul unei ticăloşii foarte mari?

Mormon 2:1–15
Mormon conduce oştirile nefite şi se întristează din cauza 
ticăloşiei lor.
Gândiţi-vă la următorul scenariu: Un bărbat în vârstă 
de 30 de ani locuieşte cu părinţii săi şi alege să nu caute 
de lucru. În schimb, el trăieşte din munca părinţilor săi 
şi îşi iroseşte timpul cu activităţi neproductive, cum ar fi 
petrecerea celei mai mari părţi din timpul său cu jocuri 
video. În timp ce studiaţi Mormon 2, comparaţi acest 
scenariu cu modul în care este descris băiatul Mormon. 

Citiţi Mormon 2:1–2 şi căutaţi responsabilitatea care 
i-a fost dată lui Mormon şi care era vârsta lui când a 
primit această responsabilitate.

Nu după mult timp de la numirea lui Mormon conducă-
tor al armatelor nefite, lamaniţii au venit asupra nefiţilor 
cu forţe atât de mari, încât nefiţii s-au înspăimântat şi 
s-au retras. Lamaniţii i-au izgonit dintr-un loc în altul 
până când nefiţii s-au adunat într-un singur loc. În cele 
din urmă, armata lui Mormon i-a înfruntat pe lamaniţi  
şi i-a determinat să fugă (vezi Mormon 2:3–9).

 3. Citiţi Mormon 2:10–15 şi căutaţi starea spirituală a 
nefiţilor după aceste lupte. Apoi, în jurnalul pentru studiul 

scripturilor, răspundeţi la întrebările următoare:
 a. De ce erau nefiţii întristaţi?
 b. Conform celor relatate în Mormon 2:14, cum a ştiut Mormon 
că întristarea poporului nu era o dovadă a pocăinţei sincere?
 c. Ce diferenţe puteţi vedea, în Mormon 2:13–14, între cei care 
s-au întristat pentru pocăinţă şi cei care a căror întristare a dus 
la osândire (fiind opriţi în progresul lor)?

Aceste versete ne învaţă că, dacă întristarea noas-
tră pentru păcate este pentru pocăinţă, ea ne va 
conduce spre Hristos cu o inimă umilă. De aseme-
nea, ele ilustrează principiul că întristarea pe care o 
simţim doar pentru consecinţele păcatelor ne duce 
către osândă (sau ne va opri din progresul spre 
viaţa eternă). 

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
întrebările următoare:

 a. Cum poate cineva care a făcut un păcat să dea dovadă de  
întristare lumească – modul de întristare care duce la osândă? 

 b. Cum poate cineva care a făcut un păcat să manifeste acea 
tristeţe care duce la pocăinţă?

Gândiţi-vă cum reacţionaţi când vă daţi seama că aţi 
făcut greşeli sau păcate. Dacă veniţi la Salvator cu 
inima umilă şi vă pocăiţi, puteţi avea parte de pace şi 
împăcare cu Dumnezeu.

Mormon 2:16–29
Mormon obţine plăcile şi face o relatare despre ticăloşiile 
poporului său.
În timp ce luptele cu lamaniţii continuau, Mormon se 
afla lângă un deal numit Şim, unde Amaron ascunsese 
cronicile nefiţilor. El a luat plăcile lui Nefi şi a început 
să consemneze ceea ce observase printre oameni din 
timpul în care era copil (vezi Mormon 2:16–18). Citiţi 
Mormon 2:18–19 şi marcaţi unele expresii care descriu 
condiţiile spirituale în care a crescut Mormon.

Din ceea ce aţi învăţat despre Mormon, de ce credeţi că 
era sigur că va fi „înălţat în ziua din urmă” (Mormon 
2:19)? (În acest context, „înălţat în ziua din urmă” în-
seamnă a fi exaltat – înviat cu un trup celestial şi adus în 
prezenţa lui Dumnezeu pentru a rămâne cu El pentru 
totdeauna.)   
 

Viaţa lui Mormon este o mărturie care ne arată că noi 
putem decide să trăim vieţi drepte chiar şi în mijlo-
cul unei societăţi ticăloase.

Gândiţi-vă la sfatul următor: „Voi sunteţi răspunzători 
pentru alegerile pe care le faceţi. Dumnezeu este preo-
cupat de viaţa voastră şi vă va ajuta să faceţi alegeri 
bune, chiar dacă familia şi prietenii voştri îşi folosesc 
libertatea de a alege în moduri care nu sunt drepte. 
Aveţi curajul moral de a fi neclintiţi în supunerea faţă 
de voinţa lui Dumnezeu, chiar dacă sunteţi singurii 
care fac acest lucru. Când faceţi acest lucru, sunteţi un 
exemplu pentru ceilalţi” (Pentru întărirea tineretului 
[broşură, 2011] p. 2). 

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre o 
situaţie în care aţi văzut un prieten sau un membru al fa-

miliei stând neclintiţi în supunerea faţă de voinţa lui Dumnezeu 
chiar şi atunci când ceilalţi nu au făcut acest lucru. De asemenea, 
scrieţi gândurile voastre despre modul în care exemplul acelei 
persoane şi exemplul lui Mormon vă sunt de ajutor.

Mottoul Tinerelor Fete este „Susţinem adevărul şi 
dreptatea”. Fie că sunteţi o tânără fată sau un tânăr 
băiat, gândiţi-vă la o anumită latură a vieţii voastre în 
care puteţi fi mai hotărâţi să susţineţi ce este adevărat. 
Domnul vă va ajuta în timp ce vă străduiţi să apăraţi 
ceea ce este drept când, poate, alţii din jurul vostru  
nu vor face acest lucru.
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 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Mormon 1–2 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 28: ZIUA 3

Mormon 3–6
Introducere
După recâştigarea pământurilor care fuseseră ocupate 
de lamaniţi, nefiţii se pregătesc din nou pentru luptă. 
Mormon a stăruit pe lângă nefiţi să se pocăiască; în 
loc să se pocăiască, ei au început să se mândrească cu 
puterea lor şi au jurat să îi răzbune pe fraţii lor ucişi. 
Deoarece Domnul i-a interzis poporului Său să caute 
răzbunare, Mormon a refuzat să conducă oştirea nefi-
ţilor şi aceasta a fost înfrântă. În timp ce nefiţii au per-
sistat în ticăloşie, Dumnezeu a revărsat judecăţile Sale 
asupra lor şi lamaniţii au început să-i măture de pe faţa 
pământului. În cele din urmă, Mormon s-a întors să-i 
conducă pe nefiţi în luptă, dar deoarece au refuzat să 
se pocăiască, ei au fost distruşi de lamaniţi. Mormon 
deplânge căderea lor şi lipsa lor de dorinţă de a se în-
toarce la Isus Hristos. El profeţeşte despre cronica care 
va fi adusă la lumină în zilele din urmă şi îi încurajează 
pe cei care o vor citi să se pocăiască şi să se pregătească 
pentru judecata lor în faţa lui Dumnezeu.

Mormon 3–4
Deoarece nefiţii devin tot mai ticăloşi, Mormon refuză să 
le conducă oştirile şi lamaniţii încep să-i măture de pe faţa 
pământului.
Aţi simţit vreodată că Domnul vrea să schimbe ceva în 
viaţa voastră? Credeţi că El v-a încurajat sau ajutat să 
schimbaţi ceva în viaţa voastră fără ca voi să înţelegeţi 
acest lucru?

În timpul vieţii lui Mormon, nefiţii nu au înţeles sau nu 
au apreciat adesea modul în care Domnul a influenţat 
desfăşurarea luptelor lor cu lamaniţii. După ce nefiţii au 
încheiat un tratat cu lamaniţii şi cu tâlharii lui Gadian-
ton, Domnul le-a permis să trăiască 10 ani fără a avea 
vreun conflict. În timpul celor zece ani, ei s-au pregătit 
pentru luptele viitoare (vezi Mormon 2:28; 3:1).

Citiţi Mormon 3:2–3 şi căutaţi un mod mult mai 
însemnat în care Domnul dorea ca nefiţii să se 

pregătească pentru atacurile lamaniţilor. Cum au răs-
puns nefiţii? Conform celor relatate în Mormon 3:3, de 
ce i-a cruţat Domnul pe nefiţi în bătăliile lor recente, în 
pofida ticăloşiei lor?   
 

Aşa cum este consemnat în Mormon 3:4–8, Domul i-a 
apărat pe nefiţi de încă două ori în luptă. Un adevăr 
doctrinal pe care îl putem învăţa din prezenţa Dom-
nului în viaţa ticăloasei naţiuni nefite este acela că, în 
mila Sa, Domnul ne dă suficiente ocazii să ne po-
căim de păcatele noastre. Aceste ocazii sunt dovada 
răbdării şi bunătăţii lui Dumnezeu şi a dorinţei Sale 
ca toţi copiii Săi să trăiască într-un mod care să-i facă 
demni de binecuvântările depline ale ispăşirii.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare (puteţi răspunde în jurnalul personal, 

dacă răspunsurile sunt sacre sau confidenţiale):
 a. Cum v-a încurajat Domnul să vă pocăiţi şi cum v-a oferit oca-
zii să faceţi acest lucru? Ce vă învaţă acest lucru despre caracte-
rul Său?
 b. Ce puteţi face pentru a nu ignora această încurajare sau pen-
tru a nu vă împietri inimile împotriva acestei încurajări, aşa cum 
se menţionează în Mormon 3:3 că au făcut nefiţii?

Ocaziile şi invitaţiile din partea Domnului de a face 
schimbări în vieţile voastre pot veni mult mai des decât 
puteţi să vă daţi seama. De exemplu, ele pot veni când 
luaţi din împărtăşanie sau când simţiţi un îndemn de 
la Duhul Sfânt de a vă perfecţiona sau de a sluji altora. 
Când căutaţi aceste ocazii şi răspundeţi făcând schim-
bări cu promptitudine, veţi permite puterii mântuitoare 
a Domnului să se facă simţită în viaţa voastră. Pentru a 
vă ajuta să înţelegeţi împotrivirea nefiţilor la încercările 
Domnului de a-i ajuta, citiţi Mormon 3:9–10 şi căutaţi 
modul în care au reacţionat ei în faţa victoriilor lor 
multiple împotriva lamaniţilor. (În timp ce citiţi, poate 
fi de ajutor să ştiţi că a răzbuna, din versetul 9, se referă 
la a răzbuna o nedreptate.) 

Cum au reacţionat nefiţii în urma victoriilor obţinute 
împotriva lamaniţilor? Citiţi Mormon 3:11–13 şi aflaţi 
răspunsul lui Mormon la jurământul oştirilor de a 
căuta răzbunare.

Mormon condusese oştirile nefiţilor mai mult de 30 de 
ani, în pofida ticăloşiei lor evidente. Ce ne învaţă refu-
zul lui Mormon de a conduce oştirea despre gravitatea 
faptului de a căuta răzbunare?   
 

Citiţi Mormon 3:14–16 şi marcaţi expresii care arată că 
Domnul l-a învăţat pe Mormon despre răzbunare (sau 
despre a căuta răzbunare). Un adevăr pe care îl învăţăm 
din aceste versete este acela că Domnul ne interzice 
să căutăm răzbunare.
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 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare:

 a. Aţi dorit vreodată să căutaţi răzbunare sau să faceţi rău cuiva 
pentru un lucru pe care l-a făcut acea persoană? De ce credeţi 
că aceasta este o atitudine periculoasă? Cine credeţi că ar fi cel 
mai rănit dacă aţi căuta răzbunare?
 b. De ce ar trebui să lăsăm judecata şi răzbunarea în mâinile 
Domnului, în loc să facem noi singuri acest lucru?

Deşi ştim că trebuie să lăsăm deoparte sentimentele de 
răzbunare şi să avem dorinţa de a face acest lucru, de-
seori poate fi greu să învingem aceste sentimente când 
ele apar. În timp ce citiţi sfatul următor al preşedintelui 
James E. Faust, din Prima Preşedinţie, subliniaţi frazele 
care vă ajută să aflaţi ce anume puteţi face pentru a 
învinge sentimentele de răzbunare când le aveţi:

„Trebuie să recunoaştem şi să acceptăm 
sentimentele de furie. Este nevoie de 
umilinţă pentru a face acest lucru dar, 
dacă ne vom aşeza în genunchi şi Îi vom 
cere Tatălui Ceresc sentimentul de 
iertare, El ne va ajuta. Domnul ne cere 

«să-i iertăm pe toţi oamenii» [D&L 64:10] spre binele 
nostru, pentru că «ura întârzie creşterea spirituală. 
[Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914), p. 144]. 
Numai dacă noi alungăm ura şi amărăciunea, ne 
poate pune Domnul alinare în inimi… 

Când tragedia loveşte, noi nu trebuie să reacţionăm 
căutând răzbunarea personală, ci trebuie să lăsăm 
dreptatea să-şi urmeze cursul şi apoi să uităm. Nu este 
uşor să uităm şi să ne golim inimile de resentimente 
care cresc. Salvatorul ne-a oferit tuturor o pace pre-
ţioasă prin ispăşirea Sa, dar aceasta poate veni numai 
dacă suntem dornici să alungăm sentimentele negative 
de furie, răutate sau răzbunare. Tuturor celor care iartă 
«greşiţilor noştri» [Traducerea lui Joseph Smith, Matei 
6:13], chiar şi acelora care au comis crime mari, ispăşi-
rea aduce o anumită pace şi alinare” („Puterea tămă-
duitoare a iertării”,Ensign sau Liahona, mai 2007, p. 69).

Cugetaţi la modul în care puteţi pune în practică acest 
sfat pentru a face să dispară orice duşmănie, mânie 
sau sentimente neplăcute pe care le-aţi putea avea 
faţă de alţii.

După ce a refuzat să conducă armata nefiţilor, Mormon 
a început să scrie pentru cei care urmau să citească 
cuvintele sale în zilele din urmă. El a dorit ca fiecare 
dintre noi să se pocăiască şi să se pregătească pentru a 
„[sta] în faţa scaunului de judecată al lui Hristos” (vezi 
Mormon 3:18–22).

Citiţi Mormon 4:1–2 şi căutaţi ce s-a întâmplat oştirilor 
nefiţilor în timp ce căutau să se răzbune împotriva la-
maniţilor. Citiţi Mormon 4:4 şi căutaţi motivele pentru 
care oştirile nefiţilor nu au câştigat. Citiţi Mormon 4:5 

şi identificaţi adevărurile despre consecinţele persistării 
în ticăloşie. Ce aţi găsit?   
  
 

Unul dintre adevărurile pe care l-aţi putut vedea este 
acela că judecăţile lui Dumnezeu îi vor copleşi 
pe cei păcătoşi. Deseori, „cei păcătoşi de către păcă-
toşi sunt pedepsiţi” (Mormon 4:5). Păcătoşii resping 
ajutorul lui Dumnezeu şi refuză să caute protecţia Sa 
divină. Citiţi Mormon 4:11–14, 18 şi căutaţi cum au fost 
revărsate judecăţile lui Dumnezeu asupra nefiţilor.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare: 

 a. În opinia voastră, care este cea mai tristă parte din situaţia în 
care se aflau nefiţii în Mormon 3–4?
 b. Ce legături pot exista între doctrinele şi adevărurile pe care 
le-aţi studiat astăzi? (Gândiţi-vă la relaţia dintre pocăinţă, răzbu-
nare şi judecăţile lui Dumnezeu.)

Meditaţi la ceea ce ar dori Domnul să faceţi pentru a 
pune în practică aceste adevăruri.

Mormon 5–6
Mormon decide să conducă iarăşi oştirea nefiţilor, dar 
lamaniţii înving; Mormon deplânge distrugerea poporului său.
Există vreo diferenţă între tristeţea provocată de moar-
tea cuiva care a trăit o viaţă neprihănită şi cea provo-
cată de moartea cuiva care a trăit în ticăloşie? Care 
credeţi că este diferenţa?

După mai mult de 13 ani în care a refuzat să conducă 
oştirile nefiţilor, Mormon a preluat din nou comanda. 
Totuşi, el i-a condus fără speranţă deoarece ei refuza-
seră să se pocăiască şi să-L cheme pe Domnul în aju-
tor. După ce au respins câteva atacuri ale lamaniţilor, 
nefiţii au fugit. Cei care nu au putut să fugă suficient de 
repede au fost ucişi. Mormon a scris o scrisoare regelui 
lamaniţilor cerându-i să le acorde nefiţilor un timp 
pentru a se aduna pentru lupta finală (vezi Mormon 
5:1–7; 6:1–6).

Citiţi Mormon 6:7–11 şi încercaţi să înţelegeţi tristeţea 
lui Mormon în timp ce era martor la distrugerea poporu-
lui său. De ce credeţi că moartea poate fi mai înfricoşă-
toare pentru cei care trăiesc în ticăloşie?   
 

 4. Citiţi Mormon 6:16–22 şi, în jurnalul pentru studiul 
scripturilor, răspundeţi la întrebările următoare:

 a. De ce ne încurajează cu sârguinţă profeţii, conducătorii şi pă-
rinţii să ne pocăim?
 b. În ce mod ne ajută să ne pocăim speranţa că vom fi îmbrăţi-
şaţi de Domnul (vezi Mormon 6:17)?
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Gândiţi-vă dacă Domnul doreşte să vă pocăiţi chiar 
acum de un lucru în viaţa voastră. Puteţi scrie despre 
acest lucru în jurnalul personal şi să stabiliţi obiectivele 
pentru a duce acest lucru la îndeplinire.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Mormon 3–6 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 28: ZIUA 4

Mormon 7:1–8:11
Introducere
După ultima luptă care a avut loc între nefiţi şi lama-
niţi, Mormon a scris urmaşilor din viitor ai popoarelor 
din Cartea lui Mormon despre importanţa faptului de 
a şti cine sunt şi ce trebuie să facă pentru a fi salvaţi. 
Având mare dragoste pentru urmaşii duşmanilor săi, 
Mormon a vorbit despre importanţa de a trăi conform 
Evangheliei lui Isus Hristos pentru ca să fie „bine de 
[ei] în ziua judecăţii” (Mormon 7:10). După moartea 
lui Mormon, fiul său, Moroni, a rămas singur să scrie 
despre distrugerea poporului său.

Mormon 7
În ultima sa mărturie, Mormon îndeamnă rămăşiţa 
lamaniţilor să creadă în Isus Hristos şi să se supună 
Evangheliei Sale.
În Mormon 6 aţi aflat că, în bătălia finală cu lamaniţii, 
au fost ucişi 230.000 de nefiţi. Imaginaţi-vă că voi aţi 
supravieţui în urma unei bătălii mari ca aceasta, dar 
prietenii voştri şi familia voastră nu ar supravieţui. Ce 
sentimente aţi avea faţă de urmaşii celor care i-au ucis 
pe cei iubiţi de voi şi au cucerit naţiunea voastră? Citiţi 
Mormon 7:1–4 şi căutaţi ceea ce a scris Mormon către 
urmaşii lamaniţilor.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare:

 a. Ce dorea Mormon să cunoască lamaniţii şi urmaşii lor?
 b. Cum se poate compara această dorinţă a lui Mormon cu ceea 
ce v-aţi gândit că aţi simţi faţă de urmaşii celor care v-ar fi ucis 
prietenii şi familia în situaţia imaginată?

 c. Care sunt însuşirile asemănătoare cu ale lui Hristos pe care 
le identificaţi în cuvintele pe care Mormon le-a adresat duşma-
nilor săi?

Mormon a continuat să scrie urmaşilor lamaniţilor. 
Citiţi Mormon 7:5–7 şi marcaţi cel puţin trei adevăruri 
pe care Mormon i-a încurajat pe urmaşii lamaniţilor să 
le creadă despre Salvatorul Isus Hristos.

 2. Selectaţi unul dintre adevărurile despre Isus Hristos 
pe care le-aţi identificat şi scrieţi în jurnalul pentru stu-

diul scripturilor în ce mod v-a fost influenţată viaţa de credinţa 
în acea doctrină.

Mormon se putea simţi îndreptăţit să scrie cuvinte 
de condamnare către lamaniţii care omorâseră foarte 
mulţi dintre oamenii săi, dar datorită cunoştinţelor sale 
despre adevăr, el le-a scris pentru a-i învăţa ceea ce 
trebuie să facă (şi ceea ce noi trebuie să facem) pentru 
a deveni fără fără de vină în faţa scaunului de judecată 
al lui Dumnezeu. Citiţi Mormon 7:8–10 şi identifi-
caţi mărturia depusă de Mormon cu privire la ceea ce 
trebuie să facă o persoană. Puteţi marca în scripturile 
voastre ce aţi identificat.

Aceste versete ne învaţă faptul că Domnul oferă 
salvare tuturor şi îi va mântui pe aceia care acceptă 
principiile şi rânduielile Evangheliei Sale. Puteţi 
scrie acest principiu în scripturile voastre. Observaţi că 
Mormon a propovăduit că noi vom ajunge să cu-
noaştem cum să trăim conform acestui principiu prin 
studiul scripturilor (vezi Mormon 7:8). Ar putea fi util 
să înţelegeţi că expresia „această cronică” se referă la 
Cartea lui Mormon şi „cronica ce va veni la neamuri 
de la iudei” se referă la Biblie. În mod similar, cuvân-
tul „aceasta” în Mormon 7:9 se referă la Cartea lui 
Mormon şi cuvântul „aceea” se referă la Biblie. Puteţi 
marca această deosebire în scripturile voastre.

Când terminaţi de citit Mormon 7, gândiţi-vă un 
moment la exemplul lui Mormon de caritate şi 
compasiune, asemănător cu cel al lui Hristos, pe care 
l-a oferit scriind un astfel de mesaj de speranţă şi 
încurajare urmaşilor celor care au fost duşmanii lui 
înverşunaţi.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, consemnaţi gân-
durile voastre cu privire la următoarea întrebare: Cum pot 

să urmez exemplul lui Mormon şi să-i tratez pe alţii, inclusiv pe 
cei care s-au purtat urât cu mine, într-un mod care reflectă valoa-
rea lor eternă?
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Mormon 8:1–11
Moroni consemnează uciderea tatălui său, distrugerea 
poporului său şi faptul că a rămas singur.
Gândiţi-vă la o perioadă în care aţi fost singuri. Cum 
v-aţi simţit fiind singuri? Imaginaţi-vă că sunteţi sin-
guri de mulţi ani.

Observaţi datele din rezumatele capitolelor Mormon 7 
şi 8. Câţi ani au trecut de la momentul în care Mormon 
a scris ultimele cuvinte în capitolul 7 până la momentul 
în care Moroni a început să scrie pe plăci, menţionat în 
capitolul 8? --------------------

Citiţi Mormon 8:1–2 şi căutaţi ce s-a întâmplat după 
marea bătălie de la Cumora. Apoi, citiţi Mormon 8:3–9 
şi marcaţi expresiile care descriu condiţiile în care se 
afla Moroni după distrugerea poporului său. Gân-
diţi-vă cum v-aţi fi simţit dacă aţi fi fost în circumstanţe 
asemănătoare. 

Gândiţi-vă la un moment în care aţi simţit că eraţi 
singurii care aveau credinţa sau standardele voastre. De 
atunci şi până acum, hotărârea voastră de a-L urma pe 
Salvator şi de a ţine poruncile Sale a crescut, a rămas la 
fel sau a scăzut? De ce?

Citiţi din nou Mormon 8:1, 3 pentru a găsi ce anume 
era hotărât să facă Moroni indiferent de condiţiile în 
care se afla. Exemplul lui Moroni demonstrează că, şi 
atunci când sunteţi singuri, puteţi alege să rămâ-
neţi credincioşi. Puteţi scrie acest adevăr în scripturile 
voastre.

Mai sunt şi alţi oameni în Cartea lui Mormon care, la 
fel ca Moroni, au rămas credincioşi chiar când au rămas 
singuri. Abinadi a stat neclintit şi a mărturisit singur în 
faţa regelui Noe şi a preoţilor săi (vezi Mosia 12–17). 
Alma a fost singurul preot care a crezut cuvintele lui 
Abinadi şi a încercat să-l apere (vezi Mosia 17:1–4). 

Vârstnicul Richard G. Scott ne-a împărtăşit următoarea 
povestire despre un tânăr băiat care a ales să fie credin-
cios chiar şi când a fost singurul care a făcut asta:

„Să ne gândim la exemplul [acestui] tânăr. 
De-a lungul anilor, am urmărit cum 
părinţii lui l-au învăţat, din copilărie, să 
trăiască neclintit conform poruncilor lui 
Dumnezeu. Prin exemplu şi precepte, ei 
l-au hrănit cu adevăr, alături de ceilalţi 

copii ai lor. Ei l-au încurajat să-şi dezvolte spiritul de 
disciplină şi de jertfă pentru a atinge scopuri valoroase. 
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Acest tânăr a ales înotul ca să imprime caracterului său 
aceste calităţi. Sesiunile de antrenament dis-de-dimi-
neaţa au cerut disciplină şi sacrificiu. Cu timpul, el a 
excelat în acest sport. 

Apoi, au venit încercările – de exemplu un campio-
nat de înot ţinut duminica. Să participe el? Să facă o 
excepţie de la regula sa de a nu înota duminica pen-
tru a-şi ajuta echipa să câştige campionatul? Nu, nu 
a cedat, chiar la insistenţele colegilor. A fost insultat, 
chiar agresat fizic. Dar nu a cedat. Respingerea prie-
tenilor, singurătatea şi presiunea l-au întristat şi l-au 
făcut să lăcrimeze. Dar nu a cedat. A învăţat din proprie 
experienţă despre adevărul sfatului pe care Pavel l-a 
dat lui Timotei, ceea ce noi toţi ar trebui să cunoaştem: 
«Toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus 
vor fi prigoniţi»(2 Timotei 3:12 ). De-a lungul anilor, 
acest model consecvent de trăire evlavioasă – ţesut din 
mii de hotărâri drepte, unele luate în urma unor mari 
provocări – i-a dezvoltat un caracter şi aptitudini puter-
nice. Acum, ca misionar, el este apreciat de semenii lui 
pentru capacitatea de muncă, pentru cunoştinţele sale 
despre adevăr, pentru devotamentul lui ferm şi pentru 
hotărârea lui de a împărtăşi Evanghelia. Cel care mai 
devreme fusese respins de semenii lui, acum devenise 
un conducător respectat al semenilor lui” („Faceţi mai 
întâi lucrurile principale”, Liahona, iulie 2001, p. 8).

Citiţi Mormon 8:10–11 şi identificaţi un mod în care 
Domnul le-a oferit sprijin lui Moroni şi lui Mormon 
(înainte de moartea lui) în timpul momentelor dificile 
pe care le-au avut de înfruntat. Următorul îndemn 
al preşedintelui Thomas S. Monson vă poate ajuta în 
hotărârea voastră de a rămâne credincioşi chiar dacă 
sunteţi singuri.

„În timp ce ne trăim viaţa de zi cu zi, 
credinţa noastră va fi pusă la încercare în 
mod aproape inevitabil. Ne putem găsi, 
uneori, înconjuraţi de alte persoane şi să 
fim totuşi în minoritate sau chiar să fim 
singuri în privinţa a ceea ce este acceptabil 

şi a ceea ce nu este. Avem curajul moral de a ne apăra 
cu fermitate crezurile, chiar dacă înseamnă că trebuie 
s-o facem singuri?…

Fie ca noi să fim mereu curajoşi şi pregătiţi să apărăm 
ceea ce credem şi, dacă trebuie să fim singuri în acest 
proces, s-o facem în mod curajos, fiind întăriţi de cu-
noaşterea că, în realitate, nu suntem niciodată singuri 
când stăm alături de Tatăl nostru din Cer” („Îndrăzniţi 
să fiţi singurul” Ensign sau Liahona , nov. 2011, p. 60, 67).

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsuri 
la următoarele întrebări: 

 a. Mai cunoaşteţi pe cineva care a rămas neclintit în credinţă, 
chiar când a fost singurul care credea?
 b. În ce mod vă ajută afirmaţia preşedintelui Monson să luaţi 
hotărârea de a rămâne credincios când sunteţi singuri?

