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Scopul nostru
Obiectivul Seminarelor şi Institutelor de 
religie afirmă: 
„Scopul nostru este de a- i ajuta pe tineri 
şi pe tinerii adulţi să înţeleagă şi să se 
bizuie pe învăţăturile şi pe ispăşirea lui Isus 
Hristos, să fie demni de binecuvântările 
templului, să se pregătească ei înşişi şi să- i 
pregătească pe membrii familiei lor şi pe 
alţii pentru viaţa veşnică alături de Tatăl lor 
din Cer”.
Pentru a atinge acest obiectiv, noi îi 
învăţăm pe cursanţi doctrinele şi principiile 
Evangheliei, aşa cum se găsesc în scripturi 
şi cuvintele profeţilor. Aceste doctrine şi 
principii sunt predate într- un mod care 
duce la înţelegere şi edificare. Îi ajutăm pe 
cursanţi să- şi îndeplinească rolul în cadrul 
procesului de învăţare şi- i pregătim să 
predea altora Evanghelia.
Pentru a ajuta la îndeplinirea acestor 
obiective, dumneavoastră şi cursanţii 
cărora le predaţi sunteţi încurajaţi să 
implementaţi, pe măsură ce studiaţi din 
scripturi împreună, următoarele princi-
pii de bază ale predării şi învăţării din 
Evanghelie:
• să predaţi şi să învăţaţi prin Spirit;
• să cultivaţi o atmosferă de învăţare în 

care să existe dragoste, respect şi care 
să aibă un scop;

• să studiaţi scripturile zilnic şi să citiţi 
lecţia din manual; (Tabele pentru citirea 
din scripturi pot fi găsite în anexa de la 
sfârşitul manualului.)

• să înţelegeţi contextul şi conţinutul 
scripturilor şi cuvintelor profeţilor;

• să identificaţi, să înţelegeţi, să simţiţi 
adevărul şi importanţa doctrinelor şi 
principiilor Evangheliei şi să le puneţi în 
practică;

• să explicaţi, să împărtăşiţi şi să depuneţi 
mărturie despre doctrinele şi principiile 
Evangheliei;

• să cunoaşteţi bine fragmentele cu scrip-
turi cheie şi doctrinele de bază.

Acest manual al învăţătorului a fost pre-
gătit pentru a vă ajuta să aveţi succes în 
atingerea acestor obiective.

Pregătirea lecţiei
Domnul le- a poruncit celor care predau 
Evanghelia Sa să „propovăduiască princi-
piile Evangheliei Mele, care sunt în Biblie 
şi în Cartea lui Mormon, care conţine 
plenitudinea Evangheliei” (D&L 42:12). 
El i- a mai instruit ca aceste adevăruri să 
fie predate „după cum vor fi îndrumaţi 
de către Spirit”, care „[le] va fi dat [lor]… 
prin rugăciunea făcută cu credinţă” (D&L 
42:13–14). În timp ce pregătiţi fiecare 
lecţie, căutaţi îndrumare de la Spirit 
rugându- vă, pentru a vă ajuta să înţelegeţi 
scripturile şi doctrinele şi principiile pe care 
acestea le conţin. De asemenea, urmaţi 
îndemnurile Spiritului atunci când planifi-
caţi cum să vă ajutaţi cursanţii să înţeleagă 
scripturile, să fie învăţaţi de Duhul Sfânt 
şi să simtă dorinţa de a pune în practică 
ceea ce învaţă.
La acest curs, Cartea lui Mormon este 
textul principal când vă pregătiţi şi când 
predaţi. Rugându- vă, studiaţi capitolele 
sau versetele pe care le veţi preda. Căutaţi 
să înţelegeţi contextul şi conţinutul capito-
lelor din scripturi, inclusiv firul narativ, oa-
menii, locurile şi evenimentele. Pe măsură 
ce vă familiarizaţi cu contextul şi conţinu-
tul fiecărui capitol din scripturi, căutaţi să 
identificaţi doctrinele şi principiile pe care 
le conţine şi decideţi care dintre aceste 
adevăruri sunt foarte importante pentru a 
fi înţelese şi puse în practică de cursan-
ţii dumneavoastră. După ce aţi stabilit 
lucrurile asupra cărora vă veţi axa, puteţi 

să stabiliţi ce metode, abordări şi activităţi 
îi vor ajuta cel mai mult pe cursanţi să 
înveţe şi să pună în practică adevărurile 
sacre găsite în scripturi.
Acest manual este elaborat pentru a 
vă ajuta în acest proces. Recapitulaţi 
cu atenţie materialul pentru lecţie care 
corespunde capitolelor din scripturi pe 
care le veţi preda. Puteţi alege să folosiţi 
toate sau câteva dintre sugestiile pentru 
respectivele capitole din scripturi sau 
puteţi adapta ideile sugerate la nevoile 
şi circumstanţele cursanţilor cărora le 
predaţi. Pe măsură ce vă gândiţi cum să 
adaptaţi materialul lecţiei, asiguraţi- vă că 
urmaţi sfatul oferit de vârstnicul Dallin H. 
Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli:
„L- am auzit adesea pe preşedintele Packer 
predând că mai întâi trebuie să adoptăm 
şi apoi să adaptăm. În cazul în care cu-
noaşteţi foarte bine lecţia pe care trebuie 
s- o predaţi, puteţi urma Spiritul pentru a 
o adapta” („A Panel Discussion with Elder 
Dallin H. Oaks” [Transmisiune prin satelit 
pentru Seminare şi Institute de religie, 7 
august 2012], p. 6, si. lds. org).
În timp ce vă pregătiţi să predaţi, 
gândiţi- vă la cursanţii care au nevoi 
speciale. Adaptaţi activităţile şi aşteptările 
pentru a- i ajuta să reuşească. Comunica-
rea cu părinţii şi conducătorii vă va ajuta 
să cunoaşteţi nevoile cursanţilor şi să 
reuşiţi să le oferiţi o experienţă plină de 
învăţăminte şi edificatoare. 

Introducere la Cartea lui Mormon – 
Manual pentru învăţătorul de la seminar
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Prima carte a lui Nefi 
De ce studiem această carte?
Pe măsură ce cursanţii studiază 1 Nefi, 
ei vor 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). Vor învăţa, 
de asemenea, că Dumnezeu doreşte 
să- i binecuvânteze pe copiii Săi. Lehi şi 
poporul său au avut parte de îndurarea 
şi binecuvântările lui Dumnezeu în timp 
ce au ţinut poruncile Sale. Lehi şi Nefi au 
căutat îndrumare de la Dumnezeu şi au 
primit- o prin vise, viziuni, Liahona şi prin 
Duhul Sfânt. Nefi a primit şi a consemnat 
o viziune atotcuprinzătoare despre istoria 
pământului în care i s- a arătat omnis-
cienţa lui Dumnezeu; botezul, slujirea şi 
răstignirea lui Isus Hristos; distrugerea 
nefiţilor şi zilele din urmă. Dumnezeu 
i- a ajutat pe Nefi şi pe fraţii lui să obţină 
plăcile de alamă pentru a avea scripturile. 
De asemenea, El i- a salvat pe Lehi şi pe 
poporul său de la foamete în timp ce tră-
iau în deşert şi de la distrugere în timp ce 
se aflau pe ocean, aducându- i în siguranţă 
pe pământul făgăduit. În timp ce cursanţii 
studiază experienţele trăite de Nefi şi Lehi, 
relatate în această carte, ei pot învăţa cum 
să caute şi să primească binecuvântările 
cerului.

Cine a scris această carte?
Nefi, fiul lui Lehi, a scris această carte ca 
răspuns la porunca Domnului de a păstra 
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 distru-
gerea Ierusalimului şi la necesitatea ca fa-
milia lui să plece. În timp ce a continuat să 
caute şi să urmeze sfatul Domnului, Nefi a 
devenit un instrument în mâinile lui Dum-
nezeu. El s- a întors, cu supunere, la Ieru-
salim împreună cu fraţii săi, de două ori 
– prima dată, pentru a obţine plăcile de 
alamă şi, mai târziu, pentru a- i convinge 
pe Ismael şi pe familia lui să li se alăture în 
pustietate. Cu ajutorul Domnului, Nefi a 
construit corabia ce i- a purtat familia şi pe 
ceilalţi peste ocean, pe pământul făgăduit. 
Când Lehi a murit, Domnul l- a ales pe Nefi 
să fie conducătorul poporului său.

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Nefi a avut în minte trei categorii de 
cititori în timp ce a scris: urmaşii tatălui 
său, poporul de legământ al Domnului 
din ultimele zile şi toţi oamenii din lume 
(vezi 2 Nefi 33:3, 13). El a scris pentru a- i 
convinge pe toţi să vină la Isus Hristos şi  
să fie salvaţi (vezi 1 Nefi 6:4).

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 5:30). A scris- o în timp ce se 
afla în ţara lui Nefi.

Care sunt câteva dintre 
trăsăturile distinctive ale 
acestei cărţi?
1 Nefi conţine mai multe consemnări 
despre manifestări cereşti prin intermediul 
viselor, al viziunilor şi al revelaţiilor directe. 
Aceste manifestări dovedesc faptul că 
Dumnezeu îi instruieşte, îi îndrumă şi îi 
protejează pe cei care- L caută:

• în timp ce Lehi se roagă, apare un stâlp 
de foc, iar el vede şi aude multe lucruri 
care- l fac să se cutremure (vezi 1 Nefi 
1:6–7);

• Lehi primeşte o viziune în care- L vede 
pe Dumnezeu şi citeşte dintr- o carte 
care profeţeşte despre distrugerea 
Ierusalimului şi captivitatea locuitorilor 
săi (vezi 1 Nefi 1:8–14);

• Domnul îi porunceşte lui Lehi să plece 
în pustiu împreună cu familia sa (vezi 
1 Nefi 2:1–2);

• Domnul îi porunceşte lui Lehi să- i tri-
mită pe fiii săi înapoi la Ierusalim pentru 
a obţine plăcile de alamă (vezi 1 Nefi 
3:2–4);

• un înger intervine atunci când Laman şi 
Lemuel îi lovesc pe Nefi şi pe Sam (vezi 
1 Nefi 3:29);

• Domnul porunceşte ca Nefi şi fraţii lui 
să se întoarcă la Ierusalim pentru a- i 
lua pe Ismael şi familia sa (vezi 1 Nefi 
7:1–2);

• Lehi şi Nefi primesc viziuni care includ 
pomul vieţii; naşterea, slujirea şi ispăşi-
rea lui Isus Hristos; istoria pământului 

făgăduinţei; restaurarea Evangheliei 
şi conflictele dintre forţele diavolului 
şi Biserica Mielului lui Dumnezeu (vezi 
1 Nefi 8; 11–14);

• lui Nefi i se arată cum să construiască o 
corabie care să poarte poporul său spre 
pământul făgăduit (vezi 1 Nefi 18:1).

1 Nefi conţine cronica unui popor care a 
călătorit şi a ajuns pe pământul făgăduin-
ţei, scrisă de unul dintre acei oameni. 
Ulterior, Cartea lui Mormon menţionează 
alte două grupuri care au călătorit şi au 
ajuns pe pământul făgăduit: muleciţii 
(vezi Omni 1:14–17) şi iarediţii (vezi Eter 
6:4–12).
De asemenea, cartea 1 Nefi cuprinde 
menţiuni despre două obiecte însemnate: 
sabia lui Laban şi o busolă sau un îndru-
mător numit Liahona (vezi 1 Nefi 18:12; 
Alma 37:38). Prin intermediul Liahonei, 
Domnul a condus familia lui Lehi prin 
pustiu şi peste ocean. Sabia lui Laban a 
fost transmisă din generaţie în generaţie 
până la sfârşitul civilizaţiei nefite. Liahona 
şi sabia lui Laban au fost îngropate îm-
preună cu plăcile de aur şi au fost arătate 
lui Joseph Smith şi celor trei martori (vezi 
D&L 17:1–2).

Rezumat
1 Nefi 1–7 Lehi îşi conduce familia 
în pustiu. Fiii săi se supun porunci-
lor Domnului, se întorc la Ierusalim 
şi obţin plăcile de alamă; apoi, 
se reîntorc pentru a- i convinge 
pe Ismael şi pe familia lui să li se 
alăture în pustiu.

1 Nefi 8–15 Lehi şi Nefi primesc, 
fiecare, o viziune despre pomul 
vieţii. Nefi consemnează viziunea 
sa despre slujirea Salvatorului şi 
despre evenimentele istorice care 
au dus la restaurarea Evangheliei 
în zilele din urmă.

1 Nefi 16–18 Domnul îi conduce 
pe Lehi şi familia lui prin pustiu 
şi peste ocean spre pământul 
făgăduit.

1 Nefi 19–22 Nefi profeţeşte despre 
Isus Hristos şi despre împrăştierea 
şi adunarea lui Israel.
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Introducere
După ce au plecat de la Turnul lui Babel, Iared şi fratele 
său şi familiile şi prietenii lor au fost conduşi de Domnul 
prin pustiu. Domnul l- a instruit pe fratele lui Iared să 
construiască opt corăbii, care să transporte poporul său 

peste mare către un pământ al a făgăduinţei. Atunci 
când fratele lui Iared şi poporul său au ascultat de Dom-
nul cu credinţă, Domnul i- a îndrumat şi ghidat pentru a 
călători cu bine.

LECŢIA 144

Eter 2

Sugestii pentru predare

Eter 2:1–12
Iarediţii îşi încep călătoria către pământul făgăduit.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să vadă în ce fel urmarea instrucţiunilor pe care le primim de 
la Dumnezeu ne poate pregăti pentru a fi ghidaţi şi îndrumaţi în continuare de către El, 
desfăşuraţi următoarea activitate:
Înainte de începerea lecţiei, ascundeţi în încăperea în care vă întâlniţi un lucru ce repre-
zintă o comoară. Pregătiţi o serie de trei sau patru indicii care să- i ghideze pe cursanţi la 
comoară. Le veţi da cursanţilor primul indiciu. Acel indiciu va duce la următorul, care va 
duce la următorul şi aşa mai departe până când cursanţii vor găsi comoara. După ce găsesc 
comoara, adresaţi următoarea întrebare:
• Ce s- ar fi întâmplat dacă aţi fi ignorat primul indiciu? (Nu ar fi găsit cel de- al doilea indiciu.)
Invitaţi- i pe cursanţi să recitească, în gând, Eter 1:41–42 , căutând care este primul set de 
instrucţiuni pe care Domnul le- a dat iarediţilor pentru a- i îndruma spre pământul făgăduit.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să vadă cum au răspuns iarediţii la aceste instrucţiuni, invitaţi 
un cursant să citească, cu glas tare, Eter 2:1–3.
• Cum au răspuns iarediţii la primul set de instrucţiuni date de Domnul?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 2:4–6. Rugaţi membrii clasei să urmărească 
în scripturile lor, căutând binecuvântările pe care le- au primit iarediţii în urma ascultării 
primului set de instrucţiuni.
• Ce s- a întâmplat după ce iarediţii au urmat primul set de instrucţiuni? (Domnul le- a dat 

alte instrucţiuni prin intermediul fratelui lui Iared.)
• Ce putem învăţa din această relatare despre cum să primim îndrumare de la Domnul? 

(Cursanţii vor folosi, probabil, alte cuvinte, însă răspunsurile lor trebuie să reflecte urmă-
torul principiu: Pe măsură ce acţionăm cu credinţă la îndrumarea pe care ne- a dat- o 
Domnul, putem primi mai multă îndrumare de la El. Le puteţi sugera să scrie acest 
adevăr în scripturile lor pe marginea versetului Eter 2:6.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă şi să aplice mai bine acest principiu, invitaţi- i să 
se gândească la un sentiment sau un îndemn pe care l- au primit de curând de la Domnul. 
Citiţi apoi următoarea declaraţie a vârstnicului Richard G. Scott din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli despre cum primim adesea revelaţii:

„Va veni puţin câte puţin, în pachete, astfel încât vă veţi dezvolta capacitatea 
de a înţelege. Când fiecare 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, rezultatul va fi o dezvoltare personală semnificativă” („Să folosim darul 
divin al rugăciunii”, Ensign sau Liahona, mai 2007, p. 9).

Invitaţi- i pe cursanţi să răspundă la următoarele întrebări în jurnalele pentru studiul scrip-
turilor sau în caietele pentru seminar: Le puteţi scrie pe tablă sau le puteţi citi rar, astfel 
încât cursanţii să le poată nota.
• Când aţi urmat un îndemn spiritual şi aţi primit apoi mai multă îndrumare de la Dumnezeu?

Să creăm interes şi 
să captăm atenţia
Planificaţi activităţi care 
vor crea interes şi- i vor 
ajuta pe cursanţi să- şi 
concentreze atenţia pe 
versetele studiate în 
lecţie. Aceste activităţi 
sunt cele mai eficiente 
când sunt scurte şi îi 
determină pe ascultători 
să se concentreze asupra 
principiilor de bază ale 
lecţiei.

Folosirea manualului pentru învăţători 
care predau cursul zilnic

Introducerea cărţii
Introducerea cărţii oferă privire 
de ansamblu asupra fiecărei 
cărţi din Cartea lui Mormon. 
Printre altele, ea explică cine a 
scris cartea, descrie ce scopuri 
a avut autorul atunci când a 
scris şi oferă un rezumat al 
conţinutului fiecărei cărţi.

Introducerea capitolelor 
din scripturi
Introducerea capitolelor din 
scripturi oferă o scurtă prezen-
tare a contextului şi conţinu-
tului capitolelor din scripturi 
studiate în fiecare lecţie. 

Gruparea versetelor şi 
rezumatul contextului
Capitolele din scripturi sunt 
deseori împărţite în segmente 
mai mici sau grupuri de versete, 
atunci când subiectul sau acţiu-
nea se schimbă. Referinţa pen-
tru fiecare grup de versete este 
urmată de un scurt rezumat al 
evenimentelor sau învăţăturilor 
din acel grup de versete.

Îndrumări pentru predare
Îndrumările pentru predare ex-
plică principiile şi metodele de 
predare a Evangheliei. Vă pot 
ajuta în eforturile dumneavoas-
tră de a deveni un învăţător 
mai bun.

Partea explicativă a lecţiei
Partea explicativă a lecţiei con-
ţine îndrumări pentru dumnea-
voastră, când studiaţi şi predaţi. 
Vă sugerează idei de predare, 
incluzând întrebări, activităţi, 
citate, diagrame şi tabele.

Doctrine şi principii
Doctrinele şi principiile, prezente 
în scripturile studiate, sunt puse 
în evidenţă prin caractere aldine 
pentru a vă ajuta să le identificaţi 
şi să le subliniaţi în discuţia dum-
neavoastră cu membrii clasei.

Ilustraţii
Ilustraţiile care prezintă condu-
cători ai Bisericii şi evenimente 
din scripturi sunt materiale 
vizuale pe care aţi putea să le 
expuneţi, dacă sunt disponi-
bile, în timp ce predaţi.
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MorMon 7– 8:11

Încheiaţi împărtăşind o experienţă în care Domnul v- a binecuvântat pentru că aţi fost cre-
dincios într- o situaţie dificilă sau în care aţi fost singur.

Recapitularea scripturilor de bază
Scrieţi cuvântul îndemna pe tablă. Explicaţi că termenul a îndemna înseamnă a- i încuraja 
cu putere pe alţii pentru a acţiona într- un anumit mod. Explicaţi faptul că, în Mormon 
7, ultimele cuvinte ale lui Mormon sunt un bun exemplu de îndemn. Daţi- le cursanţilor 
bucăţi de hârtie şi spuneţi- le să scrie un îndemn care are la bază unul dintre fragmentele 
lor preferate care conţin scripturi de bază din Cartea lui Mormon. În partea de sus a bucăţii 
de hârtie, cursanţii trebuie să scrie: „Aş dori să vorbesc puţin tinerilor din ultimele zile”. 
Invitaţi fiecare cursant să aleagă un fragment care conţine scriptură de bază şi pe urmă să 
scrie un îndemn pentru tinerii din zilele din urmă având la bază fragmentul pe care l- au 
ales. Îndemnul poate include un rezumat al adevărurilor principale cuprinse în fragmentul 
care conţine scriptură de bază, o explicaţie cu privire la importanţa acestor adevăruri pentru 
tinerii din ziua de astăzi şi o invitaţie de a acţiona conform acestor adevăruri. Îndemnurile 
se pot încheia cu o promisiune precum cea din Mormon 7:7 sau Mormon 7:10. Puteţi ruga 
câţiva cursanţi să împărtăşească îndemnul cu ceilalţi colegi. De asemenea, puteţi aduna 
aceste îndemnuri pentru a le folosi ca idei pentru viitoarele activităţi pentru însuşirea scrip-
turilor de bază sau pentru a le expune în clasă.
Notă. Puteţi folosi această activitate în orice moment al lecţiei. Spre exemplu, o puteţi folosi 
la sfârşitul lecţiei sau după ce discutaţi Mormon 7.

Comentarii şi informaţii generale
Mormon 7. Ultimul îndemn adresat de Mormon 
pentru a crede în Hristos.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli a explicat îndemnul final al lui Mor-
mon de a crede în Hristos, un îndemn pe care Mormon 
l- a scris pentru oamenii din zilele noastre după ce el a 
văzut distrugerea întregii sale naţiuni:

„Într- un monolog înainte de a muri, Mormon şi- a în-
dreptat comentariile către oamenii din viitor, în special 
celor care sunt o «rămăşiţă a casei lui Israel», care într- o 
zi vor citi cronica sa maiestoasă. Cei care aparţin altui 
loc şi altor vremuri trebuie să înveţe lucrurile pe care cei 
din generaţiile anterioare le uitaseră – că toţi trebuie să 
«[creadă] în Isus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu», 

că după răstignirea Sa în Ierusalim «prin puterea Ta-
tălui, El a înviat din nou prin care El a câştigat victoria 
asupra mormântului; şi prin El, de asemenea, muşcătura 
morţii este înghiţită.

Şi El va face învierea morţilor… [şi] mântuirea lumii.» 
Aceia care sunt mântuiţi pot să se bucure, datorită lui 
Hristos, de o «stare de fericire fără de sfârşit» [Mormon 
7:2, 5–7] …

A «crede în Hristos», în special în situaţii care au conse-
cinţe tragice, dar care pot fi evitate, a fost ultimul în-
demn al lui Mormon şi singura sa speranţă. Acesta este 
scopul fundamental al întregii cărţi, care va fi transmisă 
lumii din zilele din urmă purtând numele său” (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], p. 321–322).

Idee suplimentară pentru predare
Mormon 7:8–9. Biblia şi Cartea lui Mormon.

Expuneţi un exemplar al Cărţii lui Mormon pe care aţi 
lipit o etichetă pe care este scris „aceasta”. Apoi, expu-
neţi un exemplar al Bibliei pe care aţi lipit o etichetă 
pe care este scris „aceea”. Rugaţi cursanţii să citească, 
în gând, Mormon 7:8–9 şi să fie atenţi la ce a spus 

Mormon despre legătura dintre „aceasta” (Cartea lui 
Mormon) şi „aceea” (Biblia).

• În ce mod studiul Cărţii lui Mormon v- a întărit măr-
turia cu privire la adevărurile din Biblie? În ce mod 
studiul Bibliei v- a întărit mărturia cu privire la Cartea 
lui Mormon? 

Scripturi de bază
Cele 25 de fragmente care 
conţin scripturi de bază din 
Cartea lui Mormon sunt puse în 
evidenţă în contextul lecţiilor în 
care apar. Fiecare dintre aceste 
lecţii conţine, de asemenea, o 
idee de predare pentru fiecare 
dintre aceste fragmente. Pentru 
a vă ajuta să fiţi consecvent în 
predarea scripturilor de bază, 
manualul vă sugerează activităţi 
pentru recapitularea scripturilor 
de bază. Pentru idei suplimen-
tare de predare a scripturilor 
de bază, vedeţi anexa de la 
sfârşitul acestui manual.

Spaţiu liber
Spaţiile libere pot fi folosite în 
timpul pregătirii lecţiei, pentru 
a scrie note, principii, expe-
rienţe sau alte idei, după cum 
simţiţi că sunteţi îndemnat  
de Duhul Sfânt. 

Comentarii şi  
informaţii generale
La sfârşitul anumitor lecţii, vă 
sunt puse la dispoziţie citate şi 
explicaţii suplimentare pentru 
a vă ajuta să înţelegeţi mai 
bine anumite concepte sau fra-
gmente scripturale. Pe măsură 
ce predaţi, folosiţi informaţiile 
din această secţiune pentru 
a vă pregăti să răspundeţi la 
întrebări sau a oferi explicaţii 
suplimentare. 

Idei suplimentare  
pentru predare
Ideile suplimentare pentru pre-
dare apar la sfârşitul anumitor 
lecţii. Acestea oferă sugestii 
pentru predarea doctrinelor şi 
principiilor care s- ar putea să 
nu fie identificate sau puse în 
evidenţă în partea explicativă 
a lecţiei respective. S- ar putea, 
de asemenea, ca ele să ofere 
sugestii cu privire la folosirea 
materialelor vizuale, cum ar fi 
înregistrările video de pe un 
DVD.
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Programul seminarului 
zilnic (orele destinate 
cursurilor opţionale 
sau orele de dimineaţa 
devreme)
Acest manual conţine următoarele 
elemente pentru învăţătorii seminarului 
zilnic: 160 de lecţii pentru învăţătorii care 
predau cursul zilnic, îndrumări pentru pre-
dare şi resurse pentru predarea scripturilor 
de bază şi a doctrinelor de bază. 

Lecţii pentru învăţători care 
predau cursul zilnic
Formatul lecţiei
Fiecare lecţie din acest manual se concen-
trează asupra unor capitole din scripturi şi 
nu asupra unui concept, a unei doctrine 
sau a unui principiu anume. Acest format 
vă va ajuta pe dumneavoastră şi pe cur-
sanţii dumneavoastră să studiaţi scriptu-
rile în ordine şi să discutaţi doctrinele şi 
principiile pe măsură ce apar în mod firesc 
în textul scripturii. Pe măsură ce cursan-
ţii învaţă contextul în care se găseşte o 
doctrină sau un principiu, înţelegerea lor 
despre acel adevăr poate deveni mai pro-
fundă. De asemenea, cursanţii vor putea 
să vadă şi să înţeleagă mai bine întreaga 
dimensiune a mesajului pe care scriitori in-
spiraţi ai scripturii au dorit să îl transmită. 
Predarea scripturilor în acest mod îi va 
ajuta, de asemenea, pe cursanţi să înveţe 
cum să descopere şi să pună în practică 
adevărurile eterne în studiul personal al 
scripturilor.
În fiecare lecţie, nu toate segmentele 
capitolelor din scripturi studiate sunt 
scoase în evidenţă. Unele segmente 
primesc o atenţie mai mică, deoarece nu 
sunt în egală măsură esenţiale pentru 
mesajul general al scriitorului inspirat, 
sau deoarece s- ar putea aplica mai puţin 
tinerilor. Dumneavoastră aveţi respon-
sabilitatea de a adapta aceste materiale 
conform nevoilor şi intereselor cursanţilor 
cărora le predaţi. Puteţi să adaptaţi ideile 
unei lecţii din acest manual alegând să 
acordaţi o atenţie mai mare unei anumite 
doctrine sau unui anumit principiu decât 
o face materialul lecţiei sau alegând să 
acordaţi mai puţină atenţie unui segment 
din capitolele din scripturi studiate care 
este prezentat pe larg în acest manual. 
Căutaţi îndrumarea Duhului Sfânt pentru 
a vă ajuta să faceţi aceste adaptări în timp 
ce vă pregătiţi şi predaţi.

Doctrine şi principii
În partea explicativă a fiecărei lecţii, veţi 
vedea că mai multe doctrine şi principii 
cheie sunt evidenţiate fiind scrise cu litere 
aldine. Aceste doctrine şi principii sunt 
incluse în programa de învăţământ, de-
oarece (1) ele reflectă un mesaj central al 
capitolelor din scripturi, (2) ele sunt aplica-
bile în mod special nevoilor şi circumstan-
ţelor cursanţilor sau (3) ele sunt adevăruri 
cheie care îi pot ajuta pe cursanţi să îşi 
creeze o relaţie mai profundă cu Domnul. 
Nu uitaţi că, în Cartea lui Mormon, se 
găsesc numeroase adevăruri în afara celor 
incluse în programă. Preşedintele Boyd K. 
Packer ne- a predat că scripturile conţin „o 
combinaţie nesfârşită de adevăruri care 
vor răspunde nevoilor fiecărei persoane 
în fiecare circumstanţă” („The Great Plan 
of Happiness” [CES Symposium on the 
Doctrine and Covenants/Church History, 
10 aug. 1993], p. 2, si. lds. org).
Când predaţi, oferiţi în mod constant 
cursanţilor ocazii de a identifica doctrine 
şi principii în scripturi. Când cursanţii 
exprimă adevărurile pe care le descoperă, 
ei pot folosi deseori cuvinte care diferă de 
modul în care o doctrină sau un princi-
piu este formulat în acest manual. De 
asemenea, s- ar putea ca ei să descopere 
adevăruri care nu sunt incluse în planul 
lecţiei. Fiţi atenţi să nu sugeraţi că răspun-
surile cursanţilor sunt greşite deoarece 
cuvintele pe care ei le folosesc pentru a le 
formula diferă de cele folosite în manual 
sau deoarece ei identifică un adevăr care 
nu este menţionat în programă. Totuşi, 
dacă afirmaţia unui cursant este incorectă 
din punct de vedere al doctrinei, este res-
ponsabilitatea dumneavoastră să- l ajutaţi 
cu blândeţe pe cursant să- şi corecteze 
afirmaţia, în timp ce păstraţi o atmosferă 
de dragoste şi încredere. Dacă veţi face 
acest lucru, le veţi putea oferi cursanţilor 
din clasa dumneavoastră o experienţă 
importantă din care pot învăţa. 

Planificare
Acest manual conţine 160 de lecţii pentru 
seminarul zilnic, care trebuie să permită 
întreruperi ca urmare a participării cursan-
ţilor la activităţile şcolare şi ale comunităţii 
şi, de asemenea, să le ofere un număr de 
zile pentru a recapitula conţinutul scrip-
turilor sau pentru a lucra la memorarea 
scripturilor de bază. Puteţi adapta lecţiile 
şi planificarea predării în funcţie de timpul 
pe care îl aveţi la dispoziţie pentru a preda 
acest curs. (Vedeţi anexa de la sfârşitul 

acestui manual pentru a găsi un exemplu 
de planificare.)

Muncă de recuperare
Volumul Cartea lui Mormon – Îndru-
mar pentru cursanţii de la seminar care 
studiază acasă poate fi folosit la progra-
mele seminarului zilnic ca resursă care 
să le ofere cursanţilor posibilitatea de a 
fi la zi cu lecţiile. Lecţiile din îndrumarul 
pentru cursanţii care studiază acasă merg 
în paralel cu cele prezentate în acest 
manual. Cursanţilor care lipsesc frecvent 
li se pot repartiza exerciţii din îndrumarul 
de studiu care corespund lecţiilor de la 
care au lipsit. Exerciţiile pot fi tipărite de 
pe site- ul S&I, pentru a nu trebui să le 
oferiţi întregul manual cursanţilor care 
trebuie să facă muncă de recuperare. Mai 
multe informaţii cu privire la Cartea lui 
Mormon – Îndrumar pentru cursanţii de 
la seminar care studiază acasă sunt oferite 
în secţiunea „Programul seminarului cu 
studiul acasă”.

Îndrumări pentru predare
Îndrumările pentru predare se găsesc 
pe marginea paginilor acestui manual. 
Aceste îndrumări pentru predare explică şi 
ilustrează modul în care dumneavoastră şi 
cursanţii cărora le predaţi puteţi pune în 
practică Principiile de bază privind preda-
rea şi învăţarea din Evanghelie în studiul 
Cărţii lui Mormon. De asemenea, ele oferă 
sugestii cu privire la modul în care să folo-
siţi eficient metode de predare, abilităţi şi 
abordări variate. Pe măsură ce înţelegeţi 
principiile care se regăsesc în îndrumările 
pentru predare, identificaţi modalităţi pen-
tru a le exersa şi pune în practică constant 
în predare.

Scripturi şi doctrine de bază
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să preţuiască 
adevărurile veşnice şi să îşi mărească 
încrederea în învăţarea şi predarea din 
scripturi, Seminarele şi Institutele de religie 
(S&I) au selectat un număr de fragmente 
din scripturi pe care cursanţii trebuie să le 
memoreze pe parcursul fiecărui curs. În 
plus, a fost inclusă o listă cu doctrinele de 
bază pentru a pune în evidenţă doctrinele 
cheie pe care cursanţii trebuie să ajungă 
să le înţeleagă, să creadă în ele şi conform 
cărora să trăiască de- a lungul celor patru 
ani de seminar şi de- a lungul vieţii lor. Ma-
nualul pentru fiecare curs a fost pregătit 
pentru a accentua doctrinele de bază pe 
care cursantul le învaţă în timpul studiu-
lui în ordine al scripturilor. Multe dintre 
aceste fragmente care conţin scripturi de 
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bază au fost alese avându- se în vedere 
doctrinele de bază, aşa că, în timp ce veţi 
preda cursanţilor fragmentele cu scripturi 
de bază, veţi preda şi doctrinele de bază. 
Când oamenii preţuiesc adevărurile eterne 
în mintea şi în inima lor, Duhul Sfânt le 
va aduce aminte de aceste adevăruri în 
momentele de încercare şi le va da curajul 
de a acţiona cu credinţă (vezi Ioan 14:26). 
Preşedintele Howard W. Hunter ne- a 
învăţat:
„Vă încurajez cu tărie să folosiţi scripturile 
atunci când predaţi şi să faceţi tot ce vă 
stă în putinţă pentru a- i ajuta pe cursanţi 
să le folosească şi să se familiarizeze cu 
ele. Doresc ca tinerii noştri să aibă încre-
dere în scripturi…
Dorim ca respectivii cursanţi să aibă 
încredere în tăria şi adevărurile scripturilor, 
încredere că Tatăl lor Ceresc le vorbeşte 
cu adevărat prin intermediul scripturilor 
şi să aibă încredere că se pot îndrepta 
către scripturi pentru a găsi răspunsuri la 
problemele şi rugăciunile lor…
Sperăm că niciunul dintre cursanţii 
dumneavoastră nu va pleca din clasa 
dumneavoastră înspăimântat, stânjenit 
sau ruşinat că nu poate găsi ajutorul de 
care are nevoie pentru că nu cunoaşte 
scripturile suficient de bine pentru a găsi 
fragmentele corespunzătoare” („Eternal 
Investments”, [cuvântare adresată învăţă-
torilor de religie ai SEB, 10 febr. 1989], p. 
2, si. lds. org).
Pentru mai multe informaţii despre scrip-
turile şi doctrinele de bază, vedeţi anexa 
de la sfârşitul acestui manual. 
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Lecţia pentru studiuL acasă

Mosia 1
Regele Beniamin cheamă poporul să se adune.
Explicaţi faptul că plăcile mici ale lui Nefi cuprind istoria nefiţilor 
începând cu slujirea lui Lehi, până când regele Mosia a unit 
poporul lui Nefi şi al lui Zarahemla şi fiul lui Mosia, Beniamin, a 
domnit peste regat în neprihănire. Regelui Beniamin îi fuseseră 
încredinţate cronicile sfinte (Vezi Omni 1:23, 25.)

Spre sfârşitul vieţii sale, regele Beniamin l-a rugat pe fiul său, 
Mosia, să adune poporul laolaltă. Invitaţi cursanţii să citească 
Mosia 1:10-11 şi să caute motivele pentru care regele Beniamin 
a dorit să vorbească poporului. (El a vrut să anunţe că Mosia 
urma să fie noul rege şi să dea poporului un nume.)

Mosia 2-6
Regele Beniamin îi învaţă pe oameni despre ispăşirea 
Salvatorului.
Arătaţi cursanţilor ilustraţia „Regele Beniamin se adresează 
poporului său” (62298; Carte cu picturi inspirate din Evanghelie 
[2009], nr. 74). Citiţi Mosia 2:12-19 membrilor clasei. Invitaţi 
cursanţii să ridice mâna când aud expresii care dezvăluie carac-
terul regelui Beniamin. Când ridică mâna, opriţi-vă din citit şi 
rugaţi-i să explice ceea ce au identificat şi felul în care acestea ne 
dezvăluie caracterul regelui Beniamin.

Îi puteţi întreba pe cursanţi ce au învăţat despre slujire din Mosia 
2:17. (Răspunsurile cursanţilor trebuie să arate faptul că au 
înţeles că, atunci când slujim altora, Îi slujim lui Dumnezeu.) 
Puteţi, de asemenea, să rugaţi membrii clasei să recite Mosia 
2:17, care este scriptură de bază. Îi puteţi invita pe cursanţi 
să vorbească despre felul în care I-au slujit lui Dumnezeu, de 
curând, prin a sluji altora.

Scrieţi următorele versete pe tablă sau pe o foaie de hârtie. Nu 
includeţi răspunsul dintre paranteze. Desemnaţi fiecare cursant 
să citească unul dintre aceste versete. Amintiţi-le că predica 
regelui Beniamin s-a concentrat asupra acestui subiect:„Salvarea 
[poate] veni pentru copiii oamenilor… numai prin şi în numele 
lui Hristos, Domnul Atotputernic” (Mosia 3:17). Fiecare dintre 
aceste versete ne învaţă ceva despre acest subiect.

 1. Mosia 2:20-25, 34. (Când acceptăm faptul că suntem 
îndatoraţi lui Dumnezeu, recunoştinţa noastră creşte.)

 2. Mosia 3:7-11, 17-18. (Isus Hristos a suferit pentru ca noi 
să fim salvaţi de păcatele noastre. Dacă dăm dovadă de 

credinţă în Isus Hristos prin pocăinţă, vom fi salvaţi de păca-
tele noastre.)

 3. Mosia 3:12-16, 19-21. (Dacă urmăm îndemnurile Spiritu-
lui Sfânt, prin ispăşirea lui Isus Hristos, noi putem înlătura 
omul firesc şi deveni sfinţi.)

 4. Mosia 4:5-8, 19-21, 26. (Dacă ne umilim în faţa lui Dumne-
zeu şi încercăm să dezvoltăm calităţi asemănătoare cu cele 
ale lui Hristos, noi vom putea păstra iertarea păcatelor.)

După ce le-aţi acordat cursanţilor suficient timp, permiteţi-le să 
împărtăşească în faţa clasei sau într-un grup ceea ce au învăţat. 
Apoi, rugaţi câţiva cursanţi să aleagă un principiu şi să explice 
felul în care îl pot aplica în viaţa lor.

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 4:1-3. Rugaţi 
membrii clasei să fie atenţi şi să caute modul în care poporul a 
reacţionat la cuvintele regelui Beniamin. Apoi, invitaţi un cursant 
să citească, cu glas tare, Mosia 5:1-2, 5-8. Rugaţi membrii clasei 
să caute modalităţi prin care putem lua numele Domnului asupra 
noastră. Asiguraţi-vă că membrii clasei înţeleg acest principiu: 
Noi luăm asupra noastră numele lui Isus Hristos când fa-
cem şi ţinem legăminte sfinte. Le puteţi aminti cursanţilor că 
unul dintre motivele pentru care regele Beniamin i-a adunat pe 
oameni a fost ca să îi înveţe despre legăminte. El, de asemenea, 
l-a uns pe fiul său, Mosia, ca rege peste popor (vezi Mosia 6:3).

În încheiere, întrebaţi-i pe cursanţi dacă vreunul dintre ei doreşte 
să-şi împărtăşească sentimentele despre cum se simte ştiind că a 
luat asupra sa numele lui Isus Hristos la botez. Rugaţi-i să medi-
teze asupra următoarelor întrebări:

• Cum puteţi pune în practică principiile din predica regelui 
Beniamin?

• Ce înseamnă pentru voi să luaţi asupra voastră numele lui Isus 
Hristos?

Puteţi depune mărturie despre bucuria care vine atunci când 
avem credinţă în Isus Hristos şi ne bazăm pe ispăşirea Sa.

Unitatea următoare (Mosia 7-17)
Întrebaţi cursanţii: I-aţi lua apărarea lui Isus Hristos chiar dacă, 
făcând aceasta, aţi putea fi omorât? Informaţi cursanţii că 
săptămâna următoare veţi studia despre învăţăturile profetului 
Abinadi. Încurajaţi-i să caute mesajul pe care Abinadi dorea să îl 
împărtăşească nefiţilor, chiar dacă el ştia că urma să fie omorât.
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Lecţia pentru studiul acasă
Cuvintele lui Mormon – Mosia 6 (unitatea 11)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le-au învă-
ţat cursanţii în timp ce au studiat Cuvintele lui Mormon – Mosia 6 
(unitatea 11) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a 
lecţiei dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Cuvintele lui 
Mormon – Mosia 2)
Când au studiat despre experienţa lui Mormon privind faptul 
de a urma îndemnul Spiritului şi de a include scrierile de 
pe plăcile mici ale lui Nefi în cronica sa, cursanţii au învăţat 
că Domnul cunoaşte toate lucrurile. Regele Beniamin ne-a 
învăţat că, dacă nefiţii nu ar fi avut scripturile, ei ar fi rătăcit 
în necredinţă şi că studiul scripturilor ne ajută să cunoaştem 
şi să ţinem poruncile. El a predat poporului său principii 
importante precum: când slujim altora, Îi slujim lui Dumne-
zeu. Când ne simţim datori lui Dumnezeu, noi vrem să slujim 
altora şi recunoştinţa noastră creşte. Dacă ţinem poruncile, 
vom fi binecuvântaţi atât temporal, cât şi spiritual.

Ziua 2 (Mosia 3)
Regele Beniamin a vorbit despre cuvintele unui înger care a 
adus „veşti bune, de mare bucurie” despre venirea Domnu-
lui pe pământ. Cursanţii au învăţat că a fost profeţit cu mai 
mult de 100 de ani înainte ca evenimentele să aibă loc că 
Isus Hristos va suferi pentru ca noi să fim salvaţi de păca-
tele noastre. Vom fi salvaţi de păcatele noastre dacă dăm 
dovadă de credinţă în Isus Hristos şi ne pocăim. Dacă urmăm 
îndemnurile Duhului Sfânt, putem înlătura omul firesc prin 
ispăşirea lui Isus Hristos.

Ziua 3 (Mosia 4)
Mesajul regelui Beniamin face ca poporul său să fie plin de 
Spiritul Domnului. Cursanţii au învăţat că, atunci când dăm 
dovadă de credinţă în Isus Hristos şi ne pocăim sincer, primim 
iertarea păcatelor. Regele Beniamin a predat poporului său 
că, dacă ne umilim în faţa lui Dumnezeu şi încercăm să dez-
voltăm însuşiri asemănătoare cu cele ale lui Hristos, noi vom 
putea păstra iertarea păcatelor.

Ziua 4 (Mosia 5-6)
Când au citit despre schimbarea care a venit asupra poporu-
lui regelui Beniamin, cursanţii au învăţat că, atunci când dăm 
dovadă de credinţă în Isus Hristos şi primim Spiritul Sfânt, 
putem avea parte de o mare schimbare în inimă. Poporul 
regelui Beniamin a promis să facă voia Domnului şi să ţină 
poruncile Sale, arătând că noi luăm asupra noastră numele 
lui Isus Hristos când facem şi ţinem legăminte sfinte.

Introducere
Această lecţie îi va ajuta pe cursanţi să înţeleagă învăţăturile date 
de regele Beniamin fiilor săi şi poporului său cu trei ani înainte de 
a muri. Regele Beniamin a învăţat poporul cum să primească şi să 
păstreze iertarea păcatelor dând dovadă de credinţă în Isus Hristos.

Sugestii pentru predare

Cuvintele lui Mormon
Nefi şi Mormon îşi arată încrederea în Dumnezeu.
Invitaţi un cursant să citească 1 Nefi 9:2-3 pentru a le reaminti 
cursanţilor că Nefi primise poruncă să facă două rânduri de plăci. 
Ajutaţi-i să înţeleagă faptul că în acest pasaj, expresia „aceste 
plăci” se referă la plăcile mici ale lui Nefi, care conţin, în primul 
rând, o consemnare a lucrurilor sacre. Rugaţi un cursant să 
citească, cu glas tare, 1 Nefi 9:4. Rugaţi membrii clasei să afle 
care este scopul plăcilor mari (o relatare despre domnia regilor şi 
despre războaiele poporului).

Amintiţi cursanţilor că, în timp ce Mormon făcea prescurtarea 
scrierilor de pe plăcile mari ale lui Nefi, el a descoperit plăcile 
mici printre alte cronici. El a fost inspirat de Duhul Sfânt să 
includă ceea ce a găsit pe plăcile mici alături de prescurtarea 
făcută de el, chiar dacă nu a ştiut motivul (vezi Cuvintele lui 
Mormon 1:7).

Invitaţi jumătate dintre membrii clasei să caute în 1 Nefi 9:5-6 
motivul pentru care Nefi a primit porunca de a face plăcile mici. 
Invitaţi cealaltă jumătate să caute în Cuvintele lui Mormon 1:6-7 
motivul pentru care Mormon a decis să includă scrierile de pe 
plăcile mici în prescurtarea sa. După ce membrii clasei prezintă 
ceea ce au găsit, rugaţi-i să spună ce ne învaţă aceste pasaje 
din Nefi şi Mormon despre Domnul. (Cursanţii pot folosi cuvinte 
diferite, dar asiguraţi-vă că înţeleg faptul că Domnul cunoaşte 
toate lucrurile.)

• Care a fost „scopul înţelept”viitor la care au făcut referire atât 
Nefi, cât şi Mormon? (Domnul ştia că în anul 1828, plăcile 
mici urmau să înlocuiască cele 116 pagini pierdute din manus-
crisul Cărţii lui Mormon. Vezi unitatea 6, ziua 1, din îndruma-
rul de studiu pentru cursanţi.)

• Cum vă poate ajuta înţelegerea faptului că Domnul cunoaşte 
toate lucrurile din viitor să aveţi credinţa de a vă supune 
îndemnurilor spirituale pe care le primiţi?

Dacă consideraţi că este nevoie să alocaţi mai mult timp pentru 
această parte a lecţiei, rugaţi cursanţii să împărtăşească expe-
rienţe în care au fost îndemnaţi de Spirit să facă ceva şi în care 
au aflat motivul pentru care au fost îndemnaţi să facă acel lucru 
mai târziu.

Folosirea lecţiilor 
pentru studiul 
acasă
Rezumat al lecţiilor 
pentru cursanţi
Rezumatul vă va ajuta să 
cunoaşteţi contextul, doctrinele 
şi principiile pe care cursanţii 
le- au studiat din îndrumarul de 
studiu pentru cursanţi în timpul 
săptămânii. 

Introducere la lecţie
Introducerea la lecţie vă va 
ajuta să ştiţi ce parte a capito-
lului din scripturi va fi accen-
tuat în lecţie.

Parte explicativă a lecţiei
Partea explicativă a lecţiei 
vă asigură îndrumare pentru 
studiu si predare. Sugerează 
idei privind modul de predare, 
incluzând întrebări, activităţi, 
citate, diagrame şi tabele. 

Gruparea versetelor şi 
rezumatul contextului
Versetele sunt grupate în func-
ţie de momentul în care apar 
modificări în contextul sau con-
ţinutul capitolelor din scripturi. 
Referinţa pentru fiecare grup 
de versete este urmată de un 
scurt rezumat al evenimentelor 
sau învăţăturilor din acel grup 
de versete.

Doctrine şi principii
Doctrinele şi principiile care se 
evidenţiază în timpul studiului 
textului scriptural sunt scrise 
cu caractere aldine pentru a vă 
ajuta să le identificaţi şi să le 
subliniaţi în discuţia cu respec-
tivii cursanţi.

Introducere la unitatea 
următoare 
Ultimul paragraf al fiecărei 
lecţii face legătura cu unitatea 
următoare. Împărtăşiţi acest 
paragraf cursanţilor dumnea-
voastră la sfârşitul fiecărei lecţii 
pentru a- i ajuta să aştepte cu 
nerăbdare studierea scripturilor 
în săptămâna care urmează.
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Programul seminarului 
cu studiul acasă
Programul seminarului cu studiul acasă 
le permite cursanţilor să obţină credite la 
seminar când parcurg lecţii acasă în loc să 
participe la orele zilnice. Lecţiile se găsesc 
într- un manual separat intitulat Cartea 
lui Mormon – Îndrumar pentru cursanţii 
de la seminar care studiază acasă. O dată 
pe săptămână, cursanţii se întâlnesc cu 
învăţătorul de la seminar pentru a pre-
zenta exerciţiile făcute şi a participa la o 
lecţie desfăşurată în clasă. Îndrumarul de 
studiu al cursantului şi lecţiile săptămânale 
desfăşurate în clasă sunt explicate în cele 
ce urmează.

Îndrumar pentru cursanţii de la 
seminar care studiază acasă 
Volumul Cartea lui Mormon – Îndrumar 
pentru cursanţii de la seminar care stu-
diază acasă este conceput pentru a le oferi 
cursanţilor care studiază acasă prilejul de 
a studia Cartea lui Mormon în mod similar 
cursanţilor care participă la orele zilnice. 
Prin urmare, planificarea pentru parcurge-
rea îndrumarului de studiu pentru cursanţi 
precum şi doctrinele şi principiile pe care 
le pune în evidenţă merg în paralel cu cele 
cuprinse în acest manual. Îndrumarul de 
studiu pentru cursanţi include, de aseme-
nea, instrucţiuni cu privire la scripturile de 
bază. Fragmentele care conţin scripturi de 
bază se regăsesc în contextul respectiv aşa 
cum sunt menţionate în textul scripturii. 
Activităţi suplimentare sunt oferite la 
sfârşitul fiecărei lecţii în care sunt incluse 
fragmentele. 
În fiecare săptămână, cursanţii de la se-
minar care studiază acasă trebuie să par-
curgă patru lecţii din îndrumarul de studiu 
şi să participe, săptămânal, la o lecţie 
predată de către învăţătorul de la seminar. 
Cursanţii efectuează, în jurnalele pentru 
studiul scripturilor, exerciţiile numerotate 

din îndrumarul de studiu. Cursanţii trebuie 
să aibă două jurnale pentru studiul scrip-
turilor pentru a putea să înmâneze unul 
învăţătorului şi să poată continua studiul 
în celălalt. Când cursanţii se întâlnesc o 
dată pe săptămână cu învăţătorul lor, un 
jurnal este înmânat învăţătorului pentru 
studiul acasă iar celălalt este înapoiat 
cursantului pentru a- l folosi pentru lecţiile 
din săptămâna următoare. (De exemplu, 
în timpul unei săptămâni, cursantul îşi 
efectuează exerciţiile în jurnalul 1. Apoi, 
cursantul, aduce acest jurnal la oră şi îl 
predă învăţătorului. În timpul săptămâ-
nii următoare, cursantul îşi efectuează 
exerciţiile în jurnalul 2. Când cursantul 
predă jurnalul 2, învăţătorul îi returnează 
jurnalul 1. Pe urmă, cursantul foloseşte 
jurnalul 1 pentru a- şi efectua exerciţiile 
pentru săptămâna următoare.) 
Toţi cursanţii de la seminar sunt încurajaţi 
să studieze scripturile zilnic şi să citească 
textul lecţiei, însă cursanţii care studiază 
acasă trebuie să înţeleagă faptul că tre-
buie să aloce între 30- 40 minute pentru 
fiecare dintre cele patru lecţii pentru 
studiul acasă din fiecare unitate şi să parti-
cipe la lecţia săptămânală.

Lecţiile săptămânale ale 
învăţătorului pentru studiul acasă 
Fiecare unitate din Cartea lui Mormon – 
Îndrumar pentru cursanţii de la seminar 
care studiază acasă corespunde unui 
număr de cinci lecţii din manualul învăţă-
torului care predă cursul zilnic. La sfârşitul 
fiecărui grup de cinci lecţii din acest 
manual, veţi găsi o lecţie care va fi predată 
săptămânal de învăţătorul pentru studiul 
acasă. Lecţiile pentru studiul acasă îi vor 
ajuta pe cursanţi să recapituleze, să înţe-
leagă mai bine şi să pună în practică doc-
trinele şi principiile învăţate parcurgând, în 
timpul săptămânii, lecţiile din îndrumarul 
de studiu al cursantului. În aceste lecţii pot 
fi, de asemenea, studiate adevăruri care 
nu sunt incluse în îndrumarul de studiu al 

cursantului. (Pentru îndrumare în privinţa 
planificării lecţiei, consultaţi planificarea 
pentru învăţătorii pentru studiul acasă din 
anexa de la sfârşitul acestui manual.)
Ca învăţător pentru studiul acasă, trebuie 
să înţelegeţi foarte bine ce studiază cur-
sanţii dumneavoastră în fiecare săptămână 
acasă pentru a putea răspunde întrebărilor 
şi pentru a putea purta discuţii pline de 
învăţăminte când vă întâlniţi cu ei. Rugaţi 
cursanţii să îşi aducă la oră, în fiecare 
săptămână scripturile, jurnalele pentru 
studiul scripturilor şi îndrumarul de studiu 
al cursantului pentru a le putea folosi în 
timpul lecţiei. Adaptaţi lecţia în funcţie 
de nevoile cursanţilor cărora le predaţi ur-
mând îndrumarea Duhului Sfânt. De ase-
menea, puteţi să folosiţi lecţiile din acest 
manual în timp ce vă pregătiţi şi predaţi. 
Studierea îndrumărilor pentru predare şi 
a metodelor folosite în lecţiile zilnice pot 
contribui la îmbunătăţirea predării lecţiei 
săptămânale. Adaptaţi- vă oricărei nevoi a 
cursanţilor cărora le predaţi. De exemplu, 
dacă un cursant are dificultăţi în a scrie, 
permiteţi- i să folosească un reportofon 
sau să roage un membru al familiei sau un 
prieten să noteze ceea ce vor să spună.
La sfârşitul fiecărei lecţii săptămânale, 
adunaţi jurnalele de studiu ale cursanţilor 
şi încurajaţi- i să- şi continue studiul. Pregă-
tiţi- le un jurnal pentru studiul scripturilor 
pentru exerciţiile din săptămâna urmă-
toare. Din cauza lipsei de timp, nu este 
nevoie să puneţi accentul pe scripturile 
de bază în timpul lecţiilor dumneavoastră 
săptămânale. Când citiţi exerciţiile din jur-
nalele de studiu ale cursanţilor, evaluaţi- le 
periodic munca scriind o scurtă notă sau 
discutând cu ei data următoare când îi 
întâlniţi. Puteţi, de asemenea, să identifi-
caţi alte modalităţi de a oferi susţinere şi 
sugestii pline de învăţăminte. Acest lucru 
îi va ajuta pe cursanţi să ştie că vă pasă de 
munca lor şi îi va motiva să fie foarte bine 
pregătiţi când răspund.



XIIIXIII

INTRODUCERE

Alte materiale
Învăţătorii pot accesa site- ul Seminarelor 
şi Institutelor de religie (si. lds. org) pentru 
a obţine ajutor în pregătirea lecţiilor şi 
pentru a găsi idei suplimentare pentru 
predare. Următoarele materiale vă sunt 
puse la dispoziţie online, prin interme-
diul supervizorului dumneavoastră, prin 
intermediul Centrului de distribuire local 
al Bisericii şi prin intermediul magazinului 
online al Bisericii (store. lds. org):

resurse vizuale pentru seminar 
disponibile pe DVD

Carte cu picturi inspirate din 
Evanghelie

jurnale pentru studiul 
scripturilor

semne de carte pentru seminar 
(care includ o linie a timpului şi 
liste cu scripturi de bază şi 
cuvinte cheie)

cartonaşe cu scripturi de bază

(Fideli credinţei: referinţe 
pentru Evanghelie

Pentru întărirea tineretului

afişe cu linia timpului 
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LECŢIA 1

Rolul cursantului

Sugestii pentru predare

Responsabilitatea individuală de a învăţa prin studiu şi prin credinţă
Invitaţi un cursant în faţa clasei. Explicaţi că doriţi să- l ajutaţi pe acel cursant să devină mai 
puternic din punct de vedere fizic. Rugaţi apoi un al doilea cursant să vină în faţă şi să facă 
cinci flotări.
După ce al doilea cursant a făcut flotările, întrebaţi- l pe primul cursant:
• Te- au făcut acele flotări mai puternic?
Întrebaţi clasa:
• Care este legătura dintre acest exemplu de exerciţiu fizic şi responsabilitatea voastră de a 

învăţa Evanghelia? Cine este răspunzător de faptul că învăţaţi sau nu Evanghelia?
Invitaţi un cursant să citească Doctrină şi legăminte 88:118 cu glas tare.
• Ce credeţi că înseamnă să „căutaţi să învăţaţi… prin studiu şi, de asemenea, prin cre-

dinţă”? (Puteţi sublinia că pentru învăţarea prin studiu şi credinţă este nevoie de 
efort personal.)

Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a 
vorbit despre ce înseamnă a învăţa prin credinţă. Încurajaţi- i pe cursanţi să 
noteze această declaraţie undeva (în jurnalele sau caietele lor pentru studiul 
scripturilor), pentru a o putea folosi deseori pe parcursul anului de seminar:
„Învăţarea prin credinţă necesită efort spiritual, mental şi fizic, nu doar 
ascultarea pasivă a mesajului… Un cursant trebuie să- şi exercite credinţa şi 

să acţioneze pentru a obţine, el însuşi, cunoaşterea” („Seek Learning by Faith” [cuvântare 
adresată învăţătorilor de religie ai SEB, 3 febr. 2006], p. 3, si.lds.org).

Studiul personal zilnic al scripturilor 
Explicaţi că studiul personal zilnic al scripturilor este o parte importantă a efortului de a 
învăţa prin studiu şi credinţă.
Invitaţi un cursant să citească Helaman 3:29–30 cu glas tare.
• Care credeţi că este diferenţa dintre a lectura scripturile şi a „[pune] stăpânire pe cuvân-

tul lui Dumnezeu”?
• Potrivit versetelor pe care tocmai le- am citit, care sunt binecuvântările care rezultă din 

punerea stăpânirii pe cuvântul lui Dumnezeu?

Introducere
Scopul acestei lecţii este să- i ajute pe cursanţi să- şi 
îndeplinească rolul în procesul de învăţare a Evangheliei. 
Uneori, cursanţii consideră că învăţătorul este singurul 
responsabil de faptul că ei învaţă sau nu. Preşedintele 
Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie, a vorbit despre 
necesitatea ca atât cursantul, cât şi învăţătorul să caute 
îndrumarea Duhului Sfânt:

„Dificultăţile şi ispitele cu care s- au confruntat cursanţii 
noştri cu numai cinci ani în urmă pălesc în comparaţie cu 
ceea ce vedem azi şi vor veni timpuri şi mai grele. Simt… 
că ceea ce am făcut şi facem nu va fi suficient. Avem ne-
voie de o putere mai mare pentru a face ca Evanghelia 
să pătrundă adânc în inimile şi vieţile cursanţilor noştri…

Trebuie să aveţi Spiritul ca însoţitor permanent pentru 
a preda cu putere, iar cursanţii dumneavoastră nu vor 
supravieţui spiritual dacă Spiritul nu le va fi însoţitor” 
(„The Spirit Must Be Our Constant Companion” [cu-
vântare adresată învăţătorilor de religie ai SEB, 7 febr. 
2003], p. 1, si.lds.org).

Când predaţi prin puterea Duhului Sfânt şi îi ajutaţi pe 
cursanţi să înveţe prin aceeaşi putere, îi puteţi ajuta să 
devină cu adevărat convertiţi la Evanghelia restaurată 
a lui Isus Hristos. Puteţi recapitula periodic principiile 
predate în această lecţie pentru a reaminti cursanţilor 
responsabilităţile pe care le au în clasă.

Jurnale sau caiete 
pentru studiul 
scripturilor
Jurnalul sau caietul 
pentru studiul scripturi-
lor poate fi jurnal legat, 
un caiet sau foi volante 
prinse într- un dosar. În 
jurnalul pentru studiul 
scripturilor, cursanţii pot 
lua notiţe şi consemna 
impresii în timpul lecţiei, 
studiului personal şi în 
timpul altor adunări ale 
Bisericii. Pe măsură ce îşi 
vor consemna şi orga-
niza gândurile şi impre-
siile, ei vor fi pregătiţi să 
participe la activităţile 
clasei, să înţeleagă mai 
bine Evanghelia şi să 
primească revelaţie 
personală.
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• Ce alte binecuvântări rezultă din studierea zilnică a scripturilor?
• Când aţi primit binecuvântări datorită studiului personal zilnic al scripturilor?
Pe măsură ce cursanţii răspund la aceste întrebări, asiguraţi- vă că ei înţeleg faptul că stu-
diul zilnic al scripturilor ne întăreşte mărturia, invită Spiritul Sfânt în viaţa noastră 
şi ne ajută să învăţăm Evanghelia.
Invitaţi- i pe cursanţi să răspundă la una dintre următoarele întrebări în jurnalele lor pentru 
studiul scripturilor:
• Cum aţi putea îmbunătăţi modul în care studiaţi Cartea lui Mormon în acest an?
• În ce moduri v- a influenţat citirea Cărţii lui Mormon sentimentele faţă de Isus Hristos?
Invitaţi- i pe cursanţi să- şi stabilească drept obiectiv, în acest an, studiul zilnic din Cartea lui 
Mormon. Invitaţi- i, de asemenea, să- şi stabilească drept obiectiv citirea întregii Cărţi a lui 
Mormon pe parcursul anului de seminar. Le puteţi propune să consemneze aceste obiec-
tive în jurnalele personale pentru studiul scripturilor. Amintiţi- le că aceste obiective îi pot 
ajuta la îndeplinirea cerinţelor din Datoria faţă de Dumnezeu şi Progresul personal.

Să învăţăm prin Spirit
Copiaţi următoarea figură pe tablă. Nu scrieţi cuvintele. Le veţi scrie pe parcursul lecţiei.

Invitaţi un cursant să citească Doctrină şi legăminte 50:17–18 cu glas tare.
• Potrivit acestor versete, ce îi cere Domnul unui învăţător care predă Evanghelia? (Să 

predea adevărul prin puterea Spiritului.)
Scrieţi Duhul Sfânt şi Învăţător în figură aşa cum se arată mai sus. Împărtăşiţi- vă gândurile 
despre căutarea îndrumării Duhului Sfânt în timp ce predaţi. Ajutaţi- i pe cursanţi să afle că, în 
timpul pregătirii şi predării, dumneavoastră depuneţi eforturi sincere să fiţi îndrumat de Spirit. 
Rugaţi- i pe cursanţi să pună un semn de carte la Doctrină şi legăminte 50 (pentru că vor 
reveni la acest pasaj în scurt timp). Rugaţi un cursant să citească 2 Nefi 33:1 cu glas tare.
• Ce face Duhul Sfânt pentru cursant atunci când este predată Evanghelia?
Explicaţi că pentru a învăţa Evanghelia în felul Domnului, trebuie să acceptăm responsa-
bilitatea de a învăţa prin puterea Duhului Sfânt. Invitaţi- i pe cursanţi să citească în gând 
Doctrină şi legăminte 50:19–21.
• Ce trebuie să scriem în colţul din dreapta jos al triunghiului? (Scrieţi Cursant.)
• Ce credeţi că înseamnă să primeşti adevărul prin Spirit?
Puteţi preda câteva principii cu privire la recunoaşterea influenţei Spiritului Sfânt. Ajutaţi- i 
pe cursanţi să înţeleagă că Spiritul comunică cu noi, de obicei, în linişte, prin sentimen-
tele noastre şi în minţile noastre (vezi 1 Nefi 17:45; D&L 8:2–3). Duhul Sfânt aduce, de 
asemenea, sentimente de dragoste, bucurie, pace, răbdare, blândeţe, bunătate, credinţă şi 
speranţă (vezi Galateni 5:22–23; D&L 11:12).
• Ce puteţi face în cadrul seminarului pentru a vă pregăti să învăţaţi prin Spirit?
În cadrul acestei discuţii, ajutaţi- i pe cursanţi să înţeleagă că un mod important de a învăţa 
prin Spirit este să fim dornici să ne împărtăşim mărturiile unii altora. Citiţi următoarea 
declaraţie a vârstnicului Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Pe măsură ce cursanţii exprimă prin cuvinte adevăruri, [aceste adevăruri] 
sunt confirmate în sufletele lor şi le întăresc mărturiile personale” („To 
Understand and Live Truth” [cuvântare adresată învăţătorilor de religie ai 
SEB, 4 febr. 2005], p. 3, si.lds.org).
Reamintiţi cursanţilor că broşurile Datoria faţă de Dumnezeu şi Progresul 
personal cuprind îndemnuri de a împărtăşi altora adevărurile Evangheliei. 

Încurajaţi- i să- şi împărtăşească experienţele în timpul orelor de seminar, în adunările 
cvorumului sau clasei şi în discuţiile cu membrii familiei sau cu prietenii. Subliniaţi că, pe 

Studiul zilnic al 
scripturilor
Vârstnicul Dallin H. Oaks, 
din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a 
învăţat:
„Citirea scripturilor ne 
pune în armonie cu Spi-
ritul Domnului… Pentru 
că noi credem că citirea 
scripturilor ne poate 
ajuta să primim revela-
ţii, suntem încurajaţi să 
citim scripturile din nou 
şi din nou. În acest fel, 
dobândim acces la ceea 
ce Tatăl nostru Ceresc 
doreşte să cunoaştem 
şi să facem astăzi în 
viaţa noastră personală. 
Acesta este un motiv 
pentru care sfinţii din 
zilele din urmă cred în 
studiul zilnic din scripturi 
(„Scripture Reading and 
Revelation”, Ensign, ian. 
1995, p. 8).

Duhul Sfânt

Învăţător Cursant
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măsură ce fac eforturi să explice, să împărtăşească şi să depună mărturie despre adevărurile 
Evangheliei, Dumnezeu le va mări abilitatea de a discuta cu alţii despre Evanghelie.
Faceţi din nou referire la figura de pe tablă. Rugaţi un cursant să citească Doctrină şi legă-
minte 50:14, 22 cu glas tare.
• Cum rezumă aceste versete rolurile Duhului Sfânt, învăţătorului şi cursantului în pro-

cesul de învăţare a Evangheliei? (Ar putea fi nevoie să explicaţi faptul că Duhul Sfânt, 
numit în acest pasaj şi Spiritul şi Mângâietorul, propovăduieşte adevărul. Învăţătorul tre-
buie să predea prin puterea Spiritului şi cursantul trebuie să înveţe prin aceeaşi putere.)

• Ce se întâmplă când un cursant învaţă prin Spirit şi învăţătorul predă prin Spirit? (Ar pu-
tea fi nevoie să explicaţi că a edifica înseamnă a clădi, a întări, a lumina sau a perfecţiona.)

În Cartea lui Mormon, Enos şi Alma sunt exemple de oameni care au învăţat prin Spirit. 
Rugaţi- i pe cursanţi să citească în gând Enos 1:4–10 şi Alma 5:45–47. (Puteţi scrie aceste 
referinţe pe tablă.) Apoi adresaţi întrebările de mai jos.
• Ce a făcut Enos (sau Alma) pentru a învăţa prin Spirit?
• Ce a făcut Spiritul pentru Enos (sau Alma)?
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Bednar:
„Trebuie să ne aducem aminte întotdeauna că Duhul Sfânt este învăţătorul care, prin invi-
taţia potrivită, poate pătrunde în inima cursantului” („Seek Learning by Faith”, p. 4).
• Cum se aplică ceea ce am studiat până acum responsabilităţilor voastre ca membri ai 

acestei clase? (Pe măsură ce cursanţii răspund, asiguraţi- vă că înţeleg faptul că, atunci 
când ne deschidem inimile şi cerem lui Dumnezeu cu credinţă, Duhul Sfânt ne va 
ajuta să înţelegem adevărurile Evangheliei.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să se gândească la moduri în care se pot ajuta unul pe altul să 
înveţe prin Spirit, adresaţi întrebarea:
• Ce putem face pentru a înlesni invitarea Spiritului în clasa noastră? (Răspunsurile ar 

pute include: interpretarea unui imn de deschidere, aducerea scripturilor la oră şi folosi-
rea lor în fiecare zi, dorinţa de a răspunde la întrebări şi de a împărtăşi experienţe, faptul 
de a se ruga unul pentru altul şi de a cere îndrumarea Duhului Sfânt.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă că faptele negative pot influenţa, de asemenea, 
restul clasei, adresaţi întrebarea:
• Ce fel de atitudini sau comportamente ofensează Spiritul într- o clasă de seminar?
Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la cât este de important să aibă Spiritul Sfânt ca învă-
ţător al lor:
• Când aţi simţit Spiritul acţionând în rolul Său de învăţător?
Încheiaţi invitându- i pe cursanţi să înveţe prin studiu şi credinţă în timp ce studiază Cartea 
lui Mormon, în cadrul seminarului, în acest an. Puteţi reaminti cursanţilor acest subiect 
de- a lungul anului pentru a- i încuraja să continue acest efort.

Comentarii şi informaţii generale
2 Nefi 33:1. Să ne deschidem inimile pentru Duhul 
Sfânt
Ca parte a discuţiei despre 2 Nefi 33:1, aveţi în vedere 
citirea următoarei declaraţii a vârstnicului David A. Bed-
nar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Nefi ne învaţă: «Când un om vorbeşte prin puterea 
Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt îi duce vorba către 
inimile copiilor oamenilor” (2 Nefi 33:1). Vă rog, remar-
caţi cum puterea Spiritului duce mesajul către inimă, nu 
neapărat în inimă. Învăţătorul poate explica, demonstra, 

convinge şi mărturisi, făcând toate aceste lucruri cu 
mare tărie spirituală şi eficacitate. Totuşi, în cele din 
urmă, conţinutul mesajului şi mărturia Duhului Sfânt 
pătrund în inimă numai dacă destinatarul le permite să 
intre…

Cursantul care- şi exercită libertatea de a alege acţio-
nând conform principiilor corecte îşi deschide inima 
către Duhul Sfânt – şi- I invită puterea de a preda şi de 
a mărturisi, precum şi mărturia- I care confirmă” („Seek 
Learning by Faith” [cuvântarea adresată învăţătorilor de 
religie ai SEB, 3 febr. 2006], p. 1, 3, si.lds.org).
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Sugestii pentru predare

Cum trebuie să abordăm studiul scripturilor în cadrul seminarului?
Înainte de a începe ora, scrieţi următoarea declaraţie a preşedintelui Thomas S. Monson pe 
tablă. (Declaraţia se găseşte la pagina 107 din Conference Report, octombrie 1970.)

„Scopul predării Evangheliei… nu este să «turnăm informaţiile» în minţile membrilor clasei… 
Scopul este să inspirăm pe fiecare persoană să se gândească la principiile Evangheliei, să aibă senti-
mente legate de ele şi, apoi, să facă ceva pentru a trăi potrivit lor” (Preşedintele Thomas S. Monson).

Rugaţi un cursant să citească declaraţia cu glas tare.
• Ţinând seama de această declaraţie, care trebuie să fie obiectivul meu ca învăţător al 

vostru? Care trebuie să fie obiectivul vostru în calitate de cursanţi la seminar?
Spuneţi cursanţilor că, în această lecţie, ei vor explora metode care să- i ajute să „se 
gândească la principiile Evangheliei, să aibă sentimente legate de ele şi, apoi, să facă ceva 
pentru a trăi potrivit lor”, aşa cum sunt propovăduite în scripturi.

Să înţelegem contextul evenimentelor prezentate de scripturi
Explicaţi că un lucru pe care îl pot face cursanţii pentru a- şi îmbunătăţi studiul scripturilor 
este să înveţe despre contextul relatărilor şi revelaţiilor din scripturi. Informaţiile despre 
evenimente sunt, deseori, numite context.
Invitaţi un cursant să citească următorul sfat dat de preşedintele Thomas S. Monson:

„Însuşiţi- vă învăţămintele pe care le predau scripturile. Înţelegeţi contextul 
pildelor Învăţătorului şi avertizărilor profeţilor. Studiaţi- le ca şi cum ei v- ar fi 
vorbit dumneavoastră, căci acesta este adevărul” („Fiţi cât mai buni cu 
putinţă”, Ensign sau Liahona, mai 2009, p. 68).
Subliniaţi că înţelegerea contextului ne poate ajuta să ne însuşim învăţăturile 
din scripturi. El oferă informaţii care clarifică şi oferă o înţelegere profundă a 

relatărilor, doctrinelor şi principiilor din textul scriptural.
Scrieţi următoarele întrebări pe tablă.

Cine vorbeşte în aceste versete?
Cu cine vorbeşte?
Ce se întâmplă în această relatare?

Explicaţi că aceste întrebări ne pot ajuta să înţelegem contextul unei învăţături sau relatări 
din scripturi.
Rugaţi- i pe cursanţi să împărtăşească ce au făcut pentru a înţelege mai bine contextul 
pasajelor din scripturi. Puteţi scrie pe tablă câteva dintre aceste idei.
Cursanţii ar putea menţiona metode precum căutarea sensului cuvintelor dificile sau necu-
noscute, examinarea textului de dinaintea pasajului şi de după el, citirea rezumatelor de la 
începutul capitolelor sau cercetarea notelor de subsol pentru a găsi explicaţii şi referinţe supli-
mentare. Nu uitaţi să menţionaţi aceste metode în cazul în care cursanţii nu le menţionează.

Introducere
Această lecţie îi va ajuta pe cursanţi să- şi aprofundeze 
cunoaşterea cu privire la scopul scripturilor. Îi va ajuta, 
de asemenea, să studieze scripturile mai sârguincios. 
Aceasta cuprinde activităţi de învăţare cu privire la înţe-
legerea contextului evenimentelor prezentate de scrip-
turi, identificarea şi înţelegerea doctrinelor şi principiilor 

şi punerea în practică, în vieţile noastre, a doctrinelor 
şi principiilor. Pe măsură ce cursanţii îşi îmbunătăţesc 
capacitatea de a studia scripturile, dragostea lor pentru 
scripturi şi înţelegerea Evangheliei vor creşte. Gândiţi- vă 
la metode de a recapitula materialul din această lecţie 
pe parcursul anului.

LECŢIA 2

Să studiem scripturile



5

Să StuDIeM SCRIptuRILe

Pentru a exemplifica o metodă de înţelegere a contextului scripturilor, invitaţi un cursant să 
citească 3 Nefi 17:1–10 cu glas tare. Rugaţi- i pe membrii clasei să urmărească în scripturile 
lor, căutând răspunsurile la întrebările pe care le- aţi scris pe tablă. De asemenea, îi puteţi 
încuraja să consulte rezumatul capitolului pentru a trece în revistă rapid capitolul.
• Cine narează relatarea din versetele 1, 5–6 şi 9–10? (Mormon.)
• Cine vorbeşte în relatare? Cine primeşte mesajul?
• Ce s- a întâmplat înainte de evenimentele din această relatare? (Vezi rezumatele capitolelor 

8–16 din 3 Nefi.) Cum influenţează cunoaşterea acestui context măsura în care înţelegeţi 
motivul pentru care oamenii doreau ca Salvatorul să rămână mai mult cu ei? (Vezi 3 Nefi 
17:5–6.) Ce miracole au avut loc după ce El a spus că va rămâne? (Vezi 3 Nefi 17:7–10.)

Să identificăm şi să înţelegem doctrinele şi principiile
Subliniaţi că, atunci când cursanţii înţeleg contextul unei relatări scripturale, ei sunt mai 
bine pregătiţi să identifice şi să înţeleagă doctrinele şi principiile cuprinse în aceasta. Invi-
taţi un cursant să citească următoarea descriere a principiilor Evangheliei, împărtăşită de 
vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„Principiile sunt adevăr concentrat, ambalat pentru a fi pus în practică într- o mare diversi-
tate de circumstanţe” („Acquiring Spiritual Knowledge”, Ensign, nov. 1993, p. 86).
Explicaţi faptul că doctrinele şi principiile sunt adevăruri eterne, neschimbătoare ale 
Evangheliei lui Isus Hristos care ne asigură îndrumare în viaţă. Ele sunt învăţăminte pe 
care profeţii din vechime au dorit ca noi să le desprindem din evenimentele, povestirile şi 
predicile pe care ei le- au consemnat în scripturi. Subliniaţi că unii dintre autorii scripturi-
lor au folosit expresii, cum ar fi „astfel noi vedem că” (vezi Helaman 3:27–29) sau cuvinte 
cum ar fi de aceea (vezi Alma 32:16) pentru a indica în mod direct doctrinele şi principiile. 
Multe doctrine şi principii nu sunt totuşi declarate în mod direct în scripturi. În schimb, 
aceste adevăruri sunt subînţelese şi sunt ilustrate prin vieţile celor despre care se vorbeşte 
în scripturi.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înveţe să identifice doctrine şi principii care nu sunt declarate 
direct, sugeraţi- le ca, în timp ce citesc, să- şi adreseze întrebări cum ar fi următoarele: Care 
este mesajul acestei istorisiri? Ce a dorit autorul să învăţăm din această istorisire? Ce adevă-
ruri sunt propovăduite în acest fragment scriptural? Puteţi scrie pe tablă aceste întrebări.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să exerseze identificarea doctrinelor şi principiilor, rugaţi- i să 
revină la 3 Nefi 17:1–10. Întrebaţi:
• Ce putem învăţa despre înţelegerea cuvântului Salvatorului din învăţăturile Sale cuprinse 

în 3 Nefi 17:2–3?
• Ce adevăruri putem afla despre Salvator din 3 Nefi 17:5–7?
• Ca răspuns la marea credinţă a oamenilor, Salvatorul S- a oferit să- i vindece. Ce principii 

despre căutarea binecuvântărilor Domnului observaţi în 3 Nefi 17:8–9? (Un principiu 
pe care cursanţii l- ar putea identifica este acela că Domnul răspunde dorinţei noastre 
sincere de a ne apropia mai mult de El.)

Dacă dispuneţi de timp pentru a permite cursanţilor să exerseze mai mult identificarea 
doctrinelor şi principiilor, invitaţi- i să găsească istorisirile preferate din scripturi. Rugaţi- i 
să identifice principiile pe care le- au învăţat din aceste istorisiri. Invitaţi- i apoi să împărtă-
şească aceste istorisiri şi principiile pe care le- au învăţat.

Să punem în practică doctrinele şi principiile
Preşedintele Boyd K. Packer, preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a spus:
„Doctrina adevărată, bine înţeleasă, schimbă atitudini şi comportamente. Studiul doctrine-
lor Evangheliei va perfecţiona comportamentul mai repede decât o face studierea con-
duitei… Acesta este motivul pentru care punem un accent atât de mare asupra studiului 
doctrinelor Evangheliei” („Little Children”, Ensign, nov. 1986, p. 17).
Explicaţi că, atunci când înţelegem o doctrină sau un principiu, cunoaştem mai mult decât 
definiţiile cuvintelor. Cunoaştem ce înseamnă doctrinele şi principiile în vieţile noastre. 
Când identificăm o doctrină sau un principiu şi ajungem să- l înţelegem, noi o putem sau 
îl putem pune în practică în vieţile noastre. Explicaţi că punerea în practică are loc atunci 
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când facem ceva în legătură cu principiile pe care le- am învăţat. Cursanţii care acţionează 
potrivit principiilor pe care le- au învăţat vor avea în mai mare măsură posibilitatea de a 
simţi Spiritul Sfânt confirmând adevărurile cuprinse în acele principii (vezi 2 Nefi 32:5; Mo-
roni 10:5). Aceasta este valoarea adevărată a cunoaşterii dobândite prin studiul scripturilor. 
Ajutaţi- i pe cursanţi să înţeleagă că, ori de câte ori studiază din scripturi – fie că sunt acasă, 
la biserică, la ora de seminar, fie că lucrează la Progresul personal sau Datoria faţă de Dum-
nezeu, fie în alte circumstanţe – unul dintre principalele lor obiective trebuie să fie o mai 
mare străduinţă pentru a trăi potrivit Evangheliei şi a se apropia mai mult de Dumnezeu. 
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă şi să pună în practică principiile pe care le desco-
peră în scripturi, încurajaţi- i să se roage pentru a avea ajutorul Duhului Sfânt în studiul 
personal. Încurajaţi- i, de asemenea, să- şi adreseze întrebări ca cele ce urmează în timp ce 
studiază. Ce vrea Domnul să fac cu această cunoaştere? Ce schimbare în bine poate aduce 
ea în viaţa mea? Ce pot începe sau înceta să fac acum pentru a- mi trăi viaţa într- un mod 
ceva mai bun? Cum mi se va îmbunătăţi viaţa dacă fac acest lucru? (Puteţi scrie câteva sau 
toate aceste întrebări pe tablă. De asemenea, puteţi sugera cursanţilor să scrie aceste între-
bări în jurnalele lor pentru studiul scripturilor, astfel încât să le poată citi adesea.)
La final, împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. Rugaţi- i să- şi împărtăşească unul altuia 
principiile pe care le- au învăţat astăzi din 3 Nefi 17:1–10. Îndemnaţi- i să vorbească despre 
ce au făcut pentru a- şi mări măsura înţelegerii acestor principii şi ce vor face pentru a pune 
în practică ce au învăţat şi au simţit. Rugaţi- i să vorbească despre modul în care punerea în 
practică a acestor principii le- ar putea schimba în bine vieţile.

Idei suplimentare pentru predare
Abilităţi şi metode de studiere a scripturilor
Următoarele abilităţi îi vor ajuta pe cursanţi în studiul 
scripturilor. Ele sunt incluse în manual pentru a aminti 
cursanţilor ce trebuie să facă. 

Definiţii ale cuvintelor Unele dintre cuvintele folosite de 
profeţi nu ne sunt cunoscute. Ghidul pentru scripturi, 
notele de subsol din scripturi şi dicţionarele obişnuite ne 
pot ajuta să aflăm definiţiile cuvintelor şi să recunoaş-
tem sinonimele acelor cuvinte. Exemplu: cuvântul Mesia 
din 1 Nefi 10:4–17.

Înlocuirea numelor Pentru a vă fi mai uşor să puneţi în 
practică în vieţile personale scripturile, înlocuiţi un nume 
din scripturi cu numele dumneavoastră. Exemplu: 1 Nefi 
1:1.

Referinţe suplimentare Faceţi legătura între fragmente 
din scripturi pentru a le clarifica înţelesul şi a le face mai 
uşor de înţeles. Exemplu: Pe marginea paginii, lângă 
3 Nefi 12:28, puteţi scrie o notă indicând Doctrină şi 
legăminte 42:23.

Cauză şi efect Căutaţi sintagme precum „dacă…, atunci” 
şi „deoarece… de aceea”. Exemplu: 2 Nefi 1:9.

Cuvinte cheie Cuvinte şi expresii ca iată, din acest motiv, 
deoarece, cu toate acestea, sau astfel noi vedem sunt in-
vitaţii de a ne opri şi a căuta anumite mesaje. Exemplu: 
Helaman 6:35–36.

Liste din scripturi Profeţii menţionează, deseori, liste cu 
avertizări şi provocări. Când găsiţi astfel de liste, ar fi 

bine să numerotaţi fiecare element. Exemplu: Alma 
26:22.

Context În relatările din scripturi, determinaţi cine vor-
beşte, persoana sau persoanele cărora li se vorbeşte, de-
spre ce se vorbeşte şi când şi unde are loc evenimentul. 
Exemplu: Contextul pentru Alma 32:21–43 se găseşte în 
Alma 31:1, 6–11 şi 32:1–6.

Lucruri în opoziţie Scrierile profeţilor indică, deseori, opo-
ziţia dintre idei, evenimente şi oameni. Această opoziţie 
pune în evidenţă principii ale Evangheliei. Căutaţi lucruri 
în opoziţie în câte un verset, un capitol şi în mai multe 
capitole şi cărţi. Exemplu: 2 Nefi 2:27; Alma 48:1–17.

Vizualizare Căutaţi detalii descriptive, care vă pot 
ajuta să creaţi o imagine în minte pe măsură ce citiţi. 
Imaginaţi- vă că sunteţi prezent la anumite evenimente. 
Exemplu: Enos 1:1–8.

Simbolistică Cuvinte precum asemenea, ca sau asemănat 
cu ajută la identificarea simbolurilor. Priviţi dincolo de 
un simbol, explorând natura sa şi meditând asupra atri-
butelor sale. Notele de subsol şi Ghidul pentru scripturi 
pot ajuta la interpretarea unor simboluri. Exemplu: 
Helaman 8:14–15, inclusiv notele de subsol ale acelor 
versete.

Cugetare Cugetarea include gândirea, meditarea, adre-
sarea de întrebări şi evaluarea a ceea ce ştiţi şi a ceea ce 
aţi învăţat. Cugetarea ne ajută, deseori, să înţelegem 
ce trebuie să facem pentru a pune în practică principiile 
Evangheliei.
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Sugestii pentru predare

Planul salvării prezentat în Cartea lui Mormon
Explicaţi că, în lumea premuritoare a spiritelor, noi am învăţat despre planul întocmit de 
Tatăl nostru Ceresc pentru salvarea noastră (vezi Moise 4:1–2; Avraam 3:22–28). Conform 
acestui plan, noi avem posibilitatea să devenim ca El şi să locuim pentru totdeauna în 
prezenţa Sa. 
Scrieţi, pe tablă: Planul salvării cuprinde …
Rugaţi cursanţii să completeze această propoziţie în jurnalele pentru studiul scripturilor sau 
în caietele pentru seminar.
După ce cursanţilor li s- a acordat timp să scrie, împărtăşiţi următoarea definiţie a planului 
salvării. O puteţi scrie pe tablă sau pe un afiş înainte de a începe ora.
Planul salvării este „plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos, menită să aducă omului 
nemurirea şi viaţa veşnică. El include Crearea, Căderea şi Ispăşirea, împreună cu toate le-
gile, 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).
Rugaţi- i pe cursanţi să ridice mâinile dacă există vreo asemănare între această definiţie şi 
cuvintele scrise de ei. Apoi, adresaţi următoarele întrebări unora dintre cursanţii care au 
ridicat mâinile:
• Ce are în comun definiţia voastră cu aceasta? De ce aţi inclus acest lucru în definiţia 

voastră?
Cereţi cursanţilor să lucreze în echipe de câte doi. Rugaţi un cursant din fiecare echipă 
să citească Alma 22:12–14 şi pe celălalt cursant să citească 2 Nefi 2:25–28. (Puteţi scrie 
aceste referinţe pe tablă.) Rugaţi cursanţii să caute părţi ale planului salvării menţionate în 
fragmentele desemnate lor. După ce cursanţilor li s- a oferit timpul necesar pentru a le citi, 
rugaţi membrii echipelor să împărtăşească pe rând ce au aflat.
Scrieţi următoarele referinţe din scripturi pe tablă: 2 Nefi 9:6; 2 Nefi 11:5; Alma 12:25; Alma 
24:14; Alma 42:8; Alma 42:15. (Le puteţi scrie pe tablă înainte de a începe ora.)

Introducere
Preşedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, i- a îndemnat pe învăţătorii de la seminar 
să prezinte, pe scurt, planul salvării la începutul fiecărui 
an şcolar:

„O scurtă prezentare a «planului fericirii»…, dacă este 
făcută chiar la început şi refăcută din când în când, va fi 
de o valoare imensă pentru cursanţii dumneavoastră …

Tinerii se întreabă «de ce?» – De ce ni se porunceşte să 
facem unele lucruri şi de ce ni se porunceşte să nu facem 
alte lucruri? Cunoaşterea planului fericirii, chiar şi într- o 
formă schematică, poate da minţilor tinere răspunsul la 
un «de ce» …

Creaţi o imagine asupra întregului plan chiar şi numai cu 
câteva detalii… Permiteţi- le să afle despre ce este vorba, 
apoi, ei vor avea răspunsul la întrebarea «de ce» …

Dacă încercaţi să le oferiţi un răspuns la întrebarea «de 
ce», urmaţi [acest] model: «Dumnezeu le- a dat porunci, 
după ce le- a făcut cunoscut planul mântuirii» [Alma 
12:32; italice adăugate]” („The Great Plan of Happiness” 
[Simpozion SEB având ca temă Doctrină şi legăminte/
Istoria Bisericii, 10 aug. 1993], p. 2–3, si.lds.org).

Ca răspuns la sfatul preşedintelui Packer, această lecţie 
oferă o scurtă prezentare a planului salvării aşa cum este 
propovăduit în scripturi. Lecţia se concentrează asupra 
ispăşirii lui Isus Hristos, care este „evenimentul central, 
temelia crucială şi doctrina principală a măreţului şi eter-
nului plan al salvării” (Jeffrey R. Holland, „Missionary 
Work and the Atonement”, Ensign, mart. 2001, p. 8). 
Pe măsură ce cursanţii vor ajunge să înţeleagă planul sal-
vării, credinţa lor în Tatăl Ceresc şi Isus Hristos va creşte. 
Hotărârea lor de a ţine poruncile, de a primi rânduielile 
necesare salvării şi de a- şi respecta legămintele va creşte.

Scurtă prezentare
Când preşedintele Packer 
i- a sfătuit pe învăţători 
să pregătească o lecţie 
despre planul salvării, el 
le- a dat şi însărcinarea 
de a „pregăti un sinopsis 
sau o scurtă prezentare 
a planului fericirii” ca 
parte a studiului perso-
nal al scripturilor. El ne- a 
sfătuit: „Concepeţi- l ca 
pe o structură pe care 
cursanţii dumneavoastră 
să poată plasa adevăru-
rile pe care le veţi împăr-
tăşi („The Great Plan of 
Happiness” [Simpozion 
SEB având ca temă Doc-
trină şi legăminte/Istoria 
Bisericii, 10 aug. 1993], 
p. 3, si.lds.org). Folosiţi 
acest sfat ca pe un ghid 
în timp ce vă pregătiţi 
să predaţi această lecţie. 
Nu trebuie să încercaţi 
să predaţi fiecare adevăr 
al Evangheliei, deşi în-
tregul adevăr este inclus 
în plan.

LECŢIA 3

planul salvării
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LeCţIa 3

Explicaţi că, în Cartea lui Mormon, profeţii folosesc diferite denumiri pentru planul Tatălui 
Ceresc. Invitaţi- i pe cursanţi să deschidă scripturile la 2 Nefi 9:6 şi rugaţi un cursant să 
citească versetul cu glas tare.
• În acest verset, care dintre expresii se referă la planul lui Dumnezeu? („Planul milos al 

Marelui Creator.” Scrieţi aceasta pe tablă, alături de 2 Nefi 9:6.)
Rugaţi cursanţii să citească în gând celelalte fragmente din scripturi menţionate pe tablă, 
căutând expresii care se referă la planul Tatălui Ceresc. Când un cursant găseşte o expresie 
care se referă la planul Tatălui Ceresc, invitaţi- l s- o scrie pe tablă lângă referinţa din scrip-
tură în care a fost găsită. Lista completată de pe tablă trebuie să arate aşa:

2 Nefi 9:6–Planul milos al Marelui Creator
2 Nefi 11:5–Planul măreţ şi veşnic al salvării de la moarte
Alma 12:25–Planul mântuirii
Alma 24:14–Planul salvării
Alma 42:8–Marele plan al fericirii
Alma 42:15–Planul milei

(Pentru a- i ajuta pe cursanţi să aprecieze mai mult învăţăturile din Cartea lui Mormon, 
puteţi sublinia că expresii ca „planul salvării”, „planul fericirii” şi „planul mântuirii” sunt 
menţionate de mai multe ori în Cartea lui Mormon, dar nu şi în Biblie.)
• Ce pun în evidenţă aceste denumiri cu privire la planul Tatălui Ceresc? (Asiguraţi- vă că 

respectivii cursanţi înţeleg că Planul Tatălui Ceresc este menit să aducă salvare şi 
fericire veşnice copiilor Săi.)

Depuneţi mărturie despre faptul că noi nu ne putem întoarce în prezenţa lui Dumnezeu 
şi primi salvarea veşnică fără ajutor divin. Invitaţi cursanţii să citească, individual, Mosia 
3:17, căutând să identifice figura centrală în planul salvării. După ce vă comunică ce au 
găsit, rugaţi un cursant să citească 2 Nefi 2:8 cu glas tare. Subliniaţi că Isus Hristos este 
figura centrală din planul salvării şi că ispăşirea Sa este ceea ce face ca planul să aibă 
efect pentru toţi copiii lui Dumnezeu. Rugaţi un cursant să citească declaraţia profetului 
Joseph Smith de mai jos.

„Principiile fundamentale ale religiei noastre sunt incluse în mărturia 
apostolilor şi profeţilor cu privire la Isus Hristos, că El a murit, a fost înmor-
mântat şi S- a ridicat din nou, în a treia zi, şi S- a înălţat la cer; şi toate 
celelalte lucruri care ţin de religia noastră sunt numai anexe ale 
acesteia”(Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 51).
Puteţi explica faptul că anexă se referă la un subiect sau concept secundar 

având legătură cu ceva de importanţă mai mare, cum ar fi o ramură care face parte dintr- un 
copac. Un copac poate trăi fără o ramură, dar o ramură nu poate trăi dacă este separată de 
rădăcinile şi trunchiul copacului. Preşedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a învăţat că doctrina ispăşirii lui Isus Hristos este „însăşi rădăcina 
doctrinei creştine. Poţi să ştii multe despre Evanghelie în măsura în care se ramifică din 
aceasta, dar dacă ştii doar ramurile, iar acele ramuri nu ating acea rădăcină, dacă ele au fost 
îndepărtate de acel adevăr, în ele nu va exista nici viaţă, nici substanţă şi nici mântuire” 
(„The Mediator”, Ensign, mai 1977, p. 56).
Explicaţi că planul Tatălui Ceresc este deseori numit planul salvării pentru că el implică 
salvarea noastră. Fiind Cel care, prin ispăşire, a făcut posibilă salvarea noastră, Isus Hristos 
este numit Salvatorul.
Scrieţi pe tablă: Avem nevoie să fim salvaţi de …
Rugaţi un cursant să citească 2 Nefi 9:6–10 cu glas tare şi, apoi, rugaţi un alt cursant să 
citească 3 Nefi 9:21–22 cu glas tare. Invitaţi restul cursanţilor să urmărească în scripturile 
proprii, căutând variante de a completa afirmaţia de pe tablă. Le puteţi sugera să marcheze 
ceea ce găsesc în scripturile lor.
Rugaţi cursanţii să împărtăşească ce au găsit şi scrieţi răspunsurile lor pe tablă. Asiguraţi- vă 
că ei înţeleg că, prin ispăşirea lui Isus Hristos, toţi oamenii vor fi salvaţi de la moartea fizică. 
Explicaţi, de asemenea, că, prin ispăşire, noi putem fi salvaţi de păcatele noastre şi că altfel 
ne- ar fi imposibil să locuim în prezenţa lui Dumnezeu.
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pLanuL SaLVăRI I

Citiţi următoarele cuvinte ale profetului Iacov: „O, cât de mare este bunătatea Dumnezeu-
lui nostru” (2 Nefi 9:10). „O, cât de mare este planul Dumnezeului nostru!” (2 Nefi 9:13).
• Cum vă ajută cuvintele lui Iacov din 2 Nefi 9:6–10 să înţelegeţi de ce îşi exprima el gân-

durile prin astfel de exclamaţii?
• Potrivit celor cuprinse în 2 Nefi 9:7, 9, ce s- ar întâmpla dacă nu ar fi avut loc ispăşirea? 

(Trupurile noastre ar muri şi nu ar mai învia niciodată, iar spiritele noastre ar fi supuse 
diavolului.)

Discutaţi despre ultima frază din definiţia planului salvării pe care aţi împărtăşit- o la 
începutul lecţiei: „Acest plan face posibil ca toţi oamenii să fie exaltaţi şi să trăiască pentru 
totdeauna lângă Dumnezeu”.
• De ce este important să înţelegem că planul face posibilă exaltarea noastră, dar nu 

sigură? (Pe măsură ce cursanţii răspund la această întrebare, asiguraţi- vă că înţeleg faptul 
că noi avem libertatea de a alege, capacitatea de a alege şi a acţiona singuri. Exaltarea 
noastră depinde, în parte, de modul în care răspundem binecuvântărilor pe care ni le- a 
oferit Dumnezeu.)

Scrieţi următoarele referinţe din scripturi pe tablă: 2 Nefi 2:25–28; 2 Nefi 31:17–20; Alma 
34:15–16. Rugaţi- i pe cursanţi să studieze aceste pasaje în linişte şi să enumere, în jurnalele 
lor de studiu pentru scripturi, lucrurile pe care aceste scripturi spun că trebuie să le facem 
pentru a primi tot ce ne oferă Dumnezeu prin planul salvării.
După ce s- a oferit cursanţilor timp suficient pentru a termina tema, invitaţi- i să- şi împărtă-
şească răspunsurile unii altora. În timp ce fac acest lucru, puneţi în evidenţă exemplele de 
supunere faţă de „legile, rânduielile şi doctrinele care au fost date de Dumnezeu” menţio-
nate în definiţia pe care aţi împărtăşit- o mai devreme. (Exemplele din aceste versete includ 
exercitarea credinţei întru pocăinţă, botezul şi primirea Duhului Sfânt.) După ce cursanţii 
şi- au împărtăşit răspunsurile, puteţi adresa următoarele întrebări:
• Cum influenţează acţiunile noastre capacitatea noastră de a primi binecuvântările ispă-

şirii? (Pe măsură ce cursanţii răspund, căutaţi prilejuri de a depune mărturie că, alegând 
să trăim potrivit Evangheliei lui Isus Hristos şi să urmăm planul lui Dumnezeu, 
noi ne pregătim să primim viaţa veşnică prin ispăşirea Salvatorului.)

• Cum poate înţelegerea planului salvării să ne ajute să ţinem poruncile?
Rugaţi un cursant să citească 2 Nefi 2:25 cu glas tare.
• În ce mod v- a adus bucurie urmarea planului salvării?
În încheierea lecţiei, explicaţi că, în timp ce vor studia Cartea lui Mormon, cursanţii vor 
învăţa mult mai multe doctrine legate de planul salvării; în această lecţie s- a realizat doar o 
scurtă prezentare a planului salvării. Încurajaţi- i pe cursanţi ca, în timp ce studiază, să ur-
mărească tot ce a făcut Dumnezeu pentru ei ca parte a planului salvării întocmit de El şi să 
urmărească tot ce trebuie să facă pentru a primi binecuvântările depline pe care Dumnezeu 
le- a pregătit pentru ei. Depuneţi- vă mărturia despre adevărurile discutate în timpul lecţiei.
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LECŢIA 4

pagina de titlu, introducerea 
şi mărturiile martorilor

Sugestii pentru predare
Sugestiile pentru predarea acestei lecţii ar putea face ca predarea să dureze mai mult decât 
timpul planificat. Gândiţi- vă, rugându- vă, care sunt părţile de care clasa are nevoie cel mai 
mult.

Pagina de titlu
Invitaţi- i pe cursanţi să- şi deschidă scripturile la pagina de titlu a Cărţii lui Mormon. 
Această pagină începe cu „Cartea lui Mormon, o relatare scrisă de mâna lui Mormon pe 
plăci, conform plăcilor lui Nefi”. Profetul Joseph Smith a explicat originea paginii de titlu:
„Pagina de titlu a Cărţii lui Mormon este o traducere întocmai, luată de pe ultima foaie, de 
pe partea stângă a… 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” (în History of the Church, 1:71).
Invitaţi- i pe cursanţi să- şi citească, în gând, pagina de titlu a Cărţii lui Mormon. Rugaţi- i să 
caute expresii în care se declară scopurile Cărţii lui Mormon. (Îi puteţi ajuta spunându- le 
că aceste scopuri sunt exprimate ca lucruri pe care Cartea lui Mormon le „arată” celor care 
o citesc.) Invitaţi câţiva cursanţi să scrie, pe tablă, expresiile pe care le- au găsit. După ce 
au terminat, rugaţi cursanţii să recitească, în gând, al doilea paragraf, punându- şi propriul 
nume în locul „urmaşilor casei lui Israel”.
• Pentru că aţi citit Cartea lui Mormon, care dintre scopurile ei au fost îndeplinite în viaţa 

voastră? Cum au fost îndeplinite?
• Cum vă ajută aceasta să ştiţi că cei care fac legăminte cu Domnul nu vor fi „alungaţi 

pentru totdeauna”? 
Spuneţi cursanţilor că ar putea exista momente în care se simt singuri sau în care simt că 
au fost „alungaţi”.
• De ce este important ca, în astfel de momente, să ştiţi că nu sunteţi „alungaţi pentru 

totdeauna”?
• Cum exprimă această promisiune dragostea lui Dumnezeu faţă de voi?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să aprecieze scopul principal al Cărţii lui Mormon, rugaţi un 
cursant să citească următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft Benson:

„Aşa cum se consemnează în pagina ei de titlu, misiunea principală a Cărţii 
lui Mormon este «pentru convingerea 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 Hris-
tosul în timp ce meditează, rugându- se, asupra cuvintelor inspirate ale Cărţii 
lui Mormon.

Introducere
În timp ce predaţi învăţăturile din Cartea lui Mormon, îi 
veţi ajuta pe cursanţi să descopere adevărurile care îi vor 
duce mai aproape de Dumnezeu. De la începutul cărţii, 
este clar că autorii Cărţii lui Mormon au scris- o cu inten-
ţia ca aceasta să mărturisească faptul că Isus este Hristo-
sul. Cartea reafirmă, de asemenea, legământul făcut de 
Dumnezeu cu casa lui Israel şi demonstrează necesitatea 

ca toţi copiii lui Dumnezeu să facă legăminte şi să le 
ţină sacre. Pe măsură ce cursanţii vor studia, rugându- se, 
Cartea lui Mormon, ei vor dobândi o mărturie mai mare 
despre Evanghelia lui Isus Hristos şi despre restaurarea 
Bisericii Sale în zilele din urmă. Ei vor învăţa, de aseme-
nea, să exercite o credinţă mai mare în Isus Hristos şi 
ispăşirea Sa.

Înlocuirea numelor
Invitându- i pe cursanţi 
să folosească numele 
personale în locul celui 
care apare într- un verset 
din scripturi va face ca 
învăţăturile din scripturi 
să fie mai personale. 
Când cursanţii îşi citesc 
propriul nume ca parte 
a unei scripturi, pot ana-
liza mai uşor modul în 
care li se aplică doctrina 
sau principiul din acel 
verset. 
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Mai mult de jumătate dintre toate versetele Cărţii lui Mormon se referă la Domnul nostru. 
Numele lui Hristos, sub diverse forme, este menţionat mai frecvent, raportat la numărul de 
versete, în Cartea lui Mormon decât în Noul Testament. 
În Cartea lui Mormon, I se dau peste 100 de nume. Aceste nume au o importanţă deosebită 
pentru descrierea naturii Sale divine” („Come unto Christ”, Ensign, nov. 1987, p. 83).
Împărtăşiţi- vă mărturia despre faptul că scriptura Cartea lui Mormon este o mărturie că 
Isus este Hristosul.

Introducere la Cartea lui Mormon
Desenaţi, pe tablă, un arc (semicerc) (vezi ilustraţia alăturată) sau faceţi un arc din lemn sau 
alt material.

Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, declaraţia lui Joseph Smith din introducerea 
Cărţii lui Mormon (vezi paragraful şase). Puteţi sugera cursanţilor să marcheze declaraţia în 
scripturile lor.
• Care este scopul cheii de boltă?
Explicaţi faptul că cheia de boltă este piatra din centrul unei bolţi. Când se construieşte o 
boltă, cele două părţi laterale sunt înălţate folosindu- se elemente de susţinere. Spaţiul din 
partea superioară a bolţii este măsurat cu atenţie şi cheia de boltă este tăiată astfel încât să 
încapă perfect în locul rezervat ei. După ce cheia de boltă este amplasată, bolta se susţine 
fără ajutorul elementelor de susţinere.
• Ce se întâmplă cu bolta dacă cheia de boltă este scoasă? (Dacă folosiţi o machetă, faceţi 

o demonstraţie scoţând cheia de boltă.)
• Cum poate fi asemănată Cartea lui Mormon cu o cheie de boltă pentru Evanghelia 

restaurată?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft 
Benson: (Puteţi pregăti pentru cursanţi câte o copie a acestei declaraţii pentru a o ţine în 
scripturile lor. Sau îi puteţi invita să scrie declaraţia preşedintelui Benson în scripturile lor, 
în partea de sus sau de jos a primei pagini a introducerii.)
„Există trei moduri în care Cartea lui Mormon este cheia de boltă a religiei noastre. Este 
cheia de boltă în mărturia noastră despre Hristos. Este cheia de boltă a doctrinei noastre. 
Este cheia de boltă a mărturiei” (vezi „Cartea lui Mormon – cheia de boltă a religiei noas-
tre”, Liahona, oct. 2011, p. 53).
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă modul în care Cartea lui Mormon este cheia de 
boltă a mărturiei, invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedintelui 
Benson:
„Cartea lui Mormon este cheia de boltă a mărturiei. Aşa cum bolta se prăbuşeşte dacă este 
înlăturată cheia de boltă, tot aşa întreaga Biserică stă neclintită sau cade odată cu veridicita-
tea Cărţii lui Mormon… Dacă este adevărată Cartea lui Mormon… atunci trebuie să fie ac-
ceptate şi afirmaţiile privind restaurarea şi tot ceea ce o însoţeşte” („The Book of Mormon 
– Keystone of Our Religion”, p. 6). 
• Cum a influenţat mărturia voastră despre Cartea lui Mormon mărturia voastră despre 

doctrinele şi principiile Evangheliei?
• Cum v- a adus Cartea lui Mormon mai aproape de Dumnezeu?

Cheie de  
boltă

Interpretarea 
de roluri
Interpretarea de roluri 
îi ajută pe cursanţi să 
exerseze punerea în 
practică a soluţiilor 
oferite de Evanghelie în 
situaţii din viaţa reală. 
Interpretarea de roluri 
va avea mai mult succes 
dacă acordaţi participan-
ţilor informaţii şi timp 
suficiente pentru a se 
pregăti. În timp ce cur-
sanţii îşi interpretează 
rolurile, ei vor face, 
probabil, greşeli. Trataţi 
cu sensibilitate senti-
mentele şi atitudinile 
lor şi aveţi grijă să nu 
le criticaţi greşelile. La 
sfârşitul interpretării, ar 
putea fi util să întrebaţi 
observatorii dacă ei ar fi 
folosit alte idei în cazul 
în care ar fi participat.
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LeCţIa 4

Puteţi relata despre modul în care studiul Cărţii lui Mormon v- a întărit mărturia şi v- a adus 
mai aproape de Dumnezeu.
Invitaţi- i pe cursanţi să participe la interpretarea de roluri. Rugaţi- i să- şi imagineze că în-
mânează un exemplar al Cărţii lui Mormon cuiva care nu este membru al Bisericii. Ajutaţi- i 
să se pregătească pentru interpretarea de roluri împărţindu- i în două grupuri. Rugaţi pri-
mul grup să citească paragrafele 2–4 din introducerea Cărţii lui Mormon. Rugaţi al doilea 
grup să citească paragrafele 5–8. Rugaţi ambele grupuri să caute informaţii pe care simt că 
ar fi important să le împărtăşească atunci când propovăduiesc despre Cartea lui Mormon.
După ce acordaţi cursanţilor timp pentru a studia şi a se pregăti, invitaţi un cursant să vină 
în faţa clasei pentru a interpreta rolul unei persoane care nu este membră a Bisericii. Ru-
gaţi, de asemenea, câte un cursant din fiecare grup să vină în faţa clasei. Explicaţi că aceşti 
doi cursanţi vor acţiona ca o echipă de misionari cu timp deplin. Ei vor folosi informaţiile 
descoperite de grupurile lor în introducere pentru a preda primului cursant despre Cartea 
lui Mormon.
Când cursanţii încheie interpretarea rolurilor, puteţi întreba restul clasei dacă are informaţii 
suplimentare aflate din introducere pe care ar fi dorit să le împărtăşească dacă ar fi fost 
aleşi să participe la predare.
Puteţi sublinia că scriptura Cartea lui Mormon nu pretinde că prezintă o istorie a tuturor 
popoarelor care au trăit în vechime în emisfera vestică. Este o cronică numai despre urmaşii 
lui Lehi (nefiţii şi lamaniţii) şi despre poporul lui Iared. Este posibil să fi existat alte popoare 
care au locuit pe continentele din emisfera vestică înainte, în timpul sau după evenimentele 
consemnate în Cartea lui Mormon.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 10:3–5.
• Potrivit cuvintelor lui Moroni, cum putem şti că este adevărată Cartea lui Mormon?
Invitaţi- i pe cursanţi să citească paragrafele 8–9 din introducerea Cărţii lui Mormon. 
Rugaţi- i să identifice trei adevăruri suplimentare despre care vor dobândi mărturie dacă vor 
accepta provocarea lui Moroni.
Depuneţi mărturie cursanţilor că, pe măsură ce citim, medităm şi ne rugăm în legătură 
cu Cartea lui Mormon, Duhul Sfânt va depune mărturie că aceasta este adevărată, că 
Isus este Hristosul, că Joseph Smith a fost profet al lui Dumnezeu şi că Biserica lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este împărăţia Domnului pe pământ.

Mărturiile celor trei martori şi celor opt martori
Rugaţi- i pe cursanţi să- şi imagineze că au fost martori când cineva a luat un lucru de va-
loare din casa vecinului lor.
• De ce este important să existe un martor când se soluţionează un delict?
• De ce ar fi util să existe mai mulţi martori?
Rugaţi- i pe cursanţi să citească „Mărturia a trei martori” în gând. Invitaţi- i să caute expresii 
pline de învăţăminte pentru ei. Le puteţi sugera să marcheze aceste expresii în scripturile 
lor.
• Ce expresii aţi marcat? De ce sunt acestea pline de învăţăminte pentru voi? (Puteţi să 

subliniaţi că glasul lui Dumnezeu le- a declarat celor trei martori că plăcile au fost traduse 
prin darul şi puterea lui Dumnezeu.)

Rugaţi un cursant să citească „Mărturia a opt martori” cu glas tare. Invitaţi restul clasei să 
asculte cu atenţie pentru a identifica diferenţele dintre mărturia celor trei martori şi cea a 
celor opt martori.
• Ce diferenţe aţi observat?
Invitaţi cursanţii să- şi scrie propriile mărturii sau sentimente despre Cartea lui Mormon. 
Pot scrie în jurnalele pentru studiul scripturilor sau pe o pagină albă din scripturile perso-
nale. Este posibil ca unii cursanţi să nu simtă deocamdată că scriptura Cartea lui Mormon 
este adevărată. Încurajaţi- i să caute să dobândească o mărturie în acest an.

Să- i ajutăm 
pe cursanţi să 
dobândească 
o mărturie
O modalitate de a- i 
ajuta pe cursanţi să 
dobândească o mărturie 
este de a- i încuraja să- şi 
împărtăşească altora 
din afara clasei, inclusiv 
membrilor familiei şi 
prietenilor, sentimentele 
cu privire la Evanghelie. 
Preşedintele Boyd K. Pa-
cker, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, 
ne- a învăţat: „O, dacă aş 
putea să vă învăţ acest 
principiu deosebit. O 
mărturie este dobân-
dită atunci când este 
depusă! …
Una este să primeşti o 
mărturie din ceea ce 
ai citit sau din ceea ce 
spune altcineva; iar 
acesta este un început 
necesar. 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).



13

Sugestii pentru predare

Mărturia profetului Joseph Smith
Înainte de începerea orei, puneţi o Carte a lui Mormon într- o cutie şi împachetaţi- o ca pe 
un dar. Aşezaţi darul pe masă, în faţa clasei, şi spuneţi cursanţilor că este un dar preţios.
• Care sunt unele dintre cele mai preţioase daruri pe care le- aţi primit?
• Ce face ca un dar să fie preţios?
• Cum vă simţiţi când oferiţi un dar pe care îl consideraţi preţios şi destinatarul îl acceptă 

cu bucurie?
Invitaţi un cursant să deschidă darul şi arătaţi celorlalţi cursanţi în ce constă acesta.
• Cine ne- a oferit acest dar?
• De ce credeţi că acest dar este preţios?
Expuneţi ilustraţia „Moroni i se arată lui Joseph Smith în camera sa” (62492; Carte cu pic-
turi inspirate din Evanghelie [2009], nr. 91).
• Ce eveniment este înfăţişat în această ilustraţie?
• Cum a contribuit acest eveniment la restaurarea Evangheliei?
Explicaţi cursanţilor că vor citi acum cuvintele profetului Joseph Smith despre scoaterea la lu-
mină a Cărţii lui Mormon. Spuneţi- le că mărturia profetului Joseph Smith, care apare la înce-
putul Cărţii lui Mormon, este luată din Joseph Smith – Istorie din Perla de mare preţ. În timp 
ce cursanţii desfăşoară următoarea activitate, indicaţi- le să citească din Perla de mare preţ.
Cereţi cursanţilor să lucreze în echipe de câte doi. Invitaţi un cursant din fiecare echipă să 
citească, în gând, Joseph Smith – Istorie 1:30, 32–35, 42. Invitaţi- l pe celălalt cursant din fie-
care echipă să citească, în gând, Joseph Smith – Istorie 1:51–54, 59–60. Explicaţi că, atunci 
când vor termina de citit, fiecare coleg trebuie să propovăduiască celuilalt ce a citit.
După ce cursanţii au avut timp suficient să citească şi să discute, întrebaţi:
• Cum credeţi că l- a putut ajuta pe Joseph Smith faptul că a aşteptat patru ani înainte de 

a putea lua acasă plăcile de aur? (În acest timp, Joseph a fost învăţat de Moroni şi s- a 
maturizat din multe puncte de vedere. Vezi Joseph Smith – Istorie 1:54.)

• Ce dovadă vedeţi, în relatarea lui Joseph Smith, a faptului că Domnul a păstrat Cartea 
lui Mormon pentru a ieşi la lumină în zilele din urmă?

• Ce dovadă vedeţi, în relatarea lui Joseph Smith, a faptului că această Carte a lui Mor-
mon a ieşit la lumină prin puterea lui Dumnezeu?

O scurtă explicaţie despre Cartea lui Mormon
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă cum a fost compilată Cartea lui Mormon, rugaţi- i 
să- şi deschidă scripturile la „O scurtă explicaţie despre Cartea lui Mormon” din paginile 
introductive ale Cărţii lui Mormon. Invitaţi patru cursanţi să citească, cu glas tare, pe rând, 
punctele 1- 4. În timp ce ei citesc, rugaţi- i pe ceilalţi membri ai clasei să fie atenţi pentru 

Introducere
În această lecţie sunt prezentate informaţii generale de-
spre Cartea lui Mormon. Cursanţii vor studia mărturia lui 
Joseph Smith cu privire la scoaterea la lumină a Cărţii lui 
Mormon. Ei vor învăţa, de asemenea, despre compilarea 

şi prescurtarea cărţii sub îndrumare cerească. Autorii 
Cărţii lui Mormon au văzut zilele din urmă şi au inclus 
relatările şi învăţăturile despre care au ştiut că ne vor fi 
de mare ajutor.

Asigurarea 
informaţiilor generale
Preşedintele Boyd K. Pa-
cker, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a 
spus: „Prezentarea, de 
la bun început, a unor 
informaţii generale, 
scurte, dar foarte atent 
organizate, despre 
întregul curs al eveni-
mentelor este deosebit 
de preţioasă …
[Cursanţii] reţin mult 
mai multe când ştiu cum 
se îmbină toate piesele 
jocului, iar lumina proce-
sului de învăţare strălu-
ceşte mult mai puternic. 
Prefaţa creează un 
context şi merită din plin 
timpul şi munca investite 
în ea” („The Great Plan 
of Happiness” [Simpo-
zion SEB având ca temă 
Doctrină şi legăminte/
Istoria Bisericii, 10 aug. 
1993], p. 2, si.lds.org).

LECŢIA 5

prezentare generală a Cărţii lui Mormon
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LeCţIa 5

a identifica motivele pentru care fiecare set de plăci este important pentru Cartea lui 
Mormon. Anexa acestui manual cuprinde o ilustraţie intitulată „Plăcile şi legătura din-
tre acestea şi Cartea lui Mormon publicată”. Această ilustraţie îi poate ajuta pe cursanţi 
să- şi imagineze plăcile despre care se vorbeşte în „O scurtă explicaţie despre Cartea lui 
Mormon”. (Dacă dumneavoastră consideraţi că ar fi util discuţiei, atrageţi atenţia asupra 
ultimului paragraf al scurtei explicaţii, cel care începe cu „Despre această ediţie”. Explicaţi 
că fiecare ediţie a Cărţii lui Mormon include corecturi minore ale greşelilor de ortografie şi 
tipărire.)
Expuneţi ilustraţia „Mormon prescurtând plăcile” (62520; Carte cu picturi inspirate din 
Evanghelie, nr. 73). Explicaţi că acele consemnări care au devenit, în cele din urmă, Cartea 
lui Mormon au fost păstrate de multe persoane. Scrieţi pe tablă referinţele din scripturi 
menţionate mai jos. Rugaţi cursanţii să le citească în linişte, căutând câteva principii care 
i- au ajutat pe autorii Cărţii lui Mormon să stabilească ce să includă în consemnările lor. 
Invitaţi cursanţii să împărtăşească ceea ce găsesc. (Puteţi scrie răspunsurile lor pe tablă.)

1 Nefi 1:20
1 Nefi 6:4–6
2 Nefi 4:15
2 Nefi 25:23, 26

2 Nefi 29:11–13
Cuvintele lui Mormon 1:4–8
3 Nefi 16:4
Moroni 1:4

• Cum ar putea înţelegerea acestor principii îndrumătoare să vă ajute să studiaţi Cartea lui 
Mormon?

Împărtăşiţi- vă mărturia că autorii Cărţii lui Mormon au văzut zilele noastre şi au scris 
ceea ce avea să ne fie de cel mai mare ajutor. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 
Mormon 8:35–38.
• Cu ce probleme a văzut Moroni că se vor confrunta oamenii din zilele noastre?
• De ce este important să ştim că Moroni şi alţi autori ai Cărţii lui Mormon au cunoscut 

problemele cu care aveam să ne confruntăm noi?
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft Benson cu 
privire la modul în care să se studieze Cartea lui Mormon.

„Dacă ei au văzut zilele noastre şi au ales aceste lucruri ca fiind de cel mai 
mare folos pentru noi, nu cu această atitudine ar trebui 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 sa? Ce 
lecţie pot învăţa din aceasta care să mă ajute să trăiesc în această zi şi în 
această epocă?»” (vezi „Cartea lui Mormon – cheia de boltă a religiei 

noastre”, Liahona, oct. 2011, p. 56).
Spuneţi cursanţilor că oamenii despre care se scrie în Cartea lui Mormon s- au confruntat cu 
probleme foarte asemănătoare cu ale noastre. Deşi Cartea lui Mormon este un document 
străvechi, doctrinele, informaţiile istorice şi istorisirile sale sunt de mare valoare astăzi.
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft 
Benson. (Puteţi să înmânaţi o copie a acestei declaraţii fiecărui cursant.) Rugaţi clasa să 
asculte şi să identifice binecuvântările pe care preşedintele Benson le- a promis acelora care 
încep un studiu serios al Cărţii lui Mormon.
„Nu numai că această Carte a lui Mormon ne învaţă adevărul, deşi ea face, într- adevăr, 
aceasta. Nu numai că această Carte a lui Mormon depune mărturie despre Hristos, deşi ea 
face, într- adevăr, şi aceasta. Ci ea face şi mai multe. Există o putere în carte care va începe 
să se reverse în vieţile dumneavoastră în momentul în care veţi începe 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 nu există o altă carte despre care această 
afirmaţie să fie mai adevărată decât este în cazul Cărţii lui Mormon. Când veţi începe să fiţi 
flămânzi şi însetaţi după acele cuvinte, veţi găsi viaţă din abundenţă din ce în ce mai mare” 
(vezi „Cartea lui Mormon – cheia de boltă a religiei noastre”, p. 57).
• Când aţi primit binecuvântări ca urmare a studierii Cărţii lui Mormon?
Împărtăşiţi- vă mărturia că această Carte a lui Mormon ne dă o putere mai mare de a ne 
împotrivi ispitei, de a evita să fim înşelaţi şi de a rămâne pe calea dreaptă şi îngustă. 
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pRezentaRe geneRaLă a CăRţI I  LuI  MoRMon

Relataţi cursanţilor un moment în care aţi primit aceste binecuvântări ca urmare a studierii 
Cărţii lui Mormon.
Scrieţi, pe tablă, următoarele întrebări şi scripturi:

Există un Dumnezeu? (Vezi Alma 30:37–44.) Pot să- L cunosc pe Dumnezeu? (Vezi Alma 
22:18.) Îi pasă lui Dumnezeu de mine? (Vezi 3 Nefi 13:26–32.)
Cum să mă împotrivesc ispitei şi păcatului? (Vezi Helaman 5:12.)
Care este scopul vieţii? (Vezi Alma 34:32–34.)
Există viaţă după moarte? (Vezi Alma 40:11–12, 21–23.)
Cum pot să găsesc pace şi bucurie şi cum pot să fiu fericit? (Vezi Mosia 2:41; 4:2–3; Alma 41:10.)
Cum poate fi familia mea mai fericită şi mai unită? (Vezi Mosia 4:14–15.)
Cum pot să disting între bine şi rău? (Vezi Moroni 7:16–17.)
De ce permite Dumnezeu să aibă loc lucruri rele şi suferinţă? (Vezi 2 Nefi 2:1–2, 11–16, 
22–27; Alma 14:9–11; 60:13.)

Explicaţi că, pe lângă binecuvântările menţionate deja, Cartea lui Mormon cuprinde 
răspunsuri la cele mai importante întrebări ale vieţii. Invitaţi cursanţii să- şi aleagă una 
sau două întrebări şi să caute răspunsurile în scripturile care le însoţesc. Acordaţi- le câteva 
minute pentru a găsi răspunsurile. Vă puteţi plimba prin clasă, oferind ajutorul necesar.
• Cum răspunde Cartea lui Mormon la întrebările pe care le- aţi ales?
Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli. Când a făcut această declaraţie, el vorbea învăţătorilor de la seminar şi insti-
tut despre puterea scripturilor de a răspunde celor mai importante întrebări ale vieţii.
„Dacă respectivii cursanţi cunosc revelaţiile, nu există nicio întrebare – personală, socială, 
politică sau profesională – care să rămână fără răspuns. În scripturi este cuprinsă plenitudi-
nea Evangheliei nepieritoare. În scripturi găsim principiile adevărului, care vor rezolva orice 
confuzie, orice problemă şi orice dilemă cu care se va confrunta familia umană sau orice 
persoană din cadrul ei” („Teach the Scriptures” [cuvântare adresată învăţătorilor de religie, 
14 oct. 1977], p. 3–4, si.lds.org).
Împărtăşiţi cum v- a binecuvântat viaţa Cartea lui Mormon. Reamintiţi cursanţilor obiecti-
vul pe care şi l- au stabilit de a citi zilnic din Cartea lui Mormon şi de a citi întreaga Carte a 
lui Mormon cel puţin o dată în acest an.

Înainte de a 
începe ora
Dacă este posibil, 
rezervaţi- vă timp pentru 
a pregăti clasa înainte de 
începerea orei. Scrieţi, 
pe tablă, înainte de a în-
cepe ora, referinţele din 
scripturi, întrebările şi 
alte activităţi. Aceasta vă 
va ajuta să folosiţi mai 
eficient timpul pentru 
predare şi să eliminaţi 
distragerea atenţiei 
cursanţilor care ar putea 
întrerupe procesul de 
predare şi învăţare.

Comentarii şi informaţii generale
O scurtă explicaţie despre Cartea lui Mormon. 
„Despre această ediţie”
Există două manuscrise ale Cărţii lui Mormon: 
Manuscrisul original şi manuscrisul tipografului. O 
mică parte a zeţuirii pentru ediţia din 1830 a Cărţii lui 
Mormon a avut la bază manuscrisul original, iar pentru 
restul s- a folosit manuscrisul tipografului, care era o 
copie a manuscrisului original. Când Joseph Smith a 
pregătit ediţia din 1840 a Cărţii lui Mormon, el a folosit 
manuscrisul original pentru a corecta greşelile sau 
omiterile de cuvinte accidentale apărute în ediţia din 
1830. Pentru ediţia din 1981, manuscrisul original a 
fost consultat din nou pentru a se restabili exprimarea 
originală în aproximativ 20 de locuri. Toate greşelile 
din Cartea lui Mormon sunt greşelile oamenilor şi 
modificările se fac numai pentru a readuce Cartea lui 
Mormon la înţelesul şi scopul originale. (Vezi Book 
of Mormon Reference Companion, ed. Dennis Largey 
[2003], p. 124–125.)

Preşedintele Joseph Fielding Smith a scris:

„Era normal să existe unele greşeli tipografice în prima 
ediţie [a Cărţii lui Mormon] şi, poate, unul sau două 
cuvinte omise. Cei care au publicat cărţi în cele mai bune 
şi favorabile circumstanţe, au găsit, spre disperarea lor, 
greşeli de tipar şi tehnice, unele dintre care au apărut 
după efectuarea verificării finale …

O verificare atentă a listei cu modificări… arată că nu 
există nicio modificare sau adăugire care să nu fie în 
deplină armonie cu textul original. S- au făcut modificări 
în ceea ce priveşte punctuaţia şi alte câteva aspecte mi-
nore care trebuiau să fie corectate, dar nicio modificare 
sau adăugire nu a schimbat nici măcar o singură idee 
originală. După părerea noastră, modificările… sunt de 
aşa natură încât fac textul mai clar şi se indică faptul că 
ele au fost omise. Sunt sigur că greşelile sau omisiunile 
din prima ediţie au fost, majoritatea, rezultatul greşelii 
zeţarului sau tipografului. Multe dintre aceste greşeli 
găsite la primele corecturi au fost observate de profetul 
Joseph Smith însuşi şi el a făcut corecturile” (Answers 
to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith jr., 5 
volume [1957–1966], 2:199–200; italice în original).
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Lecţia pentru studiul acasă
Să studiem scripturile – Prezentare generală  

a Cărţii lui Mormon (unitatea 1)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă 
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
În cele ce urmează, este prezentat un rezumat al evenimen-
telor, doctrinelor şi principiilor pe care cursanţii le- au învăţat 
parcurgând cele patru lecţii pentru cursanţii care studiază 
acasă, incluse în unitatea 1. Cunoaşterea a ceea ce au studiat 
cursanţii vă va ajuta să vă pregătiţi pentru ora dumneavoas-
tră. Rezumatul nu face parte din lecţie şi nu este menit să fie 
împărtăşit cursanţilor. Pentru că lecţia pe care o predaţi în ca-
drul unităţii 1 se concentrează numai asupra a câteva dintre 
aceste doctrine şi principii, puteţi simţi, uneori, impulsul de a 
recapitula sau discuta altele, potrivit îndemnurilor Spiritului şi 
nevoilor cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Să studiem scripturile)
Cursanţii şi- au însuşit deprinderi care să- i ajute să înţeleagă 
contextul scripturilor, cum să studieze şi să identifice ade-
vărurile Evangheliei şi cum să pună în practică în vieţile lor 
doctrinele şi principiile Evangheliei.

Ziua 2 (Planul salvării)
Această lecţie a fost o scurtă prezentare a planului salvării. 
Cartea lui Mormon ne învaţă că planul Tatălui Ceresc este 
menit să aducă salvare şi fericire veşnice copiilor Săi. Isus 
Hristos este figura centrală în planul salvării şi ispăşirea Sa 
este ceea ce face ca planul să aibă efect pentru toţi copiii 
lui Dumnezeu. Alegând să urmăm planul lui Dumnezeu, ne 
pregătim să primim viaţa veşnică.

Ziua 3 (Pagina de titlu, introducerea 
şi mărturiile martorilor)
Materialele introductive din Cartea lui Mormon ajută la 
stabilirea scopului ei şi explică adevărul şi originile ei divine. 
Pagina de titlul ne învaţă că scriptura Cartea lui Mormon 
este o mărturie că Isus este Hristosul. Pe măsură ce citiţi, 
meditaţi şi vă rugaţi în legătură cu Cartea lui Mormon, Duhul 
Sfânt va depune mărturie că aceasta este adevărată, că Isus 
este Hristosul, că Joseph Smith a fost profet al lui Dumnezeu 
şi că Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă 
este împărăţia Domnului pe pământ.

Ziua 4 (Prezentare generală 
a Cărţii lui Mormon)
Mărturia profetului Joseph Smith i- a ajutat pe cursanţi să- şi 
întărească mărturiile că volumul Cartea lui Mormon a fost 
scos la lumină prin darul şi puterea lui Dumnezeu. Domnul a 
păstrat Cartea lui Mormon pentru a ieşi la lumină în zilele din 
urmă. Autorii Cărţii lui Mormon au văzut zilele noastre şi au 
scris ceea ce avea să ne fie de cel mai mare ajutor. Cursanţii au 
fost încurajaţi să se gândească la întrebări care îi preocupă şi să 
caute răspunsurile în timp ce studiază Cartea lui Mormon.

Introducere
În lecţia din această săptămână se subliniază responsabilitatea 
fiecărui cursant de a învăţa Evanghelia. Se subliniază, de ase-
menea, rolul central al Cărţii lui Mormon în a- i ajuta pe cursanţi 
să- şi clădească o mărturie despre Isus Hristos şi Biserica Sa. Pe 
măsură ce predaţi, ajutaţi- i pe cursanţi să înţeleagă importanţa 
studierii cu sârguinţă a acestei scripturi sacre şi binecuvântările 
care le vor umple vieţile pe măsură ce vor face acest lucru.

Sugestii pentru predare

Să studiem scripturile
Puteţi începe prin a adresa cursanţilor următoarele întrebări:

• Care este diferenţa dintre cineva care citeşte Cartea lui Mor-
mon şi dobândeşte o mărturie şi cineva care o citeşte şi nu 
dobândeşte o mărturie? (Unii citesc doar cuvintele; alţii citesc 
cu credinţă, cu intenţie adevărată şi cu inimile deschise faţă de 
Duhul Sfânt.)

• Cum învaţă cineva adevărurile spirituale? (Puteţi să scrieţi pe 
tablă răspunsurile cursanţilor. Reveniţi la aceste răspunsuri 
după ce se citeşte declaraţia vârstnicului David A. Bednar de 
mai jos.)

Scrieţi următoarea afirmaţie pe tablă, omiţând cuvintele subli-
niate: „Căutaţi să învăţaţi, chiar prin studiu şi, de asemenea, prin 
credinţă”.

Recapitulaţi ce au învăţat cursanţii în această săptămână 
invitându- i să completeze spaţiile libere. Dacă au nevoie de 
ajutor, indicaţi- le să citească Doctrină şi legăminte 88:118. 
Întrebaţi- i ce înseamnă să cauţi să înveţi prin studiu şi prin 
credinţă. Pe măsură ce discutaţi despre aceasta, asiguraţi- vă că 
ei înţeleg că pentru învăţarea prin studiu şi credinţă este 
nevoie de efort personal.
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LeCţIa pentRu StuDIuL aCaSă

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă de ce este nevoie de 
efort şi muncă pentru a învăţa Evanghelia, rugaţi un cursant să 
citească următoarea explicaţie a vârstnicului David A. Bednar, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Invitaţi- i pe cursanţi să ur-
mărească ce se întâmplă când depun efort în învăţarea spirituală.

„Cursantul care- şi exercită libertatea de a alege acţionând con-
form principiilor corecte îşi deschide inima către Duhul Sfânt şi- I 
invită puterea de a preda şi de a mărturisi, precum şi mărturia- I 
care confirmă. Pentru învăţarea prin credinţă este nevoie de 
efort spiritual, mintal şi fizic şi nu doar acceptare pasivă” („Seek 
Learning by Faith”, Ensign, sept. 2007, p. 64).

Întrebaţi- i pe cursanţi: Ce a spus vârstnicul Bednar că se va în-
tâmpla cu un cursant care depune efort în învăţarea spirituală?

Invitaţi cursanţii să împărtăşească experienţe pe care le- au trăit 
când au făcut, din punct de vedere spiritual, un efort deosebit 
şi, ca rezultat, au simţit că sunt mai mult însoţiţi de Duhul Sfânt. 
Puteţi să adăugaţi mărturia dumneavoastră că eforturile noas-
tre de a studia, rugându- ne, Evanghelia vor invita Duhul 
Sfânt în procesul de învăţare.

Întrebaţi- i pe cursanţi: Ce lucruri anume puteţi face, în acest an, 
pentru a „[căuta] să învăţaţi… prin studiu şi, de asemenea, prin 
credinţă”?

Planul salvării
Recapitulaţi diferitele nume ale planului salvării, rugându- i pe 
cursanţi să scrie pe tablă numele pe care le- au consemnat în 
jurnalele lor pentru studiul scripturilor când au făcut tema 1 din 
lecţia pentru ziua 2. Dacă au nevoie de ajutor, indicaţi- le să- şi 
deschidă îndrumarele de studiu la pagina corespunzătoare.

Puteţi întreba: Ce vă învaţă aceste nume despre scopul planului 
salvării? (Planul Tatălui Ceresc este menit să aducă salvare şi 
fericire veşnice copiilor Săi.)

Explicaţi că vor exista multe oportunităţi, pe parcursul anului, de 
a învăţa cum adevărurile pe care le învăţăm din Cartea lui Mor-
mon îşi regăsesc locul în planul fericirii întocmit de Tatăl Ceresc. 
I- aţi putea ruga pe cursanţi ca, în timp ce studiază pe parcursul 
acestui an, să caute şi să marcheze în scripturile lor principiile 
referitoare la planul salvării. Le puteţi da câteva exemple de ceea 
ce ar putea găsi în timp ce vor studia. Încurajaţi cursanţii ca, pe 
parcursul anului, să împărtăşească clasei ceea ce află. 

Pagina de titlu, introducerea şi mărturiile 
martorilor
Invitaţi cursanţii să participe la o interpretare de roluri, 
imaginându- şi că înmânează un exemplar al Cărţii lui Mormon 
cuiva care nu este membru al Bisericii.

Împărţiţi clasa în două grupuri şi rugaţi membrii fiecărui grup 
să se pregătească pentru roluri discutând întrebările repartizate 
grupului lor. Ar putea fi util să scrieţi întrebările pe tablă înainte 
de începerea orei sau să înmânaţi fiecărui cursant o foaie cu 
întrebările. Îndemnaţi cursanţii să caute şi să marcheze infor-
maţiile pe care simt că ar trebui să le împărtăşească atunci când 
propovăduiesc despre Cartea lui Mormon.

Întrebări pentru grupul 1:
 1. Ce este Cartea lui Mormon? (Vezi Introducere, paragrafele 

1–3.)
 2. Care este scopul Cărţii lui Mormon? (Vezi pagina de titlu, 

paragraful 2.)
 3. Ce binecuvântări rezultă din trăirea unei vieţi potrivit 

preceptelor sau principiilor propovăduite în Cartea lui Mor-
mon? (Vezi Introducere, paragraful 6.)

Întrebări pentru grupul 2:
 1. Cum a fost scoasă la lumină Cartea lui Mormon? (Vezi 

Introducere, paragrafele 4–5.)
 2. Cum putem ajunge să ştim că este adevărată Cartea lui 

Mormon? (Vezi Introducere, paragraful 8.)
 3. Ce altceva mai putem cunoaşte prin puterea Duhului 

Sfânt? (Vezi Introducere, ultimul paragraf.)
După ce aţi lăsat timp de pregătire cursanţilor, alegeţi un cursant 
care să reprezinte o persoană care nu este membră a Bisericii. 
Rugaţi un voluntar din fiecare grup să prezinte un exemplar al 
Cărţii lui Mormon acelei persoane. Îndemnaţi cursanţii să folo-
sească răspunsurile la întrebările pe care le- a studiat grupul lor, 
pentru a propovădui primului cursant despre Cartea lui Mormon.

După ce termină interpretarea rolurilor, îi puteţi întreba pe ceilalţi 
membri ai clasei ce informaţii suplimentare ar fi putut împărtăşi 
dacă ar fi fost persoana care a prezentat exemplarul Cărţii lui 
Mormon. Puteţi, de asemenea, adresa întrebarea: Ce aţi învăţat 
sau ce v- aţi adus aminte despre Cartea lui Mormon în timpul 
acestei activităţi?

Pe măsură ce cursanţii răspund, asiguraţi- vă că ei înţeleg faptul 
că scriptura Cartea lui Mormon este o mărturie că Isus este 
Hristosul. Subliniaţi că este important să se acorde atenţie mo-
dului în care Cartea lui Mormon mărturiseşte despre Isus Hristos. 
Pe lângă aceasta, explicaţi că studiul Cărţii lui Mormon îi va ajuta 
să înţeleagă doctrina şi principiile Evangheliei lui Isus Hristos şi le 
va întări mărturiile despre Biserica Sa.

Readuceţi aminte cursanţilor că autorii Cărţii lui Mormon au 
văzut zilele noastre şi au scris ceea ce avea să ne fie de cel 
mai mare ajutor (vezi Mormon 8:35).

Întrebaţi- i pe cursanţi: Ce lucru aţi învăţat în această săptămână 
care vă va influenţa modul în care studiaţi Cartea lui Mormon?

Invitaţi mai mulţi cursanţi să împărtăşească modul în care 
plănuiesc să- şi îndeplinească responsabilitatea de a citi Cartea 
lui Mormon în timpul anului şcolar. Încheiaţi împărtăşindu- vă 
sentimentele şi mărturia despre Cartea lui Mormon şi modul în 
care studiul ei v- a influenţat viaţa.

Unitatea următoare (1 Nefi 1–6, 9)
Întrebaţi- i pe cursanţi dacă, vreodată, au ştiut că ceva era drept 
dar punerea în practică a acelui lucru părea grea sau chiar impo-
sibilă. Explicaţi că, în săptămâna ce urmează, ei vor descoperi că 
Nefi s- a confruntat cu acest tip de situaţie şi că ei vor învăţa de-
spre modul în care el s- a bizuit pe Dumnezeu pentru a îndeplini 
ceea ce părea imposibil.
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IntRoDuCeRe La 

prima carte a lui nefi 
De ce studiem această carte?
Pe măsură ce cursanţii studiază 1 Nefi, 
ei vor 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). Vor învăţa, 
de asemenea, că Dumnezeu doreşte 
să- i binecuvânteze pe copiii Săi. Lehi şi 
poporul său au avut parte de îndurarea 
şi binecuvântările lui Dumnezeu în timp 
ce au ţinut poruncile Sale. Lehi şi Nefi 
au căutat îndrumare de la Dumnezeu şi 
au primit- o prin vise, prin viziuni, prin 
Liahona şi prin Duhul Sfânt. Nefi a primit 
şi a consemnat o viziune atotcuprinză-
toare despre istoria pământului în care 
i s- a arătat omniscienţa lui Dumnezeu; 
botezul, slujirea şi răstignirea lui Isus Hris-
tos; distrugerea nefiţilor şi zilele din urmă. 
Dumnezeu i- a ajutat pe Nefi şi pe fraţii lui 
să obţină plăcile de alamă pentru a avea 
scripturile. De asemenea, El i- a salvat pe 
Lehi şi pe poporul său de la foamete în 
timp ce trăiau în deşert şi de la distrugere 
în timp ce se aflau pe ocean, aducându- i 
în siguranţă pe pământul făgăduit. În timp 
ce cursanţii studiază experienţele trăite 
de Nefi şi Lehi, relatate în această carte, 
ei pot învăţa cum să caute şi să primească 
binecuvântările cerului.

Cine a scris această carte?
Nefi, fiul lui Lehi, a scris această carte ca 
răspuns la porunca Domnului de a păstra 
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 distru-
gerea Ierusalimului şi la necesitatea ca fa-
milia lui să plece. În timp ce a continuat să 
caute şi să urmeze sfatul Domnului, Nefi a 
devenit un instrument în mâinile lui Dum-
nezeu. El s- a întors, cu supunere, la Ieru-
salim împreună cu fraţii săi, de două ori 
– prima dată, pentru a obţine plăcile de 
alamă şi, mai târziu, pentru a- i convinge 
pe Ismael şi pe familia lui să li se alăture în 
pustietate. Cu ajutorul Domnului, Nefi a 
construit corabia ce i- a purtat familia şi pe 
ceilalţi peste ocean, pe pământul făgăduit. 
Când Lehi a murit, Domnul l- a ales pe Nefi 
să fie conducătorul poporului său.

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Nefi a avut în minte trei categorii de 
cititori în timp ce a scris: urmaşii tatălui 
său, poporul de legământ al Domnului 
din ultimele zile şi toţi oamenii din lume 
(vezi 2 Nefi 33:3, 13). El a scris pentru a- i 
convinge pe toţi să vină la Isus Hristos şi să 
fie salvaţi (vezi 1 Nefi 6:4).

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 5:30). A scris- o în timp ce se 
afla în ţara lui Nefi.

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
acestei cărţi?
1 Nefi conţine mai multe consemnări 
despre manifestări cereşti prin intermediul 
viselor, al viziunilor şi al revelaţiilor directe. 
Aceste manifestări dovedesc faptul că 
Dumnezeu îi instruieşte, îi îndrumă şi îi 
protejează pe cei care- L caută:

• în timp ce Lehi se roagă, apare un stâlp 
de foc, iar el vede şi aude multe lucruri 
care- l fac să se cutremure (vezi 1 Nefi 
1:6–7);

• Lehi primeşte o viziune în care- L vede 
pe Dumnezeu şi citeşte dintr- o carte 
care profeţeşte despre distrugerea 
Ierusalimului şi captivitatea locuitorilor 
săi (vezi 1 Nefi 1:8–14);

• Domnul îi porunceşte lui Lehi să plece 
în pustiu împreună cu familia sa (vezi 
1 Nefi 2:1–2);

• Domnul îi porunceşte lui Lehi să- i tri-
mită pe fiii săi înapoi la Ierusalim pentru 
a obţine plăcile de alamă (vezi 1 Nefi 
3:2–4);

• un înger intervine atunci când Laman şi 
Lemuel îi lovesc pe Nefi şi pe Sam (vezi 
1 Nefi 3:29);

• Domnul porunceşte ca Nefi şi fraţii lui 
să se întoarcă la Ierusalim pentru a- i 
lua pe Ismael şi familia sa (vezi 1 Nefi 
7:1–2);

• Lehi şi Nefi primesc viziuni care includ 
pomul vieţii; naşterea, slujirea şi ispăşi-
rea lui Isus Hristos; istoria pământului 
făgăduinţei; restaurarea Evangheliei 

şi conflictele dintre forţele diavolului 
şi Biserica Mielului lui Dumnezeu (vezi 
1 Nefi 8; 11–14);

• lui Nefi i se arată cum să construiască o 
corabie care să poarte poporul său spre 
pământul făgăduit (vezi 1 Nefi 18:1).

1 Nefi conţine cronica unui popor care a 
călătorit şi a ajuns pe pământul făgăduin-
ţei, scrisă de unul dintre acei oameni. 
Ulterior, Cartea lui Mormon menţionează 
alte două grupuri care au călătorit şi au 
ajuns pe pământul făgăduit: muleciţii 
(vezi Omni 1:14–17) şi iarediţii (vezi Eter 
6:4–12).
De asemenea, cartea 1 Nefi cuprinde 
menţiuni despre două obiecte însemnate: 
sabia lui Laban şi o busolă sau un îndru-
mător numit Liahona (vezi 1 Nefi 18:12; 
Alma 37:38). Prin intermediul Liahonei, 
Domnul a condus familia lui Lehi prin 
pustiu şi peste ocean. Sabia lui Laban a 
fost transmisă din generaţie în generaţie 
până la sfârşitul civilizaţiei nefite. Liahona 
şi sabia lui Laban au fost îngropate îm-
preună cu plăcile de aur şi au fost arătate 
lui Joseph Smith şi celor trei martori (vezi 
D&L 17:1–2).

Rezumat
1 Nefi 1–7 Lehi îşi conduce familia 
în pustiu. Fiii săi se supun porun-
cilor Domnului, se întorc la Ierusa-
lim şi obţin plăcile de alamă; apoi, 
se reîntorc pentru a- i convinge 
pe Ismael şi pe familia lui să li se 
alăture în pustiu.

1 Nefi 8–15 Lehi şi Nefi primesc, 
fiecare, o viziune despre pomul 
vieţii. Nefi consemnează viziunea 
sa despre slujirea Salvatorului şi 
despre evenimentele istorice care 
au dus la restaurarea Evangheliei 
în zilele din urmă.

1 Nefi 16–18 Domnul îi conduce 
pe Lehi şi familia lui prin pustiu 
şi peste ocean spre pământul 
făgăduit.

1 Nefi 19–22 Nefi profeţeşte de-
spre Isus Hristos şi despre împrăş-
tierea şi adunarea lui Israel.
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LECŢIA 6

1 nefi 1

Sugestii pentru predare

1 Nefi 1:1–3
Nefi îşi începe cronica.
Invitaţi- i pe cursanţi să citească în gând 1 Nefi 1:1–3. Rugaţi- i să identifice de ce a scris Nefi 
această cronică.
• Ce motive a avut Nefi să facă o cronică despre experienţele sale de viaţă?
• De ce credeţi că Nefi a simţit că era „foarte plăcut Domnului” deşi trecuse prin „multe 

suferinţe”?

1 Nefi 1:4–20
Lehi primeşte o viziune şi- i avertizează pe oameni că Ierusalimul va fi distrus.
Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la un moment în care părinţii lor i- au avertizat cu 
privire la un pericol.
• De ce v- au avertizat părinţii voştri cu privire la acel pericol?
• În ce feluri îi avertizează Tatăl Ceresc pe copiii Săi?
Explicaţi că prima relatare din Cartea lui Mormon vorbeşte despre o perioadă în care mulţi 
oameni din Ierusalim erau ticăloşi. Invitaţi un cursant să citească 1 Nefi 1:4. Rugaţi- i pe cei 
din clasă să găsească în ce moduri i- a avertizat Domnul pe oamenii din Ierusalim.
Explicaţi că Lehi, tatăl lui Nefi, s- a aflat printre acei „mulţi profeţi” menţionaţi în acest ver-
set. El i- a avertizat pe oameni că trebuie să se pocăiască. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să des-
copere avertizările şi învăţăturile lui Lehi, organizaţi- i în echipe de câte doi şi rugaţi fiecare 
echipă să citească 1 Nefi 1:5–13. Rugaţi- i să identifice lucrurile pe care le- a văzut Lehi în vi-
ziune, fie însemnându- şi scripturile, fie făcând o listă pe hârtie. Acordaţi- le perechilor câteva 
minute să discute despre următoarea întrebare. (Puteţi scrie această întrebare pe tablă.)
• Cum v- aţi simţi dacă aţi vedea în viziune că oraşul vostru urmează să fie distrus?
După activitate, invitaţi cursanţii să citească în gând 1 Nefi 1:15, pentru a descoperi ce 
sentimente a avut Lehi în urma acestei viziuni.
• Care a fost reacţia lui Lehi faţă de lucrurile pe care le- a văzut?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 1 Nefi 1:14–15. Îndemnaţi clasa să caute motivele 
pentru care s- a bucurat Lehi. (Poate va trebui să explicaţi că, deşi Lehi a aflat că Ierusalimul urma 
să fie distrus, el a văzut, de asemenea, că cei care se încredeau în Dumnezeu nu aveau să piară.)
• În ce momente dificile din viaţa voastră L- aţi putut lăuda pe Dumnezeu?
• Care sunt câteva dintre binecuvântările pe care le primim pentru că recunoaştem, atunci 

când trecem prin momente dificile, „bunătatea şi îndurarea” Domnului?
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare următoarea afirmaţie:
„Asemenea profeţilor din vechime, profeţii de astăzi depun mărturie despre Isus Hristos 
şi predau Evanghelia Sa. Ei fac cunoscută voinţa şi caracterul adevărat al lui Dumnezeu. Ei 

Introducere
Cartea lui Mormon începe cu Lehi care îşi îndeplineşte cu 
credinţă rolul său de profet. Lehi a fost unul dintre „[mul-
ţii] profeţi… [care au profeţit] poporului că ei trebuie să 
se pocăiască” (1 Nefi 1:4). Când a profeţit despre distru-
gerea Ierusalimului şi a depus mărturie despre mântuirea 
ce vine prin Mesia, mulţi oameni l- au batjocorit şi au vrut 

să- l omoare. Cu toate acestea, Lehi s- a bucurat de mila 
şi puterea de salvare a Domnului. Pe măsură ce cursanţii 
învaţă despre slujirea lui Lehi, ei îşi pot spori înţelegerea 
despre rolul profeţilor din aceste zile. Pe măsură ce ei vor 
căuta dovezi ale milei şi preocupării lui Dumnezeu faţă 
de vieţile lor, relaţia lor cu El va deveni mai strânsă.

Studiul zilnic al 
scripturilor
Îi puteţi ajuta pe cursanţi 
să- şi îndeplinească rolul 
în procesul de învăţare, 
încurajându- i să studieze 
zilnic din Cartea lui Mor-
mon. Pe tot parcursul 
anului, aveţi în vedere 
modalităţi de a- i ajuta 
să- şi dezvolte obiceiul 
de a studia zilnic din 
scripturi. Puteţi împăr-
tăşi, din când în când, 
mărturia despre binecu-
vântările care rezultă din 
studiul zilnic al Cărţii lui 
Mormon.
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vorbesc cu mult curaj şi clar, demascând 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).
Subliniaţi faptul că Lehi este un exemplu al adevărului că profeţii avertizează împotriva 
păcatului şi propovăduiesc că salvarea vine prin Isus Hristos. (Puteţi scrie acest adevăr 
pe tablă.)
Invitaţi cursanţii să citească cu glas tare 1 Nefi 1:19–20.
• Ce a propovăduit Lehi?
• Cum au reacţionat oamenii la învăţăturile lui Lehi?
• De ce resping unii oameni din zilele noastre mesajele care vin din partea profeţilor 

Domnului?
• Când aţi fost binecuvântaţi sau protejaţi pentru că aţi urmat profetul?

1 Nefi 1:20
Nefi depune mărturie despre îndurarea blândă a Domnului.
Scoateţi în evidenţă faptul că, în cea de- a doua frază din 1 Nefi 1:20, Nefi îşi întrerupe 
povestirea pentru a împărtăşi un mesaj tuturor celor care- i citesc cuvintele. Rugaţi cursanţii 
să citească individual 1 Nefi 1:20, căutând mesajul pe care Nefi vrea să ni- l transmită. După 
cum este nevoie, îndreptaţi- le atenţia asupra expresiei pe care a folosit- o Nefi pentru a- şi 
prezenta mesajul („Eu, Nefi, vă voi arăta…”).
• În ce fel vă ajută faptul că acordaţi atenţie deosebită acestui fel de expresii în studiul 

personal al Cărţii lui Mormon?
• Ce a vrut Nefi să ne arate?
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 1:20. Invitaţi un alt cursant să citească 
Moroni 10:3. Rugaţi- i pe cei din clasă să găsească idei asemănătoare în ambele versete.
• Ce idee asemănătoare au vrut Nefi şi Moroni să observe cititorii Cărţii lui Mormon?
Ajutaţi cursanţii să identifice acest principiu: Îndurarea blândă a Domnului este oferită 
tuturor celor care dau dovadă de credinţă în El. (Puteţi scrie acest principiu pe tablă.)
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă ce este îndurarea blândă a Domnului şi cum să o 
recunoască în viaţa lor, împărtăşiţi următoarea declaraţie a vârstnicului David A. Bednar, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Îndurarea blândă a Domnului înseamnă binecuvântări 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.
Nu ar trebui să subestimăm sau să trecem cu vederea puterea îndurării blânde a Domnu-
lui” („Îndurarea blândă a Domnului”, Ensign sau Liahona, mai 2005, p. 99–100).
• În ce fel a explicat vârstnicul Bednar expresia „îndurarea blândă a Domnului”?
• Ce exemple ale îndurării blânde a Domnului aţi văzut în vieţile voastre sau ale persoane-

lor pe care le cunoaşteţi?
După ce li se acordă cursanţilor timp să răspundă la aceste întrebări, invitaţi- i să se 
gândească cum pot recunoaşte mai bine îndurarea blândă a Domnului în vieţile lor. 
Îndemnaţi- i să fie mai atenţi la îndurarea blândă pe care le- o oferă Domnul. Puteţi sugera 
să- şi consemneze experienţele legate de îndurarea blândă a Domnului în jurnalele lor. 
Le puteţi acorda timp să scrie în jurnalele lor pentru studiul scripturilor sau în caietele lor 
pentru seminar unul sau două moduri în care Domnul le- a oferit îndurarea Sa blândă.
Încheiaţi repetând mărturia lui Nefi din 1 Nefi 1:20 referitoare la îndurarea blândă a Dom-
nului. Împărtăşiţi- vă mărturia despre realitatea binecuvântărilor Domnului şi grijii pe care 
o poartă fiecăruia dintre noi. Îndemnaţi cursanţii să caute exemple ale îndurării blânde a 
Domnului în viaţa lor şi în întreg cuprinsul Cărţii lui Mormon.

Căutaţi expresii cheie
O modalitate de a- i ajuta 
pe cursanţi să aibă o 
mai bună experienţă în 
studiul zilnic al scriptu-
rilor este de a- i învăţa 
să caute expresii cheie. 
Autorii Cărţii lui Mor-
mon au folosit, adesea, 
expresii cheie pentru a 
accentua învăţămintele 
pe care încercau să le 
transmită sau pentru a 
recapitula principii pe 
care le- au propovăduit 
– expresii de genul „vă 
voi arăta”, „astfel, [noi] 
vedem” şi „vă vorbesc”. 
Îndemnaţi cursan-
ţii să acorde atenţie 
învăţămintelor care se 
desprind din astfel de 
expresii.
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Comentarii şi informaţii generale
1 Nefi 1:2. „Limba egiptenilor”
Nefi a spus că a făcut o cronică în „limba egiptenilor” 
(1 Nefi 1:2). Aproximativ 470 de ani mai târziu, regele 
Beniamin şi- a învăţat fiii „limba egiptenilor” (Mosia 
1:1–4). Sintagma „egipteana reformată” apare în 
Mormon 9:32. Moroni a indicat că, până în zilele sale, 
aproximativ 1.000 de ani de la timpul în care au trăit 
Lehi şi Nefi, oamenii schimbaseră limbile egipteană şi 
ebraică pe care le folosiseră Lehi şi Nefi.

1 Nefi 1:4. „Mulţi profeţi”
Nefi a spus că „mulţi profeţi” au venit printre oamenii 
din Ierusalim. Ştim că Ieremia, Obadia, Naum, Ha-
bacuc şi Ţefania au fost cu toţii profeţi care au trăit în 
aceeaşi perioadă şi au depus mărturie în Împărăţia lui 

Iuda. Ieremia 35:15 include un comentariu asemănător 
despre numărul mare de profeţi care au fost trimişi de 
Domnul pentru a avertiza poporul (vezi, de asemenea, 
2 Cronici 36:15–16).

Ieremia a fost un profet puternic, contemporan lui Lehi 
şi Nefi, aşa cum se menţionează în 1 Nefi 5:13 şi 7:14. 
El a slujit printre iudei între anii 626 î.H. şi 586 î.H. Spre 
deosebire de Lehi, Ieremia a rămas în Ierusalim şi a con-
tinuat să- i cheme pe oameni la pocăinţă (vezi Ghidul 
pentru scripturi, „Ieremia”). După ce Lehi a părăsit Ieru-
salimul, Ieremia a fost aruncat în închisoare. În timp ce 
s- a aflat în închisoare, el a scris cartea Plângerile, în care 
a deplâns distrugerea Ierusalimului şi faptul că oamenii 
nu s- au pocăit.

Idei suplimentare pentru predare
1 Nefi 1:2–3, 20. Să consemnăm îndurarea blândă 
din vieţile noastre
• Ce însemnătate are faptul de a vă consemna expe-

rienţele într- un jurnal?

Nefi a depus mărturie despre îndurarea blândă a Domnu-
lui în viaţa sa. El ne- a învăţat că toţi cei care au credinţă 
în Isus Hristos pot avea o asemenea binecuvântare. Pre-
şedintele Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie, a descris 
un moment în care a simţit îndemnul de a consemna 
dovezi ale bunătăţii lui Dumnezeu faţă de familia sa:

„Am venit acasă târziu de la o îndatorire de la Biserică. 
Se întunecase deja. Socrul meu, care locuia lângă noi, 
m- a surprins în timp ce mă îndreptam spre uşa de la 
intrarea casei mele. Căra pe umeri o grămadă de ţevi, 
mergând foarte repede, şi era îmbrăcat în hainele de 
lucru. Ştiam că tot lucra la un sistem de pompare a apei 
de la un izvor aflat sub proprietatea noastră.

Mi- a zâmbit, a vorbit în şoaptă şi apoi a zbughit- o de 
lângă mine în întuneric pentru a- şi continua munca. 
Am făcut câţiva paşi spre casă, gândindu- mă la ce făcea 
el pentru noi şi, cum am ajuns lângă uşă, am auzit în 
mintea mea – nu din glasul meu – aceste cuvinte: «Nu 
îţi ofer aceste experienţe pentru tine. Notează- le».

Am intrat. Nu m- am dus la culcare. Deşi eram obosit, 
am scos o foaie de hârtie şi am început să scriu. Şi cum 
făceam aşa, am înţeles mesajul pe care- l auzisem în 
mintea mea. Trebuia să ţin o evidenţă ca astfel copiii 

mei să citească, la un moment dat în viitor, despre cum 
am văzut influenţa mâinii lui Dumnezeu binecuvântând 
familia noastră…

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 următoarea 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 noastră?». 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” („O, aduceţi- vă aminte, aduceţi- vă 
aminte”, Ensign sau Liahona, nov. 2007, p. 66–67).

1 Nefi 1:4–20. Analogii între Lehi şi Joseph Smith
Invitaţi- i pe cursanţi să citească 1 Nefi 1:4–20, căutând 
evenimente majore din această perioadă a vieţii lui 
Lehi. Apoi, rugaţi- i să recapituleze Joseph Smith – 
Istorie 1:1–35, căutând evenimente majore din viaţa 
profetului Joseph Smith. Rugaţi- i pe cursanţi să gă-
sească analogii între viaţa lui Lehi şi a lui Joseph Smith. 
(Răspunsurile ar putea include: amândoi L- au căutat 
pe Dumnezeu în rugăciune sinceră, I- au văzut pe Tatăl 
şi pe Fiul, le- au spus altora despre viziunile lor, au fost 
respinşi de mulţi oameni, vieţile le- au fost ameninţate, 
li s- a cerut să se mute în locuri noi şi L- au pus pe Dum-
nezeu mai presus de bunurile lumeşti şi de lauda lumii.)
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Sugestii pentru predare

1 Nefi 2:1–7
Dumnezeu îi porunceşte lui Lehi să plece în pustiu.
Rugaţi- i pe cursanţi să- şi imagineze că părinţii lor le- au spus că familiile lor trebuie să- şi 
părăsească a doua zi căminele, abandonându- şi aproape toate bunurile. Vor merge prin 
pustiu, luând cu ei doar proviziile de care au nevoie pentru a rămâne în viaţă.
• Cum aţi reacţiona?
• În ce fel s- ar schimba reacţia voastră dacă aţi şti că porunca de a pleca în pustiu este de 

la Domnul?
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 2:1–6. Rugaţi- i pe membrii clasei să gă-
sească motive pentru care Lehi şi- a condus familia în pustiu.
• Ce poruncă a primit Lehi de la Domnul? (Vezi 1 Nefi 2:2.)
• Ce puteţi învăţa, din deciziile lui Lehi, cu privire la ce să luaţi cu voi şi ce să lăsaţi în urmă?
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 2:7.
• Lehi a oferit mulţumiri Domnului imediat ce şi- a părăsit casa şi bunurile. Ce putem 

învăţa din aceasta?
• Pentru ce lucruri a trebuit să fie Lehi recunoscător?
Scrieţi următoarea afirmaţie pe tablă: Când suntem credincioşi şi supuşi, Domnul ne va 
ajuta în momente de încercare.
• Când aţi simţit că Domnul v- a ajutat în momente de încercare? (Îndemnaţi cursanţii să 

caute îndrumarea Spiritului în timp ce răspund la această întrebare. Ajutaţi- i să înţeleagă 
faptul că nu trebuie să împărtăşească experienţe care sunt prea personale sau particulare).

1 Nefi 2:8–15
Laman şi Lemuel cârtesc împotriva tatălui lor.
Rugaţi- i pe cursanţi să- şi adreseze întrebarea dacă au cârtit vreodată, verbal sau în sinea 
lor, cu privire la o poruncă a Domnului sau la o rugăminte a unui părinte sau a unui condu-
cător al Bisericii. Acordaţi- le câteva momente să se gândească la experienţele lor.
• De ce cârtim uneori atunci când ni se oferă îndrumare?
Scrieţi pe tablă râu şi vale. Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 2:8–10.
• Ce a vrut să spună Lehi când şi- a exprimat dorinţa ca Laman să fie asemenea unui râu? 

Ce a vrut să spună el când şi- a exprimat dorinţa ca Lemuel să fie asemenea unei văi? 
(I- aţi putea ruga pe cursanţi să- şi scrie răspunsurile pe tablă în dreptul cuvintelor râu şi 
vale.)

• Ce încerca Lehi să- i înveţe pe Laman şi Lemuel?
Invitaţi- i pe cursanţi să citească în gând1 Nefi 2:11–14.
• Care sunt câteva motive pentru care Laman şi Lemuel au cârtit împotriva tatălui lor?
• În 1 Nefi 2:11, cuvântul încăpăţânare se referă la mândrie sau îndărătnicie. De ce senti-

mentele de mândrie îi fac, uneori, pe oameni să cârtească?

Introducere
Relatarea din 1 Nefi 2 cuprinde reacţii diferite la po-
runci ce vin din partea Domnului. Lehi s- a supus porun-
cii Domnului de a- şi conduce familia în pustiu. Fiind puşi 

în faţa acestei porunci dificile, Laman şi Lemuel s- au 
răzvrătit. Spre deosebire de ei, Nefi a căutat o mărturie 
care să confirme acea poruncă.
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• De ce credeţi că faptul de a nu înţelege planurile lui Dumnezeu poate duce, adesea, la 
cârtire?

Explicaţi că un motiv pentru care Satana vrea ca noi să cârtim este acela de a ne împiedica 
să- i urmăm pe profeţii în viaţă, pe alţi conducători inspiraţi şi pe părinţi. În cadrul discuţiei, 
puteţi împărtăşi următoarele idei dintr- o cuvântare a vârstnicului H. Ross Workman, din 
Cei Şaptezeci:
„Cârtirea constă în trei paşi, fiecare din ei ducând spre următorul, pe o cărare abruptă a ne-
supunerii. Primul, oamenii încep să pună sub semnul întrebării. Ei pun sub semnul întrebă-
rii «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. Scuzele lor duc la al treilea pas: devin 
înceţi în a asculta porunca Învăţătorului…
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).
Invitaţi cursanţii să răspundă la următoarea întrebare în jurnalele lor pentru studiul scriptu-
rilor sau în caietele lor pentru seminar:
• Ce puteţi face dacă vă găsiţi în situaţia de a cârti împotriva profeţilor şi poruncilor Domnului?

1 Nefi 2:16–19
Nefi caută să obţină cunoaştere de la Domnul.
Invitaţi cursanţii să citească în gând şi să mediteze la 1 Nefi 2:16, 19.
• Cum a reacţionat Nefi la mesajul tatălui său?
• Când L- aţi chemat pe Dumnezeu în rugăciune şi aţi simţit că inima voastră se înmoaie?
Oferiţi- le cursanţilor ocazia să vorbească despre anumite momente în care Domnul le- a 
înmuiat inimile (amintiţi- le că nu trebuie să se simtă obligaţi să împărtăşească experienţe 
care sunt prea personale sau particulare). Pe lângă acestea, puteţi vorbi despre un moment 
în care Domnul a înmuiat inima dumneavoastră. Încredinţaţi- i pe cursanţi că, atunci când 
chemăm numele lui Dumnezeu în rugăciune, El ne poate înmuia inima pentru a 
crede cuvintele Sale.
Citiţi cu glas tare 1 Nefi 2:19. Rugaţi cursanţii să explice cu propriile cuvinte înţelesul 
termenilor „sârguinţă” şi „umilinţa inimii”. Îndemnaţi- i să- L caute pe Domnul aşa cum a 
făcut- o Nefi.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 2:17–18.
• Ce principii putem învăţa din reacţiile diferite pe care le- au avut Nefi, Sam, Laman şi 

Lemuel?
• În ce momente cuvintele unui membru al familiei sau ale unui prieten v- au întărit cre-

dinţa, la fel cum cuvintele lui Nefi au întărit credinţa lui Sam?

1 Nefi 2:20–24
Cei care ţin poruncile vor prospera.
Rugaţi- i pe cursanţi să citească 1 Nefi 2:20–21. Invitaţi- i să identifice sau să marcheze 
promisiunea „atât timp cât voi veţi ţine poruncile Mele, veţi prospera”. Explicaţi că, în timp 
ce vor studia Cartea lui Mormon, ei vor citi despre multe situaţii în care această promisiune 
a fost îndeplinită.
Puteţi împărtăşi următoarea afirmaţie făcută de vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli:
„Supunerea este prima lege a cerului. Tot progresul, toată perfecţiunea, toată salvarea, toată 
evlavia, tot ceea ce este drept, just şi adevărat, toate lucrurile bune sunt oferite celor care 
trăiesc potrivit legilor Celui care este etern. Nu este nimic mai important în toată eterni-
tatea decât ţinerea poruncilor lui Dumnezeu” (The Promised Messiah: The First Coming of 
Christ [1978], p. 126).

Întrebări care 
invită inspiraţia
Preşedintele Henry B. 
Eyring, din Prima Preşe-
dinţie, ne- a învăţat că 
unele întrebări invită 
inspiraţia. El i- a sfătuit 
pe învăţători să adre-
seze întrebări care- i 
invită „pe oameni să- şi 
aducă aminte de ceea 
ce au simţit”. Adresarea 
întrebărilor ce le permit 
cursanţilor să reflecteze 
asupra experienţelor 
din trecut, şi nu doar să 
reproducă informaţii, 
îi poate pregăti să fie 
învăţaţi de către Spirit. 
Preşedintele Eyring a 
spus: „Ar fi înţelept să 
aşteptaţi puţin înainte 
de a numi pe cineva să 
răspundă. Chiar şi cei 
care nu vorbesc se vor 
gândi la experienţe 
spirituale. Aceasta va 
invita Duhul Sfânt” 
(„The Lord Will Multiply 
the Harvest” [cuvântare 
adresată învăţătorilor 
de religie din cadrul SEB, 
6 februarie, 1998], p. 6, 
si.lds.org).
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Împărtăşiţi- vă mărturia că Dumnezeu îi binecuvântează pe cei care sunt supuşi şi 
credincioşi. Asemenea lui Nefi, cursanţii pot avea încredere că vor primi îndrumare de la 
Domnul. Îndemnaţi- i să se străduiască să devină mai supuşi şi să urmeze îndemnurile ce 
vin din partea Spiritului Sfânt.

Comentarii şi informaţii generale
1 Nefi 2:2–6. Ruta probabilă urmată de familia lui 
Lehi
Este posibil ca Lehi să- şi fi condus familia spre Marea Ro-
şie, aproape de Golful Aqaba, la aproximativ 180 de mile 
(290 de kilometri) depărtare de Ierusalim. Acest lucru 
ar fi necesitat călătoria printr- un ţinut foarte călduros şi 
arid, cunoscut pentru hoţii care aşteptau să- i jefuiască pe 
călătorii nepregătiţi. După ce au ajuns la Marea Roşie, 
familia a călătorit încă trei zile înainte de a- şi aşeza 
corturile în valea de lângă un râu. Este posibil ca acea că-
lătorie de la Ierusalim până în valea acelui râu să fi durat 
aproximativ 14 zile. Le puteţi aminti cursanţilor despre 
aceste distanţe şi durate de timp în timp ce citesc despre 
călătoria înapoi spre Ierusalim a lui Nefi şi a fraţilor săi.

1 Nefi 2:7. Să arătăm recunoştinţă Domnului
Recunoştinţa lui Lehi pentru îndrumarea şi protecţia 
oferite de Domnul este arătată în 1 Nefi 2:7: „A con-
struit un altar din pietre şi a oferit o jertfă Domnului şi 
a mulţumit Domnului, Dumnezeului nostru”. Aceasta 
este prima dintre multele consemnări din Cartea lui 
Mormon în care ucenicii credincioşi ai lui Hristos au ofe-
rit jertfe şi daruri arse pentru a- şi exprima recunoştinţa 
faţă de Dumnezeu (vezi, de exemplu, 1 Nefi 7:22; Mosia 
2:3–4). Toţi copiii Tatălui Ceresc trebuie să- şi exprime sincer recunoştinţa şi supunerea faţă de El dacă doresc 

să fie plăcuţi Lui (vezi D&L 59:21).

n
Marea 

Mediterană
Marea Galileii

Marea Moartă

Golful Persic

Oceanul Indian

Ierusalim

Deşertul Arabic

Marea  
Roşie

Abundenţa (?)

„Pe ţărmurile din apropierea 
Mării Roşii” (1 Nefi 2:5)

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

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

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

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

Idee suplimentară pentru predare
1 Nefi 2:1–3, 16–19. Inimile înmuiate şi revelaţia
Reamintiţi cursanţilor că, în 1 Nefi 1, Nefi descrie o re-
velaţie pe care a avut- o Lehi în timp ce era „copleşit de 
Spirit” (1 Nefi 1:7). În acea viziune, Lehi a citit dintr- o 
carte ce conţinea profeţii şi a fost „[umplut] de Spirit“ 
(1 Nefi 1:12). În 1 Nefi 2, subiectul revelaţiei continuă, 
în timp ce Nefi vorbeşte despre cum a fost avertizat ta-
tăl său de Domnul într- un vis (vezi 1 Nefi 2:1–3). De ase-
menea, Nefi ne spune despre experienţa sa proprie prin 
care a primit revelaţie şi a ascultat de glasul Domnului.
Expuneţi două obiecte – unul moale şi absorbant (cum 
ar fi o cârpă sau un burete) şi unul tare (cum ar fi o 
piatră). Apoi, invitaţi un cursant să citească cu glas tare 
1 Nefi 2:16–19.

• În ce fel au fost inimile lui Lehi, Nefi şi Sam asemenea 
acestui obiect moale?

• În ce fel au fost inimile lui Laman şi Lemuel asemenea 
acestui obiect tare?

• În ce fel ne este influenţată abilitatea de a primi 
revelaţie de starea inimii noastre?

Ajutaţi cursanţii să înţeleagă că Domnul ne revelează 
cunoaştere în timp ce- L căutăm cu sârguinţă. Ca parte a 
acestei discuţii, puteţi grupa cursanţii în echipe de câte 
doi şi îi puteţi ruga să citească definiţia cuvântului „Re-
velaţie” din Ghidul pentru scripturi. Rugaţi- i să discute 
despre următoarea întrebare:
• Ce putem face pentru a ne pregăti să primim revela-

ţie de la Domnul?
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1 nefi 3–4

Sugestii pentru predare

1 Nefi 3:1–9, 19–20
Fiii lui Lehi se întorc la Ierusalim pentru a obţine plăcile de alamă.
Scrieţi următoarele afirmaţii pe tablă înainte de începerea orei. Rugaţi- i pe cursanţi să 
aleagă afirmaţia care ei cred că descrie cel mai bine felul în care ne ajută Domnul atunci 
când ne cere să facem lucruri dificile.
Atunci când vă străduiţi să îndepliniţi o poruncă sau o responsabilitate dificilă care vine din 
partea Domnului, El:

 a.  va schimba porunca pentru ca ea să fie simplă şi uşor de îndeplinit de către voi;
 b.  vă va binecuvânta eforturile, oferindu- vă o cale pentru ca voi să îndepliniţi porunca, 

deşi aceasta tot ar putea fi dificilă;
 c.  va interveni şi va face toată munca în locul vostru;
 d.  vă va cere să faceţi totul de unul singur, fără niciun ajutor.

Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească răspunsul pe care l- au ales şi motivul pentru care 
l- au ales.
Explicaţi că sunt multe feluri în care Domnul îi poate binecuvânta pe aceia care se strădu-
iesc să îndeplinească poruncile Sale. În timp ce cursanţii studiază consemnarea lui Nefi 
din 1 Nefi 3–4, invitaţi- i să găsească exemple care ilustrează acest principiu. De asemenea, 
îndemnaţi cursanţii să remarce felul în care Nefi şi fraţii săi au răspuns provocărilor în 
moduri diferite.
Rugaţi mai mulţi cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 1 Nefi 3:1–9. Invitaţi restul 
membrilor clasei să asculte şi să descopere motive pentru care Nefi a fost dispus să facă 
ceea ce i- a cerut tatăl său.
Laman şi Lemuel au simţit că porunca lui Lehi de a se întoarce la Ierusalim pentru plăcile 
de alamă „[era] un lucru greu” (1 Nefi 3:5). Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă câteva 
dintre motivele pentru care Laman şi Lemuel ar fi putut avea astfel de sentimente, le puteţi 
aminti că ei călătoriseră deja o distanţă lungă de la Ierusalim.
• De ce credeţi că Nefi a fost dispus să facă fără să cârtească ceea ce i- a cerut tatăl său?
Invitaţi- i pe cursanţi să enunţe din nou principiul despre care depune mărturie Nefi în 
1 Nefi 3:7 folosind o expresie de felul „dacă – atunci”. De exemplu, cursanţii ar putea spune 
că, dacă noi căutăm să îndeplinim ceea ne porunceşte Domnul, atunci El va pregăti 
o cale pentru ca noi să îndeplinim acea poruncă. Subliniaţi faptul că 1 Nefi 3:7 este o 
scriptură de bază. Explicaţi cursanţilor că, pe parcursul anului, ei se vor concentra asupra 
unui număr de 25 de fragmente ce conţin scripturi de bază (pentru mai multe informa-
ţii, consultaţi anexa acestui manual). Referinţe la cele 25 de scripturi de bază se găsesc 
pe spatele semnului de carte pentru seminar. Îi puteţi îndemna pe cursanţi să marcheze 
într- un mod distinctiv fragmentele ce conţin scripturi de bază, astfel încât să le poată găsi 
cu uşurinţă.
• Când aţi simţit că Domnul „a pregătit o cale” pentru ca voi să ţineţi poruncile Sale?

Introducere
Domnul i- a poruncit lui Lehi să- şi trimită fiii înapoi la 
Ierusalim pentru a obţine plăcile de alamă de la Laban. 
Laman şi Lemuel nu au înţeles cum ar putea îndeplini 
acea poruncă, dar Nefi a avut credinţă că Domnul 
va pregăti o cale ca ei să îndeplinească ceea ce El a 

poruncit. Deşi a întâmpinat greutăţi în repetate rân-
duri, Nefi a stăruit cu credinţă să facă ceea de Domnul 
i- a cerut. Drept rezultat, el a fost condus de Spiritul 
Sfânt şi a obţinut plăcile.

1 Nefi 3:7 este 
scriptură de bază. 
Folosiţi ideea de predare 
a scripturii de bază de la 
sfârşitul lecţiei pentru a- i 
ajuta pe cursanţi să o 
memoreze. 
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Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 3:3, 19–20. Rugaţi restul clasei să asculte 
şi să descopere expresii care explică de ce erau plăcile de alamă atât de valoroase pentru 
familia lui Lehi şi urmaşii săi. (Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze aceste expresii în 
scripturile lor.) După ce cursanţii au împărtăşit ceea ce au descoperit, explicaţi că plăcile de 
alamă erau un volum de scripturi din vechime, dintre care multe conţineau aceleaşi scrieri 
şi informaţii ca Vechiul Testament.
• De ce credeţi că scrierile de pe plăcile de alamă erau atât de importante, încât Nefi şi 

fraţii lui să se întoarcă la Ierusalim pentru a le obţine? 
• Ce lucruri valoroase pentru voi conţin scripturile din zilele noastre? De ce sunt aceste 

lucruri de valoare pentru voi?

1 Nefi 3:10–31
Laban fură bogăţiile lui Lehi şi încearcă să- i omoare pe Nefi şi pe fraţii săi.
Invitaţi jumătate din clasă să studieze prima încercare a lui Nefi şi a fraţilor săi de a obţine 
plăcile de alamă (vezi 1 Nefi 3:10–18). Invitaţi cealaltă jumătate să studieze cea de- a doua 
încercare (vezi 1 Nefi 3:21–31). Rugaţi cursanţii să studieze individual şi să răspundă la 
următoarele întrebări. Îi puteţi ruga să îndeplinească această însărcinare consemnându- şi 
răspunsurile în jurnalele lor pentru studiul scripturilor sau în caietele lor pentru seminar. 
Scrieţi întrebările pe tablă sau pe foi de hârtie şi înmânaţi- le fiecărui cursant.

 1. Cine s- a dus?
 2. Ce au făcut? 
 3. Cum au reacţionat după ce încercarea a eşuat?
 4. Pentru cei care studiază prima încercare: Nefi şi fraţii săi s- au „întristat nespus de tare” 

după ce n- au reuşit să obţină plăcile (vezi 1 Nefi 3:14). Prin ce s- a deosebit răspunsul 
lui Nefi la acest eşec de cel al fraţilor săi? (Vezi 1 Nefi 3:15–16.)
Pentru cei care studiază a doua încercare: Laman şi Lemuel s- au mâniat pe Nefi după 
ce a doua lor încercare nu a reuşit. L- au bătut şi i- au vorbit cu răutate. Chiar şi după 
ce un înger a promis că Domnul li- l va da pe Laban în mâinile lor, ei au continuat să 
cârtească şi să pună la îndoială capacitatea lor de a reuşi. În ce fel a afectat mânia lui 
Laman şi a lui Lemuel capacitatea lor de a avea credinţă în promisiunea îngerului? În 
ce fel împiedică mânia, cearta, cârtirea şi necredinţa, capacitatea noastră de a înţelege 
mesajul pe care îl are Dumnezeu pentru noi? (Vezi 1 Nefi 3:28–31; 3 Nefi 11:29.)

 5. Ce cunoaştere aţi dobândit din versetele pe care le- aţi studiat?
După ce cursanţii au avut suficient timp pentru a răspunde la întrebări, invitaţi câţiva dintre 
ei să- şi împărtăşească răspunsurile.

1 Nefi 4:1–38
Nefi obţine plăcile de alamă.
Rugaţi- i pe cursanţi să identifice întrebările pe care Laman şi Lemuel le- au adresat în 
1 Nefi 3:31.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 4:1–3. Rugaţi membrii clasei să asculte răs-
punsurile pe care le- a oferit Nefi la întrebările fraţilor săi.
• Ce legătură a avut povestirea despre Moise cu întrebările lui Laman şi Lemuel?
În cazul în care cursanţii au nevoie de ajutor pentru a răspunde la întrebare, explicaţi că 
Moise a avut de înfruntat o încercare asemănătoare când i s- a cerut să- i scoată pe copiii 
lui Israel afară din Egipt. În pofida încercărilor repetate, Moise nu a reuşit să- l convingă pe 
faraon să- i elibereze pe copiii lui Israel din sclavie. Cu toate acestea, Moise a stăruit să facă 
ceea ce Domnul i- a poruncit, iar Domnul a pregătit o cale ca el să- i elibereze pe copiii lui 
Israel. Nefi a aplicat exemplul lui Moise împrejurărilor familiei sale. El a avut încredere că 
Dumnezeu va pregăti o cale şi pentru ei.
• Ce principiu învăţaţi din răspunsul pe care l- a oferit Nefi fraţilor săi?
Deşi cursanţii îşi pot formula răspunsurile în moduri puţin diferite, ei ar trebui să exprime 
că, dacă stăruim cu credinţă să facem ceea ce ne cere Domnul, în pofida dificultăţilor, 
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El va pregăti o cale ca noi să îndeplinim ceea ce El porunceşte. (Puteţi scrie acest prin-
cipiu pe tablă.)
Faceţi referire la afirmaţiile pe care le- aţi afişat pe tablă la începutul lecţiei.
• Acum, după ce aţi studiat experienţa lui Nefi, care afirmaţie credeţi că rezumă cel mai 

bine principiul pe care tocmai l- aţi identificat?
În timp ce cursanţii studiază restul consemnării lui Nefi, îndemnaţi- i să caute o confirmare 
a acestui principiu în rezultatele perseverenţei lui Nefi.
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 4:4–6. Le puteţi sugera cursanţilor să mar-
cheze 1 Nefi 4:6 în scripturile lor.
Ajutaţi- i să înţeleagă că Domnul ne poate inspira să facem un lucru fără să ne dezvăluie 
imediat cum, când sau de ce trebuie să facem acel lucru. Nefi a învăţat cum, când şi de ce îl 
va ajuta Domnul doar după ce el I- a permis Duhului Sfânt să- l îndrume şi după ce a hotărât 
să acţioneze cu credinţă.
Spuneţi- le cursanţilor că preşedintele Harold B. Lee a observat că, adesea, noi vrem să 
vedem „de la început sfârşitul” sau rezultatul, înainte de a urma îndrumarea Domnului. El 
ne- a sfătuit:
„Trebuie să învăţaţi să mergeţi pe linia dintre lumină şi întuneric şi, poate, să faceţi câţiva 
paşi în întuneric [în necunoscut] şi veţi descoperi că lumina va apărea şi vă va călăuzi” (în 
Lucile C. Tate, Boyd K. Packer: A Watchman on the Tower [1995], p. 137–138).
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 4:7.
• În 1 Nefi 4:7, ce este important în propoziţia „totuşi, am mers înainte”?
• Ce ne învaţă experienţa lui Nefi despre legătura dintre dorinţa noastră de „a merge şi a 

face” şi capacitatea noastră de a fi conduşi de către Domnul?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 1 Nefi 4:8–18.
• Ce motive i- a dat Spiritul lui Nefi pentru porunca Domnului de a- l omorî pe Laban?
Faceţi un rezumat al restului relatării lui Nefi despre obţinerea cu succes a plăcilor (vezi 
1 Nefi 4:19–38) sau invitaţi un cursant care cunoaşte restul povestirii să facă acest rezumat. 
Rugaţi cursanţii să identifice principii pe care le văd ilustrate în acest ultim efort de a obţine 
plăcile. După ce îşi expun ideile, adăugaţi, depunându- vă mărturia că, atunci când avem 
credinţă în Dumnezeu şi căutăm să facem ceea ce ne cere, chiar când nu putem vedea 
rezultatul final, El ne va îndruma prin influenţa Duhului Sfânt.
Pentru a întări mărturiile cursanţilor despre acest principiu, invitaţi- i să împărtăşească 
experienţe în care au acţionat cu credinţă, fără a şti dinainte când şi în ce fel urma să- i ajute 
Dumnezeu.
Invitaţi cursanţii să se gândească la o situaţie cu care se confruntă în acest moment, în care 
cerinţele Domnului sunt dificile pentru ei. Rugaţi- i să consemneze în jurnalele lor pentru 
studiul scripturilor ce vor face pentru a- I arăta Domnului dorinţa lor de „a merge şi a face” 
ceea ce a poruncit El. După ce termină de scris, exprimaţi- vă încrederea că, pe măsură ce 
dăm dovadă de credinţă, Domnul ne va ajuta să îndeplinim orice lucru ne cere.

Scriptură de bază – 1 Nefi 3:7
Scrieţi pe tablă supunere, credinţă şi încredere. Întrebaţi: 
• Ce dovezi ale supunerii, credinţei şi încrederii lui Nefi vedeţi în 1 Nefi 3?
• În ce fel pot ajuta asemenea însuşiri o persoană care a fost chemată să slujească în 

misiune?
Invitaţi fiecare cursant să scrie o scrisoare unui misionar, în care să- l roage să spună în ce 
fel a văzut versetul 1 Nefi 3:7 pus în practică. Încurajaţi cursanţii să împărtăşească răspun-
surile pe care le primesc la scrisorile lor.
Notă. La sfârşitul fiecărei lecţii care cuprinde un fragment cu o scriptură de bază, veţi 
descoperi o activitate suplimentară destinată să- i ajute pe cursanţi să memoreze fragmen-
tul. Puteţi folosi aceste activităţi oricând (pentru mai multe informaţii, consultaţi anexa şi 
manualul Predarea şi învăţarea din Evanghelie ). Datorită naturii şi duratei lecţiei de astăzi, 
puteţi folosi această activitate într- o altă zi, când veţi avea mai mult timp.

Să citim scripturile 
în clasă
Citirea scripturilor în 
clasă îi poate ajuta pe 
cursanţi să înţeleagă mai 
bine versetele pe care 
le studiază. De aseme-
nea, îi poate ajuta să 
devină mai încrezători 
în abilitatea lor de a citi 
scripturile pe cont pro-
priu. Cu toate acestea, 
un învăţător nu trebuie 
să stânjenească niciodată 
cursanţii obligându- i să 
citească cu glas tare dacă 
acest lucru îi face să se 
simtă incomod. Unele 
moduri de a studia scrip-
turile împreună în clasă 
includ:
 1. citirea, pe rând, de 

către cursanţi cu glas 
tare;

 2. citirea de către în-
văţător, cu glas tare, 
în timp ce cursanţii 
urmăresc în scriptu-
rile lor;

 3. desemnarea câtorva 
cursanţi să citească 
un fragment din 
scripturi în care 
vorbesc mai multe 
persoane;

 4. citirea, cu clas tare, 
de către cursanţii 
împărţiţi în grupuri 
mici sau perechi.
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1 nefi 5

Sugestii pentru predare

1 Nefi 5:1–9
Fiii lui Lehi se întorc în siguranţă la familia lor în pustiu.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 5:1–3. Rugaţi membrii clasei să caute mo-
tive pentru care Saria a început să se plângă.
• Care erau nemulţumirile Sariei? (Răspunsurile le pot include pe acelea că Lehi era un 

vizionar, că şi- a condus familia departe de ţara moştenirii lor şi că luase hotărâri care ar fi 
putut duce la pierderea fiilor lor şi la moartea lor în pustiu).

Rugaţi cursanţii să se gândească la un moment în care, poate, s- au plâns din pricina unei 
situaţii deşi nu cunoşteau toate detaliile legate de situaţia respectivă.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 5:4–6. Rugaţi- i pe cei din clasă să acorde 
atenţie modului în care a răspuns Lehi la plângerile Sariei.
• Ce vă impresionează la felul în care a răspuns Lehi la plângerile Sariei? (Aţi putea scoate 

în evidenţă că Lehi a răspuns cu credinţă şi încredere în Domnul, nu cu teamă sau îndo-
ială. Nu şi- a pierdut răbdarea şi nu a răspuns cu mânie.)

• Ce putem învăţa din răspunsul lui Lehi oferit Sariei?
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 5:7–9.
• Ce a dobândit Saria din această experienţă?

1 Nefi 5:10–22
Lehi cercetează plăcile de alamă.
Rugaţi cursanţii să se gândească dacă există vreun lucru pentru care consideră că merită să 
se sacrifice pentru a- l dobândi sau a- l păstra.
Invitaţi un cursant să rezume 1 Nefi 3–4 şi să vorbească despre sacrificiile pe care le- a făcut 
familia lui Lehi pentru a obţine plăcile de alamă. (Nefi şi fraţii săi şi- au riscat vieţile, şi- au 
sacrificat bogăţiile şi au călătorit foarte mult.)
• De ce credeţi că a fost necesar un asemenea sacrificiu?
Explicaţi că, după ce familia a oferit jertfe şi au mulţumit Domnului, Lehi a început imediat 
să citească scrierile de pe plăci. Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 
1 Nefi 5:11–16. Rugaţi membrii clasei să găsească lucrurile pe care le- a descoperit Lehi pe 
plăcile de alamă. Puteţi să scrieţi, pe scurt, răspunsurile lor pe tablă.
Invitaţi- i pe cursanţi să citească în gând 1 Nefi 5:10. Rugaţi- i să caute cuvântul care descrie 
faptul că Lehi a citit scripturile. (El „le- a cercetat”.) Invitaţi cursanţii să se grupeze în echipe 
de câte doi pentru a discuta despre următoarea întrebare:
• Care este diferenţa dintre a cerceta scripturile şi doar a le citi? (Puteţi încuraja cursanţii 

să discute despre momente în care au cercetat scripturile.)
Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli:

Introducere
În timp ce soţia lui Lehi, Saria, îi aştepta pe fiii ei să se 
întoarcă de la Ierusalim, ea s- a temut că, în eforturile 
lor de a obţine plăcile de alamă, ei pieriseră. Atunci 
când ei s- au întors în siguranţă cu plăcile, ea a dobân-
dit o mărturie mai puternică a faptului că Dumnezeu 

îi îndruma şi proteja familia. Lehi a cercetat plăcile de 
alamă şi le- a considerat a fi de mare valoare pentru 
familia sa. În timp ce le- a citit, s- a umplut de Spiritul 
Sfânt şi a profeţit că scripturile cuprinse pe plăci vor fi 
păstrate pentru urmaşii săi.
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„Când spun «studiaţi» [mă refer la] ceva mai mult decât a citi. Este un lucru bun, uneori, să 
citeşti o carte din scripturi într- un interval de timp stabilit pentru a avea un punct de vedere 
general al mesajului ei, dar pentru convertire, trebuie să aveţi mai multă grijă de perioada de 
timp pe care o petreceţi citind scripturile, decât de cât de mult citiţi în acel timp. Îmi imaginez, 
uneori, cum citiţi câteva versete oprindu- vă să meditaţi asupra lor şi, citind versetele din nou, 
cu grijă, cum reflectaţi la ceea ce înseamnă ele, rugându- vă pentru a înţelege, [punându- vă 
întrebări] în mintea dumneavoastră, aşteptând influenţe spirituale şi notând impresiile şi în-
ţelegerile care vin, astfel încât să puteţi să vă amintiţi şi să învăţaţi mai mult. Studiind în acest 
fel, nu veţi citi multe capitole sau versete într- o jumătate de oră, dar veţi face loc în inima 
dumneavoastră pentru cuvântul lui Dumnezeu şi El va vorbi cu dumneavoastră. Amintiţi- vă 
descrierea lui Alma despre ceea ce se simte: «El începe să- mi lărgească sufletul; da, începe 
să- mi lumineze înţelegerea, da, începe să fie delicios pentru mine» [Alma 32:28]” („După ce 
te vei întoarce la Dumnezeu”, Ensign sau Liahona, mai 2004, p. 11–12).
Oferiţi cursanţilor timp pentru a reflecta asupra studiului personal al scripturilor. Rugaţi- i 
să scrie în jurnalele lor pentru studiul scripturilor sau în caietele pentru seminar de-
spre modalităţi pline de însemnătate prin care ei cercetează scripturile. După ce le scriu, 
invitaţi- i să se gândească în ce feluri îşi pot îmbunătăţi studiul scripturilor. Rugaţi- i 
să aleagă o modalitate prin care să- şi îmbunătăţească studiul personal al scripturilor. 
Îndemnaţi- i să scrie acest ţel în jurnalele lor pentru studiul scripturilor. Le puteţi sugera 
cursanţilor să împărtăşească ţelul cuiva (de exemplu dumneavoastră, unui părinte sau unui 
alt cursant) care le va reaminti ţelul şi- i va îndemna să- l îndeplinească.
Explicaţi că Domnul l- a binecuvântat pe Lehi pentru că a cercetat scripturile. Pentru a- i ajuta 
pe cursanţi să descopere aceste binecuvântări, invitaţi- i să citească în gând 1 Nefi 5:16–20.
• În ce fel l- a influenţat pe Lehi cercetarea plăcilor de alamă?
Accentuaţi faptul că, atunci când Lehi a cercetat scripturile, el s- a umplut de Spiritul 
Sfânt şi a primit revelaţie „despre seminţia sa” (urmaşii săi). Asiguraţi- i pe cursanţi că, pe 
măsură ce cercetăm scripturile, putem fi umpluţi de Spiritul Sfânt şi primi revelaţie. 
În mod asemănător, atunci când sacrificăm din timpul şi energia noastră pentru a cerceta 
scripturile aşa cum a făcut Lehi, putem primi tărie pentru a ţine poruncile lui Dumnezeu.
• Cum aţi fost binecuvântaţi pentru că aţi cercetat scripturile?
• Când aţi simţit Spiritul Sfânt în timpul studiului scripturilor?
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie în care vârstnicul Robert D. Hales, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, depune mărturie despre binecuvântările ce rezultă 
din cercetarea scripturilor:

„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).
Citiţi cu glas tare 1 Nefi 5:21–22, rugându- i pe cursanţi să urmărească în scripturile lor ceea 
ce citiţi. În timp ce citiţi, accentuaţi aceste cuvinte: „Prin înţelepciunea Domnului le- am 
purtat cu noi în timp ce călătoream în pustiu”.
• De ce este înţelept să avem scripturile cu noi atunci când călătorim?
• În ce fel putem avea scripturile cu noi?
Indicaţi faptul că Lehi şi familia sa au obţinut plăcile de alamă prin mari sacrificii. Fără 
scripturi, Lehi şi familia sa nu ar fi avut succes în călătoria lor. Încurajaţi cursanţii să poarte 
scripturile la ei în timp ce călătoresc prin viaţa muritoare.
Invitaţi cursanţii să reflecteze asupra studiului lor personal al scripturilor. Puteţi invita un 
cursant care citeşte scripturile cu regularitate să- i îndemne pe colegii săi să facă acest lucru 
şi să depună mărturie despre aceasta. Încurajaţi- i să- şi creeze obiceiul de a petrece zilnic 
un timp în care să cerceteze scripturile.
Notă. Durata acestei lecţii vă poate oferi timpul necesar pentru a desfăşura activitatea pen-
tru însuşirea scripturilor de bază din lecţia precedentă.
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Comentarii şi informaţii generale
1 Nefi 5:10–22. Valoarea scripturilor
Pentru a ne învăţa cum putem primi îndrumare prin 
studiul personal al scripturilor, vârstnicul Robert D. Ha-
les, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a împărtă-
şit relatarea despre Lehi cercetând plăcile de alamă:

„Când Nefi şi fraţii săi s- au întors [de la Ierusalim cu 
plăcile de alamă], Lehi, tatăl lor, s- a bucurat. A început 
să cerceteze scripturile sfinte «de la început» şi «a aflat 
că erau vrednice de dorit; da, chiar de mare valoare… 
încât [Lehi şi urmaşii săi puteau să păstreze] poruncile 
Domnului pentru copiii [lor]».

Cu siguranţă, plăcile de alamă erau o cronică a strămo-
şilor lui Lehi, care conţinea limba lor, genealogia lor şi, 
ceea ce este mai important, Evanghelia propovăduită 
de către profeţii cei sfinţi ai lui Dumnezeu. Pe măsură 
ce Lehi a cercetat plăcile, a învăţat ceea ce noi toţi învă-
ţăm prin studiul scripturilor:

• cine suntem;

• ce putem să devenim;

• profeţiile pentru noi şi pentru urmaşii noştri;

• poruncile, legile, rânduielile şi legămintele conform 
cărora trebuie să trăim pentru a obţine viaţă veşnică;

• cum trebuie să trăim pentru a îndura până la sfârşit şi 
pentru a ne întoarce cu cinste la Tatăl nostru Ceresc.

Atât de esenţiale sunt aceste adevăruri, încât Tatăl Ce-
resc le- a dat lui Lehi şi lui Nefi viziuni care au comparat, 

într- un mod atât de grăitor, cuvântul lui Dumnezeu cu 
o bară de fier. Atât tatăl, cât şi fiul au învăţat că ţinerea 
de acest îndrumător puternic, ferm şi demn de încre-
dere este singura modalitate de a rămâne pe cărarea 
dreaptă şi îngustă care conduce la Salvatorul nostru” 
(„Sfintele scripturi: puterea lui Dumnezeu pentru salva-
rea noastră”, Ensign sau Liahona, nov. 2006, p. 25).

1 Nefi 5:18–19. Plăcile de alamă
Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a depus mărturie despre importanţa 
obţinerii plăcilor de către familia lui Lehi:

„Valoarea pe care au avut- o plăcile de alamă pentru 
nefiţi este inestimabilă. Prin intermediul plăcilor, nefiţii 
şi- au putut păstra limba (1 Nefi 3:19), aproape întreaga 
civilizaţie şi cunoştinţele religioase ale poporului din 
care se trăgeau (1 Nefi 22:30). Comparativ, muleciţii, 
care au fost conduşi afară din Ierusalim după aproxi-
mativ 11 ani de la plecarea lui Lehi şi care nu au avut 
nicio cronică asemănătoare plăcilor de alamă, au căzut 
la scurt timp în apostazie şi necredinţă şi şi- au pierdut 
limba, civilizaţia şi religia. (Omni 14–18).

Plăcile de alamă au fost transmise şi păstrate de nefiţi 
de la profet la profet şi din generaţie în generaţie 
(Mosia 1:16; 28:20; 3 Nefi 1:2). Domnul a promis că, în 
viitor, le va scoate la lumină, neafectate de trecerea 
timpului şi păstrându- şi strălucirea pe care au avut- o de 
la început şi că toate relatările religioase consemnate 
pe ele vor «[ajunge] până la toate naţiunile, neamurile, 
limbile şi popoarele» (Alma 37:3–5; 1 Nefi 5:18–19)” 
(Mormon Doctrine, a doua ediţie 1966, p. 103).

Idei suplimentare pentru predare
1 Nefi 5:21. Cercetaţi scripturile
Cântaţi sau citiţi împreună cuvintele imnului „Când 
citesc scripturi preasfinte” (Imnuri, nr. 177). Invitaţi 
cursanţii să găsească în imn expresii care descriu bine-
cuvântările ce rezultă din studiul scripturilor. Rugaţi cur-
sanţii să identifice expresii care au însemnătate pentru 
ei şi să împărtăşească de ce le plac acele expresii.

Puteţi citi următoarea declaraţie a preşedintelui Ma-
rion G. Romney, din Prima Preşedinţie:

„Sunt sigur că, dacă în căminele noastre, părinţii vor citi 
din Cartea lui Mormon în spiritul rugăciunii şi cu regu-
laritate, atât în mod individual, cât şi împreună cu copiii 

lor, spiritul acelei cărţi va umple în întregime căminele 
noastre, precum şi pe cei care locuiesc în ele. Spiritul 
pioşeniei îşi va face simţită prezenţa mai din plin; 
respectul şi aprecierea reciproce se vor mări. Spiritul 
de ceartă va dispărea. Părinţii îi vor sfătui pe copiii lor 
cu mai multă dragoste şi înţelepciune. Copiii vor fi mai 
receptivi şi mai supuşi faţă de acele sfaturi. Dreptatea 
va abunda. Credinţa, speranţa şi caritatea – dragostea 
pură a lui Hristos – vor exista din abundenţă în cămi-
nele şi vieţile noastre, aducând cu ele pace, bucurie şi 
fericire” (în Conference Report, apr. 1960, p. 112–113; 
citat de Ezra Taft Benson, „Cleansing the Inner Vessel”, 
Ensign, mai 1986, p. 6).
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1 nefi 6 şi 9

Sugestii pentru predare

1 Nefi 6
Nefi scrie pentru a- i convinge pe toţi oamenii să vină la Isus Hristos.
Expuneţi mai multe cărţi sau filme potrivite, cunoscute în rândul tinerilor de azi. Întrebaţi 
cursanţii care cred ei că a fost scopul în care autorul sau regizorul a creat fiecare carte sau 
film în parte. Ţineţi în mână un exemplar al Cărţii lui Mormon. Spuneţi- le cursanţilor că, 
în 1 Nefi 6, Nefi explică scopul pentru care a scris cronica sa, care, în cele din urmă, a fost 
inclusă în Cartea lui Mormon.
Rugaţi cursanţii să citească 1 Nefi 6:3–6 şi să găsească cuvinte şi expresii care exprimă 
intenţia lui Nefi de a păstra cronica sa. (Le puteţi sugera cursanţilor să însemneze acele 
cuvinte.)
• De ce este important faptul că Nefi a scris lucrurile „care sunt plăcute lui Dumnezeu” şi 

nu lucrurile „care sunt plăcute lumii”?
• Cum aţi formula, cu propriile voastre cuvinte, intenţia lui Nefi? (Poate fi util să expli-

caţi că expresia „Dumnezeul lui Avraam, şi… Dumnezeul lui Isaac, şi… Dumnezeul 
lui Iacov” se referă la Isus Hristos. Îi puteţi îndemna pe cursanţi să scrie Isus Hristos în 
scripturile lor, lângă 1 Nefi 6:4. De asemenea, puteţi explica faptul că numele Iehova se 
referă, de asemenea, la Isus Hristos. [vezi 1 Nefi 19:10; 2 Nefi 11:4, 6–7; vezi, de aseme-
nea Ghidul pentru scripturi, „Isus Hristos”, „Iehova”].)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă că, într- adevăr, Cartea lui Mormon este un alt 
testament al lui Isus Hristos, invitaţi- i să deschidă manualul la index şi să identifice toate 
titlurile care includ numele lui Isus Hristos. Rugaţi- i să identifice câteva modalităţi prin care 
Cartea lui Mormon propovăduieşte despre misiunea Salvatorului.
Invitaţi un cursant să scrie următorul adevăr pe tablă: Unul dintre scopurile Cărţii lui 
Mormon este de a convinge toţi oamenii să vină la Isus Hristos.
• Cum ar putea înţelegerea scopului pentru care a scris Nefi să influenţeze felul în care 

planificaţi să studiaţi Cartea lui Mormon în acest an?
Împărtăşiţi felul în care v- a ajutat Cartea lui Mormon să vă apropiaţi mai mult de Tatăl Ce-
resc şi de Salvator. Invitaţi cursanţii să împărtăşească felul în care Cartea lui Mormon le- a 
influenţat viaţa şi i- a apropiat mai mult de Tatăl Ceresc şi de Isus Hristos. Încurajaţi- i să- şi 
împărtăşească sentimentele despre Cartea lui Mormon şi mărturiile despre Isus Hristos 
unui prieten sau unui membru al familiei în următoarele câteva zile.

1 Nefi 9
Nefi ţine două rânduri de plăci.
Arătaţi- le celor din clasă o carte de istorie şi indicaţi perioada de timp pe care o acoperă. 
Apoi, arătaţi- le celor din clasă un carneţel sau un jurnal ce cuprinde o istorie personală şi 
care acoperă o parte din aceeaşi perioadă de timp. (După cum este potrivit, citiţi o expe-
rienţă spirituală din jurnal.)

Introducere
Nefi a declarat: „Deplina mea intenţie este să pot să- i 
conving pe oameni să vină la Dumnezeul lui Avraam, şi 
la Dumnezeul lui Isaac, şi la Dumnezeul lui Iacov, şi să 
fie salvaţi” (1 Nefi 6:4). El a păstrat două seturi de cro-
nici: plăcile mici ale lui Nefi şi plăcile mari ale lui Nefi. 
Domnul i- a poruncit să facă o prescurtare a relatării lui 

Lehi pe plăcile mici (vezi 2 Nefi 5:28–31). Mai târziu, 
Mormon a fost inspirat să includă plăcile mici în compi-
laţia sa a Cărţii lui Mormon (vezi Cuvintele lui Mormon 
1:6–7). Nici Nefi, nici Mormon nu au ştiu de ce, dar 
amândoi au urmat îndemnul Domnului.

Explicaţi, împărtăşiţi 
sau depuneţi 
mărturie în afara 
orelor de curs
Pe măsură ce cursanţii îşi 
împărtăşesc mărturiile 
în afara orelor de curs, 
cunoaşterea lor despre 
adevărurile pe care le 
învaţă se va aprofunda. 
Încurajaţi- i să găsească 
ocazii de a propovădui 
şi a depune mărturie 
despre principiile Evan-
gheliei în timp ce inte-
racţionează cu membrii 
familiei şi prietenii.
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• Prin ce se deosebesc modurile de abordare a evenimentelor istorice folosite în cele două 
texte?

• Este un text mai valoros decât celălalt? De ce? (Fiecare dintre ele este valoros din motive 
diferite.)

• Ce comparaţie se poate face între aceste texte şi Cartea lui Mormon?
Explicaţi că, în 1 Nefi 9:1–5, Nefi vorbeşte despre efortul său de a ţine cronicile pe două 
rânduri de plăci.
Pe un rând de plăci, cunoscute acum sub numele de plăcile mari ale lui Nefi, el a con-
semnat „[istoria] poporului [său]” (1 Nefi 9:2). Această istorie a inclus „o relatare despre 
domnia regilor şi despre războaiele şi conflictele poporului [său]” (1 Nefi 9:4). Aceasta a 
fost prima cronică făcută de Nefi, dar nu este inclusă în ceea ce noi avem acum în Cartea 
lui Mormon.
Pe celălalt rând de plăci, cunoscute acum sub numele de plăcile mici ale lui Nefi, el a 
consemnat „slujirea poporului [său]” (1 Nefi 9:3). Poate va fi nevoie să explicaţi că slujirea 
se referă la învăţăturile şi activităţile religioase. Relatarea lui Nefi de pe plăcile mici se regă-
seşte în cărţile 1 Nefi şi 2 Nefi.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să facă deosebirea dintre plăcile mici şi plăcile mari în timp ce 
citesc 1 Nefi 9, scrieţi următoarele lucruri pe tablă: „aceste plăci” = plăcile mici şi „celelalte 
păci” = plăcile mari. (Le puteţi sugera cursanţilor să scrie aceste cuvinte în scripturile lor, 
lângă versetele corespunzătoare). În 1 Nefi 9, expresia „aceste plăci” se referă întotdeauna 
la plăcile mici. Expresia „celelalte plăci” se referă la plăcile mari.
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 9:3, 5–6.
• Ce motive a avut Nefi să facă plăcile mici pe lângă plăcile mari? În ce fel exprimă aceste 

explicaţii credinţa lui Nefi în Domnul?
Explicaţi că, aproximativ 1.000 de ani mai târziu, profetul Mormon a făcut o prescurtare sau 
o versiune mai scurtă a tuturor cronicilor care fuseseră scrise de poporul său. Aceasta a de-
venit ceea ce noi numim, astăzi, Cartea lui Mormon. În timp ce lucra la această prescurtare, 
el a găsit plăcile mici ale lui Nefi şi le- a inclus în cronica sa.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare Cuvintele lui Mormon 1:3–7. Explicaţi că Mor-
mon a scris aceste cuvinte aproximativ în anul 385 d.H., în timpul ultimei bătălii dintre 
nefiţi şi lamaniţi. În timp ce cursanţii citesc aceste versete, rugaţi- i să găsească motivele pe 
care le- a avut Mormon pentru a include plăcile mici ale lui Nefi în prescurtarea sa.
Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Marvin J. Ashton, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli:

„Uneori, când ni se cere să fim supuşi, nu ştim de ce, exceptând faptul că 
Domnul ne- a poruncit… Nefi a urmat instrucţiunile deşi nu a înţeles pe 
deplin scopul înţelept al acestora. Supunerea sa a binecuvântat oamenii din 
lumea întreagă” („Who Will Forfeit the Harvest?” Ensign, nov. 1978, p. 51).
Scoateţi în evidenţă că, din exemplul lui Nefi şi al lui Mormon, învăţăm că 
trebuie să ne supunem poruncilor lui Dumnezeu şi să urmăm îndem-

nurile Spiritului chiar şi când nu înţelegem pe deplin motivele pentru care trebuie 
să facem aceste lucruri.
• De ce este important să ne supunem poruncilor lui Dumnezeu şi să urmăm îndemnurile 

Spiritului chiar şi când nu înţelegem pe deplin motivele pentru care trebuie să facem 
aceste lucruri?

• Când aţi fost supuşi Domnului sau aţi răspuns unui îndemn spiritual fără să înţelegeţi pe 
deplin motivele?

• Cum putem dezvolta o mai mare încredere şi mai mult curaj de a fi devotaţi îndrumării 
oferite de Dumnezeu?

Depuneţi mărturie că, pe măsură ce ne supunem poruncilor lui Dumnezeu şi îndemnurilor 
Duhului Sfânt, înţelegerea noastră despre scopurile acestora se va dezvolta, iar Domnul ne 
va binecuvânta pentru supunerea noastră.
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare următoarea explicaţie. (O puteţi scrie pe hârtie şi 
puteţi oferi fiecărui cursant un exemplar al acesteia pentru a urmări împreună în timp ce se 
citeşte şi a o păstra în scripturi pentru a face ulterior referire la ea.)



33

1 nefI  6  ş I  9

O parte a „[scopului] înţelept” pentru care Domnul i- a poruncit lui Nefi să ţină două 
rânduri de cronici (1 Nefi 9:5; Cuvintele lui Mormon 1:7) a devenit evidentă când Joseph 
Smith a tradus Cartea lui Mormon. Iniţial, Joseph a tradus prescurtarea lui Mormon a plă-
cilor mari ale lui Nefi. Martin Harris, care- l ajuta pe Joseph, a vrut să arate traducerea soţiei 
şi familiei sale. Fără tragere de inimă, profetul i- a permis lui Martin să împrumute cele 116 
pagini ale manuscrisului care fuseseră transcrise până la acel moment. Cele 116 pagini au 
fost furate de la Martin şi, drept rezultat, plăcile, Urimul şi Tumimul şi darul de a traduce 
i- au fost luate, temporar, lui Joseph Smith (vezi D&L 3:14).
După ce Joseph a trecut printr- un proces de pocăinţă (vezi D&L 3:10), Domnul i- a spus să 
nu traducă din nou porţiunea pierdută (vezi D&L 10:30). În loc de aceasta, Domnul i- a po-
runcit să traducă plăcile mici ale lui Nefi (vezi D&L 10:41), care prezentau aceeaşi perioadă 
de timp. Domnul l- a înştiinţat pe Joseph că persoanele care luaseră cele 116 pagini le 
modificaseră şi plănuiau să le folosească pentru a- i discredita lucrarea (vezi D&L 10:10–19). 
Domnul prevăzuse aceste evenimente cu sute de ani înainte ca ele să se întâmple şi oferise 
o a doua cronică pentru a zădărnici planul lui Satana. (Vezi History of the Church, 1:20–23; 
D&L 10:38–46.)
Invitaţi cursanţii să citească în linişte 1 Nefi 9:6. Rugaţi- i să identifice doctrina pe care o 
predă Nefi în acest verset. Rugaţi un cursant să scrie următorul principiu pe tablă: Dumne-
zeu cunoaşte toate lucrurile şi pregăteşte o cale pentru înfăptuirea tuturor lucrărilor 
Sale.
• Cum ne poate fi de folos cunoaşterea faptului că „Domnul cunoaşte toate lucrurile de la 

început”? (1 Nefi 9:6; vezi, de asemenea, 2 Nefi 9:20; Cuvintele lui Mormon 1:7.)
• În ce fel vă poate influenţa această doctrină felul în care trăiţi? (Pe măsură ce cursanţii 

răspund la această întrebare, vă puteţi împărtăşi gândurile despre cum v- a întărit această 
doctrină credinţa, speranţa şi încrederea în Dumnezeu.)

• Cum vă poate ajuta această doctrină în timpul încercărilor voastre? (Un posibil răspuns 
ar fi că putem găsi alinare în încredinţarea că Dumnezeu poate vedea rezultatul încercă-
rilor şi provocărilor noastre, chiar dacă noi nu putem. Şi că, prin Duhul Sfânt, El ne poate 
oferi tărie, alinare şi îndrumare pentru a depăşi sau îndura momentele dificile ale vieţii.)

Exprimaţi- vă convingerea că Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile, inclusiv ce este cel mai 
bine pentru fiecare dintre copiii Săi. Ajutaţi cursanţii să îşi dea seama că, de- a lungul vieţii 
lor, ei vor primi porunci şi inspiraţie de la Dumnezeu pe care s- ar putea să nu le înţeleagă 
pe deplin la început. Supunerea lor faţă de poruncile Domnului şi de îndemnurile Spiritu-
lui Sfânt le va binecuvânta vieţile, lor şi altora.

Comentarii şi informaţii generale
1 Nefi 6:4. „Dumnezeul lui Avraam, şi… 
Dumnezeul lui Isaac, şi… Dumnezeul lui Iacov”
Preşedintele Ezra Taft Benson a explicat că, atunci când 
scripturile menţionează Dumnezeul lui Avraam, Isaac 
şi Iacov, ele se referă la Isus Hristos: „Trebuie să avem 
în vedere cine a fost Isus înainte de a Se naşte. El a fost 
Creatorul tuturor lucrurilor, marele Iehova, Mielul jertfit 
înainte de întemeierea lumii, Dumnezeul lui Avraam, 
Isaac şi Iacov. El a fost şi este Cel Sfânt al lui Israel” 
(„Five Marks of the Divinity of Jesus Christ”, Ensign, 
dec. 2001, p. 10).

1 Nefi 9:6. Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile de 
la început
Putem avea încredere că Dumnezeu cunoaşte toate 
lucrurile. „Fără să cunoască toate lucrurile, Dumnezeu 
nu ar putea să salveze niciuna dintre creaţiile Sale; 
căci, prin intermediul cunoaşterii pe care o are despre 
toate lucrurile, de la început până la sfârşit, el poate 
oferi acea pricepere creaţiilor sale, prin care ele devin 
părtaşe la viaţa veşnică; şi, dacă oamenii nu ar crede că 
Dumnezeu este atotştiutor, ar fi imposibil pentru ei să 
dea dovadă de credinţă în El” (Lectures on Faith [1985], 
p. 51–52).
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Lecţia pentru studiul acasă
1 Nefi 1–6; 9 (unitatea 2)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au în-
văţat cursanţii în timp ce au studiat 1 Nefi 1–6; 9 (unitatea 2) nu 
este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei dumneavoastră. 
Lecţia pe care o predaţi se concentrează doar asupra câtorva din-
tre aceste doctrine şi principii. Urmaţi îndemnurile Spiritului Sfânt 
în timp ce aveţi în vedere nevoile cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (1 Nefi 1)
Pe măsură ce cursanţii au studiat despre cum a profeţit Lehi 
oamenilor şi i- a avertizat să se pocăiască, ei au învăţat că 
profeţii avertizează împotriva comiterii de păcate şi propo-
văduiesc că salvarea vine prin Isus Hristos. Pe lângă aceasta, 
ei au învăţat că îndurarea blândă a Domnului este oferită 
tuturor celor care dau dovadă de credinţă în El.

Ziua 2 (1 Nefi 2)
Lehi s- a supus poruncii Domnului de a părăsi Ierusalimul. El 
a ilustrat prin exemplul său principiul potrivit căruia, atunci 
când suntem credincioşi şi supuşi, Domnul ne va ajuta în 
momente de încercare. Nefi a dat dovadă de o atitudine 
supusă şi a învăţat din experienţă proprie că, atunci când 
chemăm numele lui Dumnezeu în rugăciune, El ne poate 
înmuia inimile pentru a crede în cuvintele Sale. Cursanţii 
au învăţat că Dumnezeu îi binecuvântează pe cei care sunt 
supuşi şi credincioşi.

Ziua 3 (1 Nefi 3–4)
Când Lehi le- a spus lui Nefi şi fraţilor săi despre porunca 
dată de Dumnezeu de a se întoarce la Ierusalim şi a obţine 
plăcile de alamă, Nefi a răspuns depunând mărturie că, 
dacă facem ceea ce porunceşte Domnul, El va pregăti o cale 
pentru ca noi să îndeplinim ceea El porunceşte. Nefi şi fraţii 
săi au învăţat faptul că era dificil să îndeplinească porunca 
Domnului. Hotărârea lui Nefi de a se întoarce la Ierusalim i- a 
ajutat pe cursanţi să înţeleagă că, atunci când dăm dovadă 
de credinţă în Dumnezeu şi facem ceea ce porunceşte El, 
chiar dacă nu putem vedea rezultatul final, El ne va îndruma 
prin Duhul Sfânt.

Ziua 4 (1 Nefi 5–6; 9)
În timp ce cursanţii au studiat despre experienţele pe care 
le- a avut Lehi în timp ce a cercetat plăcile de alamă, ei au 
descoperit următorul principiu: pe măsură ce cercetăm scrip-
turile, putem fi umpluţi de Spiritul Sfânt şi primi revelaţie. În 
timp ce cursanţii au învăţat despre scopul pe care l- a avut 
Nefi să scrie cronica sa, ei au învăţat, de asemenea, că scopul 
Cărţii lui Mormon este acela de a- i convinge pe toţi oamenii 
să vină la Isus Hristos.

Introducere
Lecţia din această săptămână le va oferi cursanţilor prilejul de a 
recapitula şi a discuta despre ce au învăţat din exemplul mem-
brilor familiei lui Lehi şi din faptele lor de credinţă. În timp ce 
predaţi, scoateţi în evidenţă supunerea cu credinţă a lui Nefi faţă 
de poruncile Domnului şi efortul său sârguincios de a cunoaşte 
adevărul „[tuturor cuvintelor] care fuseseră spuse de tatăl [său]” 
(1 Nefi 2:16). Pe măsură ce cursanţii urmează exemplul de supu-
nere al lui Nefi, ei îşi vor întări mărturiile despre Evanghelie.

În predarea dumneavoastră, urmaţi îndemnul vârstnicului Jef-
frey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: 

„Trebuie să revitalizăm şi să reîntronăm predarea de calitate în 
cadrul Bisericii – acasă, la pupitru, în întâlnirile noastre adminis-
trative şi, bineînţeles, în clase. Nu trebuie ca predarea plină de 
inspiraţie să devină un talent pierdut în cadrul Bisericii, iar noi 
trebuie să ne pregătim pe deplin pentru ca acest lucru să nu 
devină o tradiţie pierdută…

Fie ca noi să facem ca predarea acasă şi în cadrul Bisericii să fie 
o experienţă solemnă şi să depunem eforturi şi mai mari pentru 
a edifica şi instrui” („A Teacher Come from God”, Ensign, mai 
1998, p. 25, 27).

Sugestii pentru predare

1 Nefi 1
Domnul oferă îndurarea Sa blândă celor credincioşi.
Scrieţi următorul principiu pe tablă: Îndurarea blândă a 
Domnului este oferită tuturor celor care dau dovadă de 
credinţă în El. Invitaţi cursanţii să parcurgă repede 1 Nefi 1 şi să 
identifice versetul în care este predat acest adevăr (versetul 20).

Adresaţi următoarele întrebări pentru a- i ajuta pe cursanţi să- şi 
amintească şi să facă un rezumat a ceea ce au învăţat în timp ce 
au studiat 1 Nefi 1–6; 9 în timpul săptămânii:

• Din ce aţi învăţat din capitolele pe care le- aţi studiat în această 
săptămână, în ce fel a oferit Domnul îndurarea Sa blândă lui 
Lehi şi familiei sale?

• Ce exemple de supunere şi credinţă au oferit Lehi şi familia 
sa?

• Când aţi văzut că v- a fost oferită, vouă sau altor persoane pe 
care le cunoaşteţi, îndurarea blândă a Domnului?

Puteţi vorbi despre un moment în care Domnul v- a oferit vouă şi 
familiei voastre îndurare în timp ce aţi acţionat cu credinţă sau 
puteţi împărtăşi o experienţă pe care aţi găsit- o în publicaţiile 
Bisericii. Îndemnaţi cursanţii ca, în timp ce studiază Cartea lui 
Mormon pe parcursul întregului an, să găsească situaţii în care 
Domnul a oferit îndurarea Sa celor credincioşi.
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LeCţIa pentRu StuDIuL aCaSă

1 Nefi 2
Domnul ne poate înmuia inimile pentru a crede cuvintele Sale.
Reamintiţi cursanţilor că, după ce lui Lehi i s- a poruncit să 
părăsească Ierusalimul împreună cu familia sa, fiul său, Nefi, a 
depus un efort personal pentru a cunoaşte şi a înţelege adevărul 
revelaţiilor primite de tatăl său. Invitaţi un cursant să citească cu 
glas tare 1 Nefi 2:16, 19.

Întrebaţi cursanţii: Deşi Nefi nu a cârtit, ce dovadă putem găsi 
în 1 Nefi 2:16 despre posibilitatea ca părăsirea Ierusalimului să 
fi fost o experienţă dificilă pentru el? (Nefi a scris că el s- a rugat 
pentru a dobândi înţelegere şi Domnul i- a înmuiat inima. Acest 
lucru sugerează că părăsirea Ierusalimului nu a fost o hotărâre 
uşoară pentru el, aşa că Domnul l- a ajutat să accepte acest 
lucru.)

Întrebaţi: Ce dovadă puteţi vedea că, deşi Lehi şi familia sa au 
fost supuşi Domnului, viaţa nu a fost uşoară pentru ei? (Vezi 
1 Nefi 2:4, 11.)

Rugaţi cursanţii să- şi împărtăşească gândurile pe care le au cu 
privire la dorinţele lui Nefi şi la ce a făcut pentru a accepta po-
runcile Domnului date prin intermediul tatălui său.

Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ce au scris în jurnalele 
lor pentru studiul scripturilor pentru ziua 2, tema 4: împărtăşiţi o 
experienţă în care, asemenea lui Nefi, v- aţi rugat Tatălui Ceresc 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.

Împărtăşiţi- vă mărturia că, atunci când chemăm numele lui 
Dumnezeu în rugăciune, El ne poate înmuia inima pentru 
a crede cuvintele Sale.

Rugaţi cursanţii să se gândească ce pot face pentru a- şi întări 
mărturiile şi a dobândi o încredere mai mare, aşa cum a făcut 
Nefi. Oferiţi- le ocazia să- şi împărtăşească ideile dacă doresc. 
Încurajaţi- i să acţioneze conform gândurilor şi impresiilor pe cere 
le au.

1 Nefi 3–4
Domnul va pregăti calea pe măsură ce suntem credincioşi în 
îndeplinirea poruncilor Sale.
Împărţiţi cursanţii în grupe de câte doi. Scrieţi următoarele 
scripturi pe tablă: 1 Nefi 3:6–7 şi 1 Nefi 4:6–13. Invitaţi cursanţii 
să citească fragmentele şi să discute despre următoarele întrebări 
cu colegii lor de echipă:

• Ce credeţi că este important în declaraţia lui Nefi: „Totuşi, am 
mers înainte”? (1 Nefi 4:7).

• În ce fel l- a ajutat credinţa pe Nefi să obţină plăcile de alamă?

După ce cursanţii discută ideile împreună cu colegii lor de 
echipă, explicaţi că Domnul ne poate cere să facem ceva, aşa 
cum le- a cerut lui Nefi şi fraţilor săi, fără a ne dezvălui imediat de 
ce, când sau cum trebuie să facem acel lucru. Nefi a învăţat cum, 
când şi de ce îl va ajuta Domnul doar după ce i- a permis Duhului 
Sfânt să- l îndrume şi după ce a hotărât să meargă înainte cu 
credinţă. Depuneţi- vă mărturia că, atunci când avem credinţă 
în Dumnezeu şi căutăm să facem ceea ce ne cere, chiar 
atunci nu putem vedea rezultatul final, El ne va îndruma 
prin influenţa Duhului Sfânt.

Dacă timpul vă permite, îi puteţi întreba pe cursanţi dacă au în-
trebări sau dacă doresc să împărtăşească idei din studiul zilei 4 al 
cărţii 1 Nefi 5–6; 9. De exemplu, îi puteţi invita să împărtăşească 
în ce fel şi- au făcut tema 4, în care li s- a cerut să scrie despre 
un moment în care au cercetat scripturile şi au simţit Spiritul 
Domnului.

Încheiaţi rugând un cursant să citească cu glas tare (sau să spună 
pe de rost) scriptura de bază 1 Nefi 3:7. Apoi, adresaţi următoa-
rele întrebări:

• Ce principii ne învaţă 1 Nefi 3:7 despre supunerea faţă de 
poruncile Domnului? (Cursanţii ar trebui să poată spune că, 
dacă noi căutăm să îndeplinim ceea ce porunceşte Dom-
nul, atunci El va pregăti o cale pentru ca noi să îndepli-
nim acea poruncă.)

• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 1–6 şi 9, care au fost rezultatele 
supunerii lui Lehi şi Nefi faţă de poruncile lui Dumnezeu?

• Când a pregătit Domnul o cale pentru a vă ajuta să ţineţi o 
poruncă?

Invitaţi cursanţii să se gândească la un lucru în care îşi pot 
demonstra mai din plin supunerea faţă de Dumnezeu. Puteţi 
încheia lecţia depunându- vă mărturia despre binecuvântările 
pe care le- aţi primit datorită eforturilor dumneavoastră de a vă 
supune poruncilor Domnului.

Unitatea următoare (1 Nefi 7–14)
În unitatea următoare, cursanţii vor studia viziunile lui Lehi şi 
Nefi. Viziunile pe care le- au avut Lehi şi Nefi despre pomul vieţii 
se aplică în vieţile noastre de azi. Relatarea pe care o face Nefi 
despre viziunea sa include descrieri despre naşterea, slujirea şi 
ispăşirea lui Isus Hristos; descoperirea şi colonizarea Americii de 
către neamuri; pierderea adevărurilor importante din Biblie şi 
restaurarea lor prin Cartea lui Mormon. Relatarea pe care o face 
Nefi despre viziunea sa se încheie cu o descriere a restaurării 
Evangheliei.
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Sugestii pentru predare

1 Nefi 7:1–5
Domnul îi porunceşte lui Nefi să se reîntoarcă la Ierusalim pentru a- i lua pe 
Ismael şi familia sa.
Expuneţi o fotografie a unui cuplu căsătorit şi copiii săi. (Puteţi folosi o fotografie a familiei 
dumneavoastră.)
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 7:1–2 .
• Ce le- a poruncit Domnul fiilor lui Lehi? Ce adevăr putem învăţa din această poruncă? 

(Asiguraţi- vă că toţi cursanţii înţeleg că Domnul ne porunceşte să ne căsătorim şi să 
creştem copii pentru El.)

Reamintiţi cursanţilor că, pentru a se reîntoarce la Ierusalim, Nefi şi fraţii săi trebuiau să 
călătorească cu dificultate, timp de mai multe zile, prin pustiu.
• De ce au fost căsătoria şi familia atât de importante pentru Nefi şi fraţii săi, astfel încât ei 

să se reîntoarcă la Ierusalim pentru a se întâlni cu Ismael şi familia sa?
Înainte să continuaţi, puteţi înmâna fiecărui cursant un exemplar al pliantului „Familia: 
o declaraţie oficială către lume” sau îi puteţi ruga să- şi deschidă jurnalele pentru studiul 
scripturilor la pagina care cuprinde declaraţia oficială.
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare următoarea afirmaţie din „Familia: o declaraţie 
oficială către lume”. Invitaţi cursanţii să asculte cu atenţie şi să identifice ce au declarat 
profeţii din zilele din urmă despre 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” („Familia: o declaraţie oficială către lume,” Ensign, 
nov. 2010, p. 129).
Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ce învaţă din această afirmaţie. Asiguraţi- vă că ei înţe-
leg că familia este o parte esenţială în planul Creatorului pentru destinul nostru etern. Puneţi 
accentul pe faptul că acesta a fost motivul pentru care Domnul le- a poruncit lui Nefi şi fraţilor 
săi să invite familia lui Ismael să vină cu ei. De asemenea, explicaţi că unul dintre cele mai 
importante motive pentru care trebuie să ne căsătorim este acela de a aduce copii pe lume.
• Ce credeţi că înseamnă să creştem copii „pentru Domnul”? (1 Nefi 7:1).
După ce cursanţii răspund la această întrebare, îndemnaţi- i să asculte pentru a dobândi o 
înţelegere mai profundă, în timp ce dumneavoastră citiţi următoarea afirmaţie din declara-
ţia oficială despre familie. Dacă au un exemplar propriu al declaraţiei oficiale despre familie, 
le puteţi sugera să însemneze cuvinte şi expresii care sunt importante pentru ei.
„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 

Introducere
1 Nefi 7 include exemple ale devotamentului lui Nefi 
faţă de Dumnezeu. Nefi s- a supus atunci când Domnul 
le- a poruncit lui şi fraţilor săi să se reîntoarcă la Ierusa-
lim şi să- i ceară lui Ismael şi familiei sale să li se alăture 

în pustiu pentru a se putea căsători şi a avea copii. Chiar 
şi atunci când Laman şi Lemuel s- au răzvrătit împotriva 
lui Nefi şi au încercat să- l omoare, el a rămas credincios 
şi a încercat să- i ajute ca şi ei să fie credincioşi.