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Mormon 7:1–8:11 şi am încheiat această lecţie în data 
de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 29: ZIUA 1

Mormon 8:12–41
Introducere
După ce a scris despre distrugerea poporului şi moar-
tea tatălui său, Moroni a profeţit despre aducerea la 
lumină a Cărţii lui Mormon şi a avertizat cu privire 
consecinţele respingerii acesteia. Moroni a văzut cum 
cronica nefiţilor avea să fie adusă la lumină într-o 
vreme în care ticăloşia avea să fie foarte mare, când 
mulţi aveau să iubească posesiunile lumeşti mai mult 
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decât pe Dumnezeu. El a mărturisit că scriptura Cartea 
lui Mormon va fi „de mare valoare” (Mormon 8:14) 
în vremurile periculoase pentru spiritualitate, care vor 
exista în ultimele zile.

Mormon 8:12–32
Moroni profeţeşte despre apariţia Cărţii lui Mormon.
Scrieţi care sunt unele dintre cele mai mari binecuvân-
tări pe care credeţi le-aţi primit vreodată.   
  
 

Gândiţi-vă un moment de ce au fost aceste daruri o 
binecuvântare pentru voi.

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft 
Benson: „Aş dori să vorbesc despre unul dintre cele 
mai importante daruri care au fost date lumii în tim-
purile moderne. Darul la care mă gândesc este mult 
mai important decât orice invenţie care a apărut în 
urma descoperirilor industriale şi tehnologice. Acesta 
este un dar de valoare mai mare pentru omenire decât 
chiar multele progrese minunate pe care le-am văzut 
în medicina modernă. Are o valoare mai mare pentru 
omenire decât perfecţionarea mijloacelor de zbor sau 
călătoriei în spaţiu. Vorbesc despre darul   
 ”.

Care credeţi că ar putea fi darul la care se referea preşe-
dintele Benson?   
 

Moroni a vorbit despre acest dar în Mormon 8. Citiţi 
Mormon 8:12–14 pentru a afla care este darul. Expre-
sia „această cronică” se referă la Cartea lui Mormon. 
Cartea lui Mormon este darul despre care vorbea 
preşedintele Benson (vezi „Cartea lui Mormon – cheia 
de boltă a religiei noastre”, Liahona, oct. 2011, p. 53). 
În spaţiul liber, la sfârşitul declaraţiei preşedintelui 
Benson, scrieţi Cartea lui Mormon.

Citiţi din nou Mormon 8:12–14 pentru a identifica 
ceea ce a propovăduit Moroni despre valoarea Cărţii 
lui Mormon. Ce a spus el despre valoarea materială a 
acestor plăci? Moroni a explicat că, deşi Domnul nu 
avea să permită ca plăcile să fie folosite pentru a obţine 
un câştig, scrierile de pe plăci sunt de mare valoare. 

Modul în care Cartea lui Mormon a fost adusă la 
lumină ne poate ajuta să înţelegem importanţa acestei 
cărţi. Citiţi Mormon 8:15–16 şi identificaţi ceea ce a 
propovăduit Moroni despre modul în care va fi adusă 
la lumină Cartea lui Mormon.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare:

 a. Ce credeţi că înseamnă faptul că această Carte a lui Mormon 
poate fi adusă la lumină doar de către cineva care a avut „ochiul 
îndreptat numai către slava [lui Dumnezeu]” (Mormon 8:15)?
 b. Ce înseamnă pentru voi faptul că această carte va fi adusă la 
lumină „prin puterea lui Dumnezeu” (Mormon 8:16)? Ce senti-
mente aveţi cu privire la Cartea lui Mormon când citiţi cuvintele 
lui Moroni din Mormon 8:16?

Moroni i-a avertizat pe cei care aveau să condamne în-
văţăturile Cărţii lui Mormon sau să se opună lor. Cău-
taţi avertizările lui în timp ce citiţi Mormon 8:17–22. 
De ce este important pentru voi să ştiţi că „scopurile 
veşnice ale Domnului vor continua până când toate 
făgăduinţele Lui vor fi împlinite” (Mormon 8:22)?

Moroni a explicat că Domnul făcuse un legământ 
cu „[sfinţii] care au plecat înaintea mea” (Mormon 
8:23) – inclusiv cu profeţi precum Nefi, Iacov, Enos şi 
Alma. Domnul făcuse legământ că va aduce la lumină 
cuvintele acestor profeţi în zilele din urmă. În timp ce 
studiaţi Mormon 8:23–25, identificaţi pentru cine s-au 
rugat aceşti profeţi.

Aceşti profeţi s-au rugat pentru „[fraţii] lor” (Mor-
mon 8:24), adică pentru lamaniţi şi urmaşii lor. Ei s-au 
rugat, de asemenea, pentru persoana care urma „aducă 
aceste lucruri la lumină” în zilele din urmă (Mormon 
8:25; vezi, de asemenea, Mormon 8:16), adică pen-
tru profetul Joseph Smith, care a fost ales să aducă la 
lumină, în lume, Cartea lui Mormon în aceste zile din 
urmă (vezi D&L 3:5–10). Mulţi dintre profeţii din ve-
chime erau conştienţi de rolul lui Joseph Smith şi s-au 
rugat pentru succesul lui în traducerea şi publicarea 
Cărţii lui Mormon, astfel încât scopurile lui Dumnezeu 
să fie împlinite (vezi Mormon 8:22, 24–25; D&L 10:46).

Preşedintele Boyd K. Packer, preşedintele Cvorumului 
celor Doisprezece Apostoli, a vorbit despre rolul pe 
care l-a jucat Joseph Smith în aducerea la lumină a 
Cărţii lui Mormon:
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„A presupune că [Joesph Snith] a scris 
[Cartea lui Mormon] fără ajutor şi inspira-
ţie este absurd. 

Adevărul este, pur şi simplu, că el a fost 
profet al lui Dumnezeu – nimic mai mult 
şi nimic mai puţin!

Joseph Smith nu a fost autorul scripturilor, ci instru-
mentul prin care ele au fost revelate. El a fost instru-
mentul prin care au fost date revelaţiile. El a fost un om 
obişnuit, la fel cum au fost profeţii din vechime şi la fel 
cum sunt profeţii din zilele noastre…

Profetul Joseph Smith a fost un tânăr fermier neînvăţat. 
Câteva dintre primele sale scrisori în original dezvăluie, 
într-o oarecare măsură, lipsa de cunoştinţe în ortogra-
fie, în gramatică şi în exprimare.

Faptul că revelaţiile primite prin intermediul său 
prezintă o formă de rafinament literar este absolut un 
miracol” („We Believe All That God Has Revealed”, 
Ensign, mai 1974, p. 94).

Imaginaţi-vă că aţi fi Moroni, care a trăit cu aproximativ 
1.600 de ani în urmă şi căruia, prin puterea lui Dumne-
zeu, i s-a permis să vadă zilele noastre. Citiţi Mormon 
8:35 şi gândiţi-vă la condiţiile spirituale din zilele noas-
tre. Apoi, citiţi Mormon 8:26–32, care conţine descrierea 
profeţiei lui Moroni despre timpul în care va fi adusă la 
lumină Cartea lui Mormon – despre zilele noastre.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi una sau 
două dintre descrierile făcute de Moroni cu privire la zi-

lele noastre. De asemenea, scrieţi motivul pentru care consideraţi 
că aceste descrieri distincte sunt interesante şi se pot aplica zile-
lor noastre. 

Cu privire la Cartea lui Mormon, preşedintele Ezra Taft 
Benson a spus:

„Trebuie să facem din Cartea lui Mormon 
punctul central al studiului… [deoarece] 
ea a fost scrisă pentru zilele noastre. Nefiţi 
nu au avut niciodată cartea, nici lamaniţii 
din timpurile vechi. Ea ne-a fost destinată 
nouă… 

Fiecare dintre scriitorii Cărţii lui Mormon a mărturisit 
că el scria pentru generaţiile viitoare… 

Dacă ei au văzut zilele noastre şi au ales lucrurile care 
urmau să fie de cea mai mare valoare pentru noi, nu ar 
trebui ca noi să studiem Cartea lui Mormon? Trebuie 
să ne întrebăm în mod constant: «De ce Domnul l-a 
inspirat pe Mormon (sau pe Moroni sau pe Alma) să 
includă aceasta în cronica lui? Ce lecţie pot să învăţ din 
aceasta pentru a mă ajuta să trăiesc în aceste zile şi în 

această eră?»” („Cartea lui Mormon – cheia de boltă a 
religiei noastre”, Liahona, oct. 2011, p. 53).

 3. Pentru a reflecta la valoarea Cărţii lui Mormon pentru 
voi personal, răspundeţi, în jurnalul pentru studiul scriptu-

rilor, la întrebările următoare:
 a. Gândiţi-vă la acurateţea profeţiilor lui Moroni despre condiţiile 
din zilele noastre (vezi Mormon 8:26–32). Ce vă învaţă aceste 
profeţii despre valoarea Cărţii lui Mormon pentru zilele noastre?
 b. De ce credeţi că, aşa cum a spus preşedintele Benson, Cartea 
lui Mormon este „unul dintre cele mai importante daruri care au 
fost date lumii în timpurile moderne” („Cartea lui Mormon – 
cheia de boltă a religiei noastre”, Liahona, oct. 2011, p. 53)?
 c. Dacă un prieten v-ar întreba de ce este importantă Cartea lui 
Mormon pentru voi, ce aţi răspunde?

Mormon 8:33–41
Moroni vede zilele din urmă şi condamnă ticăloşia 
spirituală din vremea noastră.
Gândiţi-vă la o situaţie în care aţi observat pe cineva în 
nevoie – cineva cu nevoi temporale, emoţionale, sociale 
sau spirituale. Gândiţi-vă la ce aţi făcut sau aţi fi putut 
face pentru a ajuta acea persoană. Gândiţi-vă de ce aţi 
ales să ajutaţi sau să nu ajutaţi acea persoană. De ce cre-
deţi că, uneori, oamenii nu-i ajută pe cei aflaţi în nevoie?

Citiţi Mormon 8:36–41 şi căutaţi care sunt motivele 
prezentate de Mormon pentru care, în ultimele zile, 
unii oameni nu-i vor ajuta pe cei aflaţi în nevoie. Puteţi 
marca aceste motive în scripturile voastre. Ar putea fi 
util să ştiţi că înţelesul cuvântului a împodobi este „a 
înfrumuseţa” sau „a decora”. 

Care sunt câteva exemple 
de moduri în care tinerii 
de astăzi ar putea îndrăgi 
lucrurile care se pot cum-
păra cu bani şi ar putea 
fi interesaţi de lucrurile 
lumeşti mai mult decât 
de faptul de a fi adevăraţi 
ucenici ai lui Isus Hristos? 
Studiaţi Mormon 8:38, 41 
şi identificaţi consecinţele 
pe care le vor suporta oa-
menii din cauza mândriei, 
ticăloşiei şi faptului că îi 
neglijează pe săraci şi pe 
cei aflaţi în nevoie.

 4. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, 

scrieţi un principiu care să re-
zume ceea ce aţi învăţat din 
Mormon 8:36–41.

Stabilirea de ţeluri pentru 
a pune în practică ceea ce 
învăţaţi vă poate ajuta să vă 
exercitaţi credinţa, să învăţaţi 
mai mult din studiul vostru şi 
să progresaţi spiritual. Căutaţi 
îndrumarea Duhului Sfânt 
când stabiliţi ţeluri. Asigu-
raţi-vă că ţelurile voastre, deşi 
necesită efort, ţin seama de 
realitate şi sunt realizabile. 
Scrieţi exact ceea ce veţi rea-
liza, data la care planificaţi să 
îndepliniţi acel lucru şi cum 
plănuiţi să-l faceţi.

Stabiliţi ţeluri pentru 
a pune în practică 
ceea ce învăţaţi
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Un exemplu de principiu predat în aceste versete este 
următorul: Dumnezeu ne va face răspunzători pen-
tru felul în care îi tratăm pe cei săraci şi nevoiaşi.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: Care sunt unele dintre cele mai obiş-

nuite nevoi – temporale, sociale, emoţionale şi spirituale – ale 
tinerilor din şcoala voastră sau din comunitatea voastră? Apoi, 
gândiţi-vă la ceva ce puteţi face în săptămâna următoare pentru 
a avea grijă de cineva care este în nevoie. Scrieţi acest ţel în jur-
nalul pentru studiul scripturilor.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Mormon 8:12–41 şi am încheiat această lecţie în data 
de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 29: ZIUA 2

Mormon 9
Introducere
Moroni a încheiat cronica tatălui său chemându-i pe cei 
care nu cred în Isus Hristos să se întoarcă la Dumnezeu 
prin pocăinţă. El a propovăduit că Dumnezeu este un 
Dumnezeu al miracolelor şi că El nu se schimbă. De 
asemenea, el a propovăduit că miracolele încetează 
doar când oamenii nu mai au credinţă. El i-a încurajat 
pe toţi oamenii să se roage Tatălui în numele lui Isus 
Hristos pentru a primi acele lucruri de care au nevoie.

Mormon 9:1–6
Moroni îi cheamă la pocăinţă pe cei care nu cred în Isus 
Hristos. 
Imaginaţi-vă ce-aţi gândi şi cum v-aţi simţi dacă, 
astăzi, aţi intra în prezenţa lui Dumnezeu. Cum 
credeţi că s-ar simţi oamenii ticăloşi în prezenţa Sa? 
Citiţi Mormon 9:1–5 şi observaţi că Moroni a descris 
ce se va întâmpla în cele din urmă când oamenii care 
au ales să nu creadă în Isus Hristos vor fi aduşi în 
prezenţa lui Dumnezeu.

Preşedintele Joseph Fielding Smith a explicat că mulţi 
oameni gândesc în mod greşit că se vor simţi bine în 
prezenţa lui Dumnezeu, chiar dacă nu s-au pocăit de 
păcatele lor:

„Fără pocăinţă nu poate exista salvare. O 
persoană nu poate intra în împărăţia lui 
Dumnezeu fără să se fi pocăit. Ar fi un 
lucru total nepotrivit pentru un om să intre 
în prezenţa Tatălui şi să trăiască în pre-
zenţa lui Dumnezeu fără să se fi pocăit…

Cred că sunt mulţi oameni pe acest pământ, mulţi 
dintre ei probabil sunt membri ai Bisericii – cel puţin 
unii fac parte din Biserică – care cred că pot trece prin 
această viaţă aşa cum doresc, încălcând poruncile 
Domnului şi cu toate acestea, în cele din urmă, să intre 
în prezenţa Sa. Ei cred că se vor pocăi, probabil, în 
lumea spiritelor.

Ei ar trebui să citească aceste cuvinte ale lui Moroni: 
«Credeţi voi că veţi locui cu El cu conştiinţa vinovăţiei 
voastre? Credeţi voi că veţi putea să fiţi fericiţi să locuiţi 
cu acea Fiinţă sfântă când sufletele voastre sunt chinuite 
de conştiinţa vinovăţiei că voi aţi ponegrit legile Lui? 

Iată, vă zic eu vouă că aţi fi mai nenorociţi să locuiţi cu 
un Dumnezeu sfânt şi drept, cu conştiinţa spurcăciunii 
voastre înaintea Lui, decât dacă aţi locui împreună cu 
sufletele osândite în iad. Căci iată, atunci când voi veţi 
fi aduşi ca să vă vedeţi goliciunea înaintea lui Dum-
nezeu, precum şi slava lui Dumnezeu şi [sfinţenia] lui 
Isus Hristos, o flacără de nestins se va aprinde peste 
voi» [Mormon 9:3–5]” (Doctrines of Salvation, compila-
ţie realizată de Bruce R. McConkie, 3 volume, [1954–
1956], 2:195–196).

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
întrebarea următoare: De ce credeţi că, în această viaţă, 

este greşit să aşteptăm să ne pocăim şi să credem că ne putem 
pocăi în viaţa viitoare? (În răspunsul vostru, vă puteţi folosi de 
ceea ce aţi învăţat din Mormon 9:1–5; Alma 12:4 şi Alma 
34:32–34.) 

Citiţi Mormon 9:6 şi căutaţi ceea ce trebuie să facă cei 
„necredincioşi” pentru a evita chinul descris de Mo-
roni. Marcaţi cuvintele din Mormon 9:6 care descriu 
starea oamenilor care se întorc către Dumnezeu şi Îi 
cer iertare. Din acest verset învăţăm că: dacă ne po-
căim şi ne rugăm lui Dumnezeu, vom fi fără pată 
când vom ajunge în prezenţa Sa. Puteţi scrie acest 
principiu în scripturile voastre sau în jurnalul pentru 
studiul scripturilor.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi câteva 
fraze despre modul în care vă imaginaţi că vă veţi simţi în 

prezenţa lui Dumnezeu ştiind că aţi devenit puri şi fără pată prin 
ispăşirea Salvatorului.

Prin pocăinţă şi o viaţă neprihănită, vă puteţi pregăti 
să vă simţiţi bine în prezenţa lui Dumnezeu. Meditaţi 
asupra celui mai important lucru pe care consideraţi 
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că-l puteţi face, acum, pentru a fi pregătiţi să-L întâlniţi 
pe Dumnezeu. 

Mormon 9:7–20
Moroni declară că Dumnezeu înfăptuieşte miracole şi 
răspunde la rugăciunile celor credincioşi.
Aţi fost vreodată martorii unui miracol sau aţi avut parte 
de un miracol? Scrieţi definiţia cuvântului miracol:   
  
 

Căutaţi cuvântul miracol în Bible Dictionary sau în 
Ghidul pentru scripturi pentru a clarifica sau a adăuga 
la definiţia voastră. De ce credeţi că, astăzi, unii oameni 
nu cred în miracole?

Aşa cum este consemnat în Mormon 9:7–8, Moroni a 
scris pentru oamenii din zilele din urmă care aveau să 
tăgăduiască faptul că Dumnezeu trăieşte, că El oferă 
revelaţii şi că El revarsă daruri asupra celor credincioşi. 
Moroni a propovăduit cu putere că există un Dumne-
zeu şi că El este acelaşi „ieri, astăzi şi în vecii vecilor” 
(Mormon 9:9). El continuă să înfăptuiască miracole 
printre oamenii credincioşi în toate timpurile. Citiţi 
Mormon 9:9–11, 15–19 şi identificaţi ceea ce a propo-
văduit Moroni despre natura lui Dumnezeu pentru a-i 
putea ajuta pe oameni să creadă că Dumnezeu încă 
mai înfăptuieşte miracole.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ceea ce  
aţi învăţat din Mormon 9:9–11, 15–19 despre natura lui 

Dumnezeu. De asemenea, scrieţi răspunsul vostru la această între-
bare: Ce ne învaţă aceste versete despre dorinţa şi capacitatea lui 
Dumnezeu de a înfăptui miracole în vieţile oamenilor de astăzi?

Citiţi Mormon 9:20 şi căutaţi motivele pentru care unii 
oameni nu mai au parte de miracole.

Cuvintele lui Moroni consemnate în Mormon 9:9–19 
ne învaţă acest principiu: Deoarece Dumnezeu nu se 
schimbă, El va înfăptui miracole potrivit credinţei 
copiilor Săi. Puteţi scrie acest principiu în scripturile 
voastre, lângă Mormon 9:19–20.

În viaţa noastră, putem cunoaşte puterea miraculoasă 
a lui Dumnezeu în multe moduri. După ce a trecut în 
revistă unele dintre marile miracole descrise în scrip-
turi, sora Sydney S. Reynolds, care a slujit în Preşedinţia 
generală a Societăţii Primare, ne-a învăţat:

„La fel de importante ca aceste «mari miracole» sunt 
micile « miracole personale» care ne învaţă pe fiecare 
dintre noi să avem încredere în Domnul. Aceste mira-
cole vin în momentul în care recunoaştem şi urmăm 
îndrumările Spiritului în vieţile noastre…

Cred că fiecare dintre noi poate depune mărturie 
despre aceste mici miracole. Cunoaştem copii care se 
roagă pentru ajutor pentru a găsi un obiect pierdut, 
pe care apoi îl găsesc. Cunoaştem tineri care îşi adună 
curajul pentru a fi martori ai lui Dumnezeu şi care simt 
mâna Sa susţinându-i. Cunoaştem prieteni care îşi plă-
tesc zeciuiala cu ultimii bani şi apoi, printr-un miracol, 
pot să îşi plătească studiile sau chiria ori să obţină, în 
vreun fel, hrană pentru familia lor. Putem împărtăşi 
experienţe despre rugăciuni care au fost ascultate şi 
despre binecuvântări ale preoţiei care au dat curaj, au 
adus alinare sau au refăcut sănătatea. Aceste miracole 
zilnice ne obişnuiesc cu prezenţa mâinii Domnului 
în vieţile noastre” („Un Dumnezeu al miracolelor”, 
Liahona, iulie 2001, p. 12).

 4. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor despre o 
experienţă pe care aţi avut-o sau despre care aţi auzit, 

care confirmă că, în zilele noastre, Dumnezeu încă este un Dum-
nezeu al miracolelor.
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Mormon 9:21–37
Mormon propovăduieşte despre rugăciune şi despre scopul 
cronicii nefite.
Vă puteţi aminti un moment în care aţi simţit că Tatăl 
Ceresc v-a dat ajutorul necesar deoarece vă rugase-
răţi? Citiţi Mormon 9:21 şi căutaţi ce a propovăduit 
Moroni despre rugăciunea pe care o adresăm Tatălui 
Ceresc pentru ajutor. 

Citiţi următoarea declaraţie şi căutaţi ce înseamnă 
să ne rugăm în numele lui Hristos: „Ne rugăm în 
numele lui Hristos atunci când gândurile noastre sunt 
gândurile lui Hristos şi când dorinţele noastre sunt 
dorinţele lui Hristos – când cuvintele Sale rămân în 
noi (Ioan 15:7). Apoi, cerem lucruri pe care Dumne-
zeu le poate oferi. Multe rugăciuni rămân fără răspuns 
ca urmare a faptului că acestea nu sunt rostite în nu-
mele lui Hristos; ele nu se contopesc sub nicio formă 
cu voia Sa, ci izvorăsc din egoismul inimii omului” 
(Bible Dictionary, „Prayer”).

Gândiţi-vă la rugăciunile voastre bazându-vă pe ceea 
ce aţi citit mai înainte. Ce puteţi face pentru a vă ruga 
cu mai multă credinţă în numele lui Isus Hristos?

Pentru a da exemple de oameni care au crezut în 
Salvator şi au putut să înfăptuiască miracole, Moroni 
a citat ceea ce i-a învăţat Hristos pe ucenicii Săi nefiţi. 
Aşa cum este consemnat în Mormon 9:22–25, Salva-
torul le-a poruncit ucenicilor Săi să meargă în toată 
lumea şi să predice Evanghelia şi El le-a promis că 
„semne [miraculoase] îi vor urma pe aceia care cred” 
(Mormon 9:24). Apoi, Moroni a continuat să predea 
despre rugăciune.

 5. Citiţi Mormon 9:27–29 şi identificaţi ceea ce ne-a învă-
ţat Moroni despre modul în care trebuie să ne rugăm cu 

credinţă. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor lucrurile pe 
care le identificaţi. Apoi, scrieţi câteva fraze descriind cum puteţi fo-
losi una dintre aceste învăţături pentru a vă îmbunătăţi rugăciunile. 

Puteţi scrie principiul următor în scripturile voastre, 
lângă Mormon 9:27: Dacă ne rugăm cu credinţă Ta-
tălui Ceresc, în numele lui Isus Hristos, El ne va 
acorda binecuvântări care ne vor ajuta să lucrăm 
pentru a obţine salvarea noastră.

În încheiere, Moroni şi-a exprimat îngrijorarea cu 
privire la faptul că unii oameni din zilele din urmă vor 
respinge Cartea lui Mormon din cauza imperfecţiu-
nilor celor care au scris (vezi Mormon 9:30–34). Citiţi 

Mormon 9:35–37 şi căutaţi ceea ce a declarat Moroni 
despre scopurile Cărţii lui Mormon.

Gândiţi-vă în ce mod este apariţia Cărţii lui Mormon 
o dovadă în plus că Dumnezeu este un Dumnezeu al 
miracolelor şi că El răspunde rugăciunilor noastre.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Mormon 9 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 29: ZIUA 3

Eter 1–2
Introducere
Cartea lui Eter este o prescurtare a istoriei iarediţilor 
făcută de Moroni. Iarediţii erau oameni care au venit în 
emisfera vestică cu sute de ani înaintea poporului lui 
Lehi. După potopul din zilele lui Noe, mulţi urmaşi ai 
celor care au fost cruţaţi au devenit ticăloşi. Un grup de 
oameni au încercat să zidească un turn „al cărui vârf să 
atingă cerul” (Genesa 11:4). Relatarea despre naţiu-
nea iaredită a început cu construirea Turnului Babel. 
Domnul a distrus ticăloşia larg răspândită încurcând 
limba şi împrăştiind oamenii pe toată faţa pământului 
(vezi Genesa 11:5–8; Eter 1:33). Această relatare din 
Cartea lui Eter începe cu Iared şi fratele lui căutând 
ajutorul Domnului când El a încurcat limba oamenilor 
la Turnul Babel. Domnul nu a încurcat limba lui Iared, a 
fratelui său şi a familiilor şi prietenilor lor şi i- a condus 
prin pustiu spre ţara făgăduită. Domnul l- a instruit pe 
fratele lui Iared să construiască opt corăbii pentru a- i 
ajuta pe oamenii lui să traverseze mările. 

Eter 1:1–33
Moroni relatează genealogia lui Eter pornind de la Iared şi 
Turnul Babel.
Pentru a vă ajuta să înţelegeţi de unde vine Cartea lui 
Eter, revedeţi „Scurta prezentare a capitolelor Mosia 
7–24” din unitatea 12: ziua 1 (p. 119). Vedeţi călătoria 4 
şi observaţi ce au găsit oamenii lui Limhi în această 
călătorie.

INTRODUCERE LA  

Eter
De ce studiem această carte?
În timp ce studiaţi Cartea lui Eter, veţi învăţa despre 
iarediţi – un grup de oameni care au călătorit spre 
emisfera vestică şi au trăit acolo cu multe secole înainte 
de sosirea poporului lui Lehi. Cartea vă va ajuta să 
învăţaţi principii importante cu privire la rugăciune, 
revelaţie şi relaţia dintre exercitarea credinţei în Isus 
Hristos şi dobândirea cunoştinţelor spirituale. De 
asemenea, vă va ajuta să înţelegeţi rolul profeţilor în 
a- i convinge pe oameni să se pocăiască şi consecinţele 
pe care le vor avea de suportat cei care îi resping pe 
Hristos şi pe profeţii Lui. 

Cine a scris această carte?
Moroni a prescurtat această carte de pe cele 24 
de plăci de aur numite plăcile lui Eter. Cartea este 
numită după profetul Eter, care a fost ultimul profet 
al iarediţilor şi a scris o cronică a istoriei lor (vezi Eter 
15:33–34). În zilele regelui Mosia, unii dintre oamenii 
lui Limhi au descoperit plăcile lui Eter în timp ce 
căutau ţara lui Zarahemla (vezi Mosia 8:7–11; Eter 
1:2). Profeţii şi cronicarii nefiţi au transmis plăcile lui 
Eter din generaţie în generaţie până când acestea 
au ajuns în posesia lui Moroni. Moroni a declarat că 
el nu a inclus nici „cea de- a suta parte” a cronicii în 
prescurtarea sa (Eter 15:33).

Când şi unde a fost scrisă?
Sursele originale folosite pentru a crea Cartea lui Eter 
au fost scrise cu sute de ani înainte ca Moroni să facă 
prescurtarea sa. Prima cronică iaredită a fost creată 
când fratele lui Iared a scris despre viziunea pe care 
a primit- o înainte ca oamenii lui să traverseze marea 
(vezi Eter 4:1). Până la Eter, nu se menţionează niciun 
alt cronicar în rândul iarediţilor (vezi Eter 13:3; 15:33). 
Moroni a prescurtat cartea lui Eter (vezi Mormon 
8:3–6; Moroni 10:1). Moroni nu a menţionat unde se 
afla când a făcut prescurtarea, deşi el a scris că iarediţii 
fuseseră distruşi în „această ţară de la miazănoapte” 
(Eter 1:1), ceea ce înseamnă că probabil a fost în ţara în 
care ei au fost distruşi.
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Uitaţi- vă la începutul Cărţii lui Eter şi găsiţi descrie-
rea scurtă a cărţii sub titlu. Descrierea menţionează 
că această cronică a iarediţilor a fost luată de pe 24 de 
plăci de aur găsite de către poporul lui Limhi. 