Să folosim declaraţia 
oficială despre familie
Sora Julie B. Beck, 
preşedintă generală a 
Societăţii de Alinare, i- a 
îndemnat pe învăţătorii 
de seminar şi institut să 
predea despre impor-
tanţa familiilor şi să 
folosească declaraţia 
oficială despre familii în 
lecţiile lor:
„În Biserică, o preocu-
pare principală este de a 
preda… principii privind 
familia, principii care- i 
vor învăţa pe [cursanţi] 
cum să întemeieze o 
familie, cum să propovă-
duiască acelei familii şi 
cum să pregătească acea 
familie pentru rânduieli 
şi legăminte…
Când le predaţi, puteţi 
asocia învăţături cu 
afirmaţii şi expresii cheie 
ce se găsesc în declaraţia 
oficială despre familii. 
Declaraţia oficială nu 
este o lecţie de sine stă-
tătoare” („Teaching the 
Doctrine of the Family” 
[Transmisiune prin satelit 
pentru Seminare şi In-
stitute de religie, 4 aug. 
2009], p. 5, si.lds.org).

LECŢIA 11

1 nefi 7
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1 nefI  7

şi soţiile – mamele şi taţii – vor fi făcuţi răspunzători în faţa lui Dumnezeu pentru neîmpli-
nirea acestor responsabilităţi” („Familia: o declaraţie oficială către lume” p. 129). 
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 7:3–5.
• În ce fel această relatare din 1 Nefi 7:3–5 este un exemplu al adevărului din 1 Nefi 3:7? 

(Ajutaţi cursanţii să vadă că Domnul a pregătit o cale pentru Nefi şi fraţii lui pentru a- i 
ajuta să se supună poruncii de a se căsători şi a avea copii.)

• Cum se poate pregăti tineretul acum să se căsătorească şi să „crească” copii în 
Evanghelie?

1 Nefi 7:6–15
Având de înfruntat răzvrătirea lui Laman şi Lemuel, Nefi depune mărturie despre 
puterea Domnului de a- i conduce spre pământul făgăduinţei.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 7:6–7.
• De ce Laman, Lemuel şi unii dintre copiii lui Ismael s- au răzvrătit în timpul călătoriei lor 

în pustiu?
Îndemnaţi cursanţii să se gândească la ce le- ar putea spune lui Laman şi Lemuel şi fiilor şi 
fiicelor răzvrătite ale lui Ismael pentru a- i convinge să- şi continue călătoria spre pământul 
făgăduinţei. Apoi, rugaţi- i pe cursanţi să citească în gând 1 Nefi 7:8–12 şi să identifice între-
bările pe care Nefi le- a adresat lui Laman şi Lemuel.
• Ce adevăruri a împărtăşit Nefi în timp ce a adresat aceste întrebări? (El le- a reamintit fra-

ţilor săi despre binecuvântările pe care deja le primiseră din partea Domnului şi despre 
puterea Domnului de a continua să- i binecuvânteze în acord cu credinţa lor.)

• De ce este important să ne amintim aceste adevăruri?
Invitaţi cursanţii să citească 1 Nefi 7:13–15 şi să descopere care ar fi fost consecinţele dacă 
Laman, Lemuel şi fiii şi fiicele răzvrătite ale lui Ismael s- ar fi întors la Ierusalim.

1 Nefi 7:16–22
Nefi este eliberat de Domnul.
Explicaţi că, după ce Nefi le- a reamintit lui Laman şi Lemuel despre distrugerea care urma 
să vină asupra celor din Ierusalim, ei s- au mâniat pe el.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 7:16. Rugaţi- i pe cei din clasă să- şi imagi-
neze că sunt în situaţia lui Nefi.
• Cum v- aţi simţi dacă aţi fi în situaţia lui Nefi? Ce aţi face? 
Subliniaţi faptul că Nefi a reacţionat la această situaţie rugându- se pentru a primi ajutor. 
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare rugăciunea lui Nefi din 1 Nefi 7:17–18.
• Pentru ce s- a rugat Nefi? Ce consideraţi că are însemnătate în rugăciunea sa?
În timp ce îşi împărtăşesc răspunsurile, asiguraţi- vă că ei văd faptul că Nefi s- a rugat să 
fie eliberat „pe măsura credinţei [sale]”. De asemenea, scoateţi în evidenţă faptul că, în 
timp ce se ruga pentru a fi eliberat din mâinile fraţilor săi, el s- a rugat lui Dumnezeu să- l 
întărească pentru a putea rezolva problema. Explicaţi că rugăciunea spusă cu credinţă 
înseamnă că noi ne rugăm având încredere în Domnul şi dorinţă să acţionăm. Invitaţi un 
cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului David A. Bednar, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli:

„Nefi este un exemplu de persoană care a ştiut, a înţeles şi s- a bazat pe 
puterea sporită a Salvatorului… Fiţi atenţi la rugăciunea lui Nefi din versetul 
17: «O, Doamne, pe măsura credinţei mele în Tine, vrei tu să mă eliberezi din 
mâinile fraţilor mei; da, dă- mi chiar putere să rup aceste legături cu care sunt 
legat» (subliniere adăugată)…
Este foarte interesant pentru mine că Nefi nu s- a rugat… ca împrejurările 

sale să se schimbe. În schimb, el s- a rugat să primească putere pentru a- şi schimba îm-
prejurările. Şi cred că el s- a rugat astfel deoarece el cunoştea, înţelegea şi avusese parte de 
puterea sporită datorată ispăşirii Salvatorului („Ispăşirea şi călătoria prin viaţa muritoare”, 
Liahona, aprilie 2012, p. 12; speeches.byu.edu).
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Depuneţi- vă mărturia că Dumnezeu răspunde la rugăciuni în acord cu credinţa noastră. 
Scoateţi în evidenţă că, în această situaţie, Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui Nefi aproape 
imediat. Totuşi, rugăciunile nu- şi primesc mereu răspuns în acest fel. Tatăl Ceresc răspunde 
la rugăciuni la timpul Său, în felul Său şi în acord cu voinţa Sa. Oferiţi- le cursanţilor ocazia 
să- şi depună mărturia despre puterea credinţei, adresându- le următoarea întrebare:
• Când v- aţi rugat cu credinţă şi aţi primit tărie sau ajutor, imediat ori ulterior, din partea 

Domnului? (Puteţi împărtăşi o experienţă pe care aţi avut- o cu privire la acest principiu.)
Spuneţi- le cursanţilor că, după ce Nefi a fost eliberat de legăturile cu care era legat, fraţii săi 
au încercat să- l atace din nou. Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 7:19–20.
• Cine i- a convins pe Laman şi Lemuel să înceteze a mai încerca să- l ucidă pe Nefi?
Scoateţi în evidenţă că, adesea, rugăciunile noastre îşi primesc răspuns şi nevoile noas-
tre sunt împlinite prin faptele pline de credinţă ale altora. În timp ce cursanţii din clasa 
dumneavoastră studiază restul versetelor din 1 Nefi 7, invitaţi- i să observe felul în care le- a 
răspuns Nefi fraţilor săi, chiar şi după tot ce- i făcuseră. Rugaţi- i să se gândească la urmă-
toarea întrebare fără să răspundă la ea cu glas tare:
• Cum aţi reacţionat atunci când alţii au încercat să vă facă rău?
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 7:21. Le puteţi sugera cursanţilor să însem-
neze afirmaţia lui Nefi despre iertare.
• Ce înseamnă să iertăm „într- adevăr”? (Dacă cei din clasa dumneavoastră ezită, explicaţi 

că expresia într- adevăr înseamnă cu adevărat şi sincer.)
• Ce i- a îndemnat Nefi pe fraţii lui să facă? De ce era important acest sfat?
Depuneţi mărturie că, atunci când căutăm iertare şi îi iertăm pe alţii, acest lucru cre-
ează unitate şi aduce pace. Invitaţi cursanţii să se gândească la situaţii din familiile lor în 
care a fost nevoie de iertare.
• De ce este iertarea importantă mai ales în familiile noastre?
• Gândiţi- vă la un moment în care aţi iertat un membru al familiei sau când un membru al 

familiei v- a iertat pe voi. În ce fel v- a influenţat acel lucru relaţia voastră şi atmosfera din 
căminul vostru?

Încheiaţi reamintindu- le cursanţilor că Domnul a poruncit lui Nefi şi fraţilor săi să se căsă-
torească şi să întemeieze familii şi că Domnul cere acelaşi lucru azi. De asemenea, depuneţi 
mărturie că Domnul răspunde rugăciunilor noastre şi ne oferă tăria de a ne depăşi difi-
cultăţile în acord cu credinţa noastră în El. Invitaţi- i să se gândească cum ar putea pune în 
practică unul dintre principiile din lecţia de azi pentru a- şi ajuta familiile.

Recapitularea scripturilor de bază
Notă. Recapitulări ale scripturilor de bază se găsesc peste tot în acest manual. Acestea pre-
zintă o varietate de metode pe care le puteţi folosi pentru a- i ajuta pe cursanţi să recapitu-
leze cu regularitate versete care conţin scripturi de bază.
Durata acestei lecţii vă poate permite să alocaţi timp pentru a desfăşura următoarea activi-
tate de recapitulare a scripturilor de bază. Puteţi desfăşura activitatea la începutul lecţiei, ca 
o pauză între secţiunile lecţiei sau la sfârşitul lecţiei. Fiţi concis pentru a avea timp pentru 
lecţie. Pentru alte activităţi de recapitulare, consultaţi anexa.
Când cursanţii pot localiza uşor fragmentele care conţin scripturi de bază şi le cunosc în-
ţelesul, conţinutul şi felul în care se pun în practică, ei vor fi mult mai încrezători în studiul 
lor personal, în abilitatea lor de a pune în practică principii ale Evangheliei şi în ocaziile pe 
care le vor avea de a preda din scripturi. Aveţi în vedere următoarea afirmaţie a preşedin-
telui Howard W. Hunter: „Sperăm că niciunul dintre cursanţii dumneavoastră nu va pleca 
din clasa dumneavoastră înspăimântat, stânjenit sau ruşinat că nu poate găsi ajutorul de 
care are nevoie pentru că nu cunoaşte scripturile suficient de bine pentru a găsi fragmen-
tele corespunzătoare” („Eternal Investments” [cuvântare adresată învăţătorilor de religie 
SEB, 10 feb. 1989], p. 2, si.lds.org).
Pentru a ajuta cursanţii să se familiarizeze cu găsirea fragmentelor care conţin scripturi de 
bază, invitaţi- i să urmărească semnul de carte cu scripturi de bază, să găsească în setul lor 
de scripturi primele cinci fragmente care conţin scripturi de bază şi să le citească. Îi puteţi 
îndemna să însemneze fragmentele care conţin scripturi de bază într- un fel distinctiv, astfel 
încât să poată să găsească fragmentele cu uşurinţă.



39

Sugestii pentru predare

1 Nefi 8:1–18
Lehi are o viziune în care gustă din fructul pomului vieţii şi îşi invită familia să 
facă la fel.
Invitaţi cursanţii să se gândească la momente în care au simţit dragostea Tatălui Ceresc pen-
tru ei. Rugaţi- i să se gândească la felul în care alegerile pe care le fac influenţează apropierea 
faţă de Dumnezeu şi capacitatea lor de a- I simţi dragostea. După ce le acordaţi timp să se 
gândească, împărtăşiţi mărturia dumneavoastră că Tatăl Ceresc îi iubeşte pe fiecare dintre ei. 
În timp ce cursanţii studiază 1 Nefi 8, îndemnaţi- i să găsească lucruri pe care le pot face şi 
lucruri pe care trebuie să le evite dacă doresc să se apropie mai mult de Dumnezeu şi să simtă 
dragostea Sa mai din plin în viaţa lor. (Pentru a- i ajuta pe cursanţi să se pregătească pentru 
această lecţie, îi puteţi invita să cânte „Bara de fier” [Imnuri, nr. 176] la începutul orei.)
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 8:2. Rugaţi membrii clasei să identifice 
experienţa pe care a avut- o Lehi imediat ce fiii lui s- au întors de la Ierusalim cu plăcile de 
alamă. Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 1 Nefi 8:5–12.
• Ce lucruri au fost în centrul atenţiei lui Lehi în viziunea sa? (Pomul vieţii şi fructul său.)
• Ce cuvinte şi expresii a folosit Lehi pentru a descrie fructul? (Vezi 1 Nefi 8:10–11; de 

asemenea, îi puteţi ruga pe cursanţi să citească 1 Nefi 11:8–9 pentru a vedea în ce fel a 
descris Nefi pomul.)

Explicaţi că Domnul foloseşte adesea obiecte cu care suntem familiarizaţi pentru a ne ajuta 
să înţelegem adevăruri eterne. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să identifice ce reprezintă pomul 
şi fructul din visul lui Lehi, invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstni-
cului Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi membrii clasei să 
asculte cu atenţie şi să identifice ce simbolizează pomul şi fructul.

„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 gusta din 
dragostea lui Dumnezeu înseamnă gusta din ispăşirea lui Isus şi din descătu-
şarea de păcat şi din bucuria pe care le poate aduce” („Lessons from Laman 

and Lemuel”, Ensign, nov. 1999, p. 8).
• Potrivit declaraţiei vârstnicului Maxwell, prin ce dar special ne este arătată dragostea lui 

Dumnezeu, reprezentată în scriptură prin pomul vieţii? (Ajutaţi cursanţii să înţeleagă 
că ispăşirea lui Isus Hristos este cea mai minunată expresie a dragostei lui Dumnezeu 
pentru copiii Săi. Când oamenii din viziunea lui Lehi au gustat din fructul pomului vieţii, 
acel lucru a însemnat că ei gustau din binecuvântările ispăşirii.)

• Descătuşare înseamnă eliberare sau libertate. În ce fel ne eliberează ispăşirea lui Isus 
Hristos de robie şi ne aduce bucurie?

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să identifice unul dintre principiile ilustrate în 1 Nefi 8:10–12, 
rugaţi- i să identifice în 1 Nefi 8:11 cuvintele care descriu ce a făcut Lehi („Am mers şi am 

Introducere
În 1 Nefi 8, Lehi relatează viziunea sa despre pomul 
vieţii. În viziune, Lehi gustă din fructul pomului, care 
reprezintă dragostea lui Dumnezeu şi binecuvântările 
pe care le putem primi prin ispăşirea lui Isus Hristos. Lui 
Lehi i se arată mai multe grupuri de oameni. Unele se 

rătăcesc şi nu ajung la pom. Altele se ruşinează după ce 
gustă din fructul pomului, ajung pe cărări greşite şi se 
pierd. Altele se ţin bine de bara de fier, iau din fruct şi 
rămân fidele şi credincioase. Un alt grup nici nu alege 
să găsească acea cărare care duce la pomul vieţii.

LECŢIA 12

1 nefi 8
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luat din fructul acela”). Apoi, rugaţi- i să găsească rezultatele acţiunii sale în 1 Nefi 8:12 
(„îmi umplea sufletul de o bucurie foarte mare”). De asemenea, puteţi sublinia cursanţilor 
că, în 1 Nefi 8:10, Lehi a descris fructul ca fiind „vrednic de dorit pentru a face pe oricine 
fericit”. (Le puteţi sugera cursanţilor să- şi însemneze aceste expresii în scripturile lor.)
• Ce sentimente a avut Lehi după ce a gustat din fruct?
• Cum putem „gusta” din ispăşire? (Prin procesul pocăinţei.)
• De ce ni se umple sufletul de „o bucurie foarte mare” atunci când gustăm din ispăşire?
Împărtăşiţi- vă mărturia că, atunci când venim la Isus Hristos şi gustăm din ispăşire, 
simţim bucurie şi fericire. (Puteţi scrie acest principiu pe tablă.)
• Când a adus ispăşirea Salvatorului bucurie şi fericire în viaţa voastră? (Reamintiţi cursan-

ţilor că nu trebuie să împărtăşească experienţe care sunt prea personale sau particulare.)

1 Nefi 8:19–35
În viziunea sa, Lehi vede mai multe grupuri de oameni şi succesul sau eşecul lor 
în a ajunge la pomul vieţii.
Expuneţi ilustraţia „Visul lui Lehi” (62620; Carte cu picturi inspirate din Evanghelie [2009], 
nr. 69) şi indicaţi simbolurile despre care cursanţii au discutat deja: pomul şi fructul. Expli-
caţi că, în această viziune, Domnul a folosit, de asemenea, alte simboluri pentru a- l învăţa 
pe Lehi cum să vină la Isus Hristos şi să guste din ispăşirea Sa. Întrebaţi cursanţii ce alte 
simboluri văd în ilustraţie. (Răspunsurile pot include râul, bara de fier, negura de întuneric 
şi clădirea mare şi spaţioasă.)
Reamintiţi cursanţilor că Domnul i- a arătat lui Nefi aceeaşi viziune. Mai târziu, Nefi a con-
semnat înţelesurile diferitelor simboluri şi imagini din viziune (vezi 1 Nefi 11, 12 şi 15).
Scrieţi următorul tabel pe foi de hârtie pentru a le înmâna cursanţilor sau scrieţi- l pe tablă 
înainte de începerea orei. (Pe coloana din dreapta scrieţi doar referinţele din scripturi.) 
Invitaţi cursanţii să folosească referinţele puse la dispoziţie pentru a identifica interpretarea 
fiecărui element din viziunea lui Lehi. Recapitulaţi împreună, în clasă, înţelesul primului 
simbol, pomul cu fructul alb. Rugaţi cursanţii să- şi aloce, fiecare, câteva minute pentru a 
identifica înţelesul celorlalte patru simboluri. (Le puteţi sugera să- şi consemneze răspunsu-
rile în scripturi, lângă versetele corespunzătoare din 1 Nefi 8.)

Simbol în viziunea lui Lehi Interpretarea oferită de nefi

1 nefi 8:10–12 – pomul cu fructul alb 1 nefi 11:21–25 (Dragostea lui Dumnezeu; 
binecuvântările ispăşirii lui Isus Hristos)

1 nefi 8:13 – Râul cu apă murdară 1 nefi 12:16; 15:26–29 (Murdărie; adâncurile 
iadului)

1 nefi 8:19 – Bara de fier 1 nefi 11:25 (Cuvântul lui Dumnezeu)

1 nefi 8:23 – negura de întuneric 1 nefi 12:17 (Ispitele diavolului)

1 nefi 8:26 – Clădirea mare şi spaţioasă 1 nefi 11:35–36; 12:18 (Mândria şi închipuirea 
deşartă a lumii)

Invitaţi cursanţii să împărtăşească interpretările pe care le- au descoperit. Pentru a- i ajuta să 
vadă importanţa acestui capitol, 1 Nefi 8, în vieţile lor, rugaţi un cursant să citească urmă-
toarea afirmaţie a preşedintelui Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. 
Invitaţi membrii clasei să găsească un motiv pentru care este important ca ei să studieze 
viziunea 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… conţine tot ce trebuie pentru ca un sfânt din zilele din urmă să în-
ţeleagă încercarea acestei vieţi” („Finding Ourselves in Lehi’s Dream”, Ensign, aug. 2010, p. 22).
În timp ce cursanţii studiază restul acestei viziuni, îndemnaţi- i să găsească oameni din viziune 
cu care s- ar putea identifica. Asiguraţi- i că, indiferent de locul în care se regăsesc în viziune, 
fiecare dintre ei are puterea şi capacitatea de a alege să fie demn de binecuvântările ispăşirii.

Cum să facem 
însemnări şi adnotări 
în scripturi
Cursanţii pot găsi utilă 
consemnarea în scris a 
referinţelor suplimen-
tare, a interpretării 
simbolurilor şi a altor 
informaţii pe marginea 
scripturilor. De aseme-
nea, pot găsi utilă subli-
nierea referinţelor din 
notele de subsol. Ase-
menea notiţe pot servi 
drept mementouri care 
îi pot ajuta să înţeleagă 
scripturile şi să predea 
din ele în viitor. Aceste 
notiţe pot fi mai acce-
sibile şi mai de durată 
decât informaţia con-
semnată într- un jurnal 
sau pe o foaie de hârtie 
separată. Cu toate aces-
tea, trebuie să respectaţi 
mereu libertatea de a 
alege a cursanţilor şi să 
nu- i obligaţi niciodată să 
scrie în scripturile lor. În 
schimb, oferiţi sugestii 
şi permiteţi cursanţilor 
să decidă ce este cel mai 
potrivit.
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Împărţiţi cursanţii în două grupuri. În timp ce întreaga clasă citeşte împreună 1 Nefi 
8:21–33, explicaţi că fiecare grup va căuta lucruri diferite.
Rugaţi primul grup să caute răspunsuri la următoarele întrebări. (Înainte de începerea orei, 
scrieţi aceste întrebări pe tablă sau pe o foaie de hârtie pe care să o înmânaţi grupului.)
• Ce obstacole au întâmpinat oamenii din viziunea lui Lehi?
• Ce reprezintă acele obstacole?
• Ce formă capătă acele obstacole astăzi?
• Ce principii descoperiţi în aceste versete?
Invitaţi al doilea grup să găsească răspunsuri la următoarele întrebări. (Înainte de începerea 
orei, scrieţi aceste întrebări pe tablă sau pe o foaie de hârtie pe care să o înmânaţi grupului.)
• Ce i- a ajutat pe oameni să ajungă la pom şi să guste din fruct?
• În ce fel se aseamănă o bară de fier cu cuvântul lui Dumnezeu?
• În ce fel ne ajută cuvântul lui Dumnezeu să depăşim obstacolele de pe cărarea spre viaţa 

veşnică?
• Ce principii descoperiţi în aceste versete?
Invitaţi mai mulţi cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 1 Nefi 8:21–33. Apoi, invitaţi 
cursanţii din primul grup să- şi împărtăşească răspunsurile la întrebările care le- au fost 
desemnate. De asemenea, rugaţi- i să împărtăşească principii pe care le- au descoperit 
în aceste versete. Asiguraţi- vă că toţi cursanţii înţeleg că mândria, lucrurile lumeşti şi 
cedarea în faţa ispitelor ne pot împiedica să primim binecuvântările ispăşirii. Invitaţi 
cursanţii să reflecteze la felul în care aceste obstacole le pot împiedica progresul spiritual.
Rugaţi cursanţii din al doilea grup să- şi împărtăşească răspunsurile la întrebările care le- au 
fost desemnate. După ce discută despre ideile lor, invitaţi- i să împărtăşească principii pe 
care le- au descoperit în 1 Nefi 8:21–33. Principiile pe care ei le identifică pot include:
Dacă ne ţinem bine de cuvântul lui Dumnezeu, acesta ne va ajuta să depăşim ispi-
tele şi influenţele lumeşti.
Dacă ne ţinem bine de cuvântul lui Dumnezeu, ne vom apropia mai mult de Dom-
nul şi vom primi binecuvântările ispăşirii.
• În 1 Nefi 8:24 şi 30, ce cuvinte descriu eforturile oamenilor de a se ţine strâns de bara de 

fier şi de a ajunge la pom?
• Ce credeţi că înseamnă „făcându- şi drum înainte”?
• Ce credeţi că înseamnă a se apuca şi a se ţine tot timpul bine de cuvântul lui Dumnezeu? 

(Poate va fi nevoie să explicaţi că, în 1 Nefi 8:30, cuvântul bine înseamnă strâns cu forţă.)
• De ce trebuie să studiem scripturile în fiecare zi?
După ce discutaţi despre aceste întrebări, aţi putea indica faptul că, în viziune, unii oameni, 
cum ar fi Laman şi Lemuel, nu au dorit să guste din fruct (vezi 1 Nefi 8:22–23, 35–38). 
Acest lucru a reprezentat refuzul lor de a se pocăi şi de a gusta din binecuvântările ispă-
şirii lui Isus Hristos. Unii oameni s- au depărtat chiar şi după ce au gustat din fruct (vezi 
1 Nefi 8:25, 28). Acest lucru ne reaminteşte că, după ce am început să primim binecuvân-
tările ispăşirii, trebuie să fim sârguincioşi şi credincioşi, pocăindu- ne de păcatele noastre 
şi străduindu- ne să ţinem legămintele noastre. Încurajaţi cursanţii să urmeze exemplul 
oamenilor care au gustat din fruct şi au rămas lângă pom (vezi 1 Nefi 8:33).
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să vadă în ce fel le- au binecuvântat viaţa principiile din viziu-
nea lui Lehi, invitaţi- i să răspundă la una dintre întrebările următoare în caietele lor pentru 
seminar sau în jurnalele lor pentru studiul scripturilor:
• Când v- a îndrumat sau v- a ajutat cuvântul lui Dumnezeu să depăşiţi ispitele, mândria 

sau lucrurile lumeşti?
• Când aţi simţit dragostea lui Dumnezeu în timp ce aţi citit sau aţi ascultat cuvântul Său?
Invitaţi câţiva cursanţi să- şi împărtăşească răspunsurile membrilor clasei.
Încurajaţi cursanţii să acţioneze în acord cu ceea ce au învăţat şi au simţit în timp ce au stu-
diat 1 Nefi 8, stabilind un ţel realizabil de a începe sau a continua să- şi formeze obiceiul de 
a studia zilnic, singuri, scripturile. Împărtăşiţi- le cursanţilor binecuvântările pe care le- aţi 
primit datorită studiului cu regularitate al scripturilor.

Încurajaţi studiul 
zilnic al scripturilor
Puţine lucruri au o 
influenţă în bine mai 
de durată decât acela 
de a ajuta cursanţii să- şi 
formeze obiceiul de a 
studia zilnic, singuri, 
scripturile. Îndemnaţi 
cursanţii să- şi facă timp, 
în fiecare zi, pentru a 
studia scripturile. De 
asemenea, oferiţi- le cu 
regularitate, în timpul 
orei, ocazii să împăr-
tăşească ce învaţă şi ce 
simt în timpul studiului 
lor zilnic personal.



42

LECŢIA 13

1 nefi 10–11

Sugestii pentru predare

1 Nefi 10:1–16
Lehi profeţeşte despre Mesia.
Rezumaţi pe scurt 1 Nefi 10:1–16, spunându- le cursanţilor că, după ce Lehi a relatat viziu-
nea sa despre pomul vieţii, el a făcut, de asemenea, o serie de profeţii. Acestea au inclus 
detalii despre momentul venirii lui Isus Hristos pe pământ (vezi 1 Nefi 10:4), botezul Său 
înfăptuit de Ioan Botezătorul (vezi 1 Nefi 10:7–10), răstignirea şi învierea Sa (vezi 1 Nefi 
10:11) şi împrăştierea iminentă şi adunarea lui Israel (vezi 1 Nefi 10:12–14).
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 10:4–6. (Aţi putea explica faptul că Mesia 
este o „formă a unui cuvânt aramaic şi ebraic însemnând «unsul». În Noul Testament, Isus 
este numit Hristosul, care este echivalentul în greacă a lui Mesia. Înseamnă Profetul, Preo-
tul, Regele şi Eliberatorul uns a cărui venire iudeii o aşteptau cu nerăbdare” [Ghidul pentru 
scripturi, „Mesia”, scriptures.lds.org; vezi, de asemenea, Bible Dictionary, „Messiah“].)
• Conform profeţiei lui Lehi, când urma să vină Salvatorul? (Vezi 1 Nefi 10:4.)
• Ce urma să se întâmple cu omenirea dacă ea nu se bizuia pe Salvator? (Vezi 1 Nefi 10:6.)

1 Nefi 10:17–22; 11:1–6
Nefi caută să vadă, să audă şi să ştie adevărurile pe care le- a propovăduit tatăl 
său.
Rugaţi cursanţii să se gândească la următorul exemplu: Trei tineri băieţi participă la aduna-
rea aceleiaşi congregaţii. După ce ajung acasă, unul dintre ei crede că adunarea a fost plicti-
sitoare şi o pierdere de timp. Un altul crede că adunarea a fost plăcută, dar nu l- a influenţat. 
Al treilea se întoarce acasă înălţat spiritual de către Duhul Sfânt şi primeşte revelaţie şi 
îndrumare în viaţa sa, chiar mai presus decât ceea ce s- a predicat în adunare.
• Cum este posibil ca trei tineri băieţi să participe la aceeaşi adunare, dar să aibă expe-

rienţe atât de diferite?
Explicaţi că acest exemplu este asemănător cu experienţele pe care le- au avut Laman, 
Lemuel şi Nefi când au auzit profeţiile tatălui lor şi relatarea viziunii sale. Laman şi Lemuel 
nu au înţeles cuvintele tatălui lor şi s- au certat cu privire la ceea ce au auzit (vezi 1 Nefi 
15:2). Nefi, însă, s- a îndreptat spre Domnul pentru a înţelege. El a oferit un exemplu exce-
lent despre cum să căutăm şi să obţinem revelaţie.
Spuneţi- le cursanţilor că, pe măsură ce studiază experienţa lui Nefi, ei vor găsi principii 
care- i vor ajuta să caute şi să obţină revelaţie. Îndemnaţi- i să observe lucrurile pe care le- a 
făcut Nefi pentru a putea primi o revelaţie asemănătoare cu cea pe care a primit- o Lehi.
Împărţiţi clasa în trei grupuri. Desemnaţi fiecărui grup una dintre categorii şi seturile de în-
trebări corespunzătoare din următorul tabel. (Puteţi scrie tabelul pe tablă înainte să înceapă 
clasa.) Invitaţi cursanţii să citească în gând 1 Nefi 10:17 şi 11:1–6 şi să pregătească răspun-
surile la întrebările desemnate.

Introducere
După ce a auzit relatarea viziunii tatălui său, Nefi a 
dorit să vadă, să audă şi să ştie, prin proprie experienţă, 
lucrurile pe care le văzuse şi auzise Lehi (vezi 1 Nefi 
10:17). În timp ce reflecta la învăţăturile tatălui său, 
Nefi a fost „purtat în Spiritul Domnului” (1 Nefi 11:1) şi 
a avut o viziune. Această viziune este relatată în 1 Nefi 

11–14. În 1 Nefi 11, citim atât despre pomul vieţii, bara 
de fier şi clădirea mare şi spaţioasă, cât şi despre naşte-
rea, botezul, slujirea şi răstignirea Salvatorului. În timp 
ce Nefi a fost martor la aceste lucruri, el şi- a dat seama 
de dragostea lui Dumnezeu pentru copiii Săi.

Împărtăşirea anonimă
Îi puteţi invita pe 
cursanţi să raporteze în 
scris, fără să- şi dezvăluie 
numele, experienţele pe 
care le au în timpul stu-
diului zilnic al scripturi-
lor. Adunaţi răspunsurile 
lor şi citiţi câteva mem-
brilor clasei. Ascultarea 
mărturiilor colegilor lor 
îi poate ajuta pe alţi 
cursanţi în studiul lor 
personal. Unii cursanţi 
ezită să- şi împărtăşească 
mărturiile şi experien-
ţele spirituale în public 
pentru că nu vor să dea 
impresia că se laudă sau 
pentru că se tem că alţii 
îi vor judeca ori nu vor 
trata experienţele lor 
cum se cuvine. Rapor-
tarea anonimă oferă 
cursanţilor ocazia să îm-
părtăşească experienţe 
spirituale fără să aibă 
această teamă.
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1 nefI  10 –11

Dorinţa Ce a dorit nefi să vadă, să audă şi să ştie?
În ce fel ne este influenţată abilitatea de a primi revelaţie de dorinţele noastre?
Ce doresc eu să ştiu de la Domnul?

Credinţa În ce a crezut nefi în timp ce căuta revelaţie?
Cum ne poate fi influenţată abilitatea de a primi revelaţie de credinţa în aceste 
lucruri?
Cum îmi pot dezvolta mărturia şi credinţa în Isus Hristos?

Cumpănirea Ce s- a întâmplat în timp ce nefi stătea cumpănind?
De ce poate cumpănirea să ducă la revelaţie?
Ce pot face pentru a cumpăni mai profund cuvintele profeţilor?

Invitaţi câţiva cursanţi din fiecare grup să împărtăşească răspunsuri la primele două întrebări 
desemnate. (Îi puteţi invita, de asemenea, să răspundă la a treia întrebare, dar asiguraţi- i că 
nu trebuie să împărtăşească răspunsuri care sunt prea personale sau particulare.)
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 10:19.
• Cine poate cunoaşte tainele lui Dumnezeu?
• Prin ce putere sunt revelate tainele lui Dumnezeu?
• Ce trebuie să facem pentru a primi revelaţie prin puterea Duhului Sfânt?
• Ce credeţi că înseamnă să căutăm cu sârguinţă?
• Ce a făcut Nefi pentru a demonstra că era sârguincios în a căuta să vadă, să audă şi să 

cunoască lucrurile pe care le propovăduise tatăl său?
Scrieţi următoarea afirmaţie pe tablă:
Dumnezeu revelează adevărul celor…
Rugaţi cursanţii să rezume ce- au învăţat din experienţa lui Nefi completând afirmaţia de pe 
tablă. Deşi ei pot folosi cuvinte diferite, răspunsurile lor trebuie să reprezinte cu exactitate 
faptul că Dumnezeu revelează adevărul celor care Îl caută cu sârguinţă. (Puteţi scrie 
acest principiu pe tablă.)
Îndemnaţi cursanţii să se gândească la un moment în care, căutându- L cu sârguinţă pe 
Dumnezeu, au simţit Spiritul Său şi au primit revelaţie. (Poate fi util să menţionaţi că revelaţia 
poate include primirea îndrumării când avem de luat decizii, obţinerea unei înţelegeri sporite, 
a alinării sau a încredinţării că ceva este adevărat.) Invitaţi cursanţii să- şi împărtăşească expe-
rienţele restului clasei. De asemenea, dumneavoastră puteţi depune mărturie despre expe-
rienţele pe care le- aţi avut în eforturile dumneavoastră de a- L căuta cu sârguinţă pe Domnul.

1 Nefi 11:7–36
Nefi cunoaşte coborârea de bunăvoie a lui Dumnezeu
Explicaţi cursanţilor că Nefi a continuat să se gândească şi să caute îndrumare divină în 
timpul viziunii sale. Când Nefi a cerut să cunoască înţelesul pomului pe care- l văzuseră 
el şi tatăl său, a apărut un înger pentru a- l ajuta. Îngerul a întrebat: „Cunoşti tu înţelesul 
pomului pe care tatăl tău l- a văzut?” (1 Nefi 11:21). Recapitulaţi înţelesul pomului rugând 
câţiva cursanţi să citească pe rând din 1 Nefi 11:18–23.
• Ce a spus Nefi că reprezintă pomul? (După ce cursanţii răspund, puteţi scoate în evi-

denţă că Nefi a văzut- o pe Maria purtându- L pe pruncul Isus în braţe şi că îngerul a spus 
că pruncul este „Fiul Tatălui Veşnic”. Apoi, îngerul l- a întrebat pe Nefi despre înţelesul 
pomului pentru a- l ajuta să înţeleagă că acesta Îl reprezenta pe Isus Hristos. Când Nefi 
a răspuns că reprezintă „dragostea lui Dumnezeu”, el s- a referit la dragostea lui Dum-
nezeu exprimată prin darul Fiului Său. Noi simţim dragostea lui Dumnezeu gustând din 
binecuvântările ispăşirii lui Isus Hristos.)

• Cum au descris Nefi şi îngerul dragostea lui Dumnezeu?
Rugaţi un cursant să citească 1 Nefi 11:16. (Explicaţi că bunăvoinţă sau coborâre de bunăvoie 
înseamnă, în acest context, dorinţa de a coborî dintr- o poziţie ierarhică înaltă. Îi puteţi 
invita să scrie această explicaţie în scripturile lor, lângă 1 Nefi 11:16.)
Rugaţi cursanţii să identifice răspunsul lui Nefi la întrebarea îngerului citind cu glas tare 
1 Nefi 11:17.
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• Ce cunoştea Nefi?
• Ce nu cunoştea el?
După ce Nefi a răspuns, îngerul i- a arătat mai multe exemple ale coborârii de bunăvoie a 
lui Dumnezeu pentru a- l ajuta să- şi aprofundeze înţelegerea despre dragostea lui Dumne-
zeu. Explicaţi cursanţilor că această coborâre de bunăvoie a lui Dumnezeu se referă atât la 
Dumnezeu Tatăl, cât şi la Isus Hristos.
Împărtăşiţi următoarea afirmaţie făcută de vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, care a explicat coborârea de bunăvoie a lui Dumnezeu, Tatăl 
nostru Ceresc:
„Coborârea de bunăvoie a lui Dumnezeu constă în faptul că El, o Fiinţă exaltată, a coborât 
de pe tronul Său etern pentru a deveni Tatăl unui Fiu muritor” (The Mortal Messiah [1979], 
1:314).
Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă faptul că această coborâre de bunăvoie a lui Dumnezeu 
se referă, de asemenea, la Isus Hristos, arătaţi ilustraţia „Naşterea lui Isus” (62116; Carte 
cu picturi inspirate din Evanghelie [2009], nr. 30). Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 
1 Nefi 11:13–21 . Invitaţi un alt cursant să identifice ce legătură au aceste versete cu ilustra-
ţia. Rugaţi un cursant să citească următoarea afirmaţie a vârstnicului Gerald N. Lund, fost 
membru al Celor Şaptezeci. Invitaţi membrii clasei să asculte şi să descopere în ce moduri 
Şi- a arătat Salvatorul dragostea pentru noi.
„Iată- L pe Isus – un membru al Dumnezeirii, Întâiul Născut al Tatălui, Creatorul, Iehova Ve-
chiului 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… să fie copleşit cu nestemate, ci pentru a veni într- o iesle sărăcăcioasă. Acest lucru 
este uimitor! 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).
• În ce fel naşterea Salvatorului ne arată dragostea Sa pentru noi?
Asiguraţi- vă că este limpede faptul că dorinţa Salvatorului de a trăi o viaţă muritoare arată 
dragostea Sa pentru noi.
Arătaţi ilustraţiile „Isus înviind-o pe fiica lui Iair” (62231; Carte cu picturi inspirate din 
Evanghelie, nr. 41) şi „Hristos vindecându- i pe cei bolnavi la Betesda” (Carte cu picturi in-
spirate din Evanghelie, nr. 42). Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 11:28 şi 31. 
Îndemnaţi membrii clasei să identifice în ce fel se aseamănă ilustraţiile cu versetele.
• Pe cine a văzut Nefi că a slujit şi a vindecat Salvatorul?
• În ce fel exprimă acţiunile Salvatorului dragostea Sa?
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 11:32–33. Invitaţi membrii clasei să asculte 
relatarea exemplului suprem al dragostei Salvatorului.
După ce cursanţii împărtăşesc ceea ce identifică ei, arătaţi ilustraţia „Răstignirea” (62505; 
Carte cu picturi inspirate din Evanghelie, nr. 57).
Depuneţi mărturie că această coborâre de bunăvoie a lui Isus Hristos dovedeşte 
dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Salvatorul a coborât de bunăvoie pentru a trăi o 
viaţă muritoare, a sluji şi a- i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi şi pentru a muri pentru toate 
păcatele noastre, ca noi să ne putem întoarce acasă, în prezenţa Tatălui Ceresc.
• În ce fel cunoaşterea despre coborârea de bunăvoie şi dragostea Salvatorului vă influen-

ţează sentimentele faţă de El?
Încheiaţi invitând cursanţii să împărtăşească felul în care dragostea lui Dumnezeu este „de 
dorit mai presus de toate lucrurile” şi „cea mai plăcută” pentru ei (vezi 1 Nefi 11:22–23). 
Depuneţi mărturie că, în timp ce urmăm exemplul lui Nefi şi Îl căutăm cu sârguinţă pe 
Dumnezeu, vom simţi dragostea Sa şi bucuria de a gusta din binecuvântările puse la dispo-
ziţie prin ispăşirea lui Hristos.
Invitaţi cursanţii să urmeze exemplul lui Nefi în eforturile pe care le fac pentru a căuta 
revelaţie. Reamintiţi- le rolul pe care- l au în calitate de cursanţi la clasa de seminar şi că 
atât efortul şi credinţa de care dau dovadă în studiul zilnic, personal, al scripturilor, cât şi 
participarea lor în clasă le influenţează abilitatea de a învăţa prin Spirit.
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1 Nefi 12
Nefi vede viitorul naţiunilor nefite şi lamanite.
Rezumaţi 1 Nefi 12 explicând că acest capitol este o continuare a viziunii lui Nefi. În acest 
capitol, îngerul i- a arătat lui Nefi felul în care simbolurile din viziunea pomului vieţii se vor 
aplica urmaşilor săi. I s- a arătat că unii dintre urmaşii săi vor primi toate binecuvântările is-
păşirii. Totuşi, Nefi a văzut, de asemenea, că urmaşii săi vor fi, în cele din urmă, distruşi de ur-
maşii fraţilor săi (lamaniţii). Invitaţi cursanţii să citească 1 Nefi 12:16–19. Rugaţi- i să găsească 
motivele pentru care nefiţii urmau să fie distruşi (vezi 1 Nefi 12:19). Reamintiţi cursanţilor că, 
pe măsură ce dau dovadă de credinţă în Isus Hristos, ei pot învinge mândria şi ispita.

1 Nefi 13:1–9
Nefi vede biserica mare şi odioasă.
Rugaţi cursanţii să ridice mâna dacă practică vreun sport. Rugaţi- i pe câţiva dintre ei să 
împărtăşească ce sport practică. Explicaţi că, adesea, în sport, echipele se pregătesc pentru 
meciuri studiind jocurile precedente şi strategiile echipelor adverse.
• De ce ar fi util ca o echipă să studieze strategiile adversarului înainte să concureze?
Explicaţi că Nefi a văzut, în viziune, dorinţele şi strategiile celor care se vor opune Bisericii 
lui Isus Hristos în zilele din urmă. Îndemnaţi cursanţii să găsească acele strategii în timp ce 
studiază acest capitol, pentru a fi pregătiţi să le recunoască şi să nu fie înşelaţi de ele.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 1 Nefi 13:1–4, 6. Rugaţi un cur-
sant să identifice grupul pe care Nefi l- a văzut formându- se în rândul neamurilor din zilele 
din urmă.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă conţinutul acestor versete, împărtăşiţi următo-
rul comentariu făcut de vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli. Rugaţi cursanţii să asculte cu atenţie şi să identifice o definiţie a bisericii mari şi 
odioase.
„Titlurile biserica diavolului şi biserica mare şi odioasă sunt folosite pentru a identifica 
toate… organizaţiile, indiferent de numele sau caracterul lor – fie politic, filozofic, educa-
ţional, economic, social, frăţesc, civic sau religios – 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 Dumnezeu” (Mormon Doctrine, a doua ediţie [1966], p. 137–138).

Introducere
După ce Nefi a văzut în viziune slujirea şi ispăşirea 
Salvatorului din viaţa Sa muritoare, el a văzut că, 
după patru generaţii care vor trăi în dreptate, urmaşii 
săi vor deveni mândri şi vor ceda ispitelor celui rău şi 
vor fi distruşi. Lui i s- a arătat, de asemenea, răutatea 
celor care- l urmează pe Satana în acea biserică mare şi 
odioasă. A văzut că ei vor da la o parte adevăruri simple 
şi preţioase din Biblie, făcând ca mulţi să se potic-
nească din punct de vedere spiritual. În ciuda acestor 
scene neplăcute, viziunea lui Nefi i- a dat şi motiv de 
mare bucurie. El a văzut că Dumnezeu va pregăti calea 
pentru restaurarea Evangheliei în zilele din urmă. De 

asemenea, el a văzut că acea cronică a poporului său 
(Cartea lui Mormon) va ieşi la lumină în zilele din urmă, 
pentru a restaura lumii adevărurile simple şi preţioase 
care fuseseră pierdute.

Notă. E posibil să nu aveţi suficient timp să parcurgeţi 
întregul material din această lecţie. În timpul pregătirii 
dumneavoastră, căutaţi îndrumarea Spiritului Sfânt 
pentru a şti ce părţi ale lecţiei sunt cele mai importante 
şi mai practice pentru cursanţii dumneavoastră. Este po-
sibil să trebuiască să rezumaţi porţiuni ale lecţiei pentru 
a avea suficient timp să predaţi în mod eficient cele mai 
importante doctrine şi principii.

Rezumaţi
Nu veţi avea timp să 
predaţi şi să subliniaţi în 
egală măsură tot ce se 
găseşte într- un fragment 
din scripturi. Din când în 
când, va trebui să rezu-
maţi acţiunea sau învăţă-
turile dintr- un fragment 
din scripturi pentru a 
avea suficient timp să 
parcurgeţi conţinutul, 
doctrinele sau principiile 
mai importante dintr- o 
altă parte a fragmentu-
lui. Rezumând, în loc să 
omiteţi porţiuni ale unui 
fragment din scripturi, 
îi ajutaţi pe cursanţi să 
înţeleagă mai bine acţiu-
nea şi mesajul general 
al povestirii din acel 
fragment.

LECŢIA 14

1 nefi 12–13
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Explicaţi- le limpede că expresia „biserica mare şi odioasă” nu se referă la nicio confesiune 
sau biserică anume. Se referă la toate organizaţiile, luate în mod colectiv şi individual, care 
sunt menite să- i îndepărteze pe oameni de Dumnezeu şi de legile Sale.
Îi puteţi îndemna pe cursanţi să scrie fraza toate organizaţiile care sunt menite să- i îndepăr-
teze pe oameni de Dumnezeu şi de legile Sale pe marginea scripturilor, lângă 1 Nefi 13:6.
• De ce credeţi că este important să ştim că Satana îşi organizează forţele pentru a ne 

îndepărta de Dumnezeu şi de legile Sale?
Explicaţi că Nefi a descris biserica mare şi odioasă. Invitaţi un cursant să citească cu glas 
tare 1 Nefi 13:5–9.
• Ce lucruri doresc cei care fac parte din biserica cea mare şi odioasă? (Vezi 1 Nefi 13:7–8.)
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 13:5, 9, ce caută să realizeze cei din biserica mare şi 

odioasă? De ce? (Puteţi scrie următorul adevăr pe tablă: Satana şi discipolii săi vor să- i 
distrugă pe sfinţii lui Dumnezeu şi să- i ducă în robie.)

• Cum ne poate ajuta cunoaşterea dorinţelor şi intenţiilor lui Satana şi ale discipolilor lui 
să- i combatem?

Informaţi- i pe cursanţi că, pe parcursul acestui capitol, vor învăţa despre unul dintre modu-
rile în care biserica mare şi odioasă încearcă să- i distrugă pe cei care Îl caută pe Dumnezeu.

1 Nefi 13:10–19
Nefi recunoaşte mâna lui Dumnezeu în întemeierea unei ţări libere în care va fi 
restaurată Evanghelia.
Depuneţi mărturie că Domnul S- a asigurat că lucrarea Sa va merge înainte, în pofida 
eforturilor depuse de biserica mare şi odioasă de a- i face pe oameni să se poticnească din 
punct de vedere spiritual. El a făcut acest lucru pregătind calea pentru restaurarea Evan-
gheliei Sale.
Afirmaţiile menţionate mai jos sunt un rezumat al evenimentelor însemnate pe care le- a 
văzut Nefi în viziune. Rugaţi cursanţii să citească 1 Nefi 13:10–19 şi potriviţi fiecare verset 
din scriptură menţionat mai jos cu evenimentul pe care- l descrie. (Puteţi scrie aceste ver-
sete din scripturi şi afirmaţii pe tablă, înainte de începerea orei. Sau le puteţi scrie pe o foaie 
de hârtie. Mai jos, versetele din scripturi corespund afirmaţiilor. Pentru ca această activitate 
să aibă succes, va trebui să schimbaţi ordinea afirmaţiilor atunci când le scrieţi pe tablă sau 
pe hârtie.)

1 Nefi 13:12 Columb străbate oceanul şi ajunge în America
1 Nefi 13:13 Pelerinii străbat oceanul şi ajung în America în căutarea libertăţii religioase
1 Nefi 13:14 Indigenii americani sunt izgoniţi de pe pământurile lor
1 Nefi 13:15 Neamurile prosperă în America
1 Nefi 13:16–19 Deşi sunt depăşite numeric, armatele revoluţionare americane sunt 
victorioase

În timp ce cursanţii îşi împărtăşesc răspunsurile, îi puteţi îndemna să scrie un cuvânt sau 
o expresie cheie în scripturile lor, lângă fiecare fragment. De exemplu, ei pot scrie Columb 
lângă 1 Nefi 13:12.
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 13:12, de ce a traversat Columb oceanul şi a sosit în 

America?
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 13:13, de ce au emigrat pelerinii în America?
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 13:15–19, de ce au prosperat neamurile şi au obţinut inde-

pendenţa faţă de „[toate celelalte] popoare”?
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare următoarea afirmaţie a preşedintelui Joseph F. 
Smith:
„Această mare naţiune americană a fost întemeiată de Cel Atotputernic prin mâna Sa 
atotputernică, pentru ca, în zilele din urmă, împărăţia lui Dumnezeu să poată fi stabilită 
pe pământ. Dacă Domnul nu ar fi pregătit calea punând bazele acestei naţiuni glorioase, 
ar fi fost imposibil (date fiind legile severe şi fanatismul guvernelor monarhice ale lumii) 
să se pregătească o cale pentru întemeierea acestei împărăţii măreţe. Domnul a făcut acest 
lucru” (Gospel Doctrine, a cincea ediţie 1939, p. 409).
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1 nefI  12 –13

Depuneţi mărturie că Domnul a pregătit calea pentru restaurare întemeind o ţară cu 
libertate religioasă în care putea restaura Biserica Sa. Depuneţi mărturie că Domnul a 
pregătit şi va continua să pregătească o cale pentru ca Evanghelia Sa restaurată să pătrundă 
în fiecare naţiune.
Dacă predaţi această lecţie în altă ţară decât Statele Unite ale Americii, întrebaţi:
• Cum a pregătit Domnul o cale pentru predicarea Evangheliei restaurate în ţara noastră?

1 Nefi 13:20–42
Nefi vede neamurile viitoare cu Biblia, Cartea lui Mormon şi scripturi din zilele 
din urmă.
Invitaţi un cursant să citească 1 Nefi 13:20–24. Rugaţi- l să identifice obiectul pe care Nefi 
l- a văzut că „era [răspândit] printre [neamuri]” de către primii colonişti americani. Ţineţi în 
mână un exemplar al Bibliei şi explicaţi că aceasta este cartea pe care a văzut- o Nefi în vi-
ziune. Îi puteţi invita pe cursanţi să scrie Biblie pe marginea scripturilor, lângă 1 Nefi 13:20.
Explicaţi că îngerul i- a spus lui Nefi că Biblia este o cronică „de mare valoare” (1 Nefi 
13:23). Când au fost consemnate pentru prima oară revelaţiile din Biblie, ele „[au] cuprins 
plenitudinea Evangheliei Domnului” (1 Nefi 13:24). Rugaţi un cursant să citească cu glas 
tare 1 Nefi 13:26–27.
• Ce a dat deoparte din Biblie biserica cea mare şi odioasă? De ce au fost înlăturate aceste 

lucruri?
Rugaţi un alt cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 13:29.
• Ce s- a întâmplat ca rezultat al faptului că multe lucruri simple şi preţioase şi multe legă-

minte ale Domnului au fost scoase din Biblie?
Rugaţi patru cursanţi să citească cu glas tare, pe rând, din 1 Nefi 13:34–36, 39. Rugaţi- i pe 
cei din clasă să caute lucrurile pe care urma să le facă Domnul pentru a- i ajuta pe oameni 
să zădărnicească eforturile bisericii mari şi odioase.
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 13:34, ce va aduce Domnul datorită milei Sale?
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 13:35–36, ce lucruri vor fi „ascunse” pentru a ajunge până 

la neamuri? (Le puteţi sugera cursanţilor să scrie lângă 1 Nefi 13:35 că „aceste lucruri” se 
referă la Cartea lui Mormon.)

• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 13:39, ce altceva va aduce Domnul în ultimele zile, pe 
lângă Cartea lui Mormon? Ce „alte cărţi” a adus Domnul ca parte a restaurării? (Doc-
trină şi legăminte, Perla de mare preţ şi traducerea Bibliei de Joseph Smith.)

Invitaţi cursanţii să citească 1 Nefi 13:40–41. Rugaţi- i să găsească o descriere a lucrurilor 
pe care scripturile restaurării le vor face cunoscute tuturor oamenilor. După ce cursanţii 
împărtăşesc ce au găsit, ţineţi în mână un exemplar al Bibliei şi împărtăşiţi- vă mărturia 
despre adevărul ei. Ţineţi în cealaltă mână un exemplar al Cărţii lui Mormon şi lipiţi- l de 
Biblie. Depuneţi mărturie că, într- adevăr, 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.
Rugaţi cursanţii să găsească la sfârşitul lui 1 Nefi 13:41 o propoziţie care descrie ce va face 
Domnul cu cronica iudeilor (Biblia) şi cronicile urmaşilor lui Nefi (Cartea lui Mormon). De-
puneţi mărturie că aceste cronici „vor fi unite într- una singură” (1 Nefi 13:41) şi „[au cres-
cut] împreună” (2 Nefi 3:12) pentru a ne ajuta să ştim limpede cum să venim la Salvator.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să aprecieze felul în care această restaurare a lucrurilor simple 
şi preţioase le- a influenţat viaţa, invitaţi- i să mediteze la următoarea întrebare:
• În ce fel v- a influenţat Cartea lui Mormon mărturia despre Isus Hristos şi v- a ajutat să vă 

apropiaţi mai mult de El?
După ce le oferiţi cursanţilor suficient timp să se gândească, invitaţi câţiva dintre ei să- şi 
împărtăşească răspunsurile. De asemenea, puteţi împărtăşi mărturia dumneavoastră despre 
Cartea lui Mormon şi despre felul în care v- a întărit mărturia despre Isus Hristos şi v- a 
ajutat să ştiţi cum să veniţi la El. Înainte de încheierea orei, îndemnaţi cursanţii să studieze 
cu atenţie Cartea lui Mormon pe parcursul întregului an, căutând învăţături şi relatări care 
le întăresc mărturiile despre Isus Hristos şi îi învaţă cum să vină la El.
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Sugestii pentru predare

1 Nefi 14:1–7
Nefi vede consecinţele faptului că generaţiile viitoare se supun sau nu poruncilor 
Domnului.
Invitaţi cursanţii să- şi deschidă scripturile la 1 Nefi 14. Explicaţi că, azi, vor continua 
să studieze viziunea lui Nefi. Rugaţi cursanţii să se gândească cum ar completa frazele 
următoare:

Dacă- L urmez pe Domnul, atunci…
Dacă refuz să- L urmez pe Domnul, atunci…

După ce cursanţii îşi împărtăşesc răspunsurile, precizaţi că acest cuvânt, dacă, sugerează 
ideea de alegere. În funcţie de ce alegem, avem parte de urmări diferite. Explicaţi că Nefi 
a văzut generaţiile viitoare şi a observat că, dacă vor fi drepte, ele vor fi binecuvântate; iar, 
dacă vor alege ticăloşia, ele vor fi blestemate. Invitaţi membrii clasei ca, pe parcursul lecţiei, 
să se gândească la felul în care alegerea de a fi supuşi Domnului le- a adus binecuvântări.
Desenaţi următoarea diagramă pe tablă:

Rugaţi un alt cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 14:1–2. Rugaţi- i pe cei din clasă să iden-
tifice (1) alegerea pe care Nefi a sugerat că o pot face neamurile şi (2) binecuvântările pe 
care le- ar primi neamurile dacă ar face acea alegere. În timp ce cursanţii împărtăşesc ceea 
ce descoperă, completaţi spaţiile libere de pe tablă, astfel încât fraza să arate ceva de genul:

Dacă  ascultă de Mielul 
lui Dumnezeu şi nu- şi împietresc 
inimile,

atunci  ele…
vor fi numărate printre cei din casa lui Israel
vor fi un popor binecuvântat în vecii vecilor
nu vor mai fi duse în robie

Poate va fi nevoie să explicaţi că, în scripturi, expresia „pietre de poticnire” (1 Nefi 14:1) se 
referă adesea la obstacolele care împiedică oamenii să- L urmeze pe Domnul. A fi „nu-
mărate printre cei din casa lui Israel” (1 Nefi 14:2) înseamnă a fi incluse în poporul de 
legământ al Domnului.
• De ce este important să facem parte din poporul de legământ al Domnului? (Pentru a 

primi binecuvântările legământului avraamic [vezi D&L 132:30–31].)
• Ce înseamnă să „[asculte] de Mielul lui Dumnezeu”?
• Care dintre răsplăţile supunerii menţionate pe tablă sunt cele mai pline de însemnătate 

pentru voi? De ce? 
• Când aţi ascultat de Domnul şi aţi văzut binecuvântările Sale în viaţa voastră? (Reamin-

tiţi cursanţilor că nu trebuie să împărtăşească experienţe care sunt prea personale sau 
particulare.)

Introducere
În 1 Nefi 14 se încheie relatarea despre viziunea lui 
Nefi. În această parte a viziunii, lui Nefi i se spune 
despre binecuvântările promise celor care se pocăiesc 
şi ascultă de Domnul şi despre blestemele care vor veni 
asupra celor ticăloşi, care- şi împietresc inimile împotriva 

Domnului. Lui Nefi i s- a arătat, de asemenea, că Dom-
nul îi va ajuta şi proteja pe cei care trăiesc în dreptate şi 
ţin legămintele făcute şi că El va distruge biserica mare 
şi odioasă a diavolului.

Materiale vizuale
Cei mai mulţi dintre 
cursanţi vor învăţa mai 
bine şi îşi vor aminti 
pentru mai mult timp 
ideile care li se prezintă 
dacă folosiţi materiale 
vizuale. Diagramele sim-
ple, ca cea prezentată în 
această idee de predare, 
se desenează uşor pe ta-
blă. Astfel de diagrame 
îi pot ajuta pe cursanţi 
să se concentreze asupra 
ideilor principale din 
scripturi.

Dacă  atunci 

LECŢIA 15

1 nefi 14
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1 nefI  14

Desenaţi următoarea diagramă pe o altă porţiune a tablei:

Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 14:5–7. Rugaţi- i pe cei din clasă să găsească 
(1) binecuvântări pe care le primesc cei care se pocăiesc şi (2) consecinţele negative ale ale-
gerilor celor care- şi împietresc inimile. Completaţi diagrama la fel cum aţi făcut în exerciţiul 
precedent. (Dacă oamenii se pocăiesc, „va fi bine de ei” [1 Nefi 14:5] şi vor primi „pace şi 
viaţă veşnică” [1 Nefi 14:7]. Dacă oamenii îşi împietresc inimile, ei vor „pieri” [1 Nefi 14:5] 
„spre înrobirea şi distrugerea lor” [1 Nefi 14:7].)
În timp ce cursanţii răspund, poate va fi nevoie să explicaţi că „lucrarea mare şi minunată” 
menţionată în 1 Nefi 14:7 se referă la restaurarea preoţiei, a Evangheliei şi a Bisericii Dom-
nului în zilele din urmă.
• În ce fel este Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă „mare şi minunată” 

pentru voi? În ce fel vă aduce pace? În ce fel vă aduce speranţă pentru viaţa veşnică?
Aveţi în vedere să le oferiţi cursanţilor timp pentru a descoperi pe care dintre cărările de 
pe tablă se află ei în acest moment. Depuneţi mărturie că supunerea faţă de Domnul şi 
pocăirea de păcate ne oferă binecuvântări minunate. Puteţi, de asemenea, depune măr-
turie că împietrirea inimilor împotriva Domnului şi a Bisericii Sale duce la robie spirituală şi 
distrugere.

1 Nefi 14:8–17
Nefi vede lupta dintre Biserica Mielului lui Dumnezeu şi biserica mare şi odioasă.
Invitaţi cursanţii să- şi imagineze că numai ce au fost înrolaţi pentru a lupta într- un război.
• Ce aţi face pentru a vă pregăti de luptă?
Explicaţi că îngerul i- a spus lui Nefi despre o bătălie foarte mare ce va avea loc în zilele din 
urmă.
Invitaţi trei cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 1 Nefi 14:9–11. Rugaţi restul clasei 
să identifice cele două tabere de luptă. (Le puteţi reaminti cursanţilor că biserica mare şi 
odioasă reprezintă orice individ sau grup care îndepărtează oamenii de Dumnezeu şi legile 
Sale.)
• Ce cuvinte şi expresii se folosesc pentru a descrie „biserica mare şi odioasă”?
• Potrivit viziunii lui Nefi, unde se va afla „biserica mare şi odioasă” în ultimele zile?
Rugaţi alţi trei cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 1 Nefi 14:12–14. Invitaţi mem-
brii clasei să găsească motive pentru care putem avea speranţă cu privire la viitor.
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 14:12, care biserică va avea mai mulţi oameni?
• De ce va avea Biserica Mielului mai puţini oameni decât biserica mare şi odioasă?
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 14:13, din ce motiv va aduna biserica mare şi odioasă 

mulţimi de oameni?
Depuneţi mărturie că ne aflăm în războiul pe care îl descrie Nefi – o luptă spirituală, dusă 
în zilele din urmă, împotriva răului. Ca membri ai Bisericii Mielului, suntem depăşiţi nume-
ric şi avem nevoie de ajutor dacă vrem să ieşim învingători împotriva forţelor diavolului.
• Ce cuvinte din 1 Nefi 14:14 vă dau speranţă?
Accentuaţi faptul că promisiunile oferite în aceste versete se aplică, în special, celor care fac 
legăminte cu Domnul şi le ţin. Reamintiţi cursanţilor că au intrat într- un legământ de botez 
cu Domnul. Îndreptaţi atenţia cursanţilor către expresia „înarmaţi cu dreptate şi cu puterea 
lui Dumnezeu” din 1 Nefi 14:14.
• Ce înseamnă pentru voi expresia „înarmaţi cu dreptate şi cu puterea lui Dumnezeu”?
• În ce fel expresia „înarmaţi cu dreptate şi cu puterea lui Dumnezeu” poate însemna că 

avem armură şi armament în lupta noastră împotriva răului?

vă pocăiţi
Dacă

vă împietriţi inima
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LeCţIa 15

• Când aţi simţit că sunteţi „înarmaţi cu dreptate şi cu puterea lui Dumnezeu”? Cum v- aţi 
simţit?

Întrebaţi cursanţii cum ar rezuma mesajul din 1 Nefi 14:1–14. Asiguraţi- vă că înţeleg că, 
dacă trăim în dreptate şi ne ţinem legămintele, puterea lui Dumnezeu ne va ajuta să 
învingem răul.
Invitaţi cursanţii să- şi evalueze vieţile şi să se gândească ce ar putea face pentru a fi mai 
bine înarmaţi cu dreptate. Încurajaţi- i să acţioneze conform îndemnurilor pe care le pri-
mesc. Asiguraţi- i că, dacă rămân credincioşi, ei vor avea ocazia să intre în temple sfinte şi să 
facă legăminte suplimentare cu Domnul. Promisiunile şi legămintele pe care le vor face le 
vor aduce multă putere şi protecţie în vieţile lor.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 14:3–4. Rugaţi un alt cursant să citească cu 
glas tare 1 Nefi 14:15–17.
• Ce se va întâmpla cu biserica mare şi odioasă?
• Care va fi rezultatul final al bătăliei dintre Biserica Mielului (împărăţia lui Dumnezeu) şi 

forţele diavolului?
• Cum vă poate ajuta cunoaşterea rezultatului acestei bătălii?
Citiţi- le celor din clasă următoarea declaraţie a preşedintelui Boyd K. Packer, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli:
„[Noi, membrii Bisericii] suntem o mică fracţiune în comparaţie cu miliardele de oameni de 
pe pământ. Dar noi suntem cine suntem şi ştim ceea ce ştim şi trebuie să mergem înainte şi 
să predicăm Evanghelia.

Cartea lui Mormon arată clar că noi nu vom domina niciodată prin mărime. 
Dar noi avem puterea preoţiei [vezi 1 Nefi 14:14]…
Putem şi, la vremea hotărâtă, cu siguranţă vom influenţa întreaga omenire. 
Se va şti cine suntem şi de ce suntem aşa. Poate părea fără speranţă; este 
extrem de dificil; dar nu este numai posibil, ci sigur vom învinge în lupta 
împotriva lui Satana” („Puterea preoţiei”, Ensign sau Liahona, mai 2010, p. 7).

Asiguraţi- i pe cursanţi că împărăţia lui Dumnezeu va învinge în ultimele zile. 
Exprimaţi- vă încrederea că ei se pot încrede în Dumnezeu şi că puterea Sa va învinge tot 
răul. Încurajaţi- i să fie o forţă în bine în influenţarea altora.

1 Nefi 14:18–27
Nefi îl vede pe Ioan, autorul Apocalipsei.
Scrieţi următoarele întrebări pe tablă: 

Pe care dintre cei doisprezece apostoli ai Salvatorului l- a văzut Nefi în viziune?
Despre ce urma să scrie acest apostol?
De ce i s- a poruncit lui Nefi să nu scrie restul viziunii sale?

Invitaţi- i pe cursanţi să citească în gând 1 Nefi 14:18–27. Apoi, discutaţi pe scurt despre 
răspunsurile la întrebările de pe tablă.
Explicaţi că aceste versete se referă, cel puţin o parte dintre ele, la scrierile lui Ioan din 
cartea Apocalipsa. O temă principală a acelei cărţi este că Dumnezeu va învinge forţele 
răului. Asemenea lui Ioan, Nefi a văzut în viziune sfârşitul lumii, dar i s- a poruncit să nu- l 
consemneze deoarece i se dăduse lui Ioan responsabilitatea de a face acest lucru. Dacă vă 
permite timpul, puteţi încheia lecţia purtând o scurtă discuţie despre felul în care Biblia şi 
Cartea lui Mormon conlucrează pentru a „confirma adevărul” din ele şi pentru a fi „una 
singură” (1 Nefi 13:40–41).
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Lecţia pentru studiul acasă
1 Nefi 7–14 (unitatea 3)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic 
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au în-
văţat cursanţii în timp ce au studiat 1 Nefi 7–14 (unitatea 3) nu 
este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei dumneavoastră. 
Lecţia pe care o predaţi se concentrează doar asupra câtorva din-
tre aceste doctrine şi principii. Urmaţi îndemnurile Spiritului Sfânt 
în timp ce aveţi în vedere nevoile cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (1 Nefi 7)
Pe măsură ce cursanţii au studiat despre întoarcerea fiilor lui 
Lehi la Ierusalim pentru a aduce cu ei, pe pământul făgăduit, 
familia lui Ismael, ei au învăţat că Domnul ne porunceşte să 
ne căsătorim şi să creştem copii pentru El şi că Dumnezeu ne 
răspunde la rugăciuni în acord cu credinţa noastră.

Ziua 2 (1 Nefi 8)
Cursanţii au studiat viziunea lui Lehi despre pomul vieţii. Ei 
au învăţat că, dacă venim la Isus Hristos şi gustăm din ispăşi-
rea Sa, vom avea bucurie şi fericire. În timp ce au citit despre 
diferitele categorii de oameni din vis şi despre succesele şi 
eşecurile lor în a ajunge la pomul vieţii şi a gusta din fruct, 
ei au învăţat, de asemenea, următoarele principii: mândria, 
lucrurile lumeşti şi cedarea în faţa ispitelor ne pot împie-
dica să primim binecuvântările ispăşirii. Dacă ne ţinem bine 
de cuvântul lui Dumnezeu, acesta ne va ajuta să depăşim 
ispitele şi influenţele lumeşti. Dacă ne ţinem bine de cuvântul 
lui Dumnezeu, ne vom apropia mai mult de Domnul şi vom 
primi binecuvântările ispăşirii.

Ziua 3 (1 Nefi 10–11)
Cursanţii au învăţat ce s- a întâmplat atunci când Nefi a 
căutat să poată „vedea, auzi şi cunoaşte” (1 Nefi 10:17) 
lucrurile pe care le văzuse tatăl său. Prin exemplul lui Nefi, 
ei au văzut că Dumnezeu revelează adevărul celor care- L 
caută cu sârguinţă. Nefi a primit o viziune din care a învăţat 
despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi, exprimată prin 
dăruirea Fiului Său. Cursanţii au avut ocazia să consemneze 
ce înseamnă acest lucru pentru ei.

Ziua 4 (1 Nefi 12–14)
Spre sfârşitul viziunii sale, Nefi a văzut felul în care a pregătit 
Domnul calea pentru restaurare. El a învăţat că adevăruri simple 
şi preţioase urmau să fie scoase din Biblie, dar că, într- adevăr, 
Cartea lui Mormon şi scripturile din zilele din urmă vor restaura 
adevăruri simple şi preţioase, care ne ajută să ştim că Isus 
Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi să venim la El. Nefi a văzut, de 
asemenea, ultimele zile. Cursanţii au cugetat asupra principiului 
potrivit căruia, pe măsură ce trăim în dreptate şi ţinem legă-
minte sacre, puterea lui Dumnezeu ne va ajuta să învingem răul.

Introducere
Lecţia din această săptămână se concentrează pe viziunea lui 
Lehi din 1 Nefi 8. În timp ce predaţi această lecţie, scoateţi în 
evidenţă bucuria pe care o poate aduce ispăşirea lui Isus Hristos 
în vieţile noastre şi felul în care putem beneficia de binecuvân-
tările ispăşirii dacă trăim conform cuvântului lui Dumnezeu. Pe 
parcursul lecţiei, cursanţii îşi vor folosi scripturile, îndrumarele 
pentru studiu şi jurnalele pentru studiul scripturilor.

Sugestii pentru predare

1 Nefi 7
Domnul le porunceşte fiilor lui Lehi să se reîntoarcă la Ierusalim 
pentru a- i lua pe Ismael şi familia sa.
Expuneţi o fotografie a unui cuplu căsătorit şi copiii săi – poate fi 
o fotografie a familiei dumneavoastră sau a unui cursant pe care 
l- aţi invitat să aducă o fotografie.

Întrebaţi cursanţii: De ce sunt familiile importante în planul lui 
Dumnezeu pentru salvarea noastră?

Invitaţi cursanţii să recapituleze şi să rezume 1 Nefi 7:1–5. 
Întrebaţi- i ce principii au învăţat din aceste versete. (E posibil 
ca aceştia să împărtăşească principii diferite. Principiul pus în 
evidenţă în manualul cursantului a fost acela că Domnul ne 
porunceşte să ne căsătorim şi să creştem copii pentru El.)

În lecţia lor din ziua 1, cursanţii au avut însărcinarea de a ruga 
un părinte, un conducător al Bisericii sau un învăţător să su-
gereze trei moduri prin care tinerii de azi se pot pregăti pentru 
căsătorie şi pentru creşterea copiilor „pentru Domnul”. Invitaţi 
câţiva cursanţi să împărtăşească lucrurile pe care le- au învăţat.

1 Nefi 8
Lehi are o viziune a pomului vieţii.
Amintiţi- le cursanţilor că, după ce Nefi şi fraţii săi au adus pe 
Ismael şi pe familia sa în pustiu, Lehi a avut un vis. În timp ce un 
cursant citeşte cu glas tare 1 Nefi 8:10–13, rugaţi un alt cursant 
să deseneze pe tablă sau pe o foaie de hârtie lucrurile pe care le 
descrie versetul. Dacă dumneavoastră consideraţi că este potrivit 
pentru clasa dumneavoastră, puteţi arăta ilustraţia „Visul lui 
Lehi” (62620, Carte cu picturi inspirate din Evanghelie [2009], 
nr. 69) şi puteţi ruga cursanţii să identifice diferitele imagini 
descrise în versete.

Întrebaţi cursanţii: Ce anume din descrierea făcută de Lehi face 
ca fructul pomului să fie de dorit pentru voi?

Reamintiţi- le că fructul pomului simbolizează „cel mai mare din-
tre toate darurile de la Dumnezeu” (1 Nefi 15:36) – binecuvân-
tările ispăşirii lui Isus Hristos. Dacă aţi rugat un cursant să facă 
desenul, puteţi scrie lângă desen ce reprezintă fructul.

Întrebaţi cursanţii: Ce putem învăţa din 1 Nefi 8:10–13 de-
spre obţinerea binecuvântărilor ispăşirii? (Deşi este posibil ca 
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ei să folosească cuvinte diferite pentru a exprima acest lucru, 
asiguraţi- vă că următorul principiu este clar înţeles: Dacă venim 
la Isus Hristos şi gustăm din ispăşirea Sa, vom avea bucurie 
şi fericire. (Puteţi scrie acest principiu pe tablă.)

În lecţia lor pentru ziua 2, cursanţii au fost rugaţi să răspundă la 
întrebarea: „Când a adus ispăşirea Salvatorului bucurie şi fericire 
în viaţa voastră?”. Invitaţi cursanţii să- şi deschidă jurnalele pen-
tru studiul scripturilor şi să citească în gând răspunsurile lor.

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să împărtăşească unii altora adevăruri 
şi mărturii însemnate, îndemnaţi- i pe câţiva dintre ei să citească 
sau să vorbească despre ce au scris. De asemenea, puteţi vorbi 
despre un moment în care ispăşirea a adus fericire şi bucurie în 
viaţa dumneavoastră.

Explicaţi că viziunea lui Lehi nu ne învaţă doar că ispăşirea ne 
aduce multă bucurie; ea ne arată, de asemenea, ce trebuie să 
facem pentru a primi binecuvântările ispăşirii. Invitaţi cursanţii 
să recapituleze 1 Nefi 8:19–26 şi desenaţi celelalte simboluri 
din viziunea lui Lehi sau rugaţi- i să identifice celelalte simboluri 
din ilustraţia „Visul lui Lehi”. În timp ce desenează sau identi-
fică simbolurile, invitaţi- i să explice ce reprezintă fiecare simbol. 
(Dacă au nevoie de ajutor, îndemnaţi- i să folosească tabelul pe 
care l- au completat în îndrumarul lor pentru studiu.)

Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 8:30. Apoi, 
adresaţi următoarele întrebări:

• Care a fost scopul barei de fier – cuvântul lui Dumnezeu – în 
viziunea lui Lehi?

• În timp ce aţi studiat 1 Nefi 8, ce aţi învăţat despre importanţa 
cuvântului lui Dumnezeu?

• Ce propoziţii din 1 Nefi 8:30 indică ce trebuie să facem pentru 
a primi binecuvântările ispăşirii?

• Ce credeţi că înseamnă „[a vă face] drum înainte, [ţinându- vă] 
tot timpul bine de bara de fier”?

Scrieţi pe tablă alte două principii ale Evangheliei pe care le- au 
studiat în îndrumarul pentru studiu al cursanţilor: Dacă ne ţi-
nem bine de cuvântul lui Dumnezeu, acesta ne va ajuta să 
depăşim ispitele şi influenţele lumeşti. Dacă ne ţinem bine 
de cuvântul lui Dumnezeu, ne vom apropia mai mult de 
Domnul şi vom primi binecuvântările ispăşirii.

Rugaţi cursanţii să- şi imagineze că sunt misionari şi au ocazia 
să depună mărturie despre importanţa studierii cuvântului lui 
Dumnezeu şi vieţii trăite în acord cu principiile sale. Rugaţi- i să 
împărtăşească ce ar spune, bazându- se pe experienţe personale. 
Vă puteţi împărtăşi sentimentele despre cum v- au ajutat puterea 
scripturilor şi cuvintele profeţilor să vă apropiaţi mai mult de 
Salvator.

1 Nefi 10–14
Datorită credinţei şi sârguinţei sale, Nefi primeşte revelaţie 
personală despre lucrurile pe care le- a propovăduit tatăl său şi 
despre multe alte lucruri.
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 10:17, 19. 
Rugaţi clasa să identifice binecuvântările ce rezultă atunci când 
căutăm cu sârguinţă îndrumarea Domnului. Rugaţi unul sau doi 
cursanţi să împărtăşească ce cred ei că înseamnă să „[căutăm] 
cu sârguinţă”. (În timpul lecţiei lor din ziua 3, ei au fost rugaţi să 
scrie în îndrumarul lor pentru studiu ce înseamnă acest lucru.)

Rezumaţi 1 Nefi 11–14 menţionând că Nefi a primit revelaţie 
personală deoarece el L- a căutat cu sârguinţă pe Domnul. El a 
văzut slujirea şi ispăşirea lui Isus Hristos (1 Nefi 11), distrugerea 
poporului său din pricina mândriei şi ticăloşiei (1 Nefi 12), primii 
colonizatori (care au fost din rândul neamurilor) ai pământu-
lui făgăduinţei şi restaurarea adevărurilor simple şi preţioase 
(1 Nefi 13), precum şi oamenii drepţi luptând împotriva lucrărilor 
bisericii mari şi odioase în ultimele zile (1 Nefi 14).

Notă. Pentru a pregăti următoarea activitate, puteţi recapitula 
lecţiile corespunzătoare din acest manual şi materialele din 
îndrumarul pentru studiu al cursanţilor pentru ziua 4 a acestei 
unităţi.

Rugaţi cursanţii să aleagă unul dintre capitolele din 1 Nefi 11–14 
şi să facă următoarele lucruri. (Îi puteţi ruga să scrie aceste 
lucruri pe tablă sau pe o foaie de hârtie.)

• Scrieţi un rezumat al capitolului ales.
• Scrieţi unul dintre principiile Evangheliei predate în acel 

capitol. (Ei pot folosi un principiu subliniat în îndrumarul lor 
pentru studiu sau pot identifica un altul.)

• Scrieţi felul în care ni se aplică acel principiu astăzi.

După ce li s- a acordat suficient timp pentru a se pregăti, invitaţi 
cursanţii să împărtăşească ce au scris. Invitaţi unul sau doi 
cursanţi să- şi împărtăşească mărturiile despre principiile pe 
care le- au învăţat în timp ce au studiat 1 Nefi 7–14 în această 
săptămână.

Nu uitaţi ca, înainte de a le permite să plece, să le strângeţi 
jurnalele pentru studiul scripturilor şi să le verificaţi temele pe 
care li le- aţi dat.

Unitatea următoare (1 Nefi 15–19)
În unitatea următoare, cursanţii vor studia mai mult despre 
încercările lui Lehi şi ale oamenilor săi din timpul călătoriei lor 
prin pustiu şi al călătoriei pe mare spre pământul făgăduinţei. 
Închipuiţi- vă cât au fost de uimiţi când s- au trezit într- o dimi-
neaţă şi au descoperit un „glob rotund, făcut cu o măiestrie 
deosebită” – Liahona. Cum funcţiona Liahona şi cum i- a ghidat? 
De ce i- a certat Nefi pe fraţii săi pe corabie? În ce fel a descris 
Nefi pământul făgăduinţei?
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1 Nefi 15:1–11
Fraţii lui Nefi se plâng că nu înţeleg viziunea lui Lehi.
Rugaţi cursanţii să menţioneze câteva activităţi care necesită efort din partea noastră 
înainte de a ne putea bucura de rezultate. Puteţi scrie răspunsurile lor pe tablă. (Răspunsu-
rile pot include temele pentru acasă, grădinăritul, interpretarea la un instrument muzical, 
sportul, exerciţiul fizic. Invitaţi cursanţii să se gândească la experienţele pe care le- au avut.)
• În cazul activităţilor la care vă gândiţi, ce legătură aţi văzut între eforturile pe care le 

faceţi şi rezultatele ce urmează?
După ce cursanţii răspund la această întrebare, îndemnaţi- i să caute un tipar asemănător în 
această lecţie în timp ce studiază 1 Nefi 15.
Spuneţi- le că 1 Nefi 15 începe cu întoarcerea lui Nefi la cortul tatălui său după ce primise 
o viziune asemănătoare viziunii lui Lehi. Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 
15:1–2, 7. Rugaţi- i pe cei din clasă să identifice cu ce s- a confruntat Nefi când s- a întors la 
cortul tatălui său.
• Ce a văzut Nefi când s- a întors la cortul tatălui său?
• În legătură cu ce se certau fraţii lui Nefi? De ce? 
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 15:3. Rugaţi- i pe cei din clasă să identifice mo-
tivul pentru care fraţilor lui Nefi le era greu să înţeleagă lucrurile pe care le propovăduise Lehi.
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 15:3, de ce le era greu fraţilor lui Nefi să înţeleagă lucrurile 

pe care le propovăduise Lehi?
• Ce a făcut Nefi pentru a învăţa adevăruri spirituale? (Pentru a- i ajuta pe cursanţi să răs-

pundă la această întrebare, îi puteţi ruga să citească 1 Nefi 10:17.)
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 15:8.
• Având în vedere că Nefi tocmai avusese viziuni cereşti ca răspuns la întrebările sale (vezi 

1 Nefi 11–14), de ce a fost firesc ca el să- i întrebe pe fraţii săi dacă L- au întrebat pe Domnul?
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 15:9. Apoi, rugaţi un alt cursant să scrie 
răspunsul fraţilor lui Nefi pe tablă:

N- am făcut- o; căci Domnul nu ne face nouă cunoscute asemenea lucruri.
Subliniaţi pe tablă propoziţia „N- am făcut- o”.
• Ce nu făcuseră fraţii lui Nefi?
Introduceţi răspunsul (nu L- am întrebat pe Domnul, nu ne- am rugat sau nu I- am cerut Dom-
nului) lângă propoziţia subliniată de pe tablă, aşa încât aceasta să arate astfel:

Nu L- am întrebat pe Domnul; căci Domnul nu ne face nouă cunoscute asemenea lucruri.
(Cu alte cuvinte: „Nu am întrebat, pentru că Domnul nu vorbeşte cu noi”.)
• Care a fost problema în felul de gândire al lui Laman şi Lemuel?
Asiguraţi- vă că toţi cursanţii recunosc defectul în gândirea fraţilor lui Nefi. Invitaţi- i să re-
formuleze sau să reaşeze cuvintele frazei de pe tablă într- o altă ordine, astfel încât aceasta 

Introducere
După ce Nefi a primit o viziune asemănătoare viziunii 
tatălui său, s- a întors la cortul tatălui său. Acolo, i- a găsit 
pe fraţii săi certându- se din pricina învăţăturilor lui Lehi. 
Nefi i- a mustrat pe fraţii săi pentru inimile lor împietrite 
şi le- a amintit cum să primească ei înşişi revelaţie. Apoi, 

le- a explicat câteva dintre învăţăturile lui Lehi despre 
ramurile naturale ale măslinului şi înţelesul viziunii lui 
Lehi despre pomul vieţii. În 1 Nefi 15, sunt comparate 
eforturile sârguincioase ale lui Nefi de a găsi adevărul cu 
cele superficiale ale fraţilor săi (vezi 1 Nefi 15:9–11).

Întrebări care 
invită la căutare
Întrebările eficiente 
care invită la căutare îi 
stimulează pe cursanţi 
să cerceteze scripturile 
pentru a găsi detalii 
despre acţiune şi pentru 
a dobândi înţelegerea 
de bază despre fragmen-
tul din scripturi. Aceste 
întrebări includ, deseori, 
cuvinte ca cine, ce, când, 
cum, unde şi de ce. De-
oarece întrebările care 
invită la căutare îi pun 
pe cursanţi în situaţia 
de a căuta informaţii 
în scripturi, este util 
să adresaţi asemenea 
întrebări înainte de a- i 
ruga să citească verse-
tele în care se găsesc 
răspunsurile. Acest lucru 
concentrează atenţia 
cursanţilor asupra des-
coperirii răspunsurilor în 
fragmentul de scriptură 
pe măsură ce este citit.

LECŢIA 16

1 nefi 15
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să indice, în mod clar, motivul pentru care fraţii lui Nefi nu au primit ajutorul Domnului 
pentru a înţelege învăţăturile lui Lehi. Răspunsurile pot include: „Domnul nu ne face nouă 
cunoscute asemenea lucruri pentru că nu L- am întrebat” şi „Pentru că nu I- am cerut Dom-
nului, nu ne- a făcut cunoscute nouă aceste lucruri”.
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 15:10–11. Rugaţi- i pe cei din clasă să gă-
sească adevăruri pe care Nefi le- a propovăduit fraţilor săi pentru a- i ajuta să înveţe cum să 
obţină răspunsuri de la Dumnezeu.
• Ce sfat le- a dat Nefi fraţilor săi pentru a- i ajuta să înţeleagă cuvintele tatălui lor şi să 

primească răspunsuri de la Dumnezeu? (Nefi i- a sfătuit pe fraţii lui să nu- şi împietrească 
inimile, să ceară cu credinţă, să creadă că vor primi un răspuns şi să fie sârguincioşi în 
ţinerea poruncilor. Ajutaţi cursanţii să vadă că Nefi cunoştea valoarea acestor principii 
deoarece el le urmase şi, drept rezultat, primise revelaţie.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să identifice principii din aceste versete, scrieţi pe tablă următo-
rul lucru:

Dacă…, atunci…
• Având în vedere ce am citit în 1 Nefi 15:10–11, cum am putea completa această frază?
Cursanţii pot folosi cuvinte diferite, dar ei trebuie să demonstreze înţelegerea faptului că, 
dacă ne rugăm Domnului cu credinţă şi ne supunem poruncilor Sale, vom fi pre-
gătiţi să primim revelaţie şi îndrumare din partea Lui. (Puteţi scrie acest principiu pe 
tablă.)
Scrieţi următoarele întrebări înainte de oră, fie pe tablă, fie pe foi de hârtie pe care să le 
înmânaţi cursanţilor:

 1. Cum aţi explica acest principiu pentru a ajuta pe cineva să înţeleagă cum să fie învăţat 
de Domnul şi cum să înţeleagă adevăruri spirituale?

 2. Cum v- a fost influenţată capacitatea de a primi îndrumarea Domnului şi de a înţelege 
Evanghelia de eforturile voastre personale?

Grupaţi cursanţii în perechi. În fiecare pereche, rugaţi un cursant să se gândească la prima 
întrebare şi pe cel de- al doilea să se gândească la a doua întrebare. Rugaţi- i să- şi împăr-
tăşească răspunsurile. După ce au avut suficient timp să discute despre răspunsurile lor, 
rugaţi câţiva cursanţi să împărtăşească celor din clasă răspunsurile lor. Accentuaţi faptul că 
efortul şi dorinţa noastră de a obţine îndrumarea Spiritului pot avea o influenţă semnifica-
tivă asupra mărturiei şi relaţiei noastre cu Domnul.

1 Nefi 15:12–20
Nefi explică împrăştierea şi adunarea lui Israel.
Rezumaţi pe scurt 1 Nefi 15:12–20. Explicaţi că, pentru a rezolva certurile fraţilor săi, Nefi 
i- a învăţat despre înţelesul profeţiei lui Lehi despre „ramurile naturale ale măslinului” şi 
despre neamuri (vezi 1 Nefi 10:12–14; 15:7). El a explicat că măslinul reprezenta casa lui 
Israel. Deoarece familia lui Lehi părăsise Ierusalimul şi fusese separată de restul casei lui 
Israel, ea se asemăna cu o ramură care fusese tăiată dintr- un măslin (vezi 1 Nefi 15:12). 
Apoi, el a explicat că, în zilele din urmă, la mulţi ani după ce urmaşii lui Lehi vor fi „rătăciţi 
în necredinţă” (1 Nefi 15:13), plenitudinea Evangheliei urma să fie oferită neamurilor. Apoi, 
neamurile vor duce Evanghelia urmaşilor lui Lehi, restaurându- i la cunoaşterea Mântui-
torului lor şi la binecuvântările legământului strămoşilor lor. Acest lucru se aseamănă cu 
adunarea şi altoirea ramurii lor la măslin (vezi 1 Nefi 15:13–17). Această restaurare urma 
să aibă loc nu doar pentru urmaşii lui Lehi, ci pentru întreaga casă a lui Israel (vezi 1 Nefi 
15:18–20; vezi, de asemenea 1 Nefi 10:12–14).
Depuneţi mărturie că Domnul Îşi respectă promisiunile şi Îşi aminteşte de legămintele Sale 
cu copiii Săi. El doreşte ca toţi să primească binecuvântările Evangheliei.

1 Nefi 15:21–36
Nefi răspunde la întrebările fraţilor săi despre viziunea lui Lehi.
Explicaţi că, în cea de- a doua jumătate din 1 Nefi 15, citim despre răspunsurile lui Nefi la 
întrebările fraţilor săi despre viziunea lui Lehi. Pentru a le propovădui, Nefi a folosit ceea ce 
a învăţat în propria sa viziune.
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Scrieţi următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft Benson pe tablă sau pe foi de hârtie 
pe care să le înmânaţi cursanţilor. Invitaţi cursanţii să ghicească expresia sau cuvântul care 
ar trebui să fie introdus în fiecare frază.

 1. „În…   găsim puterea de a face faţă ispitelor.”
 2. „…   are puterea de a- i întări pe sfinţi şi de a- i înarma cu Spiritul.”
 3. „…   Lui este unul dintre cele mai preţioase daruri pe care ni le- a dat.”

După ce li se oferă ocazia câtorva cursanţi să ghicească, rugaţi un cursant să citească cu glas 
tare 1 Nefi 15:23–24. Invitaţi cursanţii să găsească un cuvânt în acest fragment, care- i va 
ajuta să completeze în mod corect afirmaţiile preşedintelui Benson. După ce se citesc ver-
setele, rugaţi din nou cursanţii să ghicească expresia sau cuvântul care completează fiecare 
afirmaţie. Recapitulaţi răspunsul corect împreună cu cei din clasă. (Răspunsuri: 1 – cuvântul 
lui Dumnezeu; 2 – cuvântul lui Dumnezeu; 3 – cuvântul. [Vezi „The Power of the Word”, 
Ensign, mai 1986, p. 80, 82.])
Invitaţi cursanţii să citească în gând 1 Nefi 15:24–25. Invitaţi jumătate dintre ei să iden-
tifice în aceste versete câteva binecuvântări pe care le primim pentru că urmăm cuvântul 
lui Dumnezeu. Rugaţi cealaltă jumătate a clasei să identifice cuvintele sau expresiile care 
sugerează cum ar trebui să urmăm cuvântul lui Dumnezeu pentru a primi acele binecuvân-
tări. Rugaţi fiecare grup să împărtăşească ce a descoperit.
• Ce trebuie să facem pentru a „asculta”, a ne „ţine bine” şi a „[da] ascultare” cuvântului 

lui Dumnezeu? (Răspunsurile pot include studiul zilnic al scripturilor, ascultarea şi urma-
rea sfaturilor inspirate ale conducătorilor Bisericii şi căutarea prin rugăciune şi punerea în 
practică a revelaţiei personale).

Invitaţi cursanţii să formuleze cu propriile cuvinte un principiu ce rezumă lucrurile pe care 
le învăţăm din aceste versete despre studiul scripturilor şi binecuvântările pe care le aduce 
în vieţile noastre. Un posibil răspuns este acela că, studiind şi urmând zilnic cuvântul 
lui Dumnezeu, suntem întăriţi împotriva ispitelor lui Satana. Pentru a le oferi cursan-
ţilor ocazia să depună mărturie despre acest principiu, întrebaţi:
• Când v- a întărit studiul zilnic al scripturilor împotriva ispitelor? (Reamintiţi cursanţilor 

că nu trebuie să împărtăşească experienţe care sunt prea personale sau particulare.)
Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Robert D. Hales, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli:
„Atât de esenţiale sunt aceste adevăruri, încât Tatăl Ceresc le- a dat lui Lehi şi lui Nefi 
viziuni care au comparat, într- un mod atât de grăitor, cuvântul lui Dumnezeu cu o bară de 
fier. Atât tatăl, cât şi fiul au învăţat că ţinerea de acest îndrumător puternic, ferm şi demn de 
încredere este singura modalitate de a rămâne pe cărarea strâmtă şi îngustă care conduce 
la Salvatorul nostru” („Sfintele scripturi: puterea lui Dumnezeu pentru salvarea noastră”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2006, p. 25).
Amintiţi- le cursanţilor că, în viziunea lui Lehi, cei care s- au ţinut bine de bara de fier au 
fost conduşi, în siguranţă, prin negura de întuneric ce reprezenta ispitele diavolului (vezi 
1 Nefi 12:17).
Rezumaţi, pe scurt, 1 Nefi 15:26–29. Spuneţi cursanţilor că fraţii lui Nefi l- au rugat să ex-
plice înţelesul râului pe care l- a văzut tatăl lor în viziune. El a explicat că reprezenta un iad 
îngrozitor pregătit pentru cei ticăloşi, separându- i de Dumnezeu şi de poporul Său.
• Ce lucru pe care tatăl lui Nefi nu îl observase despre râul cu apă a observat Nefi? (Că apa 

era murdară.)
Explicaţi că, în 1 Nefi 15:33–36, Nefi propovăduieşte despre dreptatea lui Dumnezeu şi de 
ce cei ticăloşi vor fi separaţi de cei drepţi. Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas 
tare, din 1 Nefi 15:33–36.
• De ce vor fi separaţi cei ticăloşi de cei drepţi?
• Cum i- ar fi putut ajuta pe Laman şi Lemuel cunoaşterea faptului că, în împărăţia lui 

Dumnezeu, nu poate intra nicio persoană necurată?
Îndemnaţi cursanţii să analizeze principiile pe care le- au învăţat în 1 Nefi 15 meditând în 
linişte la următoarele întrebări:
• În ce feluri arată viziunile lui Lehi şi Nefi interesul lui Dumnezeu faţă de Laman şi Le-

muel? În ce fel arată ele interesul lui Dumnezeu faţă de voi?
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• Ce puteţi face pentru a pune în practică principiile pe care le- aţi învăţat în timp ce aţi 
studiat acest capitol? (Îi puteţi invita pe cursanţi să scrie răspunsurile la această întrebare 
în jurnalele lor pentru studiul scripturilor sau în caietele lor pentru seminar.)

Puteţi încheia lecţia citind din nou membrilor clasei 1 Nefi 15:25. Împărtăşiţi- vă mărtu-
ria despre binecuvântările ce rezultă din urmarea cuvântului lui Dumnezeu şi din ţinerea 
poruncilor Sale. Încredinţaţi- i de marea dragoste pe care o are Dumnezeu pentru ei şi de 
faptul că El îi va binecuvânta în eforturile lor drepte.
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1 Nefi 16:1−6
Nefi răspunde la cârtirile fraţilor săi.
Rugaţi cursanţii să se gândească la un moment în care au fost certaţi pentru că au făcut 
ceva rău şi la felul cum au răspuns. Apoi, invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 
16:1. Înainte ca acesta să citească, invitaţi membrii clasei să asculte răspunsurile lui Laman 
şi Lemuel la învăţăturile lui Nefi. Amintiţi- le cursanţilor că Nefi i- a învăţat că cei ticăloşi 
vor fi separaţi de drepţi şi alungaţi din prezenţa lui Dumnezeu (vezi 1 Nefi 15:33–36).
Invitaţi cursanţii să citească în gând 1 Nefi 16:2. Le- aţi putea sugera să marcheze fraza pe 
care a folosit- o Nefi pentru a descrie felul în care reacţionează unii oameni la auzirea ade-
vărului atunci când nu trăiesc în acord cu el.
• Ce credeţi că înseamnă că „cei vinovaţi consideră adevărul ca fiind greu de suportat”? 

Care credeţi că este înţelesul propoziţiei „pentru că acesta îi loveşte drept în inimă”?
• În ce moduri am putea răspunde dacă un adevăr este greu de suportat?
Invitaţi cursanţii să citească în gând 1 Nefi 16:3–4. Le puteţi sugera să- şi marcheze cuvin-
tele dacă şi atunci din versetul 3. Îndemnaţi- i să găsească sfatul pe care l- a dat Nefi fraţilor 
săi referitor la cum ar trebui să răspundă la „lucruri[le] grele” pe care le spusese el. Invitaţi 
un cursant să explice cu propriile cuvinte ce i- a învăţat Nefi pe fraţii săi.
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 16:5, în ce fel au răspuns fraţii lui Nefi la învăţătura lui?
• Ce sugerează 1 Nefi 16:5 despre felul în care trebuie să răspundem când adevărul „[ne] 

loveşte drept în inimă”?

1 Nefi 16:7–33
Domnul îndrumă familia lui Lehi cu ajutorul Liahonei.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 16:9–10. Expuneţi ilustraţia „Liahona” 
(62041; Carte cu picturi inspirate din Evanghelie [2009], nr. 68). Subliniaţi reprezentarea 
Liahonei făcută de artist.
• În ce feluri credeţi că un asemenea dar le- ar fi fost de ajutor lui Lehi şi familiei sale în 

împrejurările lor?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 1 Nefi 16:16–19.
• Cum a ajutat Liahona familia lui Lehi?
• După ce familia lui Lehi a primit Liahona, călătoria lor a fost uşoară sau dificilă? Pentru a 

vă argumenta răspunsul, ce relatează Nefi în 1 Nefi 16:17–19?
• De ce credeţi că oamenii drepţi, asemenea lui Lehi şi Nefi, trebuie, uneori, să treacă prin 

încercări? (Aţi putea explica faptul că multe încercări prin care trecem nu sunt, în mod 
necesar, consecinţe ale alegerilor greşite. Ci ele sunt ocazii de a învăţa şi a ne dezvolta în 
călătoria noastră prin viaţa muritoare.)

Introducere
După ce au fost atinşi în inimile lor de cuvintele lui 
Nefi, Laman şi Lemuel s- au umilit înaintea Domnului. 
Familia şi- a continuat călătoria în pustiu, iar Domnul 
i- a binecuvântat cu Liahona, prin intermediul căreia i- a 
îndrumat în călătoria lor. În timp ce- au călătorit, ei au 
avut parte de greutăţi, inclusiv ruperea arcului lui Nefi, 

cu ajutorul căruia îşi obţineau mâncarea. Majoritatea 
familiei – inclusiv Lehi – a început să cârtească împotriva 
Domnului. Nefi şi- a certat fraţii pentru că se plângeau, 
a făcut un arc nou şi a cerut sfatul tatălui său pentru a 
şti unde să vâneze.

LECŢIA 17

1 nefi 16
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Invitaţi jumătate din clasă să citească în gând 1 Nefi 16:20–22, pentru a găsi în ce fel au 
reacţionat unii membri ai familiei lui Lehi la faptul că arcul lui Nefi s- a rupt. Invitaţi cealaltă 
jumătate a clasei să citească în gând 1 Nefi 16:23–25, 30–32, pentru a găsi răspunsul lui 
Nefi la această încercare şi felul în care răspunsul său i- a influenţat familia. După ce fiecare 
grup expune ceea ce a descoperit, întrebaţi:
• Ce putem învăţa comparând aceste două reacţii faţă de aceeaşi încercare?
• De ce este semnificativ faptul că Nefi s- a dus la tatăl său pentru a primi îndrumare, deşi 

Lehi cârtise? Ce principii putem învăţa din această întâmplare, pe care le putem pune 
în practică în vieţile noastre? (Puteţi explica faptul că, mergând la Lehi pentru a primi 
îndrumare, Nefi a dat dovadă de respect pentru el şi l- a ajutat să- şi amintească să se 
îndrepte spre Domnul. Căutând sfatul părinţilor şi conducătorilor preoţiei, în ciuda im-
perfecţiunilor lor, este un fel de a- i cinsti şi de a da dovadă de credinţă în Domnul.)

• Ce alte principii putem învăţa din reacţia lui Nefi la necazul familiei sale? (În timp ce 
cursanţii îşi împărtăşesc ideile, asiguraţi- vă că scoateţi în evidenţă faptul că, dacă facem 
tot ce putem şi căutăm îndrumarea Domnului, atunci El ne va ajuta să trecem prin 
momentele noastre dificile.)

Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 16:26–29. Invitaţi membrii clasei să gă-
sească detalii legate de felul în care Domnul a folosit Liahona pentru a îndruma familia lui 
Nefi. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă şi să pună în practică ceea ne învaţă versetele 
despre primirea îndrumării din partea Domnului, adresaţi următoarele întrebări:
• Care este deosebirea dintre a urma îndrumările Domnului fără pioşenie şi a le urma cu 

credinţă şi sârguinţă?
Invitaţi cursanţii să citească în gând 1 Nefi 16:29, Alma 37:6–7 şi Alma 37:38–41 şi să gă-
sească un principiu predat în toate cele trei pasaje.
• Ce principiu este predat în aceste trei pasaje? (Asiguraţi- vă că toţi cursanţii înţeleg că, 

prin mijloace simple, Domnul poate îndeplini lucruri măreţe. Aţi putea scrie acest 
principiu pe tablă.)

• Potrivit acestor versete, ce „mijloace mici” a oferit Domnul pentru îndrumarea noastră?
Scrieţi următoarele întrebări pe tablă, precizând că fiecărei întrebări îi lipseşte un cuvânt 
sau o expresie. (Puteţi face acest lucru înainte de începerea orei.)

 1. În ce feluri… este asemenea Liahonei?
 2. Care sunt câteva dintre lucrurile care ne pot împiedica să înţelegem mesajele importante 

din…?
 3. Când aţi fost binecuvântaţi pentru că aţi urmat îndrumarea…?

Împărţiţi clasa în trei grupuri, desemnând fiecăruia un conducător. Înmânaţi fiecărui 
conducător, pe o foaie de hârtie, una dintre următoarele însărcinări, în care grupul său va 
studia un „mijloc mic” pe care îl foloseşte Domnul pentru a ne îndruma. (În cazul în care 
clasa dumneavoastră este mai numeroasă, îi puteţi împărţi pe cursanţi în mai mult de trei 
grupuri pentru a le face mai mici. Dacă faceţi acest lucru, va trebui să daţi unuia sau mai 
multor grupuri aceeaşi însărcinare.)

Grupul 1: O binecuvântare patriarhală
Citiţi grupului următoarea afirmaţie a preşedintelui Thomas S. Monson:
„Acelaşi Domn care a pus la dispoziţie Liahona pentru Lehi ne pune la dispoziţie 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 un pământ făgăduit, ci spre căminul nostru ceresc. Darul la care mă refer 
este binecuvântarea dumneavoastră patriarhală…
Binecuvântarea dumneavoastră nu v- a fost dată pentru 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 că-
lăuzi în momentele cele mai dificile. Vă va ajuta să treceţi cu bine de pericolele din viaţă… 
Binecuvântarea dumneavoastră patriarhală vă este o Liahona personală, care vă va arăta 
drumul şi vă va lumina calea” („Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light”, Ensign, nov. 
1986, p. 65–66).
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Adaptaţi întrebările de pe tablă ca acestea să fie despre binecuvântarea patriarhală. Discu-
taţi în grup despre aceste întrebări. Desemnaţi o persoană din grupul vostru să împărtă-
şească celorlalţi membri ai clasei ce a învăţat grupul vostru. De asemenea, invitaţi pe cineva 
din grupul vostru să- şi împărtăşească experienţa referitoare la întrebarea 3.

Grupul 2: Scripturile şi cuvintele profeţilor din zilele din urmă
Citiţi grupului următoarea afirmaţie a vârstnicului W. Rolfe Kerr, din Cei Şaptezeci:
„[Cuvintele]… lui Hristos pot fi o Liahonă pentru fiecare dintre noi, care să ne arate calea. 
Să nu ne lăsăm să fim leneşi din cauza uşurinţei drumului. Să punem, cu credinţă, cuvin-
tele lui Hristos în minţile şi în inimile noastre aşa cum sunt ele înregistrate în sfânta scrip-
tură şi cum sunt spuse 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).
Adaptaţi întrebările de pe tablă ca acestea să fie despre scripturi şi cuvintele profeţilor din 
zilele din urmă. Discutaţi în grup despre aceste întrebări. Desemnaţi o persoană din grupul 
vostru să împărtăşească celorlalţi din clasă ce a învăţat grupul vostru. De asemenea, invitaţi 
pe cineva din grupul vostru să- şi împărtăşească experienţa referitoare la întrebarea 3.

Grupul 3: Duhul Sfânt
Citiţi grupului următoarea afirmaţie a vârstnicului David A. Bednar, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli:
„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 îndepăr-
tăm astăzi de Duhul Sfânt” („Pentru ca noi să putem avea totdeauna Spiritul Său cu noi”, 
Ensign sau Liahona, mai 2006, p. 30).
Adaptaţi întrebările de pe tablă ca acestea să fie despre Duhul Sfânt. Discutaţi în grup 
despre aceste întrebări. Desemnaţi o persoană din grupul vostru să împărtăşească membri-
lor clasei ce a învăţat grupul vostru. De asemenea, invitaţi pe cineva din grupul vostru să- şi 
împărtăşească experienţa referitoare la întrebarea 3.
Notă către învăţător. După şase sau opt minute, rugaţi fiecare grup să predea în clasă ce a 
învăţat din discuţiile avute. De asemenea, puteţi invita cursanţii să descrie în jurnalele lor 
pentru studiul scripturilor sau în caietele lor pentru seminar un moment în care Domnul 
i- a îndrumat prin mijloace mici. Aveţi în vedere posibilitatea de a relata o întâmplare în 
care dumneavoastră aţi primit îndrumare din partea Domnului prin mijloace mici.

Comentarii şi informaţii generale
1 Nefi 16:10. O Liahona personală
Preşedintele Spencer W. Kimball a asemănat conştiinţa 
noastră cu Liahona:

„Trebuie să înţelegeţi că dumneavoastră aveţi ceva 
asemănător unei busole, asemănător Liahonei, în pro-
pria fiinţă. Fiecărui copil i se dă aşa ceva. Dacă părinţii 
îl învaţă bine, el va putea discerne binele de rău când 

va împlini opt ani. Dacă el ignoră Liahona pe care o are 
în el însuşi, în cele din urmă, aceasta nu- i va mai şopti 
direcţia pe care s- o urmeze. Dar, dacă ne vom aminti că 
noi toţi avem lucrul care ne va îndruma corect, corabia 
noastră nu va merge pe ruta greşită, nu vom avea parte 
de suferinţă, arcurile nu se vor rupe şi familiile nu vor 
cere de mâncare – dacă ascultăm indicaţiile propriei 
Liahona, pe care o numim conştiinţă” („Our Own Lia-
hona”, Ensign, nov. 1976, p. 79).
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1 Nefi 17:1–51
Familia lui Lehi călătoreşte până în Abundenţa, unde lui Nefi i se porunceşte să 
construiască o corabie.
Desenaţi următoarea diagramă pe tablă.

Rugaţi cursanţii să se gândească dacă ei şi- ar descrie viaţa de acum ca fiind uşoară sau 
dificilă şi de ce. (Îi puteţi îndemna să discute despre răspunsurile lor în echipe de câte două 
persoane. Sau invitaţi- i pe câţiva dintre ei să- şi împărtăşească gândurile celor din clasă. 
Reamintiţi cursanţilor că nu trebuie să împărtăşească experienţe care sunt prea personale 
sau particulare.)
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 17:1, 4, 6. În timp ce acesta citeşte, rugaţi 
membrii clasei să găsească cuvinte şi expresii care indică dacă timpul petrecut de Nefi şi 
familia sa în pustiu a fost uşor sau dificil.
• Cum a descris Nefi timpul pe care l- au petrecut în pustiu, uşor sau dificil? Ce cuvinte 

indică faptul că a fost dificil?
Explicaţi că Nefi şi familia sa au fost, de asemenea, binecuvântaţi din abundenţă în acest 
timp. Invitaţi cursanţii să parcurgă repede 1 Nefi 17:2, 5, 12–13 pentru a identifica unele 
dintre modurile în care Nefi şi familia sa au fost binecuvântaţi în timpul călătoriei lor. Ru-
gaţi câţiva cursanţi să explice ce au descoperit.
Spuneţi- le că Nefi a propovăduit un principiu care explică de ce familia sa a putut fi bi-
necuvântată în acea perioadă dificilă. Invitaţi cursanţii să citească în gând 1 Nefi 17:3 şi să 
identifice principiul care începe cu dacă. Explicaţi pe scurt că, în scripturi, principiile sunt 
enunţate, uneori, în formatul „dacă… atunci”. Cuvântul dacă prezintă o acţiune, iar cuvân-
tul atunci prezintă consecinţa (pozitivă sau negativă) pe care o vom suporta ca urmare a 
acelei acţiuni.
Deşi 1 Nefi 17:3 nu conţine cuvântul atunci, acesta descrie o acţiune şi câteva binecuvântări 
ce rezultă din aceasta. Rugaţi cursanţii să enunţe componentele „dacă… atunci” ale prin-
cipiului pe care l- au identificat. Ei ar trebui să spună ceva de genul următor: Dacă ţinem 
poruncile, atunci Domnul ne va întări şi ne va oferi mijloace pentru ca noi să putem 
îndeplini ceea ce a poruncit El. (Puteţi scrie acest principiu pe tablă.) Invitaţi cursanţii să 
găsească exemple care ilustrează acest principiu în timp ce studiază experienţa lui Nefi şi 
meditează la propriile vieţi.
Oferiţi foi de hârtie care să conţină următoarele întrebări (sau scrieţi întrebările pe tablă 
înainte de începerea lecţiei):

 1. Ce i- a poruncit Domnul lui Nefi să facă? (1 Nefi 17:7–8) Cum a răspuns Nefi? (1 Nefi 
17:9–11, 15–16) Cum au răspuns fraţii săi? (1 Nefi 17:17–21)

 2. Cum l- a ajutat Domnul pe Moise să îndeplinească sarcina ce- i fusese dată? (1 Nefi 
17:23–29)

Introducere
După ce au călătorit în pustiu timp de opt ani, membrii 
familiei lui Lehi au ajuns într- o zonă de coastă, pe care 
au numit- o Abundenţa. După ce s- au aşezat în Abun-
denţa, Domnul i- a poruncit lui Nefi să construiască o 
corabie. Când fraţii săi au aflat ce încerca să facă, şi- au 

bătut joc de el, apoi au cârtit şi au refuzat să ajute. Nefi 
i- a învăţat pe fraţii săi că, deşi Domnul căutase să le vor-
bească prin glasul blând şi încet al Spiritului, nedreptatea 
lor îi împiedicase să înţeleagă cuvintele Sale. El i- a mus-
trat pentru ticăloşia lor şi i- a îndemnat să se pocăiască.

uşor Dificil

Ajutaţi cursanţii 
să înveţe cum să 
identifice doctrine 
şi principii
În timp ce ajutaţi 
cursanţii să înveţe cum 
să identifice doctrine şi 
principii din scripturi, ei 
vor putea studia mai efi-
cient scripturile când vor 
face singuri acest lucru. 
Învăţaţi- i să caute expre-
sii de genul „astfel, [noi] 
vedem,” „de aceea”, 
„prin urmare”, „iată” 
sau „dacă…, atunci…”, 
care, adesea, prezintă 
principii sau declaraţii de 
doctrine.
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 3. În ce fel se asemănau fraţii lui Nefi cu copiii lui Israel? (1 Nefi 17:30, 42)
 4. Ce lucruri a poruncit Domnul, care pentru mine ar putea fi dificile?
 5. Cum pot răspunde asemenea lui Nefi şi Moise? Cum pot evita eu greşelile fraţilor lui 

Nefi şi ale copiilor lui Israel?
Prezentaţi cursanţilor întrebările de mai sus explicându- le că acestea îi vor ajuta să vadă 
cum a continuat Nefi să trăiască în acord cu principiile din 1 Nefi 17:3 după ce a sosit în 
Abundenţa. Întrebările îi vor ajuta, de asemenea, să pună principiile în practică în vieţile 
lor. Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 17:7–8. Rugaţi restul clasei să identifice 
ce i s- a poruncit lui Nefi să facă. Rugaţi cursanţii să consemneze răspunsul sub întrebarea 1 
de pe foaia de hârtie sau în jurnalele lor pentru studiul scripturilor.
• În ce fel ar fi putut fi dificilă această poruncă pentru Nefi?
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 17:9–11 şi pe un altul să citească 1 Nefi 
17:15–16. Înainte să citească, rugaţi membrii clasei să asculte răspunsul lui Nefi la porunca 
de a construi o corabie.
• Ce vă impresionează la răspunsul lui Nefi?
Rugaţi cursanţii să scrie un rezumat al răspunsului lui Nefi sub întrebarea 1 de pe foaia de 
hârtie sau în jurnalele lor pentru studiul scripturilor.
Rugaţi mai mulţi cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 1 Nefi 17:17–21. Rugaţi membrii 
clasei să găsească cuvinte şi expresii care dezvăluie atitudinea lui Laman şi Lemuel. Rugaţi 
cursanţii să scrie un rezumat al răspunsului dat de Laman şi Lemuel la porunca de a construi o 
corabie. Invitaţi unul sau doi cursanţi să le împărtăşească membrilor clasei rezumatele lor. 
Explicaţi că, la nemulţumirile fraţilor săi, Nefi a răspuns reamintindu- le că Domnul îl 
ajutase pe Moise să îndeplinească dificila sarcină de a- i elibera pe copiii lui Israel din robie. 
De asemenea, Nefi a comparat împietrirea inimilor fraţilor săi cu cea a copiilor lui Israel. 
Invitaţi cursanţii să studieze fragmentele din scripturi şi să- şi consemneze răspunsurile la 
întrebările 2 şi 3. În funcţie de nevoile cursanţilor, îi puteţi ruga să facă acest lucru de unii 
singuri sau în echipe de câte doi.
După ce cursanţii răspund la întrebările 2 şi 3, întrebaţi:
• Cum l- a ajutat Domnul pe Moise să îndeplinească sarcina care- i fusese dată?
• În ce fel credeţi că l- a ajutat exemplul lui Moise pe Nefi?
• În ce fel se asemănau fraţii lui Nefi cu copiii lui Israel?
Subliniaţi că, atunci când Domnul ne dă sarcini sau porunci grele, putem alege să răspun-
dem aşa cum a făcut- o Nefi sau putem răspunde aşa cum au făcut- o Laman şi Lemuel. 
Explicaţi că, deşi Dumnezeu nu ne- a cerut să îndeplinim sarcini ca cea a construirii unei 
corăbii sau a despărţirii Mării Roşii, El ne- a dat porunci şi ne- a cerut să îndeplinim lucruri 
pe care unii oameni le consideră dificile. De exemplu, El ne- a poruncit să ne păstrăm 
gândurile curate şi să ţinem ziua de sabat sfântă. El Se aşteaptă ca noi să ne îndeplinim 
chemările din Biserică (cum ar fi preşedinte al unui cvorum sau al unei clase) şi să slujim 
altora. De asemenea, El Se aşteaptă ca noi să ne ţinem legămintele şi să rămânem activi în 
Biserică, chiar şi atunci când întâmpinăm dificultăţi. Acordaţi- le timp cursanţilor să con-
semneze răspunsurile la întrebările 4 şi 5. Îndemnaţi- i să răspundă la întrebarea 4 scriind 
despre un lucru pe care li l- a poruncit Domnul şi care ar fi dificil pentru ei.
După ce cursanţilor li s- a acordat suficient timp pentru a scrie, citiţi cu glas tare declaraţiile 
pline de credinţă ale lui Nefi din 1 Nefi 17:50. Apoi, rugaţi cursanţii să citească în gând 
1 Nefi 17:51 şi să se gândească la cum li se aplică aceasta în viaţa lor. Îndemnaţi- i să- şi 
adauge numele după cuvintele mă înveţe [pe mine] şi să înlocuiască propoziţia să constru-
iesc o corabie cu o sarcină sau o poruncă pe care o consideră dificilă. Puteţi invita cursanţi 
cărora le face plăcere să citească cu glas tare, să citească 1 Nefi 17:51 cu înlocuirile pe care 
le- au făcut. Faceţi din nou referire la principiul scris pe tablă.
• Ce experienţă, care i- a dat încredere că Domnul îl va ajuta să îndeplinească orice po-

runcă, avusese deja Nefi cu privire la acest principiu?
• Ce experienţe, care vă oferă încredere că Dumnezeu vă va ajuta să îndepliniţi orice vă 

cere, aţi avut?
Împărtăşiţi- vă mărturia că, atunci când ţinem poruncile, Domnul ne întăreşte şi oferă mij-
loace pentru ca noi să îndeplinim lucrurile pe care le porunceşte.