După ce Moroni a terminat cronica tatălui său, el a 
luat cronica iarediţilor şi a creat o versiune prescurtată 
a acesteia pentru a o include în Cartea lui Mormon. 
Citiţi Eter 1:1–4 şi căutaţi ceea ce a spus Moroni că nu 
a inclus în versiunea sa a cronicii iarediţilor. Apoi, citiţi 
Eter 1:5 şi căutaţi partea din relatare care a fost inclusă 
de Moroni în cronica sa. Turnul la care se face referire 
în Eter 1:5 este Turnul Babel. După cum este explicat 
în Eter 1:33, Domnul „a încurcat” (sau amestecat) 
limbile oamenilor care au încercat să clădească turnul, 
astfel încât ei să nu se poată înţelege unul cu altul, şi a 
împrăştiat oamenii pe toată faţa pământului.

După cum se consemnează în Eter 1:6–33, un băr-
bat numit Eter scrisese cronica iarediţilor. Moroni a 
consemnat genealogia lui Eter până la un bărbat numit 
Iared, care a trăit în timpul construirii Turnului Babel.

Eter 1:33–43
Fratele lui Iared se roagă pentru ajutor, iar membrii familiei 
sale şi prietenii lui primesc îndurare şi îndrumare.
Aţi fost vreodată într- o ţară sau într- o zonă unde 
oamenii vorbeau o limbă pe care nu o puteaţi înţelege? 
Cum credeţi că v- aţi simţi dacă n- aţi putea înţelege 
limba pe care o vorbesc cei din jurul vostru? Dacă aţi 
putea căuta doar câţiva oameni pentru a comunica cu 
ei în acea situaţie, pe cine aţi alege? În această situaţie 
se aflau un bărbat numit Iared şi fratele lui, precum şi 
familiile lor, care au trăit în timpul construirii Turnului 
Babel. Citiţi Eter 1:33–37 şi căutaţi oamenii cu care do-
rea Iared să poată comunica. După ce fratele lui Iared 
a obţinut de la Domnul promisiunea că limba lor nu 
va fi încurcată (vezi Eter 1:34–35), el s- a rugat pentru 
prietenii lui (vezi Eter 1:36–37). Aşa cum s- a demon-
strat de către fratele lui Iared, una dintre caracteristicile 
oamenilor credincioşi este aceea de a se ruga pentru ca 
prietenii lor să primească binecuvântările Domnului.

Domnul a binecuvântat familiile lui Iared şi ale frate-
lui său, precum şi pe prietenii lor, astfel încât limba lor 
nu a fost încurcată. Apoi, Iared l- a rugat pe fratele lui 
să se roage lui Dumnezeu şi să întrebe unde trebuia 
să se ducă familiile lor. (Vezi Eter 1:38–40.)

Citiţi Eter 1:40–43 şi identificaţi instrucţiunile pe care 
le- a dat Domnul iarediţilor pentru a- i îndruma în 
călătoria lor. De ce credeţi că era important pentru 
Iared şi fratele lui să urmeze aceste instrucţiuni date 
de Domnul?

Eter 2:1–12
Iarediţii încep călătoria lor către ţara făgăduită. 
Citiţi Eter 2:1–3 pentru a descoperi cât de bine au 
răspuns iarediţii la instrucţiunile date de Domnul cu 
privire la pregătirea de a călători spre o ţară făgăduită 
(vezi Eter 1:41–42). Apoi, citiţi Eter 2:4–6 şi căutaţi ce 
s- a întâmplat în continuare. Observaţi că, deoarece 
iarediţii ascultaseră de instrucţiunile Domnului, El le- a 
dat îndrumări suplimentare. Gândiţi- vă la binecuvân-
tările şi îndrumarea primite de iarediţi datorită faptului 
că au urmat instrucţiunile Domnului.

Din experienţa iarediţilor, noi învăţăm principiul 
următor: Când acţionăm cu credinţă în direcţia pe 
care ne- a dat- o Domnul, putem primi îndrumări 
suplimentare de la El. Puteţi scrie acest principiu în 
scripturile voastre, lângă Eter 2:6.

Puteţi să vă amintiţi o impresie sau un îndemn primite 
de la Domnul în timp ce vă rugaţi, studiaţi scripturile 
sau participaţi la o adunare a Bisericii? Amintiţi- vă acea 
impresie sau acel îndemn în timp ce citiţi următoarea 
declaraţie a vârstnicului Richard G. Scott, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, despre modul în care 
noi primim adesea răspunsuri la rugăciuni: „Rareori 
vom primi un răspuns [la rugăciune] complet şi tot 
deodată. Va veni câte puţin o dată, în pachete, astfel în-
cât vă veţi dezvolta capacitatea de a înţelege. Când fie-
care îndrumare este urmată cu credinţă, veţi fi conduşi 
spre alte porţiuni, până când veţi avea tot răspunsul. 
Acest model cere să vă folosiţi credinţa în capacitatea 
Tatălui de a răspunde. Deşi uneori este foarte greu, re-
zultatul va fi o dezvoltare personală semnificativă” („Să 
folosim darul divin al rugăciunii”, Ensign sau Liahona, 
mai 2007, p. 9).

 1. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor cum aţi 
răspuns (sau cum puteţi răspunde) la îndemnul spiritual 

la care v- aţi gândit mai devreme. Puteţi include binecuvântarea 
pe care aţi primit- o (sau o puteţi primi) acţionând conform ace-
lui îndemn.

După cum este consemnat în Eter 2:7–12, Domnul a 
spus fratelui lui Iared că, atunci când el şi oamenii lui 
vor ajunge în ţara făgăduinţei, vor trebui „să- L slu-
jească pe El, Dumnezeul cel adevărat şi unic sau, dacă 
nu, atunci [ei vor fi distruşi]” (Eter 2:8).

Eter 2:13–15
Domnul l- a dojenit pe fratele lui Iared pentru că nu L- a 
chemat în rugăciune. 
Citiţi Eter 2:13–15 şi căutaţi ceea ce s- a întâmplat 
când iarediţii au ajuns la marea cea mare care despăr-
ţea pământurile. Ei fuseseră ghidaţi de Domnul prin 
pustiu deoarece ei Îl ascultaseră pe Domnul şi ţinuseră 
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poruncile Sale. Cu toate acestea, după ce au locuit în 
corturile de la malul mării timp de patru ani, Domnul 
a venit la fratele lui Iared şi l- a dojenit pentru că nu a 
chemat numele Domului în rugăciune.

Eter 2:14–15 ne ajută să învăţăm aceste principii: Dom-
nul nu este bucuros când nu ne amintim să chemăm 
numele Său în rugăciune. Domnul doreşte să che-
măm, cu regularitate, numele Său în rugăciune.

În timp ce citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului 
Donald L. Staheli, care a slujit ca membru al Celor 
Şaptezeci, gândiţi- vă cât de des vă rugaţi: „Rugăciu-
nile zilnice fierbinţi, prin care cerem iertare, ajutor 
special şi îndrumare, sunt importante pentru vieţile 
noastre şi hrănesc mărturiile noastre. Când suntem 
grăbiţi, când repetăm, când suntem indiferenţi sau 
uităm de rugăciuni, tindem să pierdem apropierea  
de Spirit, care este atât de importantă pentru a primi 
îndrumarea continuă de care avem nevoie pentru a 
face faţă cu succes provocărilor din viaţa noastră de  
zi cu zi” („Să ne întărim mărturiile”, Ensign sau Lia-
hona, nov. 2004, p. 39).

În jurnalul personal sau pe o bucată de hârtie, răspun-
deţi la întrebările următoare:

• Ce părere aveţi despre frecvenţa cu care vă rugaţi?
• Ce părere aveţi despre sinceritatea rugăciunilor 

voastre?
• În rugăciunile voastre, aveţi sentimentul că, într- 

adevăr, comunicaţi cu Tatăl Ceresc? De ce da sau  
de ce nu?

• Dacă aţi putea face o schimbare care v- ar îmbunătăţi 
rugăciunile personale, care ar fi aceasta?

Aşa cum este consemnat în Eter 2:16, fratele lui Iared 
s- a pocăit de păcatele lui şi s- a rugat Domnului pentru 
membrii familiei sale şi pentru prieteni. Domnul i- a 
spus că a fost iertat, dar că el va trebui să continue în 
neprihănire pentru a fi condus spre ţara făgăduită.

Eter 2:16–25
Iarediţii au construit corăbii pentru a traversa oceanul spre 
ţara făgăduită.
Gândiţi- vă la o decizie personală importantă pe care 
o aveţi de luat acum sau în viitor, cum ar fi modul de 
rezolvare a unei situaţii familiale sau sociale dificile, 
cum să vă descurcaţi bine la şcoală, cu cine să vă căsă-
toriţi sau ce profesie să urmaţi. V- aţi gândit la modul 
în care Domnul v- ar putea îndruma sau ajuta în acea 
situaţie? În timp ce studiaţi partea care a mai rămas 

din Eter 2, gândiţi- vă 
la hotărârea pe care aţi 
identificat- o şi căutaţi 
principiile care vă vor 
ajuta să obţineţi spriji-
nul Domnului.

Citiţi Eter 2:16–17 şi 
căutaţi ceea ce le- a cerut 
Domnul iarediţilor să 
facă pentru a înainta 
spre ţara făgăduită. Fra-
tele lui Iared a întâmpi-
nat trei probleme legate 
de construirea corăbiilor. 
Citiţi Eter 2:18–19 şi 
marcaţi cele trei pro-
bleme pe care fratele 
lui Iared le- a menţionat 
Domnului. 

 2. Pentru a vă ajuta să vizualizaţi ceea ce aţi citit în Eter 
2:16–19, desenaţi corăbiile, aşa cum credeţi că ar fi putut 

arăta, în jurnalul pentru studiul scripturilor. 

Tabelul următor vă va ajuta să descoperiţi cum l- a aju-
tat Domnul pe fratele lui Iared să rezolve problemele 
privind corăbiile. Studiaţi versetele din scripturi înscrise 
în tabel şi, apoi, folosiţi informaţia pentru a completa în 
tabel coloana „Soluţia problemei”.

Când puteţi vizualiza sau 
când vă puteţi imagina în 
mintea voastră ceea ce se pe-
trece într- o relatare din scrip-
turi, acele evenimente pot 
deveni mai reale şi pline de 
viaţă. Vizualizarea vă poate 
ajuta să vă raportaţi mai 
bine la oamenii şi situaţiile 
din scripturi şi, ca urmare, vă 
permite să analizaţi şi să în-
ţelegeţi mai bine ceea ce  
se întâmplă.

Vizualizare 
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Versete 
din 
scripturi 

Problema privind 
corabia

Soluţia problemei

Eter 
2:20–21

Lipsa aerului

Eter 
6:4–9

Lipsa unei cârme 
pentru direcţie

Eter 
2:22–3:6

Lipsa luminii

Ceea ce a făcut Domnul şi ceea ce i- a cerut Domnul 
fratelui lui Iared să facă au fost lucruri diferite pentru 
fiecare problemă. Din fiecare problemă şi soluţie, noi 
putem învăţa un adevăr diferit despre modul în care 
Domnul ne ajută când avem nevoie. Comparaţi soluţiile 
pe care le- aţi scris în tabel cu cele din lista următoare:

Lipsa aerului (Eter 2:20–21). Pentru a rezolva această 
problemă, Domnul i- a spus fratelui lui Iared ce trebuie 
să facă. Apoi, fratele lui Iared a avut credinţa să urmeze 
instrucţiunile Domnului.

Lipsa unei cârme pentru direcţie (Eter 6:4–9). Pentru 
această problemă, Domnul Însuşi a oferit soluţia.

Lipsa luminii (Eter 2:22–3:6). Pentru rezolvarea acestei 
probleme, Domnul i- a dat fratelui lui Iared unele în-
drumări. Atunci, fratele lui Iared a trebuit să se gân-
dească la o soluţie – bazându- se pe informaţiile pe care 
le avea – şi să ceară aprobarea şi ajutorul Domnului 
pentru a o duce la bun sfârşit.

Din experienţa fratelui lui Iared, noi învăţăm acest 
principiu: Când ne străduim să ne rezolvăm proble-
mele, putem primi ajutorul Domnului.Gândindu- vă 
la hotărârea personală la care aţi meditat mai înainte, 
cum vă poate ajuta cunoaşterea acestui principiu 
să primiţi ajutor sau îndrumare cu privire la această 
hotărâre? Ce credeţi că aşteaptă Domnul să faceţi când 
luaţi acea hotărâre?

 3. Scrieţi un paragraf în jurnalul pentru studiul scripturi-
lor explicând ceea ce aţi învăţat din experienţele fratelui 

lui Iared despre rugăciune şi despre primirea ajutorului şi a îndru-
mării din partea Domnului în viaţa voastră.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Eter 1–6 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 29: ZIUA 4

Eter 3
Introducere
Domnul l- a întrebat pe fratele lui Iared: „Ce vrei tu să 
fac Eu pentru ca voi să aveţi lumină în corăbiile voastre? 
(Eter 2:23). Drept răspuns, fratele lui Iared a pregătit cu 
grijă 16 pietre şi s- a rugat cu umilinţă ca Domnul să le 
atingă „pentru ca ele să lumineze în întuneric” (Eter 
3:4). Fratele lui Iared, datorită credinţei sale mari, a vă-
zut degetul Salvatorului când Salvatorul a atins pietrele. 
Apoi, Domnul Însuşi S- a arătat fratelui lui Iared şi i- a 
poruncit să scrie ce a văzut şi ce a auzit. 

Eter 3:1–20
Domnul atinge pietrele pentru a asigura lumină în corăbiile 
iarediţilor şi Se arată fratelui lui Iared.
Care sunt unele lucruri pentru care voi sau alţi tineri vă 
rugaţi? Alegeţi unul dintre aceste lucruri şi scrieţi- l aici: 
   
 

În timp ce studiaţi exemplul fratelui lui Iared din Eter 3, 
căutaţi idei care v- ar ajuta pe voi sau pe un prieten să 
primiţi ajutor de la Domnul.

Gândiţi- vă la rugăciunea fratelui lui Iared adresată 
Domnului cu privire la asigurarea luminii pentru 
corăbii şi la răspunsul pe care l- a primit de la Domnul. 
Recapitulaţi Eter 2:22–3:1. Apoi, scrieţi un titlu pentru 
fiecare dintre ilustraţiile următoare care descriu ceea 
ce a făcut fratele lui Iared, ca parte care i- a revenit lui, 
pentru a rezolva problema lipsei de lumină. 
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 1. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor ce v- a im-
presionat în legătură cu eforturile fratelui lui Iared de a re-

zolva problema asigurării luminii în corăbii. Cu toate că fratele lui 
Iared a făcut un efort mare, gândiţi- vă cât de eficiente ar fi fost 
pietrele lui topite pentru a asigura lumină fără ajutorul Domnului.

Citiţi Eter 3:2–5 şi, apoi, faceţi următoarele lucruri:

• identificaţi sau marcaţi expresii care arată că fratele 
lui Iared a fost umil şi a recunoscut dependenţa lui 
faţă de Dumnezeu. Ar putea fi util să ştim că expre-
sia „firile noastre au devenit rele fără întrerupere” 
se referă la starea noastră păcătoasă pe pământ. Din 
pricina căderii lui Adam, noi suntem separaţi fizic 
de Dumnezeu. De asemenea, suntem înclinaţi spre 
păcat. Fără ajutor divin, nu am putea niciodată să 
ne întoarcem în prezenţa lui Dumnezeu;

• identificaţi ceea ce fratele lui Iared I- a cerut Domnu-
lui să facă; 

• identificaţi sau marcaţi ceea ce a mărturisit fratele lui 
Iared că ştia despre Dumnezeu.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare:

 a. Care este dovada, pe care o puteţi găsi în Eter 3:1–5, că fra-
tele lui Iared a avut credinţa că Domnul îl putea ajuta să- şi re-
zolve problema?
 b. Cum vă poate ajuta exemplul lui să recunoaşteţi dependenţa 
voastră faţă de Domnul atunci când Îi cereţi ajutorul?

Citiţi declaraţia următoare a vârstnicului Jeffrey R. Hol-
land, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, care 
subliniază credinţa fratelui lui Iared: „Atât Dumnezeu, 
cât şi cititorul, simt, cu siguranţă, ceva izbitor cu privire 
la credinţa acestui bărbat, asemănătoare cu a unui 
copil, plină de inocenţă şi de fervoare. «Iată, o, Doamne, 
Tu poţi să faci aceasta» [Eter 3:5]. Probabil nu există o 

afirmaţie mai impresionantă spusă de om despre cre-
dinţă în scripturi… Indiferent cât de nesigur este acest 
profet în propria sa capacitate, el nu are nicio îndoială 
cu privire la puterea lui Dumnezeu” („Rending the 
Veil of Unbelief”, în Nurturing Faith through the Book of 
Mormon: The 24th Annual Sidney B. Sperry Symposium 
[1995], p. 12).

Citiţi Eter 3:6 şi imaginaţi- vă cum ar fi fost să fiţi într- o 
situaţie asemănătoare cu cea descrisă în acest verset.

Citiţi Eter 3:9 căutând motivele pentru care Domnul a 
vrut să atingă pietrele şi motivele pentru care fratele lui 
Iared a putut vedea degetul Domnului.

Completaţi principiul următor conform celor în-
văţate până acum în Eter 3: Când ne rugăm cu 
umilinţă Domnului, El ne va răspunde potrivit 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  şi voinţei Sale.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre următoarele întrebări sau la ambele:

 a. Vedeţi ceea ce aţi scris la începutul acestei lecţii despre lucru-
rile pentru care voi sau alţi tineri vă rugaţi. Cum ar putea să dea 
dovadă cineva de credinţă în Domnul când caută ajutorul şi în-
drumarea Domnului în acea situaţie?
 b. Ce experienţe din viaţa voastră v- au condus spre cunoaşterea 
adevărului principiului care ne arată că, dacă ne rugăm Domnu-
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lui cu umilinţă, El ne va răspunde potrivit credinţei noastre şi 
voinţei Sale?

Gândiţi- vă un moment şi evaluaţi în linişte cât de 
multă încredere aveţi în Domnul. Citiţi Eter 3:9–12 şi 
căutaţi şi marcaţi dovezi ale credinţei pe care a avut- o 
fratele lui Iared în Domnul.

Recapitulaţi Eter 3:11 şi gândiţi- vă dacă aveţi suficientă 
credinţă în Domnul pentru a va angaja să credeţi şi să 
faceţi lucrurile pe care vi le va revela, chiar înainte ca El 
să vi le reveleze. 

Citiţi declaraţia următoare a vârstnicului 
Jeffrey R. Holland şi subliniaţi ceea ce 
trebuie să facem pentru a da dovadă de o 
credinţă asemănătoare credinţei fratelui 
lui Iared. „Credinţa pregătitoare se 
formează din experienţele trecute – din 

ceea ce cunoaştem, lucruri care ne oferă o temelie 
pentru ceea ce credem. Dar credinţa mântuitoare 
trebuie deseori exercitată în experienţele viitoare – în 
necunoscut, ceea ce asigură o ocazie ca miracolele să se 
producă… credinţa precum cea a fratelui lui Iared 
precede miracolul şi cunoaşterea.El a trebuit să creadă 
înainte ca Dumnezeu să fi vorbit. El a trebuit să acţio-
neze înainte ca abilitatea de a îndeplini acel lucru să fie 
evidentă. El a trebuit să- şi ia angajamentul că îşi va 
duce la bun sfârşit lucrarea chiar înainte de a realiza 
prima parte din ea. Credinţa înseamnă a accepta fără 
rezerve – şi dinainte – orice condiţie pe care Dumnezeu 
o va cere atât în viitorul apropiat, cât şi în cel îndepăr-
tat” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], p. 18–19).

Gândiţi- vă la experienţele fratelui lui Iared începând de 
la Turnul Babel. Care dintre experienţe l- au ajutat să- şi 
mărească credinţa în Domnul? Cum credeţi că l- au 
pregătit aceste experienţe să- şi exercite „o asemenea 
credinţă nespus de mare” (Eter 3:9) în acel moment? 

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
întrebările următoare:

 a. Care este una dintre experienţele din viaţa voastră care v- a 
mărit credinţa în Domnul?
 b. Cum v- a pregătit acea experienţă să daţi dovadă în viitor de 
o credinţă şi mai mare?

Citiţi Eter 3:13–20 şi căutaţi binecuvântările pe care 
le- a primit fratele lui Iared datorită credinţei sale? 
Ce a aflat fratele lui Iared despre Salvator din această 
experienţă remarcabilă? Un alt principiu important pe 
care puteţi să- l învăţaţi din Eter 3 este acesta: Dacă ne 
exercităm credinţa în Domnul, ne vom apropia mai 
mult de El. Aţi putea scrie acest principiu în scripturile 
voastre, lângă Eter 3:11–20 .

Vârstnicul Jeffrey R. Holland a explicat următoarele 
despre Eter 3:15–16 şi confuzia posibilă care se poate 
crea din acea experienţă: 

„[O] problemă care necesită un comentariu scurt pro-
vine din exclamaţia Domnului: «Niciodată nu a venit 
un om în faţa Mea cu o asemenea credinţă nespus de 
mare cum ai tu; căci dacă nu ar fi fost aşa, atunci tu nu 
ai fi putut vedea degetul Meu». Şi mai departe: «Ni-
ciodată nu M- am arătat Eu unui om pe care Eu l- am 
creat, căci niciodată nu a crezut vreun om în Mine aşa 
ca tine» [Eter 3:9, 15].

Confuzia care poate apărea aici rezultă din faptul 
că mulţi (poate toţi) dintre profeţii mari care au trăit 
înaintea fratelui lui Iared L- au văzut pe Dumnezeu. 
Atunci, cum explicăm declaraţia Domnului?…

Problema a fost mult discutată de către scriitori sfinţi 
din zilele din urmă şi sunt câteva explicaţii posibile, 
fiecare dintre ele –sau toate – ajutând la elucidarea 
adevărului principal al acestui pasaj. Cu toate acestea, 
fără o revelaţie sau un comentariu suplimentar despre 
acest subiect, orice ipoteză rămâne doar o ipoteză şi, ca 
atare, este neadecvată şi incompletă…

Unii cred că Domnul a vrut să spună că El nu S- a 
arătat niciodată unui om în asemenea grad sau într- o 
asemenea măsură. Această teorie sugerează că apari-
ţiile divine în faţa profeţilor de dinainte nu avuseseră 
loc cu aceeaşi «plenitudine», că niciodată înainte vălul 
nu fusese ridicat pentru a da o revelaţie atât de com-
pletă despre natura şi fiinţa lui Hristos…

O ultimă explicaţie – şi, în ceea ce priveşte credinţa fra-
telui lui Iared, cea mai elocventă – este aceea că Hristos 
i- a spus fratelui lui Iared, «niciodată nu M- am arătat 
Eu unui om în acest fel, fără voinţa Mea, motivat numai 
de credinţa celui care Mă vede». În general, profeţii sunt 
invitaţi în prezenţa Domnului, sunt chemaţi să intre în 
prezenţa Sa de către El şi numai prin consimţământul 
Lui. Fratele lui Iared, pe de altă parte, pare să se fi arun-
cat prin văl, nu ca un musafir care nu este binevenit dar, 
probabil, ca unul neinvitat. Iehova a spus: «Niciodată 
nu a venit un om în faţa Mea cu o asemenea credinţă 
nespus de mare cum ai tu: căci dacă nu ar fi fost aşa, 
atunci tu nu ai fi putut vedea degetul Meu… Niciodată 
nu a crezut vreun om în Mine aşa ca tine». Evident, 
Domnul Însuşi a legat această viziune fără precedent de 
o credinţă fără precedent. Dacă viziunea însăşi nu a fost 
unică, atunci cel mai probabil credinţa şi modul în care a 
fost primită viziunea au fost atât de inegalabile. Singurul 
mod prin care credinţa a putut fi atât de remarcabilă 
a fost prin capacitatea acesteia de a-l purta pe profet, 
neinvitat, acolo unde alţii au putut merge numai la 
invitaţia lui Dumnezeu” (Christ and the New Covenant, p. 
20–23).
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Eter 3:21–28
Domnul îi porunceşte fratelui lui Iared să scrie lucrurile pe 
care le- a văzut şi să pecetluiască apoi cronica lui.
Citiţi Eter 3:25–26 şi identificaţi ce altceva i- a arătat 
Domnul fratelui lui Iared. După cum este consemnat 
în Eter 3:21–24, 27–28, Domnul a poruncit fratelui lui 
Iared să scrie lucrurile care i s- au arătat în viziune şi 
să le pecetluiască. De asemenea, Domnul a explicat 
că El urma să pregătească un mod prin care scrierile 
fratelui lui Iared să fie traduse în viitor. Unul dintre 
modurile prin care a fost împlinită această profeţie a 
fost faptul că profetul Joseph Smith a tradus Cartea 
lui Eter de pe plăcile de aur, ca parte a Cărţii lui Mor-
mon şi a făcut disponibilă cronica iarediţilor tuturor 
oamenilor pentru a o citi.

Meditaţi la modul în care puteţi pune în practică ceea 
ce aţi învăţat astăzi şi ceea ce puteţi face pentru a vă 
demonstra credinţa în Domnul. În timp ce vă exercitaţi 
credinţa în Isus Hristos, Dumnezeu va revărsa binecu-
vântări asupra voastră, la fel cum a revărsat binecuvân-
tări asupra fratelui lui Iared.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Eter 3 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 30: ZIUA 1

Eter 4–5
Introducere
Domnul i- a poruncit lui Moroni să scrie şi să pecet-
luiască apoi cronica sa despre viziunea fratelui lui 
Iared. Moroni a explicat că aceste scrieri urmau să fie 
dezvăluite când oamenii vor avea credinţă tot atât cât 
şi fratele lui Iared. Pe lângă aceasta, Moroni a profeţit 
că trei martori urmau să depună mărturie, în zilele din 
urmă, despre adevărul Cărţii lui Mormon.

Eter 4:1–7
Moroni consemnează şi pecetluieşte întreaga relatare a 
viziunii fratelui lui Iared.
Gândiţi- vă la un obiect care este deosebit de valoros 
pentru voi sau familia voastră, pe care aţi dori să- l ţineţi 

departe de copiii mici. Ce ar trebui să înveţe sau să facă 
un copil înainte ca voi să îi încredinţaţi acel obiect?

În mod asemănător, Domnul are adevăruri valoroase 
pe care vrea să ni le împărtăşească, dar El aşteaptă 
până când suntem pregătiţi să le primim. În timp ce 
studiaţi Eter 4, căutaţi ceea ce a propovăduit Moroni că 
vă poate ajuta să vă pregătiţi să primiţi mai mult adevăr 
şi mai multă îndrumare de la Domnul. 

După cum citiţi în Eter 3, Domnul i- a arătat fratelui 
lui Iared într- o viziune toţi locuitorii pământului – din 
trecut, prezent şi viitor – şi toate lucrurile cu privire la 
pământ. Fratelui lui Iared i s- a poruncit apoi să scrie 
ceea ce a văzut şi să pecetluiască scrierile sale. Ci-
tiţi Eter 4:4–5 şi căutaţi descrierea lui Moroni despre 
lucrurile care i- au fost arătate fratelui lui Iared. Mo-
roni a scris despre ceea ce a văzut fratele lui Iared şi 
i- a fost poruncit, de asemenea, de către Domnul să 
pecetluiască viziunea pentru a fi scoasă la lumină la 
timpul ales de Domnul. Viziunea la care se referă aceste 
versete este inclusă în ceea ce numim în mod obişnuit 
partea pecetluită din Cartea lui Mormon.

Moroni a profeţit despre condiţiile care trebuiau să existe 
înainte ca revelaţia dată fratelui lui Iared să fie făcută 
cunoscută. Puteţi marca aceste condiţii în Eter 4:6–7.

 1. Pentru a fi ajutaţi să vă gândiţi ce înseamnă să „[ai] 
credinţă în [Domnul]… la fel ca şi fratele lui Iared” (Eter 

4:7), recapitulaţi Eter 1–3 şi enumeraţi în jurnalul pentru studiul 
scripturilor modurile în care fratele lui Iared a dat dovadă de cre-
dinţă şi încredere în Domnul. De asemenea, alegeţi şi descrieţi 
unul dintre aceste exemple care v- au impresionat cel mai mult şi 
explicaţi de ce.

Exact cum aţi încredinţa, în anumite condiţii, un 
obiect valoros unui copil, Domnul împărtăşeşte 
adevăruri suplimentare copiilor Săi numai când dăm 
dovadă de pregătire spirituală, când credem adevă-
rurile preţioase pe care El deja le- a dezvăluit şi când 
avem credinţă în El. 

Eter 4:8–19
Moroni ne învaţă ceea ce trebuie să facem pentru a primi 
mai multe revelaţii. 
Uitaţi- vă la oricare dintre ferestrele acoperite din 
camera în care vă aflaţi. Gândiţi- vă la felul în care per-
delele, draperiile sau jaluzelele care acoperă fereastra 
limitează ceea ce puteţi vedea.

Mormoni a folosit simbolul unui văl, care este similar 
materialului ce acoperă fereastra, pentru a ne învăţa 
principiile care guvernează modul în care fiecare 
dintre noi poate primi revelaţie. Citiţi Eter 4:15 şi găsiţi 
expresia care menţionează cuvântul văl. Observaţi că 
Moroni a comparat necredinţa cu un văl. În ce fel este 
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necredinţa asemănătoare unui văl?   
  
 

Ar putea fi util să înţelegeţi că a sfâşia, din Eter 4:15, 
înseamnă a rupe. Imaginaţi- vă cum ar fi dacă aţi putea 
rupe vălul dintre voi şi cunoaşterea oferită de Domnul?

Moroni a descris acele lucruri care ne ajută să „[sfâşiem] 
vălul acela de necredinţă” şi ne permit să primim mai 
multe revelaţii. El a început avertizând asupra atitudinii 
care ne împiedică să primim mai multe revelaţii. Citiţi 
Eter 4:8 şi marcaţi ce L- ar determina pe Domnul să nu 
mai dea revelaţii şi să „nu… [arate] lucruri mari”.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare:

 a. Ce credeţi că înseamnă a se „ridica împotriva cuvântului 
Domnului” (Eter 4:8)?
 b. Care sunt unele dintre modurile prin care, astăzi, o persoană 
tânără s- ar putea „ridica împotriva cuvântului Domnului”?

Moroni a inclus cuvintele Domnului pentru a descrie 
cum să primim revelaţii suplimentare de la El. Cer-
cetaţi Eter 4:11, 13–15 şi marcaţi expresiile care ne 
învaţă ce trebuie să facem pentru a face loc revelaţiei 
din partea Domnului şi cum va răspunde El dacă 
facem acest lucru.

Ce principii cu privire la revelaţie şi la modul de a- i face 
loc în viaţa voastră aţi învăţat din aceste versete? Puteţi 
scrie un principiu pe care- l învăţaţi din aceste versete 
în scripturile voastre, lângă Eter 4:11.

Un principiu important pe care îl putem învăţa din 
sfatul Domnului este că, atunci când dăm dovadă 
de multă credinţă în cuvântul Domnului, El ne va 
binecuvânta, la timpul ales de El şi în felul Său, 
cu mai multe revelaţii. 

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi de ce 
credeţi că este necesar să daţi dovadă de credinţă în cu-

vântul lui Dumnezeu pe care deja l- aţi primit, înainte ca Domnul 

să vă reveleze mai mult. Apoi, evaluaţi singuri pe o scară de la 1 
la 10 (10 reprezentând „foarte bine”) cât de mult consideraţi că 
aveţi credinţă în Domnul căutând şi urmând cuvântul Său în fie-
care dintre aspectele următoare:
 a. rugăciunea zilnică;
 b. urmarea îndemnurilor pe care le primiţi prin Duhul Sfânt;
 c. susţinerea conducătorilor din ramurile, episcopiile, districtele 
sau ţăruşii din care faceţi parte şi ascultarea sfaturilor lor;
 d.  studierea cuvântului lui Dumnezeu când sunteţi în Bi-
serică sau la seminar;
 e.  studiul individual al scripturilor;
 f. supunerea faţă de de cuvintele profeţilor şi faţă de porunci.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, descrieţi modul 
în care supunerea faţă de Dumnezeu într- unul dintre as-

pectele menţionate mai sus v- a ajutat să primiţi mai multe reve-
laţii de la Domnul.
Gândiţi- vă cum aţi putea încorpora acest principiu 
privind exercitarea credinţei în cuvântul Domnului în 
eforturile voastre de a face posibile revelaţii şi îndru-
mări suplimentare din partea Domnului.

Eter 5
Moroni declară că trei martori vor vedea şi vor depune 
mărturie cu privire la plăci.
Citiţi Eter 5:1–3. Ce anume din cele scrise de Moroni 
în aceste versete se referă la profetul Joseph Smith 
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– persoana care, într- o bună zi, avea să traducă con-
semnările de pe plăci? Imaginaţi- vă ce a simţit Joseph 
Smith când a ajuns la aceste versete în timp ce tradu-
cea Cartea lui Mormon.

Citiţi următoarea declaraţie a preşedinte-
lui Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie, 
şi căutaţi o expresie cu privire la mărturia 
celor trei martori, care vă impresionează: 
„Cei trei martori nu au negat niciodată 
mărturia lor despre Cartea lui Mormon. 

Nu au putut s- o facă, pentru că ştiau că era adevărată. 
Ei au făcut sacrificii şi s- au confruntat cu dificultăţi 
mult mai mari decât majoritatea oamenilor. Oliver 
Cowdery a dat aceeaşi mărturie despre originea divină 
a Cărţii lui Mormon pe patul de moarte… Faptul că ei 
au continuat să afirme ceea ce au văzut şi au auzit în 
timpul acelei experienţe minunate pe parcursul unor 
perioade lungi de înstrăinare de Biserică şi de Joseph 
face ca mărturia lor să fie mai puternică” („O mărturie 
trainică despre misiunea profetului Joseph Smith”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2003, p. 90). 

Conform celor relatate în Eter 5:2–3, care urma să fie 
privilegiul lui Joseph Smith cu privire la plăci?

 5. La fel ca cei trei martori care au fost privilegiaţi să de-
pună mărturie despre plăcile de aur, şi voi puteţi să fiţi un 

martor privind adevărul Cărţii lui Mormon. În jurnalul pentru stu-
diul scripturilor, consemnaţi câteva moduri prin care şi voi puteţi 
fi un martor al Cărţii lui Mormon. Pe lângă acestea, scrieţi în ce 
mod ar putea influenţa mărturia voastră despre Cartea lui Mor-
mon alte persoane.

Căutaţi, rugându- vă, ocazii de a împărtăşi cuiva, în 
săptămâna aceasta, mărturia voastră despre Cartea lui 
Mormon.

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Eter 4–5 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 30: ZIUA 2

Eter 6
Introducere
După ce s- au pregătit potrivit poruncilor Domnului, ia-
rediţii s- au urcat în corăbiile lor şi şi- au pus încrederea 

în Domnul pentru a- i duce, în siguranţă, în călătoria 
lor dificilă spre ţara făgăduită. Domnul a trimis vân-
turile care au purtat corăbiile pe valuri şi le- a îngropat 
de multe ori în adâncul mării, totuşi aceleaşi vânturi 
i- au împins spre ţara făgăduită. După ce s- au stabilit în 
noua ţară, oamenii au ales un rege, în ciuda avertizări-
lor primite de la fratele lu Iared. 

Eter 6:1–12
Domnul împinge corbiile iarediţilor, prin intermediul 
vântului, spre ţara făgăduită. 
Sunt momente când am putea simţi că este greu să 
facem lucrurile pe care le cere Domnul, cum ar fi să 
împărtăşim Evanghelia unui prieten, să ne menţinem 
curaţi din punct de vedere moral, să alegem prieteni 
care au standarde înalte şi să stabilim în mod corect 
priorităţile în viaţă. Puteţi să vă gândiţi la alte exemple 
de momente în care ar fi dificil să facem ceea ce ne 
cere Domnul?   
  
 

Relatarea desfăşurării călătoriei iarediţilor spre ţara 
făgăduită vă învaţă principii care vă pot îndruma când 
consideraţi că este greu să faceţi ceea ce porunceşte 
Domnul. Citiţi Eter 2:24–25 şi căutaţi ceea ce i- a aver-
tizat Domnul pe iarediţi cu privire la lucrurile care vor 
face grea călătoria lor spre ţara făgăduită. 

Pentru a rezista în faţa acestor greutăţi, Domnul a po-
runcit iarediţilor să construiască acele corăbii care erau 
„[etanşe] ca o farfurie” (Eter 2:17), cu găuri în partea 
de sus şi în partea de jos, pe care să le destupe pentru a 
avea aer. Citiţi Eter 6:1–4 şi identificaţi alte moduri prin 
care Domnul i- a pregătit pe iarediţi pentru greutăţile 
călătoriei. 

Ar putea fi util să înţelegeţi că „dedicându- se pe ei 
înşişi Domnului Dumnezeului lor”(Eter 6:4) înseamnă 
că iarediţii s- au lăsat în seama lui Dumnezeu pentru a 
avea grijă de ei şi pentru a- i apăra. 

 1.  În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
întrebările următoare:

 a. De ce le- ar fi putut fi greu iarediţilor să se încreadă în Dom-
nul în acea situaţie?
 b. De ce credeţi că atât pregătirea lor, cât şi faptul de a fi dedi-
caţi Domnului erau esenţiale?

În timp ce citiţi Eter 6:5–11, încercaţi să vă imaginaţi cum 
trebuie să fi fost să călătoreşti într- o corabie a iarediţilor.

 2. Pentru a vă ajuta să vă pregătiţi să identificaţi princi-
piile Evangheliei pe care le puteţi învăţa din această rela-
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tare, răspundeţi la următoarele întrebări în jurnalul pentru 
studiul scripturilor:
 a. Cum şi- au manifestat iarediţii încrederea lor în Domnul în 
timpul călătoriei lor dificile (vezi Eter 6:7, 9)?
 b. Cum i- a binecuvântat Dumnezeu în timpul călătoriei lor?

După aproape un an petrecut pe apă, călătoria iare-
diţilor a ajuns, în cele din urmă, la sfârşit. Citiţi Eter 
6:12 şi identificaţi cum s- au simţit când au ajuns în 
ţara făgăduită. Rezumaţi ceea ce aţi învăţat până acum 
din această lecţie, completând afirmaţia care cuprinde 
principiul următor: Când avem încredere în Domnul 
şi respectăm voinţa Sa, El va   
 .

Un fel în care puteţi completa această afirmaţie este 
acela de a folosi expresia „îndruma cursul vieţii noas-
tre”. Pentru a înţelege mai profund acest principiu, fa-
ceţi referire la situaţiile menţionate la începutul lecţiei, 
în care am putea simţi că e dificil să facem ceea ce ne 
cere Domnul. La fel cum a procedat cu iarediţii, atunci 
când ne rugăm, îl urmăm pe profet şi ţinem legămin-
tele, Domnul ne pregăteşte să depăşim greutăţile pe 
care le vom avea de înfruntat în viaţă.

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, descrieţi modul 
în care cineva ar putea arăta încredere în Domnul. 

Bazându- ne pe exemplul iarediţilor, ce ar trebui să facem când ne 
confruntăm cu o poruncă grea dată de Domnul? 

 4. Gândiţi- vă la principiul următor: Dacă avem încredere 
în Dumnezeu, adversităţile şi greutăţile ne pot ajuta 

să progresăm şi să primim binecuvântările promise. (Puteţi 
scrie aceasta în scripturile voastre, lângă Eter 6:5–10.) În jurnalul 
pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele întrebări: 
 a. În ce măsură credeţi că aţi progresat şi aţi primit binecuvân-
tări datorită faptului că aţi îndurat cu credinţă greutăţile pe care 
le- aţi întâmpinat sau le întâmpinaţi acum în viaţa voastră?
 b. Cum aţi putea să aveţi mai multă încredere în Domnul şi să 
urmaţi mai bine îndrumările Sale în situaţiile pe care le puteţi 
întâmpina?

Eter 6:13–18
Iarediţii îi învaţă pe copiii lor să umble cu umilinţă înaintea 
Domnului.
Imaginaţi- vă că, la fel ca iarediţii, tocmai aţi traversat un 
ocean şi aţi ajuns într- o ţară complet nouă pentru voi. 
Citiţi Eter 6:13–18 şi gândiţi- vă la întrebările următoare: 
În ce fel am putea umbla cu umilinţă înaintea Domnu-
lui? Cum v- au îndemnat părinţii şi alţii să umblaţi cu 
umilinţă înaintea Domnului? Care credeţi că este legă-
tura dintre a umbla cu umilinţă şi a fi învăţaţi de sus? 
Când aţi simţit că sunteţi „învăţaţi de sus” (Eter 6:17)?

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Eter 6 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 30: ZIUA 3

Eter 7–11
Introducere
Deşi fratele lui Iared a profeţit că alegerea unui rege 
iaredit ar duce la robie, cuvintele lui nu s- au îndeplinit 
imediat. Primul rege iaredit, Oriha, a domnit în drep-
tate. Totuşi, un bărbat numit Iared a devenit rege, două 
generaţii mai târziu, formând o combinaţie secretă.  
În timpul domniei regilor lor, iarediţii au trecut prin 
câteva perioade ciclice, în care au ascultat de profeţi  
şi au trăit în dreptate şi, apoi, au respins profeţii şi au 
trăit în ticăloşie. 

Eter 7
Corihor pune stăpânire pe regatul tatălui său; fratele său, Şul, 
îl redobândeşte, iar profeţii condamnă ticăloşia oamenilor.
Cum credeţi că se poate simţi cineva când trăieşte în 
captivitate? Aţi avut vreodată un sentiment asemă-
nător, adică sentimentul că aveţi opţiuni limitate din 
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pricina alegerilor incorecte pe care le- aţi făcut? În timp 
ce studiaţi Eter 7–11, căutaţi modalităţi prin care puteţi 
evita robia fizică şi spirituală.

Când Iared şi fratele lui au îmbătrânit, iarediţii au cerut 
un rege. Fratele lui Iared a avertizat poporul că domnia 
unui rege ar putea duce la robie (vezi Eter 6:19–23). 
Profeţii au profeţit întotdeauna împotriva faptelor care 
ne vor duce în robie fizică sau spirituală.

 1. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor unul sau 
două exemple de fapte despre care ne- au avertizat profe-

ţii din zilele noastre şi în ce mod ar putea duce acele fapte la ro-
bie fizică şi spirituală.

În pofida avertizărilor fratelui lui Iared, oamenii au 
ales să aibă un rege. Citiţi Eter 7:1–2 pentru a afla dacă 
profeţia fratelui lui Iared s- a împlinit în zilele lui Oriha, 
care a fost unul dintre fiii lui Iared. Gândiţi- vă la ceea 
ce i- aţi spune cuiva care a trăit în zilele regelui Oriha 
şi nu a crezut că profeţia fratelui lui Iared urma să se 
împlinească.

După două generaţii, avertizarea profetică a fratelui lui 
Iared s- a îndeplinit. Citiţi Eter 7:3–7 şi găsiţi modul în 
care Chib şi poporul lui au trăit în captivitate sub dom-
nia lui Corihor, a cărui dorinţă egoistă de a fi rege l- a 
făcut să se răzvrătească împotriva tatălui său. Această 
robie a fost rezultatul egoismului şi al răzvrătirii.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ceea ce aţi 
spune, azi, oamenilor care nu se supun sfatului profeţilor, 

dar nu simt că ar fi în robie spirituală. (În răspunsul vostru, puteţi 
include ideea că cei care sunt prinşi în robia spirituală sunt, de-
seori, ultimii care înţeleg acest lucru. Daţi exemplul unei situaţii 
din zilele noastre care ar putea duce pe cineva în robie spirituală.)

Această parte din istoria iarediţilor ilustrează principiul 
următor: respingerea cuvintelor profeţilor duce la 
robie.Gândiţi- vă la situaţii în care, poate, aţi trecut prin 
experienţa unei robii spirituale din cauză că nu v- aţi 
supus poruncilor sau sfaturilor profetice.

Răzvrătirea lui Corihor împotriva tatălui său, Chib, a 
dus la neînţelegeri şi războaie neîntrerupte. La bătrâ-
neţe, Chib a mai avut un fiu – Şul. Când Şul a crescut, 
el a luptat împotriva fratelui său răzvrătit, Corihor.

 3. Imaginaţi- vă că sunteţi un reporter trimis sa scrie un 
articol despre povestea lui Şul. Citiţi Eter 7:8–13 şi scrieţi 

un paragraf scurt în jurnalul pentru studiul scripturilor, relatând 
ceea ce veţi scoate în evidenţă în reportajul vostru despre viaţa 
lui Şul. 

În timpul domniei lui Şul, mulţi profeţi au venit printre 
oameni şi i- au avertizat cu privire la ticăloşia lor. Citiţi 
Eter 7:23–25 şi identificaţi ceea ce au profeţit profeţii 
şi în ce mod au reacţionat oamenii. Cum a reacţionat 

Şul? În ce mod a fost binecuvântat poporul lui Şul 
datorită faptului că el i- a apărat pe profeţi ?

Citiţi Eter 7:26–27 şi căutaţi ceea ce s- a întâmplat când 
poporul a ascultat cuvintele profeţilor. Şul „[îşi aduce] 
aminte de lucrurile mari pe care Domnul le făcuse 
pentru strămoşii săi” (Eter 7:27). Când vă amintiţi de 
lucrurile mari pe care Domnul le- a făcut pentru voi, 
este mult mai probabil să aveţi recunoştinţă faţă de El 
şi să trăiţi în dreptate.

Aceste evenimente mărturisesc despre un principiu 
important: Când ne pocăim de nedreptăţile noastre, 
începem să prosperăm. Aici, cuvântul a prospera se 
referă la a „spera” şi, de asemenea, a „reuşi” şi este 
deseori folosit în sensul unui succes material, [dar] nu 
înseamnă, în mod necesar, o abundenţă de posesiuni 
temporale, nici chiar o viaţă relativ confortabilă, lipsită 
de probleme…

Cei cu adevărat neprihăniţi sunt prosperi, în sensul că 
au încredere, ceea ce impulsionează manifestarea cre-
dinţei şi creează condiţii benefice din cele mai puţin 
favorabile. Ei nu aşteaptă ca Domnul să acorde sau nu 
recompense, ci Îl roagă să- i îndrume spre ceea ce va 
fi cel mai folositor pentru ei, atât din punct de vedere 
temporal, cât şi spiritual. O asemenea îndrumare 
poate duce la schimbarea profesiei, mutarea într- o 
altă localitate, efectuarea unor cursuri de pregătire sau 
dobândirea unor noi abilităţi ori acceptarea lucrurilor 
aşa cum sunt, dar lucrând pentru a ne depăşi slăbiciu-
nile şi urmând îndrumarea Spiritului pe alte planuri” 
(Alan Webster, „I Have a Question”, Ensign, apr. 1990, 
p. 52–53). 

 4.  În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare:

 a. Cum aţi fost binecuvântat când aţi ascultat cu atenţie cuvin-
tele profeţilor?
 b. Ce puteţi face pentru a acorda mai multă atenţie cuvintele 
profeţilor şi a deveni mai demni de binecuvântările Domnuluii? 

Eter 8:1–9:12
Iared şi, apoi, Achiş devin regii iarediţilor prin combinaţii 
secrete.
Citiţi până la capăt următoarea listă: muzica pe care 
o ascultaţi, gândurile pe care le nutriţi, felul în care vă 
purtaţi la şcoală, filmele pe care le vizionaţi, compor-
tamentul pe care îl aveţi la întâlniri, activităţile pe care 
le desfăşuraţi cu prietenii, lucrurile pe care le faceţi 
când nimeni nu este în preajmă. De ce ar dori cineva 
care este implicat într- un comportament nedemn să 
ascundă de prietenii, părinţii sau conducătorii lor felul 
în care participă la una sau la mai multe dintre aceste 
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activităţi? Care este pericolul pe care îl prezintă impli-
carea în activităţi secrete nedemne?

Potrivit celor relatate în Eter 8, Omer a devenit rege 
după ce a murit Şul, dar Iared, fiul lui Omer, „s- a 
revoltat împotriva tatălui său” (Eter 8:2) şi „şi- a pus 
inima pe regat şi pe slava lumii” (Eter 8:7). Fiica lui 
Iared, împreună cu tatăl ei, a născocit un plan prin care 
urma să dobândească regatul pentru el. Ea era o femeie 
frumoasă şi, când a dansat în faţa unui bărbat numit 
Achiş, el a dorit să se căsătorească cu ea. Iared i- a spus 
lui Achiş că el putea să se căsătorească cu fiica lui „dacă 
tu îmi vei aduce capul tatălui meu, regele” (Eter 8:12). 
Achiş a intrat într- o combinaţie secretă cu prietenii lui 
pentru a- l omorî pe regele Omer. O combinaţie secretă 
se formează acolo unde doi sau mai mulţi oameni fac 
jurăminte pentru a păstra în secret faptele lor nedrepte 
cu scopul de a evita consecinţele faptelor lor.

Citiţi Eter 8:15–18 şi identificaţi cuvintele şi expresiile 
care descriu unele dintre motivele şi metodele din spa-
tele celor care se alătură combinaţiilor secrete.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
două sau la mai multe dintre întrebările următoare:

 a. De ce participă unii oameni în combinaţii secrete?
 b. De ce credeţi că este distructiv, din punct de vedere spiritual, 
să credeţi că se pot înfăptui „tot felul de ticăloşii” (Eter 8:16), 
„orice lucru” doriţi (Eter 8:17) fără a suporta vreo consecinţă?
 c. Care expresie din Eter 8:18 arată atitudinea Domnului faţă 
de combinaţiile secrete? De ce credeţi că asemenea combinaţii 
sunt considerate „[ticăloase] mai presus decât toate”?

Citiţi Eter 8:20–22, 25 şi Eter 9:5–6, 11–12, căutând 
consecinţele care rezultă în urma susţinerii combinaţii-
lor secrete. Rezumaţi ceea ce aţi învăţat:   
  
 

Unul dintre adevărurile pe care le puteţi identifica în 
aceste versete este: Susţinerea combinaţiilor secrete 
duce la distrugerea indivizilor şi a societăţilor. 

Moroni şi- a întrerupt scrierile despre războaiele iare-
diţilor pentru a ni se adresa. Citiţi Eter 8:23–24, 26 şi 
identificaţi cum i- a încurajat Moroni pe oamenii din 
zilele noastre să pună în practică avertizările cu privire 
la combinaţiile secrete. 

Gândiţi- vă la răspunsuri pentru următoarele întrebări: 
De ce credeţi că o naţiune, o societate sau un alt grup 
este într- o „[situaţie] îngrozitoare” (Eter 8:24) când are 
o combinaţie secretă în cadrul ei? În ce mod caracterul 
ascuns conferă putere acestor combinaţii? Cum poate 
cunoaşterea adevărului despre combinaţiile secrete să- i 
ajute pe oameni să înlăture acest rău?

 6. Reveniţi la lista de acţiuni prezentată la începutul 
acestei părţi a lecţiei. Deşi luarea unor decizii nedrepte în 

acele aspecte din viaţa voastră nu ar fi în mod necesar conside-
rată drept o combinaţie secretă, scrieţi în jurnalul pentru studiul 
scripturilor despre pericolul pe care îl reprezintă alegerea de a vă 
implica în activităţi pe care o persoană ar simţi nevoia să le ţină 
secrete faţă de ceilalţi.

Eter 9:13–11:23
Regii urmează la tron, unul după altul – unii sunt drepţi, 
alţii sunt ticăloşi. 
Aşa cum este consemnat în Eter 9–11, mulţi regi au 
domnit asupra iarediţilor, unii în dreptate şi alţii în 
ticăloşie. Citiţi Eter 9:26–35 (în timpul domniei lui Het) 
şi Eter 11:1–8 (în timpul domniei lui Com şi Şiblom), 
căutând dovezi despre adevărul principiului următor: 
respingerea cuvintelor profeţilor duce la robie, lucru 
despre care s- a discutat mai devreme în această lecţie.

Amintiţi- vă de modul în care v- aţi gândit să daţi mai 
multă ascultare cuvintelor profeţilor. În zilele urmă-
toare, îndepliniţi acest ţel şi căutaţi ocazii de a vă 
împărtăşi mărturia despre importanţa de a da mai 
multă ascultare cuvintelor profeţilor. 

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Eter 7–11 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 30: ZIUA 4

Eter 12
Introducere
După ce a relatat despre mulţi ani din istoria iarediţilor, 
Moroni a prezentat slujirea profetului Eter. Apoi, Mo-
roni şi- a întrerupt consemnarea istorică şi a consemnat 
unele dintre binecuvântările pe care le primesc cei care 
au credinţă în Isus Hristos. De asemenea, el a şi- a ex-
primat o îngrijorare. El era îngrijorat că cei care urmau 
să citească, în zilele din urmă, Cartea lui Mormon nu 
o vor accepta din cauza nepriceperii sau slăbiciunii 
sale şi a altor scriitori în a scrie. Domnul i- a promis lui 
Moroni că El întăreşte slăbiciunile celor care se umilesc 
înaintea Sa şi au credinţă.

Eter 12:1–4
Eter predică pocăinţă iarediţilor.
De ce este important pentru o barcă să aibă o ancoră? 
Ce pericole sau greutăţi ar putea întâmpina o barcă 
dacă nu are ancoră? Numiţi barca din desen Viaţa mea. 
Gândiţi- vă la întrebările următoare:

• Dacă barca reprezintă viaţa voastră, cu ce s- ar putea 
asemăna valurile?

• Dacă noi comparăm valurile cu dificultăţile şi tică-
loşia, cu ce- ar putea semăna viaţa cuiva dacă acea 
persoană n- ar avea o ancoră (vezi Mormon 5:18)?

• Ce v- a dat Domnul pentru a vă ajuta să vă menţineţi 
în siguranţă într- un loc aşa cum o ancoră menţine o 
barcă?

În timp ce studiaţi Eter 12, căutaţi ceea ce trebuie să 
faceţi pentru a fi asemenea unei bărci cu ancoră–si-
guri şi neclintiţi, în ciuda valurilor şi a presiunilor cu 
care vă confruntaţi. Eter 12 începe cu prezentarea 
pe care o face Moroni despre Eter, care a trăit într- o 

perioadă în care oamenii respingeau profeţii şi trăiau 
în ticăloşie. Citiţi Eter 12:1–3 şi căutaţi ceea ce vă 
impresionează cu privire la faptele lui Eter în timpul 
acestor condiţii grele.

În timp ce îndemna poporul să se pocăiască, Eter 
predica despre ceea ce poate nădăjdui sau spera o 
persoană care crede în Dumnezeu, în pofida faptului că 
este înconjurată de greutăţi şi slăbiciuni. Citiţi Eter 12:4 
şi marcaţi care este această nădejde. (În timp ce citiţi, 
poate fi util să ştiţi că „un loc la dreapta lui Dumne-
zeu” înseamnă a ne întoarce în prezenţa lui Dumnezeu 
şi a primi viaţă veşnică.)

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare:

 a. Care credeţi că este deosebirea dintre a avea nădejde „cu si-
guranţă” şi doar a dori ceva?
 b. Cum ne permite credinţa în Isus Hristos să sperăm „cu sigu-
ranţă” într- un loc la dreapta lui Dumnezeu?
 c. Ce expresii din Eter 12:4 descriu acţiunile cuiva care are spe-
ranţă şi credinţă în Isus Hristos? 