Aveţi în vedere 
nevoile cursanţilor 
în timp ce predaţi
Este înţelept să adaptaţi 
metodele de predare 
pentru a- i ajuta pe cur-
sanţi să- şi îndeplinească 
cu succes rolul lor în 
calitate de cursanţi. De 
exemplu, dacă ei dau 
semne de oboseală, îi 
puteţi împărţi în echipe 
de câte doi pentru a- i 
menţine activi în proce-
sul de învăţare. Dacă ei 
sunt energici, îi puteţi 
ruga să studieze în mod 
individual pentru a- i 
ajuta să rămână concen-
traţi asupra unei sarcini.
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LeCţIa 18

1 Nefi 17:45–55
Nefi îi mustră pe Laman şi Lemuel pentru ticăloşia lor.
Expuneţi ilustraţia „Nefi îi supune pe fraţii săi răzvrătiţi” (62044; Carte cu picturi inspirate 
din Evanghelie [2009], nr. 70). Invitaţi cursanţii să spună pe scurt ce se întâmplă în ilustraţie. 
Dacă ei nu oferă un răspuns, invitaţi- i să găsească răspunsul în 1 Nefi 17:48, 53–54.
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 17:53, de ce i- a cutremurat Domnul pe fraţii lui Nefi? 

(Le puteţi spune cursanţilor că, în contextul de faţă, a cutremura înseamnă „a face să 
tremure”.)

Explicaţi că acel tremur pe care l- au simţit Laman şi Lemuel a fost doar unul dintre multele 
moduri prin care a comunicat Domnul cu ei. Invitaţi cursanţii să citească 1 Nefi 17:45 şi să 
identifice câteva moduri în care a comunicat Domnul în trecut cu Laman şi Lemuel.
• Care sunt câteva dintre modurile în care a comunicat Domnul cu Laman şi Lemuel? 

Care dintre acestea pare să fie modul în care Domnul caută să comunice de cele mai 
multe ori cu noi?

Le puteţi sugera cursanţilor să- şi marcheze următoarea afirmaţie din 1 Nefi 17:45: „A vor-
bit către voi cu un glas blând şi încet”. Rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie 
a preşedintelui Boyd K. Packer, din Cvorumul 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 …»” („Personal Revelation: The Gift, the Test, and the Promise”, Ensign, 
nov. 1994, p. 60).
Îi puteţi invita pe cursanţi să scrie următorul adevăr în scripturile lor lângă 1 Nefi 17:45: 
Duhul Sfânt vorbeşte cu un glas blând şi încet, pe care mai degrabă îl simţim decât 
îl auzim. (Pentru a accentua acest principiu, îi puteţi ruga pe cursanţi să citească Doctrină 
şi legăminte 8:2–3.)
• Când aţi simţit glasul blând şi încet al Duhului Sfânt vorbindu- vă?
• Ce lucruri pe care le faceţi vă ajută să simţiţi şi să recunoaşteţi glasul blând şi încet al 

Duhului Sfânt?
După ce cursanţii răspund, îi puteţi îndemna să- şi marcheze fraza din 1 Nefi 17:45: „Dar 
eraţi lipsiţi de sentimente, aşa încât nu aţi putut să simţiţi cuvintele lui”. Rugaţi cursanţii 
să citească prima propoziţie din 1 Nefi 17:45 şi să identifice de ce Laman şi Lemuel erau 
„lipsiţi de sentimente”. Invitaţi- i să spună ce au găsit.
• De ce faptul că au fost „iuţi în a face nedreptate” i- a făcut pe Laman şi Lemuel să fie 

„lipsiţi de sentimente”?
• În ce fel ne poate fi afectată abilitatea de a simţi influenţa Duhului Sfânt de păcatele 

noastre?
După ce cursanţii răspund, citiţi următoarea afirmaţie a preşedintelui James E. Faust, care a 
slujit ca membru al Primei Preşedinţii:
„Cea mai mare parte a comunicării din zilele noastre se realizează prin telefoanele celulare. 
Totuşi, uneori, ne aflăm în puncte moarte, adică în locuri în care semnalul nu poate fi re-
cepţionat de către telefon. Aceasta se poate întâmpla când utilizatorul telefonului celular se 
află într- un tunel sau într- un canion sau când apar alte interferenţe.
La fel se întâmplă şi cu comunicarea divină… 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 mânia, pornografia, păcatul, egoismul şi alte situaţii care rănesc 
Spiritul” („Aţi primit mesajul care trebuia?”, Ensign sau Liahona, mai 2004, p. 67).
Pentru a încheia, invitaţi cursanţii să se gândească la mesajele pe care Domnul a căutat să li 
le transmită recent. Îndemnaţi- i să se gândească dacă există „puncte moarte din punct de 
vedere spiritual” care- i pot împiedica să aibă parte de astfel de comunicări. (Îi puteţi ruga 
pe cursanţi să scrie acest lucru în jurnalele lor pentru studiul scripturilor.) Depuneţi măr-
turie că Duhul Sfânt vorbeşte cu un glas slab şi încet, pe care mai degrabă îl simţim decât 
îl auzim. De asemenea, depuneţi mărturie că putem avea parte de astfel de comunicări pe 
măsură ce căutăm să fim demni de aceste îndemnuri blânde.
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Sugestii pentru predare

1 Nefi 18:1–8
Familia lui Lehi se pregăteşte să călătorească cu corabia spre pământul făgăduit.
Scrieţi pe tablă puterea Domnului şi efortul meu. Rugaţi- i pe cursanţi să se gândească la o 
problemă pe care o au acum. Invitaţi- i să aleagă care dintre cele două (puterea Domnului 
sau efortul meu) poate fi de mai mult ajutor în rezolvarea problemei şi rugaţi- i să explice de 
ce. După o scurtă discuţie, invitaţi- i pe cursanţi să caute în ce feluri îi poate ajuta exemplul 
lui Nefi din 1 Nefi 18 să depăşească provocările cu care se confruntă.
Expuneţi ilustraţia „Lehi şi poporul său ajung în ţara făgăduinţei” (62045; Carte cu picturi 
inspirate din Evanghelie [2009], nr. 71).
Invitaţi cursanţii să citească în gând 1 Nefi 18:1–8. Rugaţi- i să caute (1) ce au făcut Nefi şi 
familia sa pentru a se pregăti pentru călătoria lor spre pământul făgăduit şi (2) ce a făcut 
Domnul pentru a- i ajuta.
• Ce însemnătate credeţi că are faptul că Nefi a primit revelaţie „din când în când”?
• În 1 Nefi 18:2–3, ce legătură observaţi între acţiunile întreprinse de Nefi şi ajutorul pe 

care l- a primit din partea Domnului?
• În ce fel au fost îndrumarea dată de Domnul şi eforturile personale depuse de Nefi la fel 

de esenţiale pentru a termina de construit corabia şi a călători spre pământul făgăduit?
Rugaţi cursanţii să rezume câteva principii pe care le putem învăţa din exemplul lui Nefi. 
După ce cursanţilor li se dă ocazia să identifice adevăruri pe care le- au învăţat, scrieţi ur-
mătorul principiu pe tablă: Pentru a îndeplini ceea ce porunceşte Domnul, trebuie să- I 
cerem ajutorul şi să depunem eforturi personale.
• Când aţi primit îndrumare din partea Domnului şi, de asemenea, a trebuit să depuneţi 

eforturi personale pentru a ţine una dintre poruncile Sale?
Invitaţi cursanţii să scrie în jurnalele lor pentru studiul scripturilor sau în caietele lor pentru 
seminar răspunsurile oferite de colegii lor la întrebare.
Precizaţi că noi, cu toţii, avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru a ne supune po-
runcilor Sale şi a trăi în acord cu standardele descrise în Pentru întărirea tineretului. (Poate 
ar fi util să faceţi rost de un exemplar al broşurii Pentru întărirea tineretului şi să o revedeţi 
înainte de începerea orei.) Îndemnaţi cursanţii să identifice o poruncă sau un standard al 
Evangheliei pentru care au, în mod deosebit, nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru a i 
se supune. Acordaţi- le timp să scrie în jurnalele lor pentru studiul scripturilor despre (1) ce 
pot face să caute ajutorul Domnului pentru a i se supune şi (2) ce eforturi personale trebuie 
să depună pentru a i se supune.

Introducere
Urmând indicaţiile date de Domnul, Nefi împreună cu 
ceilalţi au terminat de construit corabia şi au pornit în 
călătoria spre pământul făgăduit. În timpul călătoriei 
lor, Laman şi Lemuel împreună cu fiii lui Ismael şi soţiile 
lor s- au răzvrătit împotriva Domnului. Când Nefi i- a 
mustrat, Laman şi Lemuel l- au legat cu frânghii. Drept 

urmare, Liahona a încetat să mai funcţioneze şi ei nu au 
mai putut şti în ce direcţie să conducă corabia. Când o 
furtună mare a pus vieţile tuturor celor de pe corabie în 
primejdie, ei s- au pocăit şi l- au eliberat pe Nefi. Nefi s- a 
rugat pentru a potoli furtuna, iar Domnul i- a ghidat din 
nou în călătoria lor spre pământul făgăduit.

LECŢIA 19

1 nefi 18
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LeCţIa 19

1 Nefi 18:9–25
Laman şi Lemuel se răzvrătesc, fapt care pune în pericol călătoria spre pământul 
făgăduit.
Adresaţi următoarea întrebare:
• Care credeţi că sunt câteva dintre motivele pentru care avem parte de poveri?
După ce se discută puţin pe această temă, invitaţi un cursant să citească următoarea 
afirmaţie a vârstnicului L. Whitney Clayton, din Cei Şaptezeci. Rugaţi membrii clasei să 
identifice trei motive date de vârstnicul Clayton pentru care avem parte de greutăţi:
„În general, poverile noastre provin din trei surse. [1] 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…
[2] Alte poveri ne sunt impuse din cauza comportamentului necuviincios al celorlalţi. Abu-
zul 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…
[3] Propriile noastre greşeli şi defecte cauzează multe dintre problemele noastre şi ne pun 
poveri grele pe umerii noştri. Cea mai apăsătoare povară pe care o aducem asupra noastră 
este povara păcatului” („Ca poverile dumneavoastră să fie uşoare”, Ensign sau Liahona, 
nov. 2009, p. 12–13).
Scrieţi pe tablă (1) condiţiile lumii, (2) comportamentul necuviincios al celorlalţi şi (3) pro-
priile noastre greşeli şi defecte.
Explicaţi că, după ce familia lui Lehi s- a îmbarcat pentru călătoria peste ocean, Laman, 
Lemuel şi alţii au făcut alegeri greşite care au provocat greutăţi pentru toţi ceilalţi aflaţi pe 
corabie. Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 18:9. Îndemnaţi cursanţii să ridice 
mâna când aud un exemplu despre cineva care face o alegere greşită.
• Ce alegere greşită au făcut Laman, Lemuel, fiii lui Ismael şi soţiile lor? De ce a fost 

aceasta o alegere greşită?
Ajutaţi cursanţii să înţeleagă că nu este greşit să danseze, să asculte muzică sau să se 
distreze, dar aceste versete indică faptul că Laman, Lemuel şi ceilalţi au făcut aceste lucruri 
„cu multă grosolănie” (1 Nefi 18:9). Explicaţi că, în acest context, grosolănia se referă la vul-
garitate sau obrăznicie. Duşmanul poate folosi dansul, muzica şi felul în care vorbim pentru 
a ne corupe inimile şi minţile şi a ne face să pierdem însoţirea Duhului Sfânt.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 18:10.
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 18:10, ce s- a temut Nefi că se va întâmpla dacă cei care se 

răzvrăteau nu se pocăiau?
• Ce a făcut Nefi pentru a încerca să- i ajute? (Poate fi util pentru cursanţi să ştie că seriozi-

tate înseamnă profunzime.)
Invitaţi- i să se gândească la felul în care ar răspunde dacă un membru al familiei sau un 
conducător din Biserică i- ar ruga să schimbe stilul de muzică pe care- l ascultă, felul în care 
dansează sau felul în care vorbesc. Îndemnaţi- i să se gândească dacă ar fi dispuşi să asculte 
şi să se schimbe.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 18:11.
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 18:10–11, cum au răspuns Laman şi Lemuel la sfatul lui 

Nefi?
• De ce le- a permis Domnul lui Laman şi Lemuel să- l lege pe Nefi?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 1 Nefi 18:12–14, 17–19. Rugaţi 
cursanţii să caute cuvinte şi expresii care arată consecinţele comportamentului lui Laman 
şi Lemuel. Invitaţi- i să identifice principii ale Evangheliei pe care le pot învăţa din această 
relatare. Un răspuns ar putea fi acela că păcatul ne provoacă suferinţe nouă şi, uneori, 
chiar şi altora. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să pună în practică acest principiu, puteţi adresa 
întrebări de genul:
• În ce fel acţiunile pline de răzvrătire ale unora au afectat întregul grup?
• În ce fel alegerile neînţelepte sau care duc la nesupunere ne fac să pierdem capacitatea 

de primi revelaţie?
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În cadrul acestei discuţii, aveţi în vedere să citiţi următoarea afirmaţie a preşedintelui Boyd 
K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„Am observat tipare de pioşenie şi de lipsă de pioşenie în cadrul Bisericii. Deşi multe tipare 
pot fi foarte lăudabile, ne îndepărtăm de pioşenie. Avem motive să fim foarte îngrijoraţi.
Lumea devine din ce în ce mai zgomotoasă. Îmbrăcămintea, moda şi comportamentul sunt 
mai destrăbălate, neîngrijite şi dezordonate. Muzica este zgomotoasă… iar prin boxele date 
la maxim se aud versuri obscene… Lucruri asemănătoare acestora sunt din ce în ce mai 
acceptate şi influenţează din ce în ce mai mult tinerii noştri…
Această tendinţă spre mai mult zgomot, mai multă agitaţie, mai multă ceartă, mai puţin 
autocontrol, mai puţină demnitate, mai puţină politeţe nu este nici întâmplătoare, nici 
nevătămătoare, nici inofensivă.
Primul ordin al unui comandant care porneşte o invazie militară este acela de a bruia cana-
lele de comunicare ale celor pe care intenţionează să- i captureze.
Lipsa de pioşenie slujeşte scopurilor duşmanului de a obstrucţiona delicatele canale ale 
revelaţiei din mintea şi spiritul nostru” („Reverence Invites Revelation”, Ensign, nov. 1991, 
p. 22).
• În ce fel ar fi afectată familia voastră dacă v- aţi răzvrăti şi aţi deveni nesupuşi? În ce fel 

i- ar afecta acest lucru pe prietenii voştri? În ce fel ar afecta acest lucru clasa sau cvorumul 
vostru?

Faceţi trimitere la cele trei surse ale greutăţilor menţionate pe tablă. Explicaţi că restul 
acestui capitol ne poate ajuta să învăţăm cum ar trebui să răspundem atunci când avem 
greutăţi, indiferent dacă ele rezultă din alegerile noastre sau alegerile altora. Invitaţi cur-
sanţii să citească în gând 1 Nefi 18:15–16, 20–23. Îndemnaţi- i să găsească adevăruri care se 
pot aplica oricărei situaţii de mai sus. Rugaţi- i să împărtăşească cu propriile cuvinte ceea ce 
învaţă. Răspunsurile lor pot include următoarele:

Putem privi către Dumnezeu şi rămâne credincioşi în timpul încercărilor 
noastre.
Rugăciunea ne ajută să găsim pace în timpul încercărilor noastre.

În timp ce cursanţii împărtăşesc ideile lor, asiguraţi- vă că subliniaţi exemplul neprihănit al 
lui Nefi din timpul încercărilor sale. Invitaţi un cursant să citească următoarea mărturie a 
vârstnicului L. Whitney Clayton. Rugaţi membrii clasei să identifice ce ne sfătuieşte vârstni-
cul Clayton să facem atunci când avem de înfruntat încercări:
„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 iubitor care ne- a trimis pe pământ ca parte a 
planului Său veşnic pentru creşterea şi progresul nostru. Experienţele noastre personale 
unice ne pot ajuta să ne pregătim pentru a ne întoarce la El… Trebuie să facem tot ce ne stă 
în putinţă să ne purtăm poverile «bine» [vezi D&L 121:7–8]…
Eu ştiu că, pe măsură ce ţinem poruncile lui Dumnezeu şi legămintele noastre, El ne ajută 
să ne ducem poverile. 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).
Invitaţi cursanţii să se gândească la unul dintre adevărurile pe care le- au învăţat din această 
lecţie.
• Când aţi observat acest adevăr în viaţa voastră sau în viaţa unei persoane pe care o 

cunoaşteţi?
Puteţi împărtăşi mărturia dumneavoastră că Dumnezeu ne poate ajuta să trecem prin 
încercările noastre dacă suntem credincioşi, ne pocăim şi ne întoarcem la El.
Pentru a încheia, reamintiţi cursanţilor că, în pofida greutăţilor pe care le- au avut de înfruntat 
Nefi şi familia sa, ei au ajuns, în cele din urmă, pe pământul făgăduit. Depuneţi mărturie că, 
pe măsură ce căutăm îndrumarea Domnului şi depunem cu sârguinţă efort pentru a o urma, 
şi noi putem încheia cu succes călătoria pe care ne- a dat- o Domnul de făcut pe pământ.
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1 Nefi 19:1–19
Nefi consemnează profeţiile despre Isus Hristos pentru a- şi ajuta poporul să- şi 
amintească de Mântuitorul său.
Ţineţi în mână un exemplar al Cărţii lui Mormon. Rezumaţi 1 Nefi 19:1–4, explicând că lui 
Nefi i s- a poruncit să facă două seturi de plăci – unul pentru a consemna istoria sfântă (re-
ligioasă) şi celălalt pentru a consemna istoria seculară a poporului său. Invitaţi un cursant 
să citească cu glas tare 1 Nefi 19:3, 5–6. Rugaţi ceilalţi membri ai clasei să identifice ce a 
spus Nefi despre lucrurile „sfinte”.
• Ce motive a avut Nefi pentru a ţine o cronică a lucrurilor sfinte?
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 19:7. Înainte ca acesta să citească, expli-
caţi că, în acest verset, expresia „Dumnezeul lui Israel” se referă la Isus Hristos. Versetul 
include, de asemenea, cuvântul nesocotesc, care înseamnă „a trata pe cineva ca pe un lucru 
de nimic”. A nesocoti pe cineva înseamnă a trata acea persoană ca şi cum ea nu ar avea 
nicio valoare.
• După ce a spus că va scrie numai despre lucruri sfinte, ce a început să scrie Nefi?
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 19:7, cum Îl calcă în picioare unii oameni pe Salvator sau 

cum „Îl nesocotesc”?
• În ce fel se aseamănă refuzul de a asculta de sfatul Domnului cu faptul de a- L nesocoti 

sau de a- L călca în picioare pe Domnul?
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 19:8–10. Rugaţi membrii clasei să găsească 
moduri în care oamenii urmau să- L trateze pe Salvator ca pe un lucru de nimic în timpul 
slujirii Sale muritoare. (Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze cuvintele şi expresiile pe 
care le găsesc.)
• În ce moduri urmau oamenii să- L trateze pe Salvator ca pe un lucru de nimic în timpul 

slujirii Sale muritoare?
• Ce detalii din aceste versete arată că Salvatorul nu ne consideră ca fiind „un lucru de 

nimic”? (Cursanţii trebuie să înţeleagă faptul că Salvatorul a răbdat toate acele lucruri 
„datorită bunătăţii Sale pline de iubire şi a îndelungatei Sale suferinţe pentru copiii 
oamenilor”.)

• În timp ce vă gândiţi la aceste versete, ce sentimente aveţi faţă de Salvator?
Invitaţi un cursant să citească 1 Nefi 19:13–14 şi rugaţi membrii clasei să găsească motivele 
menţionate de Zenos, pentru care cei ce L- au răstignit pe Salvator (şi urmaşii lor) urmau să 
fie „urâţi printre toate naţiunile.”
• Care sunt motivele menţionate de Zenos pentru care cei ce L- au răstignit pe Salvator (şi 

urmaşii lor) urmau să fie „urâţi printre toate naţiunile”?

Introducere
În acest capitol, Nefi a explicat că unii oameni nu Îl 
vor preaslăvi pe Dumnezeul lui Israel, Isus Hristos. La 
figurat vorbind, ei Îl vor călca pe Isus Hristos în picioare, 
nesocotindu- L şi refuzând să asculte de sfaturile Lui. 
De asemenea, Nefi a relatat scrierile profeţilor din 
vechime, care au prevestit că atât cei care L- au biciuit 
şi L- au răstignit pe Salvator, cât şi urmaşii lor vor fi îm-
prăştiaţi şi vor suferi până când îşi vor întoarce inimile 

spre Domnul. La acel timp, Domnul „Îşi va aduce aminte 
de legămintele pe care le- a făcut cu strămoşii lor” (vezi 
1 Nefi 19:15). Nefi a explicat că el a scris aceste lucruri 
pentru a- i convinge pe cei din poporul său să- şi amin-
tească de Domnul şi să creadă în El. El i- a învăţat, de 
asemenea, să asemene scripturile cu vieţile lor pentru 
a- i ajuta să creadă în Domnul.

LECŢIA 20

1 nefi 19
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Scrieţi următoarea afirmaţie pe tablă: Ei îşi întorc inimile de la El.
• Ce credeţi că înseamnă a ne întoarce inima de la Domnul?
După ce cursanţii răspund, spuneţi- le membrilor clasei că aţi dori ca mai mulţi cursanţi să 
ajute să ilustreze în ce fel ni se aplică această expresie astăzi. Invitaţi mai mulţi cursanţi să 
vină la tablă. Rugaţi pe fiecare în parte să scrie un exemplu de acţiune care ar putea indica 
faptul că o persoană şi- a întors inima de la Domnul. Apoi, rugaţi fiecare cursant să explice 
care ar putea fi câteva dintre consecinţele faptului că cineva şi- a întors inima de la Domnul 
prin acţiunea pe care a menţionat- o. (De exemplu, un cursant ar putea scrie decizia de a 
înceta să mai studieze scripturile şi, apoi, explicaţi că una dintre consecinţele acestei alegeri 
este abilitatea scăzută de a primi revelaţie.)
După ce câţiva cursanţi explică exemplele pe care le- au dat, spuneţi- le celor din clasă că, 
indiferent de motivele pentru care ne- am putea întoarce inimile de la Domnul, putem 
alege să ne întoarcem inimile înapoi, spre El. Invitaţi cursanţii să citească în gând 1 Nefi 
19:14–17, căutând promisiunile pe care Domnul le face celor care- şi întorc inimile înapoi 
spre El.
• Când împrăştie Domnul Israelul? (Când îşi întorc inimile de la El.)
• Când adună Domnul Israelul? (Când îşi întorc inimile înapoi spre El.)
• Ce a spus Domnul că va face pentru cei care nu- şi vor mai întoarce inimile împotriva Sa?
• Ce credeţi că înseamnă faptul că Domnul Îşi va aduce aminte de aceşti oameni şi de 

legămintele pe care El le- a făcut cu strămoşii lor?
Ajutaţi cursanţii să înţeleagă că Domnul nu a uitat de aceşti oameni. Ei au trăit astfel încât 
Domnul nu le- a putut oferi toate binecuvântările Evangheliei. Pe măsură ce urmaşii lor îşi 
întorc inimile spre El, Domnul promite să- Şi amintească de ei, să- i adune în Biserica Sa şi 
să le ofere toate binecuvântările Evangheliei.
• Ce credeţi că înseamnă promisiunile din versetele 15–17 pentru noi? (Una dintre ideile 

care ar trebui să reiasă din această discuţie este aceea că, pe măsură ce ne întoarcem 
inimile spre Domnul, El va cinsti legămintele pe care le- am făcut cu El.)

Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la următoarele întrebări şi să scrie răspunsurile în 
jurnalele lor pentru studiul scripturilor sau în caietele lor pentru seminar. (Puteţi scrie 
întrebările pe tablă.)
• Ce feluri de activităţi denotă faptul că voi şi familia voastră v- aţi întors inimile spre 

Domnul?
• Când v- au ajutat astfel de acţiuni pe voi sau pe familia voastră să primiţi binecuvântările 

Domnului?
Puteţi invita câţiva cursanţi să împărtăşească celor din clasă răspunsurile lor. Reamintiţi- le 
că nu trebuie să împărtăşească experienţe care sunt prea personale sau particulare.
Explicaţi pe scurt că Nefi a intenţionat să scrie cronica sa pentru toţi membrii casei lui Israel 
– inclusiv pentru noi. Invitaţi un cursant să citească 1 Nefi 19:18–19 şi rugaţi- i pe cei din 
clasă să identifice ce a vrut Nefi să ne convingă să facem. Depuneţi mărturie că, pe măsură 
ce ne amintim de Domnul şi ne întoarcem inimile spre El, El ne oferă binecuvântările 
Evangheliei Sale.

1 Nefi 19:20–24
Nefi explică de ce a folosit scripturi din vechime pentru a le propovădui celor din 
poporul său.
Împărtăşiţi următoarea afirmaţie a preşedintelui Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie, 
adaptată dintr- o cuvântare oferită învăţătorilor de religie din cadrul Sistemului Educaţional 
al Bisericii:
„Vă fac această promisiune cu privire la citirea Cărţii lui Mormon: vă veţi simţi atraşi de 
ea atunci când veţi înţelege că Domnul a inclus în ea mesajul Său pentru dumneavoas-
tră. Nefi, Mormon şi Moroni au ştiut acest lucru, iar cei care au compilat- o au inclus în ea 
mesaje pentru dumneavoastră. Sper că aveţi încredere că această carte a fost scrisă pentru 
cursanţii dumneavoastră. În paginile ei se găsesc mesaje simple şi directe adresate lor, care 
le vor arăta cum să se schimbe. Acesta este scopul cărţii. Este o mărturie despre Domnul 
Isus Hristos şi ispăşire şi despre cum aceasta poate funcţiona în vieţile lor. Studiind această 
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carte de- a lungul acestui an, veţi trăi experienţa schimbării care se produce datorită puterii 
ispăşirii” („The Book of Mormon Will Change Your Life”, Ensign, feb. 2004, p. 11).
• De ce este util să ştiţi, în timp ce studiaţi Cartea lui Mormon, că Nefi, Mormon şi Moroni 

au inclus mesaje pentru voi?
Împărtăşiţi următoarele afirmaţii ale preşedintelui Ezra Taft Benson: 
„Cartea lui Mormon… a fost scrisă pentru zilele noastre. Dumnezeu este autorul cărţii. 
Este o cronică a unui popor decăzut, compilată de bărbaţi inspiraţi pentru a ne binecu-
vânta. Acel popor nu a avut niciodată cartea – ea ne era destinată nouă. Mormon, profetul 
din vechime după care a fost numită cartea, a prescurtat cronici de secole întregi. Dumne-
zeu, care vede toate lucrurile de la început, i- a spus lucrurile pe care să le includă în această 
prescurtare, de care vom avea nevoie în zilele noastre” („The Book of Mormon Is the Word 
of God”, Ensign, ian. 1988, p. 3).
„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 ca noi să studiem Cartea lui Mormon? Trebuie să ne 
întrebăm în mod constant: «De ce l- a inspirat Dumnezeu 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. 56).
Invitaţi membrii clasei să citească în gând 1 Nefi 19:22−23, căutând descrierea pe care a 
făcut- o Nefi despre modul în care i- a ajutat pe fraţii săi să găsească mesaje din scripturi, 
care li se aplicau.
• La ce rezultate se aştepta Nefi datorită faptului că asemăna scripturile cu viaţa sa şi a 

poporului său?
• Ce înseamnă cuvântul folos ? (Beneficiu, avantaj, câştig valoros.)
Pregătiţi următorul tabel pe foi de hârtie şi înmânaţi- le celor din clasă sau scrieţi- l pe tablă 
şi rugaţi cursanţii să îl transcrie în jurnalele lor pentru studiul scripturilor.

Să asemănăm scripturile cu vieţile noastre Să punem în practică adevăruri scripturale

Ce situaţie sau împre-
jurare este descrisă 
în fragmentul din 
scripturi?

În ce fel se aseamănă 
aceasta cu o situaţie 
din viaţa mea sau din 
lumea înconjurătoare?

Ce adevăr sau 
mesaj este predat în 
acest fragment din 
scripturi?

În ce fel pot pune în 
practică acest adevăr 
sau mesaj în situaţia 
mea?

Prezentaţi tabelul, explicând că a asemăna înseamnă a compara. Asemănarea scripturilor 
cu vieţile noastre înseamnă compararea unei situaţii din scripturi cu o situaţie din viaţa 
noastră sau din lumea înconjurătoare. Recunoaşterea asemănărilor dintre situaţiile din 
scripturi şi cele din vieţile noastre ne pregătesc să găsim şi să punem în practică adevăruri 
din scripturi. Aceleaşi adevăruri puse în practică de oamenii despre care citim în scripturi 
pot fi puse în practică şi de noi atunci când ne aflăm în situaţii asemănătoare.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă felul în care compararea duce la punere în practică, 
invitaţi- i să- şi completeze tabelele în timp ce recapitulaţi cu ei prima scriptură de bază din 
Cartea lui Mormon, 1 Nefi 3:7. Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 3:7.
• În ce situaţie se afla Nefi când a rostit aceste cuvinte? (Fusese rugat de un profet – tatăl 

său, Lehi – să se întoarcă la Ierusalim şi să ia plăcile de alamă. Fraţii săi se plânseseră cu 
privire la dificultatea însărcinării.)

• În ce fel se aseamănă situaţia în care s- a aflat Nefi cu una din viaţa voastră? Când v- a 
cerut Domnul să faceţi ceva dificil?

• Ce adevăr l- a ajutat pe Nefi în această situaţie? (Nefi a ştiut că, oricând Domnul dă 
copiilor Săi o poruncă, El le oferă o cale prin care ei o pot îndeplini.)

• Ce puteţi face pentru a acţiona în conformitate cu acest adevăr în situaţia voastră?

Să asemănăm 
scripturile cu 
vieţile noastre
Un obiectiv important al 
învăţătorilor care predau 
Evanghelia este acela de 
a- i ajuta pe cursanţi să 
asemene scripturile cu 
vieţile lor. Învăţătorii îi 
pot ajuta pe cursanţi să 
facă acest lucru adresând 
întrebări de genul celor 
menţionate în tabel şi 
lecţie. În timp ce predaţi, 
căutaţi ocazii de a- i ajuta 
pe cursanţi să înveţe cum 
să asemene scripturile cu 
vieţile lor.
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Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească felul în care ei au asemănat 1 Nefi 3:7 cu situaţii 
din vieţile lor şi felul în care îl pot pune în practică. (Reamintiţi- le că nu trebuie să împărtă-
şească experienţe care sunt prea personale sau particulare.)
Pentru a încheia lecţia, ţineţi în mână un exemplar al Cărţii lui Mormon. Reamintiţi cur-
sanţilor că Nefi a considerat că scrierile sale despre Salvator sunt sfinte şi de mare valoare 
pentru el şi pentru alţii. Îndemnaţi cursanţii să studieze scripturile şi să caute mesaje pe 
care Domnul şi profeţii le- au transmis, prin ele, pentru noi. Depuneţi mărturie că, pe mă-
sură ce asemănăm scripturile cu vieţile noastre, noi vom învăţa şi vom avea foloase 
de pe urma lor.
Îndemnaţi cursanţii să studieze scripturile singuri şi să găsească fragmente pe care le pot 
asemăna cu vieţile lor. În anumite versete, ei pot încerca să adauge numele lor şi să citească 
versetele ca şi cum Domnul sau profetul Său le vorbeşte în mod direct. Spre exemplu, 
prima parte a versetului 2 Nefi 31:20 o pot citi astfel: „Prin urmare, [adăugaţi numele] 
trebuie să [înaintezi] cu fermitate în Hristos”.
Puteţi pune la dispoziţie cursanţilor exemplare necompletate ale tabelului pentru a le folosi 
acasă. Invitaţi- i să vină la următoarea oră pregătiţi să împărtăşească felul în care au asemă-
nat scripturile cu vieţile lor şi în care au învăţat şi beneficiat de pe urma acelei experienţe.
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Lecţia pentru studiul acasă
1 Nefi 15–19 (unitatea 4)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă 
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic 
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au în-
văţat cursanţii în timp ce au studiat 1 Nefi 15–19 (unitatea 4) nu 
este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei dumneavoastră. 
Lecţia pe care o predaţi se concentrează doar asupra câtorva din-
tre aceste doctrine şi principii. Urmaţi îndemnurile Spiritului Sfânt 
în timp ce aveţi în vedere nevoile cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (1 Nefi 15)
Nefi şi fraţii săi au răspuns diferit la profeţiile lui Lehi. Studiind 
faptele lui Nefi, cursanţii au descoperit că, dacă ne rugăm 
Domnului cu credinţă şi ne supunem poruncilor Sale, vom fi 
pregătiţi să primim revelaţie şi îndrumare din partea Lui. Nefi 
a explicat înţelesul barei de fier, dovedind că, studiind şi ur-
mând zilnic cuvântul lui Dumnezeu, suntem întăriţi împotriva 
ispitelor lui Satana.

Ziua 2 (1 Nefi 16)
Din reacţiile pe care le- au avut Laman şi Lemuel faţă de învă-
ţăturile lui Nefi, cursanţii au văzut că „cei vinovaţi consideră 
adevărul ca fiind greu de suportat” (1 Nefi 16:2). Când Nefi şi- a 
rupt arcul, el a dovedit că, dacă facem tot ce ne stă în putinţă şi 
urmăm sfatul Domnului, El ne va ajuta să trecem prin momen-
tele noastre dificile. Studiind felul în care Liahona a îndrumat 
familia lui Lehi, cursanţii au învăţat că, prin „mijloace mici, 
Domnul poate să îndeplinească lucruri mari” (1 Nefi 16:29).

Ziua 3 (1 Nefi 17)
Nefi a relatat călătoria familiei sale prin pustiu şi sosirea ei 
în Abundenţa. Atunci când i s- a poruncit să construiască o 
corabie, el a demonstrat că, dacă ţinem poruncile, atunci 
Domnul ne va întări şi ne va oferi mijloace pentru ca noi să 
putem îndeplini ceea ce a poruncit El. Domnul i- a chemat 
la pocăinţă pe fraţii lui Nefi în mai multe feluri. Cursanţii au 
învăţat că, de obicei, Duhul Sfânt vorbeşte cu un glas blând 
şi încet, pe care mai degrabă îl simţim decât îl auzim. Ei au 
consemnat situaţii şi locuri care i- ar împiedica să recunoască 
glasul blând şi încet.

Ziua 4 (1 Nefi 18–19)
Exemplul lui Nefi, în timpul construirii corăbiei, le- a arătat 
cursanţilor că, pentru a îndeplini ceea ce porunceşte 
Domnul, trebuie să- I cerem ajutorul şi să depunem eforturi 
personale. Studiind despre călătoria pe mare către pămân-
tul făgăduit a familiei lui Lefi, ei au învăţat că păcatul ne 
provoacă suferinţe nouă şi, uneori, chiar şi altora. Exemplul 
pe care l- a dat Nefi, atunci când a fost persecutat de fraţii 
lui, ne- a învăţat că putem privi spre Dumnezeu şi rămâne 
credincioşi în timpul încercărilor noastre şi că rugăciunea ne 
poate ajuta să găsim pace în timpul încercărilor.

Introducere
În această săptămână, cursanţii au studiat evenimente însem-
nate, care au avut loc în timp ce familia lui Lehi a călătorit prin 
pustiu şi a traversat oceanul pentru a ajunge pe pământul făgă-
duit. Această lecţie îi va ajuta pe cursanţi să recapituleze acele 
evenimente, să discute şi să depună mărturie despre principiile 
pe care le- au învăţat. Ajutaţi cursanţii să recunoască felul în care 
Nefi a rămas credincios în situaţii dificile. Încurajaţi- i să urmeze 
exemplul său de supunere şi încredere în Domnul de care a dat 
dovadă în momente dificile.

Sugestii pentru predare

1 Nefi 15–18
Nefi este un exemplu de supunere şi încredere în Domnul în 
mijlocul încercărilor.
Dacă următoarele ilustraţii sunt disponibile, pregătiţi- le pentru a 
le afişa:

• „Liahona” (62041; Carte cu picturi inspirate din Evanghelie 
[2009], nr. 68)

• „Nefi îi supune pe fraţii săi răzvrătiţi” (62044; Carte cu picturi 
inspirate din Evanghelie [2009], nr. 70)

• „Lehi şi poporul său ajung în ţara făgăduinţei” (62045; Carte 
cu picturi inspirate din Evanghelie [2009], nr. 71)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să recapituleze şi să înţeleagă con-
textul a ceea ce au învăţat în această săptămână, expuneţi la 
întâmplare ilustraţiile şi rugaţi- i să le aşeze în ordine cronologică. 
Invitaţi- i să- şi închipuie că sunt redactori de ştiri şi că trebuie 
să scrie câte un titlu de trei până la şase cuvinte pentru fiecare 
ilustraţie. Arătaţi ilustraţiile în ordine şi rugaţi- i pe cei din clasă 
să răspundă menţionând titlul pe care l- au dat. Puteţi citi cu glas 
tare rezumatele capitolelor 1 Nefi 15–18 pentru a le oferi câteva 
idei.

Pentru a- i pregăti pe cursanţi să discute despre 1 Nefi 15, rugaţi- i 
să spună o activitate la care iau parte şi care le solicită efortul 
înainte să se poată bucura de rezultate. Acestea pot include 
temele pentru şcoală, interpretarea la un instrument muzical sau 
atletismul.

Scrieţi pe tablă 1 Nefi 15:2–3, 7–11 şi acordaţi- le cursanţilor 
suficient timp pentru a citi aceste versete. Întrebaţi- i de ce fraţii 
lui Nefi nu au dobândit aceeaşi înţelegere pe care a avut- o Nefi 
cu privire la revelaţiile lui Lehi.

După ce le ascultaţi răspunsurile, ajutaţi- i să identifice faptul că, 
pentru a primi inspiraţie şi îndrumare din partea Domnu-
lui, este nevoie, în primul rând, să trăim o viaţă neprihă-
nită, să depunem efort şi să avem credinţă. Puteţi accentua 
acest principiu scriindu- l pe tablă.
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LeCţIa pentRu StuDIuL aCaSă

Rugaţi cursanţii să se gândească şi să răspundă la următoarea 
întrebare: Ce experienţe aţi avut care v- au ajutat să cunoaşteţi că 
acest principiu este adevărat?

Scrieţi pe tablă cuvântul perseverent. Întrebaţi cursanţii ce 
înseamnă a fi perseverent. După ce răspund, scrieţi pe tablă: 
puternic şi neclintit în situaţii dificile sau atunci când se află sub 
presiune.

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă ce legătură are cuvântul 
perseverent cu Nefi, desemnaţi unul dintre următoarele capitole 
fiecărui cursant: 1 Nefi 16, 17 sau 18. Dacă aveţi o clasă nume-
roasă, ar putea fi util să organizaţi cursanţii în grupe şi să- i rugaţi 
să lucreze împreună la un capitol.

Scrieţi următoarele întrebări pe tablă. Îndemnaţi cursanţii să se 
folosească de capitolul care le- a fost desemnat şi de materialele 
corespunzătoare care însoţesc manualul cursantului pentru a 
răspunde la întrebări.

• Ce încercări a avut de înfruntat Nefi în capitolul pe care l- aţi 
recapitulat?

• În ce fel a dat dovadă de credinţă Nefi în acea situaţie? Care 
versete sau expresii dovedesc că, prin credinţa sa, Nefi a fost 
perseverent?

• Care principii ale Evangheliei sunt ilustrate în acest capitol? Ce 
experienţe aţi avut legat de aceste principii, care v- au întărit 
mărturia?

Acordaţi- le cursanţilor suficient timp pentru a termina acest 
exerciţiu. Apoi, rugaţi cel puţin un cursant căruia i s- a desemnat 
un capitol să împărtăşească răspunsurile sale. (Dacă aveţi sufi-
cienţi cursanţi, puteţi ruga un alt cursant să ofere răspunsurile la 
fiecare întrebare din fiecare capitol.)

Invitaţi un cursant să citească cu glas tare următoarea declaraţie 
a vârstnicului Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli:

„De ce avem nevoie de o credinţă atât de puternică? Deoarece 
ne aşteaptă zile grele. În viitor, nu vor fi prea dese ocaziile când 
va fi uşor sau convenabil să fii un sfânt credincios din zilele din 
urmă. Fiecare dintre noi va fi pus la încercare… [Prigonirea], fie 
vă va face să cădeţi într- o slăbiciune tăcută, fie vă va motiva să 
fiţi exemple mai bune şi mai curajoşi în viaţa dumneavoastră de 
zi cu zi.

Modul în care înfruntaţi încercările vieţii face parte din dezvolta-
rea credinţei dumneavoastră. Tăria vine atunci când vă amintiţi 
că aveţi o natură divină, o moştenire cu o valoare infinită” 
(„Întâmpinaţi viitorul cu credinţă” Ensign sau Liahona, mai 2011, 
p. 35–36).

Invitaţi cursanţii să împărtăşească idei despre cum pot întâmpina 
provocările vieţii şi încercările personale aşa cum a făcut- o Nefi.

1 Nefi 19
Nefi consemnează profeţii despre Isus Hristos pentru a ne con-
vinge să ne amintim de El.
După cum vă permite timpul, rugaţi cursanţii să recapituleze 
ce au scris în jurnalele lor pentru studiul scripturilor în ziua 4, 
exerciţiul 5. Întrebaţi dacă doreşte cineva să împărtăşească ce a 
scris despre dragostea lui faţă de Salvator. Apoi, împărtăşiţi- vă 
sentimentele pe care le aveţi faţă de Salvator.

Nefi L- a iubit pe Salvator şi şi- a amintit de El în încercările sale. 
Depuneţi mărturie că, dacă Îl iubim pe Salvator şi ne amintim de 
El, El ne va ajuta şi ne va susţine în încercările noastre.

Unitatea următoare (1 Nefi 20–2 Nefi 3)
În unitatea următoare, cursanţii vor studia unele dintre ultimele 
cuvinte oferite de Lehi familiei sale înainte de a muri. De aseme-
nea, vor citi despre o profeţie foarte veche, făcută cu mult timp 
înainte de Hristos, despre profetul Joseph Smith.
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Sugestii pentru predare

1 Nefi 20
Domnul mustră poporul Său şi îl invită să se întoarcă la El.
Arătaţi- le cursanţilor ilustraţia „Isaia scrie despre naşterea lui Hristos” (62339; Carte cu 
picturi inspirate din Evanghelie [2009], nr. 22). Explicaţi că această ilustraţie îl înfăţişează 
pe Isaia scriind o profeţie despre naşterea lui Isus Hristos. Întrebaţi- i câţi dintre ei au auzit 
despre Isaia.
Explicaţi că Isaia a fost un profet care a trăit în Ierusalim şi le- a profeţit oamenilor între 740 
î.H. şi 701 î.H., cu puţin timp înainte ca Lehi şi familia lui să pornească în călătoria lor spre 
pământul făgăduit. Nefi se bucură de cuvintele lui Isaia şi foloseşte profeţiile lui Isaia pen-
tru a propovădui familiei sale (vezi 1 Nefi 19:23; 2 Nefi 25:5). Deoarece cuvintele lui Isaia 
sunt poetice şi pline de simboluri, oamenilor le este, uneori, greu să înţeleagă învăţăturile 
sale. Totuşi, putem primi binecuvântări pe măsură ce studiem cuvintele sale şi căutăm să le 
înţelegem.
Explicaţi că, în timp ce Nefi a propovăduit familiei sale, el a citit câteva dintre cuvintele lui 
Isaia care fuseseră incluse pe plăcile de alamă. El a făcut acest lucru că „să- i [convingă] mai 
mult să creadă în Domnul, Mântuitorul lor” (1 Nefi 19:23; vezi, de asemenea, versetul 24).
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 20:1–2. Înainte ca acesta să citească, expli-
caţi că, în acest fragment, Isaia se adresează persoanelor botezate care nu au fost credin-
cioase faţă de legămintele lor. Puteţi explica expresia „casa lui Iacov”, relatând următorul 
lucru: Vechiul Testament conţine istoria lui Iacov, care a fost fiul lui Isaac şi nepotul lui 
Avraam. Domnul i- a dat lui Iacov numele de Israel (vezi Genesa 32:28). Termenul „casa lui 
Iacov” face referire la urmaşii lui Iacov şi la poporul de legământ al Domnului (vezi Ghidul 
pentru scripturi, „Israel” şi „Cele douăsprezece triburi ale lui Israel”).
Invitaţi cursanţiI să citească în gând 1 Nefi 20:3–4, 8. Rugaţi- i să caute cuvinte şi expresii 
care arată faptul că, într- adevăr, casa lui Israel nu a fost credincioasă Domnului. Încurajaţi 
cursanţii să împărtăşească ceea ce descoperă.
Expuneţi o bucată de metal greu de îndoit. Întrebaţi- i pe cursanţi ce cred ei că înseamnă 
ca gâtul cuiva să fie „o vână de fier” (1 Nefi 20:4). Explicaţi că o vână este un tendon. La 
fel cum o bucată de fier nu se îndoaie uşor, o persoană mândră nu- şi va pleca gâtul în 
umilinţă. Expresia „vână de fier” indică faptul că mulţi oameni din casa lui Israel erau plini 
de mândrie.
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 20:22.
• De ce credeţi că pentru cei păcătoşi nu există pace?
Reamintiţi cursanţilor că, atunci când Nefi a împărtăşit profeţiile lui Isaia, el i- a îndemnat 
pe fraţii lui să le aplice lor înşişi (vezi 1 Nefi 19:24).
• În ce fel se asemănau unii membri ai familiei lui Nefi cu oamenii pe care Isaia i- a chemat 

la pocăinţă?
Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 20:14, 16, 20.

Introducere
În timp ce Nefi le- a propovăduit membrilor familiei 
sale, el a citit din scrierile de pe plăcile de alamă, 
concentrându- se asupra profeţiilor lui Isaia despre 
împrăştierea şi adunarea lui Israel. Apoi, el a răspuns la 
întrebările fraţilor săi despre acele profeţii. El a explicat 

că profeţiile se aplicau direct familiei sale. Repetând 
cuvintele lui Isaia, Nefi a depus mărturie că Domnul Îşi 
va aduna poporul de legământ – că, chiar şi atunci când 
oamenii nu- şi respectă legămintele, Domnul îi iubeşte şi 
îi invită să se pocăiască şi să se întoarcă la El.

LECŢIA 21

1 nefi 20–22
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1 nefI  20 – 22

• Ce a vrut Domnul ca poporul Său de legământ să facă şi să spună? (Poate va fi nevoie 
să explicaţi că a pleca din Babilon şi a fugi de haldei simbolizează părăsirea lucrurilor 
lumeşti şi venirea la Domnul.)

Invitaţi- i pe cursanţi să împărtăşească exemple pe care le cunosc despre oameni care au 
venit la Domnul şi au părăsit lucrurile lumeşti. Rugaţi- i pe cursanţi să citească 1 Nefi 20:18 şi 
să găsească binecuvântările pe care le oferă Domnul celor care vin la El şi ţin poruncile Sale.
• În ce fel poate fi pacea asemenea unui râu? În ce fel poate fi dreptatea ca valurile mării?
Invitaţi câţiva cursanţi să rezume adevărurile pe care le- au învăţat din 1 Nefi 20. Deşi pot 
folosi cuvinte diferite, asiguraţi- vă că înţeleg faptul că Domnul îi invită pe cei care au 
fost nesupuşi să se pocăiască şi să vină la El.
Rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedintelui Dieter F. Uchtdorf, din 
Prima Preşedinţie. Invitaţi cursanţii să descopere ce legătură are aceasta cu 1 Nefi 20.
„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…
Ispăşirea lui Isus Hristos este darul lui Dumnezeu pentru copiii Săi, ca să se corecteze şi să 
depăşească consecinţele păcatului. Dumnezeu îi iubeşte pe toţi copiii Lui şi El niciodată nu 
va înceta să ne iubească şi să spere pentru noi…
Hristos a venit să ne salveze. Dacă am luat- o pe un drum greşit, ispăşirea lui Isus Hristos 
ne poate oferi încredinţarea 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 
salvarea noastră…
Există întotdeauna un punct de unde se poate face întoarcerea sigură; există întotdeauna 
speranţă” („Punct de unde se poate face întoarcerea sigură” Ensign sau Liahona, mai 2007, 
p. 99, 101).
• În ce fel se aseamănă mesajul preşedintelui Uchtdorf cu cel al lui Isaia?
Depuneţi mărturie că Domnul îi invită pe cei care au fost nesupuşi să se pocăiască şi 
să se întoarcă la El. Asiguraţi- i pe cursanţi că Domnul ne iubeşte pe fiecare în parte şi ne 
invită mereu să venim la El. Invitaţi- i să se gândească ce îi invită Domnul să lase în urmă 
pentru a veni mai aproape de El.

1 Nefi 21:1–17
Isaia profeţeşte că Isus Hristos nu Îşi va uita poporul Său de legământ.
Rezumaţi pe scurt 1 Nefi 21:1–13 îndreptându- le atenţia cursanţilor către primele două 
afirmaţii cuprinse în rezumatul capitolului: „Mesia va fi o lumină pentru neamuri şi îi va 
elibera pe robi” şi „Israelul va fi adunat cu putere în ultimele zile”. Explicaţi că, în versetele 
1–13, cuvintele Domnului dovedesc dragostea Sa pentru poporul Lui – chiar şi pentru cei 
care s- au rătăcit şi L- au uitat.
Scrieţi pe tablă Domnul ne iubeşte şi nu ne va uita niciodată. Invitaţi un cursant să 
citească cu glas tare 1 Nefi 21:14.
• De ce credeţi că, uneori, oamenii simt că Domnul i- a uitat?
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi 21:15–16. Apoi, adresaţi câteva dintre 
următoarele întrebări sau pe toate:
• Ce ne învaţă Isaia comparându- L pe Salvator cu mama unui prunc?
• Ce presupune cuvântul întipărit ? (Puteţi scoate în evidenţă că, de obicei, atunci când ne 

gândim la cioplitul în piatră sau gravura în metal, avem în minte un lucru care devine 
permanent.)

• Ce înseamnă pentru voi să fiţi întipăriţi „pe palmele mâinilor [Salvatorului]”?
• Ce experienţe aţi avut care v- au ajutat să ştiţi că Domnul nu v- a uitat?
În timp ce cursanţii se gândesc la aceste întrebări şi ascultă răspunsurile oferite de alţii, ei 
vor fi pregătiţi să simtă Duhul Sfânt şi să depună mărturie despre Salvator. Împărtăşiţi- vă 
mărturia despre dragostea Salvatorului. Reamintiţi cursanţilor că Nefi a împărtăşit pro-
feţiile lui Isaia pentru a ne convinge să credem în Mântuitor şi pentru a ne ajuta să avem 
speranţă.

Acordaţi- le 
cursanţilor timp 
pentru a se gândi
Când adresaţi întrebări, 
acordaţi- le cursanţilor 
timp pentru a se gândi 
la răspunsurile lor. 
Întrebările adresate 
în mod eficient duc la 
cugetare şi meditaţie şi 
este posibil ca ei să aibă 
nevoie de timp pentru 
a găsi răspunsurile lor 
în scripturi sau pentru 
a formula răspunsuri 
pline de însemnătate. 
Chiar dacă răspunsurile 
cursanţilor nu sunt per-
fecte, ei vor învăţa lecţii 
importante în timp ce se 
gândesc la adevăruri ale 
Evangheliei şi îşi împăr-
tăşesc ideile.
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LeCţIa 21

1 Nefi 21:18–26; 22:1–22
Nefi explică profeţia lui Isaia despre împrăştierea şi adunarea Israelului.
Puneţi mai multe obiecte (cum ar fi pahare) pe o masă sau pe un scaun. Spuneţi cursanţilor 
că aceste obiecte reprezintă grupuri de oameni. Explicaţi că Nefi ne- a învăţat că Israel va fi 
împrăştiat în toate naţiunile deoarece ei şi- au împietrit inimile împotriva Salvatorului (vezi 
1 Nefi 22:1–5). În timp ce vorbiţi, mutaţi obiectele în diferite părţi ale încăperii. Explicaţi că 
acest subiect era important pentru Nefi. Familia sa făcea parte din cei care au fost împrăş-
tiaţi. Ei fuseseră împrăştiaţi din Ierusalim, pământul lor natal, din pricina ticăloşiei oameni-
lor care trăiau în acea regiune.
Invitaţi cursanţii să citească în gând 1 Nefi 21:22–23 şi 22:6–8. Înainte să citească, explicaţi 
că 1 Nefi 21 cuprinde o profeţie a lui Isaia despre adunarea lui Israel şi 1 Nefi 22 include 
învăţăturile lui Nefi despre profeţia lui Isaia.
• Ce reprezintă „lucrarea minunată” menţionată în 1 Nefi 22:7–8? (Restaurarea 

Evangheliei.)
• În ce fel se poate asemăna împărtăşirea Evangheliei cu purtarea altora pe braţele şi pe 

umerii noştri?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă împrăştierea şi adunarea lui Israel, puteţi citi 
următoarea afirmaţie a vârstnicului Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli:
„De ce a fost împrăştiat Israel? Răspunsul este clar; este simplu; nu există îndoială cu 
privire la el. Strămoşii noştri israeliţi au fost împrăştiaţi deoarece au respins Evanghelia, au 
pângărit preoţia, au uitat Biserica şi s- au îndepărtat de împărăţie…
Ce presupune, atunci, adunarea lui Israel? Adunarea lui Israel constă în a crede, a accepta 
şi a trăi în armonie cu tot ceea ce a oferit Domnul, cândva, poporului Său ales din ve-
chime… Constă în a crede Evanghelia, a ne alătura Bisericii şi a întra în împărăţie… Poate 
să însemne, de asemenea, a ne aduna într- un loc sau într- o ţară desemnate anume pentru 
a preaslăvi” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], p. 515).
Citiţi 1 Nefi 22:9–12. Explicaţi că, atunci când scripturile menţionează că Domnul „Îşi va 
dezvălui braţul” ele se referă la faptul că Domnul Îşi va arăta puterea.
• Ce spune Nefi în 1 Nefi 22:11 că va face Domnul în ultimele zile pentru a- Şi arăta 

puterea?
• În ce fel adunarea oamenilor în Biserică îi scoate din robie şi întuneric?
Rugaţi cursanţii să recupereze obiectele împrăştiate prin încăpere şi să le aducă împreună 
într- un singur loc. Explicaţi că adunarea poate fi atât spirituală, cât şi fizică. Pe măsură ce 
împărtăşim altora Evanghelia, iar ei sunt botezaţi şi primesc darul Duhului Sfânt, ei sunt 
adunaţi din punct de vedere spiritual în Biserica Domnului. La începutul Bisericii, noi-
lor convertiţi li se cerea să se adune fizic într- un singur loc (de exemplu, Kirtland, Ohio; 
Nauvoo, Illinois şi oraşul Salt Lake, Utah). Astăzi, convertiţii sunt încurajaţi să clădească 
Biserica acolo unde se află şi să se adune în ramurile, episcopiile şi ţăruşii din ţările în care 
se află.
• Potrivit celor relatate în 1 Nefi 22:25, ce binecuvântări primesc cei care sunt adunaţi de 

către Domnul? Ce credeţi că înseamnă să fim „o singură turmă”? (Puteţi să explicaţi că 
o turmă este un loc în care oile sunt protejate.) Ce credeţi că înseamnă să „[găsească] 
hrană”?

În zilele noastre, Dumnezeu vrea ca toţi membrii Bisericii să ajute la adunarea „[copiilor] 
Lui din cele patru colţuri ale lumii” (1 Nefi 22:25). Depuneţi mărturie că Domnul a promis 
să restaureze Evanghelia şi să adune Israelul în ultimele zile.
• Ce sentimente credeţi că vor avea cei care sunt adunaţi (convertiţi) despre cei care i- au 

adunat (cei care au împărtăşit Evanghelia cu ei)?
• Ce puteţi face voi pentru a împărtăşi altora Evanghelia lui Isus Hristos?

Reamintiţi cursanţilor că Nefi l- a citat pe Isaia pentru a- i ajuta pe membrii familiei sale să 
aibă o mai mare credinţă şi speranţă în Isus Hristos. Profeţiile lui Isaia şi mărturia lui Nefi 
ne pot ajuta în acelaşi fel. Depuneţi mărturie că Isus Hristos nu ne va uita şi că El se implică 
în mod activ în efortul de a ne aduna.

Depunerea mărturiei
Trebuie să depuneţi 
mărturie despre doctri-
nele pe care le predaţi 
în fiecare lecţie, nu 
doar despre adevărurile 
generale ale Evangheliei. 
Când depuneţi mărturie, 
amintiţi- vă acest sfat din 
partea vârstnicului Jef-
frey R. Holland, din Cvo-
rumul celor Doisprezece 
Apostoli: „Depuneţi- vă 
mărturia din adâncul su-
fletului dumneavoastră. 
Va fi cel mai important 
lucru pe care îl veţi 
spune cursanţilor de- a 
lungul întregii ore… 
Dacă vom depune măr-
turie despre adevărurile 
pe care le propovăduim, 
Dumnezeu va confirma 
în inimile noastre şi în 
inimile cursanţilor noştri 
mesajul Evangheliei lui 
Isus Hristos” („Teaching 
and Learning in the 
Church”, Ensign, iunie 
2007, p. 104–105).
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1 nefI  20 – 22

Recapitulare 1 Nefi
Rezervaţi puţin timp pentru a recapitula 1 Nefi, rugându- i pe cursanţi să- şi amintească ce 
au învăţat în cadrul seminarului şi în studiul lor personal până la acest moment din an. Îi 
puteţi îndemna să recapituleze rezumatele capitolelor din 1 Nefi. Rugaţi- i să se pregătească 
pentru a împărtăşi din cartea 1 Nefi un lucru care i- a inspirat sau le- a întărit credinţa în 
Isus Hristos. După ce li s- a acord suficient timp, rugaţi câţiva cursanţi să- şi împărtăşească 
gândurile şi sentimentele lor. Aveţi în vedere să împărtăşiţi una dintre experienţele perso-
nale despre felul în care învăţăturile din 1 Nefi v- au binecuvântat viaţa.
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IntRoDuCeRe La

a doua carte a lui nefi
De ce studiem această carte?
Cartea 2 Nefi îi va ajuta pe cursanţi să 
înţeleagă doctrinele de bază ale Evanghe-
liei, cum ar fi căderea lui Adam şi a Evei, 
ispăşirea lui Isus Hristos şi libertatea de a 
alege. Pe lângă acestea, cartea cuprinde 
profeţii ale lui Nefi, Iacov şi Isaia, care au 
fost martori speciali ai Salvatorului. Ei au 
profeţit despre restaurarea Evangheliei în 
zilele din urmă, împrăştierea şi adunarea 
poporului de legământ al lui Dumnezeu, 
a Doua Venire a lui Isus Hristos, despre 
scoaterea la lumină a Cărţii lui Mormon şi 
despre Mileniu. Cartea 2 Nefi conţine, de 
asemenea, explicaţiile lui Nefi cu privire la 
doctrina lui Hristos şi se încheie cu mărtu-
ria lui Nefi despre Salvator.

Cine a scris această carte?
Nefi, fiul lui Lehi, a scris această carte. Nefi 
a fost un profet şi primul mare condu-
cător al poporului nefit după separarea 
nefiţilor de lamaniţi. Scrierile lui dezvăluie 
faptul că el a simţit puterea mântuitoare 
a Domnului (vezi 2 Nefi 4:15–35; 33:6) 
şi a dorit din tot sufletul să aducă salvare 
poporului său (vezi 2 Nefi 33:3–4). Pentru 
îndeplinirea acestui scop, el a propovăduit 
poporului său să creadă în Isus Hristos şi a 
construit un templu. 

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Nefi a scris având în gând trei grupuri de 
cititori: descendenţii tatălui său, poporul 
de legământ al Domnului din zilele din 
urmă şi toţi oamenii din lume (vezi 2 Nefi 
33:3, 13). Cartea 2 Nefi a fost scrisă 
pe plăcile mici ale lui Nefi, care au fost 
desemnate de Dumnezeu să fie o înregis-
trare a „[slujirii] şi [profeţiilor]” lui Nefi şi 
a urmaşilor săi (1 Nefi 19:3–5). Pe aceste 
plăci, Nefi a consemnat: „lucrurile sufle-
tului [său] şi multe dintre scripturi care 
[au fost] gravate pe plăcile de „alamă”. 
El a explicat că a scris „pentru învăţătura 
şi folosul copiilor [lui]” (2 Nefi 4:15). El 

a declarat: „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” (2 Nefi 25:26). El 
şi-a încheiat consemnarea invitând toţi 
oamenii să „[asculte] cuvintele [sale] şi să 
[creadă] în Hristos” (2 Nefi 33:10). 

Când şi unde a fost scrisă?
Nefi a început să scrie relatarea care a de-
venit 2 Nefi în aproximativ anul 570 î.H., 
cu 30 de ani după ce el şi familia sa au 
părăsit Ierusalimul. El a scris-o când era în 
ţara lui Nefi (vezi 2 Nefi 5:8, 28–34). 

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
acestei cărţi?
Deşi Nefi este autorul cărţii 2 Nefi, cartea 
este o compilaţie de învăţături din surse 
diferite. După cum este arătat în următoa-
rea listă, multe capitole din carte cuprind 
citate ale altor profeţi. Deoarece Lehi, 
Iacov şi Isaia L-au văzut pe Isus Hristos şi 
au fost martori ai Lui, Nefi a inclus unele 
dintre învăţăturile lor în efortul de a-i con-
vinge pe cititori să creadă în Isus Hristos. 
Lehi şi Iacov au citat, de asemenea, alţi 
profeţi în predicile lor.

• Învăţăturile lui Lehi au fost consemnate 
în 2 Nefi 1–4. În 2 Nefi 3:6–21, Lehi îl 
citează pe Iosif din Egipt.

• Învăţăturile lui Nefi sunt consemnate 
în 2 Nefi 4–5 şi 2 Nefi 11–33. Nefi îl 
citează mult pe Isaia în 2 Nefi 12–24 şi 
2 Nefi 27.

• Învăţăturile lui Iacov sunt consemnate 
în 2 Nefi 6–10. În 2 Nefi 6:6–7 şi 2 Nefi 
7–8, Iacov îl citează pe Isaia.

Cartea 2 Nefi menţionează, de asemenea, 
moartea lui Lehi (vezi 2 Nefi 4:12) şi des-
părţirea urmaşilor lui Lehi în două popoare 
– lamaniţii şi nefiţii (vezi 2 Nefi 5).

Rezumat
2 Nefi 1–4 Cu puţin timp înainte 
de moartea sa, Lehi îi sfătuieşte 
şi-i binecuvântează pe urmaşii săi.

2 Nefi 4–8 Nefi se bucură în Dom-
nul. El îşi conduce oamenii într-un 
loc pe care îl numesc Nefi. El con-
semnează învăţăturile lui Iacov 
despre împrăştierea şi adunarea 
lui Israel.

2 Nefi 9–10 Iacov propovăduieşte 
despre ispăşirea lui Isus Hristos. 
De asemenea, el profeţeşte 
despre respingerea lui Isus Hristos 
de către iudei şi despre viitoarea 
adunare a iudeilor şi a neamurilor 
pe pământul făgăduinţei. 

2 Nefi 11–24 Nefi îşi exprimă 
bucuria de a mărturisi despre Isus 
Hristos. El citează profeţiile lui 
Isaia despre împrăştierea şi adu-
narea lui Israel, despre umilirea 
celui mândru şi ticălos înainte de 
a Doua Venire, precum şi despre 
naşterea, misiunea şi domnia 
milenară a lui Mesia.

2 Nefi 25–27 Nefi profeţeşte 
despre răstignirea Salvatorului, 
învierea Sa şi vizitarea nefiţilor; 
despre împrăştierea şi aduna-
rea iudeilor; despre distrugerea 
nefiţilor; despre apostazie; despre 
scoaterea la lumină a Cărţii lui 
Mormon şi despre restaurare. 

2 Nefi 28–30 Nefi avertizează 
împotriva ticăloşiei din ultimele 
zile, explică rolul viitor al Cărţii 
lui Mormon şi profeţeşte despre 
adunarea sufletelor în legământ.

2 Nefi 31–33 Nefi ne îndeamnă 
să-L urmăm pe Hristos, să ne 
ospătăm din cuvintele Sale şi 
să îndurăm până la sfârşit. El 
mărturiseşte că a scris cuvintele 
lui Hristos.
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2 nefi 1
Introducere
Adevărurile din 2 Nefi 1 au fost spuse de un părinte şi 
conducător iubitor care era pe moarte. Lehi i-a rugat 
pe fiii săi, pe fiii lui Ismael şi pe Zoram să se supună 
poruncilor lui Dumnezeu. El le-a promis că, dacă vor 

ţine poruncile lui Dumnezeu, vor prospera în ţară. De 
asemenea, el i-a îndemnat să urmeze conducerea profe-
tică a lui Nefi.

Sugestii pentru predare

2 Nefi 1:1–23
Lehi îşi îndeamnă poporul să trăiască în neprihănire. 
Cereţi-le cursanţilor să-şi imagineze că, pe neaşteptate, trebuie să-şi părăsească membrii 
familiei şi s-ar putea să nu-i mai vadă niciodată. 
• Dacă ar fi să le daţi câteva sfaturi finale membrilor familiei voastre, ce le-aţi spune? De 

ce?
După ce ascultaţi câţiva cursanţi, explicaţi că în capitolele 1–4 din 2 Nefi sunt cuprinse con-
semnările lui Nefi despre sfatul final al tatălui său. Această lecţie se concentrează asupra 
celor relatate în 2 Nefi 1, care conţine sfatul împărtăşit de Lehi fiilor săi, fiilor lui Ismael şi 
lui Zoram.
• De ce ar putea sfatul final al unui părinte sau al unui profet să fie deosebit de important? 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 1:1–5. Rugaţi-i pe membrii clasei să iden-
tifice ce „lucruri mari a făcut Domnul” pentru familia lui Lehi. 
• Cum au arătat aceste lucruri mari milostenia lui Dumnezeu?
• Ce exemplu puteţi da despre un lucru mare pe care Domnul l-a făcut pentru voi sau 

familia voastră? 
•  Care sunt sentimentele pe care le aveţi când vă gândiţi la mila pe care Dumnezeu o are 

faţă de voi şi familia voastră?
Pe o parte a tablei, scrieţi Fapte. Pe cealaltă parte, scrieţi Consecinţe. Împărţiţi clasa în două 
grupuri. Invitaţi primul grup să citească 2 Nefi 1:6–9 şi al doilea grup să citească 2 1 Nefi 
1:10–12. Cereţi-le ambelor grupuri să găsească faptele pe care Lehi a spus că descendenţii 
lui ar putea să le facă. De asemenea, cereţi-le să caute consecinţele acestor fapte. De exem-
plu, Lehi a spus că dacă oamenii Îl vor sluji pe Domnul după poruncile pe care El le-a dat, 
pământul va fi o ţară a libertăţii pentru ei (vezi 2 Nefi 1:7). În timp ce cursanţii îşi împărtă-
şesc răspunsurile, cereţi-i unui cursant să le scrie pe tablă.
• Examinând răspunsurile de pe tablă, cum aţi rezuma mesajul lui Lehi transmis familiei 

sale? (Cursanţii pot răspunde folosind cuvinte diferite, dar asiguraţi-vă că următorul 
mesaj este clar: Domnul ne binecuvântează atunci când ţinem poruncile Sale şi El 
reţine binecuvântările atunci când nu ţinem poruncile Sale). 

• În 2 Nefi 1:9, cuvintele „această ţară” se referă la meleagurile americane. Ce a promis 
Domnul celor supuşi care aveau să trăiască în „această ţară”?

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă sensul metaforelor pe care Lehi le-a folosit pentru 
a-i încuraja pe fiii lui să ţină poruncile Domnului, expuneţi un ceas cu alarmă, un lanţ şi 
ceva pământ pe deasupra (asiguraţi-vă că scoateţi în evidenţă pământul de deasupra, nu 
obiectul).
Invitaţi-i pe cursanţi să citească, în gând, 2 Nefi 1:13–14 şi să caute cuvinte sau expresii re-
feritoare la aceste trei obiecte. După ce au citit, ridicaţi fiecare obiect şi rugaţi-i pe cursanţi 
să împărtăşească expresiile şi cuvintele pe care le-au găsit. (Răspunsurile ar putea include: 
„treziţi-vă”, „somnul iadului”, „scuturaţi lanţurile groaznice”, „lanţurile [care] leagă” şi 

Concentraţi-vă 
asupra cursanţilor
Vârstnicul Richard G. 
Scott, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, 
a explicat că este mai 
important să-i ajutăm 
pe cursanţi să dobân-
dească o înţelegere 
decât să parcurgem tot 
materialul din planul 
unei lecţii: „Amintiţi-vă, 
prioritatea dumneavoas-
tră principală nu este 
aceea de a parcurge 
întregul material, dacă 
aceasta înseamnă că 
el nu poate fi însuşit 
în mod corespunzător. 
Faceţi tot ceea ce puteţi 
cu înţelepciune… Dacă 
un principiu de bază este 
înţeles [şi] asimilat… 
atunci cel mai important 
obiectiv a fost îndepli-
nit” („To Understand 
and LiveTruth” [cuvân-
tare adresată învăţători-
lor de religie din cadrul 
SEB, 4 febr. 2005], p. 2–3, 
si. lds. org). 
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„ridicaţi-vă din ţărână”.) Întrebaţi-i pe cursanţi ce-ar putea însemna să fii într-un „somn 
adânc”, să fii legat cu „lanţurile groaznice” sau să trebuiască să te „[ridici] din ţărână”. 
• Când Lehi a folosit aceste cuvinte şi expresii, ce îi îndemna el pe fiii lui să facă? (Să se 

pocăiască, să-şi schimbe modul de viaţă.)
• Ce i-a avertizat Lehi că urma să se întâmple dacă fiii lui nu „[îşi scuturau] lanţurile”? 

(Vezi 2 Nefi 1:13.) 
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 1:14–18. Explicaţi că Lehi a dat acest sfat cu 
bunătate şi dragoste şi cu mare îngrijorare („teamă”) pentru bunăstarea copiilor lui. Ru-
gaţi-i pe cursanţi să caute motivele pentru care Lehi dorea ca familia lui să ţină poruncile 
Domnului.
• De ce era Lehi îngrijorat cu privire la descendenţii lui? (El era îngrijorat cu privire la 

consecinţele pe care urmau să le suporte din cauza faptelor lor şi dorea ca ei să simtă 
dragostea lui Dumnezeu la fel cum a simţit şi el.) 

Cereţi-le cursanţilor să citească, din nou, în gând, 2 Nefi 1:15.
• Ce binecuvântare primise Lehi datorită credinţei lui?
• Când v-aţi simţit îmbrăţişat în braţele dragostei lui Dumnezeu?
Împărţiţi clasa în echipe de câte doi. Rugaţi un cursant din fiecare echipă să caute promi-
siunile din 2 Nefi 1:19 –22 care i-ar fi putut face pe fiii lui Lehi să se pocăiască. Rugaţi-l 
pe celălalt cursant din fiecare echipă să caute în aceleaşi versete consecinţele despre care 
Lehi a menţionat că aveau să urmeze dacă fiii lui alegeau să respingă sfatul său. (Puteţi 
scrie această sarcină pe tablă.) Acordaţi cursanţilor trei sau patru minute pentru a completa 
sarcina şi a-şi împărtăşi unul altuia ceea ce au găsit. Puteţi să vă plimbaţi prin clasă în timp 
ce cursanţii îşi fac prezentările pentru a le putea îndruma discuţiile.
Citiţi-le cursanţilor, cu glas tare, îndemnul lui Lehi din 2 Nefi 1:23. Puteţi să-i încurajaţi pe 
cursanţi să marcheze acest verset. De asemenea, puteţi să-i îndemnaţi să scrie în jurnalele 
lor pentru studiul scripturilor sau în caietele lor pentru seminar despre un lucru pe care ar 
trebui să-l facă pentru a se „[trezi]” sau a „[scutura] lanţurile” ori a se „[ridica] din ţărână”, 
astfel încât să poată primi binecuvântările despre care a vorbit Lehi.
• Ce înseamnă pentru voi să „puneţi pe voi armura dreptăţii”? (Vezi, de asemenea, D&L 

27:15–18.)

2 Nefi 1:24–32
Lehi îi îndeamnă pe fiii săi să urmeze conducerea profetică a lui Nefi.
Explicaţi faptul că Lehi a propovăduit despre o sursă de tărie şi inspiraţie pe care Domnul 
a pus-o la dispoziţia familiei lui. Invitaţi-i pe cursanţi să găsească acea sursă în 2 Nefi 1:24. 
(Sursa era Nefi, care urma să slujească drept profet al lor după moartea lui Lehi.)
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 1:25–28. Rugaţi-i pe membrii clasei să 
caute motivele pentru care Lehi a spus că oamenii trebuiau să-l urmeze pe Nefi. 
• Ce calităţi a subliniat Lehi când a vorbit despre conducerea lui Nefi? De ce aţi avea 

încredere într-un conducător care are aceste calităţi?
• Când aţi văzut conducători ai Bisericii demonstrând aceste calităţi? 
Invitaţi-i pe cursanţi să citească, în gând, 2 Nefi 1:30–32. Cereţi-le să caute promisiunile 
făcute de Lehi lui Zoram.
• Ce promisiuni aţi găsit?
• Cum ar putea aceste promisiuni să fie valabile pentru noi şi pentru familiile noastre dacă 

îl urmăm pe profet?
După această discuţie, asiguraţi-vă că toţi cursanţii înţeleg că, dacă îi urmăm pe cei pe 
care Dumnezeu i-a chemat să ne conducă, noi vom fi binecuvântaţi cu prosperitate 
spirituală şi cu protecţie. Pentru a susţine acest principiu, împărtăşiţi-vă mărturia cu pri-
vire la binecuvântările pe care le primim când îi urmăm pe conducătorii Bisericii.

Metafore în scripturi
O metaforă este o figură 
de stil în care un cuvânt 
sau o expresie descrie un 
obiect sau o acţiune fără 
să existe literalmente o 
legătură cu acel obiect 
sau cu acea acţiune. De 
exemplu, fiii lui Lehi nu 
erau literalmente acope-
riţi cu ţărână când Lehi 
le-a spus „ridicaţi-vă din 
ţărână”(2 Nefi 1:14). De-
seori, Domnul şi profeţii 
Săi au folosit metafore 
în învăţăturile lor pentru 
a ne ajuta să înţelegem 
principiile Evangheliei. 
Aceste metafore pot 
servi ca amintiri trainice. 
Când discutaţi metafo-
rele, ajutaţi-i pe cursanţi 
să se concentreze asupra 
înţelesului spiritual co-
municat prin intermediul 
cuvintelor.
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2 nefI  1

Comentarii şi informaţii generale 
2 Nefi 1:22. „Distrugere veşnică”
În 2 Nefi 1:22, Lehi vorbeşte despre „distrugerea veşnică 
atât a sufletului, cât şi a trupului”. Următoarea afirma-
ţie a preşedintelui Joseph Fielding Smith vă poate ajuta 
să explicaţi cuvintele lui Lehi:

„Distrugere nu înseamnă nimicire. Noi ştim, pentru că 
ni s-a propovăduit în revelaţiile Domnului, că sufletul 
nu poate fi distrus.

Fiecare suflet născut în această lume va primi învie-
rea şi nemurirea şi va avea parte de acestea pentru 
totdeauna. Deci, distrugere nu înseamnă nimicire. Când 
Domnul spune că ei vor fi distruşi, El se referă la faptul 
că ei vor fi alungaţi din prezenţa Sa, că ei vor fi înde-
părtaţi din prezenţa luminii şi a adevărului şi nu vor 
avea privilegiul de a dobândi această exaltare; şi, aceea 
este distrugere” (Doctrines of Salvation, compilaţie 
realizată de Bruce R. McConkie, 3 volume [1954–1956], 
2:227–228).

2 Nefi 1:28. „Dacă veţi asculta de glasul lui Nefi, 
atunci nu veţi pieri”.
Lehi a promis că cei care vor „asculta de glasul lui Nefi” 
vor fi binecuvântaţi (vezi 2 Nefi 1:28). Pentru a citi de-
spre promisiunile pe care Domnul le-a făcut celor care 
îi urmează pe profeţii în viaţă din zilele noastre, vezi 
Doctrină şi legăminte 21:5–6.

Preşedintele Wilford Woodruff a spus: „Sper ca noi toţi 
să putem urma calea pregătită pentru noi de către slu-
jitorii Domnului, pentru că, dacă facem aceasta, eu ştiu 
că vom fi în siguranţă în această lume şi ne vom asigura 
fericirea şi exaltarea în lumea care va veni… Dacă sun-
tem credincioşi, ei ne vor conduce pe calea vieţii şi, în 
măsura în care avem credinţa de a ne bizui pe instruc-
ţiunile lor, pe învăţăturile Spiritului Sfânt primite 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.)
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Introducere
2 Nefi 2 conţine o continuare a învăţăturilor pe care 
Lehi le-a oferit chiar înainte de a muri. Vorbindu-i direct 
fiului său Iacov, Lehi a mărturisit despre puterea Dom-
nului de a sfinţi suferinţele noastre spre binele nostru. 
Vorbind tuturor fiilor săi, el a propovăduit despre 

căderea lui Adam – despre necesitatea ei, despre modul 
în care afectează omenirea – şi despre necesitatea ispă-
şirii lui Isus Hristos. (Lehi a propovăduit, de asemenea, 
despre doctrina libertăţii de a alege. Această doctrină 
va fi discutată în lecţia următoare.)

LECŢIA 23

2 nefi 2 (partea 1)

Sugestii pentru predare

2 Nefi 2:1–4
Lehi îi vorbeşte lui Iacov despre încercări şi binecuvântări.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să vadă că ceea ce este descris în 2 Nefi 2 este important în 
vieţile lor, rugaţi-i să se gândească la o persoană cunoscută care s-a confruntat cu greutăţi 
sau suferinţe mari. Invitaţi-i să mediteze asupra lucrurilor pe care le-ar putea spune pentru 
a încuraja acea persoană. Rugaţi-i să se pregătească să-şi împărtăşească gândurile cu mem-
brii clasei.
Explicaţi că 2 Nefi 2 conţine o consemnare despre Lehi care se adresează unui fiu care 
trecuse prin greutăţi. Invitaţi-i pe cursanţi să citească, în gând, 2 Nefi 2:1. Rugaţi-i să identi-
fice care era fiul pe care Lehi îl învăţa (Iacov) şi ce anume determinase suferinţa acestui 
fiu (grosolănia fraţilor lui). Apoi, invitaţi-i pe cursanţi să citească, în gând, 2 Nefi 2:2–3. Le 
puteţi sugera să marcheze cuvinte şi expresii care descriu ce avea să facă Domnul pentru 
Iacov. 
Rugaţi-i pe cursanţi să împărtăşească expresiile pe care le-au găsit. Apoi, adresaţi urmă-
toarele întrebări pentru a-i ajuta să înţeleagă faptul că Domnul poate sfinţi suferinţele 
noastre spre binele nostru:
• Ce înţeles are pentru voi expresia „va sfinţi suferinţele tale spre binele tău”? (Puteţi 

explica faptul că a sfinţi înseamnă a dedica sau a consacra.) 
• Când aţi văzut că Domnul poate sfinţi suferinţele noastre spre binele nostru?

2 Nefi 2:5–25
Lehi îi învaţă pe fiii lui despre cădere şi despre ispăşirea lui Isus Hristos.
Explicaţi că Lehi le-a propovăduit lui Iacov şi celorlalţi fii ai săi despre căderea lui Adam şi 
a Evei. Puteţi explica despre cuvântul „cădere” că se referă la condiţiile în care s-au regăsit 
Adam şi Eva şi descendenţii lor datorită alegerii lui Adam şi a Evei de a lua din fructul oprit 
în grădina Edenului. 
• Ce alternativă le-a dat Domnul lui Adam şi Evei în grădina Edenului? (El le-a permis să 

aleagă fie să mănânce, fie să nu mănânce din fructul oprit.) 
• Conform celor relatate în 2 Nefi 2:15, de ce le-a dat Domnul această posibilitate de 

alegere? („Pentru a înfăptui scopurile Sale veşnice pentru folosul omului.”) Puteţi să-i 
îndemnaţi pe cursanţi să marcheze această frază.)

• Care sunt scopurile veşnice ale lui Dumnezeu pentru noi? (Să ne dea ocazia de a primi 
viaţă veşnică şi de a deveni ca El. Puteţi să-i îndemnaţi pe cursanţi să noteze aceasta în 
scripturile lor lângă expresia „scopurile Sale veşnice”. De asemenea, puteţi să le cereţi să 
citească Moise 1:39.)

Copiaţi următorul tabel pe tablă, lăsând cele două căsuţe de jos necompletate. (Puteţi 
sugera cursanţilor să copieze acest tabel în jurnalele lor pentru studiul scripturilor sau în 
caietele pentru seminar.)

Ajutaţi-i pe cursanţi 
să vadă că scripturile 
sunt importante 
pentru ei
Una dintre căile cele mai 
eficiente de a-i ajuta pe 
cursanţi să se pregă-
tească pentru a învăţa 
este aceea de a le cere 
să mediteze asupra unei 
întrebări sau situaţii care 
este relevantă pentru ei 
şi care va fi prezentată în 
scripturile din care pre-
daţi. Aceasta îi va ajuta 
pe cursanţi să studieze 
scripturile cu un scop.
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2 nefI  2  (paRtea 1)

fără cădere Datorită căderii

toate lucrurile ar fi rămas la fel cum erau când 
au fost create (vezi 2 nefi 2:22).
adam şi eva nu ar fi avut copii (vezi 2 nefi 2:23).
adam şi eva ar fi rămas într-o stare de nevinovă-
ţie, incapabili să cunoască bucuria sau suferinţa, 
binele sau păcatul (vezi 2 nefi 2:23).

adam şi eva au fost alungaţi din grădină ca să 
cultive pământul (vezi 2 nefi 2:19).
adam şi eva au adus pe lume copii – familia 
întregului pământ (vezi 2 nefi 2:20).
adam şi eva şi descendenţii lor aveau să aibă 
parte de viaţă muritoare, inclusiv de suferinţă, 
bucurie şi capacitatea de a face bine sau de a 
păcătui (vezi 2 nefi 2:23, 25).
noi suntem supuşi morţii fizice şi morţii spiri-
tuale (vezi 2 nefi 9:6; Helaman 14:16).

Invitaţi un cursant să vină la tablă şi să scrie pentru clasă. Rugaţi-i pe cursanţi să cerceteze 
în linişte 2 Nefi 2:19–25 şi să identifice (1) consecinţele care urmau să rezulte dacă Adam 
şi Eva nu ar fi mâncat din fructul oprit şi n-ar fi căzut şi (2) consecinţele care au rezultat ca 
urmare a căderii. Rugaţi persoana care scrie la tablă să noteze răspunsurile cursanţilor în 
tabel. Răspunsurile ar trebui să le includă pe cele menţionate mai sus (cu excepţia informa-
ţiei despre moartea fizică şi moartea spirituală, care va fi adăugată mai târziu). 
Invitaţi-i pe cursanţi să revadă răspunsurile lor menţionate sub titlul „Fără cădere”.
• Cum i-ar fi împiedicat condiţiile din grădina Edenului pe Adam şi Eva să progreseze în 

planul salvării întocmit de Tatăl Ceresc? (Vezi 2 Nefi 2:22–23.)
Invitaţi-i pe cursanţi să revadă răspunsurile lor scrise sub titlul „Datorită căderii”. Asigu-
raţi-vă că ei înţeleg că, deoarece suntem descendenţi ai lui Adam şi ai Evei, noi suntem 
supuşi condiţiilor sub care ei au trăit după cădere (vezi 2 Nefi 2:21). 
• Expresia „să cultive pământul” înseamnă că după ce Adam şi Eva au fost izgoniţi din 

grădina Edenului, ei trebuiau să muncească pentru a-şi obţine hrana. Cum credeţi că ne 
ajută munca să progresăm în planul Tatălui Ceresc?

• În ce mod faptul de avea copii urma să-i ajute pe Adam şi Eva să devină mai asemănători 
Tatălui Ceresc? În ce fel sunt importante familiile în planul Tatălui Ceresc?

• Cum ne pot ajuta ocaziile de a avea parte de bucurie şi suferinţă să progresăm în planul 
Tatălui Ceresc?

După discutarea acestor întrebări, subliniaţi că această cădere a lui Adam şi a Evei este o 
parte esenţială în planul fericirii întocmit de Tatăl Ceresc. 
Subliniaţi că 2 Nefi 2:25 este o scriptură de bază. Puteţi să-i îndemnaţi pe cursanţi să o 
marcheze. Pentru că este scurtă, puteţi acorda cursanţilor timpul necesar pentru memora-
rea acestei scripturi.
Explicaţi că deşi căderea ne-a deschis calea pentru a progresa, ea a adus, de asemenea, în 
lume durerea, suferinţa, păcatul şi moartea. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să-şi dezvolte în-
ţelegerea acestui adevăr, rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 9:6. După aceea, 
rugaţi un alt cursant să citească, cu glas tare, Helaman 14:15–17. Rugaţi-i pe membrii clasei 
să caute consecinţele căderii descrise în aceste versete.
• Ce ne învaţă aceste versete despre cădere? (Ea a adus moartea fizică, aceasta fiind 

moartea trupului, şi moartea spirituală, care este starea de a fi alungat din prezenţa lui 
Dumnezeu. Scrieţi pe tablă Noi suntem supuşi morţii fizice şi spirituale, sub titlul „Dato-
rită căderii”.)

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să se gândească în ce fel au trăit consecinţele căderii care sunt 
menţionate pe tablă, încurajaţi-i să mediteze, în linişte, la următoarele întrebări. (Citiţi încet 
întrebările şi faceţi pauze între ele pentru a le acorda cursanţilor timp suficient de gândire.) 
• Care sunt unele dintre cauzele suferinţei în această viaţă?
• De ce este moartea o parte necesară a planului salvării? 
• Cum pot să ne ajute supărările şi durerile să învăţăm şi să ne dezvoltăm?
Explicaţi că, atunci când înţelegem cum ne afectează căderea, noi ne dăm seama că avem 
nevoie de ispăşirea lui Isus Hristos. Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft 
Benson:

2 Nefi 2:25 
Folosiţi ideea de predare 
a scripturii de bază de la 
sfârşitul lecţiei pentru a-i 
ajuta pe cursanţi să 
memoreze acest verset. 
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LeCţIa 23

„La fel cum omul nu doreşte mâncare până nu îi este foame, tot aşa el 
nu doreşte salvarea lui Hristos până când nu înţelege de ce are nevoie de 
Hristos.
Nicio persoană nu ştie îndeajuns şi cu exactitate de ce are nevoie de Hristos 
până când nu înţelege şi nu acceptă doctrina căderii şi efectele ei asupra 
omenirii. Şi nicio altă carte din lume nu explică această doctrină vitală atât 

de bine precum o face Cartea lui Mormon” („The Book of Mormon and the Doctrine and 
Covenants”, Ensign, mai 1987, p. 85).
După ce cursanţilor li s-a acordat suficient timp pentru a medita la aceste întrebări, expu-
neţi o ilustraţie cu Salvatorul. Depuneţi-vă mărturia menţionând că, prin ispăşire, Isus 
Hristos ne mântuieşte de efectele căderii şi ne oferă mântuirea de păcatele noastre.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din 2 Nefi 2:5–10, 21 şi Alma 
7:11–13. Rugaţi-i pe membrii clasei să identifice în aceste versete expresii care arată ceea ce 
a făcut Salvatorul pentru a ne mântui de efectele căderii şi de păcatele noastre personale. 
(În legătură cu versetul 9, puteţi să lămuriţi că expresia „va mijloci” înseamnă a pleda în 
numele altei persoane sau a acţiona în locul altei persoane.) Pentru a-i ajuta pe cursanţi să 
analizeze expresiile pe care le-au identificat, adresaţi-le întrebările care urmează:
• Care expresii din aceste versete arată că prin ispăşire, Salvatorul ne va mântui de moar-

tea fizică?
• Care expresii arată că Salvatorul ne va mântui de la moartea spirituală (de a fi alungaţi 

din prezenţa lui Dumnezeu)?
• Care expresii arată că Salvatorul ne poate mântui de păcatele noastre?
• Care expresii arată că Salvatorul ne poate ajuta în vremuri de încercări, cum ar fi boala şi 

durerea?
Potrivit celor relatate în versetele 2 Nefi 2:7–9, 21, ce trebuie să facem pentru a primi toate 
binecuvântările disponibile prin ispăşire? (În legătură cu versetul 7, puteţi explica faptul că 
o persoană care are „o inimă frântă şi un spirit smerit” este umilă şi pregătită să urmeze 
voinţa lui Dumnezeu. O astfel de persoană simte profundă întristare pentru păcatul comis 
şi doreşte sincer să se pocăiască.)
După discutarea acestor întrebări, rugaţi-i pe cursanţi să examineze, în linişte, versetele 
stabilite şi să caute expresiile care au o importanţă specială pentru ei. Rugaţi-i pe cursanţi 
să se împartă în echipe de câte doi şi să-şi împărtăşească unul altuia expresiile pe care 
le-au ales. Invitaţi-i să împărtăşească motivul pentru care aceste expresii sunt importante 
pentru ei.
Invitaţi unul sau doi cursanţi să rezume pentru membrii clasei de ce căderea este o parte 
esenţială a planului salvării întocmit de Tatăl Ceresc. După aceea, invitaţi-i să-şi împăr-
tăşească sentimentele despre modul în care ispăşirea lui Isus Hristos ne mântuieşte de 
efectele căderii. 

Scriptură de bază – 2 Nefi 2:25
Notă. Aveţi în vedere folosirea următoarei activităţi pentru a-i ajuta pe cursanţi să folo-
sească 2 Nefi 2:25 când propovăduiesc Evanghelia. Datorită tematicii şi duratei lecţiei de 
astăzi, puteţi folosi această activitate în altă zi, când veţi avea mai mult timp.
Invitaţi-i pe cursanţi să pregătească o lecţie despre doctrina căderii, folosind 2 Nefi 2:25. Ei 
pot preda această lecţie în cadrul unei seri în familie sau într-o altă împrejurare. Întrebaţi 
câţiva cursanţi dacă vor dori să relateze despre experienţele lor după ce vor preda. Dacă 
timpul permite, permiteţi-le cursanţilor să-şi înceapă pregătirea în timpul orei de clasă.
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Introducere
Lecţia precedentă despre capitolul 2 Nefi 2 s-a concen-
trat asupra căderii lui Adam şi a Evei şi asupra ispăşirii lui 
Isus Hristos. Această lecţie se axează asupra învăţăturilor 
lui Lehi despre doctrina libertăţii de a alege, inclusiv de-
spre adevărul că noi suntem liberi să alegem libertatea 
şi viaţa veşnică prin intermediul lui Isus Hristos.

În această lecţie, cursanţii vor avea ocazia să-şi predea 
unul altuia. Înainte de a începe ora, pregătiţi foi de 
prezentare conţinând instrucţiuni privind această lecţie 
pe care să le înmânaţi cursanţilor. Familiarizaţi-vă cu 
fiecare set de instrucţiuni pentru a-i putea ajuta pe 
cursanţi în timp ce se pregătesc să predea.

LECŢIA 24

2 nefi 2 (partea 2)

Sugestii pentru predare

2 Nefi 2:11–18, 25–30
Lehi propovăduieşte despre libertatea de a alege şi consecinţele alegerilor noastre.
Amintiţi-le, pe scurt, cursanţilor că în lecţia precedentă au studiat învăţăturile lui Lehi din 
2 Nefi 2 despre căderea lui Adam şi a Evei şi despre binecuvântările ispăşirii lui Isus Hristos. 
Alegerea lui Adam şi a Evei ne-a permis să venim pe pământ (vezi 2 Nefi 2:25), unde avem 
parte de dureri, suferinţă şi moarte. Prin ispăşire, Isus Hristos ne mântuieşte de cădere 
şi ne oferă mântuirea de păcatele noastre (vezi 2 Nefi 2:26). Datorită ispăşirii, noi suntem 
liberi să alegem libertatea şi viaţa veşnică sau robia şi moartea (vezi 2 Nefi 2:27).
Explicaţi că în timp ce cursanţii continuă în cadrul acestei lecţii studiul capitolului 2 din 
2 Nefi, ei vor avea ocazia să-şi predea unul altuia principiul libertăţii de a alege pe care 
Lehi l-a explicat fiului său, Iacov. Împărţiţi cursanţii în patru grupuri. Înmânaţi fiecărui grup 
unul dintre următoarele seturi de instrucţiuni pentru a-i ajuta să se pregătească să predea 
(înainte de începerea orei de clasă, pregătiţi foi de prezentare conţinând aceste instruc-
ţiuni). Dacă în clasă sunt mai puţin de patru cursanţi, daţi un set de instrucţiuni fiecărui 
cursant şi predaţi dumneavoastră materialul conţinut în seturile rămase.
Fiecare set de instrucţiuni conţine 5 însărcinări. Încurajaţi-i pe toţi cursanţii să participe asi-
gurându-vă că fiecare persoană din fiecare grup primeşte o însărcinare. În grupurile în care 
sunt mai mult de cinci cursanţi, ei pot împărtăşi însărcinările. În grupurile cu mai puţin de 
cinci cursanţi, unele persoane vor trebui să îndeplinească mai multe însărcinări. Informaţi-i 
pe cursanţi că ei vor avea la dispoziţie aproximativ trei minute pentru a se pregăti şi că 
fiecare grup va avea aproximativ cinci minute pentru a preda.

Grupul 1: Dumnezeu ne-a creat pentru a acţiona
 A. Stând în faţa clasei, arătaţi o piatră. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 

2:14. Înainte de a citi, rugaţi-i pe membrii clasei să caute descrierea lui Lehi a celor două 
feluri de lucruri pe care Dumnezeu le-a creat în ceruri şi pe pământ. („Atât lucrurile care 
lucrează, cât şi cele asupra cărora se lucrează.”) Întrebaţi: Care este legătura acestui ver-
set cu noi şi cu piatra? (Noi am fost creaţi pentru a acţiona, în timp ce piatra a fost creată 
pentru a se acţiona asupra ei. Piatra, la fel ca multe alte creaţii, nu poate acţiona de una 
singură.)

 B.  Rugaţi un cursant să citească prima frază din 2 Nefi 2:16. Întrebaţi-i pe membrii clasei: 
În planul salvării întocmit de Tatăl Ceresc, de ce credeţi că este important să acţionăm 
pentru noi înşine? După ce cursanţii au răspuns, întrebaţi: Cum aşteptăm, uneori, să se 
acţioneze asupra noastră, în loc să acţionăm pentru noi înşine?

 C. Scrieţi pe tablă D&L 58:26–28. Invitaţi-i pe membrii clasei să deschidă scripturile la 
acest pasaj. Îndrumaţi-i să citească împreună, cu glas tare.

 D.  Întrebaţi: Ce putem învăţa din Doctrină şi legăminte 58:26–28 despre modul de a 
acţiona singuri? Care sunt câteva dintre căile pe care le putem căuta pentru a fi angajaţi 
cu sârguinţă să realizăm multă dreptate? Când aţi văzut că sârguinţa voastră a realizat 

2 Nefi 2:27 este 
scriptură de bază. 
Folosiţi ideea de predare 
a scripturii de bază de la 
sfârşitul lecţiei pentru a-i 
ajuta pe cursanţi să o 
memoreze.
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multă dreptate? (După ce unul sau doi cursanţi au răspuns, puteţi şi dumneavoastră să 
împărtăşiţi o experienţă.)

 E.  Depuneţi-vă mărturia despre importanţa de a acţiona pentru noi înşine şi de a căuta să 
realizăm multă dreptate. 

Grupul 2: Îndemnuri bune sau ademeniri rele 
 A.  Invitaţi un cursant să citească a doua frază din 2 Nefi 2:16. Întrebaţi-i pe membrii 

clasei: Ce înseamnă cuvântul ademenire ? (A invita, a convinge sau a atrage.) 
 B.  Întrebaţi-i pe membrii clasei: Care sunt unele dintre modurile prin care Tatăl Ceresc ne 

atrage atenţia să facem ce este bine? (Cursanţii ar putea menţiona îndemnurile Duhului 
Sfânt, binecuvântările promise pentru supunerea faţă de porunci şi învăţăturile profeţi-
lor din zilele din urmă.)

 C. Citiţi cu glas tare 2 Nefi 2:17–18 şi invitaţi-i pe cursanţi să urmărească în scripturile lor. 
Rugaţi-i să identifice ceea ce îşi doreşte diavolul pentru noi toţi. (El vrea ca noi să fim 
nenorociţi.)

 D.  Adresaţi întrebarea: Cum puteţi şti care îndemnuri vin de la Dumnezeu şi care 
ademeniri vin de la diavol? (În cadrul acestei discuţii, vă puteţi referi la Moroni 7:16–17.) 
După ce cursanţii au răspuns, adresaţi întrebarea: Care sunt câteva exemple de lucruri 
care ademenesc oamenii să facă rău şi care duc spre nenorocire?

 E.  Depuneţi-vă mărturia despre îndemnurile lui Dumnezeu care duc spre bunătate şi 
fericire şi despre ademenirile diavolului care duc spre răutate şi nenorocire. Ca parte 
a mărturiei dumneavoastră, puteţi împărtăşi o experienţă pentru a ilustra cum ştiţi că 
acest lucru este adevărat. 

Grupul 3: Suntem răspunzători pentru alegerile noastre
 A. Citiţi-le membrilor clasei următoarea afirmaţie:

„Sunteţi liber să alegeţi şi să acţionaţi, dar nu sunteţi liber să alegeţi consecinţele ac-
ţiunilor dumneavoastră. Consecinţele pot să nu fie imediate, dar ele vor exista întot-
deauna” (Fideli credinţei: referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 101).
Întrebaţi: Care sunt câteva exemple de consecinţe care pot să nu fie imediate dar 
care pot veni ulterior? (Un posibil răspuns este că, deseori, cancerul este consecinţa 
fumatului.)

 B.  Invitaţi-i pe cursanţi să citească, în gând, 2 Nefi 2:26–27 şi să caute cuvinte şi expresii 
care arată consecinţele viitoare ale alegerilor pe care le facem acum. Invitaţi-i pe cursanţi 
să spună ce au găsit. (Răspunsurile ar putea include „pedeapsa legii din acea zi mare 
de pe urmă”, „libertatea”, viaţa veşnică”, „robia”, „moartea” şi „[nenorocirea]”.) Scrieţi 
răspunsurile cursanţilor pe tablă.

 C. Întrebaţi: De credeţi că este important pentru noi să înţelegem consecinţele alegerilor 
noastre făcute în această viaţă? După ce cursanţii au răspuns, adresaţi întrebarea: Cum 
poate să ne motiveze cunoaşterea acestor consecinţe să facem alegeri drepte? 

 D.  Subliniaţi că în versetul 2 Nefi 2:27, Lehi spune că noi „[suntem] liberi să [alegem] 
libertatea”. Întrebaţi: Potrivit experienţei voastre, cum ne ajută alegerile drepte să ne 
păstrăm libertatea de a alege? Puteţi oferi asemenea exemple? (Fiţi pregătit să împărtă-
şiţi un exemplu personal.)

 E.  Depuneţi-vă mărturia cu privire la faptul că suntem răspunzători în faţa lui Dumnezeu 
pentru alegerile noastre şi că, întotdeauna, alegerile noastre sunt urmate de consecinţe. 

Grupul 4: Să alegem partea bună 
 A. Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 2:28. Rugaţi-i pe membrii clasei să 

caute cele patru lucruri pe care Lehi le-a dorit pentru fiii săi. După ce a fost citit versetul, 
invitaţi-i pe cursanţi să împărtăşească ce au găsit.

 B.  Întrebaţi: Care sunt unele moduri în care ne putem uita la Marele Mijlocitor, Isus Hris-
tos, pentru a ne ajuta să facem alegeri drepte? 

 C. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 2:29. Adresaţi membrilor clasei urmă-
toarea întrebare: Cum pot alegerile noastre să-i dea diavolului puterea de a ne înrobi? 
Ca parte a acestei discuţii, subliniaţi că multe dintre ispitele lui Satana au drept obiectiv 
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2 nefI  2  (paRtea 2)

„voinţa trupului” sau poftele noastre trupeşti. Când oamenii cad în aceste ispite, ei pot 
deveni dependenţi de substanţe şi comportamente dăunătoare. Citiţi următoarea decla-
raţie a vârstnicului Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„De la experimentul iniţial despre care se crede a fi banal, se poate forma un ciclu vicios. 
De la o încercare se formează un obicei. De la un obicei se formează dependenţa. De la 
dependenţă se formează patima. Dominaţia ei este atât de treptată! Cătuşele înrobitoare 
ale obiceiului sunt prea mici pentru a fi simţite până când sunt prea puternice pentru 
a putea fi rupte… Dependenţa duce mai târziu la abandonarea libertăţii de a alege” 
(„Addiction or Freedom”, Ensign, nov. 1988, p. 6–7).
Depuneţi-vă mărturia despre neprihănirea care duce la eliberarea de obiceiurile dăună-
toare şi de dependenţă.

 D.  Citiţi-le cursanţilor 2 Nefi 2:30. În timp ce ei urmăresc în scripturi, invitaţi-i să se 
concentreze asupra următoarelor cuvinte: „Am ales partea cea bună.” Întrebaţi: Ce ne 
învaţă această declaraţie despre Lehi?

 E.  Rugaţi-i pe cursanţi să mediteze la întrebările care urmează. Cunoaşteţi pe cineva care a 
„ales partea cea bună” la fel ca şi Lehi? În ce moduri aţi dori să urmaţi exemplul acelei 
persoane? După ce cursanţilor li s-a acordat timp să mediteze, rugaţi pe unul sau doi 
dintre ei să-şi împărtăşească gândurile. După aceea, împărtăşiţi-vă propriile gânduri.

Notă pentru învăţător. În încheiere, invitaţi-i pe cursanţi să mediteze dacă alegerile lor 
îi conduc spre libertate şi viaţă veşnică sau spre robie, moarte spirituală şi nenorocire. 
Asiguraţi-i pe cursanţi că orice alegere necorespunzătoare ar fi făcut deja poate fi corectată 
prin intermediul credinţei în Isus Hristos şi al pocăinţei. Depuneţi mărturie despre Salvator, 
despre ispăşirea Sa şi despre capacitatea Sa de a ne întări în eforturile noastre de a face 
alegeri care ne vor conduce spre fericire şi viaţă veşnică. 

Scriptură de bază –2 Nefi 2:27 
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să memoreze 2 Nefi 2:27, scrieţi prima literă a fiecărui cuvânt 
pe tablă, după cum urmează: 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. (Puteţi, de asemenea, să-i încurajaţi pe cursanţi să 
marcheze acest verset într-un mod distinctiv, astfel încât să poată să îl localizeze repede).
Rugaţi-i pe cursanţi să recite, împreună, 2 Nefi 2:27 (folosindu-şi scripturile, dacă este 
cazul) până când pot recita întregul verset folosind, ca ajutor, doar primele litere. După 
aceea, ştergeţi câteva litere şi rugaţi-i să recite versetul, împreună, din nou. Continuaţi 
acest proces până când toate literele au fost şterse şi membrii clasei pot recita din memorie 
întregul verset. În cadrul acestei activităţi, puteţi împărtăşi următoarea afirmaţie a vârstni-
cului Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: „Un pasaj din scripturi 
memorat devine un prieten constant a cărui prietenie nu slăbeşte cu trecerea timpului” 
(„Puterea scripturii”, Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 6).
Notă. Este posibil să aveţi timp pentru a desfăşura această activitate într-un anumit mo-
ment al lecţiei. Dacă nu aveţi timp, aveţi în vedere desfăşurarea ei într-o altă lecţie.

Comentarii şi informaţii generale
2 Nefi 2:29. „Voinţa trupului şi cu răutatea care 
este în el”
Acest verset nu înseamnă că trupurile noastre sunt rele. 
Ci el descrie un aspect al condiţiei noastre decăzute. Fi-
deli credinţei conţine următoarea explicaţie: „În această 
stare de cădere, se dă o luptă în noi înşine. Noi suntem 

copii de spirit ai lui Dumnezeu, cu potenţialul de a fi 
«părtaşi firii dumnezeieşti» (2 Petru 1:4). Totuşi, «noi 
suntem nevrednici în faţa [lui Dumnezeu]; din cauza 
căderii, firile noastre au devenit rele fără întrerupere» 
(Eter 3:2). Trebuie să ne străduim permanent să depă-
şim pasiunile şi dorinţele păcătoase” (Fideli credinţei: 
referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 35). 
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Introducere
2 Nefi 3 conţine cuvintele lui Lehi adresate fiului său cel 
mai tânăr, Iosif. Lehi a relatat profeţia lui Iosif din Egipt 

cu privire la rolul profetului Joseph Smith, scoaterea la 
lumină a Cărţii lui Mormon şi restaurarea Evangheliei. 

LECŢIA 25

2 nefi 3

Sugestii pentru predare

2 Nefi 3:1–25
Lehi relatează profeţia lui Iosif din Egipt despre profetul Joseph Smith.
Înainte de începerea orei, desenaţi pe tablă următoarea diagramă.

Pentru a-i pregăti pe cursanţi să înţeleagă învăţăturile din 2 Nefi 3, informaţi-i că acest 
capitol include informaţii despre patru bărbaţi cu acelaşi prenume. Invitaţi-i pe cursanţi să 
examineze pe scurt referinţele din scripturi de sub fiecare figură de pe tablă pentru a deter-
mina cine este reprezentat de fiecare figură. Când un cursant găseşte un răspuns, rugaţi-l 
să-l scrie pe tablă. (Prima figură îl reprezintă pe Iosif, fiul lui Lehi. A doua îl reprezintă pe 
profetul Iosif care a fost vândut în Egipt cu aproximativ 1.700 de ani înainte de naşterea lui 
Isus Hristos. A treia îl reprezintă pe profetul Joseph Smith. A patra îl reprezintă pe Josepf 
Smith, tatăl.) 
Expuneţi o fotografie a profetului Joseph Smith, cum ar fi „Fratele Joseph” (62161); Carte 
cu picturi inspirate din Evanghelie [2009], nr. 87). Informaţi-i pe cursanţi că mare parte din 
2 Nefi 3 se concentrează asupra profeţiei lui Iosif din Egipt despre profetul Joseph Smith. 
Invitaţi trei cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din 2 Nefi 3:6–8. Rugaţi-i pe mem-
brii clasei să identifice cuvinte şi expresii folosite de Iosif din Egipt pentru a-l descrie pe 
Joseph Smith şi pentru a descrie lucrarea pe care avea s-o împlinească. (Puteţi să explicaţi 
că, atunci când Iosif din Egipt a folosit expresia „rodul coapselor mele”, el se referea la 
descendenţii săi.) Pe tablă, sub figura care îl reprezintă pe Joseph Smith, scrieţi cuvintele şi 
expresiile pe care le găsesc cursanţii. Ei trebuie să identifice expresii precum „un vizionar 
ales pentru rodul coapselor mele”, „foarte stimat”, „ca să-i aducă la cunoaşterea legămin-
telor” şi „îl voi face mare în ochii Mei”.
• Ce aţi învăţat despre profetul Joseph Smith când am studiat 2 Nefi 3:6–8? (Ajutaţi-i pe 

cursanţi să înţeleagă faptul că Domnul l-a ridicat pe profetul Joseph Smith pentru a 
ajuta la înfăptuirea restaurării Evangheliei). 

Invitaţi-i pe cursanţi să citească, în gând, 2 Nefi 3:11–15. Rugaţi-i să caute expresii su-
plimentare despre ce avea să împlinească Dumnezeu prin profetul Joseph Smith. După 
ce s-a acordat cursanţilor timp suficient pentru a studia aceste versete, întrebaţi-i ce au 
găsit. Adăugaţi răspunsurile lor pe lista de pe tablă sub figura care îl reprezintă pe profetul 
Joseph Smith. (Răspunsurile ar putea include „să dezvăluie cuvântul Meu”, „din slăbiciune 
el va fi făcut tare”, „cei care caută să-l distrugă vor fi făcuţi de ruşine” şi „chemat… după 
numele tatălui său”.) 

1 2 3 4

 2 nefi 3:3 2 nefi 3:4 2 nefi 3:14 2 nefi 3:15
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2 nefI  3

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai mult şi să mediteze asupra rolului profetului 
Joseph Smith în restaurarea Evangheliei, citiţi cu glas tare 2 Nefi 3:11, accentuând în special 
expresia „puterea să dezvăluie cuvântul Meu”. 
• Care sunt câteva exemple din cuvântul lui Dumnezeu pe care Joseph Smith l-a dezvă-

luit? (Răspunsurile ar putea include: Cartea lui Mormon, Doctrină şi legăminte, Perla de 
mare preţ, Traducerea Bibliei de către Joseph Smith şi cuvântările profetului.)

În cursul acestei discuţii, nu uitaţi să subliniaţi că Iosif din Egipt a profeţit că profetul 
Joseph Smith va scoate la lumină Cartea lui Mormon. Puteţi explica şi că în versetul 2 Nefi 
3:12 sunt menţionate două cărţi: cartea scrisă de descendenţii lui Iosif din Egipt, care este 
Cartea lui Mormon; cartea scrisă de descendenţii lui Iuda, care este Biblia. Puteţi sugera 
cursanţilor să scrie aceste explicaţii în scripturile lor.
Invitaţi-i pe cursanţi să caute în 2 Nefi 3:12 expresii care descriu impactul pe care Cartea 
lui Mormon şi Biblia aveau să-l aibă în lume când vor „creşte împreună”. (De exemplu, 
cursanţii ar putea identifica următoarele: „să facă de ruşine doctrinele neadevărate”, „să 
potolească conflictele” şi „să stabilească pacea”.)
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să reflecteze asupra modului în care Cartea lui Mormon le-a 
influenţat vieţile, adresaţi următoarele întrebări:
• Când aţi simţit puterea Cărţii lui Mormon în viaţa voastră sau aţi văzut influenţa ei în 

viaţa prietenilor voştri ori a membrilor familiei voastre?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 3:15. Invitaţi-i pe membrii clasei să 
acorde o atenţie specială expresiei „aduce salvarea poporului meu”.
• În ce moduri ajută Cartea lui Mormon să fie adusă salvarea oamenilor?
• Ce schimbare a adus Cartea lui Mormon în viaţa voastră? 
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă şi să aprecieze misiunea prerânduită a profetului 
Joseph Smith, rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedin-
telui Brigham Young: 

„S-a decretat în consiliile din eternitate, cu mult timp înaintea creării 
pământului, că el, Joseph Smith, trebuia să fie omul din ultima dispensaţie 
a acestei lumi care să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu oamenilor 
şi să primească totalitatea cheilor şi puterea preoţiei Fiului lui Dumnezeu. 
Domnul l-a păzit pe el, şi pe tatăl lui, şi pe tatăl tatălui său şi pe predecesorii 
lor înapoi până… la Adam. El a vegheat acea familie şi acel sânge aşa cum 

s-au răspândit din fântâna sa până la naşterea acelui om. El a fost prerânduit în eternitate 
să prezideze asupra ultimei dispensaţii” (Discourses of Brigham Young, selecţie realizată de 
John A. Widtsoe [1954], p. 108).
Rezumaţi 2 Nefi 3:16–24 explicând că Joseph din Egipt l-a comparat pe Joseph Smith cu 
Moise. Rugaţi-i pe cursanţi să caute cuvinte şi expresii care îl descriu pe profetul Joseph 
Smith în 2 Nefi 3:24. În timp ce ei împărtăşesc cuvintele şi expresiile pe care le-au identifi-
cat, adăugaţi răspunsurile lor în lista de pe tablă. 
Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Gordon B. Hinckley. Rugaţi-i pe cursanţi să 
asculte adevărurile revelate prin intermediul profetului Joseph Smith:
„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]…
cunoaşterea despre divinitate…
Cartea lui Mormon…
preoţia restaurată…
planul despre viaţa eternă a familiei…
inocenţa copiilor mici…
măreaţa doctrină a salvării celor morţi…
natura eternă a omului…
principiul revelaţiei moderne…
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În timpul vieţii lui scurte de 38 de ani şi jumătate, au venit prin el incomparabile manifes-
tări ale cunoaşterii, ale darurilor şi ale doctrinei” („Lucrurile minunate pe care le-a revelat 
Dumnezeu”, Ensign sau Liahona, mai 2005, p. 80–83).
Invitaţi un cursant să adauge lista preşedintelui Hinckley în lista de pe tablă.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Doctrină şi legăminte 135:3. Explicaţi că vârst-
nicul John Taylor, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, care mai târziu a devenit cel 
de-al treilea preşedinte al Bisericii, a scris acele cuvinte la scurt timp după moartea profetu-
lui Joseph Smith. Rugaţi-i pe cursanţi să caute în acest verset expresii pe care le pot adăuga 
în lista de pe tablă. Adăugaţi răspunsurile lor în listă.
Acordaţi cursanţilor timp pentru a revedea lista de pe tablă. Invitaţi-i să mediteze asu-
pra celor învăţate despre rolul profetului Joseph Smith. Invitaţi-i să cugete la ceea ce ştiu 
despre profet şi la sentimentele pe care le au faţă de el scriind un răspuns la una dintre 
următoarele întrebări în jurnalele lor pentru studiul scripturilor sau în caietele lor pentru 
seminar.
• Care dintre lucrurile pe care le-aţi învăţat sau simţit astăzi v-au întărit mărturia despre 

profetul Joseph Smith?
• Care dintre lucrurile pe care le-a făcut, le-a propovăduit sau le-a restaurat Joseph Smith, 

simţiţi că sunt de „mare valoare” (2 Nefi 3:7) pentru voi?
Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. Îndemnaţi-i să-şi împărtăşească unii altora 
mărturiile lor despre profetul Joseph Smith. Dacă aveţi timp, puteţi să-i încurajaţi pe unii 
cursanţi să-şi împărtăşească mărturiile întregii clase. Depuneţi-vă mărturia că Dumnezeu 
l-a chemat pe Joseph Smith pentru a înfăptui restaurarea. Invitaţi-i pe cursanţi să caute, ru-
gându-se, moduri de a împărtăşi celorlalţi, în special prietenilor şi familiilor lor, mărturiile 
lor despre profetul Joseph Smith şi Cartea lui Mormon.