Pe desenul care reprezintă barca, de la începutul lecţiei, 
scrieţi în dreptul ancorei cuvintele credinţă şi speranţă.

Eter 12:4 ne învaţă principiul următor: Când avem 
speranţă şi credinţă în Isus Hristos, vom primi tărie 
să stăm neclintiţi şi să abundăm în fapte bune.

Gândiţi- vă la situaţii în care ar putea fi dificil pentru 
voi să staţi neclintiţi (fermi) şi să abundaţi în fapte 
bune. În timp ce continuaţi să studiaţi Eter 12, căutaţi 
moduri prin care vă puteţi dezvolta credinţa în Domnul 
Isus Hristos pentru a vă ajuta în aceste situaţii şi de- a 
lungul vieţii voastre.

Eter 12:5–22
Moroni relatează miracole şi lucrări minunate care s- au 
înfăptuit prin credinţă.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, încheiaţi urmă-
toarea propoziţie cu oricare dintre adevărurile Evangheliei 

despre care căutaţi o mărturie spirituală: Aş dori să obţin o măr-
turie spirituală despre…

Unii oameni simt că trebuie mai întâi să vadă dovada 
pentru a crede într- un lucru adevărat şi ca adevărul 
să le fie demonstrat înainte de a- l pune în practică. 
Moroni a vorbit despre această atitudine în Eter 12:5–6. 
Citiţi aceste versete şi marcaţi acele părţi ale sfatului 
său care vi se par deosebite. (Eter 12:6 este un fragment 
care conţine o scriptură de bază.)

Potrivit celor relatate în Eter 12:6, ce trebuie să avem 
înainte de a primi o mărturie de la Domnul? Ce vă 
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trece prin minte când vă gândiţi la „încercarea credin-
ţei voastre”?

Unii oameni interpretează eronat că 
„încercarea credinţei voastre” se referă 
totdeauna la greutăţi. Vârstnicul Rich-
ard G. Scott, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, ne- a dat această explicaţie 
clară despre ceea ce înseamnă „încercarea 

credinţei voastre”: „Puteţi învăţa să folosiţi credinţa 
mai eficient, aplicând acest principiu predicat de 
Moroni: «nu veţi primi nicio mărturie decât după 
încercarea credinţei voastre» [Eter 12:6; caractere cursive 
adăugate]. Astfel, de fiecare dată când vă încercaţi 
credinţa voastră, adică, acţionaţi cu demnitate potrivit 
unui impuls, veţi primi dovada de confirmare de la 
Spirit. Aceste sentimente vă vor întări credinţa. Pe 
măsură ce repetaţi acel tipar, credinţa dumneavoastră 
va deveni mai puternică” („Puterea susţinătoare a 
credinţei în vremurile de nesiguranţă şi de încercări”, 
Ensign sau Liahona, mai 2003, p. 76).

Citiţi pasajul următor din scripturi şi căutaţi binecu-
vântările care au fost primite după ce oamenii au dat 
dovadă de credinţă:

• Eter 12:11. Care a fost binecuvântarea?   
 

• Eter 12:12–13. Ce binecuvântare au primit Alma şi 
Amulec?   
 

• Eter 12:19–22, 30–31. Ce binecuvântări a primit 
fratele lui Iared prin credinţă?   
  
 

Ar putea fi util să observaţi folosirea cuvântului după în 
Eter 12:7, 12, 17, 18 şi 31.

 3. Bazându- vă pe ceea ce aţi citit în Eter 12, scrieţi în 
jurnalul pentru studiul scripturilor, folosind propriile cu-

vinte, ceea ce credeţi că a propovăduit Moroni cu privire la primi-
rea mărturiilor spirituale de la Domnul. 

Unul dintre principiile propovăduite de Moroni a fost 
că: Dacă dorim o mărturie, atunci, în primul rând, 
trebuie să ne exercităm credinţa în Isus Hristos.

 4. Citiţi următoarele scenarii şi apoi scrieţi în jurnalul 
pentru studiul scripturilor cum ar putea cineva să dea do-

vadă de credinţă în Domnul într- un una sau în mai multe dintre 
aceste situaţii:
 a. O tânără fată doreşte să primească o mărturie despre adevă-
rul Cărţii lui Mormon.
 b. Un tânăr băiat are o dorinţă puternică de a- i ajuta pe cei 
dragi lui să accepte Evanghelia.

 c. O tânără fată Îl caută pe Domnul pentru a- l binecuvânta pe 
tatăl ei bolnav. 

 5. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor despre o 
situaţie în care voi sau o persoană pe care o cunoaşteţi 

aţi primit o mărturie sau aţi fost martorii unui miracol după ce 
s- a dat dovadă de credinţă. 
Amintiţi- vă principiul sau doctrina pentru care aţi dori 
să primiţi o mărturie spirituală (vezi exerciţiul 2 din 
această lecţie). Ce puteţi face pentru a da dovadă de 
credinţă înainte de a primi mărturia?

Scriptură de bază – Eter 12:6
 6. Pentru a vă ajuta să memoraţi Eter 12:6, citiţi verse-
tul de câteva ori, apoi scrieţi cât de mult vă puteţi aminti 

din verset în jurnalul pentru studiul scripturilor. Mai târziu, com-
paraţi cu versetul respectiv ceea ce aţi scris. Studiaţi, din nou, 
versetul şi scrieţi- l din nou, a doua oară, în jurnalul pentru stu-
diul scripturilor.

Eter 12:23–41
Moroni îşi exprimă îngrijorarea despre modul în care 
neamurile vor trata Cartea lui Mormon.
După cum este consemnat în Eter 12:23–41, Moroni 
şi- a exprimat îngrijorarea că cei care urmau să citească 
în zilele din urmă Cartea lui Mormon nu o vor accepta 
din cauza nepriceperii sale şi a altor scriitori în a scrie. 
În timp ce citiţi răspunsul Domnului la îngrijorarea lui 
Moroni în Eter 12:26–27, căutaţi ceea ce a spus Dom-
nul cu privire la modul în care lucrurile slabe vor deveni 
puternice. (Eter 12:27 este un fragment care conţine 
scriptură de bază.)

Uneori, scripturile exprimă un principiu al Evangheliei 
folosindu- se cuvintele dacă şi atunci. Cuvântul dacă 
descrie ceea ce trebuie să facem, iar cuvântul atunci 
explică ceea ce se va întâmpla ca rezultat al faptelor 
noastre. Citiţi Eter 12:27, identificaţi un principiu care 
foloseşte dacă – atunci şi scrieţi- l mai jos.

Dacă noi   
 , 
atunci Domnul va   
 .

Veţi discuta aceste versete mai amănunţit cu învăţă-
torul vostru în cadrul lecţiei din această săptămână. 
De asemenea, veţi studia şi învăţa mai multe dintre 
cuvintele lui Moroni despre credinţă, speranţă, caritate 
care se găsesc în Eter 12:28–41. 

Scriptură de bază – Eter 12:27
Pentru a vă ajuta să vă amintiţi ideile din Eter 12:27, co-
piaţi cuvintele următoare pe o foaie de hârtie: Dacă…
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vin… arăta… slăbiciunea… dau… slăbiciune… umili;… 
harul… toţi oamenii… umilesc… dacă… umilesc… cre-
dinţă…slabe… puternice.

Recitiţi Eter 12:27 observând aceste cuvinte. Recitaţi 
din nou cât mai mult puteţi din verset uitându- vă doar 
la cuvintele de pe hârtia voastră. Puneţi foaia de hârtie 
într- un loc în care o veţi vedea mai târziu, astăzi sau 
mâine (de exemplu, în buzunar sau în scripturile voas-
tre). Recapitulaţi Eter 12:27 ori de câte ori vedeţi foaia 
de hârtie până când memoraţi pasajul.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Eter 12 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 31: ZIUA 1

Eter 13–15
Introducere
Profetul Eter a profeţit despre Noul Ierusalim. De ase-
menea, el l- a avertizat pe Coriantumr, un rege iaredit, 
că poporul lui va fi distrus din cauza ticăloşiei şi îi atrage 
atenţia lui Coriantumr şi întregii lui case să se pocăiască. 
Când Coriantumr şi poporul au refuzat să se pocăiască, 
războiul şi ticăloşia au luat amploare timp de mulţi ani 
până când întreaga naţiune iaredită a fost distrusă. Doar 
Eter şi Coriantumr au supravieţuit pentru a fi martori ai 
împlinirii profeţiei lui Eter.

Eter 13:1–12
Moroni consemnează profeţiile lui Eter despre Noul 
Ierusalim şi Ierusalimul din vechime.
Gândiţi- vă la unele oraşe de astăzi care au două sau 
mai multe nume indicând trăsături caracteristice oraşe-
lor. De exemplu, oraşul Paris, Franţa, este cunoscut, de 
asemenea, ca Oraşul Luminilor. Pentru a începe, vedeţi 
dacă puteţi corela numele oraşelor de mai jos cu alte 
nume corecte pe care le au (răspunsurile se găsesc la 
sfârşitul lecţiei).

Cairo, Egipt Oraşul Vânturilor

Manila, Filipine Oraşul celor 1000 de minarete

Chicago, SUA Cetatea Eternă

Ciudad de Mexico, Mexic Perla Orientului

Roma, Italia Oraşul Palatelor

Lecţia de astăzi îşi îndreaptă atenţia către două oraşe 
importante din ultimele zile: (1) Ierusalimul şi (2) Noul 
Ierusalim. În zilele din urmă, aceste două oraşe vor de-
veni cunoscute pentru neprihănirea oamenilor lor. Eter 
a propovăduit iarediţilor că pământul pe care trăiau era 
locul unui viitor oraş numit Noul Ierusalim.

Citiţi Eter 13:2–8. Domnul a revelat profetului Joseph 
Smith că Noul Ierusalim identificat în Eter 13:6, urma 
să fie construit în ţinutul Jackson, Missouri, SUA (vezi 
D&L 57:1–4; 84:1–4). Ce a spus Eter despre oraşele din 
Eter 13:3, 5? Gândiţi- vă cum ar fi să trăiţi într- un oraş ca 
acesta. Studiaţi Eter 13:10–11 pentru a afla cum trebuie 
să fie cineva pentru a locui în oraşele sfinte ale Noului 
Ierusalim şi Ierusalimului din vechime (care va fi sfânt 
când va fi reconstruit pentru Domnul; vezi Eter 13:5). 

Un alt nume al Noului Ierusalim este Sion (vezi Moise 
7:62; Articolele de credinţă 1:10). Deşi, poate, nu vom 
locui în Ierusalim sau în Noul Ierusalim, toţi membrii 
Bisericii pot căuta să stabilească Sionul. Ne putem 
pregăti să locuim în locuri sfinte, inclusiv în împărăţia 
celestială a lui Dumnezeu, devenind curaţi prin ispăşi-
rea lui Isus Hristos.

Eter 13:13–15:34
Iarediţii îl resping pe Eter şi persistă în ticăloşie şi războaie 
până când sunt distruşi.
Citiţi Eter 13:13–19 şi căutaţi condiţiile existente în 
societatea iaredită din timpul zilelor lui Eter. Studiaţi 
Eter 13:20–22 pentru a descoperi care a fost mesajul 
lui Eter către Coriantumr şi cum au răspuns Corian-
tumr şi poporul lui.
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 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare:

 a. Care sunt câteva dintre modurile prin care oamenii din zilele 
noastre şi- au întărit inimile şi i- au respins pe slujitorii Domnului?
 b. Ce veţi face pentru a vă menţine credinţa puternică şi pentru 
a da ascultare cuvintelor profeţilor? 

După cum este consemnat în Eter 13:23–14:20, Co-
riantumr a purtat bătălii cu mai mulţi bărbaţi care au 
încercat să- i ia regatul, printre care Şared, Galaad şi 
Lib. În cele din urmă, întreaga naţiune iaredită a fost 
distrusă în război. Ultimul duşman al lui Coriantumr 
a fost un bărbat numit Şiz. Amploarea distrugerii în 
rândul iarediţilor în urma acestor războaie este deta-
liată în Eter 14:21–25 şi Eter 15:1–2. 

Citiţi Eter 15:3–6 pentru a descoperi ce a încercat Co-
riantumr să facă pentru a- i cruţa de la distrugere pe 
oamenii care rămăseseră. Gândiţi- vă de ce a respins 
Şiz propunerea lui Coriantumr şi de ce oamenii din 
ambele armate au refuzat să renunţe la luptă (vezi,  
de asemenea, Eter 14:24).

Citiţi Eter 15:12–17 şi căutaţi detalii despre situaţia în 
care se aflau iarediţii. Ce găsiţi că este în mod deose-
bit tragic şi trist cu privire la condiţia lor? Amintiţi- vă 
că Eter a petrecut mulţi ani avertizând poporul să se 
pocăiască (vezi Eter 12:2–3; 13:20). Citiţi Eter 15:18–19 
şi identificaţi consecinţele pe care le au de suportat oa-
menii atunci când resping avertizările Domnului de a 
se pocăi. Bazându- vă pe ce aţi citit, completaţi această 
afirmaţie: Dacă respingem avertizările Domnului de a 
ne pocăi, atunci   
  
 .

În spaţiul de deasupra, aţi fi putut scrie un principiu ca 
acesta: Dacă respingem avertizările Domnului de 
a ne pocăi, Spiritul Său se retrage şi Satana obţine 
putere asupra inimilor noastre.

 2. Folosind Eter 15:19 şi principiul pe care l- am învăţat 
din acest verset, explicaţi de ce sunt greşite unul sau mai 

multe dintre următoarele pretexte pe care unii oameni le- ar pu-
tea oferi, astăzi, pentru refuzul de a se pocăi:
 a. Ştiu că filmele la care privesc nu sunt în armonie cu standar-
dele Bisericii, dar ele nu par să aibă un efect asupra mea.
 b. Nu este chiar aşa de rău să beau alcool cu prietenii mei. Doar 
ne distrăm.
 c. Este vorba doar de puţină pornografie. Nu este ca şi cum mă 
duc să fac lucruri imorale. De altfel, mă pot opri oricând doresc.
 d.  Nu trebuie să mă pocăiesc acum. Mai pot aştepta până 
când sunt pe punctul de a pleca în misiune sau de a mă căsători 
în templu. 

Eter 15:20–32 relatează modul în care cele două armate 
iaredite s- au luptat una cu cealaltă până când au rămas 
doar conducătorii lor. Atunci, Coriantumr l- a ucis pe Şiz.

Istoria iarediţilor ne oferă un exemplu viu a ceea ce se 
întâmplă unui popor care respinge, în mod colectiv, 
eforturile repetate ale Domnului de a- l convinge să se 
pocăiască. Cu toate că este posibil să nu suferim ime-
diat o distrugere fizică dacă refuzăm să ne pocăim, vom 
avea sentimente de vinovăţie dacă respingem avertiză-
rile Domnului de a ne pocăi. 

Reflectaţi asupra declaraţiei vârstnicului 
Neil L. Andersen, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli: „Mărturisesc că 
Salvatorul poate şi este nerăbdător să ne 
ierte păcatele. Cu excepţia păcatelor celor 
puţini care aleg pierzania după ce au 

cunoscut plenitudinea, nu există păcat care să nu poată 
fi iertat. Ce privilegiu minunat avem, cu toţii, să ne 
depărtăm de păcatele noastre şi să venim la Hristos! 
Iertarea divină este unul dintre cele mai dulci fructe ale 
Evangheliei, care înlătură vinovăţia şi durerea din 
inimile noastre şi le înlocuieşte cu bucurie şi o con-
ştiinţă împăcată” („Pocăiţi- vă… ca Eu să vă pot 
vindeca”, Ensign sau Liahona, nov. 2009, p. 40–41).

Examinaţi orice lucru pe care l- aţi putea face şi care ar 
putea împiedica influenţa Duhului Sfânt în viaţa voas-
tră. Gândiţi- vă cum aţi putea folosi puterea ispăşirii lui 
Isus Hristos pentru a face schimbările necesare care vă 
vor ajuta să primiţi Spiritul şi să vă împotriviţi puterii 
lui Satana.

Din Eter 13–15 învăţăm că mândria şi răzbunarea ne 
duc la alegeri care ne rănesc pe noi şi pe ceilalţi. 
Citiţi sau recitiţi pasajele următoare şi marcaţi cuvintele 
sau expresiile care ne învaţă acest adevăr: Eter 13:27; 
14:24; 15:6, 22, 28.

Gândiţi- vă la consecinţele pe care le poate avea 
mânia necontrolată asupra unei familii sau unor alte 
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relaţii. Gândiţi- vă la o situaţie din viaţa voastră în care 
ar putea fi necesar să renunţaţi la sentimentele de 
mânie şi răzbunare.

În timp ce citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului 
David E. Sorensen, membru emerit al Celor Şaptezeci, 
căutaţi modul în care puteţi învinge sentimentele de 
mânie sau dorinţa de a căuta răzbunare: „Când cineva 
ne face rău nouă sau celor pe care- i iubim, durerea 
poate fi aproape copleşitoare. Putem avea sentimentul 
că suferinţa sau nedreptatea sunt cele mai importante 
lucruri din lume şi că nu avem altă soluţie decât să cău-
tăm răzbunare. Dar Hristos, Prinţul Păcii, ne învaţă o 
altă cale mai bună. Poate fi foarte greu să iertăm cuiva 
răul pe care ni l- a făcut, dar când o facem, deschidem 
pentru noi înşine uşa spre un viitor mai bun. Greşeala 
altora nu ne mai poate controla calea. Când îi iertăm 
pe alţii, avem libertatea de a alege cum ne trăim vieţile. 
Iertarea înseamnă că problemele trecutului nu mai dic-
tează destinelor noastre şi că noi ne concentrăm desti-
nele noastre spre viitor cu dragostea lui Dumnezeu în 
inimile noastre” („Iertarea va schimba amărăciunea în 
dragoste”, Ensign sau Liahona, mai 2003, p. 12).

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: Când aţi avut parte, voi sau o per-

soană pe care o cunoaşteţi, de vindecare şi libertate după ce aţi 
ales să iertaţi?

Puteţi învinge orice sentiment de mânie sau răzbunare 
dacă vă întoarceţi spre Isus Hristos şi acceptaţi puterea 
iertării şi alinării prin ispăşirea Sa. Amintiţi- vă să vă 
întoarceţi spre Domnul în rugăciune pentru a obţine 
ajutorul de care aţi avea nevoie în acele situaţii. 

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Eter 13–15 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
Răspunsurile la activitatea de potrivire a denumirilor 
oraşelor de la începutul lecţiei: Cairo, Egipt (Oraşul 
celor 1000 de minarete); Manila, Filipine (Perla Orien-
tului); Chicago, SUA (Oraşul Vânturilor); Ciudad de 
Mexico, Mexic (Oraşul Palatelor); Roma, Italia (Ceta-
tea Eternă).
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INTRODUCERE LA  

Cartea lui Moroni
De ce studiem această carte?
În timp ce studiaţi Cartea lui Moroni, puteţi obţine 
tărie spirituală datorită exemplului puternic al 
lui Moroni şi al mărturiei sale. De asemenea, din 
învăţăturile lui Moroni şi ale tatălui său, veţi învăţa 
despre rânduielile şi activităţile Bisericii lui Isus Hristos, 
despre importanţa de a realiza lucrări drepte cu 
intenţie adevărată, despre modul de a discerne între 
bine şi rău şi despre legătura dintre credinţă, speranţă 
şi caritate. Veţi citi, de asemenea, îndemnul lui Moroni 
de a ne ruga pentru a şti dacă este adevărată Cartea 
lui Mormon şi pentru a „[veni] la Hristos şi a [ne 
perfecţiona] pentru El” (Moroni 10:32).

Cine a scris această carte?
Moroni a scris această carte care include cuvintele lui, 
cuvintele lui Isus Hristos către cei doisprezece ucenici 
ai Lui (vezi Moroni 2) şi cuvintele tatălui său, Mormon 
(vezi Moroni 7–9). Înainte de distrugerea nefiţilor, 
Moroni a slujit în calitate de conducător militar al 
lor şi de conducător al Bisericii (vezi Mormon 6:12; 
Moroni 8:1). Asemenea altor scriitori importanţi care 
au scris şi au compilat Cartea lui Mormon, Moroni a 
fost un martor al lui Salvatorului. El a mărturisit: „Eu 
L- am văzut pe Isus şi… El a vorbit cu mine faţă în faţă” 
(Eter 12:39). Moroni a fost credincios mărturiei sale şi 
a subliniat dorinţa lui de a fi ucis decât să- L nege pe 
Hristos (vezi Moroni 1:1–3). 

În anul 1823, la aproximativ 1.400 de ani după ce 
a terminat Cartea lui Mormon, Moroni a apărut 
profetului Joseph Smith ca fiinţă înviată şi l- a informat 
că această cronică era depozitată într- un deal, lângă 
casa lui Joseph Smith. Atunci şi timp de câţiva ani, 
Moroni l- a instruit, de asemenea, pe Joseph Smith 
„[referitor] la ceea ce va face Domnul şi cum şi în ce 
fel va trebui condusă împărăţia Sa în zilele din urmă” 
(Joseph Smith – Istorie 1:54).

Când şi unde a fost scrisă?
Probabil, Moroni a scris şi a compilat această carte între 
anii 401 d.H. şi 421 d.H. (vezi Mormon 8:4–6; Moroni 
10:1), în timp ce rătăcea pentru siguranţa vieţii sale 
(vezi Mormon 1:1–3).

UNITATEA 31: ZIUA 2

Moroni 1–5
Introducere
După ce a terminat prescurtarea relatării de pe plăcile 
lui Eter, Moroni a explicat că el „[crezuse] că nu [va] 
mai scrie” (Moroni 1:1). Totuşi, el a fost apărat pentru 
a „mai [scrie] câteva lucruri care poate vor fi de vreo 
valoare” celor din ultimele zile (Moroni 1:4). Moroni 
1–5 afirmă credinţa lui Moroni în Isus Hristos. De 
asemenea, aceste versete prezintă instrucţiuni pentru 
rânduieli importante ale Evangheliei, inclusiv adminis-
trarea împărtăşaniei.

Moroni 1
Moroni merge din loc în loc pentru a nu fi găsit şi ucis şi îşi 
continuă scrierile.
Vârstnicul David A. Sorenson, membru emerit al Celor 
Şaptezeci, a povestit următoarele despre o tânără fată 
care a avut curajul să- şi apere crezurile:

„Nepoata mea, Jennifer, a fost invitată să meargă îm-
preună cu câteva dintre prietenele de la şcoală la cină 
şi la un film. Fetele au stabilit ce film urmau să vadă şi 
Jennifer a fost şi ea de acord. Totuşi, fata care a plecat 
să cumpere biletele pentru grup s- a întors cu bilete 
pentru un alt film decât cel planificat! Ea a spus: «Este 
un film grozav, din cele interzise tinerilor sub 17 ani».

Luată prin surprindere, Jennifer nu a putut crede că 
situaţia s- a schimbat atât de repede. Dar, din fericire, 
ea luase, înainte de a fi pusă într- o astfel de situaţie, 
hotărârea să nu urmărească filmele interzise tinerilor 
sub 17 ani. Ea a putut să rămână neclintită şi să spună 
prietenelor ei: «Nu pot merge să văd un astfel de film. 
Părinţii mei nu ar fi de acord». La aceasta fetele au 
replicat: «Ei, haide! Părinţii tăi nu vor afla niciodată!» 
Pusă în această situaţie, Jennifer a continuat, spunând: 
«De fapt nu contează dacă părinţii mei vor afla sau nu. 
Eu am hotărât să nu urmăresc astfel de filme!»

Prietenele s- au supărat şi au încercat să o facă să ce-
deze. I- au spus că «le strica toată seara». Când au văzut 
că nu cedează, i- au aruncat biletul şi restul de bani în 
faţă şi au părăsit- o pentru un film interzis tinerilor sub 
17 ani. Totul s- a sfârşit cu o seară petrecută singură, 
respinsă de prietene. Dar a fost un moment măreţ pen-
tru Jennifer şi familia noastră. Ea a câştigat încredere, 
conştiinţa valorii personale şi putere spirituală” („Nu 
poţi mângâia un şarpe cu clopoţei”, Liahona, mai 2001, 
p. 42). 
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Citiţi Moroni 1:1–3 şi căutaţi în ce fel şi- a apărat 
Moroni singur crezurile. Atât Moroni, cât şi nepoata 
vârstnicului Sorensen exemplifică moduri prin care 
oamenii pot alege să apere ceea ce ştiu că este drept. 
Şi voi puteţi lua, în fiecare zi, decizii aparent neînsem-
nate prin care să demonstraţi credinţa, supunerea şi 
dorinţa de a- L urma pe Hristos. 

 1. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor despre o 
situaţie în care aţi ales să vă apăraţi crezurile sau să daţi 

dovadă de credinţă prin supunere. 

Gândiţi- vă cum puteţi să vă apăraţi mai bine credinţa în 
Isus Hristos. Citiţi Moroni 1:4 pentru a descoperi de ce 
a ales Moroni să mai scrie. Ce putem învăţa din exem-
plul lui Moroni şi din motivele lui de a scrie mai multe 
pentru urmaşii celor care căutau să- i ia viaţa? Ce lucruri 
aţi putea scrie urmaşilor voştri astfel încât acestea să fie 
o binecuvântare pentru ei? În timp ce studiaţi Moroni 
2–5, gândiţi- vă în ce mod lucrurile despre care a scris 
Moroni sunt „de vreo valoare” pentru voi (Moroni 1:4). 

Moroni 2
Moroni consemnează instrucţiuni cu privire la conferirea 
darului Duhului Sfânt. 
Gândiţi- vă la experienţa pe care aţi avut- o când aţi fost 
confirmaţi membri ai Bisericii şi s- au aşezat mâini pe 
capul vostru pentru a putea primi darul Duhului Sfânt. 
Ce vă amintiţi despre acea rânduială? Citiţi Moroni 
2:1–3 şi gândiţi- vă în ce fel a fost darul Duhului Sfânt o 
binecuvântare în viaţa voastră?

Un adevăr al Evangheliei care ne este propovăduit în 
aceste versete este următorul: Membrii demni care 
deţin autoritatea corespunzătoare a preoţiei pot 
conferi, prin aşezarea mâinilor, darul Duhului 
Sfânt membrilor botezaţi.

Moroni 3
Moroni consemnează instrucţiuni cu privire la rânduirea la 
oficiile preoţiei.
Aţi văzut vreodată înregistrarea scrisă care conţine 
linia autorităţii preoţiei cuiva? Această înregistrare 
scrisă arată cine a rânduit o persoană la preoţie şi 
cine, la rândul său, a rânduit acea persoană şi tot aşa 
mai departe înapoi până la Isus Hristos. Poate aveţi 
un exemplar al înregistrării propriei linii de autoritate 
a preoţiei sau l- aţi văzut pe cel al fratelui sau al tatălui 
vostru. Gândiţi- vă la importanţa de a putea trasa linia 
autorităţii direct de la Isus Hristos în timp ce citiţi ur-
mătoarea declaraţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: 

„În mod clar, pentru a acţiona cu autori-
tate divină este nevoie de mai mult decât 
o simplă înţelegere între oameni. Aceasta 
nu poate fi generată printr- o pregătire 
teologică sau printr- o împuternicire din 
partea congregaţiei. Nu, în lucrarea 

autorizată a lui Dumnezeu trebuie să existe o putere 
mai mare decât cea deţinută deja de către oamenii din 
congregaţie sau de către cei de pe străzi sau din 
seminarii – un fapt pe care multe persoane, care au 
încercat în mod sincer să înţeleagă religia, l- au ştiut şi 
l- au recunoscut public timp de câteva generaţii, până la 
momentul restaurării… 

Noi, cei din Biserica restaurată a lui Isus Hristos, putem 
trasa linia autorităţii preoţiei exercitată de către cel 
mai nou diacon din episcopie, de către episcopul care 
prezidează peste el şi de către profetul care prezidează 
peste noi toţi. Această linie merge înapoi, într- un lanţ 
neîntrerupt la îngerii oficianţi care au venit de la Însuşi 
Fiul lui Dumnezeu purtând acest dar incomparabil 
din cer” („Caracteristica noastră cea mai distinctivă”, 
Ensign sau Liahona, mai 2005, p. 44).