Comentarii şi informaţii generale
2 Nefi 3:12. În ce mod vor „creşte împreună” 
Cartea lui Mormon şi Biblia? 
La scurt timp după publicarea ediţiei sfinţilor din zilele 
din urmă a Bibliei în versiunea King James, având 
Ghidul pe teme şi notele de subsol cu trimiteri la toate 
lucrările canonice, preşedintele Boyd K. Packer, preşe-
dintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a expli-
cat: „Vechiul Testament şi Noul Testament… şi… Cartea 
lui Mormon… sunt acum întreţesute într-un asemenea 
mod încât dacă studiaţi una dintre ele, sunteţi atraşi 
spre cealaltă; când învăţaţi dintr-una, sunteţi luminaţi 
de cealaltă. Ele sunt, într-adevăr, una în mâinile noas-
tre” („Scriptures”, Ensign, nov. 1982, p. 53) 

2 Nefi 3:18. Cine este vorbitorul?
Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a comentat cu privire la identi-
tatea oamenilor despre care se vorbeşte în 2 Nefi 3:18. 
Cuvintele dintre paranteze sunt introduse de vârstni-
cul McConkie. El a spus: „Remarcaţi aceste cuvinte ale 
Domnului: «Şi Eu, iată, îl voi face [pe Mormon] să scrie 
scrierea rodului coapselor tale [nefiţii] pentru rodul 
coapselor tale [lamaniţii]; iar vorbitorul coapselor tale 
[Joseph Smith] va proclama aceasta». Adică, Mormon 
a scris Cartea lui Mormon, dar ceea ce a scris a fost luat 
din scrierile profeţilor nefiţi; şi aceste scrieri, compilate 
într-o carte, au fost traduse de Joseph Smith şi trimise 
de el lamaniţilor” (A New Witness for the Articles of 
Faith [1985], p. 426).

Întrebări despre 
sentimente
Preşedintele Henry B. 
Eyring, din Prima Pre-
şedinţie, i-a sfătuit pe 
învăţători să adreseze 
întrebări care „invită 
persoanele să-şi cerce-
teze memoriile”. El a 
spus: „După ce adre-
saţi întrebarea, puteţi 
aştepta un moment 
înainte de a ruga pe ci-
neva să răspundă. Chiar 
şi cei care nu vorbesc se 
vor gândi la experienţe 
spirituale. Acest lucru 
va invita Duhul Sfânt” 
(„The Lord Will Multiply 
the Harvest” [cuvântare 
adresată învăţătorilor de 
religie SEB, 6 febr. 1998], 
p. 6, si.lds.org).
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Lecţia pentru studiul acasă
1 Nefi 20–2 Nefi 3 (unitatea 5)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le-au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat de la 1 Nefi 20 la 
2 Nefi 3 (unitatea 5) nu este destinat pentru a fi predat ca 
parte a lecţiei dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se 
concentrează doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi 
principii. Urmaţi îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi 
în vedere nevoile cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (1 Nefi 20–22)
Ca urmare a citării de către Nefi a unora dintre profeţiile lui 
Isaia către fraţii săi, cursanţii au învăţat că Domnul îi invită 
pe cei care au fost nesupuşi să se pocăiască şi să se întoarcă 
la El. Aceasta ne arată că Domnul ne iubeşte şi nu ne va 
uita niciodată. Cursanţii au învăţat, de asemenea, că, deşi 
Israel avea să fie împrăştiat din cauza nesupunerii, Domnul a 
promis să restaureze Evanghelia şi să adune Israelul în zilele 
din urmă. 

Ziua 2 (2 Nefi 1)
Cursanţii au studiat ultimele învăţături pe care Lehi le-a 
predat familiei sale înainte ca să moară. Lehi a subliniat că 
Domnul ne binecuvântează atunci când ţinem poruncile Sale 
şi că El reţine binecuvântările atunci când nu ţinem poruncile 
Sale. Când Lehi a simţit că avea să moară în scurt timp, el 
şi-a îndemnat familia să-l urmeze pe Nefi. Cursanţii au văzut 
că, dacă îi urmăm pe cei pe care Dumnezeu i-a chemat să ne 
conducă, noi suntem binecuvântaţi cu prosperitate spirituală 
şi siguranţă.

Ziua 3 (2 Nefi 2)
Lehi i-a explicat fiului său Iacov două adevăruri fundamen-
tale: (1) căderea lui Adam şi a Evei este o parte esenţială a 
planului fericirii întocmit de Tatăl Ceresc şi (2) prin ispăşire, 
Isus Hristos ne mântuieşte de efectele căderii şi ne oferă 
mântuirea de păcatele noastre. Lehi a explicat că, drept re-
zultat al căderii şi ispăşirii, noi suntem liberi să alegem liber-
tatea şi viaţa eternă sau robia şi moartea (vezi 2 Nefi 2:27).

Ziua 4 (2 Nefi 3)
Vorbind fiului său, Iosif, Lehi a relatat profeţia lui Iosif din 
Egipt găsită pe plăcile de alamă. Această profeţie prevestea 
că Domnul avea să-l cheme pe profetul Joseph Smith pentru 
a ajuta la înfăptuirea restaurării Evangheliei. Cursanţilor li s-a 
cerut să scrie în jurnalele lor pentru studiul scripturilor despre 
modul în care contribuţia profetului Joseph Smith a fost de 
mare valoare pentru ei.

Introducere
Această lecţie are drept scop să-i ajute pe cursanţi să înţeleagă 
scopurile eterne ale lui Dumnezeu. Lehi ştia că urmaşii lui puteau 
să faceă alegerile care aveau să-i ducă spre bucurie, libertate şi 
viaţă eternă, doar dacă ei înţelegeau şi credeau în doctrinele de 
bază – precum căderea, ispăşirea lui Isus Hristos, libertatea de a 
alege şi supunerea (vezi 2 Nefi 2:25, 27). Încurajaţi-i pe cursanţi 
să aleagă viaţa eternă astfel încât, în cele din urmă, să fie „[îm-
brăţişaţi] pentru veşnicie în braţele dragostei [lui Dumnezeu]”, 
(2 Nefi 1:15), aşa cum a fost Lehi. 

Sugestii pentru predare

2 Nefi 1–2
Înainte să moară, Lehi îi îndeamnă pe copiii lui să ţină poruncile 
lui Dumezeu şi îi învaţă doctrinele de bază ale planului salvării.
.Începeţi lecţia, rugându-i pe cursanţi să citească ultima pro-
poziţie din 2 Nefi 3:25 („Adu-ţi aminte de cuvintele tatălui tău 
muribund”). Rugaţi-i să explice în ce mod s-ar putea schimba 
atenţia lor faţă de sfatul unui membru al familiei, dacă ar şti că 
acea persoană este pe punctul de a muri. 

Următoarea activitate îi poate ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai 
bine adevărurile pe care Lehi le-a subliniat în ultimele lui cuvinte 
adresate familiei sale. De asemenea, le va permite să-şi împărtă-
şească unul altuia modul în care aceste adevăruri îi pot ajuta să 
urmeze planul Tatălui Ceresc pentru salvarea lor. 

 1. Desemnaţi cursanţilor următoarele pasaje din scripturi, în 
mod individual sau pe grupuri: 2 Nefi 1:16–20; 2 Nefi 2:6–10; 
2 Nefi 2:19–20, 22–25 şi 2 Nefi 2:11–13, 27–29. (Dacă aveţi 
mai puţin de patru cursanţi, puteţi adapta această activitate, 
desemnând cursanţilor mai mult de o singură scriptură sau 
selectând mai puţine pasaje de discutat.) 

 2. În timp ce cursanţii studiază aceste pasaje, rugaţi-i să răs-
pundă, în jurnalele lor pentru studiul scripturilor, la următoa-
rele întrebări. (Puteţi avea în vedere să scrieţi aceste întrebări 
pe tablă.)

 a. Care sunt adevărurile de bază pe care le-a propovăduit 
Lehi?

 b. De ce sunt importante aceste adevăruri pentru bunăstarea 
noastră nepieritoare?

 3. După ce le-aţi acordat cursanţilor timp suficient pentru a-şi 
îndeplini sarcina, invitaţi fiecare cursant sau grup să prezinte 
ce a găsit. Încurajaţi cât mai mulţi cursanţi să împărtăşească 
ceea ce au găsit şi de ce a fost important pentru ei ceea ce au 
găsit.

După activitate, scrieţi următorul adevăr pe tablă: Căderea lui 
Adam şi a Evei este o parte esenţială în planul fericirii 
întocmit de Tatăl Ceresc. 

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Joseph Fielding 
Smith:



90

LeCţIa pentRu StuDIuL aCaSă

„Adam a făcut exact ce trebuia să facă. El a luat din acel fruct 
pentru un motiv bun, şi acesta a fost deschiderea uşii pentru a 
ne aduce pe dumneavoastră, pe mine şi pe toţi ceilalţi în această 
lume… 

 Dacă n-ar fi fost Adam, eu n-aş fi aici; dumneavoastră n-aţi fi 
aici; noi am aştepta în ceruri, ca spirite” (în Conference Report, 
oct. 1967, p. 121–122).

Adresaţi cursanţilor următoarele întrebări: 

• Care sunt unele consecinţe ale căderii pe care le-a descris Lehi 
în 2 Nefi 2:21–24?

• Cum ne dau aceste consecinţe posibilitatea să progresăm con-
form planului Tatălui Ceresc întocmit pentru salvarea noastră? 

Adăugaţi următorul adevăr pe tablă: Prin ispăşire, Isus Hristos 
ne mântuieşte de la cădere şi ne oferă mântuirea de păca-
tele noastre.

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să dobândească o înţelegere mai 
profundă a acestui adevăr, rugaţi un cursant să citească, cu glas 
tare, următoarea declaraţie a vârstnicului Joseph B. Wirthlin, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Ispăşirea lui Isus Hristos, un act de dragoste pură, a biruit 
efectele căderii şi a asigurat calea de întoarcere în prezenţa lui 
Dumnezeu a întregii omeniri. Ca parte a ispăşirii, Salvatorul a 
învins moartea fizică şi a asigurat nemurirea pentru fiecare dintre 
copiii lui Dumnezeu, prin intermediul învierii. De asemenea, El 
a învins moartea spirituală şi a oferit posibilitatea vieţii eterne, 
viaţa pe care o trăieşte Dumnezeu şi care este cel mai mare dar 
dintre toate darurile lui Dumnezeu” („Christians in Belief and 
Action”, Ensign, nov. 1996, p. 71).

Adresaţi cursanţilor următoarea întrebare: Care sunt câteva 
dintre binecuvântările ispăşirii?

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă importanţa libertăţii de 
a alege în planul Tatălui Ceresc, citiţi următoarea declaraţie a 
vârstnicului Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli:

„Fără existenţa alegerilor, fără libertatea noastră de a alege şi 
fără opoziţie, nu am exista cu adevărat… Este o realitate faptul 
că nu putem nici să creştem spiritual, nici să fim cu adevărat 

fericiţi, dacă şi până când nu ne folosim cu înţelepciune liber-
tatea morală de a alege” (One More Strain of Praise [1999], p. 
80).

Scrieţi următorul principiu pe tablă: Noi suntem liberi să ale-
gem libertatea şi viaţa eternă sau robia şi moartea.

Rugaţi-i pe cursanţi să-şi deschidă jurnalele pentru studiul 
scripturilor la sarcina 4 din ziua 3. Invitaţi pe câţiva dintre ei să 
explice ceea ce au învăţat despre libertatea de a alege din 2 Nefi 
2:26–29.

Citiţi, cu glas tare, următoarea declaraţie a profetului Joseph 
Smith:

„Pentru a dobândi salvarea, trebuie nu numai să facem anumite 
lucruri, ci tot ceea ce Dumnezeu a poruncit” (Învăţături ale pre-
şedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 170).

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă importanţa supunerii, le 
puteţi adresa următoarele întrebări:

• De ce credeţi că Lehi a subliniat importanţa supunerii în sfatul 
său final adresat familiei sale înainte de a muri? 

• Care dintre experienţele pe care le-aţi avut v-au ajutat să ştiţi 
că Domnul ne binecuvântează când ţinem poruncile 
Sale şi că El reţine binecuvântările atunci când nu ţinem 
poruncile Sale? (Adăugaţi acest adevăr la lista de pe tablă.) 

Pentru a încheia această lecţie, citiţi următoarea declaraţie a 
preşedintelui Boyd K. Packer, preşedintele Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli: 

„Supunerea este un medicament spiritual puternic. Ea vindecă 
aproape orice” („Balm of Gilead”, Ensign, nov. 1987, p. 18).

Depuneţi-vă mărturia despre dragostea lui Dumnezeu faţă de 
cursanţii dumneavoastră şi despre dorinţa Sa de a-i ajuta să 
învingă efectele căderii şi să primească viaţă eternă.

Unitatea următoare (2 Nefi 4–10)
După ce Lehi a murit, Laman şi Lemuel s-au gândit, din nou, să-i 
ia viaţa lui Nefi. Care a fost avertizarea dată de Domnul, care i-a 
salvat viaţa lui Nefi? De asemenea, ce s-ar fi întâmplat trupurilor 
şi spiritelor noastre dacă n-ar fi fost ispăşirea? Cursanţii vor găsi 
răspunsuri la această întrebare în 2 Nefi 9:7–9.
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Introducere
După moartea lui Lehi, Laman şi Lamuel s-au mâniat pe 
Nefi „din cauza dojenilor Domnului” despre care Nefi 
le vorbise (vezi 2 Nefi 4:13–14). Mâhnit de atitudinea 
şi faptele fraţilor săi şi de propriile slăbiciuni şi păcate, 

Nefi a consemnat sentimentele sale într-un limbaj 
expresiv şi poetic. El a descris dragostea lui pentru scrip-
turi şi recunoştinţa sa pentru binecuvântările şi puterea 
pe care le primise de la Domnul (vezi 2 Nefi 4:15–35).

LECŢIA 26

2 nefi 4

Sugestii pentru predare

2 Nefi 4:1–11
Lehi îi sfătuieşte şi-i binecuvântează pe membrii familiei sale.
Înainte de începerea orei, scrieţi următoarea întrebare pe tablă:

Dacă aţi fi un bunic credincios şi copiii voştri nu ar trăi conform standardelor Evangheliei, ce 
sfat le-aţi da nepoţilor voştri? 

Începeţi ora invitând cursanţii să răspundă la întrebarea de pe tablă. După ce cursanţii 
răspund, adresaţi-le următoarea întrebare:
• Care sunt responsabilităţile pe care le au părinţii şi bunicii de a-şi învăţa şi sfătui copiii şi 

nepoţii?
În cadrul acestei discuţii, puteţi să citiţi sau să rugaţi un cursant să citească următoarea 
declaraţie:
„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 neîmpli-
nirea acestor responsabilităţi… Rudele ar trebui să acorde ajutor atunci când este nevoie” 
(Familia: o declaraţie oficială către lume”, Liahona, nov. 2010, p. 129). 
Prezentaţi 2 Nefi 4 explicând că Lehi, înainte de a muri, i-a sfătuit pe urmaşii lui să ţină 
poruncile. Invitaţi-i pe cursanţi să citească 2 Nefi 4:3–11 şi să identifice oamenii cărora Lehi 
le-a vorbit şi sfatul pe care el l-a dat lor.
• Pe cine a învăţat Lehi? (Vezi 2 Nefi 4:3, 8, 10–11.)
• Care este promisiunea făcută de Lehi copiilor lui Laman şi Lemuel? (Vezi 2 Nefi 4:7, 9.)
• Ţinând seama de 2 Nefi 4:5, care este responsabilitatea pe care consideraţi că Domnul a 

dat-o părinţilor? (Cursanţii pot folosi diferite cuvinte pentru a răspunde la această între-
bare, dar fiţi siguri că ei înţeleg că părinţii au responsabilitatea dată de Dumnezeu de 
a-şi învăţa copiii Evanghelia). 

• Care sunt câteva adevăruri pe care le-aţi învăţat de la părinţii şi bunicii voştri?
Îndemnaţi-i pe cursanţi să devină verigi puternice în lanţurile familiilor lor – să trăiască po-
trivit Evangheliei şi să se pregătească să fie părinţi neprihăniţi. Puteţi expune posterul „Be a 
strong link (Fii o verigă puternică!)” (vezi http://lds.org/liahona/2003/09/poster?lang=eng).

2 Nefi 4:12–35
Nefi îşi recunoaşte slăbiciunile şi îşi exprimă încrederea în Domnul.
Scrieţi pe tablă Sufletul meu se desfată în …
Rugaţi-i pe cursanţi să scrie această propoziţie în jurnalele lor pentru studiul scripturilor 
sau în caietele lor pentru seminar şi s-o încheie enunţând lucruri care le desfată sufletul. 
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 4:15–16 pentru a afla cum şi-a încheiat 
Nefi propoziţia. 

Să scriem la tablă
Un citat care stimulează 
gândirea sau o între-
bare scrise pe tablă, îi 
pot ajuta pe cursanţi 
să devină interesaţi de 
lecţie şi le poate menţine 
atenţia. De asemenea, 
puteţi considera de folos 
să scrieţi pe tablă mate-
riale pentru lecţie, cum 
ar fi referinţe la scripturi, 
sau să desenaţi tabele şi 
diagrame. În funcţie de 
lungimea şi de folosirea 
materialului, îl puteţi 
scrie sau desena pe tablă 
înaintea de începerea 
orei. Acest lucru vă 
poate ajuta să câştigaţi 
timp în cursul orei şi să 
evitaţi întreruperile care 
nu sunt necesare. 
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• Care sunt unele lucruri pe care am putea să le facem dacă sufletele noastre se desfată în 
scripturi?

• Ce înseamnă pentru voi să vă desfătaţi în lucrurile Domnului?
• Nefi a spus că inima lui cântărea lucrurile pe care le-a văzut şi le-a auzit. Ce înseamnă 

acest lucru pentru voi?
Subliniaţi că Nefi a avut parte de mari bucurii în viaţa sa. Totuşi, el a întâmpinat, de aseme-
nea, greutăţi. Rugaţi-i pe cursanţi să citească, în gând, 2 Nefi 4:12–13 pentru a afla despre 
unele încercări pe care Nefi a trebuit să le înfrunte în acel moment al vieţii sale. (Moartea 
lui Lehi şi mânia lui Laman, Lemuel şi a fiilor lui Ismael.)
Multe dintre încercările lui Nefi au fost rezultatul faptelor şi atitudinilor fraţilor săi mai 
mari. Dar Nefi, de asemenea, a simţit tristeţe din cauza propriilor sale slăbiciuni. Scrieţi pe 
tablă Inima mea se întristează din cauza …
Invitaţi-i pe cursanţi să citească 2 Nefi 4:17–18 şi să găsească motive din cauza cărora Nefi 
se simţea trist.
După ce s-a acordat cursanţilor timp suficient pentru a studia aceste versete, întrebaţi-i 
ce au găsit. Îndreptaţi-le atenţia spre cuvintele ticălos, trup şi stăpânesc din aceste versete. 
Explicaţi despre cuvântul ticălos că înseamnă mizerabil sau de calitate slabă. În scripturi, 
cuvântul trup se referă, deseori, la slăbiciunea pe care o avem deoarece trăim într-o stare 
căzută. Cuvântul stăpânesc se referă la a înconjura sau a presa din toate părţile. 
• Care sunt unele exemple de greutăţi care ne pot stăpâni? (Răspunsurile pot include 

greutăţile de acasă, presiunile din partea semenilor, dificultăţile de la şcoală şi ispitele.) 
Rugaţi un cursant să citească 2 Nefi 4:19. Puteţi să-i îndemnaţi pe cursanţi să sublinieze 
declaraţia „Cu toate acestea, eu ştiu în cine mi-am pus nădejdea”. Subliniaţi că, în 2 Nefi 
4:19, cuvintele lui Nefi arată cum starea lui se schimbă de la tristeţe la speranţă.
• Ce credeţi că a vrut să spună Nefi prin cuvintele „eu ştiu în cine mi-am pus nădejdea”?
• Cum ne poate ajuta faptul de a ne aminti de Domnul şi de bunătatea Sa în timpuri de 

descurajare? 
Citiţi, cu glas tare, 2 Nefi 4:20–25. Rugaţi-i pe cursanţi să urmărească în scripturile lor. 
Invitaţi-i să caute cuvinte şi expresii care ilustrează faptul că Dumnezeu îi sprijină pe cei 
care îşi pun nădejdea în El.
• Care cuvinte sau expresii din 2 Nefi 4:20–25 le consideraţi importante? De ce?
• Gândiţi-vă la o perioadă în care Domnul v-a sprijinit sau v-a ajutat când aţi avut dificul-

tăţi. Cum v-a ajutat El? Ce influenţă a avut acea experienţă asupra voastră?
Poate fi folositor să acordaţi cursanţilor timp pentru a se gândi la asemenea experienţe şi 
a le consemna în jurnalele lor pentru studiul scripturilor. Cursanţii pot, de asemenea, să 
beneficieze de pe urma unei relatări în care Dumnezeu v-a ajutat sau v-a sprijinit. 
Ajutaţi-i pe cursanţi să înţeleagă că, abilitatea lui Nefi de a-şi aminti şi a aprecia ce a făcut 
Domnul pentru el în trecut, i-a dat speranţă şi l-a încurajat să devină mai bun. Invitaţi-i pe 
cursanţi să citească, în gând, 2 Nefi 4:26–30 şi să caute modul în care experienţele lui Nefi 
i-au influenţat dorinţa de a fi neprihănit. Rugaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ceea ce au 
găsit.
Rugaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare din 2 Nefi 4:30–35. Împreună cu 
membrii clasei, identificaţi angajamentele pe care Nefi şi le-a luat faţă de Domnul şi bine-
cuvântările pe care le-a cerut.
• Ce anume putem învăţa din această rugăciune astfel încât să fim ajutaţi în rugăciunile 

noastre personale? (Cursanţii pot utiliza cuvinte diferite pentru a răspunde la această 
întrebare, dar asiguraţi-vă că ei înţeleg că rugăciunea sinceră ne poate întări angaja-
mentul de a învinge păcatul şi descurajarea). 

Invitaţi-i pe cursanţi să se gândească la un moment în care rugăciunea i-a ajutat să învingă 
păcatul sau descurajarea. Le puteţi sugera să-şi împărtăşească experienţele sau să le con-
semneze în jurnalele lor pentru studiul scripturilor. 

Să citim din scripturi 
cu glas tare
Din când în când, citiţi 
pasajele din scripturi, 
cu glas tare, cursanţilor 
dumneavoastră. Acest 
lucru le oferă prilejul 
de a auzi şi de a simţi 
dragostea dumneavoas-
tră pentru scripturi şi îi 
poate motiva să citească 
ei înşişi scripturile. 
De asemenea, poate 
oferi ocazii pentru a vă 
asigura că un anumit 
punct, adevăr sau apli-
cabilitate, este subliniat. 
Cursanţii vor beneficia, 
de asemenea, citind cu 
glas tare din scripturi 
unul altuia sau chiar în 
studiul lor personal.
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Acordaţi cursanţilor un moment pentru a căuta un pasaj în 2 Nefi 4 care să reflecte o 
dorinţă pe care o au. După un timp suficient, citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Da-
vid A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, despre modul în care rugăciunea 
poate favoriza creşterea spirituală:
„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 ru-
găciunea 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. De exemplu, în timp ce ne rugăm, putem:
• să ne gândim la situaţiile în care le-am vorbit urât sau nepotrivit celor pe care-i iubim cel 
mai mult;
• să recunoaştem că ştim că trebuie să ne purtăm mai bine, dar nu acţionăm întotdeauna în 
acord cu ceea ce ştim;
• să ne exprimăm remuşcările pe care le avem din cauza slăbiciunilor noastre şi din cauză 
că nu am înlăturat omul firesc cu mai multă seriozitate;
• să hotărâm să urmăm mult mai mult exemplul Salvatorului în viaţa noastră;
• să ne rugăm ca să avem mai multă putere să facem lucrurile mai bine şi să devenim mai 
buni” („Rugaţi-vă tot timpul”, Ensign sau Liahona, nov. 2008, p. 41-42).
Încheiaţi referindu-vă la expresiile pe care le-aţi scris pe tablă, mai devreme, în cursul 
lecţiei („Sufletul meu se desfată în …” şi „Inima mea se întristează din cauza …”). Expri-
maţi-vă încrederea cu privire la faptul că noi putem avea parte de fericire şi pace, chiar şi în 
momentele în care ne confruntăm cu situaţii grele, dacă noi căutăm ajutorul Domnului. 

Recapitularea scripturilor de bază
Notă. Durata acestei lecţii ar putea permite alocarea unui timp pentru următoarea activi-
tate de recapitulare a scripturilor de bază. Puteţi desfăşura activitatea la începutul orei, ca 
o pauză între secţiunile lecţiei sau la sfârşitul orei. Asiguraţi-vă ca această activitate să fie 
scurtă, având în vedere timpul necesar desfăşurării lecţiei. Pentru alte activităţi de recapitu-
lare, vezi anexa de la sfârşitul acestui manual.
Întrebările de verificare îi pot ajuta pe cursanţi să-şi amintească ceea ce au învăţat şi să eva-
lueze cât au învăţat. Alegeţi câteva noi pasaje din scripturile de bază şi invitaţi-i pe cursanţi 
să le citească şi să le marcheze în scripturile lor. Apoi, adresaţi-le o întrebare de verificare 
despre acele pasaje şi din alte pasaje cu scripturi de bază pe care deja le-au învăţat. Pentru 
fiecare pasaj, citiţi un cuvânt sau o expresie cheie din semnele de carte pentru seminar. 
Apoi, rugaţi-i pe cursanţi să găsească pasajul corect în scripturile lor.
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Comentarii şi informaţii generale
2 Nefi 4:16–35. Să ne învingem păcatele şi 
slăbiciunile
Când studiem rugăciunea sinceră a lui Nefi către Dom-
nul pentru a-l ajuta să-şi învingă păcatele şi slăbiciunile, 
observăm că noi ne putem îndrepta către Domnul 
pentru a primi acelaşi gen de ajutor. Cuvintele lui Nefi 
se regăsesc în cuvintele profeţilor din zilele din urmă.

Profetul Joseph Smith ne-a învăţat:

„Cu cât omul se apropie de perfecţiune, cu atât sunt 
mai clare punctele sale de vedere şi cu atât mai mare 
este bucuria sa, până când biruie relele acestei vieţi şi-şi 
pierde orice dorinţă de a păcătui” (Învăţături ale preşe-
dinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 222).

Vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, a depus mărturie despre binecuvântările 
pe care le primim când ne pocăim:

„De ce ne-au poruncit Tatăl nostru şi Fiul Său să ne 
pocăim? Pentru că Ei ne iubesc. Ei ştiu că noi toţi vom 
încălca legile veşnice. Fie că sunt mici, fie că sunt mari, 
dreptatea cere ca fiecare lege încălcată să fie plătită 
pentru a se păstra promisiunea de bucurie în această 

viaţă şi privilegiul de a ne întoarce la Tatăl din Cer. Dacă 
nu este plătită, în ziua judecăţii, dreptatea va face să 
fim alungaţi din prezenţa lui Dumnezeu pentru a fi sub 
controlul lui Satana [vezi 2 Nefi 9:8–10; 2 Nefi 2:5]. 

Învăţătorul nostru şi fapta Sa mântuitoare au făcut po-
sibil ca noi să evităm o astfel de condamnare. Aceasta 
se realizează prin credinţă în Isus Hristos, supunere faţă 
de poruncile Sale şi prin îndurare, în neprihănire, până 
la capăt.

Profitaţi dumneavoastră din plin de puterea mân-
tuitoare a pocăinţei în vieţile dumneavoastră pentru 
a avea mai multă pace şi bucurie? Sentimentele de 
nelinişte şi deznădejde sunt, deseori, semn că este 
nevoie de pocăinţă. De asemenea, absenţa îndrumării 
spirituale pe care o căutaţi în viaţă ar putea fi rezultatul 
încălcării legilor. Dacă este nevoie, pocăinţa deplină vă 
va reface viaţa. Vă va soluţiona toate durerile spirituale 
complexe provocate de păcat. Dar aceasta nu poate 
remedia, în această viaţă, unele consecinţe fizice care 
pot apărea în urma unui păcat grav. Fiţi înţelepţi şi 
trăiţi din plin, cu perseverenţă, [în limitele] stabilite de 
Domnul” („Calea către pace şi bucurie”, Liahona, ian. 
2001, p. 31).
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Introducere
Acordând atenţie avertizării transmise de Domnul, Nefi 
şi cei care îl urmau s-au separat de Laman, Lemuel şi fiii 
lui Ismael. Ei au trăit în neprihănire şi fericire, timp în 

care cei care i-au urmat pe Laman şi Lemuel au făcut să 
fie alungaţi din prezenţa Domnului.

Sugestii pentru predare

2 Nefi 5:1–8
Domnul îi desparte pe cei care îl urmau pe Nefi de cei care îi urmau pe Laman şi 
Lemuel.
Invitaţi-i pe cursanţi să mediteze la unele dintre problemele şi deciziile grele cu care s-au 
confruntat. Îndemnaţi-i să ţină minte aceste încercări personale în timp ce studiază cum 
a reacţionat Nefi în faţa încercărilor. Amintiţi-le că, atunci când Lehi a murit, Nefi a fost 
lăsat să fie conducătorul spiritual al familiei. Rugaţi-i pe cursanţi să citească, în gând, 2 Nefi 
5:1–4 pentru a vedea încercarea cu care s-a confruntat Nefi.
• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 5:1, ce a făcut Nefi pentru găsirea unei soluţii pentru 

încercarea lui?
• Chiar şi după ce Nefi se rugase pentru ajutor, ce au căutat să facă Laman şi Lemuel? 
În timp ce cursanţii împărtăşesc răspunsurile lor, puteţi sublinia că rugăciunile noastre nu 
pot primi întotdeauna un răspuns imediat sau un răspuns aşa cum dorim.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 5:5–8. Rugaţi-i pe membrii clasei să 
urmărească în scripturi şi să caute să identifice ce a făcut Domnul pentru a-i ajuta pe Nefi 
şi pe cei care îl urmau. 
Rugaţi-i pe cursanţi să recapituleze ceea ce au învăţat din 2 Nefi 5:1–8. Un adevăr pe care 
aţi putea să-l subliniaţi este acela că Domnul îi îndrumă pe cei care Îl caută cu credinţă 
în rugăciune. În legătură cu aceste versete, adresaţi următoarele întrebări:
• De ce este important să continuăm să fim credincioşi când rugăciunilor noastre nu li se 

răspunde imediat sau în modul în care dorim?
• În ce moduri poate Domnul să ne avertizeze?
După ce cursanţii au răspuns la această întrebare, aveţi în vedere citirea următoarei decla-
raţii a preşedintelui Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„Nu ne putem porni pe un drum greşit fără ca mai întâi să încălcăm o avertizare” (citat din 
Kenneth Johnson, „Să ne supunem chemărilor Spiritului Sfânt”, Liahona, nov. 2002, p. 90).
• În ce moduri putem noi să urmăm exemplul lui Nefi când avem parte de încercări?
În cadrul discuţiei cursanţilor referitoare la versetele 2 Nefi 5:1–8, subliniaţi faptul că des-
părţirea nefiţilor de lamaniţi a fost rezultatul urii lui Laman şi Lemuel faţă de Nefi. Această 
separare a continuat timp de secole, urmaşii lui Laman şi Lemuel învăţându-şi copiii să-i 
urască pe urmaşii lui Nefi (vezi Mosia 10:12–17).

2 Nefi 5:9–18, 26–27
Nefiţii trăiesc în fericire.
Îndrumaţi-i pe cursanţi să citească, împreună, cu glas tare 2 Nefi 5:27. Puteţi să-i încurajaţi 
pe cursanţi să marcheze acest verset. Scrieţi pe tablă cuvântul fericire.
• Ce credeţi că însemnă să trăieşti „în fericire”?
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a vârstnicului Marlin K. 
Jensen, din Cei Şaptezeci:

Adresaţi-vă 
cursanţilor 
chemându-i pe nume
Când rugaţi un cur-
sant să citească sau să 
participe la o discuţie, 
adresaţi-vă chemându-l 
pe nume. Acest lucru va 
ajuta la dezvoltarea unei 
atmosfere de învăţare în 
care să existe dragoste şi 
respect.

LECŢIA 27

2 nefi 5
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LeCţIa 27

„Anumite principii şi adevăruri constante ne aduc fericire în viaţă. Acest subiect a prezen-
tat interes pentru mine de mulţi ani deoarece, deşi eu sunt binecuvântat din abundenţă şi 

am toate motivele să fiu fericit, uneori mă străduiesc şi nu întotdeauna am 
înclinaţia firească spre fericire şi buna dispoziţie de care unii oameni par să 
se bucure. 
Din acest motiv, acum câţiva ani, un pasaj din Cartea lui Mormon mi-a atras 
atenţia… Nefi a stabilit o societate bazată pe adevărurile Evangheliei; şi 
despre această societate el spune: «Şi s-a întâmplat că noi am trăit în fericire» 

(2 Nefi 5:27). Pasajul m-a impresionat profund… M-am întrebat… care ar putea fi elemen-
tele individuale ale unei societăţi şi vieţi cu adevărat fericite şi am început să cercetez scrie-
rile lui Nefi pentru a găsi indicii.  Vă… invit să efectuaţi propria dumneavoastră cercetare. 
Ar putea fi o preocupare care să dureze toată viaţa şi care merită a fi întreprinsă…
Aceleaşi modele şi elemente ale vieţii zilnice care le-au dat posibilitatea lui Nefi şi poporu-
lui său să fie fericiţi, cu 560 de ani înainte de Hristos, sunt tot la fel de valabile şi în ziua de 
astăzi” („Living after the Manner of Happiness”, Ensign, dec. 2002, p. 56, 61). 
Îndemnaţi-i pe cursanţi să accepte invitaţia vârstnicului Jensen. Rugaţi-i să citească, în 
gând, 2 Nefi 5:6, 10–18, 26–27 şi să caute „elementele… unei societăţi şi vieţi cu adevărat 
fericite”. Le puteţi sugera să marcheze principiile care au contribuit la fericirea nefiţilor. 
După câteva minute, invitaţi câţiva cursanţi să scrie constatările lor pe tablă. (Răspunsurile 
lor ar putea include că Nefi şi cei care l-au urmat au mers cu familiile lor [vezi versetul 
6]; s-au supus Domnului [vezi versetul 10]; au muncit din greu pentru a se întreţine [vezi 
versetele 11, 15–17]; au luat scripturile cu ei [vezi versetul 12]; au construit un templu [vezi 
versetul 16] şi i-au urmat pe conducătorii neprihăniţi [vezi versetele 18, 26].) 
Invitaţi-i pe cursanţi să selecteze unul sau două principii pe tablă şi să împărtăşească mo-
dul în care aceste principii i-au ajutat „[să trăiască] în fericire”.
Bazându-vă pe ceea ce au subliniat cursanţii, puteţi urmări progresul adresând câteva 
întrebări ca cele ce urmează:
• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 5:10–11, 16, care sunt binecuvântările primite de oameni 

datorită faptului că au ţinut poruncile Domnului? Când aţi simţit că Domnul a fost cu 
voi? În ce mod a contribuit la fericirea voastră influenţa Domnului în viaţa voastră?

• În ce fel i-a ajutat templul pe oameni „[să trăiască] în fericire”? Cum v-a ajutat templul 
pe voi sau pe altă persoană pe care o cunoaşteţi să fiţi mai fericiţi? 

• În ce mod contribuie munca sârguincioasă la fericire?
Invitaţi-i pe cursanţi să rezume ceea ce au învăţat despre modul în care pot fi mai fericiţi. 
Deşi cursanţii pot împărtăşi diferite principii, asiguraţi-vă că ei înţeleg că, atunci când 
Evanghelia lui Isus Hristos devine modul nostru de viaţă, noi suntem mai fericiţi. 
Puteţi scrie acest principiu pe tablă.
Invitaţi-i pe cursanţi să-şi examineze vieţile şi să determine ceea ce vor face pentru a trăi 
mai deplin „în fericire”. Îndemnaţi-i să scrie această acţiune în jurnalele lor pentru studiul 
scripturilor sau în caietele lor pentru seminar. Depuneţi-vă mărturia despre principiile şi 
practicile care au adus fericire în viaţa dumneavoastră.

2 Nefi 5:19–25
Lamaniţii sunt blestemaţi din cauza nesupunerii lor.
Invitaţi-i pe cursanţi să citească, în gând, 2 Nefi 5:19–24 şi să caute diferenţe între modul în 
care au trăit lamaniţii şi modul în care au trăit nefiţii.
• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 5:20, care a fost consecinţa nesupunerii lamaniţilor?
Asiguraţi-vă că ei înţeleg faptul că blestemul menţionat în acest capitol a fost separarea de 
Dumnezeu. Schimbarea culorii pielii lor a fost doar un indiciu sau un semn al blestemului. 
Pentru a clarifica acest punct, rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşe-
dintelui Joseph Fielding Smith:

Exprimarea 
gândurilor şi a 
sentimentelor
Când tinerii îşi exprimă 
gândurile şi sentimen-
tele despre principiile 
Evangheliei, ei Îl invită 
pe Duhul Sfânt să le 
aprofundeze înţelegerea 
şi să le întărească măr-
turiile. Puteţi ajuta să 
se întâmple acest lucru 
în clasă încurajându-i 
pe cursanţi să explice 
principiile Evangheliei 
cu propriile lor cuvinte. 
De asemenea, îi puteţi 
invita pe cursanţi să îm-
părtăşească experienţe 
relevante şi adecvate 
şi să depună mărturie 
despre lucrurile pe care 
au ajuns să le cu-
noască datorită acestor 
experienţe. 
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„Pielea neagră a fost dată lamaniţilor pentru ca ei să se poată distinge de 
nefiţi şi pentru a evita ca cele două popoare să se amestece. Pielea neagră era 
semnul blestemului. Blestemul a constat în retragerea Spiritului Domnului…
Pielea neagră a celor care s-au alăturat Bisericii nu mai este considerată un 
semn al blestemului. Mulţi dintre aceşti convertiţi sunt oameni minunaţi şi 
au Spiritul Domnului” (Answers to Gospel Questions, compilaţie realizată de 

Joseph Fielding Smith jr., 5 volume [1957–1966], 3:122–123).
• Cum vă ajută 2 Nefi 5:21 să înţelegeţi de ce au fost alungaţi lamaniţii din prezenţa Dom-

nului? (Puteţi explica despre cremene că este o piatră dură. Spunând că lamaniţii „s-au 
făcut precum cremenea”, Nefi a subliniat împietrirea inimilor lamaniţilor.)

• Ce avertizare a transmis Domnul cu privire la căsătoria nefiţilor cu lamaniţii care au 
respins Evanghelia? (Vezi 2 Nefi 5:23.)

• De ce este important să evităm întâlnirile şi căsătoriile cu cei care nu-L ascultă pe Dom-
nul? Cum credeţi că vă influenţează eforturile de a trăi conform Evengheliei persoanele 
cu care vă întâlniţi şi cu care, eventual, vă veţi căsători? (Ar putea fi folositor să amintiţi 
cursanţilor că Prima Preşedinţie ne-a sfătuit: „Alegeţi să vă întâlniţi numai cu persoane 
care au standarde morale înalte şi în compania cărora vă puteţi păstra standardele” [Pen-
tru întărirea tineretului (broşură, 2011), p. 4].) 

• Care sunt câteva principii pe care le putem învăţa din 2 Nefi 5:20–24? (Când cursanţii 
împărtăşesc principiile, asiguraţi-vă că ei înţeleg că, atunci când oamenii îşi împietresc 
inimile împotriva Domnului, ei înşişi se separă de El).

Subliniaţi că 2 Nefi 5 prezintă un mare contrast între nefiţi şi lamaniţi. Noi putem alege 
ce exemplu vom urma. Îndemnaţi-i pe cursanţi să-şi amintească ce au hotărât că vor face 
pentru a trăi mai deplin „în fericire”. Exprimaţi-vă încrederea că ei pot să urmeze exemplul 
nefiţilor şi să fie cu adevărat fericiţi.

Comentarii şi informaţii generale
2 Nefi 5:16. „Eu, Nefi, am construit un templu”
Vârstnicul Marlin K. Jensen, din Cei Şaptezeci, a explicat 
modul în care mersul la templu duce la fericire:

„Nefi scrie: «Şi eu, Nefi, am construit un templu» (2 Ne. 
5:16). Templul lui Nefi poate că era diferit într-un fel 
de templele noastre din zilele din urmă, dar scopul lui 
principal a fost, după câte se pare, acelaşi: de a-i învăţa 
şi îndruma pe copiii lui Dumnezeu cu privire la planul 
Său pentru fericirea lor şi de a asigura realizarea rân-
duielilor şi legămintelor esenţiale în vederea dobândirii 
acelei fericiri. 

După ce am trăit pe acest pământ bun peste cinci dece-
nii, pot spune cu sinceritate că oamenii cei mai maturi 

din punct de vedere spiritual şi cei mai fericiţi pe care 
îi cunosc sunt cei cărora le place să meargă la templu. 
Există un motiv bun pentru acest lucru. În templu, 
planul lui Dumnezeu, în plenitudinea lui, ne este spus şi 
repetat, fiecare relatare a sa aducând cu sine o înţele-
gere şi un angajament mai mare pentru a trăi viaţa în 
felul Său…

Sentimentele noastre despre templu şi experienţele 
noastre de acolo pot fi un test bun despre cât de bine 
ne descurcăm în încercarea noastră de a veni la Hristos. 
Templul poate fi sinonim cu fericire şi bucurie. În cazul 
lui Nefi şi al poporului său a fost” („Living after the 
Manner of Happiness”, Ensign, dec. 2002, p. 60). 
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Introducere
Când Nefi a consemnat slujirea poporului său, el a 
inclus o cuvântare rostită pe parcursul a două zile de 
către fratele lui mai tânăr, Iacov. Cuvântarea se găseşte 
în 2 Nefi 6–10 şi aceasta este prima dintre cele trei lecţii 

despre ea. La începutul cuvântării, Iacov citeşte profe-
ţiile lui Isaia cu privire la împrăştierea şi adunarea lui 
Israel, arătând că „Domnul Dumnezeu va îndeplini le-
gămintele pe care le-a făcut cu copiii Săi” (2 Nefi 6:12).

Sugestii pentru predare

2 Nefi 6
Iacov depune mărturie că Domnul Îşi va aminti de poporul Său de legământ. 
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să observe că învăţăturile lui Iacov au legătură cu vieţile lor, 
rugaţi-i să se gândească la modul în care ar reacţiona dacă un prieten sau un membru al 
familiei i-ar trata necuviincios, ar refuza să creadă ceea ce au spus sau ar arăta prin acţiu-
nile ori atitudinile lui că relaţia existentă nu mai este importantă pentru ei. 
Rugaţi-i pe cursanţi să mediteze la următoarea întrebare:
• Aţi manifestat vreodată acţiuni sau atitudini similare faţă de Domnul?
Explicaţi că în 2 Nefi 6–8, noi vedem cum răspunde Domnul celor care s-au îndepărtat de 
El. Aceste capitole conţin consemnările lui Nefi despre o parte a cuvântării fratelui său Ia-
cov. Restul cuvântării lui Iacov este consemnat în 2 Nefi 9–10. Aceste capitole vor fi tratate 
în următoarele două lecţii.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 6:3–4 şi 9:1, 3. Rugaţi-i pe membrii clasei 
să identifice motivele pentru care Iacov a rostit această cuvântare.
Invitaţi un cursant să scrie la tablă. Rugaţi-l să scrie pe tablă titlul Scopurile cuvântării lui 
Iacov. După aceea, rugaţi-i pe cursanţi să împărtăşească ceea ce au descoperit în versetele 
care tocmai au fost citite. Invitaţi cursantul care a fost desemnat să scrie la tablă, să scrie 
răspunsurile lor sub titlu. Ajutaţi-i pe cursanţi să observe că Iacov şi-a învăţat oamenii 
pentru „bunăstarea sufletelor [lor]” (2 Nefi 6:3). El dorea să-i ajute să „[slăvească] numele 
Dumnezeului [lor]” (2 Nefi 6:4), „să [cunoască] legămintele Domnului” (2 Nefi 9:1) şi „să 
[se bucure] şi [să-şi înalţe] capul pentru totdeauna” (2 Nefi 9:3). Asiguraţi-vă că aceste sco-
puri sunt incluse în lista cursanţilor. Sugeraţi-le că în timp ce studiază cuvântarea lui Iacov, 
pot căuta învăţături care să-i ajute să îndeplinească aceste scopuri. 
Copiaţi următoarea linie cronologică pe tablă. (Puteţi s-o copiaţi înainte să înceapă ora.) 
Invitaţi un cursant să citească 2 Nefi 6:4. Subliniaţi că Iacov a început cuvântarea sa prin 
a spune că el urma să vorbească despre condiţiile care existau în zilele lui şi care aveau să 
existe în viitor („lucrurile care sunt şi care vor veni”). 

Arătaţi spre linia verticală 1 de pe linia cronologică.
• În 2 Nefi 6:8, ce spune Iacov că s-a întâmplat cu iudeii din Ierusalim din cauză că s-au 

îndepărtat de Domnul? (Unii au fost ucişi şi unii au fost luaţi robi. Puteţi să le amintiţi 
cursanţilor că Lehi, Ieremia şi alţi profeţi profeţiseră că acele lucruri aveau să se întâmple. 
Profeţiile lor s-au împlinit cu aproximaţie în anul 587 î.H., când babilonienii au cucerit 
Ierusalimul şi au luat mulţi iudei captivi în Babilon. Vezi „Cronologie” în Ghidul pentru 
scripturi pentru această dată şi pentru altele.)

LECŢIA 28

2 nefi 6–8

600 î.H. 500 î.H. 400 î.H. 300 î.H. 200 î.H. 100 î.H. 1 d.H. 100 d.H. 

1 2 3
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Arătaţi spre linia verticală 2.
• Potrivit primei fraze din 2 Nefi 6:9, ce avea să li se întâmple în cele din urmă urmaşilor 

iudeilor care au fost luaţi captivi în Babilon? (Ei aveau să se întoarcă în Ierusalim. Această 
profeţie a fost împlinită cu aproximaţie în anul 537 î.H., când împăratul Cir a permis 
iudeilor să se întoarcă în patria lor.)

Arătaţi spre linia verticală 3 şi explicaţi că Iacov a profeţit că Salvatorul avea să-Şi trăiască 
viaţa muritoare printre iudei.
• Ce expresii din 2 Nefi 6:9–10 descriu modul în care unii dintre iudei aveau să acţioneze 

şi ce aveau să simtă faţă de Salvator în timpul slujirii Sale din viaţa muritoare? (Răspun-
surile ar putea include „[Îl vor] chinui”, „[Îl vor] răstigni” şi „[şi-au împietrit] inimile şi 
s-au încăpăţânat împotriva” Lui.) 

• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 6:10–11, ce avea să li se întâmple iudeilor care urmau să-L 
respingă pe Mesia? (Ei urmau să fie pedepsiţi în trup, împrăştiaţi, loviţi şi urâţi.)

Invitaţi-i pe cursanţi să citească, în gând, 2 Nefi 6:6–7, 11–12, 14, 17. Puteţi să explicaţi că în 
versetele 6–7, Iacov citeşte o profeţie a lui Isaia despre restaurarea Evangheliei şi adunarea casei 
lui Israel. Rugaţi-i pe cursanţi să identifice expresiile care descriu modul în care Domnul avea 
să răspundă celor din casa lui Israel, poporul de legământ al Domnului, chiar dacă ei aveau 
să-L respingă. Rugaţi-i pe cursanţi să împărtăşească expresiile pe care le-au găsit. Ajutaţi-i să 
înţeleagă semnificaţia câtorva dintre aceste expresii adresându-le următoarele întrebări: 
• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 6:7, ce credeţi că înseamnă a-L „aştepta” pe Domnul?
• Iacov a promis că „Domnul va fi milos” cu cei din casa lui Israel (2 Nefi 6:11). În ce mo-

duri unele expresii identificate de voi se referă la mila Domnului? 
• Iacov a promis, de asemenea, că Domnul va „salva” Israelul (2 Nefi 6:14). Ce credeţi că 

înseamnă pentru Salvator să salveze pe cineva?
• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 6:11–12, 14, ce trebuie să facem pentru a avea parte de 

mila Domnului? 
În timp ce cursanţii îşi împărtăşeasc opiniile, asiguraţi-vă că ei înţeleg că Domnul este 
milostiv faţă de cei care se întorc la El.
Subliniaţi că în 2 Nefi 6, Iacov ne spune că Domnul urma să fie milostiv faţă de cei din 
poporul Său de legământ, chiar şi după ce ei au fost extrem de ticăloşi. Asiguraţi-i pe 
cursanţi că dacă Domnul urma să fie milostiv faţă de aceşti oameni, El va fi, cu siguranţă, 
milostiv faţă de noi, personal, dacă venim la El şi ţinem legămintele făcute cu El. Invitaţi-i 
pe cursanţi să mediteze la căile prin care Domnul a fost milostiv cu ei. Rugaţi-i să scrie în 
jurnalele lor pentru studiul scripturilor sau în caietele lor pentru seminar următoarea frază: 
Ştiu că Domnul este milostiv deoarece… Apoi, invitaţi-i să-şi scrie gândurile şi sentimentele 
pentru a completa afirmaţia. După ce cursanţilor li s-a acordat suficient timp pentru a scrie, 
puteţi să invitaţi pe câţiva dintre ei să împărtăşească ce au scris.

2 Nefi 7–8
Iacov împărtăşeşte profeţia lui Isaia despre capacitatea Salvatorului de a mântui 
poporul Său de legământ.
Explicaţi că în 2 Nefi 7 şi 8, Iacov citeşte o profeţie din scrierile lui Isaia. Capitolul 7 conţine 
cuvântul Domnului către membrii casei lui Israel care au fost împrăştiaţi şi care erau în 
robie ca urmare a păcatelor lor. Rugaţi un cursant să citească 2 Nefi 7:1. Puteţi să-i invitaţi 
pe membrii clasei să marcheze întrebările pe care le-a adresat Domnul. 
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă întrebările din versetul 1, explicaţi că expresiile 
„te-am dat pe tine deoparte”, „cartea de despărţire a mamei tale” şi „te-am vândut” se 
referă la ideea încălcării sau ruperii unui legământ. Ajutaţi-i pe cursanţi să înţeleagă că 
întrebările Domnului ar putea fi reformulate în felul următor: „Mi-am întors Eu faţa de la 
voi? Am lăsat Eu deoparte legământul pe care noi l-am făcut?”.
• Care este răspunsul la aceste întrebări? (Răspunsul este nu. Domnul nu-Şi va întoarce 

niciodată faţa de la noi şi nici nu va uita legămintele pe care le-a făcut.)
• Potrivit celor relatate în încheierea versetului 1 din 2 Nefi 7, care este motivul pentru care 

aceşti oameni au fost separaţi de Domnul şi au suferit în robie? (Pentru că ei păcătuiseră 
şi se îndepărtaseră de Domnul.) 

Scrisul îmbunătăţeşte 
împărtăşirea
Când îi invitaţi pe cur-
sanţi să răspundă la o 
întrebare în scris, înainte 
de a-şi împărtăşi gân-
durile membrilor clasei, 
acordaţi-le timp să-şi 
formuleze ideile şi să 
primească îndrumare de 
la Duhul Sfânt. Cursanţii 
pot fi mai înclinaţi să-şi 
împărtăşească gândurile 
atunci când, mai întâi, 
le-au scris şi ceea ce îm-
părtăşesc va fi, deseori, 
mult mai semnificativ. 
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Subliniaţi că în 2 Nefi 7:2, Domnul adresează altă întrebare care ne poate ajuta să vedem 
că El doreşte să ne ajute şi că El are puterea să o facă. Invitaţi-i pe cursanţi să găsească şi să 
sublinieze această întrebare. („Este mâna Mea scurtată în aşa fel încât nu poate mântui, ori 
nu am nicio putere ca să izbăvesc?”)
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă această întrebare, întrebaţi-i cum ar reformula 
această întrebare cu propriile lor cuvinte. (Dacă le este greu să înţeleagă expresia „mâna 
Mea este scurtată”, invitaţi un cursant să-şi întindă mâna către un alt cursant ca şi cum 
i-ar oferi ajutor. Apoi, rugaţi-l pe primul cursant să-şi „scurteze” mâna, ilustrând ideea de 
retragere a ajutorului sau de a da înapoi.) Cursanţii ar putea reformula întrebarea Dom-
nului spunând ceva de genul: „Îmi retrag Eu ajutorul sau nu-Mi întind mâna pentru a vă 
mântui? Credeţi că am puterea de a vă salva?”.
Ca răspuns la această întrebare, spuneţi-le cursanţilor că restul relatării din 2 Nefi 7 şi 8 
conţine multe exemple care arată dorinţa Salvatorului de a mântui poporul Său de legă-
mânt şi exemple care demonstrează că El are puterea să o facă.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să găsească dovadă că Salvatorul doreşte să mântuiască 
poporul Său de legământ şi că are puterea de a face astfel, împărţiţi următoarele şase 
pasaje din scripturi din 2 Nefi 8 între grupuri de cursanţi: versetele 1–3, 4–6, 7–8, 10–11, 
12–13 şi 14–16. (Dacă aveţi cel puţin 12 cursanţi în clasa dumneavoastră, desemnaţi 
pasajele echipelor de câte doi sau altor grupuri mici. Dacă aveţi mai puţin de 12 cursanţi, 
repartizaţi câtorva grupuri mai mult de un pasaj.) Rugaţi fiecare grup să găsească o expresie 
în pasajele care le-au fost repartizate sau pasaje care arată dorinţa Domnului de a ne mân-
tui şi puterea Sa de a face astfel. După acordarea unui timp suficient, invitaţi fiecare grup 
să citească membrilor clasei expresia pe care au găsit-o. Rugaţi-i să împărtăşească ceea ce 
au învăţat din acel pasaj. Puteţi invita cursanţii să marcheze expresiile pe care colegii lor de 
clasă le-au împărtăşit.
Pentru a încheia, referiţi-vă la lista scopurilor lui Iacov scrisă pe tablă. Invitaţi-i pe cursanţi 
să se gândească la legămintele pe care le-au făcut cu Domnul şi la binecuvântările pe care El 
le-a promis lor dacă ţin acele legăminte. Depuneţi-vă mărturia despre loialitatea Domnului 
faţă de noi şi legămintele Sale făcute cu noi şi mărturisiţi despre milostenia şi mântuirea de 
care putem avea parte dacă suntem credincioşi legămintelor pe care le-am făcut cu El.

Comentarii şi informaţii generale
2 Nefi 6:2. Ce preoţie au deţinut Lehi, Nefi şi 
Iacov?
Iacov a spus că el era „chemat de către Dumnezeu şi 
rânduit după felul ordinului Său sfânt” şi că a fost „uns 
de către fratele [său] Nefi” (2 Nefi 6:2). Când el a vorbit 
despre acest „ordin sfânt”, el s-a referit la Preoţia lui 
Melhisedec. Preşedintele Joseph Fielding Smith a scris 
că „nefiţii au oficiat în virtutea Preoţiei lui Melhisedec 
din zilele lui Lehi până în zilele apariţiei Salvatoru-
lui nostru printre ei” (Answers to Gospel Questions, 
compilaţie realizată de Joseph Fielding Smith jr, 5 vol. 
[1957–1966], 1:124).

2 Nefi 8. Adunarea din zilele din urmă 
Profeţia lui Isaia citată în 2 Nefi 8 vorbeşte despre adu-
narea lui Israel în zilele din urmă. Vârstnicul Bruce R. 
McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
ne-a învăţat despre natura spirituală a acestei adunări: 

„Ce implică, atunci, adunarea lui Israel? Adunarea lui 
Israel constă în a crede, a accepta şi a trăi în armonie 
cu tot ceea ce Domnul a oferit, odată, străvechiului 
Său popor ales. Ea constă în faptul de a avea credinţă 
în Domnul Isus Hristos, de a te pocăi, de a fi botezat, 
de a primi darul Duhului Sfânt şi de a ţine poruncile 
lui Dumnezeu. Ea constă în credinţa în Evanghelie, în 
a te alătura Bisericii şi a veni în împărăţie. Ea constă în 
primirea sfintei preoţii, în înzestrarea în locuri sfinte cu 
putere din cer şi în primirea tuturor binecuvântărilor lui 
Avraam, Isaac şi Iacov, prin rânduiala căsătoriei celes-
tiale” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], p. 
515). Folosind întrebări pentru analiză, puteţi încuraja 
cursanţii să se gândească la înţelesul versetelor pe care 
le studiază. În mod obişnuit, ar trebui să adresaţi aceste 
întrebări după ce cursanţii s-au familiarizat cu aceste 
versete. Întrebările pentru analiză, deseori, încep cu 
formulări de genul, „de ce credeţi” sau „ce credeţi”. 
De exemplu, aţi putea întreba: „Ce credeţi că înseamnă 
această expresie sau cuvânt?”.
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Introducere
Iacov şi-a început cuvântarea către nefiţi citând unele 
dintre profeţiile lui Isaia cu privire la modul cum 
Domnul Îşi va mântui poporul de legământ. Această 
parte a cuvântării lui Iacov se găseşte în 2 Nefi 6–8 
(vezi lecția 28 din acest manual). Continuarea acestei 
cuvântări, rostită pe parcursul a două zile, se găseşte în 
2 Nefi 9–10. După ce l-a citat pe Isaia, Iacov și-a împăr-
tăşit mărturia despre ispăşirea lui Isus Hristos – despre 

puterea Salvatorului de a ne salva de efectele căderii şi 
de consecinţele propriilor noastre păcate. Preşedintele 
Joseph Fielding Smith ne-a învăţat că 2 Nefi 9 conţine 
„unul dintre cele mai inspirante discursuri rostite vreo-
dată pe tema ispăşirii”. El a spus: „Acesta ar trebui citit 
cu atenţie de către fiecare persoană care caută salva-
rea” (Answers to Gospel Questions, compil. de Joseph 
Fielding Smith jr., 5 vol. [1957–1966], 4:57).

LECŢIA 29

2 nefi 9:1–26

Sugestii pentru predare

2 Nefi 9:1–9
Iacov explică efectele căderii.
Înainte de începerea lecţiei, scrieţi monstru îngrozitor în mijlocul tablei.
Începeţi lecţia explicând că 2 Nefi 9 conţine o continuare a cuvântării pe care cursanţii 
au început să o studieze în lecţia precedentă. Amintiţi-le cursanţilor că, în prima parte a 
cuvântării, care se găseşte în 2 Nefi 6–8, Iacov a citat din Isaia pentru a propovădui despre 
mila Salvatorului şi puterea Sa de a elibera poporul Său de legământ din starea de popor 
pierdut şi împrăştiat în care se găsea. În continuarea cuvântării sale, Iacov a vorbit despre 
modul în care Salvatorul ne mântuieşte pe toţi din starea noastră căzută şi păcătoasă.
Îndreptaţi atenţia cursanţilor înspre cuvintele scrise pe tablă.
• Ce vă vine în minte atunci când vă gândiţi la un monstru îngrozitor?
Ca răspuns la această întrebare, cursanţii pot menţiona creaturi imaginare. Dacă este aşa, 
explicaţi că unele lucruri reale pot fi mai înspăimântătoare decât creaturile imaginare, deoa-
rece sunt capabile să provoace mai mult rău. Informaţi cursanţii că Iacov a folosit sintagma 
„monstru îngrozitor” pentru a descrie o condiţie cu care ne confruntăm cu toţii şi consecin-
ţele negative veşnice care ar putea rezulta din aceasta. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 
2 Nefi 9:10 şi să caute cele două atribute ale monstrului descris de Iacov. Pe măsură ce cur-
sanţii împărtăşesc ceea ce au găsit, adăugaţi răspunsurile lor pe tablă, ca în figura de mai jos:

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă modul lui Iacov de a folosi cuvintele moarte și iad, 
explicaţi că ambele cuvinte se referă la un fel de separare. Când Iacov a folosit cuvântul 
moarte în această cuvântare, el s-a referit la „moartea trupului”, care înseamnă separarea 
trupului fizic de spirit. Când a folosit cuvântul iad, el s-a referit la „moartea spiritului”, care 
înseamnă separarea unei persoane de prezenţa lui Dumnezeu. În scripturi, această separare 
este deseori numită „moarte spirituală”.
Invitați cursanții să citească, în gând, 2 Nefi 9:6. Rugaţi-i să caute cauza morţii fizice şi a 
morţii spirituale.
• Care a fost evenimentul care ne-a adus nouă, tuturor, moarte fizică şi moarte spirituală? 

(Puteţi să explicaţi că, în urma căderii, toţi oamenii sunt alungaţi din prezenţa lui Dum-
nezeu şi că fiecare om va muri, la un moment dat.)

Monstru îngrozitor

moarte iad
„moartea trupului” „moartea spiritului”
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Explicaţi că, în 2 Nefi 9:7–9, Iacov ne învaţă ce s-ar întâmpla cu noi dacă nu ar fi nicio 
ispăşire şi dacă efectele căderii ar rămâne veşnice. Pentru a-i pregăti pe cursanţi să studieze 
aceste versete, puteţi defini câţiva dintre termenii din versetul 7: când Iacov a vorbit despre 
„prima judecată care a venit asupra omului”, el s-a referit la consecințele căderii lui Adam 
şi a Evei. Când a vorbit despre „coruptie”, el s-a referit la trupurile noastre muritoare, care 
vor muri. Când a vorbit despre „incorupţie”, el s-a referit la trupurile noastre înviate, care 
vor trăi pentru totdeauna.
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 9:7–9. Invitaţi membrii clasei să caute 
expresii care descriu ce s-ar întâmpla cu trupurile şi cu spiritele noastre dacă efectele morţii 
fizice şi ale morţii spirituale ar rămâne în veşnicie.
• Ce s-ar întâmpla cu trupurile noastre dacă nu ar exista ispăşirea?
• Ce s-ar întâmpla cu spiritele noastre dacă nu ar exista ispăşirea?
Pentru a sublinia care ar fi soarta noastră dacă nu ar exista ispăşirea lui Isus Hristos, rugaţi 
un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a vârstnicului D. Todd Christof-
ferson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli.

„Dacă separarea noastră de Dumnezeu şi moartea fizică ar fi permanente, 
libertatea morală de a alege nu ar avea nicio valoare. Da, am fi liberi să facem 
alegeri, dar care ar fi rostul? Rezultatul final ar fi întotdeauna acelaşi, indi-
ferent de faptele noastre: moartea, fără speranţa unei învieri şi fără speranţa 
unui loc în cer. Oricât de buni sau răi am alege să fim, noi toţi am ajunge «în-
geri ai unui diavol» [2 Nefi 9:9]” („Moral Agency”, Ensign, iunie 2009, p. 50).

2 Nefi 9:10–26
Iacov ne învaţă că prin ispăşire, Salvatorul ne eliberează de efectele căderii şi ne 
oferă iertarea păcatelor noastre.
Rugaţi cursanţii să recitească 2 Nefi 9:10.
• Potrivit celor relatate în acest verset, ce ne-a pregătit Dumnezeu?
Subliniaţi că mesajul principal al lui Iacov din această cuvântare este acela că Dumnezeu 
a pregătit „o cale pentru scăparea noastră din strânsoarea… [morţii şi iadului]”. Această 
scăpare–de la moartea fizică şi de la moartea spirituală cauzate de cădere–este asigurată 
datorită sacrificiului ispăşitor al lui Isus Hristos.
Împărţiţi membrii clasei în două grupuri. Invitaţi cursanţii din primul grup să citească, în 
gând, 2 Nefi 9:5, 19–21 şi să caute descrieri ale sacrificiului făcut de Salvator pentru noi. 
Invitaţi cursanţii din cel de-al doilea grup să citească, în gând, 2 Nefi 9:11–12, 15, 22 şi să 
caute expresii legate de felul cum Isus Hristos ne salvează de la moartea fizică. (Ar putea fi 
util să scrieţi aceste referinţe pe tablă.)
După ce li s-a acordat cursanților timp să citească, întrebaţi-i pe cei din primul grup 
următoarele:
• Prin ce suferinţe a fost dispus Salvatorul să treacă pentru a ne elibera de la moartea fizică 

şi de la moartea spirituală? Ce descrieri aţi găsit care au o însemnătate mare pentru voi?
• Iacov a subliniat că Isus Hristos a suferit durerile tuturor oamenilor. Ce înseamnă acest 

lucru pentru voi? Cum vă influenţează cunoaşterea acestui fapt sentimentele faţă de Sal-
vator ? (Pentru a-i ajuta pe cursanţi să reflecteze asupra magnitudinii sacrificiului Salva-
torului, puteţi să opriţi discuţia şi să subliniaţi că Salvatorul a suferit durerile tuturor celor 
care au trăit şi care vor trăi pe pământ. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să mediteze la natura 
personală a sacrificiului Salvatorului, puteţi să-i invitaţi să-şi scrie numele pe marginea 
textului din 2 Nefi 9:21, ca un memento al faptului că Salvatorul a suferit durerile lor.)

Întrebaţi cursanţii din cel de-al doilea grup următoarele:
• Ce expresii aţi găsit despre Isus Hristos salvându-ne de la moartea fizică?
• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 9:22, cine va fi înviat şi adus înapoi în prezenţa lui Dumnezeu?
Reveniţi la expresia „monstru îngrozitor” de pe tablă. Invitaţi cursanţii să spună, cu 
propriile cuvinte, ce ne-a învăţat Iacov despre cum putem fi salvaţi de acest „monstru”. 
Asiguraţi-vă că respectivii cursanţi înţeleg că, prin ispăşire, Isus Hristos eliberează toată 
omenirea de la moartea fizică şi moartea spirituală rezultate din cauza căderii. Invitaţi 
un cursant să scrie acest adevăr pe tablă.
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Amintiţi-le cursanţilor că, pe lângă faptul că izbăvește întreaga omenire de la moartea 
fizică şi spirituală cauzate de cădere, Isus Hristos ne poate elibera de la moartea spirituală 
cauzată de propriile noastre păcate.
Explicaţi că Iacov a descris starea oamenilor care se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în 
păcatele lor. Invitaţi cursanţii să caute aceste descrieri în timp ce unul dintre ei citeşte, cu 
glas tare, 2 Nefi 9:15–16, 27.
• Cum a descris Iacov starea acelora care se vor înfăţişa înaintea lui Dumnezeu în păcatele lor?
Explicaţi că Iacov a descris, de asemenea, starea oamenilor care se înfăţişează înaintea lui 
Dumnezeu în puritatea lor. Invitaţi cursanţii să caute aceste descrieri în timp ce unul dintre 
ei citeşte, cu glas tare, 2 Nefi 9:14, 18.
• Cum a descris Iacov starea acelora care se vor înfăţişa înaintea lui Dumnezeu în puritatea 

lor?
Subliniaţi că, deşi eliberarea de la cădere este un dar oferit întregii omeniri, eliberarea de 
consecinţele păcatelor noastre depinde, parţial, de dorinţele şi acţiunile noastre. Scrieţi pe 
tablă următoarele: Prin ispăşirea lui Isus Hristos, noi putem învinge consecinţele păcatelor 
noastre dacă…
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 9:21, 23–24. Rugaţi membrii clasei să 
completeze fraza de pe tablă.
• Potrivit celor relalate în aceste versete, cum aţi completa această frază? (Răspunsurile 

cursanţilor ar trebui să reflecte următoarea completare a frazei: Prin ispăşirea lui Isus 
Hristos, putem învinge consecinţele păcatelor noastre dacă avem credinţă în Isus 
Hristos, dacă ne pocăim, dacă suntem botezaţi şi dacă îndurăm până la sfârşit. 
Completați fraza de pe tablă pe măsură ce cursanții răspund la întrebări.)

Încheiaţi lecţia alegând una dintre activităţile care urmează. Ambele activităţi sunt menite 
să-i ajute pe cursanţi să mediteze asupra semnificaţiei ispăşirii Salvatorului în viețile lor şi 
să îşi împărtăşească sentimentele pe care le au faţă de El.
 1. Rugaţi cursanţii să parcurgă repede 2 Nefi 9:1–22 şi să găsească toate versetele care încep 

cu exclamaţia O. Invitaţi cursanţii să citească, cu glas tare, primele propoziţii din aceste 
versete.
Invitaţi cursanţii să scrie fraze asemănătoare în jurnalele pentru studiul scripturilor sau 
în caietele pentru seminar, prin care să descrie sentimentele lor de recunoştinţă faţă de 
Salvator şi faţă de sacrificiul Său făcut pentru ei. Rugaţi-i să urmeze modelul creat de 
Iacov, începând fiecare afirmaţie cu exclamaţia O şi încheind-o cu semnul exclamării. Ru-
gaţi câţiva cursanţi să împărtăşească propoziţiile lor după cum este potrivit. Asiguraţi-vă 
că ei înţeleg faptul că nu trebuie să se simtă obligaţi să împărtăşească sentimente sau 
experienţe care sunt prea particulare sau personale.

 2. Cântaţi sau citiţi împreună versurile imnului „Eu mă minunez” (Imnuri, nr. 117) sau 
ale unui alt imn despre ispăşirea lui Isus Hristos. Invitaţi cursanţii să selecteze versuri 
din imn care reflectă sentimentele lor cu privire la Salvator şi la sacrificiul Său ispăşitor. 
Permiteţi-le să împărtăşească celorlalţi membri ai clasei care sunt versurile alese de ei şi 
să explice de ce apreciază acele versuri.

Comentarii și informații generale
2 Nefi 9:7. Care ar fi efectele căderii dacă nu ar fi 
ispăşirea?
Vârstnicul D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a explicat care ar fi soarta noastră 
dacă nu ar exista ispăşirea lui Isus Hristos:

„Aşa cum moartea ne-ar distruge şi ar face ca libertatea 
noastră de a alege să nu aibă niciun sens dacă nu ar fi 
mântuirea lui Hristos, tot aşa, dacă nu ar fi harul Său, 
atunci păcatele şi alegerile noastre greşite ar face să fim 

pierduţi pentru totdeauna. Nu ar exista nicio cale de a 
ne repara complet greşelile şi, fiind necuraţi, nu am mai 
putea trăi din nou în prezenţa lui [Dumnezeu]…

Avem nevoie de un Salvator, un Mijlocitor care să biruie 
efectele păcatelor şi erorilor noastre, pentru ca acestea 
să nu ne fie fatale. Doar datorită ispăşirii lui Hristos pu-
tem depăşi efectele alegerilor noastre greşite şi putem 
fi justificaţi în faţa legii ca şi cum nu am fi păcătuit” 
(„Moral Agency”, Ensign, iunie 2009, p. 50).
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Introducere
După ce Iacov a depus mărturie că Isus Hristos salvează 
toată omenirea de efectele căderii şi ne oferă iertare 
pentru păcatele noastre, el şi-a încheiat cuvântarea. El 
a avertizat despre atitudinile şi comportamentele care 
duc la separarea de Domnul şi a mărturisit despre atitu-
dinile şi comportamentele care le permit oamenilor să 
vină la Hristos şi să fie salvaţi. În ziua următoare, Iacov a 
reiterat faptul că, deşi casa lui Israel avea să fie împrăş-
tiată din cauza păcatului, Domnul avea să Îşi aducă 

aminte de legămintele făcute cu ei şi să îi adune când se 
vor pocăi şi se vor întoarce la El. Iacov a profeţit că Isus 
Hristos avea să fie răstignit. El a profeţit, de asemenea, 
că ţara făgăduită a poporului Său avea să fie un loc al 
libertăţii, un loc fortificat împotriva tuturor naţiunilor 
şi un loc în care nu vor domni regi. Iacov şi-a îndemnat 
poporul să se împace cu voinţa lui Dumnezeu şi să nu 
uite că doar prin harul lui Dumnezeu puteau fi salvaţi.

Sugestii pentru predare

2 Nefi 9:27–54
Iacov îi invită pe toţi oamenii să vină la Hristos şi îi avertizează despre atitudinile 
şi comportamentele care ne separă de Domnul.
Scrieţi, pe tablă, de ce am nevoie de ajutor și ce trebuie să fac. Rugaţi cursanţii să-și imagineze 
o persoană care suferă de o boală îngrozitoare.
• De ce este important ca această persoană să înţeleagă că trebuie să caute ajutor?
• De ce este, de asemenea, important ca această persoană să înţeleagă ce trebuie să facă 

pentru a primi ajutor?
• Ce se va întâmpla dacă această persoană înţelege că are nevoie de ajutor, însă nu înţe-

lege ce trebuie să facă pentru a-l primi?
Amintiţi cursanților că, în lecţia precedentă, au studiat efectele căderii şi consecinţele păca-
telor noastre, învăţând despre motivul pentru care avem nevoie de Salvator. Mărturisiţi că 
El vrea să ne ajute şi să ne elibereze de consecinţele păcatelor noastre. Rugaţi cursanţii să 
se gândească dacă ştiu ce trebuie să facă pentru a obţine toate binecuvântările ispăşirii.
Explicaţi că Iacov a vrut să-şi ajute poporul să aleagă „calea vieţii veşnice” (2 Nefi 10:23). El 
a ajutat oamenii să înţeleagă că vor obţine viaţa veşnică numai dacă „[vor veni] la Dom-
nul” (2 Nefi 9:41). Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 9:41. Rugaţi cursanţii 
să caute descrierea făcută de Iacov a „căii” pe care trebuie s-o urmăm.
• Ce înseamnă să venim la Domnul? (Îi puteţi încuraja pe cursanţi să-şi imagineze viaţa ca 

fiind o cărare. Rugaţi-i să mediteze în linişte la locul unde îi duce cărarea. Îi aduc, alege-
rile pe care le fac, mai aproape de Salvator?)

• Ce cuvinte a folosit Iacov pentru a descrie „calea”? Ce ne învaţă cuvintele dreaptă şi 
îngustă despre modul în care ar trebui să ne trăim vieţile?

Subliniaţi că, legat de calea strâmtă şi îngustă, Iacov a folosit imaginea unei porţi. El s-a 
referit la Salvator ca fiind păzitorul porţii. Depuneţi-vă mărturia că putem fi iertaţi de 
păcatele noastre şi că putem primi viaţă veşnică numai prin intermediul lui Isus Hristos şi a 
ispăşirii Sale. Toate lucrurile pe care le facem şi care ne conduc spre viaţa veşnică – inclusiv 
rânduielile pe care le primim, rugăciunile pe care le rostim, mărturiile pe care le împărtăşim 
şi modul în care trăim – trebuie făcute în numele lui Isus Hristos.
• De ce este important pentru voi faptul că Salvatorul „nu foloseşte acolo niciun slujitor”? 

(Puteţi sublinia că Domnul cheamă slujitori, cum ar fi episcopi şi preşedinţi de ţăruş, 
pentru a acţiona în numele Său în calitate de judecători ai poporului. Cu toate acestea, El 
va fi Judecătorul nostru şi Cel care ne va dicta sentinţa finală în funcţie de modul în care 
ne-am trăit viaţa).

Predaţi prin Spirit
În calitate de învăţător 
al Evangheliei, trebuie 
să cautaţi îndrumarea 
Duhului Sfânt când vă 
pregătiţi şi când predaţi. 
„Şi Spiritul vă va fi dat 
vouă prin rugăciunea fă-
cută cu credinţă; şi dacă 
nu primiţi Spiritul, nu 
veţi propovădui” (D&L 
42:14).

LECŢIA 30

2 nefi 9:27–54 şi 2 nefi 10
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2 nefI  9 : 27 – 54 ş I  2  nefI  10

• În ce mod cunoaşterea că Domnul „nu poate fi înşelat” ne influenţează eforturile de a 
veni la El?

Explicaţi că, în versetele rămase din 2 Nefi 9, învăţăturile lui Iacov ne ajută să înţelegem în 
ce mod atitudinile şi faptele noastre ne influenţează capacitatea de a veni la Salvator. Unele 
atitudini şi fapte ne ajută să venim la Hristos, în timp ce altele ne împiedică să venim la El.
Pentru a ajuta cursanţii să descopere unele dintre aceste atitudini şi fapte, desenaţi o linie 
verticală în mijlocul tablei. În stânga liniei, scrieţi Ne îndepărtează de Hristos. Dedesubt, 
scrieţi:

1. 2 Nefi 9:27–33
2. 2 Nefi 9:34–39

În dreapta liniei, scrieţi Ne aduc la Hristos. Dedesubt, scrieţi:
3. 2 Nefi 9:23, 39, 42, 45–46
4. 2 Nefi 9:49–52

Daţi fiecărui cursant un număr între 1 şi 4. Invitaţi-i să citească, în gând, versetele asociate 
numărului primit. Rugaţi cursanţii din grupurile 1 şi 2 să identifice atitudinile şi faptele care 
ne îndepărtează de Salvator. Rugaţi cursanţii din grupurile 3 şi 4 să identifice atitudinile şi 
faptele care ne ajută să venim la Hristos şi să primim binecuvântările ispăşirii Sale. Puteţi 
îndemna cursanţii să marcheze în scripturile personale ceea ce au găsit.
După câteva minute, invitaţi-i pe cei care se oferă din grupurile 1 şi 2 să vină la tablă şi să 
scrie atitudinile şi faptele găsite de ei care ne îndepărtează de Salvator. Discutaţi despre 
unele dintre avertizările lui Iacov adresând unele sau toate întrebările următoare:
• Iacov a menţionat învăţătura şi banii, ambele putând fi lucruri bune. Cum pot alegerile 

noastre privind învăţătura şi banii să ne împiedice să venim la Domnul? (Subliniaţi că 
2 Nefi 9:28–29 este un pasaj ce conţine scriptură de bază. Îi puteţi îndemna pe cursanţi 
să marcheze acest pasaj).

• Ce credeţi că înseamnă a fi surd sau orb din punct de vedere spiritual? (Vezi 2 Nefi 
9:31–32.)

• Expresia „cu inima împietrită” (2 Nefi 9:33) se referă la cei ale căror inimi nu sunt des-
chise spre Dumnezeu şi care nu doresc să ţină legămintele făcute cu El. Cum ne împie-
dică această stare să primim binecuvântările depline ale ispăşirii?

• Care sunt unele dintre formele de idolatrie întâlnite astăzi? (Vezi 2 Nefi 9:37.)
Invitaţi cursanţii din grupurile 3 şi 4 să vină la tablă şi să enumere atitudinile şi faptele 
pe care le-au găsit care ne aduc la Salvator şi ne ajută să primim binecuvântările ispăşirii. 
Adresaţi întrebările de mai jos pentru a-i ajuta pe cursanți să analizeze ce au găsit.
• în 2 Nefi 9:23, Iacov ne aminteşte poruncile Domnului de a ne pocăi şi de a fi botezaţi. 

Cum ne ajută reînnoirea legămintelor făcute la botez prin luarea din împărtăşanie să 
venim la Domnul şi să primim binecuvântările ispăşirii Sale?

• Ce credeţi că înseamnă „a umbla după lucrurile spirituale”? (2 Nefi 9:39) Ce activităţi 
ne-ar ajuta să umblăm după „lucrurile spirituale”?

• Ce înseamnă expresia „îndepărtaţi-vă de păcatele voastre”? (2 Nefi 9:45)
• Ce credeţi că a vrut să spună Iacov când a spus beţi, mâncaţi şi a „[bucuraţi-vă] în abun-

denţă”? (Vezi 2 Nefi 9:50–51. Explicaţi că aceste versete se referă la hrănirea spirituală.)
Depuneţi mărturie că, atunci când venim la Domnul şi trăim în acord cu voinţa Sa, 
vom primi binecuvântările depline ale ispăşirii. Scrieţi acest principiu pe tablă, deasu-
pra listei create de cursanţi.
Îndemnaţi cursanţii să mediteze la modul în care au văzut cum acest principiu s-a adeverit 
în vieţile lor. Invitaţi-i să scrie în jurnalele pentru studiul scripturilor sau în caietele pentru 
seminar despre felul în care atitudinile şi faptele scrise în partea dreaptă a tablei i-au ajutat 
să se apropie de Salvator. Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ceea ce au scris (însă aju-
taţi-i să înţeleagă că nu trebuie să se simtă obligaţi să împărtăşească experienţe care sunt 
prea personale sau particulare).

Scrierea însărcinărilor 
pe tablă
Când rugaţi cursanţii 
să citească versete din 
scripturi, poate fi de 
folos să scrieţi referinţele 
pe tablă. Acest lucru îi va 
ajuta să-şi amintească ce 
au fost rugaţi să citească 
şi previne confuzia 
legată de însărcinarea 
primită.

2 Nefi 9:28–29 
este un fragment care 
conţine scriptură de 
bază. Folosiţi ideea de 
predare de la sfârşitul 
lecţiei pentru a-i ajuta 
pe cursanţi să memoreze 
acest fragment.
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2 Nefi 10
Iacov îşi încurajează poporul să se bucure şi să vină la Domnul.
Întrebaţi cursanţii dacă au primit vreodată un dar care să fi avut o însemnătate aparte de-
oarece cineva a depus un efort uriaş sau a făcut un sacrificiu pentru a-l dărui. Puteţi invita 
unul sau doi cursanţi să povestească experienţele lor.
• Cum ne putem exprima recunoştinţa pentru astfel de daruri?
• Cum ne putem exprima recunoştinţa pentru darul ispăşirii Salvatorului?
Explicaţi că, a doua zi după ce Iacov a predicat poporului despre ispăşirea lui Isus Hristos, 
el a depus din nou mărturie despre cum Domnul ne eliberează de la consecinţele păcatului. 
El şi-a învăţat poporul despre felul în care ar trebui să reacţioneze faţă de darul ispăşirii.
Rezumaţi 2 Nefi 10:1–19 explicând că Iacov a reiterat că, deşi membrii casei lui Israel aveau 
să fie împrăştiaţi din cauza păcatului, Domnul Îşi va aminti legămintele pe care le-a făcut 
cu ei şi îi va aduna când se vor pocăi şi se vor întoarce la El. Puteţi sublinia că versetul 3 din 
2 Nefi 10 este primul verset din Cartea lui Mormon în care se foloseşte titlul Hristos pentru 
a se face referire la Salvator.
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 10:20, 23–25. Invitaţi membrii clasei să 
identifice ce ne îndeamnă Iacov să facem ca reacţie faţă de darul ispăşirii. Puteţi sugera 
cursanţilor să marcheze ceea ce au găsit în aceste versete. Invitaţi-i să împărtăşească ceea 
ce au găsit.
Pregătiţi câte o foaie de prezentare pentru cursanţi cu următoarele întrebări (sau scrieţi 
întrebările pe tablă înainte de începerea lecţiei). Invitaţi cursanţii să aleagă o întrebare şi să 
îşi împărtăşească gândurile şi sentimentele cu privire la acea întrebare cu un coleg.
• Din prisma lucrurilor învăţate în această lecţie despre Salvator, care ar fi acelea pe care 

aţi dori să vi le amintiţi întotdeauna despre El?
• De ce pocăinţa este un mod important de a ne arăta recunoştinţa faţă de ceea ce a făcut 

Domnul pentru noi?
• Din ceea ce aţi învăţat despre Salvator, ce anume vă dă un sentiment de speranţă?
Încheiaţi explicând că verbul a împăca din 2 Nefi 10:24 înseamnă a aduce oamenii sau 
obiectele în armonie unii cu alții sau unele cu altele. De exemplu, doi prieteni ar trebui să 
se împace unul cu celălalt după o neînţelegere.
• Ce credeţi că înseamnă să ne împăcăm cu voinţa lui Dumnezeu?
Invitaţi cursanţii să mediteze la ceea ce au învăţat şi au simţit în timp ce au studiat şi discu-
tat 2 Nefi 9–10. Invitaţi-i să caute îndrumare de la Duhul Sfânt pentru a-i ajuta să deter-
mine un lucru pe care îl vor face pentru a se împăca cu voinţa lui Dumnezeu şi pentru a 
avea parte mai din plin de binecuvântările ispăşirii. De exemplu, un cursant şi-ar putea lua 
angajamentul să ţină seama de un anumit sfat primit de la Dumnezeu (vezi 2 Nefi 9:29), să 
renunţe la un anumit păcat (vezi 2 Nefi 9:45), sau să se gândească la un mod de a-şi aminti 
de Salvator mai des de-a lungul fiecărei zile (vezi 2 Nefi 10:20). Încurajaţi cursanţii să facă 
tot ce este necesar pentru a se „împăca cu voinţa lui Dumnezeu” (2 Nefi 10:24). Depu-
neţi-vă mărturia despre binecuvântările pe care le vom primi când vom face aceste lucruri.

Scriptură de bază–2 Nefi 9:28–29
Notă. Următoarea activitate este menită să-i ajute pe cursanţi să memoreze 2 Nefi 9:28–29. 
Datorită lungimii lecţiei de astăzi, puteţi face această activitate într-o altă zi, când aveţi mai 
mult timp la dispoziţie.
Începeți să citiți, cu glas tare, 2 Nefi 9:28–29 cu membrii clasei.
• Care sunt capcanele în care putem cădea în timp ce căutăm cunoaştere? Cum putem 

totuşi să căutăm cunoaştere, dar să evităm aceste capcane?
• Ce ne poate ajuta să „[ascultăm] de sfaturile lui Dumnezeu” pe măsură ce căutăm 

cunoaştere?
Încurajaţi cursanţii să continue să participe la seminar şi să-şi planifice să participe la insti-
tut după ce vor absolvi seminarul.
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Lecția pentru studiul acasă
2 Nefi 4–10 (unitatea 6)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le-au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat 2 Nefi 4–10 (unita-
tea 6) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (2 Nefi 4–5)
Când au studiat 2 Nefi 4, cursanţii s-au axat pe principiul 
că Dumnezeu îi sprijină pe cei care îşi pun încrederea în El 
(vezi 2 Nefi 4:12–35) şi au scris în jurnalele pentru studiul 
scripturilor ce trebuie să facă pentru a se încrede mai mult 
în Dumnezeu. În 2 Nefi 5, au văzut următoarele adevăruri 
exemplificate: supunerea faţă de revelaţiile lui Dumnezeu 
oferă siguranţă (vezi 2 Nefi 5:1–8). Pe măsură ce Evanghelia 
lui Isus Hristos devine modul nostru de viaţă, vom trăi mai 
fericiţi (vezi 2 Nefi 5:9–18, 26–27). Cursanţii şi-au analizat 
vieţile şi au stabilit ceea ce vor face pentru a trăi mai din plin 
„în fericire”.

Ziua 2 (2 Nefi 6–8)
În această lecţie, cursanţii au învăţat că Domnul este milos cu 
cei care se întorc la El (vezi 2 Nefi 6). Ei au reflectat la modul 
în care Domnul a fost milos cu ei. Au învăţat, de asemenea, 
că Salvatorul doreşte să mântuiască poporul Său de legă-
mânt şi că deţine toată puterea să o facă (vezi 2 Nefi 7–8).

Ziua 3 (2 Nefi 9)
Când au început să studieze 2 Nefi 9, cursanţii au învăţat 
ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista ispăşirea. Ei au studiat, de 
asemenea, următoarele adevăruri: ispăşirea lui Isus Hristos 
eliberează toată omenirea de la moartea temporală şi cea 
spirituală ce au rezultat ca urmare a căderii (vezi 2 Nefi 
9:1–22). Prin ispăşirea lui Isus Hristos putem învinge conse-
cinţele păcatelor noastre, dacă avem credinţă în Isus Hristos, 
ne pocăim, suntem botezaţi şi îndurăm până la sfârşit (vezi 
2 Nefi 9:14–27). Cursanţii au avut de scris un paragraf în 
care şi-au exprimat sentimentele cu privire la sacrificiul pe 
care Salvatorul l-a făcut pentru ei.

Ziua 4 (2 Nefi 9–10)
Când au terminat de studiat 2 Nefi 9 și au studiat 2 Nefi 10, 
cursanţii au reflectat la alegerile care i-ar putea separa de 
Domnul şi la cele care i-ar ajuta să se apropie de El. Au învăţat 
că, atunci când alegem să venim la Domnul şi să trăim în 
acord cu voinţa Sa, vom primi pe deplin binecuvântările 
ispăşirii.

Introducere
Dintre numeroasele adevăruri importante pe care cursanţii le-au 
studiat în această săptămână, subliniaţi importanţa ispăşirii lui 
Isus Hristos. Rugaţi-vă pentru îndrumare privind modul în care îi 
puteţi ajuta cel mai bine pe cursanţi să înţeleagă şi să se bizuie 
pe ispăşire. În timp ce predaţi, încurajaţi cursanţii să cugete la 
ceea ce trebuie să facă pentru a primi binecuvântările ispăşirii 
Salvatorului.

Notă. În timp ce pregătiţi această lecţie, rugându-vă, ţineţi cont 
de nevoile cursanţilor dumneavoastră – în special de nevoile 
celor care au probleme. Pe măsură ce vă rugaţi pentru anumiţi 
cursanţi şi pentru îndrumare despre cum aţi putea să le predaţi 
în modul cel mai eficient doctrinele şi principiile din scripturi, Du-
hul Sfânt vă va inspira să ştiţi cum să răspundeţi acestor nevoi.

Sugestii pentru predare

2 Nefi 4–5
Nefi îşi pune încrederea în Domnul; Domnul Îi desparte pe nefiţi 
de lamaniţi; nefiţii trăiesc în fericire.
Scrieţi informaţiile din tabelul următor pe tablă, sau pregătiţi foi 
de prezentare cu acest tabel pe care să le înmânaţi cursanţilor.

2 nefi 4 2 nefi 5

 1. Citiţi introducerea capi-
tolului şi pregătiţi-vă să-l 
rezumaţi în propriile voastre 
cuvinte.

 2. Citiţi 2 nefi 4:19 şi explicaţi 
ce credeţi că înseamnă a 
„[şti] în cine mi-am pus 
nădejdea”.

 3. Recitiţi ceea ce aţi scris în 
jurnalul pentru studiul scrip-
turilor la ziua 1, exerciţiul 4 
şi pregătiţi-vă să împărtăşiţi 
un mod prin care aţi dori 
să vă întăriţi încrederea în 
Domnul.

 1. Citiţi introducerea capi-
tolului și pregătiți-vă să 
rezumați acest capitol în 
propriile cuvinte.

 2. Citiți 2 nefi 5:27 și explicaţi 
ce credeţi că înseamnă a 
trăi „în fericire”.

 3. Recitiţi ceea ce aţi scris în 
jurnalul pentru studiul scrip-
turilor la ziua 1, exerciţiul 6. 
pregătiţi-vă să împărtăşiţi 
una dintre faptele sau 
atitudinile lui nefi şi felul în 
care, acţionând la fel ca el 
sau având aceeaşi atitudine, 
v-a influenţat fericirea.

Împărţiţi clasa în două. Cereţi cursanţilor din primul grup să se 
pregătească să predea 2 Nefi 4 şi celor din cel de-al doilea grup 
să predea 2 Nefi 5.

Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi, unul să facă parte din 
grupul care a avut de pregătit 2 Nefi 4, iar celălalt din grupul 
care a pregătit 2 Nefi 5. Invitaţi cursanţii să le împărtăşească 
propriilor colegi materialul pe care l-au avut de pregătit.
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2 Nefi 6–8
Iacov profeţeşte despre împrăştierea şi adunarea lui Israel şi 
citează profeţiile lui Isaia cu privire la loialitatea Salvatorului faţă 
de poporul de legământ.
Amintiţi-le cursanţilor că învăţăturile pe care Iacov le-a predat 
în prima zi a cuvântării sale se găsesc în 2 Nefi 6–9. Învăţăturile 
pe care le-a predat a doua zi sunt consemnate în 2 Nefi 10. În 
2 Nefi 6, Iacov a profeţit că iudeii Îl vor respinge pe Domnul şi că 
vor fi împrăştiaţi. Rugaţi cursanţii să citească 2 Nefi 7:1–2 şi să 
reformuleze, cu propriile cuvinte, ce cred ei că înseamnă aceste 
versete.

2 Nefi 9
Iacov predă despre modul în care ispăşirea Salvatorului ne 
eliberează de efectele căderii şi de consecinţele păcatului.
Împărtăşiţi următoarea afirmaţie rostită de preşedintele Ezra Taft 
Benson:

„La fel cum omul nu doreşte mâncare până nu îi este foame, tot 
aşa el nu doreşte salvarea lui Hristos până când nu înţelege de ce 
are nevoie de Hristos.

Nicio persoană nu ştie îndeajuns şi cu exactitate de ce are nevoie 
de Hristos până când nu înţelege şi acceptă doctrina căderii şi 
efectele ei asupra omenirii. Şi nicio altă carte din lume nu explică 
această doctrină vitală atât de bine precum o face Cartea lui 
Mormon” („The Book of Mormon and the Doctrine and Cove-
nants”, Ensign, mai 1987, p. 85).

Rugaţi cursanţii să-şi imagineze că un prieten i-a întrebat: „De 
ce avem nevoie de Salvator?”. Invitaţi membrii clasei să se 
pregătească să dea un răspuns în baza celor învăţate în 2 Nefi 9. 
Rugaţi-i să recapituleze 2 Nefi 9:7–10, 19–22 pentru a găsi un 
răspuns. Rugaţi cursanţii să împărtăşească răspunsurile lor.

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine modul în care 
Isus Hristos ne poate salva de consecinţele căderii, citiţi analogia 
preşedintelui Joseph Fielding Smith din materialul pentru lecţia 
despre 2 Nefi 9:10–27, în Unitatea 6: Ziua 3, din manualul 
cursantului. Puteţi ruga un cursant să deseneze pe tablă sau pe 
o coală de hârtie descrierea preşedintelui Smith. Dacă alegeţi să 
faceţi acest lucru, cereţi cursantului să explice desenul.

Invitaţi cursanţii să se gândească la sentimentele pe care le-ar 
avea dacă ar fi prinşi într-o groapă adâncă şi separaţi de Dumne-
zeu din cauza alegerilor pe care le-au făcut. Explicaţi că, dacă nu 
ar fi ispăşirea lui Isus Hristos, nu ar exista ocazii de a ne pocăi, nu 
ar exista speranţă şi nimeni nu ar putea scăpa de aceste conse-
cinţe ale păcatului.

Rugaţi un cursant să citească 2 Nefi 9:21–23 şi cereţi câtorva 
cursanţi să explice acest verset cu propriile lor cuvinte. Deşi 
răspunsurile lor ar putea fi diferite, asiguraţi-vă că următorul 
adevăr este clar: prin ispăşirea lui Isus Hristos putem învinge 
consecinţele păcatelor noastre.

Explicaţi că una dintre cele mai importante şanse pe care le avem 
când ne întâlnim cu toţii este aceea de a împărtăşi sentimente 
şi mărturii. Invitaţi cursanţii să împărtăşească sentimentele şi 
mărturiile lor despre Isus Hristos şi ispăşirea Sa. Dacă le vine greu 
să împărtăşească aceste lucruri, îi puteţi ruga să citească ce au 
scris în jurnalele pentru studiul scripturilor la ziua 3, exerciţiul 4. 
Vă puteţi adăuga mărturia proprie la mărturiile lor.

Rugaţi cursanţii să-şi imagineze că cineva s-a îmbolnăvit de o 
boală gravă. După aceea, discutaţi despre următoarele întrebări:

• De ce este important ca acea persoană să înţeleagă că trebuie 
să ceară ajutor?

• De ce este important ca acea persoană să înţeleagă şi ce 
trebuie să facă pentru a primi ajutor?

• Ce se va întâmpla dacă acea persoană înţelege că are nevoie 
de ajutor, dar nu înţelege ce trebuie să facă pentru a-l primi?

Întrebaţi-i pe cursanţi dacă ştiu ce trebuie să facă pentru a primi 
binecuvântările ispăşirii. Amintiţi-le că au studiat 2 Nefi 9:23, 
42–52 şi au identificat câteva fapte şi atitudini care ne ajută să 
venim la Hristos şi să invităm puterea sacrificiului Său ispăşitor 
să lucreze în vieţile noastre. Rugaţi-i să revadă versetele pe 
care le-au marcat şi lista pe care au scris-o în jurnalele pentru 
studiul scripturilor cu lucrurile care ne conduc la Salvator (ziua 4, 
exerciţiul 1). Invitaţi cursanţii să împărtăşească cum una sau mai 
multe dintre aceste fapte şi atitudini i-au adus mai aproape de 
Salvator. Depuneţi-vă mărturia că urmarea principiilor predate în 
aceste versete ne va ajuta să obţinem binecuvântările depline ale 
ispăşirii.

2 Nefi 10
Iacov îşi încurajează poporul să se bucure şi să vină la Domnul.
Citiţi 2 Nefi 10:23–24 împreună cu cursanţii. Amintiţi-le că la 
ziua 3, exerciţiul 6, au fost invitaţi să aleagă un lucru pe care îl 
vor face pentru a se împăca cu voinţa lui Dumnezeu. Încurajaţi-i 
să facă acest lucru.

Rugaţi cursanţii să împărtăşească şi alte cunoştinţe pe care le-au 
dobândit studiind capitolele din această săptămână. Dacă timpul 
vă permite, încheiaţi lecţia din această săptămână cântând sau 
citind împreună cuvintele imnului „Eu mă minunez” (Imnuri, 
nr. 117) sau ale unui alt imn despre ispăşirea lui Isus Hristos. 
Depuneţi-vă mărturia despre importanţa de a veni la Salvator şi 
despre realitatea binecuvântărilor ispăşirii.

Unitatea următoare (2 Nefi 11–25)
Pe măsură ce cursanţii vor studia 2 Nefi 11–25 în săptămâna 
care urmează, ei vor recunoaşte unele dintre cuvintele lui Isaia şi 
modul în care el a văzut zilele noastre şi ne-a avertizat cu privire 
la lucrurile pe care le-a văzut. Unele dintre aceste avertismente 
se referă la mass-media, la îmbrăcămintea noastră, la stilul 
nostru de viaţă şi la atitudinile noastre. Încurajaţi cursanţii să 
citească şi să spicuiască ce pot din 2 Nefi 11–25, chiar dacă nu 
înţeleg fiecare cuvânt în parte.
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Introducere
În 2 Nefi 11, Nefi şi-a exprimat dragostea faţă de 
cuvintele lui Isaia. El a mărturisit, de asemenea, că 
Iacov şi Isaia L-au văzut pe „[Mântuitor]… tot aşa cum 
L-am văzut eu” (2 Nefi 11:2). 2 Nefi 16 conţine rela-
tarea lui Isaia despre cum a fost curăţat de păcatele 
sale şi chemat să fie profet când L-a „văzut pe Domnul 
şezând pe un tron” (vezi 2 Nefi 16:1, 5–8). Atât Nefi, 
cât şi Iacov au predat despre importanţa de a pune în 
practică scrierile lui Isaia în vieţile noastre (vezi 1 Nefi 

19:23; 2 Nefi 6:5; 11:2) şi Domnul a declarat: „Mari sunt 
cuvintele lui Isaia” (3 Nefi 23:1). 2 Nefi 11 conţine câ-
teva dintre explicaţiile lui Nefi privind motivul includerii 
profeţiilor lui Isaia în cronica sa, servind astfel drept 
introducere pentru cuvintele lui Isaia din 2 Nefi 12–24. 
2 Nefi 25 serveşte drept concluzie pentru aceste capi-
tole şi conţine sfatul lui Nefi despre cum să înţelegem 
cuvintele lui Isaia (vezi lecţia 35 din acest manual).

Sugestii pentru predare

2 Nefi 11
Nefi îşi exprimă plăcerea de a mărturisi că salvarea vine prin Isus Hristos.
Invitaţi trei cursanţi să scrie o propoziţie despre ce s-a întâmplat la ultima lecţie. Rugaţi-i să 
nu îşi compare notiţele sau să discute despre ele. Pentru a demonstra avantajele faptului de a 
avea mai mulţi martori, rugaţi-i pe cei trei cursanţi să citească, cu glas tare, propoziţiile scrise 
de ei. După ce primul cursant îşi citeşte propoziţia, întrebaţi membrii clasei dacă este o relatare 
completă a evenimentelor petrecute în timpul ultimei lecţii. Apoi, rugaţi-l pe cel de-al doilea 
cursant să-şi împărtăşească propoziţia şi întrebaţi dacă este o relatare completă a celor petre-
cute în timpul ultimei lecţii. După ce şi cel de-al treilea cursant citeşte, întrebaţi acelaşi lucru.
• Care sunt avantajele de a avea mai mulţi martori?
Explicaţi că Domnul cheamă profeţi pentru ca aceştia să fie martorii Săi înaintea lumii. 
Îndemnaţi cursanţii să mediteze la ce a însemnat pentru ei să-i audă pe profeţi mărturisind 
despre Isus Hristos.
Scrieţi următoarea afirmaţie pe tablă: Studiind mărturiile profeţilor despre Isus Hristos, 
ne putem întări credinţa în Isus Hristos şi ne putem bucura în El.
Invitaţi un cursant să citească 2 Nefi 11:2–3.
• Potrivit celor relatate în aceste versete, care dintre experienţele pe care Nefi, Isaia şi Iacov 

le-au avut le-a dat posibilitatea de a fi martori speciali ai lui Isus Hristos?
• De ce credeţi că este important să avem o mărturie despre Isus Hristos de la mai mulţi 

profeţi? (Vezi, de asemenea, Mosia 13:33–35.)
Invitaţi cursanţii să citească repede primele cuvinte din fiecare verset din 2 Nefi 11:4–6 şi să 
caute o expresie pe care Nefi a repetat-o în fiecare verset.
• Ce înseamnă „a se desfăta” în ceva? (Puteţi explica faptul că expresia a se desfăta su-

gerează un sentiment mai puternic decât acela de a plăcea sau a fi interesat de ceva. 
Implică o experienţă plină de bucurie şi de satisfacţie.)

Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 11:4–7 şi să identifice lucrurile în care se desfată 
Nefi. Apoi, grupaţi membrii clasei câte doi. Rugaţi cusanţii să împărtăşească expresiile care 
i-au impresionat cel mai mult, precum şi motivul pentru care au fost impresionaţi. Invi-
taţi-i, de asemenea, să împărtăşească ceea ce îi desfată sau ce îi bucură pe ei legat de Isus 
Hristos.
Citiţi, cu glas tare, 2 Nefi 11:8 şi rugaţi cursanţii să caute un motiv pentru care Nefi a inclus 
scrierile lui Isaia în cronica sa.
• Ce a sperat Nefi că vor învăţa poporul său şi viitorii cititori ai Cărţii lui Mormon când vor 

citi cuvintele lui Isaia?

Să-l înţelegem 
pe Isaia
S-ar putea ca învăţăto-
rilor şi cursanţilor să li 
se pară greu de înţeles 
cuvintele lui Isaia din 
Cartea lui Mormon. 
Președintele Boyd K. Pa-
cker, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, 
a spus că, pe măsură ce 
studiem Cartea lui Mor-
mon, aceste capitole pot 
părea o barieră. Apoi, a 
spus: „Nu vă opriţi din 
citit! Înaintaţi prin acele 
capitole greu de înţe-
les…chiar dacă înţelegeţi 
foarte puţin. Continuaţi, 
chiar dacă tot ce faceţi 
este să răsfoiţi şi să 
prindeţi doar câte o idee 
ici şi colo” („The Things 
of My Soul”, Ensign, mai 
1986, p. 61).

LECŢIA 31

2 nefi 11 şi 16
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LeCţIa 31

Următoarea listă conţine câteva motive pe care le-a avut Nefi să includă scrierile lui Isaia în 
cronica sa.
 1. Isaia L-a văzut pe Salvator, tot așa cum L-au văzut și Nefi şi Iacov (vezi 2 Nefi 11:2–3; 

vezi, de asemenea 2 Nefi 16:1–5, care conține descrierea lui Isaia a viziunii în care L-a 
văzut pe Salvator).

 2. Nefi s-a desfătat depunând mărturie despre Hristos; Isaia a depus, de asemenea, măr-
turie despre Hristos (vezi 2 Nefi 11:4, 6; vezi, de asemenea, 2 Nefi 17:14 şi 19:6–7, două 
exemple cu profeţiile lui Isaia despre Salvator).

 3. Nefi s-a desfătat în legămintele Domnului (vezi 2 Nefi 11:5). Profeţiile lui Isaia au avut 
legătură cu legămintele Domnului. De exemplu, el a profeţit despre munca ce se va face 
în temple în zilele din urmă (vezi 2 Nefi 12:1–3).

Explicaţi că atât în această lecţie, cât şi în următoarele trei, cursanţii vor studia şi vor discuta 
cuvintele lui Isaia din 2 Nefi 12–24. Îndemnaţi-i să caute, în aceste capitole, adevărurile 
care le vor întări mărturiile cu privire la Salvator şi care îi vor ajuta să se bucure în El. In-
vitaţi cursanţii să împărtăşească câteva dintre versetele lor preferate din aceste capitole cu 
membrii familiilor lor şi cu prietenii lor.

2 Nefi 16
Isaia este chemat să slujească în calitate de profet.
Explicaţi că, în continuare, veţi studia 2 Nefi 16, deoarece conţine relatarea lui Isaia despre 
o viziune în care el a primit chemarea de profet. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să se pregă-
tească să înţeleagă această viziune, explicaţi-le că scrierile lui Isaia conţin un limbaj simbo-
lic. Scripturile sunt bogate în simboluri, modele şi expresii la figurat. Subliniaţi că, într-unul 
dintre versetele pe care le-au citit mai devreme, Nefi a declarat: „Toate lucrurile care au fost 
date de Dumnezeu omului, de la începutul lumii, sunt o reprezentare a lui [Isus Hristos]” 
(2 Nefi 11:4). Unul dintre modurile prin care scripturile ne învaţă despre misiunea salva-
toare a Domnului este utilizarea simbolurilor şi a modelelor.
Scrieţi următoarele cuvinte şi expresii pe tablă: trenă, serafimi (îngeri) cu şase aripi fiecare, 
fum, cărbune aprins.
Întrebaţi cursanţii la ce se gândesc când văd sau aud aceste cuvinte. După o discuţie scurtă, 
explicaţi că Isaia a folosit aceste cuvinte în relatarea lui despre chemarea sa de a fi profet 
al lui Dumnezeu. (Încercaţi să-i ajutaţi pe cursanţi să înţeleagă semnificaţiile sugerate de 
Isaia. Aveţi grijă să nu analizaţi în mod excesiv înţelesurile limbajului simbolic. În schimb, 
ajutaţi cursanţii să vadă aplicabilitatea mesajelor lui Isaia în vieţile lor.)
Rugaţi un cursant să citească 2 Nefi 16:1. (În cazul în care cursanţii au ediţia SZU a versiu-
nii King James a Bibliei, îi puteţi ruga să deschidă la Isaia 6, care conţine note de subsol şi 
mijloace ajutătoare pentru studiu care vor înlesni înţelegerea pasajelor din scripturi studiate 
în această lecţie.)
Explicaţi că, în acest verset, cuvântul trenă se referă la tivul sau marginile unei robe.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 16:2–3. Explicaţi că „serafimi” sunt îngeri 
care locuiesc în prezenţa lui Dumnezeu.
• Ce ar putea reprezenta cele şase aripi ale serafimilor? (Le puteţi sugera cursanţilor să 

citească Doctrină şi legăminte 77:4 pentru a le da un indiciu. Imaginea aripilor simboli-
zează puterea de se mişca şi de a acţiona.)

• Care sunt cuvintele care exprimă atitudinea serafimilor faţă de Domnul?
• Când aţi simţit ceva asemănător faţă de Dumnezeu?
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 16:4 şi Apocalipsa 15:8. Rugaţi membrii 
clasei să caute înţelesul expresiei „plină de fum”. (Îi puteţi ajuta pe cursanţi să înţeleagă că 
fumul reprezintă prezenţa, puterea şi slava Domnului.) Le puteţi sugera cursanţilor să scrie 
Apocalipsa 15:8 pe marginea scripturilor, în dreptul versetului 2 Nefi 16:4.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 16:5. Rugaţi membrii clasei să caute expresiile 
care descriu modul cum s-a simţit Isaia în prezenţa Domnului. (În cazul în care cursanţii au 
ediţia SZU a versiunii King James a Bibliei, rugați-i să caute Isaia 6:5, notele de subsol a şi b.)
• Ce credeţi că a vrut să spună Isaia prin: „Eu sunt pierdut; pentru că sunt un om cu buze 

necurate”? (Puteţi explica faptul că, în Isaia 6:5, cuvântul pierdut a fost tradus dintr-un 
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cuvânt evreiesc care înseamnă „alungat”, iar expresia buze necurate se referă la faptul că 
Isaia a conştientizat atât păcatele sale, cât şi pe cele ale poporului său. Isaia a exprimat 
faptul că se simţea nedemn să fie în prezenţa Domnului.)

Oferiţi-le cursanţilor timp să cugete la motivul pentu care Isaia s-a simţit astfel. Explicaţi că 
mai mulţi profeţi au declarat că s-au simţit nepotriviţi când şi-au primit chemarea. Preșe-
dintele Spencer W. Kimball a descris convorbirea telefonică în care preşedintele J. Reuben 
Clark jr., din Prima Preşedinţie, l-a informat că fusese chemat să slujească în Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli:
„«O, frate Clark! Eu? Doar nu vă referiți la mine?! Trebuie să fie o greşeală. Cu siguranţă nu 
v-am auzit bine». Spuneam aceste cuvinte în timp ce mă cufundam în scaun şi alunecam 
spre podea…
«O, frate Clark! Pare imposibil. Sunt atât de slab şi neînsemnat, limitat şi incapabil»” 
(Edward L. Kimball şi Andrew E. Kimball jr., Spencer W. Kimball: Twelfth President of The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [1977], p. 189).
Ajutaţi cursanţii să înţeleagă că Isaia, un om neprihănit, s-a simţit „pierdut” şi „necurat” 
să stea în prezenţa Domnului. Care dintre noi nu s-ar simţi nedemn să stea înaintea lui 
Dumnezeu?
Scrieţi următorul adevăr pe tablă: Putem fi curăţaţi de nevrednicia noastră prin ispăşi-
rea lui Isus Hristos.
Dacă este posibil, arătaţi-le cursanţilor o bucată de cărbune sau de lemn ars. Întrebaţi-i 
cum ar arăta această bucată abia scoasă din foc.
• Ce i s-ar întâmpla cuiva care ar atinge un cărbune aprins?
Citiţi, cu glas tare, 2 Nefi 16:6–7. Rugați cursanții să citească în același timp, în gând, şi să 
caute experiența pe care a avut-o Isaia cu un cărbune aprins. (În cazul în care cursanţii au 
ediţia SZU a versiunii King James a Bibliei, rugaţi-i să caute Isaia 6:6, nota de subsol a şi 
Isaia 6:7, notele de subsol a şi b.)
• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 16:7, ce a însemnat când îngerul i-a atins, în mod simbolic, 

buzele lui Isaia cu un cărbune aprins? (Puteţi explica faptul că acel cărbune aprins este 
un simbol al curăţirii. Când îngerul din viziunea lui Isaia i-a atins buzele cu acel cărbune, 
acesta L-a reprezentat pe Domnul curăţindu-l pe Isaia de nevrednicia lui şi iertându-i 
păcatele.)

Acordaţi cursanţilor câteva momente să se gândească la ocazii în care au simţit puterea 
curăţătoare a ispăşirii lui Isus Hristos.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 16:8–13. Invitaţi un cursant să rezume ceea ce 
Domnul a spus despre slujirea lui Isaia printre oameni. (Puteţi să explicaţi că Domnul l-a 
avertizat pe Isaia că predica sa către israeliţii rebeli va fi în mare măsură ignorată, dar că el 
trebuia să continue să predice până când „ţara va fi pustie cu totul”. Cu alte cuvinte, Dom-
nul Îşi va continua cu îndurare misiunea de salvare prin intermediul slujitorilor Săi „atât 
timp cât timpul va fi sau cât pământul va dura ori cât va fi vreun om pe faţa pământului ca 
să fie salvat” [Moroni 7:36].)
Explicaţi că Isaia a devenit un martor puternic al Domnului Isus Hristos şi al Evangheliei 
Sale. Depuneţi-vă mărturia că Salvatorul este real, că ne poate ierta păcatele şi că, pe măsură 
ce simţim puterea ispăşirii în vieţile noastre, putem să fim şi noi martori ai Salvatorului.

Comentarii şi informaţii generale
2 Nefi 16:2–3. Au îngerii aripi?
„Un înger al Domnului nu are niciodată aripi” (Joseph 
Smith, în History of the Church, 3:392). Atunci de ce 
Isaia i-a descris pe îngeri cu aripi? Vârstnicul Bruce R. 
McConkie a explicat că descrierea este simbolică: 

„Faptul că aceste fiinţe sfinte i-au fost arătate lui Isaia 
cu aripi a fost numai pentru a le simboliza «puterea 
de a se mişca, de a acţiona etc.» ca şi în cazul viziunilor 
primite de alţi profeţi. (D&L 77:4)” (Mormon Doctrine, 
ed. a 2-a [1966], p. 703).
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Introducere
Isaia a condamnat ticăloşia poporului din vremea sa şi 
ticăloşia multor oameni din zilele din urmă. El a aver-
tizat împotriva numirii răului bine şi a binelui rău. El, 
de asemenea, a pus accent pe restaurarea Evangheliei 

în zilele din urmă, inclusiv pe semnificaţia templului şi 
a importanţei de a fi curăţat de păcatele lumii. Pentru 
mai multe informaţii despre Isaia, vezi lecţia 21 din 
acest manual.