Fiecare persoană care primeşte Preoţia aaronică sau 
Preoţia lui Melhisedec este, de asemenea, rânduită la un 
oficiu al preoţiei care include unele îndatoriri. Citiţi Mo-
roni 3:1–4 şi căutaţi modul în care bărbaţii sunt rânduiţi 
la oficiul preoţiei, inclusiv oficiul de preot sau învăţător. 

Puteţi scrie următorul adevăr în scripturile voastre, 
lângă aceste versete: Bărbaţii sunt rânduiţi în oficiile 
preoţiei prin aşezarea mâinilor de către cei care au 
autoritate.

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare:

 a. De ce credeţi că este necesar ca un bărbat să fie rânduit la 
oficiul preoţiei de cineva care deţine deja preoţia?
 b. Ce valoare are pentru voi faptul că autoritatea preoţiei există 
în Biserică sau în familia voastră?
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Moroni 4–5
Moroni explică modul în care trebuie să se administreze 
împărtăşania.

 3. Gândiţi- vă la simbolurile împărtăşaniei şi la experien-
ţele pe care le- aţi avut luând din împărtăşanie. Apoi, în 

jurnalul pentru studiul scripturilor, procedaţi după cum urmează:
 a. Din memorie, cât de bine puteţi, scrieţi una dintre rugăciunile 
de împărtăşanie, de binecuvântare a pâinii sau a apei.
 b. După ce revedeţi aceste rugăciuni sacre (vezi Moroni 4:3; 5:2) 
şi verificaţi ceea ce aţi scris în prima parte a acestei teme, scrieţi 
despre o parte a uneia dintre rugăciunile de împărtăşanie, care 
v- a atras atenţia şi explicaţi de ce este acea parte a rugăciunii 
importantă pentru voi. 

Moroni a inclus în cronica sa rugăciunile pentru admi-
nistrarea împărtăşaniei, deoarece el a simţit că acestea 
vor fi „de vreo valoare” oamenilor „într- o oarecare zi 
din viitor” (Moroni 1:4). Citiţi Moroni 4:1–3 şi 5:1–2 şi 
identificaţi expresii care explică ceea ce reprezintă pâi-
nea şi apa. În timp ce citiţi, ar putea fi util să vă amintiţi 
că astăzi, pentru împărtăşanie, Biserica foloseşte apă în 
loc de vin, în urma unei revelaţii dată prin intermediul 
profetului Joseph Smith (vezi D&L 27:2). 

Rezumaţi scopul împărtăşaniei completând această 
afirmaţie: Simbolurile împărtăşaniei ne ajută să ne 
amintim   
 .

Meditaţi la motivele pentru care trupul şi sângele şi 
Salvatorului au însemnătate pentru voi. 

Suferinţa fizică, moartea şi învierea trupului Salvatoru-
lui şi intensa Sa suferinţă spirituală, dovedite prin văr-
sarea sângelui Său, au făcut posibilă iertarea păcatelor 
tuturor oamenilor care au credinţă în El şi se pocăiesc. 
Simbolurile împărtăşaniei ne ajută să ne amintim 
de ispăşirea lui Isus Hristos. 

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre întrebările următoare sau la ambele:

 a. Cum v- a ajutat sau v- a întărit spiritual faptul că aţi meditat sin-
cer la ispăşirea Salvatorului în timpul administrării împărtăşaniei?
 b. Ce puteţi face pentru a vă concentra mai bine asupra ispăşirii 
Salvatorului în timpul administrării împărtăşaniei?

Pentru a vă ajuta să înţelegeţi ce anume promiteţi să 
faceţi în timp ce luaţi din împărtăşanie, recapitulaţi 
Moroni 4:3 şi completaţi tabelul următor: 

Ce legământ fac Ce cred că 
înseamnă 
să respect 
această parte a 
legământului 

Ce pot să 
fac pentru a 
respecta mai 
bine această 
parte a 
legământului

1.

2.

3.

Din Moroni 4:3, noi învăţăm, de asemenea, că, dacă 
ţinem cu credinţă partea noastră din legământul pe 
care- l facem în cadrul împărtăşaniei, putem avea tot-
deauna Spiritul Domnului cu noi. 

În timp ce citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului 
David E. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, gândiţi- vă cum aţi avut parte de darul Duhu-
lui Sfânt în modurile pe care dânsul le menţionează: 
„Spiritul Domnului poate fi îndrumătorul nostru şi ne 
va binecuvânta cu îndrumare, învăţătură şi protecţie 
spirituală în timpul călătoriei din viaţa noastră muri-
toare” („Pentru ca noi să putem avea totdeauna Spiritul 
Său cu noi”, Ensign sau Liahona, mai 2006, p. 31). 

Meditaţi la ispăşirea Salvatorului în timp ce luaţi din 
împărtăşanie duminica. Încercaţi să ţineţi părţile din 
legământ pe care le- aţi identificat în tabel, astfel încât 
să puteţi avea totdeauna Spiritul Domnului cu voi.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Mormon 1–5 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 31: ZIUA 3

Moroni 6
Introducere
Aproape de sfârşitul consemnărilor sale pe plăci, Mo-
roni a explicat unele dintre cerinţele pe care trebuie să 
le îndeplinească o persoană pentru a fi pregătită pentru 
botez în Biserică. Apoi, el a subliniat responsabilită-
ţile membrilor Bisericii de a se îngriji de alţi membri. 
De asemenea, Moroni a explicat scopurile adunărilor 
Bisericii şi a subliniat necesitatea conducerii adunărilor 
Bisericii prin influenţa Duhului Sânt.

Moroni 6:1–3
Moroni descrie cerinţele botezului.
Imaginaţi- vă că aveţi un frate sau o soră în vârstă de 
şapte ani, care va împlini opt ani peste câteva luni. 
Părinţii voştri v- au cerut să predaţi o lecţie, într- o seară 
în familie, despre pregătirile în vederea botezului.

 1. Dacă ar trebui să predaţi lecţia chiar acum, ce ar 
urma să predaţi pentru a- l ajuta pe fratele vostru sau pe 

sora voastră să fie botezaţi? Scrieţi gândurile şi ţelurile voastre 
în jurnalul pentru studiul scripturilor.

După ce a inclus rugăciunile pentru împărtăşanie 
în cronica sa (vezi Moroni 4–5), Moroni a adăugat 
instrucţiuni cu privire la rânduiala botezului. Citiţi 
Moroni 6:1–3 căutând cerinţele botezului. Puteţi marca 
cerinţele pe care le identificaţi în scripturi.

Ce credeţi că înseamnă faptul că cei care doreau să fie 
botezaţi trebuiau să aducă „roade ca să arate că erau 
demni de acesta” (Moroni 6:1)?   
  
 

Ce credeţi că înseamnă să ai „o inimă frântă şi un spirit 
smerit” (Moroni 6:2) înainte de a fi botezat. După cum 
este consemnat în Moroni 6:1–3, Moroni a explicat că, 
prin botez, noi facem legământul de a lua asupra 
noastră numele lui Isus Hristos şi de a- L sluji până 
la sfârşit. Ce faceţi pentru a vă păstra şi a vă întări 
hotărârea de a- I sluji lui Isus Hristos?

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, descrieţi unele 
dintre căile prin care aţi încercat, de când aţi fost botezaţi, 

să vă păstraţi şi să vă întăriţi hotărârea de a- I sluji lui Isus Hristos. 

Moroni 6:4
Moroni explică modul în care trebuie să avem grijă de 
membrii Bisericii şi să- i hrănim spiritual.
După ce a explicat cerinţele pe care trebuie să le în-
deplinească fiecare persoană înainte de a fi botezată, 
Moroni a explicat modul în care cei care au fost bote-
zaţi recent au rămas credincioşi legămintelor lor. Citiţi 
Moroni 6:4 şi căutaţi ceea ce s- a făcut pentru a- i ajuta 
pe noii convertiţi să rămână credincioşi.

Rezumaţi ceea ce aţi învăţat din Moroni 6:4 despre res-
ponsabilităţile voastre faţă de ceilalţi membri ai Bisericii.  
  
  
 

După cum este menţionat în Moroni 6:4, ce binecuvân-
tări vom primi atunci când suntem hrăniţi de cuvântul 
lui Dumnezeu?

Un adevăr important propovăduit în Moroni 6:4 este 
acela că noi avem responsabilitatea de a- i ţine minte 
şi a- i hrăni spiritual pe ceilalţi membri ai Bisericii.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a mărturisit despre importanţa de a 
ne hrăni, unii pe alţii, cu cuvântul lui Dumnezeu. „Cei 
mai mulţi dintre oameni nu vin la Biserică doar pentru 
câteva noi detalii din Evanghelie sau să vadă vechi 
prieteni, deşi toate acestea sunt importante. Ei vin 
deoarece caută o experienţă spirituală. Ei doresc pace. 
Ei doresc să le fie întărită credinţa şi să le fie reînnoită 
speranţa. Pe scurt, ei doresc să fie hrăniţi de cuvântul 
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bun al lui Dumnezeu, să fie întăriţi de puterile cerului. 
Aceia dintre noi care sunt chemaţi să vorbească, să pre-
dea sau să conducă au obligaţia de a ajuta, cât de bine 
pot, să asigure aceasta” („A Teacher Come from God”, 
Ensign, mai 1998, p. 26).

V- aţi gândit vreodată la numărul mare de persoane 
care s- au rugat pentru voi, au pregătit lecţii pentru voi, 
v- au încurajat şi au sprijinit activitatea voastră în Bise-
rică şi v- au ajutat să treceţi prin încercările voastre? 

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre doi 
sau trei oameni care v- au ţinut minte într- un mod deose-

bit sau v- au hrănit spiritual.

Discutaţi, în scurt timp, cu un membru al familiei sau 
cu un prieten despre modul în care aţi fost binecuvân-
taţi deoarece cineva şi- a adus aminte de voi sau v- a 
hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu.

Preşedintele Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie, a 
împărtăşit povestea unui diacon din episcopia lui, care 
a înţeles nevoia de a- şi împlini responsabilitatea faţă 
de membrii din cvorumul său:

„Unul dintre membrii cvorumului locuia 
în apropiere de casa mea. Acest băiat din 
vecini nu participa niciodată la adunările 
cvorumului şi nici nu desfăşura vreo altă 
activitate împreună cu membrii cvorumu-
lui său. Tatăl lui vitreg nu era membru, iar 

mama nu era activă în Biserică.

Preşedinţia cvorumului diaconilor s- a întâlnit în consi-
liu într- o duminică dimineaţă… În adunarea preşedin-
ţiei, păstorii acelui băiat de 13 ani şi- au adus aminte de 
băiatul care nu a venit niciodată. Ei au discutat despre 
câtă nevoie avea el de ceea ce ei primiseră. Preşedintele 
l- a însărcinat pe consilierul său să meargă după acea 
oaie rătăcită.

Eu îl cunoşteam pe acel consilier şi ştiam că era timid 
şi că misiunea pe care o primise era dificilă, aşa încât 
am privit curios pe fereastră când consilierul a trecut, 
târându- şi paşii, pe lângă casa mea, îndreptându- se 
spre casa băiatului care nu venea la Biserică. Păstorul 
îşi ţinea mâinile în buzunar. Privirea îi era îndreptată în 
jos. Păşea încet, în felul în care mergi când nu eşti sigur 
că vrei să ajungi în locul spre care te îndrepţi. După 
aproximativ 20 de minute, l- am văzut întorcându- se 
cu diaconul cel pierdut păşind alături. Această scenă 
s- a repetat câteva duminici la rând. Apoi, băiatul, care 
fusese pierdut şi regăsit, s- a mutat…

Mulţi ani mai târziu, mă aflam la o conferinţă de ţăruş, 
pe alt continent decât pe cel în care acea preşedin-
ţie se întâlnise în consiliu. Un bărbat cu părul alb a 
venit la mine şi a spus încet: «Nepotul meu a locuit 

în episcopia dumneavoastră cu mulţi ani în urmă». 
Mi- a vorbit cu duioşie despre viaţa acelui băiat. Apoi, a 
întrebat dacă îl pot găsi pe acel diacon care a păşit încet 
în susul acelei străzi. Se întreba dacă puteam să- i mul-
ţumesc şi să- i spun că nepotul său, acum bărbat matur, 
îşi mai aducea aminte de el” („Vegheaţi împreună cu 
Mine”, Liahona, iulie 2001, p. 44–47). 

Gândiţi- vă la anumite persoane pe care Domnul poate 
doreşte să le „ţineţi minte” sau să le „hrăniţi”. Plani-
ficaţi o cale prin care le puteţi hrăni spiritual. Scrieţi 
numele lor pe o foaie de hârtie şi puneţi- o într- un loc 
în care o puteţi vedea pentru a vă aminti de ele.

Moroni 6:5–9
Moroni descrie scopurile adunărilor Bisericii şi cum să fie 
desfăşurate. 
Imaginaţi- vă că sunteţi părintele unui adolescent care, 
în ultimele trei săptămâni, a spus că el nu doreşte să 
meargă la adunările Bisericii pentru că i se par fără 
sens şi plictisitoare. Gândiţi- vă ce i- aţi spune pentru 
a vă încuraja copilul să participe la adunările Bisericii 
şi să înţeleagă motivele corecte pentru a participa cu 
regularitate.

În cronica sa, Moroni a fost inspirat să descrie motivele 
pentru care membrii Bisericii se adunau în zilele sale. 
Studiaţi Moroni 6:5–6 şi căutaţi să completaţi afirmaţia 
următoare: Ca membri ai Bisericii, noi trebuie să ne 
întâlnim deseori pentru   
  
 .

Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a împărtăşit o parte a unei scrisori 
primite de la un prieten, care exprima o schimbare a 
atitudinii privind participarea la adunările Bisericii:

„Un… prieten înţelept a scris: 

«Cu ani în urmă, mi- am schimbat ati-
tudinea cu privire la mersul la Biserică. 
Nu mai merg la Biserică pentru mine, ci 
pentru a mă gândi la alţii. Mi- am făcut un 
obicei din a spune bună ziua oamenilor 

care stau singuri, a ura bun venit vizitatorilor… a mă 
oferi voluntar pentru diverse sarcini…

Pe scurt, merg la Biserică în fiecare săptămână cu in-
tenţia de a fi activ, nu pasiv, şi de a aduce o schimbare 
pozitivă în vieţile oamenilor. În consecinţă, prezenţa 
mea la adunările Bisericii este mult mai plăcută şi îmi 
dă mai multă satisfacţie». 

Toate acestea ilustrează principiul etern că suntem mai 
fericiţi şi mai mulţumiţi când acţionăm şi slujim pentru 
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ceea ce dăm, nu pentru ceea ce obţinem” („Slujire 
altruistă”, Ensign sau Liahona, mai 2009, p. 96) 

Este posibil să fi completat declaraţia de mai sus cu 
unele dintre ideile de mai jos.

În calitate de membri ai Bisericii, noi trebuie să ne 
întâlnim deseori pentru: 

• a posti şi a ne ruga;
• a ne întări spiritual unii pe alţii;
• a lua din împărtăşanie pentru a ne aminti de Isus 

Hristos.

Reflectaţi la experienţele pe care le- aţi avut şi care v- au 
învăţat importanţa de a vă ruga sau a posti împreună 
cu membrii din episcopia sau ramura voastră.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare: 

 a. Cum s- ar schimba experienţa participării voastre la adunările 
Bisericii, dacă aţi participa având dorinţa de a- i întări spiritual 
pe alţii?
 b. De ce este important să luăm adesea din împărtăşanie în 
amintirea lui Isus Hristos?
 c. Cum vă ajută participarea la Biserică din motivele enumerate 
mai sus să „[fiţi păstraţi] pe calea cea bună” (Moroni 6:4)?

Citiţi Moroni 6:7–8 şi căutaţi lucrurile faţă de care 
membrii Bisericii din zilele lui Moroni erau „severi în 
[grijă]” sau, cu alte cuvinte, în lucrurile cărora le acor-
dau o atenţie specială. De ce credeţi că este important 
ca noi să ne învăţăm şi să ne încurajăm unii pe alţii 
pentru a evita păcatul şi a ne pocăi?

Moroni a mărturisit că, ori de câte ori ne pocăim şi 
căutăm iertare cu intenţie adevărată, noi vom fi iertaţi. 
Puteţi marca acest adevăr în Moroni 6:8. 

Moroni a încheiat acest capitol învăţându- ne cum 
trebuie conduse adunările noastre de la Biserică. Citiţi 
Moroni 6:9 şi identificaţi în ce fel trebuie conduse adu-
nările noastre în Biserică. Gândiţi- vă la o situaţie în care 

aţi simţit în mod deosebit influenţa Duhului Sfânt în 
timpul unei adunări a Bisericii.

Cum puteţi pune în practică principul potrivit căruia 
adunările Bisericii trebuie să fie conduse prin puterea 
Duhului Sfânt? Dacă vi s- ar cere să rostiţi o cuvântare 
sau să predaţi o lecţie în cadrul unei adunări a Bisericii, 
cum v- aţi asigura că ceea ce spuneţi contribuie la pre-
zenţa îndrumării şi influenţei Duhului Sfânt în timpul 
acelei adunări? 

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, întocmiţi un plan 
privind atitudinea pe care o veţi adopta, duminica vii-

toare, în timpul adunărilor Bisericii. Puteţi include modalităţi de 
a- L invita pe Duhul Sfânt în preaslăvirea voastră, de a vă aduce 
aminte de alţii şi de a-i hrăni spiritual prin participarea voastră. 

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Mormon 6 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 31: ZIUA 4

Moroni 7:1–19
Introducere
Moroni a consemnat predica pe care tatăl său, Mor-
mon, o adresase „[fraţilor săi] preaiubiţi” cu mulţi ani 
în urmă (Moroni 7:2). Această lecţie cuprinde prima 
partea cuvântării, care se găseşte în Moroni 7. Ea 
transmite învăţăturile sale despre faptul că trebuie să 
realizăm fapte bune având intenţie adevărată şi expli-
caţiile despre modul în care putem discerne între bine 



323

şi rău. În lecţia următoare, veţi studia restul predicii lui 
Mormon cuprinsă în Moroni 7.

Moroni 7:1–10
Mormon îi învaţă pe ucenicii lui Isus Hristos despre fapte şi 
intenţie.
Aţi descoperit vreodată ceva care pe dinăuntru nu era 
le fel de bun cum părea pe din afară? Un exemplu de 
acest fel ar putea fi un fruct, cum ar fi un măr care era 
prea acru sau prea copt. Menţionaţi alte două sau trei 
exemple la care vă puteţi gândi:   
  
 

Gândiţi- vă cum ar putea fi comparate aceste exemple 
de lucruri care par să fie bune pe dinafară, dar în rea-
litate nu sunt, cu înfăţişarea exterioară a oamenilor şi 
motivaţiile lor interioare. Moroni a consemnat cuvin-
tele tatălui său, Mormon, cu privire la starea inimilor 
noastre în timp ce facem fapte bune. Citiţi Moroni 
7:2–3 pentru a identifica cui i se adresa Mormon.

Mormon s- a referit la fraţii săi cărora le vorbea ca 
fiind cei „care- L [urmează] în pace pe Hristos” (Mo-
roni 7:3). Studiaţi Moroni 7:4–5 pentru a descoperi 
de unde ştia Mormon că acei nefiţi erau cu adevărat 
ucenici ai Salvatorului. 

Credeţi că o persoană poate doar pretinde că este 
dreaptă? De ce da sau de ce nu?

Mormon a vorbit despre acest subiect în Moroni 7:6. În 
timp ce studiaţi acest verset, puteţi marca expresia „in-
tenţii adevărate”. Următoarea explicaţie dată de vârst-
nicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, vă poate ajuta să înţelegeţi ce înseamnă să ai 
o intenţie adevărată. Subliniaţi acele părţi ale explicaţiei 
care v- au atras atenţia.

„Nu trebuie doar să facem ceea ce este drept. Trebuie să 
acţionăm din motive drepte. Termenul modern este mo-
tiv bun. În scripturi, deseori, această atitudine mentală 
corespunzătoare este exprimată prin cuvintele cu toată 
inima sau cu intenţie adevărată. 

În scripturi este consemnat în mod clar că Dumnezeu 
înţelege motivele noastre şi va judeca faptele noastre în 
consecinţă”, (Pure in Heart [1988], p. 15).

Mormon a descris rezultatele pe care le poate obţine 
o persoană care caută să facă fapte bune fără intenţie 
adevărată. Citiţi Moroni 7:7–10 şi identificaţi ceea ce 
se întâmplă atunci când facem fapte bune fără intenţie 
adevărată. Din aceste versete, învăţăm că, pentru a fi 
binecuvântaţi datorită faptelor bune, trebuie să 
le facem cu intenţie adevărată, din inimă. Intenţia 

adevărată include realizarea de fapte bune din dragoste 
faţă de Dumnezeu şi faţă de alţii. 

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebarea următoare: Ce deosebiri aţi observat că au exis-

tat atunci când aţi făcut fapte bune cu intenţie adevărată faţă de 
situaţia când aţi făcut fapte bune cu intenţie egoistă?

 2. Pentru a vă ajuta să înţelegeţi mai bine principiul care 
arată că, pentru a fi binecuvântaţi pentru faptele bune, tre-

buie să le facem cu intenţie adevărată în inimă, gândiţi- vă la urmă-
torul scenariu: Un prieten care a citit Cartea lui Mormon vă cere 
ajutorul pentru a înţelege Moroni 7:9 şi spune: „Am citit că, dacă o 
persoană se roagă fără intenţie adevărată, ea «nu va profita de ni-
mic, căci Dumnezeu nu primeşte un asemenea lucru». Deseori, eu 
simt că nu mă rog cu intenţie adevărată. Ar trebui să nu mă mai 
rog? În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum aţi răspunde 
la acea întrebare şi explicaţi de ce aţi răspunde în acel mod.
Preşedintele Brigham Young a dat acest sfat util despre 
modul în care putem avea dorinţa de a ne ruga cu 
intenţie adevărată: „Nu contează dacă dumneavoastră 
sau eu vrem să ne rugăm; când vine timpul de rugă-
ciune, rugaţi- vă. Dacă nu dorim să ne rugăm, ar trebui 
să ne rugăm până când dorim” (Teachings of Presidents 
of the Church: Brigham Young [1997], p. 45).

Gândiţi- vă în ce mod se poate aplica sfatul preşedin-
telui Young supunerii faţă de alte porunci, în afară de 
rugăciune. Faptul de a face, deseori, ceea ce este drept 
ne poate ajuta să avem dorinţa de a continua să ne 
supunem acelei porunci din motive bune.

 3. Pentru a pune în practică învăţăturile lui Mormon cu 
privire la importanţa de a face fapte bune cu intenţie ade-

vărată, alegeţi una dintre următoarele porunci: postul, plata ze-
ciuielii, slujirea altora, studierea scripturilor, cinstirea părinţilor, 
păstrarea purităţii morale. (A rămâne curaţi din punct de vedere 
moral include a fi virtuos în timp ce folosim Internetul sau alte 
mijloace de socializare. De asemenea, include faptul de a nu face 
nimic care ar putea duce la păcate sexuale.) Apoi, în jurnalul pen-
tru studiul scripturilor, răspundeţi la întrebările următoare: 
 a. Cum aţi fost binecuvântaţi atunci când aţi căutat să vă supu-
neţi acelei porunci cu intenţie adevărată?
 b. Ce sfat aţi da colegilor voştri cu privire la supunerea faţă de 
acea poruncă cu intenţie adevărată?

Moroni 7:11–19
Mormon ne învaţă cum trebuie să judecăm între bine şi rău. 
Cum putem spune că un lucru este rău, fără a- l în-
cerca? Mormon ne- a dat sfaturi pentru a ne ajuta să 
facem faţă unei asemenea situaţii.

 4. Citiţi Moroni 7:11–13 şi căutaţi cum să discerneţi în-
tre bine rău. Aţi putea marca expresii care vă atrag aten-
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ţia. Rezumaţi ceea ce aţi învăţat din aceste versete completând, 
în jurnalul pentru studiul scripturilor, următoarele afirmaţii: 
 a. Ceea ce este de la Dumnezeu…
 b. Ceea ce vine de la diavol…

Mormon a afirmat că Dumnezeu ne invită şi ne în-
deamnă continuu la ceea ce este bun. Observaţi că, po-
trivit celor scrise în Moroni 7:12, diavolul, de asemenea, 
ne invită şi ne îndeamnă. Gândiţi- vă la unele moduri 
prin care diavolul vă invită şi vă îndeamnă să păcătuiţi.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, a discutat 
despre motivele lui Satana de a căuta să 
ne îndemne continuu la ceea ce este rău. 
„Satana sau Lucifer ori tatăl minciunilor 
– spuneţi- i cum vreţi –, este real, este 

însăşi personificarea răului. Motivele sale au, în fiecare 
caz, o rea intenţie… El este veşnic împotriva dragostei 
lui Dumnezeu, ispăşirii lui Isus Hristos şi lucrării 
pentru pace şi salvare. El se va împotrivi acestor lucruri 
oricând şi oriunde va putea. El ştie că va fi învins şi, în 
final, alungat, dar este hotărât să poată trage cu el în 
jos cât mai mulţi oameni cu putinţă” („Suntem 
înrolaţi”, Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 44).

 5. Pentru a vă ajuta să vă pregătiţi să puneţi în practică 
învăţăturile lui Mormon despre cum să discerneţi între 

bine şi rău, enumeraţi în jurnalul pentru studiul scripturilor câteva 
dintre spectacolele de televiziune, cântecele, formaţiile muzicale, 
site- urile web, jocurile video sau bunurile voastre preferate. (Pu-
teţi modifica această listă în funcţie de ceea ce vă pasionează. 
Spre sfârşitul acestei lecţii, veţi reveni la această listă din jurnal.

Citiţi Moroni 7:15–17 şi căutaţi adevăruri care vă vor 
ajuta să ştiţi cum să judecaţi dacă ceva este de la Dum-
nezeu sau de la diavol.

Spiritul lui Hristos este, de asemenea, numit lumina lui 
Hristos (vezi Moroni 7:18). Preşedintele Boyd K. Packer, 
preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a 
dat această explicaţie care vă poate ajuta să înţelegeţi 
mai bine lumina lui Hristos.

„Duhul Sfânt şi lumina lui Hristos sunt 
două lucruri diferite. Cu toate că sunt 
câteodată descrise în scripturi cu aceleaşi 
cuvinte, ele sunt două entităţi diferite şi 
distincte…

Cu cât ştim mai multe despre lumina lui Hristos, cu 
atât vom înţelege mai bine viaţa şi cu atât îi vom iubi 
mai mult pe toţi oamenii…

Indiferent dacă această lumină interioară, această 
cunoaştere a binelui şi a răului, este numită lumina lui 
Hristos, simţ moral sau conştiinţă, ea ne poate îndruma 

să ne controlăm acţiunile – dacă nu o suprimăm sau nu 
o reducem la tăcere…

Fiecare bărbat, femeie şi copil de orice naţionalitate, 
credinţă sau culoare – fiecare, oriunde trăieşte, orice 
crede sau ce face – are în el lumina nepieritoare a lui 
Hristos. În această privinţă, toţi oamenii au fost creaţi 
egali. Lumina lui Hristos, care există în fiecare om, este 
o mărturie a faptului că Dumnezeu nu este părtinitor” 
(„Lumina lui Hristos”, Liahona, apr. 2005, p. 8–10).

Membrii botezaţi ai Bisericii au, de asemenea, darul 
Duhului Sfânt pentru a- i ajuta să discearnă între bine 
şi rău. Preşedintele Packer a spus: „Duhul Sfânt poate 
lucra prin lumina lui Hristos” („Lumina lui Hris-
tos”, p. 10).

Citiţi Moroni 7:18–19 pentru a găsi cum ne sfătuieşte 
Mormon să privim lumina lui Hristos care este în noi. 
Puteţi marca expresiile sau cuvintele din aceste versete 
care arată că, atunci când căutăm cu sârguinţă să 
urmăm lumina lui Hristos, putem discerne între 
bine şi rău.

Referiţi- vă la lista pe care aţi făcut- o în jurnalul pentru 
studiul scripturilor la tema 5. Gândiţi- vă bine la punc-
tele menţionate în lista voastră şi „căutaţi cu hărnicie în 
lumina lui Hristos” (Moroni 7:19) pentru a vedea dacă 
aceste lucruri vin sau nu de la Dumnezeu. Gândiţi- vă 
la întrebările următoare, care pot fi utile: 

• În ce măsură vă invită aceste lucruri să faceţi bine, 
să credeţi în Hristos, să- L iubiţi pe Dumnezeu şi 
să- I slujiţi?

• Vă convinge vreunul dintre acestea „să [faceţi] rău… 
să nu [credeţi] în Hristos… să- L [tăgăduiţi sau] să 
nu- L [slujiţi] pe Dumnezeu” (Moroni 7:17)?

• Simţiţi că ar trebui să înlăturaţi vreunul dintre aceste 
lucruri din viaţa voastră? Dacă este aşa, cum veţi face 
acest lucru?

Mormon a făcut promisiunea că, dacă alegeţi să înlătu-
raţi toate lucrurile din viaţa voastră care nu sunt bune 
şi căutaţi să „[puneţi] mâna pe fiecare lucru bun”, veţi 
deveni „ [copii] ai lui Hristos” (Moroni 7:19).

 6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Mormon 8:12–41 şi am încheiat această lecţie în data 
de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 32: ZIUA 1

Moroni 7:20–48
Introducere
După cum se relatează în Moroni 7:20–48, Mormon 
şi- a continuat predica în sinagogă învăţându- i pe 
ascultătorii lui cum să „[pună] mâna pe fiecare lucru 
bun” (Moroni 7:20–21, 25). El a explicat importanţa 
credinţei, speranţei şi carităţii. El şi- a încheiat predica 
adresându- le ascultătorilor lui rugămintea de a se ruga 
Tatălui cu toată puterea inimilor lor pentru a primi 
darul carităţii – pe care Mormon a definit- o ca fiind 
„dragostea pură a lui Hristos” (Moroni 7:47). 

Moroni 7:20–39
Mormon propovăduieşte despre credinţa în Isus Hristos.
Revedeţi Moroni 7:12–13 şi gândiţi- vă la ceea ce aţi 
învăţat în lecţia trecută cu privire la deosebirea lu-
crurilor bune de cele rele. În spaţiul pus la dispoziţie, 
enumeraţi exemple de lucruri bune (lucruri care vin de 
la Dumnezeu şi ne conving să credem în Hristos) şi 
lucruri rele (lucruri care ne îndemnă să nu credem în 
Hristos şi să nu- I slujim lui Dumnezeu):

Lucruri bune Lucruri rele

Observaţi că Mormon ne încurajează să „[punem] mâna 
pe fiecare lucru bun” (Moroni 7:19). Gândiţi- vă ce cre-
deţi că înseamnă să puneţi mâna pe fiecare lucru bun.

Mormon le- a adresat ascultătorilor săi o întrebare im-
portantă la care, apoi, a răspuns el. Citiţi Moroni 7:20 
şi găsiţi întrebarea adresată de Mormon. Apoi, citiţi 
Moroni 7:21–26 căutând răspunsul la această întrebare.

În timp ce citiţi Moroni 7:21, 25, marcaţi cuvintele sau 
expresiile care exprimă acest principiu: Dacă avem 
credinţă în Isus Hristos, noi putem pune mâna pe 
fiecare lucru bun.

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări: 

 a. Potrivit celor relatate în Moroni 7:22–26, în ce moduri caută 
Tatăl Ceresc să ne ajute să ne întărim credinţa în Isus Hristos?

 b. Cum v- a ajutat credinţa în Isus Hristos să puneţi mâna pe un 
lucru bun sau să înlăturaţi un lucru rău?

Mormon a continuat să descrie câteva dintre lucru-
rile bune de care au parte cei care au credinţă în Isus 
Hristos. Citiţi Moroni 7:32–34 şi marcaţi cel puţin o 
binecuvântare, în fiecare dintre aceste versete, pe care 
o primim atunci când avem credinţă în Isus Hristos. 

 2. Gândiţi- vă la un lucru pe care- l puteţi face pentru a 
avea o mai mare credinţă în Isus Hristos şi rugaţi- vă pen-

tru aceasta. Când aveţi un ţel în minte, scrieţi- l în jurnalul pentru 
studiul scripturilor. Acest ţel ar putea fi acela de realiza un lucru 
anumit care vă va ajuta să urmaţi cuvintele profeţilor (vezi Mo-
roni 7:23), de a vă ruga cu o mai mare credinţă (vezi Moroni 
7:26) sau de a vă pocăi de un păcat (vezi Moroni 7:34). În timp 
ce scrieţi ţelul vostru, includeţi detalii precise privind modul în 
care urmează să- l îndepliniţi. De asemenea, scrieţi în ce mod va 
aduce acest ţel lucruri bune în viaţa voastră.

Moroni 7:40–43
Mormon propovăduieşte despre nădejde.
În predica scrisă în Moroni 7, Mormon a identificat trei 
principii divine necesare pentru a primi viaţa veşnică. 
Vârstnicul M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a învăţat că aceste „trei principii 
formează o temelie pe care putem construi structura 
vieţilor noastre”. Dânsul a spus că aceste trei principii 
„împreună ne asigură o bază de sprijin, asemănătoare 
picioarelor unui scaun cu trei picioare” („The Joy of 
Hope Fulfilled”, Ensign, nov. 1992, p. 33).

Materialul următor vă va ajuta să găsiţi cele trei 
principii pe care le- a identificat Mormon. Primul 
principiu este credinţa, despre care tocmai aţi studiat 
în Moroni 7:20–39. Scrieţi pe unul dintre picioarele 
scaunului de mai sus Credinţă în Isus Hristos. Găsiţi 
ceea ce reprezintă al doilea picior citind Moroni 7:40. 
Scrieţi acest principiu pe un alt picior al scaunului.

Citiţi Moroni 7:41–42 şi identificaţi ceea ce ne- a învăţat 
Mormon că trebuie să avem? (Moroni 7:41 este un 
fragment care conţine scriptură de bază.) Aţi putea 
adăuga „[în] viaţă veşnică” la ceea ce aţi scris pe al 
doilea picior al scaunului, astfel încât să se citească 
„Nădejde în viaţa veşnică”.
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Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie, a 
vorbit despre nădejdea la care se referea Mormon:

„Speranţa [sau nădejdea] este un dar  
al Spiritului. Este o speranţă că, prin 
ispăşirea lui Isus Hristos şi prin puterea 
învierii Sale, noi vom fi înălţaţi la viaţa 
veşnică, şi aceasta datorită credinţei 
noastre în Salvator… 

Speranţa nu înseamnă cunoaştere, ci mai degrabă 
încredere nestrămutată că Domnul Îşi va respecta pro-
misiunile faţă de noi. Este încrederea că, dacă trăim în 
acord cu legile lui Dumnezeu şi cu cuvintele profeţilor 
Săi acum, vom primi binecuvântările dorite în viitor. În-
seamnă să credem şi să ne aşteptăm să ni se răspundă 
la rugăciuni. Aceasta se manifestă prin încredere, 
optimism, entuziasm şi perseverenţă plină de răbdare” 
(„Puterea infinită a speranţei”, Ensign sau Liahona, nov. 
2008, p. 21–22).

Un principiu pe care îl învăţăm din Moroni 7:40–42 
este următorul: Dacă avem credinţă în Isus Hristos, 
putem obţine nădejde prin ispăşirea lui Hristos că 
vom fi înălţaţi la viaţă veşnică.

Citiţi Moroni 7:43 şi identificaţi trăsăturile necesare ca 
o persoană să aibă credinţa şi nădejdea despre care a 
vorbit Mormon. 

A fi „[blând şi a avea] inima smerită” înseamnă a fi,  
cu adevărat, umil, blând şi supus voinţei Domnului. 
De ce credeţi că blândeţea şi smerenia inimii sunt 
necesare pentru a avea credinţă şi nădejde în ispăşirea 
lui Isus Hristos?

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, descrieţi în ce 
mod credinţa voastră în Isus Hristos şi în ispăşirea Sa v- 

au dat nădejde.

Moroni 7:44–48
Mormon propovăduieşte despre caritate.
Referiţi- vă, din nou, la scaunul desenat la începutul 
lecţiei. Citiţi Moroni 7:44 şi identificaţi al treilea princi-
piu propovăduit de Mormon. Scrieţi pe cel de- al treilea 
picior al scaunului acest ultim principiu.

După cum este consemnat în Moroni 7:44–48, Mor-
mon a oferit o explicaţie plină de însemnătate a carită-
ţii. Citiţi Moroni 7:45–47 şi marcaţi cuvinte sau expresii 
folosite de Mormon pentru a defini caritatea. (Moroni 
7:45, 47–48 este un fragment care conţine scriptură de 
bază.) Pentru a vă ajuta să înţelegeţi mai bine ceea ce 
propovăduia Mormon, puteţi scrie în scripturile voas-
tre, unele dintre aceste definiţii: „suferă îndelung” în-
seamnă a îndura cu răbdare, „nu invidiază” înseamnă 
a nu fi gelos, „nu este îngâmfată” înseamnă a fi umil 

şi blând, „nu caută nimic pentru sine” înseamnă a lua 
în considerare întâi pe Dumnezeu şi pe alţii, „nu este 
provocată cu uşurinţă” înseamnă a nu te mânia uşor şi 
„crede toate lucrurile” înseamnă a accepta tot adevărul.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre întrebările următoare sau la mai multe: 

 a. Bazându- vă pe definiţia din Moroni 7:45–47, de ce credeţi că 
cel mai mare dar spiritual pe care îl putem primi este caritatea? 
 b. Ce credeţi că înseamnă că acest dar, caritatea, nu va pieri ni-
ciodată?
 c. De ce credeţi că, dacă nu avem caritate, suntem de nimic?

După ce a menţionat învăţătura apostolului Pavel cu 
privire la caritate sau milostenie din 1 Corinteni 13, 
vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a explicat: „Motivul pentru care 
milostenia niciodată nu piere şi motivul pentru care 
milostenia este mai mare chiar decât cele mai impor-
tante acte de bunătate, pe care le- a relatat, este acela că 
milostenia sau caritatea, «dragostea pură a lui Hristos» 
(Moroni7:47), nu este o faptă, ci o condiţie sau o stare 
de a fi. La milostenie se ajunge printr- o succesiune de 
fapte care au ca rezultat convertirea. Să fim o persoană 
cu milostenie este ceva ce devenim. Deci, aşa cum a 
declarat Moroni, «dacă oamenii nu vor avea milostenie, 
ei nu vor putea moşteni» locul pregătit pentru ei în lo-
caşurile Tatălui (Eter 12:34; caractere cursive adăugate)” 
(„Provocarea de a deveni”, Liahona, ian. 2001, p, 42.)

Citiţi situaţiile următoare şi gândiţi- vă cum aţi răs-
punde dacă nu aţi avea darul carităţii şi cum aţi răs-
punde dacă aţi fi plini de caritate.

• Unii colegi de la şcoală râd de voi sau de altcineva.
• Aveţi un frate sau o soră care, în mod frecvent, vă 

enervează.
• Nu vă place de unul dintre noii asistenţi ai 

cvorumului sau ai clasei la fel cum v- a plăcut de 
conducătorul precedent.

După ce a explicat cât este de important să ne dezvol-
tăm abilitatea de a avea caritate în viaţa noastră, Mor-
mon a explicat cum putem dobândi această trăsătură 
de caracter vitală. Citiţi Moroni 7:48, şi marcaţi cuvin-
tele sau expresiile care ne învaţă acest principiu: Dacă 
ne rugăm Tatălui cu toată puterea inimii şi trăim ca 
adevăraţi ucenici ai lui Isus Hristos, putem fi plini 
de caritate. Gândiţi- vă de ce este important să ne 
rugăm cu toată puterea inimii să avem darul carităţii şi 
nu să ne rugăm ocazional pentru a avea acest dar.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, descrieţi o situa-
ţie în care aţi simţit că Domnul v- a ajutat să daţi dovadă 

de caritate. Sau descrieţi o situaţie în care aţi văzut pe altcineva 
dând dovadă de caritate. Pe lângă aceasta, stabiliţi un ţel precis 
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pentru a vă îmbunătăţi una dintre trăsăturile carităţii menţionate 
în Moroni 7:45. Rugaţi- vă să aveţi darul carităţii în timp ce vă 
străduiţi să vă îndepliniţi ţelul.

Scriptură de bază – Moroni 7:41
Scrieţi versetul în întregime pe o foaie de hârtie. 
Recitaţi versetul de câteva ori. Ştergeţi (sau tăiaţi cu 
creionul) cuvinte sau expresii până când puteţi recita 
întregul verset din memorie. 

Scriptură de bază – Moroni 7:45, 47–48
Scrieţi prima literă a fiecărui cuvânt din aceste trei 
versete pe o foaie de hârtie. Uitaţi- vă pe hârtie pentru 
a putea recita versetele. După ce recitaţi versetele de 
câteva ori, ştergeţi sau tăiaţi cu creionul literele până 
când puteţi recita versetele. Apoi, alegeţi o persoană 
dintre următoarele grupuri de oameni faţă de care 
aţi dori să daţi dovadă de mai multă caritate: familia, 
cvorumul din cadrul Bisericii sau membrii clasei, colegii 
de şcoală, prietenii sau vecinii. În timp ce citiţi Moroni 
7:45, gândiţi- vă la persoanele pe care le- aţi ales şi la 
moduri în care veţi da dovadă de mai multă dragoste 
asemănătoare celei a lui Hristos faţă de acestea.

 6. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor una sau 
două modalităţi prin care veţi da dovadă de mai multă 

caritate faţă de aceste persoane. În timpul săptămânii viitoare, 
rugaţi- vă Domnului pentru a vă ajuta să daţi dovadă de mai 
multă caritate faţă de ele. La sfârşitul săptămânii, împărtăşiţi ex-
perienţa voastră unui prieten sau unui membru al familiei.

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Mormon 7:20–48 şi am încheiat această lecţie în data 
de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 32: ZIUA 2

Moroni 8–9
Introducere
Moroni 8 este o epistolă (scrisoare) pe care Mormon 
a scris- o fiului său, Moroni, explicând motivele pentru 
care pruncii nu trebuie să fie botezaţi. În epistolă, 
Mormon ne- a învăţat, de asemenea, cum trebuie să 
ne pregătim pentru a trăi în prezenţa lui Dumne-
zeu. El a încheiat exprimându- şi îngrijorarea faţă de 

ticăloşia şi inevitabila distrugere a nefiţilor. Moroni 9 
conţine ultima epistolă consemnată a lui Mormon 
către fiul său. El şi- a exprimat tristeţea faţă de situaţia 
rea în care se aflau nefiţii şi l- a îndemnat pe Moroni 
să lucreze cu sârguinţă pentru a- i ajuta pe nefiţi să se 
pocăiască. În pofida situaţiei pline de corupţie a po-
porului său, el l- a încurajat pe fiul lui să aibă credinţă 
în Hristos şi să păstreze, totdeauna, în mintea lui, 
promisiunea vieţii veşnice. 

Moroni 8:1–24
Mormon a scris fiului său, Moroni, despre cei care trebuie 
botezaţi.
V- aţi întrebat vreodată de ce în Biserica lui Isus Hristos 
a Sfinţilor din Zilele din Urmă copiii nu sunt botezaţi 
până nu împlinesc opt ani? Într- o scrisoare adresată 
fiului său, Moroni, Mormon ne învaţă unele adevăruri 
importante cu privire la salvarea pruncilor şi la botez, 
inclusiv motivele pentru care copiii nu sunt botezaţi 
până nu împlinesc opt ani. Mormon şi- a început scri-
soarea către Moroni vorbind despre certurile (neînţe-
legerile) care existau printre nefiţi. Citiţi Moroni 8:4–6 
şi căutaţi doctrina pentru care se certau nefiţii. (În timp 
ce citiţi, ar putea fi util să ştiţi că grosolană, în acest 
context, înseamnă foarte gravă.)

Citiţi Moroni 8:7 şi identificaţi ceea ce a făcut Mormon 
când a auzit despre această problemă. Salvatorul a 
răspuns rugăciunii lui Mormon explicând de ce nu este 
necesar ca pruncii să fie botezaţi înainte de a ajunge la 
vârsta responsabilităţii. Citiţi Moroni 8:8–9 şi căutaţi 
ceea ce a spus Salvatorul cu privire la motivele pentru 
care pruncii nu sunt botezaţi.

În Moroni 8:8, „blestemul lui Adam” se referă la sepa-
rarea lui Adam de prezenţa lui Dumnezeu ca rezultat 
al căderii. În mod evident, unii nefiţi n- au înţeles doc-
trina botezului. De aceea, în mod incorect, ei au crezut 
că pruncii nu erau demni să fie în prezenţa lui Dum-
nezeu fără rânduiala botezului şi doreau să boteze 
copiii când aceştia erau foarte mici. Pentru a înţelege 
acest verset, ar putea fi util să vă amintiţi că păcatul 
este „nesupunere voită faţă de poruncile lui Dumne-
zeu” (Ghid pentru scripturi, „Păcat”, scriptures.lds.
org). Pentru a înţelege mai bine doctrina din versetul 
Moroni 8:8 puteţi folosi ca referinţă suplimentară al 
doilea articol de credinţă.

Citiţi Moroni 8:10 şi căutaţi cuvinte care completează 
următorul adevăr: Pocăinţa şi botezul sunt necesare 
pentru toţi cei care   
 .

Deoarece pocăinţa şi botezul sunt necesare doar pen-
tru cei care sunt responsabili şi capabili să comită pă-
cate, Mormon a propovăduit că este greşit să se boteze 
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pruncii înainte ca ei să devină responsabili. Citiţi Mo-
roni 8:11–13, 18–22 şi căutaţi modul în care Mormon a 
explicat de ce este greşit botezul copiilor mici. Aceste 
versete propovăduiesc această doctrină: Copiii mici 
sunt salvaţi prin ispăşirea lui Isus Hristos. 

Domnul a stabilit vârsta la care începe responsabilita-
tea – vârsta de opt ani (vezi D&L 68:25–27; Selecţiuni 
din traducerea Bibliei de Joseph Smith,Genesa 17:11). 
Înainte ca cei mici să împlinească opt ani, ei nu pot 
păcătui pentru că lui Satana nu i s- a dat puterea de 
a- i ispiti pe copiii mici (vezi D&L 29:46–47). Orice 
greşeli fac copiii înainte de vârsta de opt ani nu sunt 
considerate păcate.

Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, a explicat de 
ce copiii mici nu pot comite păcate: „Noi 
înţelegem din doctrina noastră că, înainte 
de vârsta responsabilităţii, un copil nu 
este «în stare să păcătuiască» (Moroni 

8:8). În tot acel timp, copiii pot comite greşeli, unele 
chiar foarte serioase şi dureroase care trebuie corectate, 
dar faptele lor nu sunt considerate ca fiind păcate” 
(„Sins and Mistakes”, Ensign, oct. 1996, p. 65).

În epistola sa, Mormon a mărturisit, de asemenea, că 
pruncii sunt „vii în Hristos” şi că, dacă mor înainte de a 
împlini vârsta de opt ani, ei sunt mântuiţi prin ispăşirea 
lui Isus Hristos (vezi Moroni 8:12–15, 22).

În timp ce explica de ce pruncii şi copiii mici nu au ne-
voie de botez, Mormon a depus mărturie despre acest 
principiu: Dumnezeu este foarte drept în relaţiile cu 
copiii Săi. Aceasta înseamnă că Dumnezeu va acorda 
fiecăruia o şansă dreaptă şi corectă de a primi salvarea.

 1. Activitatea următoare vă poate ajuta să explicaţi doc-
trinele predate în prima parte din Moroni 8. Selectaţi una 

dintre situaţiile de mai jos (sau selectaţi- le pe amândouă) şi, în 
jurnalul pentru studiul scripturilor, identificaţi unul sau două ver-
sete din Moroni 8:8–24 care vă ajută să răspundeţi întrebării 
persoanei din situaţia respectivă. Apoi, scrieţi un paragraf sau 
două răspunzând situaţiei respective. Folosiţi versetele din scrip-
turi în răspunsul vostru.
 a. Ca misionar, întâlniţi un bărbat care caută, cu sinceritate, 
adevărul. El explică faptul că, toată viaţa, a fost învăţat că prun-
cii sunt păcătoşi când se nasc, din pricina păcatului lui Adam. El 
este sigur că, atunci când copiii mici mor fără a fi botezaţi, ei 
sunt păcătoşi şi nu pot fi salvaţi.
 b. Un convertit recent este de acord că botezul copiilor la 
vârsta de opt ani este o idee bună, dar întreabă: „Contează, 
într- adevăr, dacă oamenii sunt botezaţi când au vârsta de opt 
luni sau opt ani?”.

Moroni 8:25–30
Mormon propovăduieşte ceea ce trebuie să facem pentru a 
trăi alături de Dumnezeu.
După ce a propovăduit de ce copiii mici nu au nevoie 
de botez, Mormon a propovăduit că oamenii care au 
ajuns la vârsta responsabilităţii trebuie să fie botezaţi. 
El a explicat, de asemenea, ceea ce trebuie să facem 
după botezul nostru pentru a trăi alături de Dumnezeu.

Citiţi Moroni 8:25–26 şi căutaţi ceea ce trebuie să 
facem şi trăsăturile pe care trebuie să le dezvoltăm 
pentru a trăi alături de Dumnezeu. Aţi putea marca 
aceste lucruri în scripturile voastre. Ar putea fi util să 
înţelegeţi că „umilinţă” înseamnă a fi supus voinţei 
lui Dumnezeu, iar „smerenia inimii” înseamnă a fi,  
cu adevărat, umil.

În scripturile voastre, lângă Moroni 8:25–26, puteţi 
scrie principiul următor: Prin supunere cu credinţă 
faţă de porunci, Îl putem primi pe Duhul Sfânt, 
care ne pregăteşte să trăim alături de Dumnezeu.

 2. Următoarele întrebări vă vor ajuta să înţelegeţi mai 
bine Moroni 8:25–26. Aveţi în vedere toate întrebările şi 

selectaţi două sau mai multe dintre ele pentru a răspunde în jur-
nalul pentru studiul scripturilor:
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 a. De ce credeţi că iertarea păcatelor voastre poate duce la umi-
linţă şi la smerenia inimii?
 b. În ce mod faptul de a fi umil şi de a avea inima smerită Îl in-
vită pe Duhul Sfânt în viaţa voastră?
 c. În ce fel vă ajută Duhul Sfânt să vă pregătiţi să trăiţi alături 
de Dumnezeu? 
 d.  Mormon a propovăduit că, dacă dorim să fim plini de 
dragoste care îndură, trebuie să ne rugăm cu sârguinţă. De ce 
credeţi că este necesar să ne rugăm cu sârguinţă dacă dorim să 
fim plini de dragoste?

După cum este consemnat în Moroni 8:27, Mormon a 
condamnat păcatul mândriei care exista printre nefiţi. 
Citiţi Moroni 8:27 şi căutaţi care a fost consecinţa mân-
driei nefiţilor. Apoi, comparaţi această consecinţă cu 
rezultatele obţinute ca urmare a umilinţei şi unei inimi 
smerite care se găsesc în Moroni 8:26.

Mormon l- a încurajat pe Moroni să se roage pen-
tru nefiţi, astfel încât aceştia să se pocăiască şi să 
primească binecuvântările pe care el le- a descris în 
scrisoarea sa (vezi Moroni 8:28–30). Folosind sfatul lui 
Mormon adresat fiului său, aveţi în vedere să vă rugaţi 
pentru anumite persoane despre care ştiţi că au nevoie 
să primească binecuvântările Evangheliei şi să găsiţi 
modalităţi de a le ajuta.

Moroni 9:1–20
Mormon descrie ticăloşia nefiţilor şi lamaniţilor.
Aduceţi- vă aminte de o situaţie în care aţi încercat să 
ajutaţi pe cineva şi acea persoană a respins eforturile 
voastre. Ce reacţie ar putea avea unii oameni când 
bunele lor intenţii sunt respinse în mod repetat de cei 
pe care ei încearcă să- i ajute? În timp ce studiaţi a doua 
epistolă a lui Mormon către fiul său, Moroni, care se 
află în Moroni 9, căutaţi ceea ce a spus Mormon pentru 
a- l încuraja pe fiul lui să nu îi abandoneze pe nefiţi.

Citiţi Moroni 9:1 şi căutaţi cuvintele pe care le- a folosit 
Mormon pentru a descrie situaţia despre care urma să 
discute în scrisoarea sa. Observaţi că supărător, în acest 
context, înseamnă foarte îngrijorător. După cum este 
consemnat în Moroni 9:2–19, Mormon a descris unele 
dintre lucrurile îngrijorătoare care aveau loc printre 
oameni, arătând cât de ticăloşi deveniseră oamenii. 
Asemenea lui Eter, care a fost un profet printre iarediţi, 
Mormon a văzut mânia şi ticăloşia care pusese stăpânire 
pe oamenii săi. El se temea ca Spiritul Domnului să nu  
fi încetat să se mai străduiască cu ei (vezi Moroni 9:4).

Gândiţi- vă de ce Moroni a continuat să lucreze printre 
nefiţi, chiar dacă ei îşi împietriseră inimile faţă de cu-
vântul lui Dumnezeu şi respinseseră eforturile profeţi-
lor de a- i ajuta.

Mormon i- a dat lui Moroni unele sfaturi importante 
cu privire la modul în care trebuia să slujească oame-
nilor ale căror inimi nu erau deschise. Citiţi Moroni 
9:3–6 şi marcaţi cuvintele sau expresiile care ne învaţă 
acest principiu: Noi trebuie să lucrăm cu sârguinţă 
în slujba lui Dumnezeu, chiar dacă cei cărora le 
slujim nu răspund în mod pozitiv. Versetul 6 este 
deosebit de util în predarea acestui principiu. 

Moroni 9:21–26
Mormon îl încurajează pe Moroni să fie credincios.
Gândiţi- vă la evenimente recente din comunitatea sau 
naţiunea voastră ori din lume, care, poate, i- au descu-
rajat pe oameni. Citiţi Moroni 9:25–26 pentru a desco-
peri sfatul pe care l- a dat Mormon lui Moroni despre 
ceea ce trebuie să facă în condiţii descurajatoare. 

 3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la în-
trebările următoare: Ce i- a spus Mormon lui Moroni că tre-

buie să „trăiască în mintea [voastră] pentru totdeauna” (Moroni 
9:25 În ce mod amintirea Salvatorului şi a ispăşirii Sale vă poate 
ajuta când sunteţi în situaţii grele sau înconjuraţi de ticăloşie?

Din sfatul dat de Mormon lui Moroni, putem învăţa 
acest principiu: Dacă avem credinţă în Isus Hristos, 
El ne poate înălţa, chiar când greutăţile şi ticăloşia 
ne înconjoară. A avea „credinţă în Hristos” poate în-
semna a ne strădui tot timpul să acţionăm ca adevăraţi 
ucenici ai Salvatorului, amintindu- ne de Salvator şi de 
ispăşirea Sa şi a ţine cu credinţă poruncile Sale.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre o 
experienţă din viaţa voastră sau din viaţa cuiva apropiat 

vouă care demonstrează că principiul precedent este adevărat.

Gândiţi- vă la o modalitate prin care puteţi avea mai 
multă credinţă în Hristos în situaţii în care sunteţi în-
conjuraţi de ticăloşie sau vă aflaţi în situaţii grele.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Mormon 8–9 şi am încheiat această lecţie în data de 
(data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:
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UNITATEA 32: ZIUA 3

Moroni 10:1–7,  
27–29
Introducere
Moroni i- a îndemnat pe lamaniţi şi pe toţi ceilalţi care 
aveau să citească mărturia sa, să descopere, ei înşişi, 
adevărul cuvintelor sale întrebându- L pe Dumnezeu. 
El a propovăduit că o mărturie despre Cartea lui Mor-
mon şi Isus Hristos urma să fie primită prin puterea 
Duhului Sfânt. Moroni a declarat cu hotărâre că el avea 
să- i întâlnească pe cititorii lui înaintea scaunului de ju-
decată al lui Dumnezeu, unde Dumnezeu va confirma 
adevărul cuvintelor sale.