Sugestii pentru predare

2 Nefi 12–15
Isaia îi deosebeşte pe oamenii ticăloşi din Israel de cei neprihăniţi.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă contextul lecţiei de astăzi, începeţi ora amintin-
du-le că în lecţia precedentă au învăţat despre chemarea lui Isaia de a fi profet. Astăzi, 
urmează să înveţe despre oamenii pe care Isaia i-a învăţat.
Ajutaţi-i pe cursanţi să înţeleagă că, atunci când Isaia a descris acţiunile poporului de legă-
mânt al Domnului din zilele sale, el a descris, de asemenea, unii oameni din zilele noastre. 
Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat: „Cartea 
lui Isaia conţine numeroase profeţii care par să se împlinească în mai multe feluri… Faptul 
că multe dintre aceste profeţii pot avea multiple semnificaţii accentuează importanţa de a 
căuta revelaţie de la Duhul Sfânt care să ne ajute să le înţelegem” („Scripture Reading and 
Revelation”, Ensign, ian. 1995, p. 8).
Înainte de începerea lecţiei, copiaţi următorul tabel pe tablă sau pregătiţi-l pe foi de pre-
zentare. Lăsaţi-le cursanţilor spaţiu suficient pentru a putea scrie în fiecare coloană.

2 nefi 12:5–12, 17–19; 13:8–9 2 nefi 13:16–26

Ce atitudini şi comporta-
mente reflectă păcatele 
acestor oameni?

Ce se va întâmpla cu 
acești oameni din cauza 
păcatelor lor?

Explicaţi că acest tabel îi va ajuta pe membrii clasei să analizeze consecinţele acţiunilor 
oamenilor care nu trăiesc în acord cu legămintele pe care le-au făcut.
Împărţiţi membrii clasei în două. Rugaţi cursanţii din primul grup să studieze 2 Nefi 12:5–
12, 17–19; 13:8–9. Rugaţi cursanții din cel de-al doilea grup să studieze 2 Nefi 13:16–26. 
Rugaţi cursanţii să citească versetele primite şi să identifice răspunsurile la cele două în-
trebări aflate în partea stângă a tabelului. Dacă ați desenat tabelul pe tablă, invitaţi câte un 
cursant din fiecare grup să scrie răspunsurile sale în coloana potrivită. Dacă tabelul a fost 
distribuit pe o foaie de prezentare, rugaţi-i pe cursanţi să-şi scrie răspunsurile pe foaie.
Explicaţi celui de-al doilea grup că Isaia a prevăzut consecinţele îmbrăcămintei şi a 
comportamentului extravagant al femeilor din zilele sale şi al acelora din viitor. În 2 Nefi 
13:16–26 sunt descrise lucrurile pe care le-a văzut. Cu toate că Isaia s-a adresat în mod 
anume „fiicelor Sionului”, cuvintele sale sunt valabile şi în cazul bărbaţilor. (Puteţi sublinia 
că profeţia din 2 Nefi 14:1 nu se referă la căsătoria pluralistă. Se referă la bărbaţii care au 
murit în războiul descris în 2 Nefi 13:25–26, lăsând în urmă multe femei văduve.)
După ce cursanţii au avut suficient timp să răspundă la întrebările din tabel, adresaţi-le 
următoarea întrebare:

Să menţinem 
atenţia cursantilor
Următoarele sugestii va 
pot ajuta să menţineţi 
atenţia cursanţilor în 
timpul lecţiei: (1) Aju-
taţi-i pe cursanţi să vadă 
cum se pune în practică 
această lecţie în vieţile 
lor; (2) schimbaţi-vă 
tonul vocii în timp ce 
predaţi; (3) Păstraţi con-
tactul vizual cu respecti-
vii cursanți; (4) dacă este 
posibil, plimbați-vă prin 
clasă în timp ce predați.

LECŢIA 32

2 nefi 12–15
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• Ce păcate au comis aceşti oameni? (Răspunsurile pot include: mândria, idolatria, deşer-
tăciunea lumească şi vanitatea.) Care sunt expresiile care arată că oamenii erau vinovaţi 
de aceste păcate? Care au fost consecinţele acestor păcate?

• Isaia a vorbit despre faptul că ţara era „plină de idoli” (2 Nefi 12:8). Care sunt unele 
forme de idolatrie întâlnite astăzi?

Ca parte a acestei discuţii, citiţi următorul sfat al preşedintelui Spencer W. Kimball:
„Idolii moderni sau dumnezeii falşi pot lua forma îmbrăcămintei, a caselor, a afacerilor, 
a maşinăriilor, a automobilelor, a ambarcaţiunilor de agrement şi a celorlalte numeroase 
lucruri materiale ce ne pot abate de la cărărea care duce la Dumnezeire… Mulţi băieţi 
tineri decid să meargă la facultate când, mai întâi, ar trebui să meargă în misiuni. Diploma 
obţinută, bogăţia şi siguranţa ce rezultă în urma studiului la facultate par atât de dezirabile 
încât misiunea trece pe locul al doilea… Mulţi preaslăvesc vânătoarea, pescuitul, vacanţele, 
picnicurile de la sfârşit de săptămână şi plimbările. Alţii au ca idoli jocurile sportive, base-
ball-ul, fotbalul, coridele sau golful… O altă imagine pe care oamenii o preaslăvesc este cea 
a puterii şi a prestigiului” (The Miracle of Forgiveness [1969], p. 40–41).
• Isaia a profeţit despre unii oameni care îşi vor arăta mândria şi deşertăciunea lumească 

prin modul lor de a se îmbrăca. Cum ne putem feri de atitudinile şi tendinţele lumeşti?
Scrieţi pe tablă cuvântul vai. Explicaţi că expresia vai se referă la tristeţe şi suferinţă. Profeţii 
din vechime au folosit uneori acest cuvânt pentru a reliefa consecinţele păcatului. (Cur-
sanţii îşi pot aminti că au văzut acest cuvânt de mai multe ori în 2 Nefi 9:27–38.) Invitaţi 
cursanţii să asculte în timp ce citiţi pasajul 2 Nefi 15:18–23, cu glas tare. (Îi puteți îndemna 
pe cursanţi să marcheze cuvântul vai şi expresiile care descriu ce comportamente şi atitu-
dini aduc tristeţe şi suferinţă. De asemenea, le puteţi sugera să scrie definiţia expresiei vai 
pe marginea acestor versete.)
• Ce înseamnă 2 Nefi 15:20 pentru voi?
• În ce feluri aţi văzut că oamenii în zilele noastre numesc „răul bine şi binele rău”?
Spuneţi cursanţilor că urmează să citească despre un grup de oameni care şi-a ţinut 
legămintele. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 14:2–4. Rugaţi-i pe ceilalţi 
cursanţi să caute descrierea făcută de Isaia acestui grup de oameni.
• Care sunt cuvintele sau expresiile care indică faptul că acest grup de oameni a fost diferit 

de celelelte grupuri de oameni despre care am studiat? (Puteţi scrie răspunsurile cursan-
ţilor pe tablă.)

Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 14:5–6 şi să caute cele trei locuri despre care 
Isaia a spus că vor oferi protecţie spirituală. Asiguraţi-vă că respectivii cursanţi identifică 
şi înţeleg cuvintele locuință (casă sau cămin), adunare (locuri pentru congregaţii, cum ar fi 
ramuri, episcopii sau ţăruşi) şi tabernacol (templu). Explicaţi că „[norul] de fum în timp de 
zi şi strălucirea unui foc cu flăcări în timp de noapte” se referă la protecţia şi îndrumarea 
pe care Moise şi poporul său le-au primit de la Domnul în pustiu (vezi Exodul 13:21–22). 
Aceste cuvinte ne amintesc de protecţia şi îndrumarea pe care le putem primi de la Dom-
nul. Subliniaţi, de asemenea, că Isaia a asemănat templul cu un adăpost care protejează 
împotriva căldurii şi un „adăpost” sau refugiu împotriva furtunii şi a ploii.
• Când aţi simţit protecţia sau îndrumarea Domnului în casele voastre sau la Biserică?
• Când aţi avut parte de mângâiere sau protecţie spirituală în templu?
• Ce gen de oameni vor locui în căminele şi vor preaslăvi în bisericile sau templele descrise 

în versetele 5–6?
• Ce putem face pentru a transforma căminele şi ramurile sau episcopiile noastre în locuri 

de apărare împotriva lumii?
Rezumaţi capitolele 12–15 explicând că în acestea învăţăm faptul că ţinerea legămintelor 
noastre ne oferă binecuvântări de protecţie spirituală, în timp ce încălcarea legă-
mintelor noastre ne lasă fără protecţia Domnului. Asiguraţi-i pe cursanţi că îşi pot crea 
singuri, în vieţile lor, un mediu ca cel descris în 2 Nefi 14:5–6.

2 Nefi 12:1–5; 15:26
Isaia profeţeşte despre temple şi despre Biserica Domnului stabilită în zilele din urmă.
Desenaţi pe tablă următoarea schiţă a unui munte şi a unui templu:
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• Care sunt câteva dintre asemănările dintre un munte şi un templu? (Răspunsurile pot 
include faptul că ambele sunt nobile şi maiestuoase şi ambele ne inspiră să privim spre 
cer.)

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 12:2–5 şi să caute ceea ce Dumnezeu a promis 
că va porunci să fie construit în zilele din urmă şi modul în care acest lucru va binecuvânta 
vieţile oamenilor.
• La ce se referă termenul „muntele Domnului”? (Face referire, în special, la Templul Salt 

Lake, dar se poate referi şi la alte temple pe care Domnul a poruncit să fie construite în 
zilele din urmă.)

• Ce binecuvântări primim în „casa Domnului” în zilele din urmă? (Un principiu pe care 
cursanţii l-ar putea identifica este acela că Dumnezeu a poruncit să se construiască 
temple pentru a ne învăţa căile Sale şi pentru a ne ajuta să păşim pe cărările Lui 
[vezi 2 Nefi 12:3].)

• Cum ne ajută templele să păşim pe căile Domnului?
Citiţi următoarea afirmaţie în care preşedintele Gordon B. Hinckley vorbeşte despre impor-
tanţa templelor:
„Aceste clădiri unice şi minunate şi rânduielile care sunt administrate în incinta lor re-
prezintă stadiul suprem al preaslăvirii noastre. Aceste rânduieli devin expresiile cele mai 
profunde ale religiei noastre. Îi îndemn pe membrii noştri de pretutindeni, cu toată puterea 
de convingere de care sunt capabil, să trăiască demn de a deţine o recomandare pentru 
templu, să-şi procure una, să o considere un lucru de valoare şi să depună mai mult efort 
pentru a merge la casa Domnului şi să aibă parte de spiritul şi binecuvântările de acolo” 
(„Of Missions, Temples, and Stewardship”, Ensign, nov. 1995, p. 53).
• Cum ar putea templele să ne ajute să evităm consecinţele ticăloşiilor descrise în 2 Nefi 

12–15? (Răspunsurile pot include următoarele: Când facem şi ţinem legămintele din 
templu suntem întăriți împotriva ticăloşiei, atât noi, cât şi familiile noastre. Preaslăvirea 
în templu cu regularitate ne aminteşte de Salvator, de sacrificiul Său ispăşitor şi de legă-
mintele pe care le-am făcut. Când trăim demn de a deţine o recomandare pentru templu, 
avem speranţă că vom primi binecuvântările vieţii eterne. Acea speranţă ne motivează să 
continuăm să trăim în neprihănire.)

• Cum v-a inspirat şi binecuvântat templul?
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 15:26. Rugaţi membrii clasei să identifice 
expresia care arată ce „va înălţa” Domnul pentru a aduna poporul în zilele din urmă. Expli-
caţi că termenul steag se referă la un drapel sau stindard folosit ca punct de regrupare sau 
semnal de adunare, în special în luptă.
• Ce reprezintă „steagul pentru naţiuni” despre care a profeţit Isaia?
Citiţi următoarea afirmaţie a preşedintelui Joseph Fielding Smith:
„Acel steag [este] Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, care a fost în-
temeiată pentru ultima dată, pentru a nu mai fi niciodată distrusă sau dată altui popor. A 
fost cel mai mare eveniment pe care l-a văzut lumea după momentul în care Mântuitorul 
a fost ridicat pe cruce şi a înfăptuit ispăşirea infinită şi eternă. A însemnat mai mult pentru 
omenire decât orice altceva ce s-a petrecut după acel moment” (Doctrines of Salvation, 3 
vol. [1954–1956], 3:254–255).
• În cel fel este Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă „un steag pentru 

naţiuni”?
• Ce binecuvântări aţi primit în viaţa voastră datorită statutului vostru de membri ai 

Bisericii?
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• Gândiţi-vă la toate binecuvântările pe care le-aţi primit şi la adevărurile pe care le-aţi 
învăţat în calitate de membri ai Bisericii. Ce adevăr aţi putea împărtăşi cu alţii care i-ar 
ajuta să se adune la „steagul pentru naţiuni”?

Mărturisiţi că Domnul ne-a binecuvântat cu mult ajutor pentru a avea o viaţă plină de suc-
ces în zilele din urmă. El îi va binecuvânta pe cei care aleg să vină la El. Pe măsură ce facem 
legăminte cu El şi le onorăm, El ne va ajuta să păşim pe căile Sale.
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Introducere
În 2 Nefi 17–20, Nefi consemnează o istorisire despre 
Isaia care încerca să-i convingă pe regele Iudeii şi pe po-
porul său să se încreadă în Domnul în loc să se încreadă 
în alianţele lumeşti. Folosind reprezentări şi metafore, 

Isaia profeţeşte despre evenimente din vremea lui, de-
spre naşterea lui Isus Hristos şi despre distrugerea celor 
ticăloşi la cea de-a Doua Venire a Domnului.

Sugestii pentru predare

2 Nefi 17–18; 19:1–7
Oamenii din împărăţia lui Iuda nu îşi pun încrederea în Isus Hristos.
Începeţi lecţia rugându-i pe cursanţi să facă o listă cu cât mai multe titulaturi pentru Isus 
Hristos. Scrieţi răspunsurile lor pe tablă. Apoi, rugaţi-i să citească 2 Nefi 17:14. Adăugaţi 
titlul Emanuel la lista de pe tablă sau încercuiţi acest titlu dacă există deja. Invitaţi cursanţii 
să găsească înţelesul acestui nume în Matei 1:23 sau în Ghidul pentru scripturi.
• Ce înseamnă titlul Emanuel? („Dumnezeu cu noi”)
Subliniaţi că semnificaţia supremă a profeţiei lui Isaia despre Emanuel se găseşte în Matei 
1:18–25. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, acest pasaj.
• Cum a fost îndeplinită profeţia lui Isaia despre Emanuel?
• Când aţi simţit în viaţa voastră că Domnul este cu adevărat Emanuel sau „Dumnezeu cu 

noi”?
Explicaţi că 2 Nefi 19:6–7 este una dintre cele mai cunoscute profeţii despre Salvator. Citiţi 
acest pasaj cu glas tare. Subliniaţi că acest pasaj conţine mai multe titulaturi prin care este 
cunoscut Isus Hristos. (Dacă vreuna dintre aceste titulaturi nu se găseşte deja pe tablă, 
adăugaţi-o la listă.)
• Care dintre aceste titulaturi descrie cel mai bine sentimentele voastre faţă de Salvator? 

De ce?
Înainte de a preda restul lecţiei, oferiţi cursanţilor câteva informaţii istorice despre 2 Nefi 
17–18. Explicaţi că aceste capitole fac des referire la trei naţiuni mai mici – Iudeea, Israel 
şi Siria – şi la regii lor, precum şi la Imperiul Asirian care a căutat să cucerească cele trei 
naţiuni mai mici. În cazul în care cursanţii au ediția SZU a Bibliei, ar fi util să îi rugaţi să 
deschidă la hărţile 1, 3 şi 5 care arată zonele geografice la care se face referire în aceste 
capitole. Puteţi, de asemenea, să-i ajutaţi pe cursanţi să înţeleagă contextul acestor trei 
capitole aratându-le următorul tabel (adaptare după Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, 
and Poet [1982], p. 140). Folosiţi-l în timpul lecţiei ori de câte ori este nevoie.

Ţara Iudeea Siria Israel

Capitala Ierusalim Damasc Samaria

Teritoriul sau 
tribul principal

Iuda aram efraim

Conducătorul ahaz (rege), din casa 
lui David

Reţin (rege) pecah (rege), fiul lui 
Remalia

Scrieți alianță pe tablă.
• Ce este o alianță? (Răspunsurile pot include: o asociaţie, o uniune, un tratat sau un pact.)
• De ce ar vrea o naţiune să se alieze cu alte naţiuni?

LECŢIA 33

2 nefi 17–20
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Explicaţi că, în timpul slujirii profetului Isaia în regatul lui Iuda, regele lui Israel şi cel al Siriei 
doreau ca regele Ahaz al Iudeii să li se alieze împotriva puternicului imperiu al Asiriei. Când 
regele Ahaz a refuzat, Israel şi Siria au atacat Iudeea încercând să o forțeze să se alieze cu ele 
şi să înscăuneze un alt conducător pe tronul Iudeii (vezi 2 Nefi 17:1, 6). 2 Nefi 17–18 descrie 
sfatul pe care profetul Isaia i l-a dat regelui Ahaz când acesta a încercat să stabilească modul 
în care să apere Iudeea împotriva ameninţărilor Israelului, Siriei şi Asiriei.
Invitați un cursant să citească 2 Nefi 17:1–2.
• Ce credeţi că înseamnă că „inima [lui Ahaz] este mişcată şi, de asemenea, inima poporu-

lui său, tot aşa cum copacii pădurii sunt mişcaţi de vânt”? (Lui Ahaz şi poporului său le 
era teamă şi nu ştiau ce aveau să facă odată atacaţi de Israel şi Siria.)

Explicaţi că, din cauză că lui Ahaz îi era teamă de Israel şi de Siria, el s-a gândit să se alieze 
cu Asiria ca să-şi protejeze regatul (vezi 2 Împăraţi 16:7). Isaia i-a spus lui Ahaz că, dacă 
şi-ar pune încrederea în Domnul şi nu s-ar gândi la alianţe politice, Domnul ar proteja 
regatul lui Iuda.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 17:3–8. (În cazul în care cursanţii au 
ediția SZU a versiunii King James a Bibliei, invitaţi-i să citească Isaia 7:4, nota de subsol a. 
Dacă nu o au, explicaţi că sintagma zdrenţe fumegânde se referă la o torţă stinsă. În prin-
cipiu, Domnul spunea: „Nu vă alarmaţi din cauza atacului. Acei doi regi nu mai au multă 
putere”. Israel şi Siria îşi irosiseră puterea. Aveau să fie strivite, în scurt timp, de Asiria şi nu 
mai aveau să reprezinte o amenințare pentru regatul lui Iuda.)
Rugaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, 2 Nefi 17:9, 17–25. În timp ce citesc, 
rugaţi membrii clasei să identifice ce a revelat Domnul că avea să se întâmple poporului 
iudeu dacă s-ar fi bazat pe alianţe politice în loc să se încreadă în Domnul.
• Potrivit celor relatate în aceste versete, ce avea să se întâmple dacă Ahaz nu s-ar fi încre-

zut în Domnul? (Regatul lui Iuda ar fi fost distrus.)
Invitați un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 17:10–12. (Puteţi să explicaţi că, atunci 
când Isaia l-a îndrumat pe Ahaz să ceară un semn, el îl îndemna, de fapt, să ceară sfatul 
Domnului în această problemă. Când Ahaz a refuzat, el a vrut să spună că nu avea nevoie 
de ajutorul lui Dumnezeu şi că avea de gând să se bazeze pe judecata sa proprie.)
Invitaţi un cursant să citească 2 Nefi 17:13–14. Atrăgeţi-le din nou atenţia cursanţilor asu-
pra cuvântului Emanuel din 2 Nefi 17:14 şi asupra înţelesului său: „Dumnezeu cu noi”.
• De ce a fost important ca Ahaz să-şi fi dorit ca Dumnezeu să fie de partea lui în timpul 

crizei prin care trecea poporul său?
• De ce este important ca noi să ne întoarcem spre Domnul în loc să ne bazăm pe propria 

noastră înţelepciune?
Citiţi-le cursanților, cu glas tare, 2 Nefi 18:5–8. Când citiţi versetul 6, explicaţi că numele 
Siloe se referă, uneori, la Isus Hristos. Când citiţi versetul 8, explicaţi propoziția „va ajunge 
chiar până la gât” indicând că respectivul cap, sau oraşul capitală al Iudeii, era Ierusali-
mul. Isaia a profețit că asirienii aveau să înainteze până la zidurile Ierusalimului – cu alte 
cuvinte, până la gâtul orașului. Această profeţie a fost îndeplinită când 185.000 de soldaţi 
asirieni au pornit la atac împotriva Ierusalimului şi s-au oprit la zidurile orașului. Domnul 
l-a apărat pe poporul Său trimiţând un înger să distrugă oştirea atacatoare. (Vezi 2 Împăraţi 
19:32–35.)
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 18:9–10 şi să caute avertizarea Domnului dată 
acelora care aveau să se unească în luptă împotriva regatului lui Iuda.
• Ce consecinţe urmau să suporte cei care aveau să lupte împotriva regatului lui Iuda?
• Potrivit celor relalate în 2 Nefi 18:10, de ce urmau aceste naţiuni să fie?
Amintiţi-le cursanţilor că regelui Ahaz îi era teamă de ameninţarea Israelului şi a Siriei şi se 
gândea să îşi unească forţele cu cele ale Asiriei. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 
18:11–13.
• Ce a spus Domnul legat de formarea unei confederaţii de către regatul lui Iuda (adică 

alianţa cu Asiria)?
• În cine a spus Isaia să-şi pună poporul încrederea?
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să pună în practică în vieţie lor sfaturile din aceste capitole, 
adresaţi întrebările care urmează:
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• Care sunt pericolele ce ne pândesc când ne punem încrederea în puteri şi influențe lu-
meşti în locul Domnului? (Îndemnaţi cursanţii să se gândească la situaţii care i-ar putea 
tenta să ia decizii bazate pe teamă.)

• Când v-aţi îndreptat spre Dumnezeu pentru a primi tărie când, iniţial, eraţi tentaţi 
să vă îndreptaţi spre alte surse? Cum v-a ajutat Dumnezeu? Ce aţi învăţat din acea 
experienţă?

Depuneţi-vă mărturia că Dumnezeu va fi cu noi atunci când ne punem încrederea în 
El, chiar şi în momentele dificile şi când ne este teamă. (Puteţi scrie acest principiu pe 
tablă.)

2 Nefi 19:8–21; 20:1–22
Isaia descrie distrugerea celor ticăloşi la cea de-a Doua Venire.
Rezumaţi contextul istoric al capitolelor 2 Nefi 19–20 explicând că Ahaz a respins sfatul lui 
Isaia şi a ales să se alieze cu Asiria (vezi 2 Împăraţi 16:7–20). Regatul lui Iuda a devenit un 
stat vasal şi a plătit tribut Asiriei pentru protecţie împotriva ameninţărilor Siriei şi Israe-
lului. Conform profeţiei lui Isaia, Asiria a cucerit, în cele din urmă, aceste regate mai mici 
– Damascul (Siria) în anul 732 î.H. şi Samaria (Israel) în anul 722 î.H. Până în anul 701 î.H. 
Asiria a pus stăpânire, de asemenea, pe tot regatul lui Iuda, exceptând Ierusalimul.
Explicaţi că, atunci când Asiria a cucerit Siria şi Israelul şi a asediat capitala regatului lui 
Iuda, Ierusalimul, Ahaz nu mai era rege al Iudeii. Atunci, pe tron, era un rege neprihănit, 
Ezechia. Pentru că Ezechia şi-a pus încrederea în Domnul, El a apărat Ierusalimul de ase-
diul oştirii asiriene. În timpul nopţii, un înger al Domnului a lovit tabăra asirienilor. Dimi-
neaţa, 185.000 de soldaţi din armata asiriană au fost găsiţi morţi (vezi 2 Împăraţi 19:34–35; 
2 Cronici 32:21; Isaia 37:36).
Profeţiile lui Isaia din 2 Nefi 19–20 se concentrează asupra pedepselor care aveau să se 
abată asupra Israelului şi a regatului lui Iuda prin intermediul Asiriei. Isaia a avertizat 
poporul lui Israel că va fi distrus şi luat în robie şi a prezis un viitor atac asupra regatului lui 
Iuda. Profeţiile mesianice din 2 Nefi 17–18 sunt explicate mai amănunţit în 2 Nefi 19–20. 
Profeţia despre Emanuel este dezvoltată în 2 Nefi 19, când Isaia promite o lumină nouă 
şi un conducător nou: Ezechia, în plan istoric şi Mesia, în plan profetic. Acesta este un 
exemplu de profeţie care se îndeplineşte pe două planuri. Este, de asemenea, un exemplu 
de model, ceea ce înseamnă că un eveniment serveşte drept profeţie pentru un eveniment 
viitor. Profeţia lui Isaia despre distrugerea Asiriei din 2 Nefi 20 este un model de distrugere 
a celor ticăloşi la cea de-a Doua Venire.
Scrieţi pe tablă următoarele referinţe din scripturi: 2 Nefi 19:12, 17, 21; 20:4. Rugaţi cur-
sanţii să identifice o frază care se repetă în aceste versete. Scrieţi fraza pe tablă. („Căci toată 
mânia aceasta a Lui nu a slăbit, iar mâna Lui este încă întinsă”.) Explicaţi că aceste versete 
vorbesc despre consecinţele care se abat asupra celor care se răzvrătesc împotriva Dom-
nului şi refuză să se pocăiască. Ele exprimă nemulţumirea Domnului faţă de oamenii care 
continuă să trăiască în păcat.
Explicaţi că în alte pasaje din scripturi sunt folosite cuvinte asemănătoare pentru a exprima 
mila Domnului faţă de cei care se pocăiesc. Deşi El este un Dumnezeu al dreptăţii, El este, 
de asemenea, infinit de milos cu cei care vin la El. Invitaţi un cursant să citească, cu glas 
tare, 2 Nefi 28:32. Apoi, citiţi următoarea afirmaţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„Tuturor care credeţi că sunteţi pierduţi sau fără speranţă ori care gândiţi că aţi comis prea 
multe păcate grave prea mult timp, fiecăruia dintre dumneavoastră care îşi face griji că s-a 
împotmolit undeva pe câmpiile îngheţate ale vieţii şi i s-a rupt căruciorul, această confe-
rinţă vă repetă cu glas tare refrenul lui Iehova: «Mâna Lui este încă întinsă» [vezi Isaia 5:25; 
9:17, 21]. «Eu Îmi voi întinde mâna către ele», a spus El, «[şi chiar dacă ele] Mă vor tăgădui 
pe Mine, Eu voi fi milos cu ele… dacă se vor pocăi şi vor veni la Mine: căci braţul Meu este 
întins cât este ziua de lungă, spune Domnul Dumnezeul oştirilor» [2 Nefi 28:32]. Mila Lui 
dăinuie veşnic şi mâna Lui este încă întinsă. Este dragostea pură a lui Hristos, caritatea care 
niciodată nu piere, acea compasiune care durează chiar dacă toate celelalte forţe dispar 
[vezi Moroni 7:46–47]” („Profeţi, iarăşi în ţară”, Liahona, nov. 2006, p. 106–107).
Invitaţi cursanţii să spună cu propriile cuvinte un adevăr pe care l-au învăţat din aceste 
versete. (Asiguraţi-vă că respectivii cursanţi înţeleg că Isus Hristos este un Dumnezeu 

Rezumarea
Câteodată nu veţi putea 
să predaţi toate capi-
tolele din scripturi care 
trebuie predate într-o 
zi. Nu vă descurajaţi! În 
cazul în care numărul de 
capitole este mai mare 
decât cel care poate fi 
acoperit într-o zi, puteţi 
să rezumaţi evenimente, 
istorisiri şi, câteodată, 
doctrina. Rezumatele 
capitolelor, materialele 
din manual şi cunoştin-
ţele dobândite în timpul 
studiului personal vă 
vor ajuta să vă pregă-
tiţi să rezumaţi în mod 
eficient.
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al dreptăţii şi al milei. Mila Sa este oferită acelora care se pocăiesc şi ţin poruncile 
Sale.)
• Cum aţi putea pune în practică acest principiu în viaţa voastră?
Isaia a prevăzut că, în zilele din urmă, poporul Domnului se va întoarce la El şi va înceta să 
se bazeze pe asociaţii lumeşti pentru siguranţă şi pace. În cazul în care cursanţii au ediţia 
SZU a versiunii King James a Bibliei, invitaţi-i să citească Isaia 10:20, nota de subsol c şi ex-
plicaţi înţelesul cuvântului sprijini. Puteţi explica faptul că, în acest context, cuvântul sprijini 
înseamnă a se baza sau a-şi pune încrederea în ceva sau în cineva. Asiguraţi-i pe cursanţi 
că, pe măsură ce ne punem încrederea în Domnul, nu mai trebuie să ne temem de judecă-
ţile ce vor veni asupra popoarelor de pe pământ înaintea celei de-a Doua Veniri.
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Introducere
Multe dintre profeţiile lui Isaia cuprinse în Cartea lui 
Mormon sunt despre zilele din urmă. El a profeţit 
despre restaurarea Evangheliei, despre profetul Joseph 
Smith, despre cea de-a Doua Venire şi despre distruge-
rea celor ticăloşi. El a prevăzut că Domnul „va ridica un 

steag pentru naţiuni” (vezi 2 Ne 21:12) pentru a aduna 
poporul Său în zilele din urmă (vezi 2 Nefi 21:11–12). 
Isaia a mărturisit, de asemenea, că Domnul va triumfa 
asupra lui Satana şi va inaugura Mileniul, o perioadă de 
pace şi bucurie.

Sugestii pentru predare

2 Nefi 21:1–5, 10–12
Isaia prevede restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos în zilele din urmă.
Expuneţi ilustraţia „Moroni i se arată lui Joseph Smith în camera sa” (62492; Carte cu 
picturi inspirate din Evanghelie [2009], nr. 91). Explicaţi că, atunci când Moroni i-a apărut lui 
Joseph Smith pentru prima dată, „el a citat al unsprezecelea capitol al lui Isaia, spunând că 
era pe cale de a fi împlinit” (Joseph Smith–Istorie 1:40). Profeţia din Isaia 11 se găseşte, de 
asemenea, în 2 Nefi 21.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 21:1. Îndreptaţi-le atenţia asupra expresiei „o 
creangă din tulpina lui Isai”. Apoi, rugaţi-i să citească, în gând, 2 Nefi 21:10. Îndreptaţi-le 
atenţia asupra expresiei „o rădăcină a lui Isai”. Le puteţi sugera să marcheze aceste expresii 
în scripturile personale. Explicaţi că profetul Joseph Smith a primit o revelaţie cu privire 
la aceste expresii. Invitaţi-i pe cursanţi să deschidă la Doctrină şi legăminte 113:1–6. Citiţi 
acest pasaj cu glas tare. Înainte de a citi, rugaţi cursanţii ca, în timp ce citiţi, ei să urmă-
rească în scripturi şi să caute semnificaţia expresiilor respective. Puteţi scrie aceste semni-
ficaţii pe tablă urmând exemplul de mai jos. Îi puteți îndemna pe cursanți să scrie aceste 
semnificații în scripturile lor.

Tulpina lui Isai – Isus Hristos
Ramura – un slujitor al lui Hristos „căruia i s-a dat multă putere”
Rădăcina lui Isai – o persoană din zilele din urmă care va deţine preoţia şi „cheile împărăţiei”

Rugaţi un cursant să citească următoarea afirmaţie a vârstnicului Bruce R. McConkie, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi membrii clasei să fie atenţi la cine se referă 
expresiile „ramura” şi „rădăcina lui Isai”.
„Greşim spunând că profetul menţionat aici este Joseph Smith care a primit preoţia şi 
cheile împărăţiei şi care a ridicat steagul pentru adunarea poporului Domnului în dispen-
saţia noastră? Şi nu este el, de asemenea, «slujitorul în mâinile lui Hristos, care este atât un 
descendent parţial al lui Isai, cât şi unul al lui Efraim sau al casei lui Iosif, căruia i s-a dat 
multă putere»?” (The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man [1982], p. 
339–340).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 21:10, 12. Rugaţi membrii clasei să caute 
cuvinte şi expresii care au legătură cu Joseph Smith şi cu restaurarea Evangheliei şi a Biseri-
cii Domnului. Înainte ca acel cursant să citească, le puteţi aminti că termenul steag se referă 
la un drapel sau stindard folosit ca punct de regrupare sau semnal de adunare (vezi lecţia 
32).
• În ce mod lucrarea lui Joseph Smith a împlinit profeţia despre rădăcina lui Isai?
• În ce fel ne adunăm noi, astăzi, în calitate de membri ai Bisericii? În ce fel ridicăm un 

steag pentru a-i ajuta pe alţii să ştie unde să se adune?
Depuneţi mărturie că Domnul a restaurat Evanghelia şi Biserica Sa prin intermediul 
profetului Joseph Smith şi că, acum, în zilele din urmă, El îşi adună poporul.

Depunerea mărturiei
O mărturie este o de-
claraţie simplă, directă, 
a credinţei. În timp ce 
vă pregătiţi să predaţi 
fiecare lecţie, rugaţi-vă 
ca Spiritul să vă ajute să 
ştiţi când să vă depu-
neţi mărturia despre 
adevărurile pe care 
le discutaţi. Puteţi să 
simţiţi îndemnul de a vă 
depune mărturia de mai 
multe ori pe parcursul 
unei lecţii, nu doar la 
sfârşitul acesteia.

LECŢIA 34
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2 Nefi 21:6–9; 22
Isaia descrie Mileniul.
Rugaţi cursanţii să îşi imagineze că un prieten care este membru al unei alte biserici îi 
întreabă ce cred despre Mileniu. Rugaţi-i să studieze, în gând, 2 Nefi 21:6–9 şi 22:1–6 şi 
să caute adevăruri pe care le pot împărtăşi într-o astfel de conversaţie. Invitaţi-i să-şi scrie 
ideile în jurnalele pentru studiul scripturilor sau în caietele pentru seminar. Pentru a-i ajuta 
să discute despre ce au găsit, adresaţi câteva dintre următoarele întrebări sau pe toate:
• Ce sugerează descrierile din 2 Nefi 21:6–8 despre condiţiile de viaţă de pe pământ din 

timpul Mileniului?
• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 21:9, de ce va fi pământul un loc al păcii în timpul Mile-

niului? (Ajutaţi-i pe cursanţi să înţeleagă că în timpul Mileniului, pământul va fi un 
loc de pace, deoarece va fi plin de cunoaşterea Domnului.)

• În ce mod faptul de a-L cunoaşte pe Domnul ne ajută să avem parte de mai multă pace 
acum?

• În 2 Nefi 22:1–6, Isaia descrie spiritul de preaslăvire pe care oamenii îl vor avea în timpul 
Mileniului. Cum putem dezvolta aceeaşi atitudine astăzi?

• Care dintre lucrurile care vor exista în timpul Mileniului aţi dori să existe în vieţile voas-
tre chiar acum? (Încurajaţi-i pe cursanţi să mediteze la ceea ce pot face pentru a primi 
unele dintre aceste binecuvântări în vieţile lor.)

2 Nefi 23–24
Isaia predă că oamenii ticăloşi vor pieri şi că Domnul va avea milă de poporul 
Său.
Explicaţi că, în 2 Nefi 23, Isaia profeţeşte despre distrugerea Babilonului şi o compară cu 
distrugerea celor ticăloşi la cea de-a Doua Venire a Salvatorului. Invitaţi cursanţii să citească 
explicaţia pentru „Babel, Babilon” din Ghidul pentru scripturi. Explicaţi că, în unele pasaje 
din scripturi, cuvântul Babilon se referă, în general, la ticăloşia lumii. Isaia a profeţit că o 
mare distrugere va veni asupra celor ticăloşi, atât în Babilon, cât şi în zilele din urmă.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să identifice consecinţele pe care le vor suporta cei ticăloşi în 
zilele din urmă, rugaţi-i să citească, în gând, 2 Nefi 23:1, 5–9, 11, 15, 19 şi 22.
Explicaţi că Isaia s-a referit la căderea lui Lucifer, sau a lui Satana, ca fiind o altă ilustraţie 
a modului în care cei ticăloşi vor pieri. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 
24:12–16.
• Care sunt expresiile din aceste versete care arată aroganţa lui Satana?
• Cum descrie 2 Nefi 24:16 sentimentele pe care le-am simţi faţă de Satana dacă l-am 

putea vedea aşa cum este el?
Invitaţi un cursant să citească 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 Ne. 24:12–15; vezi, de asemenea D&L 76:25–27; Moise 4:3)… În consiliul 
din viaţa premuritoare, 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 Ne. 24:13.) Pe scurt, dorinţa să plină de trufie a fost să-L detroneze 
pe Dumnezeu. (Vezi D&L 29:36; 76:28.)” („Beware of Pride”, Ensign, mai 1989, p. 4–5).
Îndreptaţi atenţia cursanţilor spre ceea ce a spus Domnul în încheierea versetului 22 din 
2 Nefi 23: „Eu voi fi milos cu poporul Meu, dar cei păcătoşi vor pieri”. Îi puteţi îndemna pe 
cursanţi să marcheze această declaraţie în scripturile personale. (Observaţi că ultima frază 
din acest verset nu apare şi în versetul corespondent din cartea lui Isaia, din versiunea King 
James a Bibliei. Acest lucru sugerează că plăcile de alamă conţin câteva informaţii care nu 
se găsesc în Biblie.)
• Ce credeţi că înseamnă să faci parte din poporul Domnului?
Rugaţi mai mulţi cursanţi să citească, cu glas tare, 2 Nefi 24:1–7, 24–27, citind pe rând, câte 
un verset sau două. Invitaţi membrii clasei să caute promisiunile pe care Domnul le-a făcut 
poporului Său. Încurajaţi-i să-şi împărtăşească observaţiile unul altuia. Puteţi ruga un cur-
sant să scrie aceste observaţii pe tablă.
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• Ce mesaje se găsesc în aceste versete pentru cei care suferă din cauza ticăloşiei altor 
oameni?

• Ce dovadă de fericire şi speranţă vedeţi în aceste versete?
Asiguraţi-vă că respectivii cursanţi înţeleg faptul că Domnul va fi milos cu poporul Său, 
dar că cei ticăloşi vor pieri. Ajutaţi cursanţii să înţeleagă că profeţiile lui Isaia din 2 Nefi 
21–24 reflectă unul dintre principalele mesaje ale Cărţii lui Mormon – că cei supuşi vor 
prospera şi cei nesupuşi vor pieri. Mărturisiţi că putem trăi în neprihănire şi că putem pros-
pera astăzi, în timp ce aşteptăm cu bucurie Mileniul.

Comentarii şi informaţii generale
2 Nefi 21:1. „Iar o ramură va creşte din rădăcinile 
lui”
Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a explicat înţelesul ramurii care este 
menţionată în 2 Nefi 21:1:

„«Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o 
Odraslă neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelep-
ciune…» (Ier. 23:3–6). Cu alte cuvinte, Regele care va 

domni personal pe pământ în timpul Mileniului va fi 
Ramura crescută din casa lui David. El va aduce judecata 
şi dreptatea peste întregul pământ pentru că El este 
Domnul Iehova, chiar Cel pe care-L numim Hristos. Este 
foarte clar că Hristos este Ramura lui David. Vom vedea 
acum că El este, de asemenea, numit David, un nou Da-
vid, un David Etern, care va domni pentru totdeauna pe 
tronul vechiului Său predecesor [vezi Ieremia 30:8–9]” 
(The Promised Messiah: The First Coming of Christ 
[1978], p. 193).

Idei suplimentare pentru predare
2 Nefi 21:9. „Pământul va fi plin de cunoaşterea 
Domnului”
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 21:9. 
Împărtăşiţi următoarea afirmaţie a vârstnicului Dallin H. 
Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„În aceste zile, avem parte de o explozie a cunoaşterii 
despre lume şi locuitorii ei. Însă oamenii din lume nu 
au parte de o expansiune similară a cunoaşterii despre 
Dumnezeu şi despre planul Său pentru copiii Lui. Lumea 

are nevoie acum de mai multă neprihănire şi revelaţie, 
nu de mai multă şcolarizare şi tehnologie. Abia aştept 
timpurile profeţite de Isaia când «pământul va fi plin de 
cunoaşterea Domnului» (Isa. 11:9; 2 Ne. 21:9)” („Alter-
nate Voices”, Ensign, mai 1989, p. 30).
• Conform celor spuse de vârstnicul Oaks, de ce are 

nevoie lumea?
• Cum putem ajuta ca această profeţie a lui Isaia să fie 

împlinită?
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Introducere
Continuând să sublinieze importanţa profeţiilor lui 
Isaia, Nefi a explicat că orice persoană care are spiritul 
profeţiei poate să ajungă să înţeleagă şi să aprecieze 
cuvintele lui Isaia. El a împărtăşit scopul scrierii sale: 
„Ca să-i convingem pe copiii noştri, precum şi pe fraţii 

noştri să creadă în Hristos şi să se împace cu Dumne-
zeu” (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], şi cu tot sufletul [lor]” (2 Nefi 25:29).

Sugestii pentru predare

2 Nefi 25:1–8
Nefi ne învaţă că putem înţelege cuvintele lui Isaia când avem spiritul profeţiei.
Arătaţi un lăcat care nu poate fi deschis fără o cheie (sau desenaţi pe tablă un lăcat şi o 
cheie). Subliniaţi că, atunci când oamenii vor să-şi păstreze bunurile de valoare în sigu-
ranţă, ei le ţin deseori sub cheie. S-ar putea ca ei să păstreze singura cheie a lacătului sau să 
dea o copie a aceste chei unui prieten de încredere sau unui membru al familiei.

Explicaţi că Nefi ştia că profeţiile lui Isaia erau „de mare preţ”. (2 Nefi 25:8). Cu toate aces-
tea, el nu le-a păstrat secrete. Mai mult, el a predat despre o cheie disponibilă oricui doreşte 
să dezlege semnificaţia cuvintelor lui Isaia. Invitaţi un cursant să citească prima frază din 
2 Nefi 25:4. Rugaţi membrii clasei să caute cheia înţelegerii cuvintelor lui Isaia.
• Care este cheia? („Spiritul profeţiei”.)
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă ce înseamnă a avea „spiritul profeţiei”, citiţi urmă-
toarea afirmaţie din Ghidul pentru scripturi:
„Profeţia constă în cuvinte sau scrieri de inspiraţie divină, pe care le primeşte cineva prin 
revelaţie de la Duhul Sfânt. Mărturia lui Isus este spiritul profeţiei (Apoc. 19:10). O profeţie 
se poate referi la trecut, la prezent sau la viitor. Când profeţeşte cineva, acesta vorbeşte 
sau scrie ceea ce doreşte Dumnezeu ca el să cunoască, pentru binele său ori pentru binele 
celorlalţi. Oamenii pot primi profeţii sau revelaţii privind propriile lor vieţi” (Ghid pentru 
scripturi, „Profeţie, (A) Profeţi”, scriptures.lds.org).
Ajutaţi cursanţii să îşi dea seama că vor înţelege mai bine cuvintele lui Isaia pe măsură ce 
(1) caută îndrumare de la Duhul Sfânt şi (2) au o mărturie despre Isus Hristos şi o dorinţă 
de a învăţa despre El. Când ei abordează cuvintele lui Isaia în această manieră, căutând 
totdeauna moduri în care profeţiile sale mărturisesc despre Salvator, vor reuşi să înveţe ce 
doreşte Dumnezeu ca ei să ştie pentru binele lor sau pentru binele celorlalţi.
Subliniaţi că Nefi a împărtăşit şi alte idei care ne pot spori înţelegerea privind cuvintele lui 
Isaia. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 25:1 şi să caute motivul pentru care mulţi 
din poporul lui Nefi au considerat că profeţiile lui Isaia ar fi greu de înţeles.
• Ce răspunsuri aţi găsit? (Ei nu ştiau „despre felul profeţiei iudeilor”.)
• Bazându-vă pe ceea ce aţi citit din cuvintele lui Isaia, care sunt unele dintre caracteris-

ticile profeţiilor iudaice străvechi? (Răspunsurile pot include că Isaia şi alţi profeţi au 
folosit simboluri şi limbajul poetic.)

• Când citiţi cuvintele lui Isaia, de ce este important să cunoaşteţi acest stil de a profeţi?

LECŢIA 35

2 nefi 25
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Explicaţi că o altă idee utilă se găseşte în 2 Nefi 25:5–6. Invitaţi un cursant să citească aceste 
versete cu glas tare. Rugaţi membrii clasei să caute experienţele pe care Nefi le-a avut şi 
care l-au ajutat să înţeleagă cuvintele lui Isaia.
• De ce credeţi că a fost util pentru Nefi că a locuit în Ierusalim? În urma studiului cuvinte-

lor lui Isaia, de ce credeţi că pentru Nefi a fost un avantaj că a „văzut lucrurile iudeilor” şi 
„[a cunoscut] împrejurimile” Ierusalimului?

• Ce putem face pentru a dobândi o cunoaştere despre aceste lucruri? (Putem studia de-
spre cultura, istoria şi geografia Israelului străvechi.)

Citiţi-le cursanţilor 2 Nefi 25:7–8. Pe măsură ce citiţi, subliniaţi că profeţiile lui Isaia vor 
fi de mare valoare pentru noi când le vedem împlinindu-se. Pentru a ilustra acest adevăr, 
adresaţi următoarele întrebări:
• Care dintre profeţiile pe care le-am studiat în ultimele zile s-au împlinit deja? (Cursanţii 

îşi pot aminti profeţiile despre Templul Salt Lake [vezi 2 Nefi 12:2–3], despre naşterea lui 
Isus Hristos [vezi 2 Nefi 19:6] şi despre Joseph Smith [vezi 2 Nefi 21:1, 10].) În ce fel au 
aceste profeţii o însemnătate mai mare când le vedeţi că s-au împlinit?

Pentru a încheia această parte a lecţiei, exprimaţi-vă încrederea că propriii dumneavoastră 
cursanţi vor înţelege mai bine cuvintele lui Isaia când caută spiritul profeţiei. Subliniaţi 
că îşi pot spori înţelegerea studiind felul în care profeţeau iudeii din vechime, precum şi 
studiind cultura, istoria şi geografia Israelului străvechi.

2 Nefi 25:9–19
Nefi profeţeşte despre împrăştierea şi adunarea iudeilor.
Rezumaţi 2 Nefi 25:9–19 spunând că Nefi a profeţit despre iudei şi despre ţara lor natală 
în Ierusalim şi în împrejurimi. El a spus că iudeii care au fost luaţi captivi în Babilon după 
distrugerea Ierusalimului se vor întoarce „în ţara moştenirii lor” (vezi 2 Nefi 25:9–11). Isus 
Hristos, Mesia, avea să trăiască printre ei, însă mulţi aveau să-L respingă şi să-L răstig-
nească (vezi 2 Nefi 25:12–13). După moartea şi învierea Salvatorului, Ierusalimul avea să fie 
din nou distrus şi iudeii aveau să fie împrăştiaţi şi oprimaţi de către alte naţiuni (vezi 2 Nefi 
25:14–15). În cele din urmă, ei vor ajunge să creadă în Isus şi în ispăşirea Sa, iar Domnul îi 
va aduce înapoi din „starea [lor] de pierzanie şi cădere” (vezi 2 Nefi 25:16–19).

2 Nefi 25:20–30
Nefi depune mărturie despre Isus Hristos.
Rugaţi cursanţii să se gândească la modul cum ar răspunde cuiva care pretinde că sfinţii 
din zilele din urmă nu cred în Isus Hristos. Puteţi ruga unul sau doi cursanţi să relateze 
pe scurt experienţe pe care le-au avut când alţi oameni le-au pus la încercare credinţa în 
Isus Hristos. În timp ce cursanţii citesc şi discută despre 2 Nefi 25:20–30, invitaţi-i să caute 
pasaje pe care le-ar putea împărtăşi în astfel de situaţii.
Rugaţi cursanţii să identifice „calea cea dreaptă” în 2 Nefi 25:28–29. După ce au învăţat că 
această „[cale] cea dreaptă este să crezi în Hristos şi să nu-L tăgăduieşti pe El”, scrieţi pe 
tablă Motive pentru care credinţa în Isus Hristos constituie calea cea dreaptă. Apoi, rugaţi cur-
sanţii să studieze 2 Nefi 25:20, 23–26 şi să caute motive pentru care credinţa în Isus Hristos 
constituie calea cea dreaptă. Invitaţi-i să-şi scrie răspunsurile pe tablă sub titlul scris de 
dumneavoastră. Răspunsurile pot include:
Salvarea vine numai prin Isus Hristos.
Datorită lui Isus Hristos, putem fi salvaţi prin har, după ce am făcut tot ce ne-a stat 
în putinţă.
Prin ispăşirea Salvatorului, putem primi iertarea păcatelor noastre.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 25:23 şi 2 Nefi 10:24. Subliniaţi că aceste 
versete conţin verbul a împăca, ceea ce înseamnă a aduce oamenii sau obiectele în armonie 
ori în acord unii cu alţii sau unele cu altele.
• În aceste două versete, profeţii ne încurajează să ne împăcăm cu Dumnezeu. Ce credeţi 

că înseamnă acest lucru?

2 Nefi 25:23, 26 
este un fragment care 
conţine scriptură de 
bază. Îi puteţi îndemna 
pe cursanţi să îl mar-
cheze în scripturile lor. 
Folosiţi ideea de predare 
de la sfârşitul lecţiei 
pentru a-i ajuta pe 
cursanţi să memoreze 
acest fragment.
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Explicaţi că în ambele versete există şi cuvântul har. Harul este un dar de la Tatăl Ceresc dat 
prin intermediul Fiului Său, Isus Hristos. Cuvântul har, aşa cum este folosit în scripturi, se 
referă, în general, la puterea sporită şi la vindecarea spirituală oferite prin mila şi dragostea 
lui Isus Hristos.
• Ce ne învaţă 2 Nefi 10:24 şi 25:23 despre legătura dintre har şi eforturile noastre?
Invitaţi cursanţii să pună în practică ceea ce au învăţat, răspunzând în scris, în jurnalele 
pentru studiul scripturilor sau în caietele pentru seminar, la întrebarea care urmează. Puteţi 
scrie întrebarea pe tablă.
• Ce înseamnă pentru voi a fi salvat prin har?
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă afirmaţia lui Nefi din 2 Nefi 25:24–25 cum că 
legea a devenit moartă pentru poporul său, explicaţi că Nefi se referea la legea lui Moise. 
Acea lege, cu sistemul ei de ceremonii, ritualuri, simboluri şi porunci, inclusiv cu jerfele de 
animale, încă se practica în vremea lui Nefi. Nefi şi alţii au ştiut că legea lui Moise urma să 
fie împlinită prin ispăşirea lui Isus Hristos. După ispăşire, ucenicii Salvatorului nu mai erau 
nevoiţi să ţină legea lui Moise. Însă, nefiţii credincioşi au continuat să se supună legii lui 
Moise în acel timp, chiar dacă ştiau că aceasta urma să fie înlocuită într-o bună zi.
Când Nefi a declarat că legea devenise moartă pentru el şi pentru alţii, a vrut să spună că 
aceasta nu-i putea salva. Ei au ţinut legea pentru că au dorit să fie supuşi şi pentru că ştiau 
că legea îi conducea spre Isus Hristos, Cel care avea să le aducă salvare.
• Ce putem învăţa din 2 Nefi 25:23–26 despre motivele pentru care trebuie să ţinem 

poruncile?
• Ce veţi face pentru a „[vorbi] despre Hristos” şi pentru a „[vă bucura] în Hristos”? 

(2 Nefi 25:26) Ce veţi face pentru a-i ajuta pe alţii să creadă în Hristos?
Rugaţi cursanţii să împărtăşească pasajele pe care le-au găsit şi care îi vor ajuta să le răs-
pundă acelora care pretind că sfinţii din zilele din urmă nu cred în Isus Hristos. Rugaţi-i să 
spună de ce îndrăgesc aceste pasaje.
Exprimaţi-vă mărturia despre adevărurile discutate astăzi. Puteţi, de asemenea, să le acor-
daţi şi cursanţilor ocazia de a-şi depune mărturia despre aceste adevăruri.

Scriptură de bază–2 Nefi 25:23, 26
Notă. Aveţi în vedere folosirea următoarei idei pentru predare în ultima parte a acestei lec-
ţii. Dacă nu aveţi timp să folosiţi această idee în această lecţie, o puteţi folosi ca recapitulare 
într-o altă lecţie.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să memoreze 2 Nefi 25:26, unul dintre versetele din acest pasaj 
ce conţine o scriptură de bază, scrieţi următoarele cuvinte pe tablă:

vorbim
ne bucurăm
predicăm
profeţim
scriem
pentru ca să ştie copiii noştri…
la ce sursă…
pentru iertarea…

Invitaţi cursanţii să folosească cuvintele înşirate pe tablă pentru a recita 2 Nefi 25:26. După 
repetarea versetului de câteva ori, întrebaţi dacă cineva din clasă este dornic să încerce să 
recite versetul din memorie. Apoi, invitaţi-i pe ceilalţi cursanţi să recite acest verset îm-
preună, fără să se uite la tablă. În încheiere, puteţi sugera că este important să ţinem seama 
de efortul părinţilor, al conducătorilor şi al învăţătorilor de a ne convinge să privim către 
Salvator.
Daţi fiecărui cursant câte o coală de hârtie. Invitaţi cursanţii să scrie o scrisoare viitorilor lor 
copii prin care să-i încurajeze să îşi orienteze viaţa către Isus Hristos. Dacă doresc, cursanţii 
îşi pot pune scrisorile în scripturile personale pentru a le păstra pentru viitor.

Să-i încurajăm 
pe cursanţi să îşi 
depună mărturia
Când cursanţii se aud 
unii pe alţii depunând 
mărturie despre ade-
vărurile Evangheliei, 
înţelegerea lor despre 
principiile Evangheliei 
şi dorinţa de a pune în 
practică acele principii în 
vieţile lor cresc. Îi puteţi 
încuraja pe cursanţi să îşi 
împărtăşească mărturiile 
în clasă adresând între-
bări care încep cu for-
mulări de genul: „Cum 
v-aţi dobândit mărturia 
despre…” sau „Când 
aţi aflat pentru prima 
oară că…” ori „Cum aţi 
explica sau mărturisi 
despre…”. După ce un 
cursant şi-a depus măr-
turia despre un adevăr, 
puteţi întreba: „Cine mai 
poate mărturisi despre 
acest adevăr?”.
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Lecția pentru studiul acasă
2 Nefi 11–25 (unitatea 7)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le-au în-
văţat cursanţii în timp ce au studiat 2 Nefi 11–25 (unitatea 7) nu 
este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei dumneavoastră. 
Lecţia pe care o predaţi se concentrează doar asupra câtorva din-
tre aceste doctrine şi principii. Urmaţi îndemnurile Spiritului Sfânt 
în timp ce aveţi în vedere nevoile cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (2 Nefi 11–16)
Isaia a descris atât mândria şi ticăloşia Israelului străvechi, 
cât şi pedepsele de care urmau să aibă parte. El a profeţit, 
de asemenea, despre un templu care urma să fie construit în 
zilele din urmă şi ne-a învăţat că Dumnezeu a poruncit să se 
construiască temple pentru a ne învăţa căile Sale şi pentru a 
ne ajuta să păşim pe cărările Lui. Isaia L-a văzut pe Domnul şi 
a fost curăţat de păcate. Din experienţa lui Isaia, cursanţii au 
învăţat că noi putem fi curăţaţi de nevrednicia noastră prin 
ispăşirea lui Isus Hristos.

Ziua 2 (2 Nefi 17–20)
Isaia i-a mustrat pe cei din regatul lui Iuda pentru că nu şi-au 
pus încrederea în Tatăl Ceresc şi în Isus Hristos. Cursanţii au 
învăţat că Dumnezeu va fi cu noi când ne punem încrederea 
în El, chiar şi în momentele grele şi înfricoşătoare. Isaia a 
descris distrugerea celor ticăloşi la cea de-a Doua Venire şi 
ne-a învăţat că Isus Hristos este un Dumnezeu al judecăţii şi 
al milei şi că mila Sa este oferită acelora care se pocăiesc şi 
țin poruncile Sale.

Ziua 3 (2 Nefi 21–24)
Cursanţii au învăţat în această lecţie că Isus Hristos va 
judeca în neprihănire şi că, în cele din urmă, Domnul avea 
să restaureze Biserica Sa prin intermediul profetului Joseph 
Smith, pentru a aduna poporul Său în zilele din urmă. Nefi 
s-a desfătat în profeţia lui Isaia că în timpul mileniului pacea 
şi cunoaşterea Domnului vor umple pământul. Cursanţii au 
fost îndemnaţi să se gândească la acest adevăr şi la cum vor 
putea să se pregătească mai bine pentru acea perioadă.

Ziua 4 (2 Nefi 25)
În timp ce Nefi a rezumat principalele mesaje din scrierile 
lui Isaia, el a adus în discuţie adevăruri simple cu privire la 
lucrarea Domnului printre copiii oamenilor: Isus Hristos este 
singurul nume de sub cer „prin care omul poate fi salvat” 
(2 Nefi 25:20) şi Isus Hristos constituie singura sursă la care 
ne putem uita pentru a primi iertarea păcatelor noastre. 
Nefi dorea ca toţi să ştie că, dacă facem „tot posibilul”, Isus 
Hristos ne va binecuvânta cu har – ajutor şi putere divine 
(vezi 2 Nefi 25:23).

Introducere
În această săptămână, cursanţii au studiat capitole selectate 
din Isaia pe care Nefi le-a introdus în scrierile sale. Preşedintele 
Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus 
despre aceste capitole din Isaia: „Nu vă opriţi din citit! Con-
tinuaţi să citiţi aceste capitole greu de înţeles despre profeţia 
Vechiului Testament, chiar dacă înţelegeţi foarte puţin din ea. 
Continuaţi, chiar dacă tot ce faceţi este să răsfoiţi şi să prindeţi 
doar câte o idee ici şi colo” („The Things of My Soul”, Ensign, 
mai 1986, p. 61).

Când vă întâlniţi cu respectivii cursanţi în această săptămână, 
încurajaţi-i să aibă răbdare în timp ce studiază cuvintele lui Isaia. 
De asemenea, îi puteţi invita să împărtăşească modul în care 
scrierile lui Isaia i-au ajutat „să-şi înalţe inimile şi să se bucure” 
datorită bunătăţii lui Dumnezeu (2 Nefi 11:8).

Sugestii pentru predare

2 Nefi 11–25
Nefi citează profeţiile lui Isaia despre Isus Hristos.
Arătaţi o lupă sau desenaţi una pe tablă. Invitaţi un cursant să ci-
tească, cu glas tare, 2 Nefi 25:13. Rugaţi membrii clasei să caute 
ceea ce a „preamărit” Nefi. Explicaţi că unul dintre motivele 
pentru care Nefi a consemnat cuvintele lui Isaia, găsite în 2 Nefi 
11–25, a fost pentru a „preamări” numele, slujirea şi ispăşirea lui 
Isus Hristos înaintea celor care vor citi cuvintele lui Nefi.

Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 11:4–8. Rugaţi 
membrii clasei să caute expresii care identifică scopurile lui Nefi 
de a cita cuvintele lui Isaia.

În cadrul studiului acasă, cursanţii au fost rugaţi să marcheze 
cuvântul „Hristos” de fiecare dată când a apărut în 2 Nefi 
25:20–30. Invitaţi-i să deschidă la 2 Nefi 25:28–29 şi să caute o 
frază care se repetă în aceste versete. („Calea cea dreaptă este 
să credeţi în Hristos şi să nu-L tăgăduiţi.”)

Adresaţi întrebarea: Care dintre experienţele trăite de voi v-au 
învăţat faptul că a crede în Isus Hristos şi a-L urma constituie mo-
dul drept de a trăi?

Următoarea listă conţine adevărurile, doctrinele şi principiile pe 
care cursanţii le-au studiat din 2 Nefi 11–25 în această săptă-
mână. Scrieţi următoarele nouă afirmaţii pe tablă sau includeţi-le 
într-o foaie de prezentare pentru fiecare cursant. Invitaţi cursanţii 
să citească lista şi să caute aceste adevăruri, doctrine şi principii 
în versetele citate.

Aplicabilitatea învăţăturilor lui Isaia în zilele noastre.
 1. Dumnezeu a poruncit să se construiască temple pentru a ne 

învăţa căile Sale şi pentru a ne ajuta să păşim pe cărările Lui 
(vezi 2 Nefi 12:2–3).

 2. Putem fi curăţaţi de nevrednicia noastră prin ispăşirea lui Isus 
Hristos (vezi 2 Nefi 16:5–7).
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 3. Dumnezeu va fi cu noi atunci când ne punem încrederea în 
El, chiar şi în timpurile mai grele şi când ne este teamă (vezi 
2 Nefi 17:4, 7, 14).

 4. Isus Hristos este un Dumnezeu al judecății şi al milei. Mila Sa 
este oferită acelora care se pocăiesc şi ţin poruncile Sale (vezi 
2 Nefi 19:12, 17, 21; 20:4).

 5. Domnul a restaurat Evanghelia Sa şi Biserica Sa prin interme-
diul profetului Joseph Smith şi acum Îşi adună poporul în zilele 
din urmă (vezi 2 Nefi 21:10, 12).

 6. În timpul mileniului, pământul va fi un loc al păcii, deoarece va 
fi plin de cunoaşterea Domnului (vezi 2 Nefi 21:6–9).

 7. Domnul va fi milos cu poporul Său, însă oamenii ticăloşi vor 
pieri (vezi 2 Nefi 23:22).

Învăţăturile lui Nefi
 8. Datorită lui Isus Hristos, putem fi salvaţi prin har după ce am 

făcut tot posibilul (vezi 2 Nefi 25:23).
 9. Prin ispăşirea Salvatorului putem primi iertarea păcatelor noas-

tre (vezi 2 Nefi 25:26).

După un timp, adresaţi următoarele întrebări:

• Care sunt subiectele pe care le observaţi în aceste învăţături 
ale lui Isaia şi ale lui Nefi? (Posibilele subiecte sunt: Tatăl Ce-
resc L-a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, pentru a oferi salvare 
şi pace copiilor Săi. Ne putem încrede în Dumnezeu în orice 
circumstanţe. Templele ne învaţă despre Dumnezeu.)

• Care dintre aceste nouă afirmaţii este cea mai plină de însem-
nătate pentru voi? De ce?

Desemnaţi fiecărui cursant o doctrină sau un principiu din lista 
de mai sus şi rugaţi-i să facă următoarele:

 1. să citească pasajul din scripturi de unde s-a luat doctrina sau 
principiul respectiv;

 2. să răspundă la următoarea întrebare: Cum te poate ajuta 
această doctrină sau acest principiu să te „[desfeţi]” în Dom-
nul? (Vezi 2 Nefi 11:4–6.);

 3. gândiţi-vă la un caz în care cunoaşterea acestei doctrine sau a 
acestui principiu vă poate aduce speranţă şi tărie.

Invitaţi cursanţii să îşi împărtăşească gândurile. În timp ce fac 
acest lucru, îi puteţi întreba: „Cine mai are o mărturie sau 

gânduri de împărtăşit legat de ce s-a predat?”. Faptul că le 
permiteţi să îşi împărtăşească gândurile şi mărturia le va con-
firma adevărurile învăţate în inimile lor şi în inimile semenilor lor. 
Mulţumiţi-le pentru participare.

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 25:13. Rugaţi 
membrii clasei să urmărească în scripturi şi să caute motivele 
pentru care Nefi s-a desfătat în preamărirea numelui Domnului. 
Rugaţi cursanţii să spună ce au găsit.

Invitaţi un cursant să citească următoarea mărturie a preşedinte-
lui Thomas S. Monson:

„Cred că niciunul dintre noi nu poate înţelege importanţa de-
plină a ceea ce a făcut Hristos pentru noi în Ghetsimani, dar sunt 
recunoscător în fiecare zi din viaţa mea pentru sacrificiul Său 
ispăşitor pe care l-a înfăptuit pentru noi.

El ar fi putut să Se răzgândească în ultimul moment. Dar nu a fă-
cut-o. El a coborât sub toate lucrurile pentru a putea salva toate 
lucrurile. Făcând astfel, El ne-a dat viaţă dincolo de această viaţă 
muritoare. El ne-a salvat de la căderea lui Adam.

Îi sunt recunoscător din adâncul sufletului meu. El ne-a învăţat 
cum să trăim. El ne-a învăţat cum să murim. El a făcut ca salva-
rea noastră să fie sigură” („Acum, când ne despărţim”, Liahona, 
mai 2011, p. 114).

Întrebaţi: Ce asemănări observaţi între cuvintele lui Nefi din 
2 Nefi 25:13 şi cuvintele preşedintelui Monson?

Încheiaţi lecţia de astăzi rugând cursanţii să descrie modalităţi 
prin care tineri sfinţi din zilele din urmă pot preamări numele 
Domnului. După ce cursanţii au răspuns la întrebare, încurajaţi-i 
să preamărească numele Domnului în fiecare zi.

Unitatea următoare (2 Nefi 26–31)
În unitatea următoare, cursanţii vor studia câteva dintre profeţiile 
lui Nefi despre zilele din urmă. Nefi a văzut faptul că bisericile 
false şi combinaţiile secrete vor abunda. El a văzut, de aseme-
nea, că Domnul va face o „lucrare minunată şi un miracol” 
(2 Nefi 27:26) şi că mulţi vor respinge Cartea lui Mormon pentru 
că vor avea deja Biblia. Mai mult, Nefi a explicat doctrina lui 
Hristos.
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Introducere
Nefi a profeţit că urmaşii săi aveau să fie vizitaţi, într-o 
bună zi, de Isus Hristos cel Înviat şi că, după acel eveni-
ment, ei aveau să trăiască în neprihănire timp de trei 
generaţii. Totuşi, Nefi a fost îndurerat pentru că unii 
dintre descendenţii săi din a patra generaţie aveau să 
cadă în nedreptate, să-L respingă pe Mesia şi, în cele 

din urmă, să fie distruşi. Pe cei care aveau să trăiască în 
zilele din urmă, Nefi i-a averitzat împotriva mândriei, 
combinaţiilor secrete şi vicleşugurilor preoţeşti. El ne-a 
învăţat că Domnul îi iubeşte pe toţi oamenii şi îi învită 
pe toţi să vină la El.

Sugestii pentru predare

2 Nefi 26:1–13
Nefi profeţeşte că poporul Său va fi distrus din cauză că-L va respinge pe Isus 
Hristos.
Scrieţi Judecăţile lui Dumnezeu pe tablă.
• Când vedeţi sau auziţi această sintagmă, la ce va gândiţi?
Explicaţi că, deşi mulţi oameni se gândesc la ceva rău când văd aceste cuvinte, judecăţile lui 
Dumnezeu aduc, de fapt, binecuvântări multor oameni. În 2 Nefi 26, citim despre consecin-
ţele dreptăţii asupra celor ticăloşi şi celor drepţi.
Pentru a stabili contextul mesajului principal din 2 Nefi 26, explicaţi că Nefi a spus că vor 
exista multe semne odată cu naşterea, moartea şi învierea lui Isus Hristos. El a profeţit că 
mulţi oameni aveau să piară curând după moartea Salvatorului din cauză că ei aveau să 
îi alunge pe profeţii şi pe ucenicii credincioşi ai lui Isus Hristos care trăiau printre ei. El a 
profeţit, de asemenea, că şi după vizita Salvatorului Înviat, mulţi dintre urmaşii săi aveau 
să „[aleagă] lucrările întunericului în loc de cele ale luminii” şi să fie distruşi. (Vezi 2 Nefi 
26:1–11.)
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 26:7. Rugaţi membrii clasei să caute 
reacţia lui Nefi la viziunea distrugerii poporului său. Invitaţi cursanţii să împărtăşească ceea 
ce au găsit. Le puteţi sugera să marcheze declaraţia lui Nefi de la sfârşitul versetului: „Căile 
Tale sunt drepte”.
• Ce înseamnă afirmaţia „căile Tale sunt drepte” pentru voi? (Puteţi explica faptul că o 

persoană corectă îi va trata întotdeuna pe ceilalţi în mod corect.)
După ce îi ajutaţi pe cursanţi să înţeleagă că dreptatea lui Dumnezeu cere ca cei ticăloşi 
să fie pedepsiţi pentru faptele lor, explicaţi că dreptatea lui Dumnezeu cere, de asemenea, 
ca cei drepţi să fie recompensaţi pentru faptele lor. Ca parte a acestei explicaţii, îi puteţi 
invita pe cursanţi să citească Doctrină şi legăminte 130:20–21. Rugaţi cursanţii să citească 
2 Nefi 26:8–9,13 şi să caute binecuvântările despre care Nefi a spus că aveau să vină asupra 
urmaşilor săi drepţi.
• În versetele 8 şi 13, ce expresii descriu faptele celor drepţi?
• Când aţi fost martorii binecuvântărilor menţionate în versetul 13? Prin ce moduri diferite 

ni se manifestă Domnul?
Scrieţi următorul principiu pe tablă: Pe măsură ce ne exercităm credinţa în Isus Hristos, 
El ni se manifestă prin puterea Duhului Sfânt.
• Cum poate cunoaşterea acestui adevăr să vă mărească credinţa în Isus Hristos?

LECŢIA 36

2 nefi 26
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2 nefI  26

2 Nefi 26:14–33
Nefi profeţeşte despre zilele din urmă şi îi învită pe toţi oamenii să vină la 
Hristos.
Rezumaţi 2 Nefi 26:14–19 explicând că Nefi a profeţit despre cum Cartea lui Mormon avea 
să fie scoasă la lumină în zilele din urmă, într-o perioadă în care mulţi oameni aveau să fie 
mândri şi necredincioşi.
Rugaţi cursanţii să se gândească la un moment când s-au împiedicat de ceva (sau îi puteţi 
ruga să-şi imagineze că se împiedică de un obstacol în întuneric). Invitaţi-i să studieze, în 
linişte, 2 Nefi 26:20–21 şi să caute obstacolele de care ar putea să se împiedice oamenii în 
zilele din urmă.
• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 26:20–21, care sunt unele dintre obstacolele pe care Nefi 

le-a văzut şi de care neamurile aveau să se împiedice?
• Ce alte obstacole foloseşte Satana pentru a-i face pe oameni să se împiedice?
Explicaţi că, pe lângă faptul că Satana pune „[obstacole]” în calea noastră pentru a ne 
ţine departe de Dumnezeu, el vrea să ne lege. Ţineţi în mână o bucată de sfoară şi invitaţi 
cursanţii să citească 2 Nefi 26:22 şi să fie atenţi la ce a scris Nefi despre un obiect similar. 
Invitaţi un cursant să vină în faţa clasei. Legaţi-l uşor de încheietura mâinii cu un fir de aţă. 
Rugaţi-l să rupă aţa. Repetaţi acest procedeu, însă de această dată legaţi-l cu mai multe fire 
de aţă. Continuaţi acest lucru până când cursantul nu mai poate rupe aţa–avertizandu-l 
să aibă grijă să nu se rănească. (Dacă nu aveţi aţă la dispoziţie, le puteţi cere cursanţilor să 
îşi imagineze această demonstraţie.) Rugaţi cursanţii să studieze 2 Nefi 26:22 şi să caute 
legătura dintre acest verset şi demonstraţia făcută.
• În 2 Nefi 26:22, ce este semnificativ în expresia „până când îi leagă”? Ce vă învaţă acest 

verset despre felul în care lucreză Satana?
• Cum aţi văzut că Satana îi leagă pe oameni cu „frânghii groase”? (Inul este materialul 

din care se face pânză.)
• Care dintre aceste păcate (frînghii groase) credeţi că sunt cele mai periculoase pentru 

tinerii de vârsta voastră?
Amintiţi cursanţilor că Satana ne ademeneşte să facem lucrările întunericului ca să ne 
poată lega şi să ne îndepărteze de pe calea neprihănirii. Explicaţi că ultimele versete din 
2 Nefi 26 arată contrastul dintre căile lui Satana şi căile lui Dumnezeu. Rugaţi cursanţii să 
citească, în gând, 2 Nefi 26:23–24.
• Potrivit acestor versete, cum lucrează Domnul? Care este scopul a tot ceea ce face Dom-

nul? (Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze partea din 2 Nefi 26:24 care ne învață că 
tot ceea ce face Domnul este spre binele lumii.)

Rugaţi-i pe cursanţi să mediteze asupra unui moment sau a unei perioade din viaţa lor 
când s-au simţit descurajaţi ori departe de Domnul. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să simtă că 
mesajul lui Nefi despre dragostea Domnului este valabil în vieţile lor, invitaţi-i să cerce-
teze 2 Nefi 26:24–28, 33. Le puteţi sugera să marcheze cuvintele toţi, toate, tuturor, cuiva şi 
nimeni (cu excepţia cuvântului niciuna din versetul 33). Acordaţi cursanţilor câteva minute 
să recitească frazele care conţin aceste cuvinte.
Rugaţi fiecare cursant să se întoarcă spre un coleg şi să discute, pe scurt, ce putem învăţa 
din aceste versete. După ce şi-au împărtăşit gândurile, invitaţi câţiva cursanţi să împărtă-
şească ideile principale din discuţiile lor. Una dintre ideile principale care ar trebui să reiasă 
din discuţiile lor este că Domnul îi iubeşte pe toţi oamenii şi îi învită pe toţi să vină 
la El şi să beneficieze de salvarea pe care El le-o oferă. Puteţi scrie această afirmaţie pe 
tablă. De asemenea, puteţi invita cursanţii să răspundă la următoarele întrebări în jurnalele 

pentru studiul scripturilor sau în caietele pentru seminar:
• Când aţi recunoscut bunătatea Domnului în vieţile voastre?
• În ce fel vă ajută să ştiţi că Domnul îi iubeşte pe toţi oamenii şi că îi 
invită pe toţi să vină la El?
Pentru a încheia, invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 26:25, 33. 

Înainte să citească, sugeraţi-le cursanţilor să marcheze expresiile care îi încurajează. Pentru 
a-i ajuta pe cursanţi să vadă încă o aplicabilitate a acestor versete, citiţi următoarea afirma-
ţie făcută de preşedintele Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie:

Să-i invităm pe 
cursanţi să acţioneze
Predarea eficientă 
include, de obicei, o 
invitaţie de a acţiona 
conform principiilor 
predate. Dacă se învaţă 
un principiu al Evanghe-
liei dar nu se acţionează 
conform acestuia, proce-
sul de învăţare nu este 
complet. Invitaţiile de a 
acţiona vin din partea în-
văţătorului sau, chiar cu 
o putere mai mare, din 
partea Duhului Sfânt.
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„Eu sper că noi îi primim cu bucurie şi dragoste pe toţi copiii lui Dumnezeu, inclusiv pe 
cei care ar putea să se îmbrace, să arate, să vorbească sau doar să facă unele lucruri în mod 
diferit. Nu este bine să-i faci pe alţii să se simtă ca şi cum ar avea defecte. Noi trebuie să-i 
ridicăm pe cei din jurul nostru. Să le întindem o mână de bun venit. Să revărsăm asupra 
fraţilor şi surorilor noastre din Biserică sentimente speciale de omenie, compasiune şi cari-
tate, astfel încât ei să simtă că, în cele din urmă, şi-au găsit un cămin…
Pare drept şi corect să extindem către alţii ccea ce noi dorim cu atâta nerăbdare pentru noi 
înşine.
Nu sugerez să acceptăm păcatul sau să trecem cu vederea ceea ce este rău în viaţa noastră 
personală sau în lume. Cu toate acestea, în zelul nostru, uneori, confundăm păcatul cu 
păcătosul şi condamnăm prea repede şi cu prea puţină compasiune…
Să ne deshidem inimile şi să întindem mâinile cu compasiune către alţii, pentru că fiecare 
are de parcurs propriul său drum dificil” („Voi sunteți mâinile Mele”, Liahona, mai 2010, p. 
68–69).
• Care sunt unele moduri prin care putem pune în practică 2 Nefi 26:33 şi învăţăturile 

preşedintelui Uchtdorf?
Invitaţi cursanţii să se gândească ce ar putea face pentru a întinde mâna altora aflaţi în 
nevoie şi a-i ajuta să simtă dragostea Domnului.

Idei suplimentare pentru predare
2 Nefi 26:29–31. Nefi avertizează despre păcatul 
vicleşugului preoţesc
Scrieţi următoarele nume pe tablă: Şerem, Nehor, 
Corihor. Întrebaţi cursanţii ce ştiu despre aceşti bărbaţi. 
În cazul în care cursanţii găsesc cu greutate răspunsul, 
explicaţi-le pe scurt că aceşti bărbaţi au încercat să îi 
îndepărteze pe oameni de credinţa în Isus Hristos. Ei au 
fost vinovaţi de păcatul vicleşugului preoţesc.

Nefi a avertizat poporul său–şi ne-a avertizat pe noi, cei 
care trăim în zilele din urmă–despre vicleşugul preo-
ţesc. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 
26:29–31. Rugaţi membrii clasei să asculte definiţia 
vicleşugului preoţesc.
• Care este scopul celor implicaţi în vicleşugul preoţesc?

Vârstnicul M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a atras atenţia că vicleşugul preoţesc 
poate apărea în Biserică. Rugaţi un cursant să citească 
sfatul său:

„Fie ca noi să fim atenţi la profeţii falşi şi la învăţăto-
rii falşi, atât bărbaţi, cât şi femei, care se autonumesc 

învăţători ai doctrinei Bisericii, dar care caută să împăr-
tăşească Evanghelia lor falsă şi să atragă oameni prin 
sponsorizarea de simpozioane, cărţi şi jurnale ale căror 
subiecte contrazic doctrinele fundamentale ale Bisericii. 
Feriţi-vă de cei care vorbesc şi publică împotriva profeţi-
lor adevăraţi ai lui Dumnezeu şi care-i conving pe alţii să 
li se alăture, nepăsându-le deloc de bunăstarea eternă a 
acestor oameni. Asemenea lui Nehor şi Corihor din Car-
tea lui Mormon, ei se bazează pe sofism pentru a-i înșela 
şi ademeni pe alţii să creadă în ideile lor. Ei «se prezintă 
pe ei înşişi ca fiind lumina lumii, pentru ca să capete 
câştiguri şi preamărire de la lume; dar ei nu caută bunăs-
tarea Sionului» (2 Ne. 26:29)” („Beware of False Prophets 
and False Teachers”, Ensign, nov. 1999, p. 63).

• Cum pot membrii Bisericii să cadă în capcana vicleşu-
gului preoţesc?

• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 26:30, cum poate fi 
prevenit vicleşugul preoţesc? (Ajutaţi cursanţii să în-
ţeleagă că putem evita păcatul vicleşugului preoţesc 
dând dovadă de caritate faţă de toţi oamenii.)
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Introducere
Făcând referire frecvent la cuvintele lui Isaia, Nefi a pro-
feţit că Domnul „va face o lucrare minunată şi un mira-
col” în zilele din urmă. Această lucrare măreaţă urma să 
fie restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos. Un element 
important al profeţiei lui Nefi a fost apariţia Cărţii lui 
Mormon. Nefi a prezis că aveau să existe martori care 
urmau să vadă Cartea lui Mormon şi să mărturisească 

despre adevărul acesteia. El a mărturisit, de asemenea, 
despre rolul fundamental pe care Cartea lui Mormon 
avea să-l joace în lucrarea Domnului în zilele din urmă–
că ea urma să fie un dar miraculos pentru lume. (Notă. 
2 Nefi 27 se aseamănă foarte mult cu Isaia 29. În ediţia 
SZU a Bibliei, notele de subsol din Isaia 29 oferă idei 
utile pentru studierea ambelor capitole.)

Sugestii pentru predare

2 Nefi 27:1–5
Nefi profeţeşte că în zilele din urmă pământul va fi plin de ticăloşie.
Expuneţi următoarele obiecte: un recipient de deodorant, un tub de pastă de dinţi şi o 
bucată sau un recipient de săpun. Explicaţi că fiecare obiect este destinat pentru a fi soluţia 
unei probleme. Rugaţi cursanţii să identifice problema ce poate fi rezolvată cu ajutorul fie-
cărui obiect în parte. (Puteţi alege să folosiţi alte obiecte ce pot fi considerate soluţii pentru 
probleme specifice.)
Explicaţi că profeţia lui Nefi din 2 Nefi 27 face referire la probleme care aveau să existe în 
zilele noastre. El a propovăduit că oamenii se vor poticni spiritual datorită nedreptăţii lor, 
că vor suferi din cauza orbirii spirituale şi că vor respinge profeţii. Nefi a profeţit, de aseme-
nea, despre ce urma să facă Dumnezeu pentru a rezolva aceste probleme.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, 2 Nefi 27:1–5. Rugaţi cursanţii să 
caute cuvinte şi expresii care descriu unele dintre problemele din zilele din urmă. Rugaţi 
câţiva cursanţi să împărtăşească expresiile pe care le-au găsit. Pentru a-i ajuta pe cursanţi 
să analizeze aceste expresii, puteţi să adresaţi următoarele întrebări:
• Ce credeţi că înseamnă a fi „îmbătat de nedreptate”?
• În 2 Nefi 27:3, unii oameni din zilele din urmă sunt asemănaţi cu un om flămând care 

visează că mănâncă sau cu un om însetat, dar care, apoi, se trezeşte cu sufletul gol. Ce 
putem învăţa din aceasta? (Mâncatul sau băutul în vis nu oferă o satisfacţie de durată şi 
nu realizează nimic, atâta timp cât foamea şi setea rămân şi după terminarea visului. Tot 
aşa, şi cei care „luptă împotriva Muntelui Sionului” nu vor avea o satisfacţie de durată şi 
nici nu vor realiza ceva semnificativ.)

• Care credeţi că este înţelesul expresiei „voi v-aţi închis ochii”?
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să identifice adevărul Evangheliei în 2 Nefi 27:1–5, invitaţi-i 
să facă un rezumat a ceea ce au învăţat din aceste versete. Scrieţi răspunsurile lor pe tablă. 
Asiguraţi-vă că respectivii cursanţi înţeleg că în zilele din urmă, mulţi oameni vor fi 
plini de nedreptate şi vor respinge profeţii.
• De ce credeţi că este important să ştiţi despre această profeţie şi despre împlinirea ei?

2 Nefi 27:6–23
Nefi profeţeşte despre apariţia Cărţii lui Mormon.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 27:6–7. Rugaţi-i să caute ceva ce Domnul urma 
să ofere pentru a ajuta la rezolvarea problemelor spirituale ale oamenilor din zilele din 
urmă.
• Ce urma Domnul să ofere?
• Ce avea să conţină cartea?

Întrebări care au ca 
rezultat analizarea
Folosind întrebări care 
au ca rezultat analiza-
rea, îi puteţi încuraja pe 
cursanţi să se gândească 
la semnificaţia versete-
lor pe care le studiază. 
De obicei, ar trebui 
ca aceste întrebări să 
fie adresate după ce 
cursanţii s-au familiarizat 
cu versetele. Întrebă-
rile care au ca rezultat 
analizarea încep, adesea, 
cu expresii precum: „De 
ce credeţi că…” sau „Ce 
credeţi voi…”. De exem-
plu, aţi putea întreba: 
„Ce credeţi că înseamnă 
(această expresie sau 
acest cuvânt)?”.

LECŢIA 37
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• Ce carte credeţi că descriu aceste versete? (Pentru a-i ajuta pe cursanţi să răspundă la 
această întrebare, le puteţi sugera să se uite la referinţele din scripturi enumerate în 
2 Nefi 27:6, nota de subsol b. Puteţi, de asemenea, să explicaţi că expresia „celor care au 
adormit” se referă la profeţii decedaţi care au păstrat cronicile ce au devenit Cartea lui 
Mormon.)

Arătaţi un exemplar al Cărţii lui Mormon. Explicaţi că Domnul a scos la lumină această 
carte pentru a ajuta la corectarea problemelor din zilele din urmă şi pentru a aduce lumină 
într-o lume întunecată. Domnul a revelat profeţilor din vechime amănunte cu privire la 
apariţia Cărţii lui Mormon. Nefi a consemnat aceste amănunte în 2 Nefi 27. Explicaţi că 
o profeţie similară se găseşte în Isaia 29. (Puteţi să explicaţi că unii oameni au contestat 
Cartea lui Mormon întrebând de ce Biblia nu menţionează despre ea. Subliniaţi faptul că 
profeţia din Isaia 29 arată că Biblia chiar mărturiseşte despre Cartea lui Mormon.)
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 27:12–14. Rugaţi cursanţii să afle despre 
cine a spus Nefi că îi va fi permis să vadă cartea. 
• Cine au fost cei trei martori cărora li s-a permis să vadă Cartea lui Mormon „prin puterea 

lui Dumnezeu”? (Oliver Cowdery, David Whitmer şi Martin Harris. Vezi „Mărturia a trei 
martori”, Cartea lui Mormon.)

Subliniaţi faptul că Nefi a menţionat alți,,câţiva” cărora, de asemenea, avea să li se permită 
să vadă cartea.
• Cine credeţi că au fost aceşti alţi martori? (Le puteţi aminti cursanţilor despre cei opt 

martori suplimentari ai Cărţii lui Mormon. Vezi „Mărturia a opt martori”, Cartea lui 
Mormon.)

Subliniaţi că 2 Nefi 27:14 menţionează că Domnul va „întemeia cuvântul Său” în „gura 
atâtor martori câţi va socoti El potrivit”.
• La ce credeţi că a făcut Nefi referire atunci când a spus că martorii vor întemeia cuvântul 

lui Dumnezeu? (Aceia care primesc şi acceptă cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul 
Cărţii lui Mormon, îl vor împărtăşi cu alţii şi vor depune mărturie despre adevărul lui.)

• Cine ar putea fi aceşti martori?
• Pentru a-i ajuta pe cursanţi să aprecieze faptul că şi ei pot fi martori ai adevărului Cărţii 

lui Mormon, îi puteţi invita să îşi scrie numele pe marginea versetului 14 din 2 Nefi 27. 
Cum poate fiecare membru al Bisericii, inclusiv voi, să ajute la întemeierea adevărului 
Cărţii lui Mormon?

• Când le-aţi împărtăşit altora mărturia voastră despre Cartea lui Mormon?
Este posibil ca într-o lecţie anterioară să-i fi încurajat pe cursanţi să împărtăşească altora 
mărturiile lor despre Cartea lui Mormon. Dacă aţi făcut acest lucru, urmăriţi modul în care 
a fost îndeplintă acea însărcinare invitând câţiva cursanţi să împărtăşească ce au făcut. În-
curajaţi-i pe cursanţi să continue să caute ocazii de a împărtăşi altora mărturiile lor despre 
Cartea lui Mormon, inclusiv persoanelor de alte credinţe.
Desenaţi pe tablă următorul tabel. (Pentru a economisi timp, puteţi să faceţi acest lucru 
înainte de începerea orei.)

profeţia lui nefi 
despre ce avea să 
facă omul 

numele omului Îndeplinirea profeţiei
Joseph Smith – Isto-
rie 1:63–65

primul om („neînvăţat”)
2 nefi 27:9, 15, 19

al doilea om („altuia”)
2 nefi 27:15, 17

al treilea om („învăţat”)
2 nefi 27:15–18

Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. Explicaţi că fiecare echipă va studia o profeţie 
cu privire la apariţia Cărţii lui Mormon, precum şi îndeplinirea acelei profeţii. Rugaţi-i 

Verificare
Rugaţi-i cu regularitate 
pe cursanţi să vă spună 
despre invitaţiile şi însăr-
cinările primite în trecut. 
Aceasta le permite cur-
sanţilor să împărtăşească 
experienţe pozitive şi 
îi poate motiva pe unii 
dintre cursanţi să-şi în-
deplinească însărcinările 
primite. De asemenea, 
vă permite să acordaţi 
atenţie specială lucruri-
lor bune care s-au petre-
cut în timp ce cursanţii 
au răspuns invitaţiilor 
şi responsabilităţilor 
primite.
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pe cursanţi să deseneze tabelul în jurnalele pentru studiul scripturilor sau în caietele lor 
pentru seminar şi să scrie răspunsurile folosind referinţele din scripturi puse la dispoziţie. 
(Puteţi să explicaţi că termenul caractere, găsit în Joseph Smith – Istorie 1:63–65, se referă 
la inscripţiile gravate pe plăcile de aur de pe care a fost tradusă Cartea lui Mormon.) După 
ce cursanţii au terminat, invitaţi-i să împărtaşească răspunsurile lor cu ceilalţi membri ai 
clasei.
• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 27:15 şi Joseph Smith – Istorie 1:64, cine este omul învăţat 

căruia Martin Harris i-a dus cuvintele cărţii? (Charles Anthon)
• În ce moduri poate cineva fără o educaţie convenţională, asemenea lui Joseph Smith, să 

fie mai potrivit pentru a traduce Cartea lui Mormon decât un învăţat ca Charles Anthon?
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 27:20–21 şi să caute o frază care se repetă în 
fiecare verset. („Eu pot să înfăptuiesc propria Mea lucrare.”)
• Ce înseamnă pentru voi fraza: „Eu pot să înfăptuiesc propria Mea lucrare”?
• În ce fel sunt restaurarea Evangheliei şi apariţia Cărţii lui Mormon o confirmare a faptu-

lui că Dumnezeu poate să înfăptuiască propria Sa lucrare?
• Care sunt câteva dintre principiile predate în aceste versete? (În timp ce cursanţii îşi 

împărtăşesc ideile, subliniaţi că apariţia Cărţii lui Mormon reprezintă un mod în care 
Dumnezeu Îşi va îndeplini lucrarea în zilele din urmă.)

• În ce mod îndeplinirea acestei profeţii vă întăreşte mărturia despre Cartea lui Mormon şi 
despre rolul ei în restaurarea Bisericii Domnului?

2 Nefi 27:24–35
Nefi profeţeşte despre impactul pozitiv pe care-l vor avea restaurarea Evangheliei 
lui Isus Hristos şi Cartea lui Mormon.
Citiţi, cu glas tare, 2 Nefi 27:24–26, în timp ce cursanţii urmăresc şi ei în scripturile lor.
• Vă amintiţi să fi auzit aceste cuvinte înainte? Dacă da, unde? (În cazul în care cursanţii 

nu pot răspunde, explicaţi că Domnul a folosit cuvinte similare când i-a vorbit lui Joseph 
Smith în Dumbrava Sacră; vezi Joseph Smith – Istorie 1:19.)

Arătaţi unul dintre obiectele pe care le-aţi expus la începutul lecţiei şi reamintiţi-le cursan-
ţilor că acesta a fost creat pentru rezolvarea unei anumite probleme.
• În 2 Nefi 27:25, ce probleme a spus Domnul că vor exista printre oamenii din zilele din 

urmă? (Puteţi să scrieţi pe tablă răspunsurile cursanţilor.)
Amintiţi-le cursanţilor despre celelalte probleme spirituale specifice zilelor din urmă men-
ţionate în 2 Nefi 27:5. (În lista de pe tablă, puteţi să adăugaţi nedreptatea, orbirea spirituală 
şi respingerea profeţilor.)
• În ce mod ajută Cartea lui Mormon şi restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos la rezolva-

rea acestor probleme?
Rugaţi-i pe cursanţi să citească, în gând, 2 Nefi 27:29–30, 34–35, şi să caute modurile 
în care Domnul a spus că Evanghelia restaurată şi Cartea lui Mormon aveau să-i bine-
cuvânteze pe oamenii din zilele din urmă. Invitaţi un cursant să scrie pe tablă aceste 
binecuvântări.
• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 27:29, Cartea lui Mormon va ajuta „ochii orbilor [să vadă], 

eliberaţi din obscuritate şi din întuneric”. Ce credeţi că înseamnă acest lucru?
Ajutaţi cursanţii să înţeleagă faptul că Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos şi Cartea 
lui Mormon aduc bucurie şi pricepere acelora care le studiază şi le acceptă. Încura-
jaţi cursanţii să caute în Cartea lui Mormon soluţii pentru încercările de care au parte şi să 
împărtăşească altora mărturia lor despre Cartea lui Mormon. 
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Introducere
Nefi a profeţit despre unele dintre condiţiile dificile din 
zilele din urmă, inclusiv despre învăţăturile neadevărate 
şi mândria multor biserici care aveau să fie clădite. El 

ne-a învăţat cum să recunoaştem doctrina neadevărată şi 
atitudinile lumeşti şi ne-a avertizat cu privire la căile prin 
care Satana va încerca să ne îndepărteze de neprihănire.

LECŢIA 38

2 nefi 28

Sugestii pentru predare

2 Nefi 28:1–19
Nefi descrie bisericile neadevărate şi ideile false din zilele noastre.
Desenaţi pe tablă semne de avertizare care sunt familiare în cultura dumneavoastră. De 
exemplu, aţi putea să desenaţi un indicator rutier sau un simbol care indică faptul că o 
anumită substanţă este periculoasă sau toxică.
• Care este scopul acestor semne?

Explicaţi că această carte, Cartea lui Mormon, ne poate ajuta să vedem sem-
nele de avertizare împotriva influenţelor dăunătoare din punct de vedere spi-
ritual. Preşedintele Ezra Taft Benson a explicat că unul dintre scopurile Cărţii 
lui Mormon este de a demasca modul în care duşmanul şi alţi inamici ai lui 
Hristos vor lucra în zilele din urmă. Rugaţi un cursant să citească următoarea 
declaraţie a preşedintelui Benson:

„Cartea lui Mormon îi demască pe duşmanii lui Hristos. Combate doctrinele false… Îi 
întăreşte pe ucenicii umili ai lui Hristos împotriva planurilor şi strategiilor malefice, precum 
şi a doctrinelor diavolului din zilele noastre. Tipul de apostaţi din Cartea lui Mormon se 
aseamănă cu cei de astăzi” („The Book of Mormon Is the Word of God”, Ensign, ian. 1988, 
p. 3).
• În ce mod îi demască scriptura Cartea lui Mormon pe duşmanii lui Hristos? (Ea include 

relatări despre oameni care au încercat să îi conducă pe alţii departe de credinţa în Hris-
tos. Ea ne permite să vedem greşelile şi ideile lor false.)

• În ce mod ne întăreşte Cartea lui Mormon împotriva duşmanului?
Mărturisiți că scriptura Cartea lui Mormon dezvăluie ideile false ale diavolului şi ne 
întăreşte împotriva intenţiilor sale rele. Explicaţi cursanţilor că vor putea să vadă un 
astfel de exemplu în 2 Nefi 28. Acest capitol conţine una dintre profeţiile lui Nefi despre 
zilele din urmă. În această profeţie, Nefi a avertizat cu privire la învăţăturile false care vor fi 
foarte răspândite în zilele noastre.
Rugaţi cursanţii să studieze, în linişte, 2 Nefi 28:3–9, şi să caute avertizările lui Nefi cu 
privire la învăţăturile neadevărate. Subliniaţi că 2 Nefi 28:7–9 este un fragment care conţine 
scriptură de bază. Îi puteţi încuraja pe cursanţi să marcheze acest fragment într-un mod 
distinct pentru a-l putea găsi cu uşurinţă. După ce cursanţii au avut suficient timp să 
studieze fragmentul, invitaţi pe câţiva dintre ei să vină la tablă. Rugaţi pe fiecare în parte să 
scrie o învăţătură sau idee falsă din acest fragment, inclusiv versetul unde se găseşte. Apoi, 
întrebaţi-i pe ceilalţi cursanţi dacă au remarcat alte învăţături sau idei neadevărate în acest 
fragment. Dacă au remarcat, invitaţi-i să le adauge pe lista de pe tablă.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să discute câteva dintre aceste doctrine şi idei false, adresaţi 
următoarele întrebări:
• Ce ar putea fi un exemplu din zilele noastre pentru una dintre aceste idei false? (Asi-

guraţi-vă că membrii clasei nu vor menţiona numele unor anumite biserici atunci când 
răspund la această întrebare.)

• În ce mod îi împiedică aceste idei false pe oameni să urmeze planul Tatălui nostru 
Ceresc?

2 Nefi 28:7–9 
este un fragment care 
conţine scriptură de 
bază. Folosiţi ideea de 
predare de la sfârşitul 
lecţiei pentru a-i ajuta 
pe cursanţi să memoreze 
acest fragment.
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Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 28:12–14. Rugaţi cursanţii să caute aver-
tizarea lui Nefi despre ceea ce se va întâmpla cu multe biserici şi cu mulţi oameni în zilele 
din urmă din cauza mândriei şi a doctrinelor false.
• În ce moduri îi influenţează pe oameni mândria şi învăţăturile false?
• De ce „urmaşii umili ai lui Hristos” nu sunt conduşi pe un drum greşit de către mân-

drie şi ticăloşie? În ce mod putem evita să fim înşelaţi de către „preceptele oamenilor”? 
(Puteţi să explicaţi că expresia „preceptele oamenilor” se referă la învăţăturile oamenilor 
– contrare învăţăturilor Domnului.)

Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 28:15–16, 19 şi să identifice consecinţele învăţă-
turilor false.
• Ce cuvinte sau expresii vedeţi în aceste versete care descriu rezultatele mândriei şi ale 

învăţăturilor false?

2 Nefi 28:20–32
Nefi avertizează cu privire la modul în care Satana încearcă să ne înşele.
Împărtăşiţi cursanţilor următoarea povestire: 
În timp ce îndeplinea o responsabilitate în Africa, preşedintele Boyd K. Packer a mers să 
vadă animalele dintr-o rezervaţie. Dumnealui a observat că animalele de lângă un ochi de 
apă erau agitate. Când l-a întrebat pe ghid de ce nu beau animalele apă, ghidul a spus că 
din cauza crocodililor. Preşedintele Packer şi-a amintit:
,,Ştiam că glumeşte şi l-am întrebat serios: «Care este problema?». Răspunsul a fost, din 
nou: «Crocodilii»…
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, puţină 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, a 
continuat să-mi spună: «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 tragedie. Un tânăr din Anglia lucra, ca se-
zonier, 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).
• Ce a făcut ca acest tânăr să devină victima crocodilului? În ce mod ar fi putut el să evite 

această tragedie? (Ar fi putut-o evita dând ascultare avertizărilor care-i fuseseră aduse la 
cunoştinţă.)

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, sfatul următor dat de preşedintele Packer:
„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 despre crocodilii spirituali, care sunt infinit mai pericu-
loşi, mult mai amăgitori şi mai puţin vizibili, chiar şi decât acele reptile bine camuflate din 
Africa.
Aceste primejdii spirituale vă pot ucide sau vă pot schilodi sufletul. Ei pot distruge liniştea 
dumneavoastră sufletească, precum şi pe cea a acelora care vă iubesc. Ei sunt aceia împo-
triva 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. 10-11).

Să folosim povestiri
O povestire poate ajuta 
la implicarea cursanţilor 
trezindu-le interesul şi 
ajutându-i să participe în 
procesul de învăţare prin 
ascultarea experienţelor 
celorlalţi. Povestirile 
pot, de asemenea, să-i 
ajute pe cursanţi să vadă 
modul în care pot fi puse 
în practică principiile 
Evangheliei în vieţile 
oamenilor.
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• În ce mod sunt crocodilii spirituali din povestirea preşedintelui Packer similari ispite-
lor şi tacticilor lui Satana? De ce avertizări avem parte care ne ajută să evităm pericolul 
spiritual?

Citiţi, cu glas tare, 2 Nefi 28:19 în timp ce cursanţii urmăresc în scripturile lor. Apoi, scrieţi 
pe tablă Satana caută să ne prindă în puterea sa…
Explicaţi că Nefi, continuându-şi profeţia, a vorbit despre tactici pe care Satana avea să le 
folosească împotriva noastră în zilele din urmă. Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. 
Invitaţi fiecare echipă să citească 2 Nefi 28:20–29 şi să caute modalităţi pentru a completa 
fraza de pe tablă.
După câteva minute, invitaţi echipele să împărtăşească celorlalţi modul în care au comple-
tat declaraţia de pe tablă. Ca parte a discuţiei, asiguraţi-vă că respectivii cursanţi înţeleg că 
Satana foloseşte multe tactici pentru a încerca să ne subjuge, cum ar fi acelea de a ne 
aţâţa la mânie, de a ne potoli, de a ne legăna şi linguşi.
• Care sunt câteva exemple prin care Satana încearcă „să aţâţe [oamenii] în mânie împo-

triva a ceea ce este bun”? În ce mod îi face mânia pe oameni să fie confuzi cu privire la ce 
este bun şi ce este rău?

• De ce credeţi că este periculos ca oamenii să „trateze totul cu uşurinţă în Sion”, consi-
derând că nu este nevoie de perfecţionare? De ce credeţi că Satana poate să îi conducă 
pe astfel de oameni „cu grijă în jos, în iad”?

• Ce înseamnă să linguşeşti pe cineva? (Să lauzi şi să complimentezi în mod nesincer.) De 
ce credeţi că linguşirea îi poate conduce pe unii oameni departe de Domnul?

• De ce încearcă Satana să convingă oamenii că el nu există? 
• Care sunt câteva lucruri pe care le putem face pentru a ne apăra împotriva mâniei? În ce 

mod ne putem apăra împotriva sentimentului că totul este bine? Cum ne putem apăra 
împotriva linguşirii?

Pentru a încheia lecţia, informaţi-i pe cursanţi că utimele versete din 2 Nefi 28 conţin o 
avertizare finală şi o asigurare din partea Domnului. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 
2 Nefi 28:30–32.
• Domnul ne respectă libertatea de a alege şi eforturile pe care le facem pentru a învăţa 

despre El. Potrivit celor relatate în 2 Nefi 28:30, El ne învaţă „rând după rând, precept 
după precept”. Ce înseamnă aceasta pentru voi? Potrivit celor relatate în acest verset, ce 
se întâmplă cu cei care spun: „Avem destul”?

• În 2 Nefi 28:32, Domnul le vorbeşte oamenilor care L-au tăgăduit. La ce credeţi că se 
referă El în acest verset, atunci când spune: „Îmi voi întinde mâna către ele zi de zi”? (În 
acest verset, Domnul vorbeşte despre mila şi bunăvoinţa Sa de a ne ajuta în fiecare zi în 
măsura în care căutăm să facem voia Lui, chiar dacă L-am respins în trecut. Ajutaţi cur-
sanţii să înţeleagă că Domnul va fi milos cu toţi oamenii care se pocăiesc şi vin la El.)

Scrieţi pe tablă următoarele: Datorită lucrurilor învăţate astăzi, eu voi… Invitaţi cursanţii să 
termine această frază în jurnalele pentru studiul scripturilor sau în caietele pentru semi-
nar, descriind ce vor face ca urmare a studierii profeției lui Nefi din 2 Nefi 28. Puteţi invita 
câţiva cursanţi să împărtăşească celorlalţi ce au scris. Totuşi, asiguraţi-vă că ei înţeleg că nu 
trebuie să se simtă obligaţi să împărtăşească gânduri sau experienţe care sunt prea perso-
nale sau particulare.
Mărturisiţi că prin îndrumarea şi tăria primite de la Domnul, noi putem să biruim ispi-
tele. Şi, chiar şi atunci când păcătuim, Domnul va fi milostiv cu noi dacă ne pocăim cu 
sinceritate.

Scriptură de bază – 2 Nefi 28:7–9
Explicaţi că, uneori, oamenii îşi justifică păcatul consolându-se cu ideea că toată lumea îl 
face sau că se pot pocăi mai târziu. Împărţiţi cursanţii în grupuri mici. Invitaţi grupurile să 
citească împreună 2 Nefi 28:7–9 şi să caute cuvinte şi expresii care fac referire la aceste idei 
false. Invitaţi cursanţii să discute următoarele întrebări în grupurile lor (puteţi să scrieţi 
întrebările pe tablă înainte de începerea lecţiei): 
• Care este pericolul comiterii unui „păcat mic”?
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• Ne va ierta Dumnezeu pentru comiterea de păcate minore sau rare? (Rugaţi cursanţii să 
citească Doctrină şi legăminte 1:31 pentru o înţelegere mai profundă.)

• În ce mod poate o persoană să „[profite] de cineva din cauza vorbelor lui”? În ce mod 
am putea noi, uneori, să „[săpăm] groapa vecinului”?

Invitaţi fiecare grup să rescrie aceste versete într-un limbaj pe care oamenii îl folosesc astăzi 
pentru a-i convinge pe tineri să urmeze aceste doctrine nesăbuite.
Rugaţi cursanţii să se gândească la perioade în care şi-au menţinut puterea spirituală în 
pofida ideilor false de la şcoală, din media sau din partea prietenilor. Invitaţi-i să scrie de-
spre aceste experienţe în jurnalele pentru studiul scripturilor sau în caietele pentru seminar. 
Aveţi în vedere să rugaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ce au scris. 
Notă. Puteţi folosi această idee în timpul lecţiei, atunci când prezentaţi fragmentul care 
conţine scriptură de bază, sau o puteţi folosi la sfârşitul lecţiei.
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Introducere
Nefi a profeţit despre restaurarea Evangheliei în zilele 
din urmă, despre care Domnul a spus că va fi „o lucrare 
minunată” (2 Nefi 29:1). Nefi a depus mărturie că, în 
zilele din urmă, toate scripturile vor conlucra pentru 
a arăta că Dumnezeu Îşi aminteşte de copiii Săi. El a 

profeţit că mulţi vor respinge Cartea lui Mormon, dar 
că aceia care vor crede vor fi adunaţi în Biserică. Mai 
mult, el a propovăduit că poporul de legământ al lui 
Dumnezeu este format din aceia care se pocăiesc şi cred 
în Fiul lui Dumnezeu.

LECŢIA 39

2 nefi 29–30

Sugestii pentru predare

2 Nefi 29
Nefi profeţeşte că, în zilele din urmă, mulţi vor respinge Cartea lui Mormon.
Invitaţi cursanţii să îşi imagineze că un prieten de la şcoală întreabă cu sinceritate: „De ce 
au mormonii o altă Biblie?”. Îi puteţi ruga pe cursanţi să ridice mâna dacă le-a fost adresată 
o astfel de întrebare. Apoi, invitaţi pe câţiva cursanţi să împărtăşească modul în care au 
răspuns la întrebare.
Explicaţi că 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”. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 
29:1–2 şi să afle ce urmau cuvintele Domnului să facă în zilele din urmă. (Ele aveau să 
„[iasă]” către seminţia lui Nefi sau descendenţii lui şi ele, de asemenea, aveau să „[şuiere] 
până la marginile pământului”.) Preşedintele Ezra Taft Benson a explicat că „noi, membrii 
Bisericii şi, îndeosebi misionarii, trebuie să fim «cei care şuieră» sau cei care spun şi mărtu-
risesc despre Cartea lui Mormon până la marginile pământului” („The Book of Mormon Is 
the Word of God”, Ensign, mai 1975, p. 65).
Explicaţi că termenul steag din 2 Nefi 29:2 se referă la un obiect folosit pentru a aduna şi uni 
oamenii. Drapelele sunt adesea numite steaguri. (Vezi explicaţia cuvântului steag în lecţia 32.)
• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 29:2, ce reprezintă „steagul” care va merge înainte „până 

la marginile pământului” pentru a aduna poporul Domnului? (Cartea lui Mormon – 
cuvintele seminţiei sau descendenţilor lui Nefi.)

• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 29:1–2, care este scopul Domnului de a oferi scripturi su-
plimentare, precum Cartea lui Mormon? (Ajutaţi cursanţii să înţeleagă că Domnul oferă 
scripturi pentru a fi un al doilea martor şi pentru a-i aduna pe oameni în legămân-
tul Său.)

Scrieţi pe tablă următoarea declaraţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli (din Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon [1997], p. 4):

„Cartea lui Mormon reprezintă declaraţia inestimabilă a legământului făcut de Dumnezeu cu 
propriii Săi copii de aici, de pe pământ, precum şi dragostea Sa pentru ei. (Vârstnicul Jeffrey R. 
Holland)

Explicaţi că, 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. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 29:3–6 şi să caute 
reacţia pe care unele neamuri o vor avea cu privire la scripturile suplimentare.
• Cum vor reacţiona unii oameni faţă de scripturile suplimentare?
• Ce a spus Domnul despre oamenii care reacţionează în acest mod?
Explicaţi că Nefi a profeţit, în această descriere, despre reacţia oamenilor cu privire la Car-
tea lui Mormon. În prezent, oamenii îşi exprimă frecvent îndoielile cu privire la Cartea lui 
Mormon, deoarece au deja Biblia.
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Rugaţi cursanţii să studieze, în echipe de câte doi, 2 Nefi 29:7–11. Rugaţi-i să găsească 
scopurile Domnului de a oferi scripturi suplimentare pe lângă Biblie. După câteva minute, 
invitaţi-i să împărtăşească ceea ce au găsit. Posibilele răspunsuri ar putea include faptul că 
(1) Domnul îşi aminteşte de toţi oamenii şi face cunoscut cuvântul Său tuturor naţiunilor 
(vezi versetul 7); (2) Domnul trimite acelaşi mesaj tuturor naţiunilor, iar Cartea lui Mormon 
reprezintă un al doilea martor al adevărurilor din Biblie (vezi versetul 8); (3) Domnul este 
mereu acelaşi şi El vorbeste după propria Sa plăcere (vezi versetul 9); (4) lucrarea Dom-
nului nu este terminată şi El va continua să vorbească pentru a-Şi îndeplini lucrarea (vezi 
versetul 9); (5) oamenii nu ar trebui să presupună ca Biblia conţine toate cuvintele Domnu-
lui sau că Domnul nu a făcut să fie scrise mai multe cuvinte (vezi versetul 10) şi (6) Domnul 
porunceşte oamenilor din toate naţiunile să scrie cuvintele Sale (vezi versetul 11). Pentru 
a-i ajuta pe cursanţi să rezume şi să pună în practică ceea ce au învăţat din această parte a 
lecţiei, adresaţi câteva dintre întrebările următoare sau pe toate:
• În ce mod 2 Nefi 29 poate să fie folosit pentru a îndepărta îngrijorările cu privire la Car-

tea lui Mormon în calitatea ei de scriptură suplimentară?
• Cum v-au ajutat aceste versete să apreciaţi mai mult Cartea lui Mormon?
Împărţiţi, din nou, cursanţii în echipe de câte doi. Rugaţi-i să se pregătească pentru a 
răspunde la întrebarea: „De ce au mormonii o altă Biblie?”. Invitaţi o persoană să adreseze 
întrebarea şi o alta să răspundă la întrebare. Apoi, rugaţi-i să schimbe rolurile şi să repete 
discuţia. La sfârşitul acestei activităţi, puteţi să încurajaţi cursanţii să se gândească la oame-
nii pe care îi cunosc şi cărora le-ar fi de folos o discuţie despre aceste principii, precum şi să 
caute îndrumare de la Duhul Sfânt despre modul în care să discute cu aceşti oameni.
La încheierea acestei părţi a lecţiei, asiguraţi-vă că respectivii cursanţi înţeleg că Domnul 
Îşi aminteşte de toţi oamenii şi că El le va transmite cuvintele Sale.

2 Nefi 30:1–8
Nefi profeţeşte despre rolul Cărţii lui Mormon în zilele din urmă.
Explicaţi că după ce a propovăduit că Dumnezeu îşi va aminti de casa lui Israel, Nefi i-a 
avertizat pe oamenii din poporul său să nu se considere mai neprihăniţi decât neamurile. El 
le-a amintit, de asemenea, că toţi oamenii pot să devină poporul de legământ al lui Dum-
nezeu. Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 30:2 şi invitaţi-i pe ceilalţi cursanţi 
să identifice două lucruri pe care trebuie să le facem pentru a deveni parte a poporului de 
legământ al lui Dumnezeu. Invitaţi cursanţii să împărtăşească ceea ce au găsit. Asiguraţi-vă 
că înţeleg faptul că noi devenim parte a poporului de legământ al lui Dumnezeu 
atunci când ne pocăim şi credem în Isus Hristos.
Explicaţi că în 2 Nefi 30:3, Nefi descrie o cale prin care Domnul Îşi adună poporul în legă-
mânt, în zilele din urmă. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 30:3 şi să identifice 
această cale. (Domnul scoate la lumină Cartea lui Mormon. Mulţi cred în ea şi o împăr-
tăşesc cu alţii.) Puteți să subliniaţi că Nefi a menţionat în mod intenţionat că respectivele 
cuvinte ale Cărţii lui Mormon urmau să fie duse „la rămăşiţa seminţiei noastre”, referin-
du-se la descendenţii lui Lehi.
Încurajaţi-i pe cursanţi să citească, în gând, 2 Nefi 30:4–8 şi să caute expresii care arată 
modul în care oamenii vor fi binecuvântaţi pe măsură ce acceptă Cartea lui Mormon.
• În ce moduri vor fi binecuvântaţi descendenţii lui Lehi pe măsură ce învaţă despre stră-

moşii lor?
• Ce ne învaţă aceste versete despre efectul pe care Cartea lui Mormon îl poate avea asu-

pra tuturor oamenilor?
Asiguraţi-vă că respectivii cursanţi înţeleg că scriptura Cartea lui Mormon îi poate ajuta 
pe toţi oamenii să Îl cunoască pe Isus Hristos şi să trăiască în acord cu Evanghelia Sa. 
Puteţi să scrieţi pe tablă această declaraţie.
• Ce putem face pentru a-i ajuta pe alţii să ajungă să-L cunoască pe Isus Hristos prin 

intermediul Cărţii lui Mormon?
• În ce mod v-a ajutat Cartea lui Mormon să ajungeţi să-L cunoaşteţi pe Salvator?
Invitaţi cursanţii să împărtăşească o experienţă pe care au avut-o vorbindu-le altora despre 
Cartea lui Mormon. Încurajaţi-i pe cursanţi să se roage să aibă ocazii de a împărtăşi altora 
Cartea lui Mormon.