Moroni 10:1–7
Moroni ne îndeamnă să obţinem o mărturie despre Cartea 
lui Mormon şi Isus Hristos. 
Revedeţi lecţiile introductive la Cartea lui Mormon 
din unitatea 1 a acestui manual. Vă puteţi aminti rolul 
cheii de boltă dintr- o boltă şi modul în care cheia de 
boltă are legătură cu Cartea lui Mormon? Întoarceţi- vă 
la introducerea Cărţii lui Mormon (care se găseşte la 
începutul acestei cărţi) şi citiţi paragraful al şaselea din 
declaraţia profetului Joseph Smith. 

Profetul Joseph Smith a descris Cartea lui Mormon ca 
fiind „cheia de boltă” a religiei noastre, însemnând că 
mărturia noastră despre Cartea lui Mormon ţine sus 
şi întăreşte mărturia noastră despre toate adevărurile 
Evangheliei restaurate. Citiţi ultimul paragraf din in-
troducerea Cărţii lui Mormon şi căutaţi adevărurile pe 
care o persoană va ajunge să le cunoască prin obţinerea 

Cheie de boltă

unei mărturii despre Cartea lui Mormon. La fel cum 
cheia de boltă ţine unite toate elementele unei bolţi, în 
ce mod rămâne mărturia voastră neclintită şi întărită 
prin Cartea lui Mormon?

Cu aproximativ 1.400 de ani înainte ca Joseph Smith 
să primească plăcile de aur, Moroni a încheiat cronica 
tatălui său scriind îndemnul sau sfatul său final către 
cei care urmau să primească această Carte a lui Mor-
mon în ultimele zile (vezi Moroni 10:1–2). Cuvintele 
a îndemna/sfătui înseamnă a încuraja foarte mult pe 
cineva. Moroni a folosit acest cuvânt de opt ori în ca-
pitolul final al Cărţii lui Mormon. El i- a îndemnat pe 
toţi cei care vor primi Cartea lui Mormon să caute să 
obţină o mărturie despre adevărul şi caracterul divin 
al acesteia.

Citiţi Moroni 10:3–4 şi identificaţi care sunt lucrurile pe 
care Moroni a spus că trebuie să le facem pentru a ob-
ţine o mărturie despre Cartea lui Mormon. Puteţi marca 
aceste lucruri în scripturile voastre. Studiaţi informaţiile 
următoare despre fiecare lucru pe care Moroni a spus 
că trebuie să- l facem: 

„Citiţi aceste lucruri”
Primul pas în obţinerea mărturiei că este adevărată 
Cartea lui Mormon este acela de a o citi. Vârstnicul 
Tad R. Callister, din Preşedinţia Celor Şaptezeci, a 
împărtăşit modul în care o tânără fată a beneficiat de pe 
urma faptului că a citit în întregime Cartea lui Mormon.

„O fată de 14 ani… a spus că discutase despre religie 
cu una dintre prietenele ei de la şcoală. Prietena ei i- a 
spus: «Cărei religii îi aparţii?».

Ea a răspuns: «Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă sau mormonii».

Prietena i- a răspuns: «Cunosc acea biserică şi ştiu că 
nu este adevărată».

«De unde ştii?», a venit întrebarea.

«Pentru că», a spus prietena ei, «am făcut cercetări 
despre ea».

«Ai citit Cartea lui Mormon?».

«Nu», a venit răspunsul. «Nu am citit- o».

Această tânără fată prietenoasă a răspuns: «Atunci, 
tu nu ai cercetat Biserica mea, deoarece eu am citit 
fiecare pagină din Cartea lui Mormon şi ştiu că este 
adevărată»” („Cartea lui Mormon – o carte de la 
Dumnezeu”, Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 76).

De ce credeţi că este necesar să citiţi Cartea lui Mormon 
pentru a dobândi o mărturie despre adevărul ei?   
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„Să vă aduceţi aminte cât de bun a fost Domnul”
Următorul pas este acela de a ne „[aminti] cât de bun 
a fost Domnul”. Amintiţi- vă că îndurarea Domnului în 
vieţile noastre ne poate înduioşa inimile şi ne poate 
pregăti să- L primim pe Duhul Sfânt. Gândiţi- vă la 
momente în care aţi simţit îndurarea Domnului în 
viaţa voastră.

La începutul Cărţii lui Mormon, Nefi a declarat că, prin 
scrierile lui, el ne va arăta exemple ale îndurării blânde 
a Domnului (vezi 1 Nefi 1:20). La sfârşitul Cărţii lui 
Mormon, Moroni ne roagă să ne amintim cât de bun a 
fost Domnul cu noi (vezi Moroni 10:3). Aţi putea scrie 
referinţa suplimentară 1 Nefi 1:20 lângă Moroni 10:3. 

 1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la ur-
mătoarele întrebări: 

 a. Ce dovadă a îndurării Domnului aţi avut în viaţa voastră?
 b. Cum credeţi că cineva poate primi o mărturie despre Cartea 
lui Mormon amintindu- şi de îndurarea Domnului?

Amintindu- ne de îndurarea Domnului faţă de alţii şi 
de noi înşine ne putem pregăti să ne gândim la mesajul 
Cărţii lui Mormon adresat nouă.

„Cântăriţi în inimile voastre”
Următorul pas arătat de Moroni este de a „[cântări] în 
inimile voastre”. Vârstnicul Marvin J. Ashton, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat în ce 
fel faptul de a cântări sau a medita ne poate ajuta să- L 
primim pe Duhul Sfânt în vieţile noastre: 

„În timp ce studiez scripturile, [cuvintele 
cântăriţi/meditaţi, folosite] atât de frecvent 
în Cartea lui Mormon, îmi [atrag] atenţia 
şi mă emoţionează. Dicţionarele spun că a 
cântări/a medita înseamnă a judeca, a 
gândi profund despre ceva, a chibzui, a 

cugeta… Moroni a folosit aceşti termeni atunci când a 
încheiat relatarea sa [vezi Moroni 10:3]. 

Meditând, noi oferim Spiritului ocazia de a ne îndemna 
şi îndruma. Când medităm se creează o legătură 
puternică între inimă şi minte. În timp ce citim 
scripturile, inimile şi minţile noastre sunt influenţate. 
Dacă folosim darul de a medita, putem obţine aceste 
adevăruri eterne şi putem afla cum să le folosim în 
faptele noastre zilnice…

Meditarea este o preocupare progresivă a minţii. Este un 
dar minunat acordat celor care au învăţat să- l folosească. 
Noi găsim înţelegere, cunoştinţe şi aplicaţii practice dacă 
vom folosi darul de a medita” („There Are Many Gifts”, 
Ensign, nov. 1987, p. 20).

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la 
una dintre întrebările următoare sau la ambele:

 a. În timp ce aţi studiat Cartea lui Mormon, cum v- a ajutat me-
ditarea să simţiţi Duhul Sfânt?
 b. Ce aţi putea face pentru a medita mai profund şi eficient în 
timp ce studiaţi scripturile?

„[Întrebaţi] cu inima sinceră, cu intenţie adevărată, având 
credinţă în Hristos”.
Când oamenii „se [roagă] sincer şi [au] o intenţie 
adevărată”, înseamnă că ei „intenţionează să acţioneze 
conform răspunsului pe care l- au primit de la 
Dumnezeu” (Predicaţi Evanghelia Mea [2004], p. 115).

Un bărbat pe nume Rodolfo Armando Pérez Bonilla a 
aflat care este importanţa rostirii rugăciunii cu intenţie 
adevărată. El a fost botezat la vârsta de nouă ani, dar 
familia lui nu era activă în Biserică. Când a devenit 
adolescent, el a început să se gândească la Evanghelie 
şi a avut experienţa următoare:

„Ocazional, mă rugam să ştiu ce este drept, dar era mai 
mult un gând temporar decât o întrebare sinceră. Apoi, 
într- o noapte, m- am hotărât să mă rog cu «intenţie 
adevărată».

I- am spus Tatălui Ceresc că doream să- L cunosc şi să 
fac parte din Biserica Sa adevărată. Am promis: «Dacă 
mă vei face să ştiu dacă Joseph Smith este un profet 
adevărat şi dacă această carte, Cartea lui Mormon, este 
adevărată, voi face ceea ce Îmi vei cere Tu să fac. Dacă 
Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă 
este Biserica adevărată, eu o voi urma şi nu voi renunţa 
la ea niciodată». 
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Nu am avut o manifestare spectaculoasă, dar am avut 
un sentiment de pace şi m- am culcat. Câteva ore mai 
târziu, m- am trezit, având în minte un gând precis: 
«Joseph Smith este un profet adevărat şi Cartea lui 
Mormon este adevărată». Gândul era însoţit de o pace 
de nedescris. Am adormit din nou, doar pentru a mă 
trezi mai târziu, având exact acelaşi gând şi acelaşi 
sentiment. 

De atunci, niciodată nu m- am îndoit că Joseph Smith 
este un profet adevărat. Ştiu că aceasta este lucrarea 
Salvatorului şi că Tatăl Ceresc va răspunde cererilor 
noastre sincere” („Cum ştiu eu”, Liahona, oct. 
2011, p. 64).

 3. Gândiţi- vă cât de mult doriţi să aveţi o mărturie pu-
ternică despre adevărul Cărţii lui Mormon. Scrieţi în jur-

nalul pentru studiul scripturilor unele dintre lucrurile pe care 
le- aţi făcut deja pentru a obţine o mărturie despre Cartea lui 
Mormon. Apoi, scrieţi ce aţi putea face pentru a obţine o mărtu-
rie mai puternică despre Cartea lui Mormon.

Citiţi Moroni 10:4 şi identificaţi ceea ce a mărturisit 
Moroni că va face Dumnezeu pentru cei care urmează 
acest proces care include citirea, aducerea aminte, 

cântărirea (meditarea) şi adresarea întrebărilor. Puteţi 
marca această promisiune în scripturile voastre. (Moroni 
10:4–5 este un pasaj care cuprinde scriptură de bază.)

Citiţi Moroni 10:5–7 şi căutaţi ceea ce a mai promis 
Moroni că putem şti prin Duhul Sfânt.

Un principiu pe care- l putem învăţa din Moroni 10:3–42 
este următorul: Dacă noi căutăm cu credinţă, putem 
primi o mărturie despre Cartea lui Mormon şi Isus 
Hristos prin intermediul Duhului Sfânt. Puteţi scrie 
acest adevăr în scripturile voastre, lângă aceste versete.

 4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, procedaţi după 
cum urmează:

 a. Consemnaţi cum citirea, aducerea aminte, meditarea şi rosti-
rea rugăciunilor în timpul acestui an v- au întărit mărturia despre 
Cartea lui Mormon şi despre adevărurile pe care le predă sau v- 
au ajutat să obţineţi o mărturie despre ea. 
 b. Gândiţi- vă la un moment în care aţi simţit că Duhul Sfânt vă 
depune mărturie despre adevărul Cărţii lui Mormon sau despre 
un alt adevăr al Evangheliei. Este important să vă amintiţi că 
cele mai multe revelaţii nu le primim într- un mod spectaculos. 
Cele mai multe persoane vor simţi îndemnuri liniştite din partea 
Duhului Sfânt, cum ar fi un sentiment plăcut de pace sau o con-
firmare cu privire la adevăr. Spiritul poate, de asemenea, să de-
pună mărturie despre adevărurile Evangheliei, rând după rând, 
ajutându- ne să învăţăm treptat de- a lungul timpului. Scrieţi de-
spre un moment în care aţi simţit mărturia Duhului Sfânt care a 
confirmat un adevăr. 

Moroni 10:27–29
Moroni a mărturisit că el ne va întâlni la scaunul de 
judecată al lui Dumnezeu.
Citiţi Moroni 10:27–29 şi gândiţi- vă cum ne învaţă 
aceste versete principiul următor: Cei care au primit 
Cartea lui Mormon vor fi responsabili înaintea 
lui Dumnezeu pentru felul în care au tratat- o. 
Imaginaţi- vă că aveţi ocazia să vă întâlniţi cu Moroni la 
scaunul de judecată al lui Dumnezeu. Meditaţi la ceea 
ce îi veţi spune despre Cartea lui Mormon şi despre 
cum v- a influenţat ea viaţa.

Scriptură de bază – Moroni 10:4–5
Memorarea versetelor Moroni 10:4–5 vă poate fi de 
mare ajutor atunci când împărtăşiţi mesajul Cărţii lui 
Mormon altora. Aţi putea să vă faceţi acum ceva timp 
pentru a- l memora cuvânt cu cuvânt. O metodă prin 
care puteţi face aceasta este aceea de a citi pasajul de 
câteva ori cu glas tare. Apoi, scrieţi- l cuvânt cu cuvânt 
de trei ori pe o bucată de hârtie sau în jurnalul pen-
tru studiul scripturilor. Când aţi terminat, vedeţi dacă 
puteţi recita aceste versete din memorie.



333

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Moroni 10:1–7, 27–29 şi am încheiat această lecţie în 
data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

UNITATEA 32: ZIUA 4

Moroni 10:8–26, 
30–34
Introducere
După ce a propovăduit cum să se obţină o mărturie 
despre adevărul tuturor lucrurilor prin Duhul Sfânt, 
Moroni i- a îndemnat (i- a sfătuit) pe cei care aveau să 
citească cuvintele lui să recunoască şi să primească 
darurile spirituale. Moroni şi- a încheiat consemnările 
incluse în Cartea lui Mormon îndemnându- i pe toţi 
oamenii să vină la Isus Hristos, să pună mâna pe fie-
care dar bun oferit de El şi să se perfecţioneze prin El.

Moroni 10:8–26
Moroni propovăduieşte despre darurile Spiritului şi 
scopurile lor în lucrarea Domnului.
Gândiţi- vă la un moment în care Tatăl Ceresc v- a 
binecuvântat să puteţi face un lucru pe care nu l- aţi fi 
putut face de unul singur. În ultimul capitol, Moroni 
depune mărturie despre ajutorul şi tăria pe care Dom-
nul le poate revărsa asupra noastră. Citiţi Moroni 10:8 
şi căutaţi expresii care descriu abilităţile spirituale sau 
binecuvântările pe care Tatăl Ceresc le oferă copiilor 
Săi credincioşi.

„Darurile lui Dumnezeu” despre care vorbeşte Moroni 
în Moroni 10:8 sunt numite, de asemenea, „daruri 
ale Spiritului” sau „daruri spirituale”. Puteţi marca în 
scripturile voastre expresia „darurile lui Dumnezeu”. 
Scrieţi în scripturi, lângă Moroni 10:8, adevărul urmă-
tor: Dumnezeu acordă daruri ale Spiritului spre bi-
nele copiilor Săi. Expresia „spre binele lor” înseamnă 
în beneficiul sau folosul copiilor Săi.

Citiţi Moroni 10:9–16 şi marcaţi fiecare dar spiritual 
menţionat de Moroni. Este important de ştiut că da-
rurile spirituale discutate de Moroni sunt doar câteva 
exemple din multele daruri spirituale care există. Vârst-
nicul Marvin J. Ashton, din Cvorumul celor Doisprezece 

Apostoli, ne- a învăţat că „Dumnezeu ne- a dat fiecăruia 
dintre noi unul sau mai multe talente speciale”.

„Mi se pare că una dintre marile tragedii 
ale vieţii are loc atunci când o persoană 
crede că nu are talente sau daruri… Pentru 
noi, să concluzionăm că nu avem daruri, 
judecându- ne în funcţie de statură, 
inteligenţă, media notelor noastre de la 

şcoală, sănătate, putere, poziţie sau aspectul exterior  
nu este doar incorect, ci este şi iraţional…

Luate la întâmplare, permiteţi- mi să menţionez câteva 
daruri care nu sunt totdeauna evidente sau demne de 
atenţie, dar care sunt foarte importante. Printre aces-
tea pot fi darurile voastre – daruri care nu sunt foarte 
evidente, dar cu toate acestea sunt reale şi valoroase. 

Să trecem în revistă unele dintre aceste daruri mai 
puţin evidente: darul de a întreba; darul de a asculta; 
darul de a auzi şi de a folosi un glas slab şi liniştit; da-
rul de a putea plânge; darul de a evita cearta; darul de 
a fi plăcut; darul de a evita repetarea în mod zadarnic; 
darul de a căuta ceea ce este neprihănit; darul de a nu 
judeca; darul de a- L căuta pe Dumnezeu pentru îndru-
mare; darul de a fi ucenic; darul de a avea grijă de alţii; 
darul de a putea medita; darul de a spune o rugăciune; 
darul de a depune o mărturie puternică şi darul de a- L 
primi pe Duhul Sfânt.

Trebuie să ne amintim că fiecărui om îi este dat un dar 
prin Spiritul lui Dumnezeu [vezi D&L 46:11–12]. Este 
dreptul şi responsabilitatea noastră să le acceptăm şi 
să le împărtăşim. Darurile şi puterea lui Dumnezeu 
sunt disponibile fiecăruia dintre noi” („There Are Many 
Gifts”, Ensign, nov. 1987, p. 20).

Citiţi Moroni 10:17 şi observaţi învăţătura lui Moroni 
despre faptul că fiecare membru credincios al Bisericii 
are cel puţin un dar spiritual (vezi, de asemenea, D&L 
46:11). Elder Robert D. Hales, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a învăţat că „darurile Spiritului… 
vor ajuta pe fiecare dintre noi să ne îndeplinim ţelul de 
a dobândi viaţă veşnică.

„Aceste daruri ale Spiritului sunt asigurate 
prin darul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este 
al treilea membru al Dumnezeirii veşnice 
şi este numit Spiritul Sfânt. Acest Spirit 
Sfânt este un dar de la Dumnezeu pentru 
a ne ajuta să luăm decizii care ne vor ajuta 

să ne descoperim misiunea şi să o îndeplinim…

În aceste zile din urmă, după cum este consemnat în 
secţiunea 46 din Doctrină şi legăminte, ne- a fost dată, 
prin revelaţie, o înţelegere a darurilor Spiritului. Sec-
ţiunea 46 identifică daruri distincte ale Spiritului, după 
cum urmează: 
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«Pentru că nu tuturor le este dat fiecare dar; pentru că 
sunt multe daruri şi fiecărui om îi este dat un dar prin 
Spiritul lui Dumnezeu» (v. 11).

Noi suntem în mod clar învăţaţi că fiecăruia dintre noi 
îi este dat un dar sau mai multe daruri. Ştim noi ce dar 
ni s- a dat? Căutăm noi să găsim darurile noastre?” 
(„Gifts of the Spirit”, Ensign, febr. 2002, p. 12).

 1. Gândiţi- vă la darurile spirituale pe care le- aţi primit de 
la Dumnezeu şi, apoi, răspundeţi, în jurnalul pentru studiul 

scripturilor, la două dintre întrebările următoare sau la toate:
 a. Cum aţi beneficiat de pe urma darurilor Spiritului pe care le- 
aţi primit?
 b. Ce exemple de daruri spirituale aţi văzut, astăzi, în Biserică?
 c. Cum vă puteţi folosi darurile spirituale pentru a binecuvânta 
vieţile altora? Cum a fost binecuvântată viaţa voastră prin daru-
rile altora?

Gândiţi- vă cum au fost darurile spirituale evidente în 
procesul apariţiei Cărţii lui Mormon. În spaţiile libere 
puse la dispoziţie, identificaţi darurile spirituale care 
au fost evidente în viaţa lui Joseph Smith, după cum 
se arată în fiecare ilustraţie: 

Moroni 10:11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moroni 10:14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moroni 10:16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Moroni depune mărturie că trebuie să avem credinţă 
pentru a primi daruri spirituale. El propovăduieşte 
că Dumnezeu „lucrează prin puterea Sa, potrivit cu 
credinţa copiilor oamenilor, la fel astăzi şi mâine şi în 
vecii vecilor” (Moroni 10:7). Citiţi Moroni 10:19, 24 şi 
identificaţi ceea ce îi împiedică pe oameni să primească 
şi să recunoască darurile spirituale. 

 2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi de ce cre-
deţi că, atunci când nu au credinţă, oamenii nu pot recu-

noaşte sau nu pot primi puterea şi darurile lui Dumnezeu.

Citiţi Moroni 10:20–23. Căutaţi ceea ce a propovă-
duit Moroni despre darurile importante ale credinţei, 
speranţei şi carităţii. El a depus mărturie că darul 
spiritual al credinţei oferă o binecuvântare minunată. 
Citiţi versetul 23 pentru a găsi această binecuvântare. 
Observaţi că potrivite înseamnă „de dorit”, iar expresia 
„toate lucrurile care sunt potrivite pentru Mine” poate 
însemna „toate lucrurile pe care le doresc Eu să le fa-
ceţi”. Puteţi marca fraza dinMoroni 10:23 care ne învaţă 
acest principiu: Dacă avem credinţă, vom putea să 
facem ceea ce Tatăl Ceresc doreşte să facem.

 3. Pentru a vă ajuta să recunoaşteţi cum a fost sau 
poate fi pus în practică acest principiu în viaţa voastră, 

scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor câteva propoziţii ca 
răspuns la una dintre afirmaţiile următoare sau la ambele:
 a. Am văzut cum s- a îndeplinit promisiunea din Moroni 10:23 
atunci când…
 b. Promisiunea care se găseşte în Moroni 10:23 mă poate 
ajuta să…

 4. Gândiţi- vă la cele două principii pe care le- aţi învă-
ţat din Moroni 10:8–26:Dumnezeu acordă daruri ale 

Spiritului spre binele copiilor Săi. Dacă avem credinţă, 
vom putea să facem ceea ce Tatăl Ceresc doreşte să fa-
cem. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la urmă-
toarele întrebări: 
 a. Cum pot să vă ajute aceste două principii chiar acum în viaţa 
voastră?
 b. Cum pot să vă ajute aceste principii în ocaziile care pot apă-
rea în viitor?

Moroni 10:30–34
Moroni îşi încheie cronica adresând tuturor invitaţia de a 
veni la Hristos şi de a se perfecţiona în El.

Credeţi că este posibil să fim perfecţi în 
această viaţă? Preşedintele James E. Faust, 
din Prima Preşedinţie, a explicat porunca 
de a deveni perfecţi: „Perfecţiunea este un 
ţel etern. Cu toate că nu putem fi perfecţi 
în viaţa muritoare, a ne strădui să facem 

acest lucru este o poruncă pe care, în cele din urmă, 

prin ispăşire, o putem respecta” („This Is Our Day”, 
Ensign, mai 1999, p. 19).

După cum ne- a învăţat preşedintele Faust, perfecţiu-
nea este un ţel pentru care putem munci acum şi pe 
care îl atingem , cu ajutorul Salvatorului, în viaţa care 
va veni. Moroni şi- a încheiat mărturia învăţându- ne 
ceea ce trebuie să facem pentru a- i permite puterii 
purificatoare a Salvatorului să ne schimbe vieţile, 
acum, şi pentru a deveni, în cele din urmă, perfecţi 
prin ispăşirea Sa.

 5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi tabelul 
următor:

Ce pot face eu Ce promite Dumnezeu

CitiţiMoroni 10:30–33 căutând (a) ceea ce trebuie să facem noi 
pentru a deveni puri şi, în cele din urmă, perfecţi şi (b) ceea ce ne 
promite Dumnezeu să facă pentru a ne ajuta. Scrieţi în coloana 
corespunzătoare din tabel ceea ce aţi aflat.
În jurnalul pentru studiul scripturilor, sub tabel sau în 
scripturile voastre, lângă Moroni 10:32–33, scrieţi urmă-
toarea afirmaţie: În timp ce venim la Isus Hristos, pu-
tem fi purificaţi şi făcuţi perfecţi prin ispăşirea Sa.

A veni la Hristos este un proces care durează întreaga 
viaţă, care începe prin a crede în El şi apoi prin căutarea 
cu umilinţă a îndrumării Sale în viaţa noastră. Procesul 
continuă cu acceptarea Evangheliei Sale, acceptarea 
Sa ca Salvator al nostru, pocăinţa noastră, înfăptui-
rea legămintelor cu El prin rânduielile Evangheliei şi 
îndurarea cu credinţă şi supunere credincioasă faţă 
de poruncile Sale de- a lungul întregii noastre vieţi. În 
final, vom veni la Hristos când vom deveni la fel ca El; 
apoi, vom putea trăi în prezenţa Sa în eternităţi.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a rezumat invitaţia finală făcută de 
Moroni de a veni la Hristos, care se găseşte în Moroni 
10:30–33:

„Mărturia finală a lui Moroni subliniază 
credinţa în Hristos, speranţa în Hristos, 
caritatea lui Hristos, cu rugăciunea ca 
aceste trei mari virtuţi creştine, aceste trei 
principii creştine desăvârşite să ne ducă 
la puritate… 

Acea finală şi ultimă chemare solitară a cheii de boltă 
a religiei noastre şi a celei mai corecte cărţi care a fost 
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 a. Ce schimbare a adus studiul Cărţii lui Mormon din acest an 
în viaţa voastră?
 b. Ce lecţii sau principii v- au ajutat să „veniţi la Hristos” şi să 
vă întăriţi credinţa în Salvator?
 c. Care este mărturia voastră cu privire la Cartea lui Mormon?

 7. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul teme-
lor pentru astăzi, scrieţi următoarele: 

Am studiat Mormon 10:8–26, 30–34 şi am încheiat această lecţie 
în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtă-
şesc învăţătorului meu:

scrisă vreodată este de a nu atinge niciun lucru care nu 
este curat; este chemarea de a fi sfinţit şi fără de pată; 
este aceea de a fi puri. Şi acea puritate poate veni doar 
prin sângele acelui Miel care ne- a purtat greutăţile şi a 
luat asupra Sa durerile noastre, Mielul care a fost rănit 
pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile 
noastre, Mielul care a fost dispreţuit şi chinuit, iar noi 
nu L- am luat în seamă (vezi Mosia 14 )…

Puritatea – prin sângele Mielului. Acesta este lu-
crul pentru care pledează [Cartea lui Mormon]” („A 
Standard unto My People”, [Simpozionul SEB despre 
Cartea lui Mormon, 9 aug.1994], p. 15, si.lds.org). 

Revedeţi Moroni 10:32–33 şi marcaţi expresii care 
subliniază că singurul mod prin care putem fi perfecţi 
este acela de a fi perfecţi „în Hristos”. Aceasta în-
seamnă că noi nu putem atinge perfecţiunea prin noi 
înşine; trebuie să ne bazăm pe puterea şi harul ispăşirii 
Salvatorului. Gândiţi- vă de ce avem nevoie de ispăşirea 
lui Isus Hristos pentru a deveni puri şi perfecţi. Puteţi 
marca expresii dinMoroni 10:32–33 pe care le conside-
raţi încurajatoare pe măsură ce vă străduiţi să deveniţi 
puri şi să vă atingeţi ţelul etern de a deveni perfecţi. 

Uitaţi- vă la ceea ce aţi scris mai înainte în tabelul din 
jurnalul pentru studiul scripturilor, în coloana „Ce pot 
face eu”. Selectaţi una dintre acţiunile înscrise în tabel 
şi gândiţi- vă cum puteţi fi mai sârguincioşi în acel 
aspect din viaţa voastră.

Citiţi Moroni 10:34 şi căutaţi dovezi ale credinţei lui 
Moroni în Isus Hristos şi speranţei de a primi viaţă 
veşnică. Noi, de asemenea, putem avea credinţă şi 
speranţă pe măsură ce facem din studiul Cărţii lui 
Mormon o preocupare pentru întreaga viaţă şi punem 
în practică adevărurile propovăduite în paginile ei. 

 6. La încheierea acestui curs pentru studiul Cărţii lui 
Mormon, în jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi 

la întrebările următoare şi fiţi pregătiţi să împărtăşiţi învăţătoru-
lui răspunsurile voastre:
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