Exerciţii pentru 
cursanţi
Atunci când le cereţi 
cursanţilor să se pregă-
tească pentru a putea 
explica adevărurile 
Evangheliei, le oferiţi 
ocazia de a dobândi o 
înţelegere mai profundă 
a acelor adevăruri şi 
de a se pregăti pentru 
a propovădui altora 
Evanghelia. (Amintiţi-vă 
să menţineţi echilibrul în 
folosirea metodelor de 
predare. Învăţătorii nu 
trebuie să îşi piardă rolul 
şi să îi lase pe cursanţi să 
preia controlul predării 
în clasă.)
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2 Nefi 30:9–18
Nefi profeţeşte despre circumstanţele pământului în timpul mileniului.
Explicaţi că Nefi a profeţit, de asemenea, despre mileniu – cei 1.000 de ani ce vor urma celei 
de a Doua Veniri a Salvatorului. 
Rezumaţi 2 Nefi 30:9–10 explicând că, la cea de-a Doua Venire a Domnului, ticăloşii vor fi 
distruşi. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 30:12–18 şi să caute descrieri despre 
cum va fi viaţa în timpul mileniului. Invitaţi-i pe cursanţi să îşi imagineze că scriu un articol 
de ştiri în timpul mileniului descriind o circumstanţă pe care au găsit-o. Rugaţi-i să scrie 
titlurile articolului şi să împărtăşească aceste titluri unul cu celălalt.
• Dintre circumstanţele din timpul mileniului despre care aţi studiat în 2 Nefi, pe care 

dintre ele o aşteptaţi cu nerăbdare? De ce?
Îndreptaţi atenţia cursanţilor către următoarea declaraţie din 2 Nefi 30:18: „Satana nu va 
mai avea putere asupra inimilor copiilor oamenilor pentru un timp îndelungat”. Le puteţi 
sugera cursanţilor să marcheze această declaraţie în scripturile lor.
• De ce este util să ştim că, la final, neprihănirea va triumfa asupra ticăloşiei?
După ce cursanţii răspund, mărturisiţi că în timpul Mileniului, Satana nu va avea pu-
tere asupra inimilor oamenilor, iar dreptatea şi pacea vor domni. Invitaţi un cursant să 
citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedintelui George Q. Cannon, din Prima 
Preşedinţie. Rugaţi membrii clasei să întocmească o listă cu motivele pentru care Satana nu 
va avea putere în timpul mileniului. 
,,Noi vorbim despre faptul că Satana va fi legat. Satana va fi legat prin puterea lui Dumne-
zeu; dar, de asemenea, va fi legat prin hotărârea oamenilor lui Dumnezeu de a nu-l asculta, 
de a nu fi guvernaţi de către el. Domnul nu îl va lega şi nu îi va lua puterea de pe pământ, 
atâta timp cât există bărbaţi şi femei dispuşi să fie guvernaţi de el. Acest lucru este contrar 
planului salvării. A priva oamenii de libertatea lor de a alege este contrar scopurilor Dum-
nezeului nostru. A fost o perioadă, pe acest continent, despre care avem o cronică, în care 
oamenii au fost atât de neprihăniţi încât Satana nu a avut putere în mijlocul lor. Aproape 
patru generaţii au murit în neprihănire. Acei oameni au trăit în puritate şi au murit fără pă-
cat. Acest lucru a fost posibil datorită refuzului lor de a-i ceda lui Satana. Nu s-a consemnat 
că Satana nu ar fi avut putere în alte părţi ale lumii în aceea perioadă. Potrivit tuturor croni-
cilor istorice pe care le deţinem, Satana a avut aceeaşi putere asupra oamenilor care au fost 
dispuşi să îl asculte. Dar, în această ţară, el nu a avut putere şi a fost literalmente legat. Eu 
cred că aceasta va fi situaţia în perioada mileniului; şi discut despre aceasta tot la fel cum 
o fac şi despre circumstanţa fericită care este descrisă în cronica despre care vorbesc. Mă 
aştept ca înainte ca Satana să fie legat pe deplin, cei ticăloşi să fie distruşi” (în Conference 
Report, oct. 1897, p. 65).
• În ce mod va fi Satana legat în timpul mileniului? 
Încurajaţi-i pe cursanţi să trăiască în neprihănire astfel încât duşmanul să nu aibă nicio 
putere asupra lor.
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2 nefI  29 – 30

Idei suplimentare pentru predare
2 Nefi 29:12–14. Care sunt binecuvântările de a 
avea mai multe cronici scripturale?
Rugaţi-i pe cursanţi să citească, în gând, 2 Nefi 29:12–14 
şi să caute ceea ce se va întâmpla în zilele din urmă 
cu toate cuvintele pe care Dumnezeu a poruncit să fie 
scrise pe tot cuprinsul pământului.

• În ce mod credeţi că diferitele popoare ale lumii vor 
beneficia de pe urma faptului că vor avea scrierile 
fiecăruia dintre ei?

Vârstnicul Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, ne-a învăţat că alte cronici vor fi scoase la 
lumină pentru a mărturisi despre Isus Hristos:

„Cărţi pierdute se enumeră printre comorile ce urmează 
să fie scoase la lumină. Peste douăzeci dintre acestea 
sunt menţionate în scripturile existente. Probabil că cele 
mai senzaţionale şi voluminoase vor fi cronicile triburilor 
pierdute ale lui Israel (vezi 2 Nefi 29:13). Nici măcar nu 
am şti despre această a treia mărturie iminentă despre 
Hristos dacă nu am avea preţioasa Carte a lui Mormon, 
a doua mărturie despre Hristos! Acest al treilea set de 
cronici sacre va completa astfel o triadă a adevărului. 
Atunci, va fi aşa cum a spus Păstorul Perfect: «Cuvântul 
Meu, de asemenea, se va aduna într-unul singur» (v. 14). 
Va fi «o singură turmă şi un singur păstor» (1 Nefi 22:25) 
prin sudarea la un loc a tuturor dispensaţiilor creştine 
din istoria omenirii (vezi D&L 128:18)” („God Will Yet 
Reveal”, Ensign nov. 1986, p. 52).
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Introducere
Cu mulţi ani înainte de naşterea lui Isus Hristos, Nefi 
a primit o revelaţie cu privire la botezul Salvatorului. 
În timp ce Nefi vorbea poporului său despre această 
viziune, el i-a învăţat ceea ce el a numit „doctrina lui 

Hristos” – anume că pentru a primi viaţa eternă, noi 
trebuie să exercităm credinţă în Isus Histos, să ne po-
căim de păcatele noastre, să fim botezaţi, să-L primim 
pe Duhul Sfânt şi să îndurăm până la sfârşit.

LECŢIA 40

2 nefi 31

Sugestii pentru predare

2 Nefi 31:1–13
Nefi ne învaţă că, atunci când suntem botezaţi, noi urmăm exemplul Salvatorului.
Începeţi lecţia adresându-le cursanţilor următoarele întrebări:
• Ce vă amintiţi despre botezul vostru? Cum v-aţi simţit când aţi fost botezaţi?
Explicaţi-le cursanţilor că, atunci când au fost botezaţi, ei au urmat un model care apar-
ţine dintotdeauna Evangheliei lui Isus Hristos. Nefi a folosit o anumită expresie pentru a 
se referi la acest model. Invitaţi cursanţii să caute o expresie care se găseşte în 2 Nefi 31:2 
şi în 2 Nefi 31:21. După ce au găsit expresia „doctrina lui Hristos”, adresaţi următoarea 
întrebare: 
• Ce cuvinte sau expresii din 2 Nefi 31:2, 21 sugerează importanţa „doctrinei lui Hristos”? 

(Răspunsurile pot include „trebuie să… spun despre”, „nicio altă cale” şi „singura şi 
adevărata doctrină”.)

Expuneţi ilustraţia „Ioan Botezătorul botezându-L pe Isus” (62133; Carte cu picturi inspi-
rate din Evanghelie [2009], nr. 35). Invitaţi cursanţii să studieze, în linişte, 2 Nefi 31:5–9 şi să 
caute expresii din care să reiasă motivul pentru care Isus Hristos a fost botezat. (Puteţi să le 
recomandaţi cursanţilor să marcheze aceste expresii.) După câteva minute, rugaţi cursanţii 
să citească expresiile pe care le-au găsit. 
• Ce credeţi că înseamnă a „[înfăptui] toată dreptatea”? (După ce cursanţii au răspuns, 

puteţi explica faptul că înseamnă a ţine poruncile. Preşedintele Joseph F. Smith a spus că 
„[să înfăptuieşti] toată dreptatea” înseamnă „să împlineşti legea” [în Conference Report, 
apr. 1912, p. 9].)

Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 31:10–12. 
• În ce mod explică aceste versete importanţa botezului? (Nefi ne învaţă că botezul este o 

poruncă dată de Tatăl Ceresc, că este necesar pentru a putea primi darul Duhului Sfânt şi 
că avem nevoie de botez în eforturile noastre de a-L urma pe Isus Hristos.)

Rugaţi cursanţii să rezume doctrinele şi principiile pe care le-au învăţat din 2 Nefi 31:5–12. 
În timp ce îşi împărtăşesc ideile, asiguraţi-vă că înţeleg următoarele principii: 
Isus Hristos ne-a dat exemplul perfect de supunere pe care noi trebuie să-l urmăm.
Noi trebuie să-L urmăm pe Isus Hristos, să fim botezaţi şi să-L primim pe Duhul 
Sfânt.
Isus Hristos, deşi este fără de păcat, a fost botezat pentru a înfăptui toată dreptatea.
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 31:13. Îndreptaţi atenţia cursanţilor către 
expresiile „cu toată inima”, „fără ipocrizie sau înşelăciune în faţa lui Dumnezeu” şi „cu 
intenţii adevărate”. Puteţi să le sugeraţi cursanţilor să marcheze aceste expresii.
• Ce înseamnă aceste expresii pentru voi? (Puteţi sublinia faptul că toate cele trei expresii 

fac referire la nevoia de sinceritate în eforturile de a ne exercita credinţa în Salvator, de a 
ne pocăi de păcate şi de a urma exemplul Salvatorului.)

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să îşi aprofundeze înţelegerea despre cum să urmeze exemplul 
Salvatorului indiferent de situaţia în care se află, adresaţi întrebări precum cele de mai jos: 
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• În ce mod se aplică aceste fraze în cazul unor activităţi precum studiul scripturilor zilnic 
şi participarea la adunările Bisericii?

• Care este diferenţa dintre „a spune o rugăciune” şi a te ruga „cu toată inima”?
• Care este diferenţa dintre a mânca din pâinea de la împărtăşanie şi a lua din pâinea de la 

împărtăşanie „cu intenţii adevărate”?
• Care este diferenţa dintre a spune că îţi pare rău pentru ceva ce ai făcut şi a te pocăi „cu 

toată inima”?

2 Nefi 31:14–21
Nefi ne învaţă că, după botez, trebuie să-L primim pe Duhul Sfânt şi să continuăm 
să urmăm exemplul Salvatorului.
Explicaţi că Nefi a vorbit despre o poartă care se deschide către o cale. Rugaţi un cursant 

să citească, cu glas tare, 2 Nefi 31:17–18. După ce cursantul a terminat de citit, desenaţi pe 
tablă o ilustraţie ca cea de mai sus:

• Conform cu 2 Nefi 31:17, ce reprezintă poarta? (Pocăinţa şi botezul. Scrieţi Pocăinţă şi 
botez dedesubtul porţii.) În ce mod pot fi pocăinţa şi botezul asemănătoare unei porţi?

• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 31:18, spre ce ne conduce calea? (Viaţa veşnică. Scrieţi 
Viaţa veşnică la sfârşitul căii. Puteţi să explicaţi că expresia „viaţa veşnică” se referă la 
exaltarea în împărăţia celestială.)

• Nefi ne-a învăţat că, după botez, primim darul Duhului Sfânt (vezi 2 Nefi 31:13–14). 
Potrivit celor relatate în 2 Nefi 31:17–18, în ce mod ne ajută Duhul Sfânt? (Ajutaţi cur-
sanţii să înţeleagă că Duhul Sfânt mărturiseşte despre Tatăl şi despre Fiul şi aduce 
iertarea păcatelor.)

• De ce este esenţial ca noi să primim o mărturie despre Tatăl şi despre Fiul prin interme-
diul Duhului Sfânt?

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă rolul Duhului Sfânt în iertarea păcatelor, puteţi să 
explicaţi expresia „botezul focului şi al Duhului Sfânt” (2 Nefi 31:13–14; vezi, de asemenea, 
versetul 17). Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului David A. 
Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi cursanţii să fie atenţi la ce în-
seamnă să fii botezat cu foc şi cu Duhul Sfânt.
„Poarta botezului conduce la calea cea dreaptă şi îngustă…
Ni s-a poruncit şi suntem învăţaţi să trăim în aşa fel încât starea noastră decăzută să se 
schimbe prin intermediul puterii purificatoare a Duhului Sfânt. Preşedintele Marion G.
Romney ne-a învăţat că botezul prin foc realizat de către Duhul Sfânt «[ne] converteşte de 
la starea carnală la cea spirituală. Curăţă, vindecă şi purifică sufletul… Credinţa în Domnul 
Isus Hristos, pocăinţa şi apa botezului sunt, toate, cerinţe necesare premergătoare botezu-
lui cu foc, însă acesta din urmă reprezintă împlinirea. A primi [acest botez cu foc] înseamnă 
că cineva are veşmântul curăţat prin intermediul sângelui ispăşitor al lui Isus Hristos» 
(Learning for the Eternities, compil. de George J. Romney [1977], p. 133; vezi, de asemenea, 
3 Nefi 27:19–20).
Deci, pe măsură ce ne naştem din nou şi ne străduim ca totdeauna să avem Spiritul Său cu 
noi, Duhul Sfânt ne purifică şi ne rafinează sufletele ca şi cum ar face-o prin foc (vezi 2 Nefi 
31:13–14, 17). În cele din urmă, trebuie să fim găsiţi neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu” 
(„Mâini nevinovate şi o inimă curată”, Ensign sau Liahona, nov. 2007, p. 81).

Ilustraţii
Ilustraţiile de pe tablă 
îi pot ajuta pe cursanţi 
să înţeleagă ideile 
abstracte. Atunci când 
desenaţi la tablă, 
amintiţi-vă că, de obicei, 
desenele simple sunt 
mai reuşite decât cele 
complicate. De obicei, 
este bine să exersaţi 
realizarea unei ilustraţii 
de câteva ori înaintea 
sosirii cursanţilor în 
clasă. Dacă nu vă simţiţi 
confortabil să desenaţi 
la tablă, puteţi ruga un 
cursant să deseneze în 
locul dumneavoastră.
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• Ce au spus vârstnicul Bednar şi preşedintele Romney că face „botezul focului” pentru noi?
• Ce binecuvântări suplimentare putem primi prin intermediul influenţei Duhului Sfânt?
• În ce mod „[vă străduiţi] ca totdeauna să [aveţi] Spiritul Său” cu voi?
• Când aţi simţit Duhul Sfânt acţionând în viaţa voastră?
Explicaţi că în 2 Nefi 31:18, cuvântul strâmtă înseamnă îngustă, strictă, precisă şi care nu 
permite nicio abatere. Nefi a folosit acest cuvânt pentru a descrie calea pe care noi trebuie 
s-o urmăm după botez pentru a putea primi viaţa eternă. Rugaţi cursanţii să cugete în 
linişte asupra următoarei întrebări:
• Ce trebuie să facem, după botez, pentru a rămâne pe calea care ne conduce către viaţa 

eternă?
În timp ce cursanţii reflectă asupra acestei întrebări, rugaţi-i să caute răspunsuri în 2 Nefi 
31:15–16, 19–21. Puteţi recomanda cursanţilor să marcheze cuvinte sau expresii care explică 
ce trebuie să facem pentru a primi viaţă eternă. După ce le-aţi acordat suficient timp, invi-
taţi câţiva cursanţi să împărtăşească ce au marcat. În timp ce răspund, scrieţi răspunsurile 
lor pe tablă. Ilustraţia dumneavoastră ar trebui să arate în acest fel:

Asiguraţi-vă că respectivii cursanţi înţeleg că, dacă trăim conform doctrinei lui Hristos, 
vom primi viaţa veşnică.
Pentru a încheia lecţia, rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 31:20. Subliniaţi 
că 2 Nefi 31:19–20 este un fragment care conţine o scriptură de bază. Îi puteţi încuraja pe 
cursanţi să marcheze acest fragment într-un mod distinct pentru a-l putea găsi cu uşurinţă. 
Invitaţi-i să răspundă la una dintre următoarele întrebări scriind răspunsurile în caietele 
pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor:
• Bazându-vă pe ceea ce aţi învăţat din această lecţie, ce vă dă speranţă că veţi primi viaţa 

veşnică?
• În ce mod v-a influenţat viaţa legământul făcut la botez?

Scriptură de bază – 2 Nefi 31:19–20
Împărtăşiţi cursanţilor următoarea declaraţie a vârstnicului Richard G. Scott, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli:
„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 scripturii”, Ensign sau Liahona, nov. 2011, 
p. 6).
Pe un afiş (sau pe o foaie de hârtie), scrieţi Am memorat 2 Nefi 31:19–20.Expuneţi afişul 
într-un loc în care cursanţii îl pot vedea. Daţi-le cursanţilor angajamentul să memoreze 
acest fragment singuri sau împreună cu familiile lor. Invitaţi-i ca, în zilele următoare, să 
semneze pe afiş, după ce au memorat fragmentul. Dacă memorează versetul împreună 
cu familiile lor, pot să scrie pe afiş şi numele membrilor familiei. Amintiţi-vă să adaptaţi 
această însărcinare la capacităţile şi circumstanţele fiecărei persoane, astfel încât fiecare 
cursant să o poată îndeplini.
Împărtăşiţi-vă mărturia despre importanţa memorării scripturilor, precum 2 Nefi 31:19–20, 
care conţine cuvinte ce oferă speranţă.
Notă. Datorită lungimii şi naturii lecţiei de astăzi, puteţi face această activitate într-o altă zi, 
când aveţi mai mult timp la dispoziţie.

Pocăinţă şi 
botez

Viaţa veşnică
continuaţi să urmaţi exemplul Salvatorului, 

înaintaţi cu fermitate în Hristos, aveţi credinţă 
şi speranţă, iubiţi-L pe Dumnezeu şi iubiţi-i 
pe toţi oamenii, ospătaţi-vă din cuvântul 

lui Hristos, înduraţi până la sfârşit 

2 Nefi 31:19–20 
este un fragment care 
conţine scriptură de 
bază. Folosiţi ideea de 
predare de la sfârşitul 
lecţiei pentru a-i ajuta 
pe cursanţi să memoreze 
acest fragment.
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Lecţia pentru studiul acasă
2 Nefi 26–31 (unitatea 8)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le-au învă-
ţat cursanţii timp ce au studiat 2 Nefi 26–31 (unitatea 8) nu este 
destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei dumneavoastră. Lec-
ţia pe care o predaţi se concentrează doar asupra câtorva dintre 
aceste doctrine şi principii. Urmaţi îndemnurile Spiritului Sfânt 
în timp ce aveţi în vedere nevoile cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (2 Nefi 26–27)
Cursanţii au studiat profeţiile lui Nefi privitoare la zilele din 
urmă. Ei au învăţat că tot ce face Domnul este în folosul lumii, 
că Domnul îi iubeşte pe toţi oamenii şi îi invită pe toţi să vină 
la El şi să beneficieze de salvarea Sa. De asemenea, cursanţii 
au descoperit adevărul despre cum apariţia Cărţii lui Mormon 
reprezintă un mod prin care Dumnezeu Îşi va îndeplini lucrarea 
în zilele din urmă. Mai mult, ei au învăţat despre modul în care 
Cartea lui Mormon şi Evanghelia restaurată vor aduce bucurie 
şi înţelegere acelora care le studiază şi le acceptă.

Ziua 2 (2 Nefi 28)
În timp ce au studiat avertizările lui Nefi despre învăţăturile 
neadevărate predominante în zilele din urmă, cursanţii au 
învăţat că scriptura Cartea lui Mormon face cunoscute ideile 
neadevărate ale diavolului şi ne fortifică împotriva planurilor 
sale rele. Mai mult, ei au învăţat că Satana foloseşte vicleşu-
guri pentru a încerca să ne subjuge, cum ar fi acelea de a ne 
aţâţa la mânie, de a ne potoli, de a ne legăna şi linguşi.

Ziua 3 (2 Nefi 29–30)
Cursanţii au învăţat că Domnul pregăteşte scripturi pentru 
a aduna oamenii în legământul Său şi că scriptura Cartea 
lui Mormon îi poate ajuta pe toţi oamenii să ajungă să-L cu-
noască pe Isus Hristos şi să trăiască în acord cu Evanghelia Sa. 
Domnul i-a arătat lui Nefi că, în zilele din urmă, mulţi oameni 
vor respinge Cartea lui Mormon. Cursanţii au avut oportuni-
tatea să se gândească la propriile lor vieţi şi la modul în care 
comunitatea lor va fi diferită în timpul mileniului datorită fap-
tului că Satana nu va avea putere asupra inimilor oamenilor şi 
datorită faptului ca dreptatea şi pacea vor domni. 

Ziua 4 (2 Nefi 31)
Au fost accentuate următoarele adevăruri despre doctrina lui 
Hristos şi exemplul Salvatorului: Isus Hristos a înfăptuit toată 
dreptatea supunându-se tuturor poruncilor Tatălui, iar noi 
trebuie să urmăm exemplul de supunere al lui Isus Hristos fiind 
botezaţi şi primindu-L pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt mărturiseşte 
despre Tatăl şi despre Fiul şi aduce iertarea păcatelor. Dacă 
trăim în acord cu doctrina lui Hristos, vom primi viaţă eternă.

Introducere
Această lecţie accentuează faptul că tot ceea ce face Tatăl 
Ceresc este în folosul lumii ca urmare a iubirii faţă de copiii Săi. 
Această lecţie abordează, de asemenea, modul în care Cartea 
lui Mormon face cunoscute învăţăturile false ale lui Satana care 
sunt răspândite în ziua de astăzi, precum şi modul în care viaţa 
eternă este posibilă pentru cei care urmează doctrina lui Hristos.

Sugestii pentru predare
Întrebaţi cursanţii dacă au gânduri sau cunoştinţe din studiul 
scripturilor pe care ar dori să le împărtăşească în clasă înainte 
de a începe lecţia. Încurajaţi cursanţii să adreseze orice între-
bare pe care o au despre ceea ce au studiat. Invitaţi-i să noteze 
îndemnuri spirituale pe care le primesc în timp ce citesc şi cugetă 
asupra scripturilor şi însărcinărilor pe care le primesc. Acest lucru 
va invita spiritul revelaţiei în vieţile lor.

Rugaţi cursanţii să vă ajute să scrieţi pe tablă sau pe o foaie de 
hârtie câteva răspunsuri la următoarele întrebări: Dacă aţi şti că 
timpul vostru pe pământ se apropie de final şi că aţi avea posibi-
litatea să scrieţi o scrisoare pe care urmaşii voştri şi restul lumii ar 
citi-o, ce subiecte aţi alege să includeţi în mesajul vostru?

Invitaţi cursanţii să se uite repede peste 2 Nefi 26–31 şi peste 
jurnalele pentru studiul scripturilor pentru a vedea ce teme abor-
dează Nefi în timp ce se apropie de finalul vieţii sale. Comparaţi 
ceea ce ei găsesc cu răspunsurile pe care le-au scris pe tablă. 
Îndrumarea finală a lui Nefi a fost scrisă pentru aceia dintre noi 
care trăiesc în zilele din urmă şi conţine indicii care să ne ajute 
să recunoaştem adevărul, să evităm obstacolele lui Satana şi să 
urmăm doctrina lui Isus Hristos.

2 Nefi 26
După ce Nefi profeţeşte despre distrugerea poporului său, el 
profeţeşte despre zilele din urmă şi îi invită pe toţi să vină la 
Hristos.
Invitaţi cursanţii să citească 2 Nefi 26:29–31 şi să caute una 
dintre tacticile lui Satana despre care Nefi ne-a avertizat. După 
ce câţiva cursanţi vă spun ceea ce au găsit, adresaţi următoarele 
întrebări:

• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 26:29–31 ce sunt vicleşugurile 
preoţeşti?

• Care pare să fie motivul unora de a practica vicleşuguri 
preoţeşti?

• La ce Se aşteaptă Domnul să ne motiveze în timp ce slujim în 
Biserică? Pe cine cunoaşteţi a fi un bun exemplu în această 
privinţă?

Recapitulaţi 2 Nefi 26:23–28, 33 şi sarcina 3, din ziua 1. Între-
baţi: Ce Îl motivează pe Domnul în lucrarea Sa?
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După ce răspund câţiva cursanţi, cereţi clasei să răspundă la 
următoarele întrebări:

• Ce expresii din 2 Nefi 26:23–28, 33 ne învaţă că Domnul îi 
iubeşte pe toţi oamenii şi îi invită pe toţi să vină la El şi 
să beneficieze de salvarea Sa şi că tot ceea ce face Dom-
nul este în folosul lumii?

• De ce este important pentru noi să învăţăm să fim motivaţi de 
dragostea pentru ceilalţi şi nu de lăcomie sau dorinţa de a fi 
lăudaţi de către ceilalţi?

• Cum credeţi că putem să fim mai caritabili, mai iubitori şi mai 
asemănători lui Hristos în slujirea noastră în cadrul Bisericii?

2 Nefi 28
Nefi avertizează cu privire la înşelătoriile lui Satana.
Spuneţi-le cursanţilor că, în 2 Nefi 28, Nefi a continuat să de-
maşte ideile neadevărate predate de diavol. Recapitulaţi „[doc-
trinele] neadevărate, deşarte şi nesăbuite” descrise în 2 Nefi 
28:3–9 şi adresaţi cursanţilor întrebările care urmează. Ei pot 
include răspunsurile pe care le-au scris în jurnalele pentru studiul 
scripturilor în decursul săptămânii trecute.

• Ce înseamnă să „profitaţi de cineva din cauza vorbelor lui”? 
(2 Nefi 28:8) (Exemplele pot include să-i batjocoreşti pe alţii şi 
a cita inexact sau a exagera ceea ce au spus alţii.)

• În ce moduri pot, astăzi, oamenii să „[sape] groapa” (2 Nefi 
28:8) vecinului lor?

• Care este pericolul de a încerca să ne ascundem păcatele de 
Domnul sau de a ne ţine lucrările în întuneric? (Vezi 2 Nefi 
28:9.)

• Care dintre învăţăturile neadevărate menţionate în 2 Nefi 
28:3–9 credeţi că este cea mai distrugătoare pentru tinerii din 
ziua de astăzi? De ce credeţi că este dăunătoare? Cum sunt 
tinerii ademeniţi de acea învăţătură neadevărată? (Vezi ziua 2, 
sarcina 1.)

Recapitulaţi 2 Nefi 28:20–23 şi povestirea preşedintelui Boyd K. 
Packer despre crocodilii spirituali din lecţia zilei 2. Invitaţi cursan-
ţii să le împărtăşească celorlalţi colegi semnele de avertizare pe 
care le-au desenat în jurnalele pentru studiul scripturilor (ziua 2, 
sarcina 5) care arată pericolele spirituale despre care trebuie să 
fie avertizaţi tinerii din ziua de astăzi.

Întrebaţi: Dintre toate lucrurile pe care Nefi le-ar fi putut scrie în 
timp ce-şi încheia cronica, de ce credeţi că a scris despre înşelă-
ciunile şi tacticile lui Satana? (Puteţi să mărturisiţi despre ajutorul 
şi tăria pe care le primim pentru a ne opune tacticilor lui Satana 
în timp ce citim cu atenţie Cartea lui Mormon.)

2 Nefi 31
Nefi ne învaţă despre modul în care Salvatorul ne-a dat exemplul 
perfect.
Desenaţi o imagine simplă a unei căi ce duce printr-o poartă. 
Invitaţi cursanţii să citească 2 Nefi 31:17–18 şi să caute felul 
în care Nefi a folosit această imagine a unei căi şi a unei porţi 
pentru a scoate în evidenţă singura cale de a veni la Isus Hristos. 
Apoi, adresaţi următoarele întrebări:

• Potrivit acestor versete, ce reprezintă poarta şi calea? (Poarta 
reprezintă pocăinţa, botezul şi primirea Duhului Sfânt.)

• Din ceea ce aţi învăţat în timpul studiului vostru personal din 
2 Nefi 31, de ce este primirea Duhului Sfânt numită „botezul 
focului”? (Vezi 2 Nefi 31:13; vezi, de asemenea, versetul 17.)

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 31:19–21. 
Rugaţi cursanţii să caute ceea ce se aşteaptă din partea noastră 
după ce intrăm prin „poartă”. După ce cursanţii vă spun ceea ce 
au găsit, adresaţi următoarele întrebări:

• Ce credeţi că dorea Nefi să spună atunci când a scris: 
„Aceasta este doctrina lui Hristos”? (2 Nefi 31:21)

• Luând în considerare ceea ce aţi studiat astăzi, ce credeţi că 
vrea Tatăl Ceresc să faceţi pentru a vă îmbunătăţi progresul pe 
calea cea strâmtă şi îngustă? (Îi puteţi încuraja pe cursanţi să 
stabilească un ţel ca răspuns la această întrebare.)

Unitatea următoare (2 Nefi 32–Iacov 4)
Vă place să mâncaţi? În unitatea următoare, cursanţii vor învăţa 
despre ce înseamnă să se „[ospăteze] din cuvintele lui Hristos” 
(2 Nefi 32:3). Cum ar trebui un profet să corecteze un popor 
care începe să fie influenţat de dragostea faţă de bogăţii sau de 
oameni care încalcă legea castităţii? Observaţi felul în care Iacov 
abordează aceste probleme.
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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 poporul său se întreba ce trebuia să facă 
după ce a început să meargă pe acea cale. El a răspuns 

la întrebări încurajându-i să se „[ospăteze] din cuvintele 
lui Hristos“ şi să se „[roage întotdeauna]” (2 Nefi 32:3, 
9). El i-a asigurat că dacă făceau aceste lucruri, Duhul 
Sfânt avea să-i ajute să ştie ce să facă. 

LECŢIA 41

2 nefi 32

Sugestii pentru predare

2 Nefi 32:1–7
Nefi ne sfătuieşte să căutăm îndrumarea divină prin intermediul cuvintelor lui 
Isus Hristos şi al îndemnurilor Duhului Sfânt.
Invitaţi cursanţii să se gândească la un moment în care au explicat modul de a ajunge 
dintr-un loc în altul. Rugaţi-i să explice de ce a fost uşor sau greu să dea acele îndrumări.
Amintiţi cursanţilor că, în lecţia anterioară, au studiat îndrumările pe care Nefi le-a dat 
poporului său. După împărtăşirea acestor îndrumări, el a spus: „Aceasta este calea” (2 Nefi 
31:21). Pentru a ajuta cursanţii să recapituleze ceea ce au învăţat, adresaţi următoarele 
întrebări:
• Dacă urmăm îndrumările lui Nefi, unde ne vor duce acestea? (Către viaţa veşnică; vezi 

2 Nefi 31:20.)
• Potrivit celor relatate în 2 Nefi 31:17–18, cum începem să păşim pe calea care duce la 

viaţa eternă?
Explicaţi că 2 Nefi 32 este o continuare a învăţăturilor lui Nefi din 2 Nefi 31. Rugaţi cursan-
ţii să caute în 2 Nefi 32:1 o întrebare pe care poporul lui Nefi a avut-o în legătură cu ceea 
ce el i-a învăţat. Invitaţi câţiva cursanţi să enunţe această întrebare cu propriile lor cuvinte. 
(Asiguraţi-vă că respectivii cursanţi înţeleg că poporul se întreba ce ar trebui să facă după 
ce a început să păşească pe calea ce duce la viaţa veşnică.)
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 32:2–3. Rugaţi cursanţii să caute răspun-
sul lui Nefi la întrebarea poporului. Subliniaţi că 2 Nefi 32:3 este un fragment care conţine 
scriptură de bază. Îi puteţi încuraja pe cursanţi să marcheze acest fragment într-un mod 
distinct pentru a-l putea găsi cu uşurinţă.
• Ce cuvinte din 2 Nefi 32:3 descriu felul în care noi ar trebui să primim cuvintele lui Hris-

tos? În ce mod diferă ospăţul de gustare?
• Ce credeţi că înseamnă să ne ospătăm din cuvintele lui Hristos?
• Potrivit spuselor lui Nefi, care va fi rezultatul atunci când ne ospătăm din cuvintele lui 

Hristos?
• Care sunt câteva dintre locurile unde putem găsi cuvintele lui Isus Hristos? (Răspunsu-

rile pot include: scripturile, cuvintele profeţilor din zilele noastre şi inspiraţia primită de 
la Duhul Sfânt.)

Asiguraţi-vă că toţi cursanţii înţeleg că, atunci când ne ospătăm din cuvintele lui Hris-
tos, cuvintele lui Hristos ne vor spune toate lucrurile pe care trebuie să le facem.
Pentru a ajuta cursanţii să-şi dea seama cât de bine se ospătează din cuvintele lui Isus Hris-
tos, citiţi următoarea listă, oprindu-vă după fiecare împrejurare. Rugaţi cursanţii să scrie 
lista în jurnalele pentru studiul scripturilor sau în caietele pentru seminar ori pe o foaie de 
hârtie.
 1. Studiul personal al scripturilor
 2. Adunarea de împărtăşanie
 3. Conferinţa generală

2 Nefi 32:3 este 
scriptură de bază. 
Folosiţi ideea de predare 
de la sfârșitul lecţiei 
pentru a-i ajuta pe 
cursanţi să o memoreze.
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 4. Studiul scripturilor în familie
 5. Seminarul
 6. Seara în familie
 7. Adunarea cvorumului Preoţiei aaronice sau clasa Tinerelor Fete
 8. Rugăciunea personală
Invitaţi cursanţii să se gândească la cât de bine caută ei cuvintele lui Isus Hristos în fiecare 
din aceste împrejurări. Pentru fiecare împrejurare, rugaţi-i să scrie ospăţ, gustare sau flă-
mânzire. De exemplu, un cursant se poate ospăta prin studiul personal al scripturilor şi să ia 
doar gustare prin intermediul conferinţei generale. Un cursant care nu este atent în timpul 
adunării de împărtăşanie ar putea scrie cuvântul flămânzire alături de acea împrejurare. 
Rugaţi cursanţii să aleagă una dintre activităţile în care ei se „ospătează” sau „flămânzesc” 
în prezent şi invitaţi-i să stabilească ţeluri care îi vor ajuta să se „ospăteze” mai mult „din 
cuvintele lui Hristos” în acea împrejurare. (Îi puteţi încuraja pe cursanţi să se gândească 
la corelarea ţelurile lor din broşurile Datoria faţă de Dumnezeu sau Progresul personal cu 
aceste ţeluri.)
Pentru a consolida înţelegerea cursanţilor despre responsabilitatea lor de a căuta, fiecare în 
parte, îndrumarea Duhului Sfânt, rugaţi-i să citească, în gând, 2 Nefi 32:4–7. Apoi, rugaţi-i 
să discute cu un coleg despre următoarele întrebări. (Le puteţi pune la dispoziţie aceste 
întrebări pe o foaie de prezentare sau le puteţi scrie pe tablă înainte de începerea orei.)
• Ce credeţi că înseamnă „întrebaţi” sau „bateţi”, în versetul 4? Conform spuselor lui Nefi, 

care vor fi consecinţele pentru cei care nu vor întreba sau nu vor bate?
• Ce binecuvântări promite Nefi că putem avea când Îl primim pe Duhul Sfânt?
• De ce a jelit Nefi pentru poporul său?
Exprimaţi-vă încrederea că, atunci când cursanţii se vor ospăta din cuvintele lui Isus Hris-
tos, Duhul Sfânt îi va ajuta să urmeze calea spre viaţa veşnică.

2 Nefi 32:8–9
Nefi ne sfătuieşte să ne rugăm întotdeauna.
Explicaţi că, mai departe, Nefi s-a concentrat asupra unui lucru pe care îl putem face pentru 
a primi cuvintele lui Isus Hristos. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 32:8 şi să 
caute ceea ce a spus Nefi că ar trebui să facem. După ce ei vor fi identificat răspunsul, adre-
saţi următoarele întrebări pentru a-i ajuta să cugete la importanţa rugăciunii:
• De ce credeţi că Duhul Sfânt doreşte ca noi să ne rugăm?
• De ce credeţi că Satana nu doreşte ca noi să ne rugăm? În ce moduri ar putea încerca 

Satana să îi convingă pe oameni să nu se roage? 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 32:9. Subliniaţi că 2 Nefi 32:8–9 este un 
fragment care conţine scriptură de bază. Îi puteţi încuraja pe cursanţi să marcheze acest 
pasaj într-un mod distinct pentru a-l putea găsi cu uşurinţă.
• Cât de des ar trebui să ne rugăm? Ce credeţi că înseamnă,,întotdeauna să vă rugaţi”?
Împărtăşiţi următoarea declaraţie a vârstnicului David A. Bednar, din Cvorumul celor Doi-

sprezece Apostoli. (Dacă este posibil, faceţi exemplare ale acestui citat astfel 
încât cursanţii să poată urmări în timp ce citiţi şi să se concentreze asupra cu-
vintelor vârstnicului Bednar. Dacă faceţi exemplare, spuneţi că acest citat este 
continuat, mai târziu, în lecţie, după o scurtă discuţie. De asemenea, includeţi 
şi acel fragment al declaraţiei.) Invitaţi cursanţii să asculte sfatul vârstnicului 
Bednar despre cum „trebuie întotdeauna să [ne rugăm]”.

„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…
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. Distingem ajutorul şi puterea venite din cer şi recunoaştem 

2 Nefi 32:8–9 
este un fragment care 
conţine scriptură de 
bază. Folosiţi ideea de 
predare de la sfârşitul 
lecţiei pentru a-i ajuta 
pe cursanţi să memoreze 
acest fragment.
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umili răspunsul la rugăciunea noastră. Chiar în acele momente de recunoaştere, oferim o 
rugăciune tăcută de recunoştinţă” („Rugaţi-vă tot timpul”, Ensign sau Liahona, nov. 2008, 
p. 41–42).
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să mediteze asupra acestui sfat, întrebaţi:
• Vă puteţi gândi la momente din această zi sau din alte zile recente în care aţi fi putut 

urma această sugestie a vârstnicului Bednar? (Îi puteţi ruga pe cursanţi să mediteze, în 
linişte, asupra acestei întrebări şi să nu răspundă cu glas tare.)

Continuaţi să citiţi sfatul vârstnicului Bednar:
,,La sfârşitul zilei noastre, îngenunchem din nou şi dăm un raport Tatălui nostru. Revedem 
evenimentele zilei şi exprimăm mulţumiri sincere pentru binecuvântările şi ajutorul pe care 
le-am primit. Ne pocăim şi, cu ajutorul Spiritului Domnului, identificăm căile prin care pu-
tem 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 rugăciu-
nea noastră de seară este, de asemenea, o pregătire pentru rugăciunea de dimineaţă.
Rugăciunile de dimineaţă şi de seară – şi toate rugăciunile dintre ele – nu sunt eveni-
mente 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 ru-
găciuni semnificative sunt esenţiale pentru obţinerea celor mai mari binecuvântări pe care 
le are Dumnezeu pentru copiii Săi credincioşi” (,,Rugaţi-vă tot timpul”, p. 42)
Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă ultima parte din 2 Nefi 32:9, explicaţi că termenul 
sfinţească înseamnă „a dedica, a consacra sau a deveni drept” (Ghidul pentru scripturi, „(A) 
Consacra, Legea consacrării”, scriptures.lds.org).
• De ce nu ar trebui să facem „nimic pentru Domnul până când în primul rând” nu ne 

rugăm?
• Ce credeţi că înseamnă pentru Domnul să sfinţească ceea ce facem pentru binele suflete-

lor noastre?
• În ce mod ne poate ajuta sfatul vârstnicului Bednar să trăim o viaţă mai consacrată?
Mărturisiţi că, atunci când ne rugăm tot timpul, vom putea face toate lucrurile pe care 
Domnul doreşte să le facem pentru binele sufletelor noastre.
Pentru a rezuma ceea ce au învăţat cursanţii în această lecţie, împărtăşiţi următoarea decla-
raţie a vârstnicului Spencer J. Condie, din Cei Şaptezeci:

,,V-aţi putea confrunta cu luarea unor decizii privind misiunea cu timp de-
plin, viitoarea dumneavoastră carieră şi, eventual, chiar căsătoria. În timp ce 
citiţi scripturile şi vă rugaţi pentru îndrumare, s-ar putea să nu găsiţi răspun-
sul 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 Fellow Beings”, Ensign mai 2002, p. 45).

Scripturi de bază – 2 Nefi 32:3
Întrebaţi cursanţii cât timp cred ei că va dura să memoreze 2 Nefi 32:3 dacă vor repeta 
versetul de fiecare dată când mănâncă. Provocaţi-i să recapituleze acest verset – ospătați-vă 
din cuvintele lui Hristos – de fiecare dată când iau masa, în următoarele câteva zile. După 
ce au memorat versetul, invitaţi-i să vă spună de câte mese a fost nevoie.

Scriptură de bază –2 Nefi 32:8–9
Întrebaţi cursanţii dacă au încercat vreodată să se roage în inimile lor timp de o zi întreagă 
sau o săptămână întreagă. Invitaţi-i să îşi împărtăşească experienţele. Invitaţi membrii 
clasei să se gândească la modalităţi prin care se pot „ruga tot timpul” în următoarele 24 de 
ore. Îndemnaţi-i să facă acest lucru şi să spună despre experienţa lor la începutul următoa-
rei lecţii.
Notă. Dacă nu aveţi timp să folosiţi aceste idei de predare în această lecţie, luaţi în conside-
rare să le folosiţi sub forma recapitulării în următoarele lecţii.
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Comentarii şi informaţii generale
2 Nefi 32:2. Ce înseamnă să vorbim pe limba 
îngerilor?
Unele persoane s-ar putea întreba ce înseamnă să „[vor-
bim] pe limba îngerilor”. Preşedintele Boyd K. Packer 

ne-a învăţat că a vorbi pe limba îngerilor „înseamnă, 
pur şi simplu, a putea vorbi prin puterea Duhului Sfânt” 
(„The Gift of the Holy Ghost: What Every Member 
Should Know”, Ensign, aug. 2006, p. 50).
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Introducere
Nefi şi-a încheiat cronica declarând că propriile sale cu-
vinte scrise mărturisesc despre Isus Hristos şi îi conving 
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 oamenii 
vor fi răspunzători în faţa lui Dumnezeu pentru modul 
în care vor reacţiona faţă de ele (vezi 2 Nefi 33:10–15).

LECŢIA 42

2 nefi 33

Sugestii pentru predare

2 Nefi 33:1–2
Nefi ne învaţă despre puterea Duhului Sfânt de a duce adevărul în inimile 
noastre.
Desenaţi pe tablă următoarea ilustraţie:

• Care este diferenţa dintre un mesaj care merge către inima cuiva şi un mesaj care intră în 
inima cuiva?

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 33:1. Apoi, rugaţi cursanţii să mediteze, în 
linişte, asupra următoarei întrebări.
• De ce credeţi că este important faptul că Duhul Sfânt poartă adevărul către inimile noas-

tre, dar nu în inimile noastre?
În timp ce cursanţii meditează asupra acestei întrebări, citiţi, cu glas tare, următoarea decla-
raţie a vârstnicului David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Explicaţi că, 
în această declaraţie, vârstnicul Bednar face referire la 2 Nefi 33:1.

„Vă rog, remarcaţi cum puterea Spiritului duce mesajul către inimă, nu 
neapărat în inimă. Învăţătorul poate explica, demonstra, convinge şi mărtu-
risi, făcând toate aceste lucruri cu mare tărie spirituală şi eficacitate. Totuşi în 
cele din urmă, conţinutul mesajului şi mărturia Duhului Sfânt pătrund în 
inimă numai dacă destinatarul le permite să intre” („Seek Learning by Faith” 
[cuvântare adresată învăţătorilor de religie ai SEB, 3 febr. 2006], p. 1, si.lds.

org).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a vârstnicului Gerald N.
Lund, din Cei Şaptezeci:
„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… Dumnezeu ne 
permite să fim păzitorii sau păstrătorii inimilor noastre. Noi trebuie ca, prin voinţa proprie, 
să ne deschidem inima faţă de Spirit” („Să ne deschidem inimile”,Ensign sau Liahona, mai 
2008, p. 33).
• Care este factorul care determină dacă un mesaj intră în inima unei persoane?
• Când aţi simţit că un mesaj al Evangheliei a intrat în inima voastră? Ce vă spune acest 

lucru despre inima voastră la acel moment?
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 33:2 şi să identifice modul în care oamenii reac-
ţionează faţă de Duhul Sfânt când îşi împietresc inimile. Puteţi să explicaţi că termenul „de 

către în
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nimic” înseamnă „neînsemnat”. A „[considera cuvintele scrise] ca fiind lucruri de nimic” 
înseamnă a crede că sunt fără valoare.
• Care sunt unele dintre tipurile de comportament şi atitudini ale oamenilor cu inima 

împietrită?
• Pentru voi, care este mesajul din 2 Nefi 33:2? (Cursanţii ar putea răspunde că noi alegem 

fie să ne deschidem sau să ne închidem inimile către inspiraţia Duhului Sfânt. Asigu-
raţi-vă că ei înţeleg că, atunci când ne deschidem inimile, mesajul de la Duhul Sfânt 
poate pătrunde în inimile noastre.)

Înainte de a continua lecţia, acordaţi-le cursanţilor un moment pentru a se gândi, în linişte, 
la starea inimilor lor şi să decidă dacă ei permit mesajelor adevărului să intre în inimile lor.

2 Nefi 33:3–15
Nefi explică scopul cronicii sale şi speranţa pe care o are că cititorii săi vor crede 
în Hristos.
Scrieţi pe tablă următoarele:

2 Nefi 33:3 – Mă rog tot timpul pentru…
2 Nefi 33:4 – Ştiu…
2 Nefi 33:6 – Eu mă bucur…
2 Nefi 33:7 – Eu am…

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 33:3–7 şi să caute ce speranţe are Nefi pentru 
cei ce vor citi cuvintele sale. Invitaţi câţiva cursanţi să vină la tablă şi să completeze propo-
ziţiile folosind propriile lor cuvinte sau cuvintele lui Nefi. (Unele dintre propoziţiile de pe 
tablă pot avea mai multe răspunsuri.)
• În ce mod ne putem întări mărturiile personale despre Isus Hristos şi despre ispăşirea 

Sa?
Rugaţi cinci cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din 2 Nefi 33:10–14. Rugaţi-i pe 
membrii clasei să urmărească în scripturi şi să caute, în cuvintele de rămas-bun ale lui Nefi, 
expresii care au o însemnătate aparte pentru ei. Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze 
aceste expresii.
• Ce expresii au o însemnătate aparte pentru voi? De ce?
• Dacă oamenii cred în Hristos, cum vor reacţiona faţă de Cartea lui Mormon? (Vezi 2 Nefi 

33:10.)
• Ce a avertizat Nefi că li se va întâmpla acelora care resping cuvintele sale? (În timp ce 

cursanţii răspund la această întrebare, le puteţi sugera să se gândească, de asemenea, la 
cum se vor simţi în prezenţa Domnului dacă au crezut şi au urmat cuvintele lui Nefi şi 
ale altor profeţi.)

Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 2 Nefi 33:15 şi să mediteze asupra ultimelor cuvinte 
ale lui Nefi: „Eu trebuie să mă supun”. Apoi, acordaţi-le câteva minute pentru a recapitula 
1 şi 2 Nefi şi pentru a identifica exemplul de supunere al lui Nefi. După câteva minute, 
rugaţi cursanţii să împărtăşească ceea ce au găsit. Răspunsurile pot fi: părăsirea Ierusalimu-
lui; întoarcerea la Ierusalim pentru a lua plăcile de alamă; întoarcerea, din nou, la Ierusalim 
pentru a cere familiei lui Ismael să li se alăture; urmarea îndrumărilor Liahonei; construi-
rea unei corăbii; călătoria spre pământul făgăduinţei; separarea de Laman şi Lemuel; şi 
conducerea poporului său în dreptate. În timp ce cursanţii dau exemple, puteţi să le scrieţi 
pe tablă.
Scrieţi pe tablă următoarele: Eu trebuie…
Invitaţi cursanţii să completeze această propoziţie în jurnalele lor pentru studiul scriptu-
rilor sau în caietele pentru seminar. Exprimaţi-vă încrederea că ei pot alege să fie supuşi. 
Împărtăşiţi-vă gândurile despre modul în care cuvintele lui Nefi îi pot ajuta să îşi întărească 
credinţa în Isus Hristos şi să le mărească abilitatea de a face bine.
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Recapitulare 2 Nefi 
Alocaţi-vă timp pentru a ajuta cursanţii să recapituleze 2 Nefi. Rugaţi-i să se gândească la 
ceea ce au învăţat din această carte, atât la seminar, cât şi prin studiul personal. Dacă este 
necesar, încurajaţi-i să răsfoiască 2 Nefi pentru a-i ajuta să-şi amintească. Cereţi-le să se 
pregătească să împărtăşească ceva din 2 Nefi care i-a inspirat să facă bine şi să aibă cre-
dinţă în Isus Hristos, conform spuselor lui Nefi (vezi 2 Nefi 33:4). După ce a trecut suficient 
timp, rugaţi câţiva cursanţi să-şi împărtăşească gândurile şi sentimentele. 
Împărtăşăţi următoarele declaraţii despre responsabilitatea pe care o avem de a citi Cartea 
lui Mormon şi despre binecuvântările pe care le primim în vieţile noastre când îndeplinim 
această responsabilitate:
Preşedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Eu cred că niciun membru al acestei Biserici nu 
va fi vreodată mulţumit până când nu a citit Cartea lui Mormon din nou şi din nou şi până 
nu a meditat în mod profund asupra ei astfel încât să poată depune mărturie că aceasta 
este într-adevăr o cronică inspirată de Cel Atotputernic şi că istoria ei este adevărată” (în 
Conference Report, oct. 1961, p. 18).
Preşedintele Gordon B. Hinckley ne-a învăţat că, dacă membrii Bisericii vor citi Cartea lui 
Mormon „în viaţa şi în căminele [voastre veţi avea] parte de o măsură mai mare din Spi-
ritul Domnului, de mai multă determinare 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).
Pentru a încheia lecţia, puteţi lua în considerare împărtăşirea unei experienţe personale sub 
forma unei mărturii cum aceste cuvinte ale lui Nefi din acest capitol s-au împlinit în viaţa 
dumneavoastră.

Să-i încurajăm 
pe cursanţi să 
exprime adevărurile 
cu glas tare
Cursanţii progresează 
când li se acordă ocazii 
frecvente de a-şi împăr-
tăşi gândurile şi senti-
mentele, de a explica 
principii ale Evangheliei 
şi de a depune mărturie 
despre adevăr. Vârstnicul 
Richard G. Scott, din 
Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, a spus: 
„Când cursanţii exprimă 
adevărurile cu glas tare, 
acestea le sunt confir-
mate în sufletele lor şi le 
întăresc mărturiile perso-
nale” („Understand and 
Live Truth” [cuvântare 
adresată învăţătorilor 
de religie ai SEB, 4 febr. 
2005], p. 3, si.lds.org).To-
tuşi, deşi este important 
să le dăm cursanţilor 
ocazia de a împărtăşi, 
ei nu trebuie să se simtă 
forţaţi sau presaţi să facă 
acest lucru.
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Cartea lui Iacov
De ce studiem această carte?
Studiind Cartea lui Iacov, cursanţii pot 
învăţa lecţii importante de la un om care 
a avut o credinţă de nestrămutat în Isus 
Hristos. Iacov a depus mărturie despre 
Salvator în mod repetat şi a invitat po-
porul său şi pe cei care vor citi cuvintele 
sale să se pocăiască. El a propovăduit şi a 
arătat importanţa îndeplinirii cu sârguinţă 
a chemărilor venite de la Domnul. El 
şi- a avertizat poporul asupra pericole-
lor reprezentate de mândrie, bogăţii şi 
imoralitate. De asemenea, Iacov a citat şi 
comentat relatarea lui Zenos despre pilda 
măslinului, lucru care ilustrează eforturile 
necontenite ale Salvatorului de a aduce 
salvarea tuturor copiilor lui Dumnezeu şi 
oferă o imagine a legăturii dintre Dum-
nezeu şi casa lui Israel. Prin confruntarea 
sa cu Şerem, care era un antihrist, Iacov a 
arătat cum să răspunzi în mod drept celor 
care pun sub semnul întrebării 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 pământul 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 lui Iacov că Dumnezeu va „sfinţi 
suferinţele [lui] spre binele [lui]” şi că el îşi 
va petrece zilele „în slujba Dumnezeului 
[lui]” (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 cele 
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 convinge poporul său să creadă 
în Hristos (vezi Iacov 1:7). 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, cel căruia i- a încredinţat plăcile 
înainte de a muri.

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Nefi l- a instruit pe Iacov să consemneze 
învăţături, revelaţii şi profeţii sacre „de 
dragul lui Hristos şi de dragul poporu-
lui nostru” (Iacov 1:4). Iacov s- a supus 
acestor instrucţiuni şi a păstrat scrierile pe 
care el le „[considera] ca fiind deosebit de 
preţioase” (Iacov 1:2). El a scris: „Lucrăm 
din greu ca să gravăm aceste cuvinte pe 
plăci, sperând că fraţii noştri preaiubiţi şi 
copiii noştri le vor primi cu inimi recu-
noscătoare… Căci cu acest scop am scris 
aceste lucruri, pentru ca ei să ştie că noi 
L- am cunoscut pe Hristos şi că am avut 
speranţă în slava Lui multe sute de ani 
înaintea venirii Lui” (Iacov 4:3–4). Iacov 
s- a referit la un subiect important al scrie-
rilor sale când a făcut remarca: „De ce să 
nu vorbesc despre ispăşirea lui Hristos şi 
să ajung la o înţelegere deplină a Lui…?” 
(Iacov 4:12).

Când şi unde a fost scrisă?
Cartea lui Iacov începe, cu aproximaţie, în 
anul 544 î.H., când Nefi i- a încredinţat lui 
Iacov plăcile cele mici. Se încheie aproape 
de sfârşitul vieţii lui Iacov când acesta a 
încredinţat plăcile fiului său, Enos. Iacov a 
scris această cronică în timp ce locuia în 
ţara lui Nefi.

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
acestei cărţi?
Cartea lui Iacov oferă informaţii referi-
toare la modul de guvernare nefit de după 
moartea lui Nefi. Nefi a uns un bărbat să îi 
succeadă ca rege şi domnitor al poporului 

în timp ce Iacov şi fratele său, Iosif, au 
continuat să fie conducători spirituali ai 
nefiţilor. O altă trăsătură caracteristică 
a acestei cărţi este că Iacov condamnă 
practica nepermisă a căsătoriei pluraliste. 
Singura referire la acest subiect în Cartea 
lui Mormon apare în Iacov 2. Cartea lui 
Iacov include şi cel mai lung capitol din 
Cartea lui Mormon, Iacov 5, care conţine 
relatarea lui Zenos despre pilda măslinului. 
În plus, Cartea lui Iacov consemnează pri-
mul exemplu al unui profet din Cartea lui 
Mormon care i- a avertizat în mod direct 
pe nefiţi cu privire la mândrie – păcatul 
care urma să le aducă distrugerea finală 
(vezi Iacov 2:12–22; Moroni 8:27). Ea mai 
consemnează şi primul exemplu al unui 
tăgăduitor al lui Hristos printre nefiţi.

Rezumat
Iacov 1 Iacov se supune poruncii 
lui Nefi de a păstra o cronică 
sacră. Nefi moare. Iacov şi Iosif 
slujesc poporului învăţându- l 
cuvântul lui Dumnezeu.

Iacov 2–3 Vorbind la templu, Iacov 
îi avertizează pe nefiţi despre 
mândrie, dragostea pentru bogă-
ţii şi lipsa de castitate.

Iacov 4–6 Iacov depune mărturie 
despre Hristos şi citează din pilda 
măslinului spusă de Zenos. El îşi 
îndeamnă poporul să se pocă-
iască, să primească mila Domnu-
lui şi să se pregătească pentru 
judecată.

Iacov 7 Cu ajutorul Domnului, Ia-
cov îl face de ruşine pe Şerem, un 
tăgăduitor al lui Hristos. El men-
ţionează despre conflictele dintre 
nefiţi şi lamaniţi şi încredinţează 
plăcile cele mici lui Enos.
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Iacov 1:1–8
Iacov consemnează adevăruri sacre şi lucrează pentru a- i ajuta pe alţii să vină la 
Isus Hristos.
Rugaţi cursanţii să dea exemple de diferite titulaturi ale conducătorilor preoţiei. (Răspun-
surile pot include profeţi şi apostoli, autorităţi generale, preşedinţi de ţăruş, episcopi şi pre-
şedinţi de cvorum.) Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească pe scurt unele moduri în care 
conducătorii preoţiei le- au binecuvântat vieţile prin intermediul slujirii în cadrul preoţiei.
Explicaţi că Nefi i- a rânduit preoţi şi învăţători ai poporului pe fraţii lui mai mici, Iacov şi 
Iosif (vezi 2 Nefi 5:26; Iacov 1:18). Nefi, fiind aproape de sfârşitul vieţii, i- a dat în grijă lui 
Iacov plăcile care conţineau cronica poporului lor.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 1:1–4. Rugaţi- i să identifice ce i- a poruncit Nefi 
lui Iacov să consemneze pe plăci şi de ce. (Puteţi sugera cursanţilor să marcheze instrucţiu-
nile date de Nefi lui Iacov.) După ce cursanţii au avut suficient timp să citească, rugaţi pe 
câţiva dintre ei să povestească membrilor clasei ce au găsit.
Subliniaţi ultima expresie din Iacov 1:4 – „de dragul poporului nostru”, dacă nu o menţio-
nează cursanţii.
• Ce înseamnă expresia „de dragul poporului nostru”? (Spre folosul lor.)
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Iacov 1:5–6. Rugaţi membrii clasei să identifice 
ce le- a revelat Domnul lui Iacov şi Iosif pentru a- i ajuta să predice poporului lor. (Puteţi 
explica faptul că „[neliniştea] mare” se referă la îngrijorarea lor profundă pentru popor.)
• Ce le- a revelat Domnul lui Iacov şi Iosif? (El le- a arătat ce urma să li se întâmple nefiţilor 

în viitor şi a revelat amănunte despre venirea lui Hristos.)
• În ce fel cunoaşterea acestor lucruri i- a ajutat pe Iacov şi Iosif să propovăduiască poporu-

lui lor?
Scrieţi pe tablă cuvântul convinge. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 1:7–8 şi să 
găsească ce au vrut Iacov şi Iosif să convingă poporul să facă. (Puteţi sugera cursanţilor să 
marcheze ceea ce au găsit.) Invitaţi câţiva cursanţi să scrie pe tablă un lucru pe care l- au 
descoperit.
Din lista de pe tablă, rugaţi cursanţii să precizeze una sau două expresii pe care doresc să 
le înţeleagă mai bine. După ce cursanţii precizează aceste expresii, întrebaţi dacă sunt alţi 
cursanţi care pot să le explice. La această discuţie, următoarele definiţii pot fi de ajutor:
„Să intre în odihna Sa” – a intra în odihna Domnului înseamnă a te bucura de pace în 
această viaţă şi a primi „plenitudinea slavei lui [Dumnezeu]” în viaţa următoare (D&L 84:24).
„Să se gândească la moartea lui [Hristos]” – o definiţie a expresiei a gândi este a cerceta 
sau examina cu atenţie. Când Iacov a scris că a dorit să- i convingă pe oameni să „creadă 
în Hristos şi să se gândească la moartea Lui”, poate că el a vrut să zică faptul că dorea ca 
ei să cerceteze despre ispăşirea lui Isus Hristos cu atenţie, să înţeleagă importanţa ei şi să 
dobândească o mărturie proprie despre ea.
„Să- I poarte crucea” – această expresie se referă la dorinţa noastră de a sta departe de ceea 
ce este necuvios şi de pofta lumească şi de a ţine poruncile Domnului (vezi Joseph Smith 

Definirea cuvintelor 
sau expresiilor dificile
Când îi ajutaţi pe 
cursanţi să înţeleagă cu-
vinte sau expresii dificile 
din scripturi, ei vor putea 
să le pună mai bine în 
practică în viaţa lor. 
Când încercaţi să definiţi 
un cuvânt sau o expresie 
dificilă, puteţi folosi un 
dicţionar sau puteţi stu-
dia cuvântul sau expresia 
aşa cum apare altundeva 
în scripturi.

Introducere
După moartea lui Nefi, nefiţii au început să „se dedea 
întrucâtva la unele practici păcătoase” sub domnia unui 
nou rege (Iacov 1:15). Iacov şi fratele său, Iosif, au fost 
rânduiţi de Nefi ca preoţi şi învăţători ai poporului şi ei 

au lucrat cu sârguinţă ca să convingă poporul să se po-
căiască şi să vină la Hristos. Iacov s- a supus poruncii lui 
Nefi de a consemna învăţături, revelaţii şi profeţii sacre 
pe plăcile cele mici.

LECŢIA 43

Iacov 1–2:11
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Translation, Matei 16:26 [în Matei 16:24, nota de subsol d]; Luca 9:23; 2 Nefi 9:18). Se referă 
şi la dorinţa noastră de a îndura şi sacrifica pe măsură ce Îl urmăm pe Salvator.
„Să ducă ruşinea lumii” – această expresie se referă la ţinerea poruncilor în pofida presiunii 
lumeşti, a umilinţei şi opoziţiei care vin adesea asupra ucenicilor lui Isus Hristos.
Rugaţi cursanţii să facă un rezumat a ceea ce au învăţat din Iacov 1:1–8 despre respon-
sabilităţile conducătorilor preoţiei. Pe măsură ce cursanţii îşi împărtăşesc ideile, subliniaţi 
faptul că aceşti conducători ai preoţiei lucrează cu sârguinţă ca să ne ajute să venim la 
Hristos. (Puteţi scrie acest principiu pe tablă.)
• În ce fel lucrează conducătorii noştri ai preoţiei ca să ne ajute să venim la Hristos?
Acordaţi cursanţilor câteva minute pentru a scrie în jurnalele pentru studiul scripturilor 
despre modalităţi prin care profeţii sau alţi conducători ai preoţiei i- au ajutat în una sau două 
dintre situaţiile identificate în Iacov 1:7–8. Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ce au scris. 
(Amintiţi- le că nu trebuie să împărtăşească experienţe care sunt prea personale sau particulare.)

Iacov 1:9–2:11
Iacov avertizează poporul despre ticăloşiile sale.
Îndemnaţi cursanţii să mediteze la următoarea întrebare pe parcursul lecţiei:
• De ce ne avertizează conducătorii Bisericii în privinţa păcatului?
Iacov a consemnat că, după moartea fratelui său, Nefi, oamenii au început să se dedea la 
unele practici păcătoase. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 1:15–16. Rugaţi- i să 
identifice trei situaţii care îl îngrijorau pe Iacov. (După ce cursanţii au răspuns, puteţi scrie 
pe tablă cuvintele lipsa de castitate, dragoste pentru bogăţii şi mândrie.)
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 1:17–19 şi să găsească ce au făcut Iacov şi Iosif ca 
să- şi ajute poporul. Rugaţi- i să relateze ce găsesc. Invitaţi un cursant să scrie răspunsurile 
lor pe tablă.
• Ce credeţi că înseamnă să obţii o „misiune de la Domnul”? (Iacov 1:17). (Să învăţăm ce 

vrea Domnul ca noi să facem.)
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a vârstnicului Jeffrey R. 
Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi membrii clasei să urmărească 
modalităţile prin care conducătorii Bisericii îşi caută misiunea de la Domnul când se pregă-
tesc să propovăduiască în cadrul conferinţei generale:

„Probabil că ştiţi deja (dacă nu ştiţi, atunci ar trebui să ştiţi) că niciunui bărbat 
sau niciunei femei care vorbeşte [la conferinţa generală] nu- i este desemnat 
un subiect, decât cu rare excepţii. Fiecare vorbitor trebuie să postească şi să se 
roage, să studieze şi să caute, să scrie şi să- şi rescrie cuvântarea până când 
ajunge să ştie că, pentru această conferinţă, pentru acest timp, subiectul lui 
este ceea ce Domnul doreşte ca el să prezinte, indiferent de subiectul despre 

care el ar dori sau ar prefera să vorbească… Fiecare dintre ei a plâns, şi- a făcut griji şi a 
căutat cu sinceritate îndrumarea Domnului care să- i ghideze gândurile şi cuvintele” („Un 
steag [pentru] popoare”, Ensign sau Liahona, mai 2011, p. 111).
• Ce fac vorbitorii din cadrul conferinţei generale pentru a- şi căuta misiunea de la Domnul?
• De ce este important să înţelegem că respectivii conducători ai Bisericii caută să ne 

înveţe ceea ce doreşte Domnul ca noi să ştim? Având acest lucru în minte, în ce mod ne 
este influenţată atitudinea când îi ascultăm propovăduindu- ne?

• Potrivit celor relatate în Iacov 1:19, care erau responsabilităţile lui Iacov şi ale lui Iosif? 
(Pe măsură ce cursanţii răspund, asiguraţi- vă că înţeleg că o responsabilitate divină a 
conducătorilor preoţiei este aceea de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu şi de a 
avertiza despre păcat. Puteţi scrie acest adevăr pe tablă.)

• De ce este o binecuvântare să avem părinţi şi conducători ai Bisericii care să ne averti-
zeze despre atitudini şi comportamente imorale?

• Ce cuvinte a folosit Iacov pentru a descrie modul în care ei ar trebui să predea? Care ar fi 
consecinţele dacă ei nu şi- ar îndeplini responsabilităţile?

Rugaţi cursanţii să se gândească la modul în care s- ar simţi dacă, asemenea lui Iacov, ar 
fi într- o poziţie de conducere şi ar fi inspiraţi să cheme oamenii la pocăinţă din cauza 
imoralităţii, a dragostei de bogăţii şi a mândriei. Împărţiţi membrii clasei în echipe de câte 
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doi. Invitaţi partenerii să citească pe rând, unul altuia, din Iacov 2:1–3, 6–7, 10–11. Rugaţi- i 
să identifice expresii care arată sentimentele lui Iacov în ceea ce priveşte sarcina lui de a 
chema poporul la pocăinţă. Acordaţi timp suficient şi rugaţi câţiva cursanţi să împărtă-
şească membrilor clasei ce au găsit.
• Ce indică aceste expresii despre sentimentele lui Iacov în ceea ce priveşte chemarea 

poporului său la pocăinţă? (Asiguraţi- vă că respectivii cursanţi înţeleg că, deşi lui Iacov 
i s- a părut dificilă această responsabilitate, el a îndeplinit- o deoarece îi păsa de popor şi 
deoarece voia să se supună poruncilor lui Dumnezeu.)

Pentru a încheia, rugaţi- i pe cursanţi să scrie în jurnalele pentru studiul scripturilor despre 
(1) ce i- au învăţat recent conducătorii Bisericii şi modul în care pot pune în practică acel 
lucru în viaţa lor sau (2) despre modul în care pot pune în practică ceea ce au învăţat astăzi 
în chemările lor în clase sau preşedinţii ale cvorumului, în responsabilităţile lor ca învăţători 
de acasă sau alte ocazii de conducere. (Puteţi scrie aceste instrucţiuni pe tablă.) Îndemnaţi 
cursanţii să urmeze îndemnul conducătorilor lor ai preoţiei. Încheiaţi depunându- vă măr-
turia despre principiile predate în această lecţie.

Comentarii şi informaţii generale
Iacov 1:19. „Am îndeplinit cu credinţă şi sârguinţă 
slujba noastră pentru Domnul.”
Preşedintele Thomas S. Monson a explicat ce înseamnă 
să îndeplineşti cu credinţă şi sârguinţă o chemare:

„Ce înseamnă să îndeplineşti cu credinţă şi sârguinţă 
o chemare? Înseamnă să o extinzi cu demnitate şi să- i 
acorzi importanţă, să o faci respectabilă şi demnă de în-
credere în ochii oamenilor, să o dezvolţi şi să o întăreşti, 
să laşi lumina cerului să strălucească pentru a fi văzută 
de alţi oameni prin chemarea noastră.

Şi în ce fel îndeplineşte cineva cu credinţă şi sârguinţă o 
chemare? Simplu, prin realizarea slujirii care îi aparţine 
ei. Un vârstnic îşi îndeplineşte cu credinţă şi sârguinţă 
chemarea rânduită unui vârstnic învăţând care sunt 
îndatoririle lui în calitate de vârstnic şi prin îndeplini-
rea lor. La fel ca în cazul unui vârstnic, tot aşa este şi în 
cazul unui diacon, învăţător, preot, episcop şi în cazul 
oricui deţine oficiul preoţiei” („Chemarea sacră de a 
sluji”, Ensign sau Liahona, mai 2005, p. 54- 55).

Iacov 1:19; 2:2. „Răspunzând pentru păcatele 
poporului cu capul nostru.”
Cei care au însărcinări de conducere în Biserică au o res-
ponsabilitate mare. Iacov a spus că, atunci când condu-
cătorii omit să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu 
acelora pe care sunt chemaţi să îi conducă, ei devin par-
ţial responsabili de păcatele poporului. Când le- a vorbit 
fraţilor din preoţie, preşedintele John Taylor a vorbit în 
detaliu despre responsabilitatea descrisă de Iacov:

„Dacă nu vă îndepliniţi chemările cu credinţă şi sârguinţă, 
Dumnezeu vă va face responsabili pentru cei pe care i- aţi 
fi putut salva dacă v- aţi fi făcut datoria (Teachings of 
Presidents of the Church: John Taylor [2001], p. 164).

Preşedintele Hugh B. Brown, din Prima Preşedinţie, a 
comentat ulterior despre declaraţia preşedintelui Taylor:

„Aceasta este o declaraţie care te pune la încercare. 
Dacă din cauza păcatelor sau a omisiunilor pierd ceea 
ce aş fi putut avea pe lumea cealaltă, eu însumi trebuie 
să sufăr şi, fără îndoială, şi cei dragi mie împreună cu 
mine. Însă, dacă dau greş în îndatorirea mea ca episcop, 
preşedinte de ţăruş, preşedinte de misiune sau ca una 
dintre autorităţile generale ale Bisericii – dacă vreunul 
dintre noi dă greş şi nu propovăduieşte, nu conduce, 
nu îndrumă şi nu ajută pentru a- i salva pe cei aflaţi sub 
îndrumarea şi jurisdicţia sa, atunci Domnul ne va face 
răspunzători dacă ei vor rătăci din cauză că noi am dat 
greş” (în Conference Report, oct. 1962, p. 84).

Iacov 2:8. „Cuvântul… lui Dumnezeu… vindecă 
sufletul rănit.”
Când informaţiile noi le sunt neclare sau tulburătoare 
celor care învaţă Evanghelia, este mai bine ca ei să 
ceară răspunsuri de la Dumnezeu, care ştie toate lucru-
rile, în loc să înceapă să caute pe Internet sau să recurgă 
la articole anti- mormone. Faptul de a ne îndrepta direct 
spre Dumnezeu pentru răspunsuri arată credinţa noas-
tră în El şi ne permite să primim răspunsuri prin Duhul 
Sfânt. Ar trebui, de asemenea, să căutăm în scripturi şi 
în cuvintele apostolilor şi profeţilor din zilele din urmă, 
căci ele ne pot oferi răspunsuri la întrebări dificile şi 
pot vindeca răni. Scripturile de mai jos ne învaţă unde 
ar trebui să căutăm şi ce ar trebui să facem când avem 
de- a face cu întrebări şi nelămuriri dificile.

Iacov 2:8 – „Cuvântul… lui Dumnezeu… vindecă sufle-
tul rănit.”

Iacov 1:5–6 – „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte 
înţelepciunea, s- o ceară de la Dumnezeu… şi ea îi va fi 
dată. Dar s- o ceară cu credinţă.”

Moroni 10:5 – „Şi prin puterea Duhului Sfânt veţi putea 
voi cunoaşte adevărul tuturor lucrurilor.”
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Iacov 2:12–35

Sugestii pentru predare

Iacov 2:12–21
Iacov îşi mustră poporul din cauza mândriei sale.
Scrieţi următoarele pe tablă: bani, inteligenţă, prieteni, talente, cunoaşterea Evangheliei. 
Invitaţi cursanţii să se gândească la binecuvântările pe care Domnul li le- a dat în aceste 
domenii. Îndemnaţi- i ca, în timp ce studiază Iacov 2, să mediteze asupra a ceea ce simt 
legat de aceste binecuvântări.
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Iacov 2:12–13. Rugaţi restul membrilor clasei să 
urmărească în scripturile lor şi să descopere ceea ce căutau cei mai mulţi dintre nefiţi.
După ce cursanţii răspund, subliniaţi că Iacov a spus poporului său că a primit bogăţii dato-
rită „[providenţei]”. Puteţi explica faptul că providenţă se referă la Dumnezeu.
• De ce este important să ne amintim că toate binecuvântările noastre vin de la Tatăl nos-

tru Ceresc?
• Potrivit celor relatate în Iacov 2:13, de ce crescuseră mulţi nefiţi în mândrie?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedintelui Dieter F. 
Uchtdorf, din Prima Preşedinţie. Rugaţi- i pe membrii clasei să dea atenţie observaţiilor 
privitoare la ce înseamnă să creşti în mândrie:

„Prin natura ei, mândria este un păcat al comparaţiei căci, deşi începe, de 
obicei, cu fraze de genul: «Uită- te la cât de minunat sunt şi la ce lucruri 
minunate am făcut!», se pare că se încheie mereu cu: «De aceea, sunt mai 
bun ca tine»…
Acesta este păcatul «Îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt mai special decât 
tine». La baza sa, stă dorinţa de a fi admirat sau invidiat. Este păcatul prea-

măririi de sine” („Mândria şi preoţia”, Ensign sau Liahona, nov. 2010, p. 56).
Îndemnaţi cursanţii să se gândească, în linişte, dacă s- au făcut vreodată vinovaţi de păcatul 
de a gândi că sunt mai buni decât altcineva.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Iacov 2:14–16. Rugaţi membrii clasei să caute 
expresii care arată consecinţele mândriei. Rugaţi- i să relateze ce găsesc.
• De ce credeţi că mândria are puterea de a „[ne distruge] sufletele” (Iacov 2:16)?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 2:17–21. Rugaţi- i să caute expresii care ne învaţă 
cum putem birui mândria şi atitudinile neadecvate în ceea ce priveşte bogăţia materială. Le 
puteţi sugera să marcheze expresiile pe care le găsesc. După ce au studiat aceste versete, 
invitaţi- i să aleagă o expresie pe care au găsit- o. Oferiţi câtorva cursanţi ocazia de a explica 
în ce fel expresiile pe care le- au ales ne pot ajuta să biruim mândria sau atitudinile neadec-
vate în ceea ce priveşte bogăţia materială. (Ca parte a activităţii, puteţi sugera cursanţilor 
să citească şi următoarele fragmente din scripturi: 1 Împăraţi 3:11–13; Marcu 10:17–27, 
inclusiv Joseph Smith Translation la nota de subsol 27a; 2 Nefi 26:31; Alma 39:14; D&L 6:7.)
• Ce credeţi că înseamnă să cauţi împărăţia lui Dumnezeu? Ce credeţi că înseamnă să 

capeţi o speranţă în Hristos?
• În ce mod căutarea împărăţiei lui Dumnezeu şi căpătarea unei speranţe în Hristos ne 

influenţează atitudinile privitoare la posesiuni materiale şi bogăţii?

Introducere
Fiind credincios responsabilităţii sale de conducător 
al preoţiei, Iacov şi-a chemat poporul la pocăinţă 
avertizându- l asupra păcatului mândriei şi cel al lipsei 

castităţii. El a predicat despre pericolele şi consecinţele 
acestor două păcate răspândite.
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Rugaţi cursanţii să- şi imagineze cum pot rezuma ideea principală din Iacov 2:12–21 
pentru un cursant care nu se află astăzi la oră. Oferiţi unui număr de doi sau trei cursanţi 
şansa de a împărtăşi ceea ce ar spune. Cursanţii pot enumera diverse principii adevărate. 
Asiguraţi- vă că ei înţeleg că trebuie să căutăm împărăţia lui Dumnezeu înaintea tutu-
ror lucrurilor. Acordaţi timp cursanţilor să scrie în jurnalele pentru studiul scripturilor sau 
în caietele pentru seminar despre o modalitate prin care pot folosi binecuvântările şi oca-
ziile date de Domnul pentru a clădi împărăţia lui Dumnezeu şi a binecuvânta vieţile altora.

Iacov 2:22–35
Iacov îi mustră pe oamenii care au încălcat legea castităţii.
Scrieţi pe tablă următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft Benson:
„Păcatul devastator al acestei generaţii este…”
Invitaţi cursanţii să se gândească la cum ar fi putut încheia preşedintele Benson această 
propoziţie. Apoi, citiţi următoarea declaraţie:
„Păcatul devastator al acestei generaţii este imoralitatea sexuală. Aceasta, a spus profetul 
Joseph, va fi sursa mai multor ispite, mai multor lovituri şi mai multor dificultăţi pentru 
vârstnicii din Israel decât oricare alta” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], p. 277).
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 2:22–23, 28 şi să identifice cuvinte şi expresii 
folosite de Iacov pentru a descrie gravitatea imoralităţii sexuale. (Puteţi explica cuvântul 
curviile spunând că se referă la păcatele sexuale.) Rugaţi cursanţii să împărtăşească cuvin-
tele şi expresiile pe care le descoperă.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă legea castităţii, citiţi următoarea declaraţie din 
broşura Pentru întărirea tineretului. Rugaţi cursanţii să asculte, urmărind care sunt lucrurile 
pe care trebuie să le evite.
„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 faceţi nimic, niciodată, care ar putea duce la păcatul sexual. Trataţi- i pe ceilalţi cu res-
pect, nu ca obiecte folosite să satisfacă dorinţe egoiste şi pofte trupeşti. Înainte de căsătorie, 
nu participaţi la săruturi pasionale, nu vă întindeţi pe cealaltă persoană sau nu atingeţi păr-
ţile intime, sacre ale trupului unei alte persoane, fie ele acoperite sau nu de îmbrăcăminte. 
Nu faceţi nimic din ce poate trezi dorinţe sexuale. Nu treziţi astfel de emoţii în trupurile 
voastre” (Pentru întărirea tineretului [broşură, 2011], p. 35–36).
Subliniaţi că, potrivit celor relatate în Iacov 2:23–24, unii oameni din zilele lui Iacov încer-
cau să- şi justifice păcatele sexuale.
• Cum caută uneori oamenii să- şi justifice imoralitatea sexuală în ziua de astăzi?
• Care sunt unele lucruri pe care le pot face tinerii pentru a evita să fie copleşiţi de ispite 

sexuale? (Răspunsurile pot include să se roage pentru putere, să se asocieze cu prie-
teni buni, să aleagă divertisment util şi să evite situaţiile şi locurile în care ispita este 
probabilă.)

Puteţi sublinia faptul că unul dintre păcatele nefiţilor pare să fi fost practica nepermisă a 
căsătoriei pluraliste. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 2:27–30. Înainte ca ei să ci-
tească, puteţi explica cuvântul concubină spunând că se referă la o femeie care era căsătorită 
legal cu un bărbat, dar care avea un rang inferior celui de soţie.
• Potrivit celor relatate în Iacov 2:27, care este „cuvântul Domnului” cu privire la a avea 

mai mult de o soţie? (Asiguraţi- vă că este clar faptul că, încă de la început, Domnul a 
poruncit ca bărbatul să fie căsătorit cu o soţie. Vezi, de asemenea, D&L 49:15–16.)

Explicaţi că o căsătorie pluralistă neautorizată este un exemplu de curvie sau de păcat 
sexual. În ochii lui Dumnezeu, păcatele sexuale sunt foarte grave.
• Potrivit celor relatate în Iacov 2:30, când este poporul Domnului autorizat să practice 

căsătoria pluralistă? (Când Domnul porunceşte acest lucru.)
Precizaţi că, în anumite perioade din istoria lumii, Domnul a poruncit poporului Său să 
practice căsătoria pluralistă. De exemplu, căsătoria pluralistă a fost practicată în timpurile 
Vechiului Testament de către Avraam şi Sara (vezi Genesa 16:1–3; D&L 132:34–35, 37) şi de 

Să predăm despre 
legea castităţii
Când vorbiţi despre le-
gea castităţii, fiţi respec-
tuoşi, optimişti şi oferiţi 
instrucţiuni clare. Dacă 
nu vă abateţi de la ma-
terialul lecţiei şi urmaţi 
îndrumarea Duhului 
Sfânt, veţi putea ajuta 
cursanţii să înţeleagă ce 
trebuie să facă pentru a 
ţine legea castităţii.
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către nepotul lor Iacov (vezi D&L 132:37) şi a fost practicată un timp în perioada zilelor de 
la începutul Bisericii restaurate, începând cu Joseph Smith (vezi D&L 132:32–33, 53).
Pentru a sublinia faptul că imoralitatea sexuală are o influenţă distrugătoare asupra fa-
miliilor, citiţi, cu glas tare, Iacov 2:31–35. Rugaţi cursanţii să urmărească în scripturile lor, 
căutând unele dintre consecinţele imoralităţii sexuale. Precizaţi că, deşi Iacov le vorbeşte 
doar bărbaţilor, legea castităţii este la fel de importantă şi în cazul femeilor.
• Potrivit celor spuse de Iacov, cum sunt familiile afectate când un membru al familiei în-

calcă legea castităţii? În ce mod ajută acest lucru la explicarea faptului că încălcarea legii 
castităţii este un păcat extrem de grav?

• Unii tineri gândesc că pot încălca legea castităţii, deoarece faptele lor nu rănesc pe altci-
neva. Cum poate imoralitatea sexuală a unei persoane să- i afecteze pe alţii?

Pentru a încheia această discuţie despre consecinţele păcatelor sexuale, luaţi în considerare 
să citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli. Invitaţi cursanţii să asculte, urmărind care sunt consecinţele imoralităţii 
sexuale.

„Acele fapte intime sunt interzise de Domnul în afara angajamentului trainic 
al căsătoriei, deoarece acestea compromit scopurile Lui. În cadrul legământu-
lui sacru al căsătoriei, asemenea relaţii sunt conform planului Său. Când sunt 
experimentate în orice alt mod, sunt împotriva voinţei Lui. Ele produc răni 
grave din punct de vedere emoţional şi spiritual. Deşi participanţii nu înţeleg 
că se produc acum, o vor face mai târziu. Imoralitatea sexuală creează o 

barieră împotriva influenţei Spiritului Sfânt şi a posibilităţilor de edificare, luminare şi 
întărire care vin de la El. Provoacă o stimulare fizică şi emoţională puternică. În timp, 
creează un apetit de nestins care îl duce pe păcătos spre păcate şi mai grave. („Making the 
Right Choices”, Ensign, nov. 1994, p. 38).
Invitaţi cursanţii să revadă începutul versetului Iacov 2:28 şi să găsească ceea ce Îl bucură 
pe Domnul. (Puteţi sugera cursanţilor să marcheze ceea ce au găsit. Asiguraţi- vă că ei înţe-
leg că Domnul se bucură de castitate.)
• În baza a ceea ce am discutat astăzi, de ce credeţi că Domnul se bucură de castitate?
Luaţi în considerare să arătaţi o poză a familiei dumneavoastră. Depuneţi mărturie despre 
binecuvântările pe care dumneavoastră şi familia dumneavoastră le- aţi primit trăind con-
form legii Domnului privind castitatea. Subliniaţi că puterea de a avea copii este un dar mi-
nunat de la Tatăl nostru din Cer, când este folosită în felul stabilit de El. Îndemnaţi cursanţii 
să fie puri şi curaţi ca Domnul să Se „[bucure] de castitatea [lor]” (Iacov 2:28).
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să- şi depună mărturiile despre trăirea conform legii castităţii, le 
puteţi adresa următoarea întrebare:
• Ce puteţi spune cuiva care pretinde că legea castităţii este demodată şi inutilă? (Când 

cursanţii răspund la această întrebare, îndemnaţi- i să mărturisească despre binecuvântă-
rile ţinerii legii castităţii, nu doar despre pericolele datorate nesupunerii.)

Spuneţi cursanţilor că aveţi încredere că pot fi curaţi din punct de vedere moral. Subliniaţi 
că, dacă au păcătuit încălcând legea castităţii, trebuie să ceară ajutor episcopului sau preşe-
dintelui lor de ramură care îi poate ajuta să se pocăiască şi să devină curaţi prin ispăşirea lui 
Isus Hristos. 
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Iacov 3–4

Sugestii pentru predare

Iacov 3
Iacov îi alină şi sfătuieşte pe cei cu inima pură şi le cere celorlalţi să se pocăiască.
Invitaţi cursanţii să se gândească ce sfat ar da oamenilor în următoarele situaţii:
 1. o tânără fată se străduieşte să trăiască demn, însă suferă din cauza tatălui ei care este 

dependent de alcool;
 2. un tânăr băiat face tot ce poate să trăiască în conformitate cu Evanghelia, însă are parte 

de încercări din cauza divorţului părinţilor lui;
 3. o tânără fată încearcă în mod sârguincios să- şi iubească familia, însă are greutăţi acasă 

din cauza acţiunilor egoiste şi nechibzuite ale surorii ei.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, prima frază din Iacov 3:1. Rugaţi- i să identifice cui se 
adresează Iacov, mai întâi, în acest capitol.
Explicaţi că Iacov a vorbit în mod direct oamenilor vinovaţi de mândrie şi păcate sexuale. 
Apoi, el şi- a îndreptat atenţia către oamenii neprihăniţi care aveau parte de încercări din 
cauza ticăloşiei celorlalţi. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 3:1–2. Rugaţi- i să 
găsească patru lucruri pe care Iacov le- a cerut celor cu inima pură să le facă.
• Care sunt patru lucruri pe care Iacov i- a îndemnat pe cei cu inima pură să le facă? („Pri-

viţi către Dumnezeu cu fermitatea minţii… rugaţi- vă la El cu credinţă mare… ridicaţi- vă 
capul şi primiţi cuvântul plăcut al lui Dumnezeu şi ospătaţi- vă din dragostea Lui.”) Ce 
le- a promis Iacov celor cu inima pură dacă vor rămâne credincioşi? (Consolare în sufe-
rinţe şi apărare împotriva duşmanilor.)

• Ce credeţi că putem face pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu?
În legătură cu întrebarea despre promisiunile lui Iacov către cei cu inima pură, asiguraţi- i 
pe cursanţi că Dumnezeu îi va consola pe cei cu inima pură în suferinţele lor. Puteţi 
explica cuvântul consolare ca însemnând să alini pe cineva care este trist sau necăjit. Pentru 
a- i ajuta pe cursanţi să mediteze şi să pună în practică acest adevăr, întrebaţi:
• În ce mod v- a consolat Domnul?
• Cum v- a ajutat faptul că v- aţi rugat cu credinţă într- o perioadă de încercare?
• Când v- a ajutat cuvântul lui Dumnezeu să simţiţi dragostea Lui?
Explicaţi că, după ce le- a vorbit celor cu inima pură, Iacov a vorbit din nou celor care nu 
erau cu inima pură.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Iacov 3:3–4. Rugaţi membrii clasei să găsească 
ce i- a îndemnat Iacov să facă pe cei care nu erau puri.
• Ce s- ar fi întâmplat dacă poporul lui Iacov nu s- ar fi pocăit?
Precizaţi că Iacov a declarat că lamaniţii erau mult mai drepţi decât unii dintre nefiţi la acea 
vreme. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 3:5–7 şi să caute moduri în care lamaniţii 
erau mai drepţi decât unii dintre nefiţi.

Introducere
În Iacov 3, citim concluzia cuvântării pe care Iacov a 
rostit- o în faţa poporului său. Iacov a oferit succint cu-
vinte de alinare şi promisiune pentru cei cu inima pură. 
De asemenea, el i- a mustrat pe cei mândri şi desfrânaţi 
din popor, avertizându- i asupra consecinţelor care vor 
urma dacă nu se vor pocăi. Iacov 4 conţine cuvintele pe 

care Iacov a fost inspirat să le scrie pentru oamenii care, 
într- o zi, vor citi această cronică a lui. El a mărturisit de-
spre ispăşirea lui Isus Hristos şi i- a îndemnat pe cititorii săi 
să se împace cu Dumnezeu Tatăl prin ispăşire. Pe un ton 
grav, el a vorbit despre iudeii care aveau să- L respingă pe 
Isus Hristos şi despre simplitatea Evangheliei Sale.
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• În ce fel erau lamaniţii mai drepţi decât unii dintre nefiţi?
• Ce principii învăţaţi din Iacov 3:7 despre relaţiile de familie? (Soţii şi soţiile trebuie să 

se iubească unul pe celălalt, iar părinţii trebuie să îşi iubească copiii.)
• Care sunt unele consecinţe ce pot rezulta când membrii familiei nu se iubesc unul pe 

celălalt şi nu îşi îndeplinesc responsabilităţile faţă de familie?
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 3:10 şi să caute avertismentul pe care Iacov l- a 
adresat anume taţilor nefiţi.
• Ce avertisment le- a adresat Iacov taţilor nefiţi?
• De ce credeţi că este important ca membrii familiei să fie exemple bune unul pentru 

celălalt?
Citiţi cursanţilor, cu glas tare, Iacov 3:11–12. Puteţi explica faptul că, în versetul 11, expresia 
„înviaţi înzestrările sufletelor voastre” se referă la nevoia de a ne trezi spiritual. În Iacov 
3:12, cuvintele „imoralităţii, lascivităţii” se referă la păcatele sexuale. Când citiţi aceste 
versete, subliniaţi „urmările groaznice” ale păcatelor sexuale. Pe lângă aceasta, amintiţi 
cursanţilor promisiunile lui Iacov făcute celor cu inima pură (vezi Iacov 3:1–2). Ajutaţi cur-
sanţii să înţeleagă că cea mai bună cale pentru a primi aceste binecuvântări promise este 
de a fi mereu cu inima pură. Totuşi, oamenii care au comis păcate sexuale pot cere ajutorul 
episcopului sau preşedintelui lor de ramură, care îi va ajuta să se pocăiască, să devină curaţi 
prin ispăşirea lui Isus Hristos şi să primească binecuvântările promise celor cu inima pură.

Iacov 4
Iacov depune mărturie că, prin ispăşirea lui Isus Hristos, putem fi împăcaţi cu 
Dumnezeu.
Înaintea orei, puneţi o mică ilustraţie cu Isus Hristos în mijlocul tablei. În jurul ilustraţiei, 
scrieţi câteva cuvinte care reprezintă lucruri ce pot distrage atenţia oamenilor de la Salvator 
şi Evanghelia Sa. De exemplu, puteţi include unele lucruri bune – cum ar fi educaţia, spor-
turile şi prietenii – care sunt importante, dar care nu ar trebui să devină scopul principal 
în viaţa noastră. Puteţi scrie şi alte lucruri – cum ar fi pornografia, muzica nepotrivită şi 
drogurile – care sunt dăunătoare spiritelor noastre şi ne depărtează de Salvator.
Rugaţi cursanţii să deschidă la Iacov 4:14. Explicaţi că acest verset include expresia „s- au 
uitat dincolo de limite [ţintă]”. Vârstnicul Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, ne- a învăţat că în acest verset „limita este Hristos” („Jesus of Nazareth, Savior 
and King”, Ensign, dec. 2007, p. 45). Puteţi îndemna cursanţii să scrie această declaraţie în 
scripturile lor, lângă Iacov 4:14.
După ce împărtăşiţi această explicaţie, invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Iacov 
4:14–15.
• Ce credeţi că poate însemna să te uiţi dincolo de limite (ţintă)? (Să ne axăm viaţa pe 

orice altceva decât pe Salvator şi Evanghelia Sa.)
• Potrivit lui Iacov, ce atitudini şi fapte i- au împiedicat pe iudei să Îl accepte pe Isus Hristos?
Explicaţi că, deşi Iacov se referă în mod expres la păcatele unora dintre iudei, fragmente din 
Iacov 4:14–15 ni se potrivesc la fel de bine şi nouă şi pot fi un avertisment pentru noi. Pen-
tru a- i ajuta pe cursanţi să vadă această punere în practică, adresaţi următoarele întrebări:
• De ce uneori oamenii resping „cuvintele clare” şi caută în schimb lucrurile pe care nu le 

pot înţelege? Care sunt unele pericole ale omiterii adevărurilor simple ale Evangheliei?
• Ce putem adăuga pe tablă ca exemple de distrageri ale atenţiei de la Salvator şi Evanghelia 

Sa? (Adăugaţi răspunsurile cursanţilor lângă cuvintele pe care deja le- aţi scris pe tablă.)
Ştergeţi cuvintele pe care le- aţi scris pe tablă şi scrieţi următoarea întrebare: Ce putem face 
să nu ne uităm dincolo de limite (ţintă) şi să fim axaţi pe Isus Hristos?
Scrieţi următoarele referinţe din scripturi pe tablă: Iacov 4:4–5; Iacov 4:6–7; Iacov 4:8–9; 
Iacov 4:10; Iacov 4:11–13. Explicaţi că, în Iacov 4, Iacov împărtăşeşte principii care ne pot 
ajuta să ne axăm pe Isus Hristos. Desemnaţi cursanţii să lucreze în echipe de câte doi şi să 
găsească acele principii într- unul dintre fragmentele din scripturi enumerate pe tablă. (În 
funcţie de numărul cursanţilor din clasa dumneavoastră, se poate să trebuiască să desem-
naţi fiecare fragment mai multor echipe de cursanţi. Sau puteţi cere unei echipe de cursanţi 
să citească mai multe fragmente.)
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După câteva minute, invitaţi cursanţii să ofere răspunsurile lor. Când fac aceasta, puteţi 
adresa întrebări pentru a- i ajuta să se gândească mai profund privitor la ce au învăţat din 
aceste versete. Pentru a vă ajuta să purtaţi această discuţie, următoarele întrebări sunt orga-
nizate conform versetelor desemnate:
• Iacov 4:4–5. Cum v- au ajutat mărturiile profeţilor să vă axaţi pe Isus Hristos? Cum aţi 

fost întăriţi de mărturiile altor oameni despre Salvator? Iacov a spus că supunerea oame-
nilor faţă de legea lui Moise era eficace pentru a „[le îndrepta] sufletele către” Domnul. 
În ce mod pot eforturile noastre de a primi rânduielile preoţiei şi de a ţine poruncile să 
ne îndrepte sufletele către Domnul?

• Iacov 4:6–7. Cum ne ajută revelaţia dată profeţilor să avem speranţă şi credinţă în Isus 
Hristos? Cum v- a întărit credinţa revelaţia personală sau mărturia spirituală pe care 
aţi primit- o? De ce credeţi că este important să ne amintim faptul că numai prin harul 
Domnului putem face lucrarea Sa?

• Iacov 4:8–9. De ce credeţi că este important să recunoaştem faptul că lucrările Domnu-
lui sunt „mari şi minunate”? În ce fel v- a influenţat lucrarea Salvatorului în calitate de 
Creator al pământului mărturia despre El? Ce înseamnă pentru voi să „nu dispreţuiţi 
revelaţiile lui Dumnezeu”? Cum putem arăta Domnului că preţuim revelaţiile pe care El 
le- a dat?

• Iacov 4:10. Ce lucruri poate face o persoană care „nu [caută] să- L [sfătuiască] pe Dom-
nul, ci [să ia] sfat din mâna Sa”?

• Iacov 4:11–13. Precum este menţionat în lecţia 35, cuvântul împăcare înseamnă a se 
ajunge la o armonie. Cum ne ajută ispăşirea să ajungem să fim împăcaţi cu Tatăl nostru 
Ceresc? Iacov ne- a reamintit despre importanţa de a preda despre ispăşire întrebând: 
„De ce să nu vorbesc despre ispăşirea lui Hristos?”. Cum putem urma acest principiu 
atunci când ne împărtăşim mărturiile cu alţii şi când avem alte ocazii de a propovădui 
Evanghelia? Atunci când ne depunem mărturiile, de ce este important să facem acest 
lucru astfel încât oamenii să poată înţelege? În ce mod ne ajută Spiritul să realizăm acest 
lucru?

Ca urmare a acestei discuţii, asiguraţi- vă că următorul adevăr este clar: Prin ispăşirea lui 
Isus Hristos, noi putem fi plini de speranţă şi putem fi împăcaţi cu Dumnezeu.
Împărtăşiţi- vă sentimentele de recunoştinţă faţă de Salvator şi ispăşirea Sa. Depuneţi 
mărturie că Isus Hristos este „limita” asupra căreia trebuie să ne concentrăm viaţa. Pentru 
a încheia această lecţie, rugaţi cursanţii să se gândească ce vor face ca să se concentreze 
asupra Salvatorului în următoarele zile. Le puteţi sugera să- şi scrie planurile în jurnalele 
pentru studiul scripturilor. Luaţi în considerare să invitaţi pe câţiva dintre ei să împărtă-
şească membrilor clasei ce plănuiesc să facă.

Recapitularea scripturilor de bază
Repetiţia îi ajută pe cursanţi să- şi amintească locul fragmentelor care conţin scripturi de 
bază. Un mod de a încuraja repetiţia este folosirea fişelor cu scripturi de bază (articol nu-
mărul 10459; disponibil şi în PDF la si. lds. org). Dacă nu aveţi acces la fişe, ajutaţi cursanţii 
să creeze propriile fişe având cuvintele cheie din fragmente pe o parte a fiecărei fişe şi 
referinţa pe cealaltă parte. Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. Lăsaţi- i timp de câteva 
minute să se examineze între ei cu aceste fişe. De exemplu, un cursant poate citi cuvintele 
cheie în timp ce alt cursant identifică referinţa din scriptură. Invitaţi cursanţii să folosească 
adesea aceste fişe pentru a se examina pe ei înşişi şi între ei.
Notă. Durata acestei lecţii ar putea permite alocarea unui timp pentru această activitate 
despre recapitularea scripturilor de bază. Puteţi desfăşura activitatea la începutul orei, ca o 
pauză între secţiunile lecţiei sau la sfârşitul orei. Pentru a avea timp pentru lecţie, activitatea 
trebuie să fie succintă. Pentru alte activităţi de recapitulare, vezi anexa din acest manual.
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Lecţia pentru studiul acasă
2 Nefi 32–Iacov 4 (unitatea 9)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le-au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat 2 Nefi 32–Iacov 4 (uni-
tatea 9) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (2 Nefi 32)
Când au studiat 2 Nefi 32, cursanţii au învăţat că, atunci 
când ne ospătăm din cuvintele lui Hristos, cuvintele lui 
Hristos ne vor spune toate lucrurile pe care trebuie să le 
facem. De asemenea, ei au învăţat că, atunci când ne rugăm 
totdeauna, vom putea face tot ceea ce vrea Domnul să 
facem pentru bunăstarea sufletelor noastre. În cadrul lecţiei, 
cursanţii au fost invitaţi să pună în practică timp de 24 de 
ore ceea ce au învăţat privitor la a se ruga totdeauna.

Ziua 2 (2 Nefi 33)
În această lecţie despre ultima mărturie a lui Nefi, cursanţii 
au învăţat că alegem să ne deschidem sau nu inimile pentru 
a primi inspiraţie din partea Duhului Sfânt. De asemenea, 
ei au recapitulat 1 Nefi şi 2 Nefi, selectând un fragment din 
scripturi care i- a inspirat să facă bine sau să creadă în Hristos.

Ziua 3 (Iacov 1–2)
În lecţia despre Iacov 1–2, cursanţii au învăţat despre 
conducătorii preoţiei că lucrează cu sârguinţă să ne ajute să 
venim la Hristos şi că ei au primit responsabilitatea divină de a 
propovădui cuvântul lui Dumnezeu şi de a avertiza împotriva 
păcatului. Prin studiul cuvântării lui Iacov către poporul său, 
cursanţii au învăţat că noi trebuie să căutăm împărăţia lui 
Dumnezeu înaintea tuturor celorlalte lucruri. Ei au scris în 
jurnalele pentru studiul scripturilor despre o cale prin care pot 
folosi binecuvântările şi ocaziile oferite de Domnul pentru a 
clădi împărăţia lui Dumnezeu şi a binecuvânta vieţile altora. 
De asemenea, s- au concentrat asupra adevărului că Domnul 
se bucură de castitatea tuturor oamenilor, bărbaţi şi femei. 
Au fost rugaţi să se gândească la modul cum respectarea legii 
castităţii binecuvântează familiile şi este plăcută Domnului.

Ziua 4 (Iacov 3–4)
Pe măsură ce au continuat să studieze cuvântarea lui Iacov, 
cursanţii au învăţat că Dumnezeu îi va consola pe cei cu 
inima pură în suferinţele lor. Lecţia s- a axat asupra acestei 
doctrine: prin ispăşirea lui Isus Hristos, noi putem fi plini de 
speranţă şi putem fi împăcaţi cu Dumnezeu. Cursanţii au 
scris motivele lor personale pentru care doresc să depună 
mărturie despre Isus Hristos şi ispăşire.

Introducere
Această lecţie îi va ajuta pe cursanţi să înţeleagă că Nefi a măr-
turisit despre misiunea lui Isus Hristos. Cursanţii vor avea ocazia 
de a împărtăşi modul în care cuvintele lui Iacov îi pot ajuta să 
învingă mândria şi să- şi folosească binecuvântările de la Dum-
nezeu pentru a clădi împărăţia Sa. Ei vor avea ocazia de a folosi 
principiile şi doctrinele pe care le învaţă din Iacov 2 pentru a dis-
cuta despre importanţa supunerii faţă de legea Domnului privind 
castitatea. Ei vor discuta despre modalităţi de a găsi ocazii de a 
vorbi despre Isus Hristos şi ispăşire.

Sugestii pentru predare

2 Nefi 32–33
Nefi ne sfătuieşte să căutăm îndrumare divină prin cuvintele lui 
Isus Hristos.
Începeţi lecţia adresând următoarele întrebări:

• Care este unul dintre sporturile sau una dintre activităţile 
voastre preferate?

• Ce îndemânări fundamentale trebuie să exersaţi adesea pen-
tru a excela în acel sport sau acea activitate?

• Ce se întâmplă dacă cineva neglijează să exerseze aceste 
îndemânări fundamentale?

Spuneţi membrilor clasei că sunt acţiuni fundamentale care 
invită Duhul Sfânt să ne dea îndrumare din partea Tatălui nostru 
din Cer. Scrieţi următorul tabel pe tablă sau pregătiţi- l sub formă 
de foaie de prezentare.

Rugăciune Să primim îndru-
mare de la Duhul 
Sfânt

Studiul scripturilor

2 nefi 32:8–9 2 nefi 32:5; 33:1–2 2 nefi 32:3; 33:4

Rugaţi fiecare cursant să aleagă una dintre acţiunile din tabel şi 
să citească fragmentele corespunzătoare din scripturi. Împărţiţi 
membrii clasei în echipe de câte doi sau în grupuri mici. Rugaţi 
cursanţii să împărtăşească, pe rând, modul cum rugăciunea, 
primirea îndrumării de la Duhul Sfânt şi studiul scripturilor i- au 
ajutat să primească îndrumare de la Dumnezeu.

Puteţi ruga cursanţii să spună cum i- au ajutat instrucţiunile vârst-
nicului David A. Bednar despre porunca a ne ruga întotdeauna. 
Îi puteţi întreba şi cum rugăciunile lor s- au îmbunătăţit datorită 
sarcinii de a implementa timp de 24 de ore ceea ce au învăţat 
legat de a se ruga totdeauna. (Acestea au fost sarcini din ziua 1.)
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Iacov 1–2
Iacov îşi mustră sever poporul din cauza dragostei acestuia pen-
tru bogăţii, din cauza mândriei şi imoralităţii sexuale.
Scrieţi următoarea frază pe tablă: Pentru că unii au primit mai 
din abundenţă… decât alţii, ei pot fi ispitiţi să creadă că sunt 
mai buni decât alţii.

Invitaţi cursanţii să ofere diferite cuvinte care ar putea completa 
această declaraţie. Răspunsuri posibile includ: bani, bogăţii, 
abilităţi muzicale, aptitudini sportive, talente, educaţie şcolară, 
inteligenţă, ocazii de a progresa, cunoaşterea Evangheliei şi bu-
nuri materiale. Invitaţi cursanţii să se gândească, în linişte, dacă 
această declaraţie, cu oricare dintre cuvintele sugerate, a fost 
vreodată valabilă în cazul lor.

Amintiţi cursanţilor că, datorită dragostei lui faţă de poporul său 
şi datorită supunerii sale faţă de poruncile Domnului, Iacov şi- a 
avertizat poporul în legătură cu ticăloşiile şi păcatele acestuia. 
Invitaţi cursanţii să citească Iacov 2:12–13 şi să sugereze moduri 
în care pot completa declaraţia de pe tablă pentru a- i descrie pe 
unii nefiţi din perioada slujirii lui Iacov.

Rugaţi cursanţii să citească Iacov 2:17–21 şi să identifice sfaturi 
care îi pot ajuta să învingă mândria. (Este posibil ca ei să- şi fi 
marcat aceste sfaturi în timpul studiului personal.) Invitaţi cur-
sanţii să împărtăşească unele sfaturi pe care le- au identificat şi să 
explice modul în care acest sfat îi poate ajuta să învingă mândria.

Explicaţi că aceste versete ne învaţă următorul adevăr: Trebuie 
să căutăm împărăţia lui Dumnezeu înaintea tuturor lucruri-
lor. Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească o cale prin care pot 
folosi binecuvântările şi ocaziile oferite lor de Domnul pentru a 
clădi împărăţia lui Dumnezeu şi a binecuvânta pe alţii.

Pentru a- i pregăti pe cursanţi să recitească învăţăturile lui Iacov 
privind puritatea sexuală, invitaţi- i să îşi imagineze că cineva i- a 
întrebat de ce cred ei că este important să ţină legea castităţii. 
Rugaţi cursanţii să citească Iacov 2:28–35 pentru a- i ajuta să 
răspundă la această întrebare. Poate fi util să le amintiţi că au 
învăţat despre următorul adevăr în timpul studiului personal: 
Domnul se bucură de castitate. De asemenea, ei au studiat 
despre consecinţele imoralităţii sexuale descrise în aceste versete. 
Invitaţi cursanţii să explice modul în care ar răspunde la această 
întrebare, bazându- se pe Iacov 2:28–35.

Întrebaţi: Potrivit celor relatate în Iacov 2:27, care este „cuvântul 
Domnului” cu privire la a avea mai mult de o soţie? (Asiguraţi- vă 
că este clar că Domnul a poruncit ca un bărbat să se căsăto-
rească numai cu o soţie.)

Subliniaţi faptul că, în anumite perioade din istoria lumii, Dom-
nul a poruncit poporului Său să practice căsătoria pluralistă. 
De exemplu, căsătoria pluralistă a fost practicată în timpurile 
Vechiului Testament de către Avraam şi Sara (vezi Genesa 
16:1–3; D&L 132:34–35, 37), de către fiul lor Isaac şi nepotul lor 
Iacov (vezi D&L 132:37) şi a fost practicată, o perioadă, în zilele 

de început ale Bisericii restaurate, începând cu profetul Joseph 
Smith (vezi D&L 132:32–33, 53). Totuşi, în anul 1890, Dum-
nezeu a poruncit profetului Său, Wilford Woodruff, să încheie 
practicarea căsătoriei pluraliste (vezi D&L, Declaraţia oficială 1).

Daţi cursanţilor timp să mediteze la felul în care alegerile pe 
care le fac de a fi caşti şi curaţi îi bucură pe Domnul şi pe alţii. 
Invitaţi- i să explice modul în care ţinerea acum a legii castităţii îi 
va binecuvânta pe ei şi pe familiile lor – acum şi în viitor. Explicaţi 
modul în care ţinerea legii castităţii v- a binecuvântat pe dumnea-
voastră şi pe familia dumneavoastră.

Iacov 3–4
Iacov îşi îndeamnă poporul să se pocăiască şi să aibă speranţă că 
se poate întoarce în prezenţa lui Dumnezeu.
Puneţi o mică ilustraţie cu Isus Hristos în mijlocul tablei, pe un 
afiş sau pe o foaie de hârtie. În jurul ilustraţiei, scrieţi câteva cu-
vinte care reprezintă lucruri ce pot distrage atenţia oamenilor de 
la Salvator şi Evanghelia Sa. Rugaţi cursanţii să deschidă la Iacov 
4:14. Explicaţi că acest verset include expresia „s- au uitat dincolo 
de limite [ţintă]”. Întrebaţi- i la ce se referă „limita [ţinta]” în 
acest verset. (Vârstnicul Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, ne- a învăţat că „limita [ţinta] este Hristos” 
[„Jesus of Nazareth, Savior and King”, Ensign, dec. 2007, p. 
45].) După ce împărtăşiţi această explicaţie, invitaţi un cursant să 
citească, cu glas tare, Iacov 4:14–15.

Întrebaţi: Ce credeţi că poate însemna să te uiţi dincolo de limită 
(ţintă)? (Să ne axăm viaţa pe orice altceva decât pe Salvator şi 
Evanghelia Sa.)

Invitaţi cursanţii să citească Iacov 4:4–12 şi să identifice câteva 
motive pentru care Iacov a crezut în Isus Hristos şi a simţit că era 
important să spună şi altora despre ispăşire. Ca urmare a acestei 
discuţii, asiguraţi- vă că următorul adevăr este clar: Prin ispăşi-
rea lui Isus Hristos noi putem fi plini de speranţă şi putem 
fi împăcaţi cu Dumnezeu.

Împărtăşiţi- vă sentimentele de recunoştinţă faţă de Salvator şi is-
păşirea Sa. Depuneţi mărturie că Isus Hristos este „limita [ţinta]” 
asupra căreia trebuie să ne concentrăm în viaţa noastră. Pentru 
a încheia această lecţie, rugaţi cursanţii să se gândească ce vor 
face ca să se concentreze asupra Salvatorului în următoarele zile.

Unitatea următoare (Iacov 5 până la Omni)
Întrebaţi cursanţii: Ce este un antihrist? Cum aţi răspunde unui 
antihrist? Când citiţi versetele din unitatea următoare, observaţi 
ce a spus şi a făcut Iacov când a fost înfruntat de Şerem, un 
antihrist. De asemenea, căutaţi binecuvântările pe care le- a pri-
mit Enos datorită faptului că L- a căutat pe Dumnezeu din toată 
inima lui, rugându- se toată ziua şi până în noapte. Căutaţi moti-
vele pentru care nefiţii au părăsit pământul primei lor moşteniri 
şi s- au alăturat muleciţilor.
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Iacov 5:1–51

Sugestii pentru predare

Iacov 5:1–14
Iacov îl citează pe Zenos care a asemănat casa lui Israel cu un măslin cultivat.
Puteţi începe această lecţie citind exemplele de mai jos, referitoare la tineri care s- au îndoit 
de dorinţa Domnului de a le ierta păcatele.
• Un tânăr deţinător al preoţiei dezvoltă un obicei păcătos. El crede că alţii pot fi iertaţi, 

însă se îndoieşte că Domnul va accepta pocăinţa sa.
• O tânără fată încalcă o poruncă. Ea se simte vinovată, are o părere groaznică despre 

propria persoană şi se întreabă dacă Domnul o mai iubeşte.
Invitaţi cursanţii să mediteze asupra următoarei întrebări fără a răspunde cu glas tare:
• V- aţi întrebat vreodată dacă Domnul doreşte să vă ierte păcatele?
Explicaţi că Iacov a profeţit că iudeii aveau să- L respingă pe Isus Hristos (vezi Iacov 4:15). El a 
propovăduit şi faptul că Isus Hristos avea să- Şi continue lucrarea de salvare a poporului Său 
chiar şi după ce acesta L- a respins (vezi Iacov 4:17–18). Pentru a ilustra acest adevăr, Iacov a 
citat o pildă spusă de un profet pe nume Zenos. O pildă foloseşte personaje, obiecte şi fapte 
simbolice pentru a preda adevăruri. Pe măsură ce cursanţii studiază această pildă, ei pot învăţa 
lecţii importante despre dorinţa lui Isus Hristos de a- i ajuta pe cei care s- au îndepărtat de El.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Iacov 5:1–2 şi cereţi membrilor clasei să vadă cui 
i se adresa Zenos (casei lui Israel). Puteţi explica faptul că, atunci când profetul Iacov din 
Vechiul Testament a făcut legăminte cu Domnul, Domnul i- a schimbat numele în Israel. 
Expresia „casa lui Israel” se referă la urmaşii lui Iacov şi la toţi oamenii care au fost botezaţi 
şi au făcut legăminte cu Domnul.
• Cine dintre cei din clasă este membru al casei lui Israel? (Puteţi să explicaţi că toţi mem-

brii botezaţi ai Bisericii fac parte din casa lui Israel. Ei fac parte din pilda din Iacov 5.)
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Iacov 5:3. Rugaţi membrii clasei să observe ce 
a folosit Zenos în pilda sa pentru a reprezenta casa lui Israel. După ce cursanţii spun ce 
au găsit, explicaţi că măslinii erau extrem de valoroşi în Israelul din vechime, unde locuia 
Zenos. Măslinele erau folosite la mâncare, iar uleiul de măsline era folosit la gătit şi în 
medicină, precum şi sub formă de combustibil pentru lămpi. Măslinii necesitau multă grijă 
şi muncă pentru a putea da rod bun. Subliniaţi faptul că, în această pildă, măslinul cultivat 
se găseşte într- o vie, care reprezintă lumea.
• Potrivit celor relatate în Iacov 5:3, ce a început să se întâmple cu măslinul cultivat? Ce 

simbolizează uscarea măslinului? (Îndemnaţi cursanţii să folosească nota de subsol 3d 
pentru a răspunde la această întrebare.)

• Ce este apostazia? (Îndepărtarea de Domnul şi Evanghelia Sa.)
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 5:4–6. Rugaţi- i să se gândească cine este stăpâ-
nul viei şi ce pot reprezenta acţiunile lui de tundere, prăşire şi îngrăşare. Apoi, rugaţi- i să 
explice ce cred ei că reprezintă aceste simboluri. (Îi puteţi ajuta să înţeleagă faptul că stăpâ-
nul viei Îl reprezintă pe Isus Hristos. Tunderea, prăşirea şi îngrăşarea reprezintă eforturile 
Domnului de a ne ajuta să primim binecuvântările ispăşirii Sale şi eforturile profeţilor de a 
propovădui şi de a chema oamenii la pocăinţă.)

Introducere
Propovăduind poporului său, Iacov a citat pilda măsli-
nului cultivat şi a măslinului sălbatic, pildă spusă iniţial 
de un profet pe nume Zenos şi care a fost inclusă pe 
plăcile de alamă. Iacov a folosit această pildă pentru 

a propovădui că Domnul va căuta să aducă salvarea 
tuturor oamenilor – chiar şi acelora din poporul Său de 
legământ care s- au depărtat de El. Datorită lungimii 
capitolului Iacov 5, acesta este împărţit în două lecţii.
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Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„Intenţia acestei pilde relatate de Iacov este, de la început, să ne vorbească despre Hris-
tos… 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 importanţă istorică 
despre împrăştierea şi adunarea lui Israel, sensul mai profund al ispăşirii susţine şi con-
solidează lucrările lor” (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], p. 165).
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să vadă cum această pildă ilustrează grija Domnului faţă de ei, 
învăţaţi- i că ei îşi pot pune numele acolo unde se fac referiri la măslini. Puteţi demonstra 
acest lucru dând următorul exemplu din Iacov 5:7: „Mă întristează să pierd pe [numele 
dumneavoastră]”. Explicaţi că, atunci când ne introducem numele în Iacov 5 în locurile cu 
însemnătate şi în care se poate, putem învăţa mai multe despre preocuparea Domnului faţă 
de noi.
Arătaţi următorul tabel. Explicaţi că acesta conţine înţelesurile simbolurilor din pilda lui 
Zenos. (Puteţi face exemplare ale tabelului ca foi de prezentare sau puteţi ruga cursanţii să 
scrie tabelul în jurnalele pentru studiul scripturilor.)

Iacov 5: Pilda măslinului cultivat şi a măslinului sălbatic

Simbol Înţeles posibil

Măslinul cultivat Casa lui Israel, poporul de legământ al lui Dumnezeu

Via Lumea

uscarea păcatul şi apostazia

Domnul şi stăpânul viei Isus Hristos

tunderea, prăşirea şi îngrăşarea eforturile Domnului de a- i ajuta pe oameni să pri-
mească binecuvântările ispăşirii Sale.

Slujitorul stăpânului viei profeţii Domnului

Ramurile grupuri de oameni

Măslinul sălbatic neamurile – aceia care nu au făcut legăminte cu 
Domnul. Mai târziu în pildă, măslinii nealtioţi devin 
sălbatici, reprezentând porţiuni din casa lui Israel care 
au căzut în apostazie.

altoirea şi plantarea ramurilor Risipirea şi adunarea poporului de legământ al 
Domnului. Mai mult, altoirea ramurilor sălbatice pe 
măslinul cultivat reprezintă convertirea acelora care 
fac parte din poporul de legământ al Domnului.

arderea ramurilor Judecăţile lui Dumnezeu asupra celor ticăloşi

Rodul Viaţa sau lucrările oamenilor 

Rugaţi pe un cursant să citească, cu glas tare, Iacov 5:7, 9–10 şi rugaţi membrii clasei să ob-
serve ce a făcut, apoi, stăpânul viei pentru a salva măslinul cultivat. Rugaţi cursanţii să spună 
ce au găsit. (Puteţi explica faptul că altoirea înseamnă introducerea unei ramuri dintr- un 
pom într- un alt pom. Altoirea, în aceste versete, reprezintă eforturile Domnului de a ajuta 
neamurile să devină parte a poporului Său de legământ prin botez şi convertire. Arderea 
unor ramuri reprezintă judecăţile Domnului asupra celor mai ticăloşi membri din casa lui 
Israel.)
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Iacov 5:11. Rugaţi membrii clasei să găsească 
dovezi care arată îngrijorarea stăpânului pentru rădăcinile măslinului cultivat. Rugaţi cur-
sanţii să spună ce au găsit.
Amintiţi cursanţilor că în Iacov 5:6 se spune că măslinul cultivat începuse să dea ramuri ti-
nere şi fragede. Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Iacov 5:8, 13–14. Rugaţi membrii 
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clasei să afle ce a făcut stăpânul cu aceste ramuri. Îi mai puteţi ruga să se gândească la 
felul în care călătoria familiei lui Lehi este un exemplu al faptelor stăpânului din Iacov 5:8, 
13–14.

Iacov 5:15–40
Stăpânul viei şi slujitorul său muncesc pentru a face ca via să dea rod bun.
Împărţiţi membrii clasei în două grupuri. Desemnaţi primului grup să studieze Iacov 5:15–
28 şi celui de- al doilea grup să studieze Iacov 5:29–40. Rugaţi cursanţii să facă următoarele 
în timp ce studiază (puteţi scrie aceste instrucţiuni pe tablă):
 1. rezumaţi ce s- a întâmplat în vie şi ce poate reprezenta acest lucru; 
 2. identificaţi expresiile care arată eforturile stăpânului viei de a păstra măslinul cultivat 

(sau cel firesc) şi ramurile sale.
După ce cursanţii au avut timp suficient să studieze versetele desemnate, rugaţi- i să facă 
un rezumat a ceea ce s- a întâmplat în vie şi să explice ce poate reprezenta acest lucru. 
Începeţi cu acei cursanţi care au studiat Iacov 5:15–28. Mai jos sunt exemple de rezumate şi 
interpretări.
Iacov 5:15–28. Ce s- a întâmplat ‒ toate ramurile care au fost altoite au dat rod bun. Totuşi, 
o ramură, deşi a fost plantată într- o parte bună a viei, a dat atât roade altoite, cât şi roade 
sălbatice. Ce poate reprezenta acest lucru ‒ rodul bun sau altoit de pe mai tot cuprinsul 
viei reprezintă neprihănirea de pe pământ în timpul vieţii lui Hristos şi a apostolilor Săi. 
Ramura care a dat unele roade bune şi unele roade sălbatice îi reprezintă pe urmaşii nepri-
hăniţi şi pe cei ticăloşi ai lui Lehi.
Iacov 5:29–40. Ce s- a întâmplat ‒ toate roadele de pe cuprinsul viei au fost rele. Ce poate 
reprezenta acest lucru ‒ faptul că toate roadele erau rele reprezintă marea apostazie în tim-
pul căreia plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos a fost luată de pe pământ după slujirea 
pământeană a apostolilor lui Hristos.
După ce ambele grupuri au împărtăşit aceste rezumate, întrebaţi:
• Care expresii arată eforturile stăpânului de a păstra măslinul cultivat şi ramurile lui? Ce 

arată acest lucru despre sentimentele Domnului faţă de poporul Său de legământ?
• Pe măsură ce am discutat despre această pildă, ce aţi învăţat despre Isus Hristos, stăpânul 

viei? (Pe lângă multele adevăruri predate în aceste versete, cursanţii trebuie să înţeleagă 
că Domnul ne iubeşte şi lucrează cu sârguinţă pentru a ne salva.)

• Ce legătură are această pildă cu exemplele de la începutul lecţiei despre cei doi tineri 
care se întrebau dacă Domnul doreşte să le ierte păcatele?

Iacov 5:41–51
Stăpânul este întristat din cauza viei sale.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, cu glas tare, pe rând, din Iacov 5:41–42, 46–50. (Puteţi 
preciza că expresia „semeţia viei” din Iacov 5:48 se poate referi la mândrie.) Rugaţi mem-
brii clasei să caute expresii care arată dragostea stăpânului şi grija faţă de via sa şi întrista-
rea sa când pomii nu dau roade bune. Invitaţi cursanţii să împărtăşească expresii din aceste 
versete care au o însemnătate anume pentru ei şi să explice de ce expresiile sunt impor-
tante. După ce cursanţii şi- au împărtăşit părerile, întrebaţi membrii clasei:
• În ce fel grija stăpânului faţă de via sa reprezintă dragostea Domnului faţă de noi?
• Care sunt unele exemple, din scripturi sau din viaţa voastră, care ilustrează că Domnul 

continuă să- i iubească şi să aibă grijă de oameni chiar şi după ce ei s- au îndepărtat de El? 
În încheiere, amintiţi cursanţilor că stăpânul s- a gândit să taie toţi pomii, deoarece roadele 
tuturor deveniseră rele, în pofida a tot ce el făcuse (vezi Iacov 5:49).
• Credeţi că stăpânul va renunţa la via sa? De ce da sau de ce nu?
După ce cursanţii şi- au împărtăşit răspunsurile, citiţi Iacov 5:51 întregii clase. Depuneţi 
mărturie că Domnul ne iubeşte şi dă dovadă de multă milă şi răbdare pe măsură ce face tot 
ce- I stă în putinţă pentru a ne ajuta să venim la El şi să facem fapte bune. Explicaţi că lecţia 
următoare va include o discuţie despre ultimele eforturi ale stăpânului de a- şi salva via.
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Introducere
În lecţia precedentă, cursanţii au început să studieze 
pilda lui Zenos despre măslinul cultivat şi măslinul sălba-
tic. În această lecţie, ei vor studia ultima parte a pildei 
în care stăpânul viei lucrează pentru ultima oară alături 

de slujitorii săi pentru a ajuta pomii să dea roade bune. 
Ei vor studia şi Iacov 6, unde Iacov comentează despre 
pildă şi îşi îndeamnă poporul să se pocăiască.
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Iacov 5:52–77; Iacov 6

Sugestii pentru predare

Iacov 5:52–60
În pilda măslinului cultivat şi a măslinului sălbatic, stăpânul viei salvează pomii şi 
îi ajută să dea roade bune.
Înainte de oră, desenaţi pe tablă trei pomi.

Amintiţi cursanţilor că, în lecţia precedentă, au început să studieze pilda lui Zenos despre 
măslinul cultivat şi măslinul sălbatic din Iacov 5. La sfârşitul acelei lecţii, toţi pomii din vie 
dădeau roade sălbatice (vezi Iacov 5:30–42). Acest lucru reprezintă marea apostazie.
Pentru a recapitula lecţia precedentă, împărţiţi membrii clasei în echipe de câte doi. Rugaţi 
fiecare echipă să discute despre răspunsurile lor la următoarele declaraţii neterminate (pu-
teţi scrie aceste declaraţii pe tablă):
 1. Stăpânul viei Îl reprezintă pe…
 2. Eforturile stăpânului viei de a- şi salva pomii reprezintă…
 3. Un lucru pe care eu l- am învăţat despre Isus Hristos din cuvintele sau faptele stăpânului 

viei este…
 4. Când toţi pomii şi roadele din vie au devenit rele, stăpânul a decis să…
După ce cursanţii au discutat aceste declaraţii în echipe, recapitulaţi pe scurt răspunsurile 
lor cu toată clasa. Când cursanţii oferă răspunsurile la primele două declaraţii, asiguraţi- vă 
că este clar că stăpânul viei Îl reprezintă pe Isus Hristos şi că eforturile sale de a- şi salva via 
reprezintă eforturile Salvatorului de a- Şi ajuta poporul să se întoarcă la El. Cursanţii pot 
împărtăşi diferite lecţii valoroase când completează cea de- a treia declaraţie. Rugaţi cursan-
ţii să- şi verifice răspunsurile la cea de- a patra declaraţie uitându- se în Iacov 5:51, unde se 
spune că stăpânul a decis să păstreze via „încă puţin timp”.
Explicaţi că lecţia de astăzi acoperă partea finală a acestei pilde, care este despre ultimele 
zile, inclusiv despre restaurarea Evangheliei.
Precizaţi că stăpânul viei a decis să salveze via prin altoirea mai multor ramuri. Rugaţi 
câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Iacov 5:52–58. Invitaţi membrii clasei să 
găsească ce a făcut stăpânul ca să întărească ramurile şi rădăcinile. (Ajutaţi cursanţii să ob-
serve că stăpânul viei a altoit ramurile din pomii fireşti în pomii- mamă – pomii reprezen-
tând casa lui Israel. Apoi, el a altoit ramurile din acel pom în alţi pomi fireşti. De asemenea, 
el a aruncat în foc ramurile cele mai amare. Puteţi folosi pomii de pe tablă pentru a ilustra 
această explicaţie. De exemplu, puteţi şterge o ramură de la un pom şi să desenaţi o ramură 
nouă pe altul.)

Desemnaţi cursanţii 
să lucreze în echipe 
de câte doi
Munca în echipe poate 
oferi cursanţilor şansa de 
a se „învăţa unul pe altul 
doctrina împărăţiei” 
(D&L 88:77). Daţi atenţie 
atunci când desemnaţi 
echipele – unii cursanţi 
pot fi ajutaţi sau le 
poate fi distrasă atenţia 
de alţi cursanţi dacă 
lucrează împreună.
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Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Iacov 5:59. Rugaţi membrii clasei să asculte 
observând ce spera stăpânului viei să se întâmple cu rădăcinile pomilor prin aceste fapte.
• Ce spera stăpânul să se întâmple cu aceste rădăcini? (El voia ca ele să „[capete] tărie”.)
Amintiţi cursanţilor că acum toţi pomii dădeau roade rele, reprezentând starea de apostazie 
a întregii lumi. Explicaţi că, pe măsură ce rădăcinile aveau să capete tărie, ramurile din toată 
via urmau să se schimbe „ca binele să poată predomina răul” (Iacov 5:59).
Asiguraţi- vă că toţi cursanţii înţeleg că aceste versete ne învaţă că influenţa legăminte-
lor Evangheliei permite copiilor Tatălui Ceresc să biruiască păcatul şi să scoată la 
lumină neprihănirea.
• În ce mod pot legămintele Evangheliei să ne întărească? În ce mod v- au influenţat viaţa 

legămintele făcute? (Vă puteţi împărtăşi sentimentele şi mărturia despre acest principiu.)

Iacov 5:61–77
Stăpânul viei lucrează în vie cu slujitorii săi.
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 5:61–62 şi să caute ce i- a instruit stăpânul viei pe 
slujitorii săi să facă şi motivul pentru care i- a rugat să facă acel lucru.
• Slujitorul de la începutul pildei îi reprezintă pe profeţii Domnului. Cine poate fi repre-

zentat de numeroşii slujitori din Iacov 5:61? (Ajutaţi cursanţii să observe că aceşti slujitori 
îi pot reprezenta pe toţi membrii Bisericii: profeţi şi apostoli, conducători generali şi locali 
ai Bisericii, misionari, învăţători de acasă, învăţătoare vizitatoare şi oricine participă la 
lucrarea Domnului.)

• Ce este important la aceste cuvinte noi şi noastră din Iacov 5:61–62? (Domnul lucrează 
alături de noi. Nu suntem lăsaţi să facem singuri lucrarea Sa.)

• Potrivit celor relatate în Iacov 5:62, ce este unic cu privire la perioada în care aceşti 
slujitori au fost chemaţi să lucreze? (Era „ultima dată” când stăpânul tundea via. Profeţii 
s- au referit la această „[ultimă] dată” ca fiind „dispensaţia plenitudinii timpurilor”. De 
exemplu, vezi Efeseni 1:10 şi D&L 128:20.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă cum această pildă este valabilă în 
cazul lor, rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului 
Dean L. Larsen, din Cei Şaptezeci:
„[Acum] este perioada în care Domnul şi slujitorii Săi depun ultimul mare 
efort pentru a duce mesajul adevărului către toţi oamenii de pe pământ şi 
pentru a- i recâştiga pe urmaşii lui Israel din vechime, care şi- au pierdut 

adevărata identitate…
Dumneavoastră aţi venit pe pământ când temelia a fost pusă pentru această măreaţă 
lucrare. Evanghelia a fost restaurată pentru ultima oară. Biserica a fost stabilită în aproape 
toate zonele din lume. Scena este pregătită ca ultimul act să aibă loc. Dumneavoastră veţi fi 
actorii principali. Vă număraţi printre ultimii lucrători ai viei… Aceasta este slujirea pentru 
care aţi fost aleşi” („A Royal Generation”, Ensign, mai 1983, p. 33).
• Cum vă influenţează să ştiţi că sunteţi chemaţi să slujiţi alături de Domnul în timpul 

acestei ultime perioade de muncă?
• Când aţi simţit că Domnul a lucrat alături de voi, pe măsură ce aţi participat la lucrarea Sa?
• Care sunt unele dintre ocaziile pe care le aveţi de a sluji Domnului şi de a- i ajuta pe 

alţii să dea „rod bun”? (Cursanţii pot menţiona despre chemările şi însărcinările lor în 
Biserică; despre responsabilitatea de a ajuta membrii familiei, prietenii şi pe ceilalţi să 
se apropie mai mult de Salvator şi despre ocazia ce o vor avea de a sluji Domnului în 
calitate de misionari cu timp deplin.)

Scrieţi pe tablă Iacov 5:70–75. Prezentaţi aceste versete explicând că ele ne învaţă despre 
relaţia Domnului cu slujitorii Săi. Ele descriu şi ceea ce pot să realizeze Domnul şi slujitorii 
Săi atunci când lucrează împreună. Invitaţi cursanţii să citească aceste versete, în gând, şi să 
aleagă un verset care oferă descrierea lor preferată a relaţiei dintre Domnul şi slujitorii Săi. 
După ce cursanţii au avut timp să le citească, invitaţi pe câţiva dintre ei să spună ce verset 
au ales, de ce le- a plăcut şi cum îi poate ajuta când slujesc Domnului.
Când cursanţii iau parte la această activitate, asiguraţi- vă că ei înţeleg că Domnul ne pro-
mite bucurie când lucrăm alături de El la realizarea lucrării Sale. Pentru a- i ajuta pe 
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cursanţi să- şi aprofundeze înţelegerea despre Iacov 5:70–75, luaţi în considerare să adresaţi 
unele dintre următoarele întrebări:
• Ce a promis stăpânul viei celor care au lucrat alături de el? (Vezi Iacov 5:71, 75.) Când aţi 

simţit bucurie făcând lucrarea Domnului?
• De ce credeţi că este important ca lucrătorii să lucreze „cu toată puterea lor” şi „cu toată 

sârguinţa”? (Vezi Iacov 5:72, 74.) Ce lecţii puteţi învăţa din aceste expresii când slujiţi 
Domnului?

Încheiaţi această parte a lecţiei rugând cursanţii să răspundă la următoarea întrebare în 
jurnalele pentru studiul scripturilor sau în caietele pentru seminar (o puteţi scrie la tablă):
• Pe măsură ce vă gândiţi la ocaziile voastre de a sluji Domnului, cum veţi pune în practică 

adevărurile despre care am discutat în Iacov 5?
După ce cursanţii au avut suficient timp pentru a scrie, puteţi ruga pe unul sau doi dintre ei 
să citească răspunsurile lor întregii clase.

Iacov 6
Iacov predă despre mila şi dreptatea Domnului şi invită oamenii să se pocăiască.
Prezentaţi pe scurt Iacov 6 explicând că acesta conţine rezumatul lui Iacov despre adevăru-
rile importante ale pildei măslinului cultivat şi a măslinilor sălbatici.
Invitaţi un cursant să citească Iacov 6:4–6. Rugaţi jumătate dintre membrii clasei să caute 
ce a vrut Iacov ca poporul lui să înveţe despre Domnul. (El Îşi aminteşte de poporul Său, 
El „se lipeşte de [ei]” şi „braţul [milei] Lui se întinde către [ei]”.) Puteţi explica faptul că, în 
acest fragment, cuvântul lipeşte se referă la a sta aproape de ceva sau cineva.) Rugaţi cea-
laltă jumătate a clasei să caute ce a îndemnat Iacov pe poporul lui să facă drept consecinţă 
a acestei cunoaşteri. (Să nu îşi întărească inimile, să se pocăiască, să vină la Domnul „cu 
toată hotărârea inimii” şi să „[se lipească] de Dumnezeu, tot aşa cum El se lipeşte de [ei]”.) 
După ce cursanţii împărtăşesc membrilor clasei ce au învăţat, întrebaţi:
• Cum L- a descris Iacov pe Domnul? Ce înseamnă pentru voi faptul că „braţul [milei 

Domnului] se întinde către voi”?
• Ce lucru aţi învăţat despre Domnul din pilda măslinului care ilustrează cum El se lipeşte 

de voi? Cu puteţi face să arătaţi că vă lipiţi de Domnul?
Rezumaţi Iacov 6:7–10 explicând că, după ce am fost „hrăniţi cu cuvântul bun al lui Dum-
nezeu”, noi nu trebuie să dăm roade rele. Trebuie să urmăm cuvintele profeţilor. Dacă nu 
ne pocăim, ne- a avertizat Iacov, noi vom fi făcuţi răspunzători pentru păcatele noastre la 
judecata Domnului. Îndemnaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 6:11–13 şi să caute sfatul 
final al lui Iacov. După ce ei împărtăşesc ce au găsit, întrebaţi:
• De ce este înţelept să alegem să ne pocăim şi să ne pregătim de acum să stăm înaintea 

Domnului pentru a fi judecaţi de El?
Afirmaţi că noi suntem înţelepţi să ne pregătim de acum pentru judecată pocăindu- ne 
şi primind mila Domnului.
Pentru a încheia lecţia, evidenţiaţi că pocăinţa ne pregăteşte nu doar pentru judecata finală, 
ci şi pentru a- I putea sluji acum Domnului. Depuneţi mărturie cursanţilor că Domnul do-
reşte ca ei să Îi slujească şi să aibă bucurie alături de El şi că ei pot fi demni să facă aceasta 
supunându- se poruncilor Sale, pocăindu- se şi primind mila Sa.

Idee suplimentară pentru predare
Iacov 5. Prezentare video
Când predaţi lecţia 47, puteţi arăta segmentul final 
din prezentarea video „The Olive Tree Allegory (Plida 

măslinului)”, care se găseşte pe DVD- ul intitulat Book 
of Mormon DVD Presentations 1–19. Puteţi prezenta 
acest segment în timpul celei de- a doua părţi a lecţiei, 
după declaraţia vârstnicului Dean L. Larsen.
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Iacov 7

Sugestii pentru predare

Iacov 7:1–14
Iacov se bazează pe Domnul când îl înfruntă pe Şerem, un antihrist.
Înaintea orei, scrieţi pe tablă următoarea declaraţie a vârstnicului Robert D. Hales, din Cvo-
rumul celor Doisprezece Apostoli (citat din „Curajul creştin: preţul de a fi discipol”, Ensign 
sau Liahona, nov. 2008, p. 72):

„Una dintre încercările mari ale vieţii muritoare apare atunci când credinţa noastră este pusă 
sub semnul întrebării sau este criticată” (vârstnicul Robert D. Hales).

Rugaţi cursanţii să se gândească la o perioadă în care cineva a pus sub semnul întrebării 
sau a criticat credinţa lor. Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească modul cum s- au simţit 
atunci. Puteţi, de asemenea, să împărtăşiţi pe scurt o experienţă din viaţa dumneavoastră.
Explicaţi că Iacov 7 relatează experienţa lui Iacov cu Şerem, un antihrist. (Puteţi explica 
faptul că un antihrist este „oricine sau orice denaturează sau deformează Evanghelia 
adevărată sau planul salvării şi care se opune lui Hristos, făţiş sau în secret” [Ghid pentru 
scripturi, „Antihrist”].) Şerem l- a căutat pe Iacov pentru a- i pune credinţa la încercare.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 7:1–5. Rugaţi- i să găsească (1) ce încerca Şerem 
să facă şi (2) cum a încercat să- şi îndeplinească ţelurile. După ce cursanţii au terminat de 
citit, rugaţi- i să descrie ce au învăţat despre Şerem. Puteţi adresa unele dintre următoarele 
întrebări pentru a încuraja discuţia:
• Ce efect avea Şerem asupra poporului?
• Ce observaţi în Iacov 7:1–5 care să vă amintească de perioade când alţii au pus sub sem-

nul întrebării sau au criticat credinţa voastră? (Când discutaţi despre această întrebare, 
puteţi ajuta cursanţii să înţeleagă că nu toţi oamenii care pun sub semnul întrebării sau 
critică credinţa noastră au aceleaşi motive ca Şerem. Deşi unii oameni încearcă, în mod 
deliberat, să ne distrugă credinţa, aşa cum a făcut Şerem, alţii pot pune sub semnul 
întrebării credinţa noastră fiindcă sunt curioşi sau fiindcă au fost informaţi greşit despre 
crezurile noastre.)

• De ce este uneori dificil să ne apărăm credinţa împotriva oamenilor ca Şerem?
Scrieţi următoarele trimiteri la scripturi şi declaraţii pe tablă: (Le puteţi scrie pe tablă înain-
tea orei pentru a nu pierde timpul. Puteţi să le pregătiţi şi sub formă de foi de prezentare.)

1. Iacov 7:5 a. A depus mărturie despre scripturi şi cuvintele profeţilor.
2. Iacov 7:8 b. A lăsat rezultatul în mâinile lui Dumnezeu.
3. Iacov 7:10–11 c. S- a bazat pe îndrumarea şi tăria ce vin de la Duhul Sfânt.
4. Iacov 7:12 d. Şi- a amintit de experienţele precedente care i- au întărit credinţa.
5. Iacov 7:13–14 e. Şi- a depus mărturia pe care a primit- o prin intermediul Duhului Sfânt.

Invitaţi cursanţii 
să împărtăşească 
experienţe
Când cursanţii împăr-
tăşesc experienţe pline 
de inspiraţie, acest lucru 
invită Spiritul Domnu-
lui în cadrul orei. Când 
cursanţii aud experien-
ţele şi mărturiile celor 
de seama lor, mărturiile 
lor sunt întărite şi învaţă 
noi modalităţi de a pune 
în practică principiile 
Evangheliei în viaţa lor. 
De regulă, este suficient 
ca unul până la trei 
cursanţi să împărtăşească 
experienţe. Evitaţi să 
numiţi aceiaşi cursanţi să 
împărtăşească de fiecare 
dată; încercaţi să- i impli-
caţi pe toţi.

Introducere
Iacov s- a încrezut în Domnul şi în mărturia sa de ne-
clintit pentru a combate ideile false şi argumentele lui 
Şerem, un antihrist. El a primit putere prin intermediul 
experienţelor precedente care i- au întărit credinţa în 
Isus Hristos. El s- a bazat atât pe îndrumarea Spiritului 
Sfânt, pe cunoaşterea sa în privinţa scripturilor şi a 
cuvintelor profeţilor, cât şi pe mărturia sa despre Isus 

Hristos. Când Şerem a cerut un semn care să dovedească 
astfel cuvintele lui Iacov, acesta a fost lovit de Dum-
nezeu. Iacov şi- a încheiat cronica descriind modul cum 
nefiţii s- au încrezut în Domnul în timp ce ei s- au întărit 
împotriva lamaniţilor. Înainte să moară, Iacov a înmânat 
plăcile cele mici fiului său, Enos.
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Explicaţi că versetele din această listă descriu răspunsurile oferite de Iacov când Şerem i- a 
pus la încercare crezurile. Declaraţiile din dreapta reprezintă răspunsurile lui Iacov, dar nu 
sunt enumerate în ordine şi trebuie potrivite cu versetele corespunzătoare lor. Invitaţi câţiva 
cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Iacov 7:5–14. În timp ce citesc, rugaţi- i să se 
oprească după fiecare dintre fragmentele scrise pe tablă. Rugaţi cursanţii să potrivească 
fiecare fragment cu declaraţia corespunzătoare lui. Puteţi ruga un cursant să iasă la tablă 
şi să tragă linii de la trimiterile la scripturi către declaraţiile corespunzătoare. (Răspunsuri: 
1- d; 2- c; 3- a; 4- e; 5- b.)
După ce cursanţii au terminat activitatea de potrivire, întrebaţi:
• Ce principii observaţi că sunt predate în versetele pe care tocmai le- am citit?
Dacă nu menţionează nimeni acest lucru, asiguraţi- vă că ei înţeleg că, atunci când ne 
bazăm pe Domnul, putem depăşi lucrurile care ne pun credinţa la încercare. (Puteţi 
scrie acest principiu pe tablă.)
Explicaţi că răspunsurile pe care Iacov le- a dat lui Şerem ne dau un exemplu de urmat când 
răspundem acelora care pun sub semnul întrebării sau critică credinţa noastră.
Întrebările pentru evaluare enumerate mai jos sunt pentru a ajuta cursanţii să se gândească 
mai profund la ceea ce a făcut Iacov pentru a se baza pe Domnul. Activitatea de a răspunde 
la aceste întrebări va oferi cursanţilor o şansă de a exemplifica şi mărturisi modul în care 
acţiuni similare i- au ajutat când alţii le- au pus credinţa la încercare. Îi va ajuta să înveţe şi 
cum să răspundă în mod adecvat la încercarea credinţei lor pe viitor. Deoarece sunt mai 
multe întrebări decât vă va permite timpul, selectaţi numai câteva întrebări pentru a le 
folosi în timpul discuţiei. Când faceţi acest lucru, căutaţi îndrumarea Duhului Sfânt şi ţineţi 
minte experienţele pe care cursanţii le- au împărtăşit la începutul orei. Puteţi, de asemenea, 
să- i întrebaţi pe cursanţi despre care dintre acţiunile lui Iacov ar dori să discute mai mult.
• Ce i s- a întâmplat în trecut lui Iacov care a făcut ca propria- i credinţă să fie de neclintit? 

(Vezi Iacov 7:5.)
• Care sunt unele experienţe care v- au întărit credinţa? (Puteţi da timp cursanţilor să 

mediteze la această întrebare înainte de a le cere să răspundă. Asiguraţi- i că nu trebuie să 
împărtăşească experienţe care sunt prea personale sau particulare.) Cum vă ajută faptul 
de a vă reaminti aceste experienţe atunci când cineva vă pune la îndoială sau vă critică 
credinţa?

• Când v- a ajutat Duhul Sfânt să răspundeţi la întrebări sau critici legate de credinţa voas-
tră? (Vezi Iacov 7:8.)

• În ce mod obiceiul de a citi zilnic din scripturi şi din cuvintele profeţilor din zilele din 
urmă vă ajută când alţii pun sub semnul întrebării sau critică credinţa voastră? (Vezi 
Iacov 7:10–11.)

• Când v- aţi depus mărturia cuiva care a pus sub semnul întrebării sau a criticat credinţa 
voastră? (Vezi Iacov 7:12.) Care a fost rezultatul?

• Când Şerem a cerut un semn, de ce a fost înţelept din partea lui Iacov să lase în mâinile 
Domnului ce va urma şi să nu încerce să demonstreze singur adevărul mărturiei sale? 
(Vezi Iacov 7:14.) În ce fel vă ajută să ştiţi că nu este nevoie să dovediţi adevărul mărturiei 
voastre în faţa celor care vă pun credinţa la încercare?

Iacov 7:15–27
După ce Şerem cade la pământ, îşi mărturiseşte păcatele, mărturiseşte despre 
adevăr şi, apoi, moare, îndrumând mulţimea de nefiţi să se întoarcă la Domnul.
Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Robert D. Hales:
„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 acuzatorilor noştri şi modul cel mai eficient în care 
le putem răspunde. Când discipolii adevăraţi caută îndrumare din partea Spiritului, ei primesc 
inspiraţie potrivită fiecărei situaţii. Şi în fiecare situaţie, discipolii adevăraţi răspund în moduri 
care invită Spiritul Domnului ” („Curajul creştin: preţul de a fi discipol”, p. 72–73; subliniere 
adăugată iniţial).

Adresaţi întrebări 
pentru evaluare
Când adresaţi întrebări 
pentru evaluare, oferiţi 
cursanţilor ocazia de a 
spune ce au învăţat, de 
a- şi aprofunda cunoştin-
ţele şi de a se gândi la 
modul cum adevărurile 
Evangheliei sunt valabile 
în viaţa lor. Asiguraţi- vă 
că nu treceţi rapid prin 
lista lungă de întrebări 
pentru evaluare. De 
regulă, este mai bine să 
adresaţi câteva întrebări 
şi să le daţi timp cursan-
ţilor să mediteze la ce 
răspund.
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• Ce credeţi că înseamnă că „găsesc o ocazie în mijlocul opoziţiei”? (Când cursanţii 
răspund la această întrebare, ajutaţi- i să înţeleagă că se pot întâmpla lucruri bune când 
răspundem încercărilor credinţei noastre în moduri care invită Spiritul Domnului.)

Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. Rugaţi fiecare echipă să citească Iacov 7:15–23 şi să 
observe orice lucru bun care a rezultat din întâlnirea lui Iacov cu Şerem. După ce cursan-
ţii termină de citit, rugaţi pe câţiva dintre ei să spună ce au găsit. Luaţi în considerare să 
adresaţi unele dintre următoarele întrebări pentru a- i ajuta pe cursanţi să analizeze aceste 
versete:
• Ce dovadă observaţi a faptului că Iacov a sperat că întâlnirea lui cu Şerem îi va ajuta pe 

alţii? (Vezi Iacov 7:22. Ajutaţi cursanţii să observe că Iacov s- a rugat pentru mulţimea de 
nefiţi care a fost martoră la mărturisirea şi moartea lui Şerem.)

• Potrivit celor relatate în Iacov 7:23, în ce mod a fost influenţată mulţimea, în cele din 
urmă, de întâlnirea lui Iacov cu Şerem?

• Ce adevăruri putem învăţa ca rezultat al întâlnirii lui Iacov cu Şerem? (Cursanţii pot 
identifica mai multe răspunsuri la această întrebare. Unii pot sugera principiile enume-
rate mai jos.)

Toţi profeţii mărturisesc despre Isus Hristos.

Când răspundem întrebărilor sau criticilor la adresa credinţei noastre în moduri 
care invită Spiritul, îi putem ajuta pe alţii să se întoarcă la Domnul.

Profeţii ne ajută să recunoaştem şi să biruim înşelăciunile lui Satana.

Aceia care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu şi predică activ împotriva ade-
vărului vor suporta pedepse aspre din partea Domnului.

Cercetarea scripturilor ne va ajuta să evităm să fim înşelaţi.
Pe măsură ce cursanţii identifică principii, cum sunt cele enumerate mai sus, luaţi în 
considerare să adresaţi întrebări pentru evaluare care să- i ajute să pună în practică aceste 
principii în viaţa lor.
• Cum vă ajută faptul de a trăi conform acestui principiu?
• Cum vă ajută să- i ajutaţi pe alţii faptul că ştiţi acest principiu?
• Cum veţi pune în practică acest principiu în viaţa voastră?
Invitaţi cursanţii să răspundă la următoarea întrebare în jurnalele pentru studiul 
scripturilor:
• Care este un lucru pe care veţi începe să- l faceţi (sau veţi continua să- l faceţi) care să vă 

ajute să vă pregătiţi pentru vremea când cineva vă va pune la încercare credinţa?
Depuneţi- vă mărturia că putem birui cu succes încercările credinţei noastre dacă urmăm 
exemplul lui Iacov de a ne baza pe Domnul.

Recapitulare Iacov
Faceţi- vă timp să- i ajutaţi pe cursanţi să recapituleze Cartea lui Iacov. Rugaţi- i să se 
gândească la ce au învăţat din această carte, atât la seminar, cât şi în studiul lor personal al 
scripturilor. Dacă este nevoie, invitaţi- i să se uite repede peste cele şapte capitole din Iacov 
ca să- i ajute să- şi amintească. Rugaţi- i să se pregătească să împărtăşească ceva legat de 
Iacov sau scrierile sale care i- a impresionat. Le puteţi reaminti faptul că Iacov a fost născut 
în pustiu în ţara Abundenţa (lângă Marea Roşie) şi a murit în ţara lui Nefi. De asemenea, 
el a fost binecuvântat de Lehi (vezi 2 Nefi 2:1–4) şi L- a văzut pe Salvator (vezi 2 Nefi 11:3). 
Nefi, fratele său mai mare, a inclus pe plăcile cele mici unele dintre predicile sale (vezi 
2 Nefi 6–10). După ce a trecut timp suficient, rugaţi câţiva cursanţi să- şi împărtăşească 
gândurile şi sentimentele. Luaţi în considerare să vă depuneţi mărturia despre cum v- au 
binecuvântat viaţa exemplul şi învăţăturile lui Iacov.
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De ce studiem această carte?
Cartea lui Enos ilustrează puterea ispăşirii 
lui Isus Hristos de a curăţa oamenii de pă-
cat şi de a- i face întregi. Enos se luptă în 
faţa lui Dumnezeu în rugăciune fierbinte 
înainte de a- i fi iertate păcatele. Apoi, 
el s- a rugat pentru bunăstarea spirituală 
a nefiţilor şi lamaniţilor şi şi- a petrecut 
restul vieţii slujind pentru ca aceştia să fie 
salvaţi. În timp ce cursanţii studiază cartea 
lui Enos, ei pot învăţa lecţii importante 
despre rugăciune, pocăinţă şi revelaţie. Ei 
pot, de asemenea, să înveţe că, pe măsură 
ce vor primi, individual, binecuvântările 
ispăşirii, vor dori să împărtăşească şi altora 
acele binecuvântări.

Cine a scris această carte?
Cartea a fost scrisă de Enos, unul dintre 
fiii lui Iacov, nepotul lui Lehi şi al Sariei. 
Enos a consemnat că tatăl său l- a învăţat 
„în învăţătura şi în mustrarea Domnului” 
(Enos 1:1). Aproape de sfârşitul vieţii sale, 
Enos a scris că el a declarat „adevărul care 
este în Hristos” de- a lungul zilelor sale 
(Enos 1:26). Înainte de moartea sa, Enos a 
dat plăcile cele mici ale lui Nefi fiului său, 
Iarom (vezi Iarom 1:1). Enos a încheiat 
cronica sa spunând că el se bucura de ziua 
când avea să stea înaintea Mântuitorului 
său. El a declarat: „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 locaşu-
rile Tatălui Meu” (Enos 1:27).

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Când Enos a primit plăcile cele mici de la 
tatăl său, el a promis să graveze numai 

IntRoDuCeRe La  

Cartea lui enos
scrierile pe care le considera a fi deose-
bit de preţioase, care includeau predici, 
revelaţii şi profeţii sacre (vezi Iacov 1:1–4; 
7:27). Enos ştia că poporul său, nefiţii, va 
fi distrus în cele din urmă. El s- a rugat ca 
Domnul să păstreze o cronică a nefiţilor 
„ca să poată fi adusă lamaniţilor cândva, 
în viitor, ca astfel ei să poată fi aduşi la 
salvare” (Enos 1:13).

Când şi unde a fost scrisă?
Enos a încheiat cronica sa declarând că 
trecuseră 179 de ani de când Lehi plecase 
din Ierusalim (vezi Enos 1:25). Acest lucru 
indică data scrierilor sale fiind, cu aproxi-
maţie, între anii 544 î.H. (când Iacov şi- a 
încheiat cronica) şi 421 î.H. Enos a scris 
această cronică în timp ce locuia în ţara 
lui Nefi.

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
aceste cărţi?
Cartea lui Enos prezintă un tipar care 
arată modul în care fiecare om poate 
primi binecuvântările ispăşirii lui Isus 
Hristos şi în care poate împărtăşi altora 
acele binecuvântări. Mai întâi, Enos a fost 
învăţat Evanghelia lui Isus Hristos (vezi 
Enos 1:1, 3). După aceea, el a admis că 
avea nevoie de Salvator şi s- a rugat pentru 
a fi iertat (vezi Enos 1:2–4). Apoi, după ce 
a primit iertarea păcatelor sale, el s- a ru-
gat şi a slujit cu sârguinţă pentru a aduce 
pe alţii la salvare (vezi Enos 1:5–27). 
Acest tipar apare peste tot în Cartea lui 
Mormon. Exemplele includ pe Alma (vezi 
Mosia 17:1–2; 18:1–2), pe Alma cel Tânăr 
şi pe fiii lui Mosia (vezi Mosia 27–28) şi pe 
Lamoni şi poporul său (vezi Alma 18–19).

Mai mult, Cartea lui Enos este prima care 
descrie amănunţit starea de apostazie a 
urmaşilor lui Laman şi Lemuel (vezi Enos 
1:20). Ea mai menţionează şi că erau 
„foarte mulţi profeţi” printre nefiţi, deşi 
cei mai mulţi dintre nefiţi erau „un popor 
încăpăţânat” care trebuia stârnit tot tim-
pul ca „[să- l] ţină în frica Domnului” (Enos 
1:22–23).

Rezumat
Enos 1:1–8 Enos se roagă pentru 
iertarea păcatelor sale şi primeşte 
iertare datorită credinţei sale în 
Isus Hristos.

Enos 1:9–18 Enos se roagă pentru 
nefiţi şi lamaniţi şi Îl roagă pe 
Domnul să păstreze cronicile 
nefiţilor.

Enos 1:19–24 Enos descrie ticăloşia 
lamaniţilor şi firea încăpăţânată 
a nefiţilor. El şi alţi profeţi slujesc 
tot timpul pentru ca aceştia să fie 
salvaţi.

Enos 1:25–27 Enos încheie cronica 
sa şi scrie despre garanţia vieţii 
veşnice pe care a primit- o de la 
Mântuitorul său.
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enos

Sugestii pentru predare

Enos 1:1–8
După ce cugetă asupra cuvintelor tatălui său, Enos se roagă şi primeşte iertarea 
păcatelor sale.
Scrieţi pe tablă cuvintele sufletul meu flămânzea. Invitaţi cursanţii să se gândească la un mo-
ment când le- a fost foarte foame.
• Care sunt unele cuvinte pe care le- aţi folosi să descrieţi ce simţiţi când sunteţi flămânzi? 

(Cursanţii pot descrie foamea ca fiind un sentiment de goliciune, durere, slăbiciune sau 
dorinţa de a te simţi sătul.)

• Ce poate o persoană să sugereze prin expresia „sufletul meu flămânzea”? (Sentimente 
de goliciune spirituală, durere sau slăbiciune ori o dorinţă de a fi sătulă spiritual.)

Invitaţi cursanţii să se gândească la un moment când sufletele lor au flămânzit. Explicaţi 
că, astăzi, vor studia despre experienţa unei persoane al cărei suflet flămânzea. Expuneţi 
ilustraţia „Enos rugându- se” (62604; Carte cu picturi inspirate din Evanghelie [2009], nr. 72).
• Ce ştiţi despre persoana din ilustraţie? (Dacă respectivii cursanţi nu sunt siguri, expli-

caţi că aceasta este o ilustraţie cu Enos, care era un nepot al lui Lehi şi al Sariei şi fiul lui 
Iacov. I- au fost încredinţate plăcile mici la puţin timp înainte de moartea tatălui său [vezi 
Iacov 7:27].)

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Enos 1:1, 3. Rugaţi membrii clasei să găsească 
modul în care Iacov l- a influenţat pe Enos. Invitaţi câţiva cursanţi să spună membrilor 
clasei ce au găsit.
Expuneţi, pe tablă, următoarea planşă. (Pentru a economisi timp, puteţi să expuneţi planşa 
pe tablă înainte de începerea orei.) Planşa este întocmită pentru a ajuta grupuri de cursanţi 
să se concentreze asupra anumitor amănunte legate de experienţa lui Enos atunci când 
studiază Enos 1:2–8.

Ce a dorit enos Ce a făcut enos Rezultatele acţiunilor lui enos

enos 1:2
enos 1:3

enos 1:2
enos 1:4
enos 1:8

enos 1:5
enos 1:6
enos 1:8

Explicaţi că, în timp ce Enos se gândea la învăţăturile tatălui său, el a avut parte de sen-
timente spirituale care l- au condus să facă anumite lucruri, care, apoi, au dus la anumite 
rezultate în viaţa sa.
Împărţiţi clasa în trei grupuri. Citiţi, cu glas tare, Enos 1:2–8. Pe măsură ce citiţi, rugaţi pri-
mul grup să caute expresii care indică dorinţele lui Enos. Invitaţi al doilea grup să găsească 
ce a făcut Enos. Rugaţi al treilea grup să găsească rezultatele dorinţelor şi acţiunilor lui 
Enos. (Subliniaţi faptul că versetele enumerate în planşă conţin informaţii necesare însărci-
nării fiecărui grup.)
După ce aţi terminat de citit Enos 1:2–8, invitaţi cursanţii din primul grup să spună expre-
siile pe care le- au găsit legat de dorinţele lui Enos. În timp ce cursanţii menţionează aceste 

Găsirea detaliilor 
în fragmente lungi 
din scripturi
Unii cursanţi se simt 
copleşiţi când sunt rugaţi 
să găsească multe detalii 
în fragmente lungi din 
scripturi. Pentru a- i 
ajuta pe aceşti cursanţi, 
împărţiţi membrii clasei 
în mai multe grupuri. 
Îndrumaţi fiecare grup 
să găsească un detaliu 
diferit într- un fragment 
lung. Acest lucru îi poate 
ajuta pe cursanţi să se 
concentreze asupra 
ideilor principale în timp 
ce citesc. De asemenea, 
le oferă şansa de a se 
învăţa între ei detaliile 
importante pe care le 
descoperă în scripturi.

Introducere
După ce a cugetat asupra cuvintelor tatălui său, Enos 
s- a rugat şi a primit iertarea păcatelor sale. Apoi, el 
s- a rugat pentru bunăstarea spirituală a nefiţilor şi 

lamaniţilor şi şi- a petrecut restul vieţii slujind pentru ca 
aceştia să fie salvaţi.
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expresii, rugaţi- i să le scrie pe tablă. Puteţi îndemna cursanţii să marcheze aceste expresii 
în scripturile lor. Cursanţii pot menţiona expresii precum „iertarea păcatelor mele”, „viaţa 
veşnică” şi „bucuria sfinţilor”.
După ce prima coloană este completată, rugaţi membrii clasei să revadă începutul din Enos 
1:4. Rugaţi- i să identifice sentimentele avute de Enos legat de cuvintele tatălui său „despre 
viaţa veşnică şi despre bucuria sfinţilor [care] au coborât adânc în inima [lui]” (Enos 1:3). 
Cursanţii trebuie să remarce expresia „şi sufletul meu flămânzea”. (Puteţi îndemna cursan-
ţii să marcheze această expresie în scripturile lor.)
• În ce fel cugetarea asupra învăţăturilor unui profet cu privire la viaţa veşnică şi la bucuria 

sfinţilor poate face ca sufletul unei persoane să flămânzească? (Poate ajuta o persoană să 
dorească să fie demnă de a fi în prezenţa Domnului şi să dorească fericirea care rezultă 
datorită vieţii trăite conform Evangheliei.)

Subliniaţi faptul că Enos a dorit, de asemenea, iertarea păcatelor sale. Explicaţi că expre-
sia „sufletul meu flămânzea” poate indica un sentiment de goliciune spirituală din cauza 
păcatului. Poate indica şi dorinţa unei persoane de a se apropia mai mult de Domnul şi de 
a învăţa despre El.
• De ce ne face păcatul să ne simţim goi din punct de vedere spiritual? (Păcatul face ca 

Duhul Sfânt să se retragă de la noi iar noi ne simţim depărtaţi de Domnul.)
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să găsească legătura dintre experienţa lui Enos şi ei înşişi, 
rugaţi- i să se gândească dacă au unele dintre sentimentele de foamete spirituală descrise 
de Enos.
Pentru a- i ajuta pe membrii clasei să observe ce a făcut Enos pentru a- şi potoli foamea 
spirituală, rugaţi cursanţii din al doilea grup să spună ce au găsit şi să- şi scrie răspunsurile 
pe tablă. Răspunsurile trebuie să includă următoarele: „lupta… în faţa lui Dumnezeu”, „am 
strigat către El în rugăciune fierbinte” şi „[am exercitat credinţă] în Hristos”.
• În ce fel expresia „lupta… în faţa lui Dumnezeu” descrie efortul unei persoane de a primi 

iertarea păcatelor? (Subliniaţi faptul că Enos nu s- a luptat cu Dumnezeu, ci în faţa lui 
Dumnezeu în rugăciune. Această luptă indică strădania lui Enos de a arăta Tatălui Ceresc 
sinceritatea dorinţelor sale şi a bunăvoinţei de a se pocăi făcând schimbările necesare în 
viaţa sa.) De ce este cuvântul lupta unul bun pentru a descrie eforturile noastre de a ne 
pocăi?

• În Enos 1:4, ce dovezi găsiţi despre faptul că Enos era sincer când a căutat să obţină 
iertarea pentru păcatele sale? (Puteţi ajuta cursanţii să înţeleagă că implorare înseamnă a 
cere umil şi cu dorinţă mare.)

• În ce moduri ne putem arăta sinceritatea când căutăm să obţinem iertare de la Domnul? 
(Puteţi sublinia faptul că rugăciunile noastre nu trebuie să fie la fel de lungi ca cea a lui 
Enos, dar ele trebuie să fie sincere.)

Pentru a- i ajuta pe membrii clasei să observe rezultatele acţiunilor lui Enos, rugaţi cursanţii 
din al treilea grup să spună ce au găsit şi să- şi scrie răspunsurile pe tablă. Răspunsurile 
trebuie să includă următoarele: „păcatele tale îţi sunt iertate”, „vina mea a fost ştearsă” şi 
„credinţa ta te- a făcut întreg”. (Puteţi explica faptul că a fi făcut întreg înseamnă a fi vinde-
cat sau purificat de păcat.)
• Potrivit celor relatate în Enos 1:7–8, ce a făcut posibil ca Enos să fie iertat şi făcut întreg? 

(Credinţa lui în Isus Hristos.)
• Ce lecţii putem învăţa de la Enos despre procesul primirii iertării pentru păcatele noas-

tre? (Pe lângă alte adevăruri menţionate de cursanţi, fiţi siguri că ei înţeleg că, atunci 
când ne exercităm credinţa în Isus Hristos, păcatele noastre pot fi iertate şi putem 
fi făcuţi întregi.) De ce este necesară exercitarea credinţei în Isus Hristos pentru a primi 
aceste binecuvântări? (Isus Hristos a ispăşit pentru păcatele noastre. Doar prin interme-
diul ispăşirii Sale putem fi făcuţi întregi.)

• Potrivit celor relatate în Enos 1:5–6, cum a ştiut Enos că a fost iertat? (Puteţi sublinia 
faptul că glasul menţionat în Enos 1:5 a fost un glas care a venit în mintea lui Enos [vezi 
Enos 1:10].)

• Cum puteţi să ştiţi că aţi fost iertaţi de păcatele voastre?
În timpul discuţiei legate de ultima întrebare de mai sus, citiţi următoarea declaraţie a pre-
şedintelui Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie:
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„Odată ce ne- am pocăit cu adevărat, Hristos va îndepărta greutatea vinovăţiei pentru păca-
tele noastre. Putem şti pentru noi înşine, că am fost iertaţi şi curăţaţi. Duhul Sfânt ne va con-
firma aceasta; El este Cel care sfinţeşte. Nicio altă mărturie a iertării nu poate fi mai măreaţă” 
(„Punct de unde se poate face întoarcerea sigură”, Ensign sau Liahona, mai 2007, p. 101).
• De ce ne ajută să ştim că Hristos va lua povara vinovăţiei pentru păcatele noastre după 

ce ne- am pocăit cu adevărat?
Rugaţi cursanţii să mediteze, în gând, la următoarele întrebări:
• Când aţi simţit că Domnul v- a iertat păcatele?
• Cum v- aţi exercitat credinţa în ispăşirea lui Isus Hristos?
• Cum aţi ştiut că aţi fost iertaţi?
• Aţi simţit de curând iertarea Domnului?
Depuneţi- vă mărturia că vom fi iertaţi când ne exercităm credinţa în Isus Hristos şi când ne 
pocăim cu adevărat de păcatele noastre. Datorită Salvatorului, vina noastră poate fi ştearsă 
şi putem fi făcuţi întregi.

Enos 1:9–27
Enos se roagă pentru bunăstarea spirituală a nefiţilor şi lamaniţilor şi slujeşte cu 
sârguinţă pentru ca aceştia să fie salvaţi.
Desenaţi următoarea diagramă pe tablă. Explicaţi că, după ce Enos s- a rugat pentru el, s- a 
mai rugat şi pentru bunăstarea altora. Rugaţi cursanţii să lucreze în echipe de câte doi. In-
vitaţi cursanţii din fiecare echipă să citească, pe rând, cu glas tare, din Enos 1:9–14. Rugaţi- i 
să identifice cele două grupuri de oameni pentru care Enos s- a rugat şi pentru ce s- a rugat. 
După ce cursanţii au spus ce au învăţat, adăugaţi cuvintele nefiţi şi lamaniţi în locul semne-
lor de întrebare din diagramă.

• Potrivit celor relatate în Enos 1:14, care erau intenţiile lamaniţilor faţă de nefiţi?
• Ce învăţăm despre Enos din rugăciunea sa pentru lamaniţi?
Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Howard W. Hunter. Rugaţi cursanţii să asculte 
şi să remarce ce legătură are cu experienţa lui Enos:
„De fiecare dată când trăim binecuvântările ispăşirii în vieţile noastre, nu ne putem abţine 
să nu ne gândim cu îngrijorare la bunăstarea altora…
Un indiciu minunat al convertirii personale a unei persoane îl reprezintă dorinţa de a îm-
părtăşi altora Evanghelia” (The Teachings of Howard W. Hunter, editată de Clyde J. Williams 
[1997], p. 248–249).
• Ce legătură are această declaraţie cu experienţa lui Enos? (Enos a demonstrat că, atunci 

când primim binecuvântările ispăşirii lui Isus Hristos, noi vom dori să ajutăm pe 
alţii să primească salvare. Puteţi îndemna cursanţii să scrie acest principiu în scripturile 
lor.)

Rugaţi cursanţii să studieze, în gând, Enos 1:12, 15–20 şi să găsească ce a demonstrat Enos 
legat de relaţia dintre rugăciune, credinţă şi sârguinţă.
• Ce credeţi că înseamnă să te rogi în credinţă?
• Potrivit celor relatate în Enos 1:12, 19–20, cum a arătat Enos sârguinţă în timpul rugăciu-

nii şi după aceasta?
• Ce putem învăţa despre rugăciune din exemplul lui Enos? (Cursanţii trebuie să observe 

că Domnul răspunde rugăciunilor noastre conform credinţei şi sârguinţei noastre.)

Însuşi

?
?
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Pentru a ajuta cursanţii să găsească modalităţi prin care pot urma exemplul lui Enos, scrieţi 
următoarele declaraţii pe tablă sau oferiţi- le sub formă de foi de prezentare. Rugaţi cursan-
ţii să aleagă o declaraţie şi să răspundă la ea scriind în jurnalele pentru studiul scripturilor.
 1. Asemenea lui Enos, eu doresc să primesc iertarea păcatelor mele. Voi arăta Domnului că dorinţa 

mea e sinceră prin…
 2. Asemenea lui Enos, eu doresc să-i ajut pe membrii familiei mele şi pe prietenii mei să vină la 

Hristos. O persoană pe care voi căuta s- o ajut este … Voi căuta să ajut această persoană prin…
 3. Enos s- a rugat pentru lamaniţi, consideraţi a fi duşmanii lui. Asemenea lui Enos, vreau să arăt 

dragostea Domnului faţă de aceia care nu sunt amabili cu mine. Un mod prin care voi face 
aceasta este…

După ce cursanţii au terminat de scris, rugaţi un cursant să citească Enos 1:26–27. Invitaţi 
membrii clasei să caute dovada bucuriei trăite de Enos datorată eforturilor sale. După ce 
cursanţii spun ce au găsit, îndemnaţi- i să ducă la îndeplinire ce au scris în jurnalele pentru 
studiul scripturilor. Depuneţi- vă mărturia că, atunci când ne exercităm credinţa în Isus 
Hristos, putem avea parte de iertare şi bucurie, iar dorinţa noastră de a- i ajuta pe alţii să 
vină la Hristos va creşte.
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IntRoDuCeRe La  
Cartea lui Iarom
De ce studiem această carte?
Pe măsură ce cursanţii studiază Cartea lui 
Iarom vor vedea că Dumnezeu îşi ţine pro-
misiunea de a-i binecuvânta pe cei care ţin 
poruncile Sale. Ei, de asemenea, vor învăţa 
despre eforturile făcute de regi, profeţi, 
învăţători şi preoţi nefiţi, din vremea lui 
Iarom, pentru a-i ajuta pe oameni să se 
pocăiască pentru a nu fi distruşi.

Cine a scris această carte?
Această carte a fost scrisă de Iarom, fiul lui 
Enos. Asemenea tatălui său –şi bunicului 
său, Iacov, şi străbunicului său, Lehi, – Ia-
rom a avut spiritul profeţiei şi al revelaţiei 
(vezi Iarom 1:2). Când a terminat cronica 
sa, a dat plăcile fiului său, Omni.

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Iarom a spus că el a scris „potrivit poruncii 
tatălui [său], Enos, pentru ca genealogia 
[lor] să poată fi păstrată” (Iarom 1:1). El, 
de asemenea, a indicat că însemnările sale 
au fost „scrise pentru folosul fraţilor [săi], 
lamaniţii”(Iarom 1:2; vezi, de asemenea, 
Enos 1:13-18). Iarom nu a consemnat 
profeţiile şi revelaţiile sale deoarece a con-
siderat că cele consemnate de strămoşii 

săi„au dezvăluit [suficient] planul salvării” 
(Iarom 1:2). În schimb, el a descris efortu-
rile conducătorilor nefiţi din timpul slujirii 
sale. Aceşti conducători „erau oameni 
puternici în credinţă în Domnul” (Iarom 
1:7) care i-au îndemnat continuu pe 
oameni să se pocăiască şi să ţină poruncile 
(vezi Iarom 1:3-5, 10-12). Iarom a obser-
vat că, atunci când oamenii urmau sfatul 
conducătorilor drepţi, ei prosperau şi se 
puteau apăra de lamaniţi. El a mărturisit: 
„Cuvântul Domnului, pe care El l-a spus 
strămoşilor noştri, zicând că:«În măsura în 
care veţi ţine poruncile Mele, veţi prospera 
în ţară»” (Iarom 1:9; vezi, de asemenea, 
1 Nefi 2:19-20).

Când şi unde a fost scrisă?
Cartea lui Iarom acoperă aproximativ 59 
de ani, din anul 420 î.H. până în anul 361 
î.H. (vezi Enos 1:25; Iarom 1:13). A fost 
scrisă în ţara lui Nefi.

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
acestei cărţi?
Cartea lui Iarom este cea mai scurtă 
carte din Cartea lui Mormon. Conţine 
detalii despre creşterea populaţiei nefite, 
începând prin a spune că s-au „înmulţit 

foarte mult şi [s-au] răspândit pe faţa 
pământului” (Iarom 1:8). Ei, de asemenea, 
deveniseră bogaţi în resurse şi pricepuţi 
în a lucra cu lemn şi metal, construind 
clădiri, maşinării şi făcând unelte şi arme 
(vezi Iarom 1:8).

Rezumat
Iarom 1:1-2 Iarom primeşte plăcile 
şi explică scopul consemnărilor 
sale.

Iarom 1:3-12 Iarom consemnează 
împlinirea promisiunilor Dom-
nului de a-i binecuvânta şi de 
a-i ajuta pe nefiţi să prospere în 
timp ce ţineau poruncile Sale. El 
depune mărturie despre pute-
rea Salvatorului de a-i salva pe 
oameni de la păcat chiar înainte 
de slujirea Sa pe pământ, făcând 
posibil ca oamenii să „creadă [în 
El]… ca şi cum El deja ar fi venit” 
(Iarom 1:11).

Iarom 1:13-15 Iarom declară că o 
înregistrare a războaielor dintre 
nefiţi şi lamaniţi a fost făcută pe 
plăcile mari ale lui Nefi. El i-a dat 
plăcile mici fiului său, Omni.
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IntRoDuCeRe La  
Cartea lui omni
De ce studiem această carte?
Prin studiul Cărţii lui Omni, cursanţii vor 
învăţa că Domnul i-a protejat pe nefiţii 
neprihăniţi şi i-a condus spre ţara lui 
Zarahemla (vezi Omni 1:7, 12-13). Ei, de 
asemenea, vor învăţa despre alte grupuri 
– muleciţii (sau poporul lui Zarahemla) şi 
iarediţii – pe care Domnul i-a condus spre 
pământul făgăduit.

Cine a scris această carte?
Cartea lui Omni a fost scrisă de cinci 
persoane diferite: Omni, Amaron, Cemiş, 
Abinadom şi Amalechi. Omni a fost fiul lui 
Iarom şi stră-strănepotul lui Lehi şi Saria. El 
s-a descris ca fiind un „om păcătos” care 
„nu [a] păstrat regulile şi poruncile Dom-
nului” (Omni 1:2). Amaron (fiul lui Omni), 
Chemiş (fratele lui Amaron) şi Abinadom 
(fiul lui Chemiş) au adăugat, fiecare, mici 
însemnări. Fiul lui Abinadom, Amalechi a 
scris mare parte din Cartea lui Omni şi a 
fost ultima persoană care a scris pe plăcile 
mici ale lui Nefi. El a dat plăcile regelui 
Beniamin.

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Omni a declarat că el avusese „poruncă 
de la tatăl [său], Iarom, ca să [scrie]… 
pentru a păstra genalogia [lor]” (Omni 
1:1). Această declaraţie sugerează că 
Omni a scris pentru beneficiul urmaşilor 
săi. Următoarele trei persoane care au 

scris în Cartea lui Omni nu s-au adresat 
unui anumit grup şi nici nu au declarat un 
scop pentru scrierile lor. Dar invitaţia lui 
Amalechi către toţi oamenii de a „[veni] la 
Hristos… şi [de a se împărtăşi] din salvarea 
Lui” (Omni 1:26) indică faptul că era 
îngrijorat de salvarea tuturor acelora care 
urmau să citească aceste cuvinte.

Când şi unde a fost scrisă?
Numeroşii autori ai cărţii lui Omni au 
scris în perioada cuprinsă între 361 î.H. 
şi 130 î.H. Primii patru autori au scris în 
ţara lui Nefi. Amalechi a scris în ţara lui 
Zarahemla.

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
acestei cărţi?
Cartea lui Omni este ultima carte de pe 
plăcile mici ale lui Nefi. Omnia coperă o 
perioadă mai mare de timp decât orice 
altă carte de pe plăcile mici. În întregul 
volum Cartea lui Mormon, doar cărţile 4 
Nefi şi Eter acoperă o perioadă mai mare 
de timp decât Omni.
Cartea lui Omni, de asemenea, oferă de-
talii despre domnia primului rege Mosia, 
care a fost tatăl regelui Beniamin şi buni-
cul celui de-al doilea rege Mosia. Primul 
rege Mosia i-a condus pe nefiţii neprihă-
niţi din ţara lui Nefi şi i-a unit cu poporul 
lui Zarahemla (vezi Omni 1:12-23). Cartea 

lui Omni relatează că Domnul a condus 
poporul lui Zarahemla (cunoscut şi sub 
numele de muleciţi) din Ierusalim în ţara 
făgăduinţei la scurt timp după ce Lehi 
şi familia sa au plecat din Ierusalim (vezi 
Omni 1:15).
Omni este prima carte din Cartea lui 
Mormon care face referire la iarediţi. De 
asemenea, menţionează că unii nefiţi au 
plecat din Zarahemla pentru a se întoarce 
în ţara lui Nefi, prevestind evenimentele 
relatate în Mosia 7-24. În cele din urmă, 
Cartea lui Omni ni-l prezintă pe regele 
Beniamin şi ne explică motivul pentru care 
Amalechi i-a înmânat lui cronicile sacre 
(vezi Omni 1:25).

Rezumat
Omni 1:1-3 Omni descrie perioade 
de pace şi război dintre nefiţi şi 
lamaniţi.

Omni 1:4-11 Amaron, Chemiş şi 
Abinadom scriu pe plăcile mici ale 
lui Nefi. În această perioadă de 
timp, nefiţii erau într-o stare de 
apostazie.

Omni 1:12-30 Amalechi consem-
nează evenimentele importante 
care au avut loc în timpul dom-
niei regelui Mosia şi a regelui 
Beniamin. El îi invită pe toţi să 
vină la Hristos.

număr aproximativ de ani acoperiţi de 
fiecare carte de pe plăcile mici
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Introducere
Cartea lui Iarom şi cea a lui 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 pentru o perioadă de aproximativ 
60 de ani. El a înmânat, apoi, plăcile fiului său, Omni. 
Cartea lui Omni conţine scrierile a cinci cronicari nefiţi 

diferiţi şi acoperă aproximativ 230 de ani. Amalechi, 
ultimul scriitor din Cartea lui Omni, încheie cronica 
sa prin a-i invita pe oameni să „[vină] la Hristos… [să 
ofere] sufletele [lor] întregi ca o jertfă pentru El” (Omni 
1:26).

LECŢIA 50

Iarom şi omni

Sugestii pentru predare

Iarom 1:1-15
Iarom descrie felul în care nefiţii au prosperat atunci când au ţinut poruncile 
Domnului.
Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie. Dacă 
este posibil, expuneţi o ilustraţie a preşedintelui Uchtdorf când citiţi.
„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 în 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 învăţătu-
rilor 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 urmau Cuvântul de înţelepciune. 
Mărturisesc că acest lucru mi-a dat de gândit la acea vreme. Mă întrebam: «Este adevărată 
promisiunea sau nu?»” („Continuă cu răbdare”, Ensign sau Liahona, mai 2010, p. 58).
Invitaţi cursanţii să se gândească dacă s-au simţit vreodată tulburaţi, întrebându-se dacă 
şi în ce mod Domnul urma să-Şi îndeplinească promisiunea de a-i binecuvânta pentru că 
ţineau poruncile Sale.
Scrieţi cuvântul confirma pe tablă şi rugaţi-i pe cursanţi să explice ce înseamnă acest cuvânt 
(a atesta sau demonstra că ceva este adevărat). Explicaţi că Iarom, care a fost fiul lui Enos, 
a folosit cuvântul confirmat când a scris despre promisiunea făcută strămoşilor săi. Rugaţi 
cursanţii să citească, în gând, Iarom 1:9 şi să găsească promisiunea pe care Domnul a con-
firmat-o. (Sugeraţi cursanţilor să marcheze această promisiune în scripturile lor.) Asigu-
raţi-vă că au identificat afirmaţia: „În măsura în care veţi ţine poruncile Mele, veţi prospera 
în ţară”.
Scrieţi următoarele referinţe din scripturi şi întrebări pe tablă. (Pentru a economisi timp, le 
puteţi scrie pe tablă înainte de începerea orei.)

Iarom 1:4-5, 8 Care sunt câteva exemple despre modul în care nefiţii au fost supuşi şi 
binecuvântaţi?

Iarom 1:7, 10-12 În ce mod i-au ajutat conducătorii şi profeţii pe nefiţi să fie supuşi şi să 
prospere?

omni 1:5-7 Cum a fost promisiunea lui Dumnezeu, mai târziu, confirmată într-un mod 
diferit?

Împărţiţi cursanţii în grupuri de câte trei. Repartizaţi câte o referinţă din scripturi de pe 
tablă unei persoane din fiecare grup. Rugaţi-i pe cursanţi să citească, în gând, pasajul 

Expuneţi ilustrate ale 
conducătorilor Bisericii
Expunerea de ilustrate 
ale conducătorilor Biseri-
cii pe măsură ce predaţi 
despre cuvintele lor îi va 
ajuta pe cursanţi să se 
familiarizeze cu cei pe 
care Domnul i-a chemat 
drept profeţi, văzători şi 
revelatori. De asemenea, 
va creşte interesul cur-
sanţilor referitor la cu-
vintele lor. Dacă plănuiţi 
să folosiţi o declaraţie de 
la conferinţa generală, 
aveţi în vedere folosirea 
unei înregistrări video 
sau audio, disponibile pe 
LDS. org.
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desemnat şi să caute răspunsuri pentru întrebarea corespunzătoare. Apoi, oferiţi unul sau 
două minute fiecărei persoane din grup pentru a rezuma ceea ce a citit şi pentru a răs-
punde la întrebarea repartizată. Invitaţi unul sau doi cursanţi să rezume pentru membrii 
clasei un adevăr pe care l-au învăţat din studiul şi discutarea acestor versete. În timp ce 
cursanţii răspund, asiguraţi-vă că ei înţeleg faptul că, pe măsură ce ne supunem porunci-
lor lui Dumnezeu, vom prospera.
• Potrivit celor învăţate din experienţele nefiţilor, care sunt câteva modalitaţi prin care 

Dumnezeu îi va binecuvânta pe cei care se supun poruncilor Sale?
Pentru a întări acest principiu, amintiţi-le membrilor clasei experienţa preşedintelui 
Uchtdorf atunci când s-a întrebat dacă promisiunea Domnului făcută pentru Cuvântul de 
înţelepciune va fi confirmată. Apoi citiţi continuarea declaraţiei sale:
„Răspunsul nu a venit imediat. Dar, în cele din urmă, am înţeles că promisiunile Domnului 
nu sunt mereu îndeplinite 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 bine-
cuvântărilor 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 întotdeauna rapid, sunt întotdeauna sigure” („Continuaţi cu răbdare”, p. 58).
Invitaţi cursanţii să mediteze asupra următoarelor întrebări:
• Când v-a binecuvântat Domnul sau v-a ajutat să prosperaţi pentru că I-aţi ţinut porun-

cile? Din experienţa voastră, care este mărturia pe care o puteţi depune despre Domnul 
şi promisiunile Sale?

Omni 1:1-30
Cronicarii povestesc istoria nefită.
Prezentaţi pe scurt Cartea lui Omni prin a explica faptul că a fost scrisă 
de urmaşii lui Iarom şi cuprinde o perioadă de aproximativ 230 de ani. 
Invitaţi cursanţii să parcurgă repede Cartea lui Omni pentru a identifica 
numele bărbaţilor care, după Iarom, au păstrat plăcile mici. Pentru a-i 
ajuta pe cursanţi să găsească numele mai repede, le puteţi oferi urmă-
toarele referinţe din scripturi: Omni 1:1, 4, 8, 10, 12, 25.
Explicaţi că scriptura Cartea lui Omni descrie câteva evenimente 
importante din istoria poporului din Cartea lui Mormon. Menţionează 
despre poporul lui Zarahemla (cunoscuţi drept muleciţi) şi Coriantumr 
(ultimul iaredit) şi, de asemenea, povesteşte pe scurt felul în care nefiţii 
s-au mutat în Zarahemla şi s-au unit cu muleciţii. Îndrumaţi cursanţii 
să se uite la cronologia de pe semnul de carte pentru Cartea lui Mor-
mon (materialul numărul 10458) şi ajutaţi-i să găsească unirea nefiţilor 
cu muleciţii. De asemenea, rugaţi cursanţii să găsească pe semnul de 
carte numele Coriantumr la rubrica „iarediţi”.
Pe tablă, desenaţi harta de pe această pagină, dar nu includeţi săgeţile. 
Încurajaţi cursanţii să copieze harta în jurnalele pentru studiul scriptu-
rilor sau caietele pentru seminar.
Amintiţi cursanţilor că pe vremea lui Nefi, nefiţii s-au separat de lama-
niţi şi s-au aşezat într-un ţinut pe care l-au numit ţara lui Nefi. Pe hartă, 
desenaţi o săgeată de la ţara primei moşteniri la ţara lui Nefi. Rugaţi 
cursanţii să citească, în gând, Omni 1:12-13 şi să găsească felul în care 
nefiţii au ajuns în ţara lui Zarahemla. Pe măsură ce cursanţii spun ceea 
ce au găsit, desenaţi o săgeată de la ţara lui Nefi la ţara lui Zarahemla. 
Subliniaţi că Omni 1:12-13 ne învaţă că Domnul oferă îndrumare 
celor neprihăniţi.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Omni 1:14-19. Rugaţi cur-
sanţii să caute asemănări şi deosebiri între nefiţi şi oamenii pe care i-au 
găsit în ţara lui Zarahemla. Invitaţi câţiva cursanţi să spună ceea ce au 
învăţat.

Concentraţi-vă 
asupra doctrinelor 
şi principiilor
Chiar dacă datele privind 
istoria şi geografia sunt 
importante pentru a 
stabili contextul scriptu-
rilor despre care predaţi, 
lecţiile trebuie să se con-
centreze pe ajutorarea 
cursanţilor în a identi-
fica, înţelege şi aplica 
doctrine şi principii ale 
Evangheliei. Asiguraţi-vă 
că nu neglijaţi doctrina 
predată în Omni din 
cauză că vă concentraţi 
prea mult asupra istoriei 
şi geografiei.

Rezumat al migraţiei nefiţilor

ţara pustiu

ţara lui zarahemla

ţara lui nefi

ţara primei moşteniri

Marea de  
la apus
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Rezumaţi Omni 1:20-22 prin a explica faptul că poporul lui Zarahemla l-a întâlnit pe Co-
riantumr, care era unul dintre ultimi doi supravieţuitori ai iarediţilor (celălalt este profetul 
Eter). Pe hartă, arătaţi ţara Pustiu şi explicaţi că acesta este locul în ţara de la miazănoapte 
unde „oasele [iarediţilor] zăceau împrăştiate” după ce aceştia fuseseră distruşi (Omni 1:22). 
Spuneţi cursanţilor că vor învăţa despre iarediţi când vor studia Cartea lui Eter. Încurajaţi 
cursanţii să scrie iarediţi în scripturile lor lângă versetele Omni 1:20-22.
Desenaţi o săgeată de la ţara lui Zarahemla la ţara lui Nefi şi înapoi la ţara lui Zarahemla. 
Desenaţi o altă săgeată de la ţara lui Zarahemla spre ţara lui Nefi. Întrebaţi-i pe cursanţi 
dacă pot explica ce înseamnă aceste două săgeţi. Dacă au nevoie de ajutor, rezumaţi Omni 
1:27-30 şi explicaţi că două grupuri din Zarahemla au încercat să se întoarcă în ţara lui Nefi. 
Primul grup a eşuat şi s-a întors în Zarahemla. Când Amalichia a încheiat cronica sa, el a 
menţionat că nu ştia ce s-a întâmplat cu al doilea grup. Spuneţi cursanţilor că vor învăţa 
despre acest grup, poporul lui Zenif, când vor studia Cartea lui Mosia. Încurajaţi cursanţii 
să scrie poporul lui Zenif în scripturile lor lângă versetele Omni 1:29-30.
Explicaţi că scriptura Cartea lui Mormon nu se pretinde a fi o cronică a tuturor popoarelor 
care au trăit pe vechile meleaguri americane. Pe lângă iarediţi, muleciţi şi grupul lui Lehi, 
probabil, au mai fost şi alte grupuri de oameni care au venit pe continentul american.
Explicaţi că, în încheierea cronicii sale, Amalechi a scris o invitaţie importantă pentru cei 
care urmau să îi citească cuvintele. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, invitaţia lui Ama-
lechi din Omni 1:25-26 şi să găsească ideea pe care o repetă de trei ori. (Încurajaţi cursanţii 
să marcheze ceea ce au găsit.)
• Ce înseamnă pentru voi a veni la Hristos?
Subliniaţi că, în invitaţia adresată de Amalechi de a veni la Hristos, el ne-a sfătuit să facem 
anumite lucruri. Scrieţi pe tablă următoarele:

Veniţi la Hristos şi…
Rugaţi cursanţii să se uite din nou la Omni 1:25-26. Invitaţi-i pe câţiva să completeze pro-
poziţia de pe tablă folosind expresii din aceste versete.
• Potrivit celor relatate în Omni 1:26, în ce fel vom fi binecuvântaţi pentru că facem aceste 

lucruri? (Ajutaţi-i pe cursanţi să înţeleagă că, dacă venim la Hristos şi îndurăm până 
la sfârşit, vom fi salvaţi. Scrieţi acest principiu pe tablă.)

Rugaţi cursanţii să aleagă una dintre afirmaţiile de pe tablă. Invitaţi-i să scrie în jurna-
lul pentru studiul scripturilor o cuvântare scurtă despre modul în care pot veni astfel la 
Hristos, cuvântare pe care să o poată oferi în cadrul adunării de împărtăşanie. Sugeraţi-le 
să includă în cuvântare:(1) citirea versetelor Omni 1:25-26 şi explicarea folosind cuvintele 
proprii a afirmaţiei alese, (2) citirea altor versete care clarifică sau fac mai bine înţeleasă 
afirmaţia, (3) împărtăşirea unei experienţe din viaţa lor sau viaţa cunoscuţilor legată de 
această afirmaţie sau (4) împărtăşirea gândurilor, sentimentelor şi mărturiei. (Scrieţi aceste 
sugestii pe tablă, pe o foaie de hârtie sau citiţi-le cu glas tare cursanţilor pentru ca ei să le 
scrie în jurnalele lor pentru studiul scripturilor.)
Oferiţi-le cursanţilor şase sau şapte minute pentru a-şi pregăti cuvântarea. Invitaţi câţiva 
cursanţi să rostească cuvântarea în faţa clasei. (Dacă nu aveţi timp pentru aceasta, îi puteţi 
ruga să ofere cuvântarea la începutul orei următoare sau în cadrul unei viitoare adunări de 
devoţiune. Încurajaţi-i, de asemenea, să împărtăşească cuvântarea în cadrul serii în familie 
sau în conversaţiile cu membrii familiei sau prieteni.) În încheiere, împărtăşiţi-vă mărturia 
că, dacă noi venim la Hristos şi îndurăm până la sfârşit, vom fi salvaţi.

Recapitularea scripturilor de bază
Prezentaţi-le cursanţilor câteva fragmente ce conţin scripturi de bază noi. Pentru a face 
aceasta, scrieţi câteva referinţe din scripturi pe tablă şi rugaţi cursanţii să găsească şi să ci-
tească fragmentele în scripturile lor. Încurajaţi-i să le marcheze în mod distinct, pentru a le 
găsi cu uşurinţă. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să-şi amintească referinţele şi cuvintele cheie 
din fragmente, folosiţi activitatea Întrecerea cuvintelor din anexa de la sfârşitul acestui 
manual.
Notă. Folosiţi această activitate într-o zi în care aveţi mai mult timp.
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Lecţia pentru studiul acasă
Iacov 5– Omni (unitatea 10)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le-au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat Iacov 5– Omni (unita-
tea 10) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Iacov 5-6)
În lecţia despre pilda măslinului din Iacov 5, cursanţii s-au 
concentrat asupra principiului că Domnul ne iubeşte şi 
lucrează cu sârguinţă pentru salvarea noastră. Cursanţii au 
scris ce au învăţat din Iacov 5 referitor la dragostea Domnului 
faţă de ei. În Iacov 6, cursanţii au învăţat că suntem înţelepţi 
dacă ne pregătim acum pentru judecată pocăindu-ne şi 
primind mila Domnului.

Ziua 2 (Iacov 7)
Cursanţii au studiat despre confruntarea lui Iacov cu Şerem, 
un antihrist. Ei au învăţat că, bazându-ne pe Domnul, putem 
depăşi încercarea credinţei noastre. Din exemplul lui Iacov, ei, 
de asemenea, au învăţat că nu ne poate fi clătinată credinţa 
dacă mărturiile noastre sunt bazate pe revelaţii şi experienţe 
spirituale adevărate. Pe lângă aceasta, cursanţii au văzut 
o ilustrare a principiului conform căruia, dacă răspundem 
la întrebări sau critici despre credinţa noastră într-un mod 
care invită Spiritul, îi putem ajuta pe alţii să vină la Domnul. 
Cursanţii au scris despre modalităţi prin care vor aplica un 
principiu identificat în Iacov 7:15-23.

Ziua 3 (Enos)
Din exemplul lui Enos, cursanţii au învăţat că, atunci când dăm 
dovadă de credinţă în Isus Hristos, păcatele ne pot fi iertate 
şi putem fi făcuţi întregi. De asemenea, au învăţat că, atunci 
când avem parte de binecuvântările ispăşirii lui Isus Hristos, 
căutăm să-i ajutăm pe alţii să primească salvarea. Cursanţii au 
scris despre o modalitate de a aplica aceste principii.

Ziua 4 (Iarom şi Omni)
În studiul cărţilor Iarom şi Omni, cursanţii au identificat ur-
mătorul adevăr: dacă ne supunem poruncilor lui Dumnezeu, 
vom prospera. Ei au scris despre moduri în care Domnul i-a 
binecuvântat pentru că au ţinut poruncile Sale. Cursanţii au 
studiat, pe scurt, migraţia nefiţilor către ţara lui Zarahemla şi au 
aflat despre poporul lui Zarahemla, iarediţi şi un grup al nefiţilor 
(poporul lui Zenif), care s-a întors în ţara lui Nefi. Cursanţii au în-
văţat următorul principiu: dacă venim la Hristos şi îndurăm până 
la sfârşit, vom fi salvaţi. Ei au încheiat această lecţie prin a scrie 
o cuvântare de unul sau două minute despre una dintre modali-
tăţile prin care Amalechi ne-a încurajat să venim la Hristos.

Introducere
În această lecţie, cursanţii vor avea ocazia de a se gândi la dra-
gostea Domnului pentru ei, după cum este precizat în Iacov 5. 
Dacă timpul vă permite, predaţi din Iacov 5 despre rolul lor ca 
slujitor al Domnului. Cursanţii vor putea discuta adevăruri din 
Iacov 7 care îi pot ajuta când alţii le pun la îndoială sau le critică 
crezurile. Ei, de asemenea, vor avea ocazia de a spune membrilor 
clasei despre modul în care au aplicat lucrurile învăţate din Car-
tea lui Enos. Pe lângă aceasta, cursanţii pot împărtăşi cuvântările 
pregătite despre modul în care putem da curs invitaţiei oferite în 
Omni de a veni la Hristos. Dacă doriţi să faceţi aceasta, con-
tactaţi câţiva cursanţi în prealabil şi invitaţi-i să se pregătească 
pentru a împărtăşi membrilor clasei cuvântarea lor.

Sugestii pentru predare

Iacov 5-6
Iacov citează pilda măslinului pentru a arăta că Domnul lucrează 
sârguincios pentru salvarea noastră.
Amintiţi-le cursanţilor că, în pilda măslinului, ramurile măslinului 
cultivat sunt împrăştiate în vie. Aceasta reprezintă împrăştierea 
poporului de legământ al lui Dumnezeu – membri ai casei lui 
Israel – în întreaga lume. În cele din urmă, totuşi, toţi pomii din 
vie s-au stricat (vezi Iacov 5:46). Explicaţi că aceasta reprezintă 
marea apostazie.

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Iacov 5:61-62 şi să caute 
ceea ce Domnul i-a instruit pe slujitorii Săi (profeţii Săi) să facă 
pentru a ajuta pomul să facă din nou rod bun. Adresaţi apoi 
următoarele întrebări:

• Cine credeţi că sunt „slujitorii”? (conducătorii Bisericii, misio-
narii şi toţi membrii Bisericii.)

• Ce este diferit în legătură cu momentul în care aceşti slujitori 
sunt chemaţi să lucreze?

Explicaţi, pe scurt, că aceste eforturi reprezintă adunarea lui 
Israel. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă că fac parte din 
grupul de slujitori care este chemat să lucreze în via Domnului, 
citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Dean L. Larsen, din Cei 
Şaptezeci. Rugaţi cursanţii să fie atenţi la cine face referire ca 
fiind „ultimii lucrători în vie”.

„[Acum] este vremea în care Domnul şi slujitorii Săi fac ultimul 
efort măreţ de a face cunoscut mesajul adevărului tuturor oa-
menilor de pe pământ şi de a-i aduce înapoi pe urmaşii lui Israel 
care şi-au pierdut adevărata identitate…

Aţi venit pe pământ când temelia acestei lucrări măreţe a fost 
pusă. Evanghelia a fost restaurată pentru ultima dată. Biserica a 
fost stabilită aproape în întreaga lume. Totul este pregătit pentru 
ca ultimul act să aibă loc. Voi sunteţi actorii principali. Faceţi parte 
din ultimii lucrători în vie… Aceasta este munca pentru care sun-
teţi aleşi” („Royal Generation”, Ensign, mai 1983, p. 33).
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Adresaţi următoarele întrebări:

• Cine a spus vârstnicul Larsen că sunt slujitorii sau „ultimii 
lucrători” chemaţi să lucreze în vie?

• Ce ocazii aveţi de a-i sluji Domnului şi de a-i ajuta pe alţii să 
aducă „roade bune”?

Citiţi împreună în clasă, cu glas tare, Iacov 5:71. Invitaţi cursanţii 
să găsească ceea ce promite Domnul celor care lucrează alături 
de El. Întrebaţi cursanţii când s-au simţit binecuvântaţi pentru 
eforturile depuse de a-I sluji Domnului.

Iacov 7
Iacov se încrede în Domnul când se confruntă cu Şerem şi face ca 
mulţimea nefită să se întoarcă la Domnul.
Notă. În Iacov 7 cursanţii au învăţat depre modul în care Iacov a 
biruit încercarea credinţei sale în Isus Hristos, venită din partea lui 
Şerem, un antihrist. Chiar dacă lecţia nu se concentrează asupra 
experienţei pe care Iacov a avut-o cu Şerem, invitaţi cursanţii să 
rezume evenimentele şi să găsească un adevăr pe care l-au învă-
ţat din exemplul lui Iacov. În mod special, puteţi sublinia adevărul 
conform căruia credinţa noastră nu poate fi clătinată dacă 
mărturia noastră este clădită pe revelaţie şi experienţe 
spirituale adevărate.

Enos
După ce a primit iertarea păcatelor sale, Enos s-a rugat pentru 
alţii şi a lucrat pentru salvarea lor.

Desenaţi această reprezentare grafică pe tablă sau pe o foaie de 
hârtie. Rugaţi cursanţii să explice în ce fel aceasta are legătură cu 
experienţa lui Enos.

Împărţiţi cursanţii în trei grupuri. (Dacă aveţi o clasă mică, grupu-
rile pot fi formate şi dintr-o singură persoană.) Rugaţi primul grup 
să citească Enos 1:4-6 şi să se pregătească să explice un adevăr 
pe care îl învăţăm din rugăciunea lui Enos pentru el. Rugaţi al 
doilea grup să citească Enos 1:9-10 şi să se pregătească să explice 
un adevăr pe care îl învăţăm din respectivul fragment al rugăciu-
nii lui Enos. Rugaţi al treilea grup să citească Enos 1:11-14 şi să se 
pregătească să explice un adevăr pe care îl învăţăm din respecti-
vul fragment al rugăciunii lui Enos. Apoi, rugaţi un membru al fie-
cărui grup să împărtăşească ceea ce au pregătit. Rugaţi cursanţii 
să se uite peste tema 9 din ziua 3 din jurnalele lor pentru studiul 
scripturilor şi invitaţi pe câţiva să împărtăşească modul în care au 
decis să pună în practică adevărurile din cartea lui Enos.

Iarom şi Omni
Cronicarii povestesc despre încercările şi binecuvântările nefiţilor.
Dacă sunt cursanţi care au întrebări cu privire la migraţia diferite-
lor popoare în ţinuturile din emisfera vestică, dicutaţi cu ei mate-
rialul din manualul cursantului cu privire la Omni 1:1-30, inclusiv 
declaraţia preşedintelui Anthony W. Ivins, din Prima Preşedinţie.

Invitaţi cursanţii să se uite peste cuvântările pe care le-au pregă-
tit despre a veni la Hristos (ziua 4, tema 4). Dacă aveţi suficient 
timp, puteţi ruga câţiva cursanţi să prezinte cuvântările lor mem-
brilor clasei. Dacă aţi rugat cursanţi să facă aceasta în prealabil, 
asiguraţi-vă că veţi avea suficient timp pentru aceasta.

Mulţumiţi-le cursanţilor pentru participare. Depuneţi mărturie 
despre dragostea pe care Tatăl Ceresc şi Isus Hristos o au pentru 
fiecare cursant şi asiguraţi-i că, atunci când vin la Hristos din tot 
sufletul, ei vor fi salvaţi în împărăţia Sa.

Unitatea următoare (Cuvintele lui 
Mormon– Mosia 6)
În unitatea următoare, cursanţii vor citi despre un înger al lui 
Dumnezeu care îi apare regelui Beniamin şi îl instruieşte cu 
privire la ceea ce trebuie să le spună oamenilor săi (vezi Mosia 3). 
Regele Beniamin transmite aceste cuvinte poporului său, care are 
parte de o schimbare a inimii.

Însuşi

?
?
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IntRoDuCeRe La  
Cuvintele lui Mormon
De ce studiem această carte?
Prin studiul cărţii Cuvintele lui Mormon, 
cursanţii îşi pot mări credinţa că „Domnul 
cunoaşte toate lucrurile” (Cuvintele lui 
Mormon 1:7) şi că îi îndrumă pe sluji-
torii Săi pentru a realiza scopurile Sale. 
Din punct de vedere istoric, cartea este 
legătura dintre plăcile mici ale lui Nefi 
(1 Nefi – Omni) şi prescurtarea făcută de 
Mormon scrierilor de pe plăcile mari ale 
lui Nefi (Mosia – 4 Nefi). Îi poate ajuta pe 
cursanţi să înţeleagă mai bine care au fost 
cronicile pe care Mormon le-a prescurtat 
când a compilat Cartea lui Mormon. De 
asemenea, le prezintă cursanţilor credinţa 
şi realizările regelui Beniamin.

Cine a scris această carte?
Mormon a scris această carte. El a fost 
un profet, cronicar şi cel care a prescurtat 
şi compilat Cartea lui Mormon. El, de 
asemenea, a fost tată drept şi conducător 
militar al nefiţilor. Profetul Moroni a fost 
fiul său.

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Mormon se adresează unui public viitor, 
cu speranţa că scrierile sale şi cele ale fiu-
lui său Moroni vor fi „de folos”(Cuvintele 
lui Mormon 1:2). În special, el a scris 
pentru beneficiul lamaniţilor. Despre ei a 
spus: „Rugăciunea mea către Dumnezeu 
este despre fraţii mei, ca ei să poată iarăşi 
ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu, da, 
mântuirea lui Hristos, ca ei să poată iarăşi 
să fie un popor plăcut” (Cuvintele lui 
Mormon 1:8).

Când şi unde a fost scrisă?
Mormon a scris această carte aproximativ 
în anul 385 d.H., după ce a fost „martor 
la aproape toată distrugerea poporului 
[său], nefiţii” (Cuvintele lui Mormon 1:1). 
Mormon nu a consemnat unde era când a 
scris această carte.

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
acestei cărţi?
Această carte scurtă întrerupe ordinea cro-
nologică a cărţilor de la începutul Cărţii lui 
Mormon. Mormon a scris această carte la 
mai bine de 500 de ani după ce Amalechi 
a terminat Cartea lui Omni. În această 
carte, Mormon explică, pe scurt, compi-
laţia sa şi prescurtarea cronicii poporului 
său. Pentru a înţelege explicaţia sa, este 
util să ne amintim că Domnul i-a poruncit 
lui Nefi să facă două seturi de plăci pentru 
un scop „special” şi „înţelept” (vezi 1 Nefi 
9:3, 5). Un set de plăci, deseori numite 
plăcile mari, cuprind istoria nefiţilor şi 
celălalt set de plăci, deseori numite plăcile 
mici, conţine o cronică sacră a predicilor, 
revelaţiilor şi profeţiilor nefite (vezi 1 Nefi 
9:2-4; Iacov 1:3-4).
Mormon a descoperit plăcile mici ale lui 
Nefi după ce prescurtase deja o parte din 
plăcile mari (vezi Cuvintele lui Mormon 
1:3). Îndrumat de Spiritul Domnului, 
Mormon a inclus plăcile mici alături de 
prescurtarea sa la plăcile mari. El a făcut 
aceasta „pentru un scop înţelept”, potrivit 
cu voinţa Domnului (vezi Cuvintele lui 
Mormon 1:4-7).
După mulţi ani, motivul pentru această 
îndrumare a fost evident. Când Joseph 
Smith a început traducerea Cărţii lui Mor-
mon, el a început cu prescurtarea făcută 
de Mormon scrierilor de pe plăcile mari 
ale lui Nefi – istoria laică. Martin Harris, 
care era scribul profetului pentru acea 
porţiune a traducerii, a pierdut 116 pagini 
din manuscris. Domnul i-a revelat lui 
Joseph Smith că oameni vicleni obţinuseră 
acele pagini şi schimbaseră cuvintele (vezi 
D&L 10:8-10). Dacă Joseph ar fi tradus 
acelaşi material din nou, aceşti oameni 
ar fi pretins că nu era profet deoarece 
nu putea traduce cartea la fel de două 
ori (vezi D&L 10:11-19). Domnul i-a spus 
lui Jospeh să nu mai traducă acea parte 
din nou, ci să traducă plăcile mici ale 
lui Nefi pe care Mormon le-a inclus cu 

prescurtarea scrierilor de pe plăcile mari 
(vezi D&L 10:30-45). Astfel, Cuvintele lui 
Mormon ne ajută să vedem modul în care 
Domnul a pregătit o cale pentru a strica 
planurile oamenilor răi şi pentru a include 
versetele care nu numai că au cuprins 
aceeaşi perioadă de timp ca manuscrisul 
pierdut, dar au oferit şi „o înţelegere mai 
mare cu privire la Evanghelia [Domnului]” 
(D&L 10:45). Vârstnicul Jeffrey R. Holland, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
ne-a învăţat:„Desigur că ar fi interesant 
dacă cineva ar găsi într-o zi cele 116 
pagini pierdute ale manuscrisului Cărţii lui 
Mormon. Dar orice ar conţine acele pa-
gini, nu ar putea fi mai important sau mai 
de bază pentru scopul Cărţii lui Mormon 
decât învăţăturile… înregistrate pe plăcile 
mici” (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mor-
mon [1997], p. 35-36).
Pe lângă faptul că oferă detalii despre 
compilaţia cronicilor sacre ale poporului 
său, Mormon prezintă o descriere succintă 
a slujirii regelui Beniamin (vezi Cuvintele 
lui Mormon 1:10-18). Această descriere 
ne ajută să facem legătura dintre plăcile 
mici ale lui Nefi şi prescurtarea făcută de 
Mormon scrierilor de pe plăcilor mari. Re-
gele Beniamin este menţionat la sfârşitul 
cărţii lui Omni, care este ultima carte de 
pe plăcile mici (vezi Omni 1:23-25). Cartea 
lui Mosia, prima carte pe care o avem din 
prescurtarea făcută de Mormon scrierilor 
de pe plăcile mari, începe cu relatarea 
sfârşitului domniei şi slujirii regelui Benia-
min (vezi Mosia 1:1, 9).

Rezumat
Cuvintele lui Mormon 1:1-9 Mormon 
descoperă plăcile mici ale lui Nefi 
şi le include alături de prescurta-
rea sa făcută la plăcile mari.

Cuvintele lui Mormon 1:10-18 
Mormon rezumă domnia regelui 
Beniamin.
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IntRoDuCeRe La  
Cartea lui Mosia
De ce studiem această carte?
În timp ce studiază Cartea lui Mosia, 
cursanţii vor citi mărturii puternice despre 
misiunea lui Isus Hristos. Ei, de asemenea, 
vor învăţa despre oameni pe care Domnul 
i-a eliberat din păcat şi din asuprirea 
fizică. Mai mult, cursanţii vor învăţa 
despre modul în care eforturile drepte 
ale persoanelor precum regele Beniamin, 
Abinadi sau Alma au adus binecuvântări 
mari altora. Pe de altă parte, cursanţii 
vor vedea modul în care alegerile proaste 
ale persoanelor precum Zenif şi fiul său, 
regele Noe, au adus consecinţe negative 
asupra lor şi poporului lor.

Cine a scris această carte?
Mormon a compilat şi prescurtat cronicile 
mai multor scriitori pentru a crea Cartea 
lui Mosia. Cartea este denumită după 
Mosia, fiul regelui Beniamin. Mosia a 
fost profet, văzător, revelator şi rege care 
a condus în Zarahemla din aproximativ 
124 î.H. până în 91 î.H. El a purtat numele 
bunicului său, Mosia, care, de asemenea, 
a fost rege în Zarahemla (vezi Omni 1:12-
13, 19).
Mormon a extras scrieri din mai multe cro-
nici pentru a compila Cartea lui Mosia. El 
a prescurtat şi citat din cronicile ţinute de 
Mosia pe plăcile mari ale lui Nefi, care de-
taliau istoria nefiţilor în ţara lui Zarahemla 
(vezi Mosia 1-7; 25-29). El, de asemenea, 
a extras scrieri din cronica lui Zenif, care 
relatează istoria poporului lui Zenif de 
când a plecat din Zarahemla şi până s-a 
întors (vezi Mosia 7–22). Pe lângă aceasta, 
Mormon a citat şi a prescurtat porţiuni ale 
scrierii lui Alma, care a păstrat cuvintele 
lui Abinadi şi a ţinut o cronică a poporului 
său (vezi Mosia 17:4; 18; 23-24).

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Mormon nu a adresat Cartea lui Mosia 
unui public anume şi nici nu a spus de 
ce a scris-o. Totuşi, Cartea lui Mosia 
contribuie semnificativ la scopul Cărţii 
lui Mormon – de a mărturisi că Isus este 

Hristosul şi de a face cunoscute legămin-
tele Domnului (vezi pagina de titlu a Cărţii 
lui Mormon). Cartea lui Mosia include 
două discursuri pline de măiestrie despre 
misiunea lui Isus Hristos: cuvintele regelui 
Beniamin în Mosia 2-5 şi cuvintele lui 
Abinadi în Mosia 12-16. Pe lângă aceasta, 
Cartea lui Mosia ilustrează, în repetate 
rânduri, importanţa de a face legăminte 
cu Domnul şi de a ţine legămintele făcute 
(vezi Mosia 5:5-9; 18:5-10; 21:31-32; 
24:13-15; 25:16-18; 26:20).

Când şi unde a fost scrisă?
Cronica originală folosită drept sursă 
pentru Cartea lui Mosia a fost, cel mai 
probabil scrisă între anii 200 î.H. şi 91 î.H. 
Mormon a prescurtat aceste cronici 
cândva între anii 345 d.H. şi 385 d.H. 
Mormon nu a consemnat unde era când a 
compilat această carte.

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
acestei cărţi?
Mosia este prima carte din Cartea lui Mor-
mon care este o prescurtare a scrierilor 
de pe plăcile mari ale lui Nefi. Conţine 
învăţături despre abilităţile unui văzător 
(vezi Mosia 8:13-18; 28:10-17). Pe lângă 
aceasta, Cartea lui Mosia este unică prin 
relatarea experienţelor şi călătoriilor dife-
ritelor grupuri de nefiţi – aceia din ţara lui 
Zarahemla; aceia care erau conduşi de Ze-
nif, Noe şi Limhi în ţara lui Nefi şi cei care 
au scăpat din ţara lui Nefi alături de Alma. 
Pentru a învăţa mai multe despre aceste 
grupuri, uitaţi-vă peste scurta prezentare a 
călătoriilor din Mosia 7-24 care se găseşte 
în anexa de la sfârşitul manualului.
Cartea lui Mosia descrie unirea popoarelor 
conduse de Limhi şi Alma cu nefiţii în ţara 
lui Zarahemla (vezi Mosia 25:1-13). De 
asemenea, oferă detalii despre adminis-
trarea Bisericii lui Isus Hristos în ţara lui 
Zarahemla (vezi Mosia 25:14-24; 26). În 
cele din urmă, Cartea lui Mosia prezintă 
domnia regilor (vezi Mosia 29).

Rezumat
Mosia 1-5 Regele Beniamin îl 
numeşte pe fiul său, Mosia, drept 
succesor şi oferă o relatare a 
domniei sale. Beniamin predă 
despre Isus Hristos şi îşi invită 
poporul să intre într-un legământ 
cu Dumnezeu.

Mosia 6-8 Mosia îşi începe domnia. 
Amon, împreună cu alţi 15, îi 
caută pe urmaşii poporului lui 
Zenif în ţara lui Nefi. Amon îl 
întâlneşte pe regele Limhi, un 
nepot al lui Zenif şi află despre 
captivitatea poporului.

Mosia 9-17 Este relatată o istorie 
a poporului lui Zenif. După 
moartea lui Zenif, fiul său, Noe, 
domneşte în ticăloşie. Abinadi 
mărturiseşte despre Isus Hristos 
şi îndeamnă pe regele Noe şi po-
porul său să se pocăiască. Abinadi 
este omorât prin foc.

Mosia 18-20 Alma, un preot al re-
gelui Noe, se pocăieşte. El predă 
Evanghelia şi fuge cu discipolii săi 
în pustiu. Nefiţii din ţara lui Nefi 
sunt atacaţi de lamaniţi şi luaţi în 
robie. Noe este ucis de poporul 
său şi îi succede fiul său, Limhi.

Mosia 21-22 Limhi şi poporul său 
se pocăiesc. Domnul îi eliberează 
pe ei din robie şi Amon îi conduce 
în ţara lui Zarahemla.

Mosia 23-24 Alma şi ucenicii săi 
clădesc oraşul Helam. Ei intră sub 
robia lamaniţilor şi sunt persecu-
taţi de Amulon şi fraţii săi, foşti 
preoţi ai regelui Noe. Domnul îi 
eliberează pe Alma şi poporul 
său şi îi conduce spre ţara lui 
Zarahemla.

Mosia 25-29 Nefiţii sunt uniţi sub 
domnia lui Mosia şi Alma admi-
nistrează Biserica. Fiul lui Alma, 
Alma (deseori numit Alma cel Tâ-
năr), şi fiii lui Mosia sunt conver-
tiţi. Înainte de moartea sa, Mosia 
instituie domnia judecătorilor.
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Introducere
Cartea care poartă numele de Cuvintele lui Mormon 
este o legătură între plăcile mici ale lui Nefi şi prescur-
tarea făcută de Mormon scrierilor de pe plăcile mari ale 
lui Nefi. În această carte, pe care Mormon a scris-o cu 
aproape 400 de ani înainte de naşterea lui Isus Hristos, 
Mormon explică faptul că el a căutat îndrumare de la 
Dumnezeu şi a fost îndrumat de Duhul Sfânt referitor la 

ceea ce trebuia să includă în cronica sa. El, de asemenea, 
îl menţionează pe regele Beniamin şi oferă o explicaţie 
valoroasă cu privire la motivul pentru care regele Benia-
min a avut o influenţă atât de mare asupra poporului 
său. Mosia 1 conţine câteva dintre învăţăturile regelui 
Beniamin către fiii săi. El i-a învăţat că scripturile ne ajută 
să ne amintim de Dumnezeu şi să ţinem poruncile Sale.

LECŢIA 51

Cuvintele lui Mormon–Mosia 1

Sugestii pentru predare

Cuvintele lui Mormon 1:1-11
Mormon depune mărturie că Dumnezeu a păstrat cronici diferite pentru scopuri 
înţelepte.
Rugaţi cursanţii să se gândească la un moment în care Spiritul i-a îndemnat să facă ceva. 
Îi puteţi ruga să scrie desprea această experienţă în jurnalele lor pentru studiul scripturilor 
sau în caietele lor pentru seminar. Pentru a-i ajuta să se gândească la experienţe lor, puteţi 
împărtăşi o scurtă experienţă personală. Spuneţi-le cursanţilor că, mai târziu în cadrul lec-
ţiei, îi veţi ruga pe câţiva dintre ei să-şi împărtăşească experienţele membrilor clasei.
Explicaţi-le cursanţilor că azi vor învăţa despre exemplul unei persoane care a urmat un 
îndemn deşi nu a înţeles toate motivele pentru care era nevoie să facă acel lucru.
Rugaţi cursanţii să deschidă scripturile lor la Cuvintele lui Mormon şi să găsească (în josul 
paginii sau la rezumatul capitolului) perioada aproximativă când Mormon a scris această 
carte. Rugaţi-i să compare această dată cu datele din cărţile lui Omni şi Mosia.
• Ce învăţăm despre Cuvintele lui Mormon din aceste date?
Expuneţi ilustraţia „Mormon prescurtează plăcile” (62520; Carte cu picturi inspirate din 
Evanghelie [2009], nr. 73). Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Cuvintele lui Mormon 
1:1-2. Ajutaţi-i pe cursanţi să înţeleagă faptul că Mormon a scris cartea intitulată Cuvintele 
lui Mormon după ce majoritatea evenimentelor din Cartea lui Mormon avuseseră deja loc. 
Explicaţi că această carte ne ajută să înţelegem că volumul Cartea lui Mormon a fost com-
pilat din diverse cronici. De asemenea, arată faptul că revelaţia a îndrumat acest proces.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să vizualizeze felul în care Cuvintele lui Mormon, plăcile mici 
ale lui Nefi şi prescurtarea făcută de Mormon scrierilor de pe plăcile mari ale lui Nefi se po-
trivesc în Cartea lui Mormon, arătaţi-le graficul intitulat „Plăcile şi legătura dintre acestea şi 
Cartea lui Mormon publicată” din anexa de la sfârşitul acestui manual. Pregătiţi următoa-
rele materiale ajutătoare înainte de începerea orei:
Puneţi laolaltă două cărţi şi o foaie de hârtie. Una dintre cărţi ar trebui să fie de două ori 
mai groasă decât cealaltă. Pe cotorul cărţii mai subţiri lipiţi o foaie pe care scrie Plăcile mici 
ale lui Nefi. Pe cotorul cărţii mai groase, lipiţi o foaie pe care să scrie prescurtarea făcută de 
Mormon scrierilor de pe plăcile mari ale lui Nefi. Pe foaia de hârtie dintre cărţi scrieţi Cuvin-
tele lui Mormon.
Pentru a folosi acest material în clasă, arătaţi cartea care reprezintă prescurtarea făcută de 
Mormon scrierilor de pe plăcile mari ale lui Nefi. Explicaţi că aceste cronici de pe plăcile 
mari ale lui Nefi au fost sursa primară a Cărţii lui Mormon. Din prescurtarea făcută de 
Mormon a scrierilor, Joseph Smith a tradus cărţile Mosia, Alma, Helaman, 3 Nefi şi 4 Nefi.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Cuvintele lui Mormon 1:3. Rugaţi-i să caute ceea ce a 
descoperit Mormon după ce a prescurtat o parte din scrierile de pe plăcile mari ale lui Nefi. 
Pe măsură ce cursanţii spun ceea ce au găsit, ajutaţi-i să înţeleagă că expresia „aceste plăci” 
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se referă la plăcile mici ale lui Nefi. Arătaţi cartea care reprezintă plăcile mici ale lui Nefi. 
Explicaţi că, din această cronică, Joseph Smith a tradus cărţile de la 1 Nefi la Omni.
Rugaţi cursanţii să citească Cuvintele lui Mormon 1:4-6 pentru a afla ce a crezut Mormon 
despre plăcile mici ale lui Nefi.
• Ce a considerat Mormon plăcut pe plăcile mici ale lui Nefi?
• Ce a făcut Mormon cu plăcile mici ale lui Nefi?
Pentru a arăta că Mormon a inclus plăcile mici ale lui Nefi alături de prescurtarea scrierilor 
de pe plăcile mari ale lui Nefi, puneţi cartea mai subţire peste cea mai groasă.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Cuvintele lui Mormon 1:7. Rugaţi membrii clasei 
să caute motivele pentru care Mormon a inclus plăcile mici ale lui Nefi alături de prescurta-
rea scrierilor de pe plăcile mari ale lui Nefi.
• De ce a inclus Mormon plăcile mici alături de prescurtarea scrierilor de pe plăcile mari? (El a 

urmat îndrumarea Spiritului.) A înţeles el toate motivele pentru care trebuia să facă aceasta?
Ajutaţi cursanţii să vadă că Mormon a înţeles câteva dintre motivele pentru care plăcile 
mici erau importante. El a recunoscut valoarea lor spirituală mare şi a fost încântat de pro-
feţiile despre Isus Hristos pe care le conţineau (vezi Cuvintele lui Mormon 1:4-6). Totuşi, el 
nu a ştiut toate motivele pentru care a trebuit să le includă pe lângă partea din plăcile mari 
care cuprinde aceeaşi perioadă istorică. (Pentru a citi despre un motiv despre care Mormon 
nu ştia la acel moment, vedeţi introducerea la Cuvintele lui Mormon în acest manual.)
Rugaţi cursanţii să recitească, în gând, Cuvintele lui Mormon 1:7, căutând doctrine pe care 
Mormon le-a predat despre Domnul. Asiguraţi-vă că înţeleg că Domnul cunoaşte toate 
lucrurile şi că Domnul poate lucra prin intermediul nostru pentru a face voia Sa.
• Cum l-au ajutat aceste doctrine pe Mormon să acţioneze în conformitate cu îndemnurile 

primite?
• Cum vă pot ajuta aceste adevăruri când primiţi îndemnuri de la Spirit?
Încurajaţi cursanţii să revadă situaţia despre care au scris sau la care s-au gândit la începu-
tul orei. Invitaţi-i pe câţiva să povestească despre îndemnurile pe care le-au primit, modul 
în care au acţionat conform acestor îndemnuri şi ce s-a întâmplat ca rezultat al acestui 
lucru. (Asiguraţi-vă că ei înţeleg că nu trebuie să se simtă obligaţi să împărtăşească expe-
rienţe prea personale sau particulare.) Pe măsură ce cursanţii împărtăşesc experienţele lor, 
puteţi adresa următoarele întrebări:
• Aţi ştiut cum vor decurge lucrurile dacă urmaţi îndemnul?
• Ce lucruri v-au oferit hotărârea şi credinţa necesare pentru a acţiona conform 

îndemnului?
Arătaţi cartea care reprezintă prescurtarea făcută de Mormon scrierilor de pe plăcile mari 
ale lui Nefi şi puneţi cartea care reprezintă plăcile mici ale lui Nefi deasupra ei. Apoi, arătaţi 
foaia care reprezintă Cuvintele lui Mormon.
• Cum se potrivesc Cuvintele lui Mormon cu aceste cronici?
Pe măsură ce cursanţii răspund, puneţi foaia reprezentând Cuvintele lui Mormon între cele 
două cărţi. Explicaţi că această carte, Cuvintele lui Mormon, este o legătură între povestea 
de pe plăcile mici ale lui Nefi şi prescurtarea făcută de Mormon scrierilor de pe plăcile mari 
ale lui Nefi.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Cuvintele lui Mormon 1:8. Rugaţi membrii 
clasei să caute ceea ce Mormon a crezut că va rezulta acţionând conform îndrumării de a 
include plăcile mici ale lui Nefi alături de compilaţia cronicilor.
Subliniaţi faptul că toate scrierile pe care cursanţii le-au studiat până acum în acest an din 
Cartea lui Mormon (1 Nefi – Omni) sunt disponibile lor deoarece Mormon a urmat îndem-
nul de a include plăcile mici.
• În ce fel supunerea lui Mormon faţă de îndemnurile Duhului Sfânt v-a binecuvântat viaţa?
• Care sunt câteva învăţături de la 1 Nefi şi până la Omni pe care sunteţi recunoscători să 

le aveţi? De ce sunteţi recunoscători pentru aceste învăţături?
• Gândiţi-vă la dorinţa lui Mormon de a urma îndemnurile spirituale. În ce mod dorinţa 

de a urma îndemnurile spirituale ne poate influenţa viaţa? Cum poate acestă dorinţă să 
influenţeze viaţa altora? (Explicaţi faptul că Domnul îi poate binecuvânta pe alţii prin 
intermediul nostru când urmăm îndrumările Duhului Sfânt.)
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Depuneţi mărturie că, atunci când urmăm îndemnurile Duhului Sfânt, Domnul va lucra „în 
[noi] ca să facă aşa cum este voinţa Sa” (Cuvintele lui Mormon 1:7).

Cuvintele lui Mormon 1:12-18
Regele Beniamin stabileşte pace în ţară.
Scrieţi de la conflict la pace pe tablă. Explicaţi că aceste versete, Cuvintele lui Mormon 1:12-
18, prezintă domnia regelui Beniamin. Acest om neprihănit a înfruntat multe obstacole în 
timpul slujirii sale ca profet şi rege. Împărţiţi-i pe cursanţi în perechi şi rugaţi-i să citească 
Cuvintele lui Mormon 1:12-18. Rugaţi-i să identifice ceea ce regele Beniamin şi ceilalţi 
profeţi au făcut pentru a stabili pace în ţară.
După ce cursanţii au avut timp să citească, rugaţi-i să scrie o afirmaţie în jurnalele lor 
pentru studiul scripturilor care să rezume ce au făcut regele Beniamin şi poporul său pentru 
a trece de la conflict la pace. Invitaţi câţiva cursanţi să scrie afirmaţiile lor pe tablă. Rezuma-
tele cursanţilor pot cuprinde următoarele afirmaţii:
Când urmăm îndrumarea inspirată a profeţilor, putem avea pace.
Prin puterea Domnului, putem depăşi încercări.
Suntem chemaţi să lucrăm cu toată puterea noastră pentru a institui pace.
Îndreptaţi atenţia cursanţilor către versetul 17 din Cuvintele lui Mormon 1, în care Mormon 
spune că regele Beniamin şi „mulţi oameni sfinţi în ţară… spuneau cuvântul lui Dumnezeu 
cu putere şi cu autoritate”. Explicaţi că, în următoarele lecţii, cursanţii vor studia predica 
regelui Beniamin care exemplifică puterea şi autoritatea învăţăturilor lui.

Mosia 1:1-18
Regele Beniamin îi învaţă pe fiii săi despre importanţa scripturilor.
Rugaţi-i pe cursanţi să-şi închipuie că nu ar şti nimic despre scripturi.
• Cum ar fi viaţa voastră dacă nu aţi avea scripturile?
• Fără care adevăruri v-ar fi cel mai greu să trăiţi?
Prezentaţi, pe scurt, Cartea lui Mosia. Explicaţi că, la începutul acestei cărţi, regele Benia-
min îşi arată dorinţa ca fiii săi să continue să înveţe din scripturi (vezi Mosia 1:2). Când 
regele Beniamin le-a predat fiilor săi, el le-a explicat felul în care vieţile lor ar fi fost diferite 
dacă ei nu ar fi primit niciodată scripturile.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Mosia 1:3-8. Rugaţi cursanţii să 
caute modalităţi prin care nefiţii au fost binecuvântaţi deoarece au avut scripturile. Rugaţi 
cursanţii să spună ceea ce au învăţat.
• În ce fel a considerat regele Beniamin că scripturile îi vor ajuta pe fiii săi?
• Care a fost legătura sugerată de regele Beniamin dintre studiul scripturilor şi ţinerea 

poruncilor lui Dumnezeu? (Deşi cursanţii pot folosi alte cuvinte pentru a exprima acest 
lucru, ei trebuie să identifice următorul adevăr: studiul scripturilor ne ajută să cunoaş-
tem şi să ţinem poruncile. Puteţi sugera cursanţilor să scrie acest adevăr în scripturile 
lor, lângă versetele Mosia 1:3–8.)

• Când v-a ajutat studiul scripturilor să ţineţi poruncile?
Depuneţi-vă mărturia că scripturile sunt adevărate şi că ele ne ajută să ţinem poruncile.
Scrieţi următoarele întrebări pe tablă. (Le puteţi scrie înainte de începutul orei.)

Ce plănuia regele Beniamin să anunţe referitor la fiul său Mosia?
Ce a spus regele Beniamin referitor la „un nume” care-i va deosebi pe oameni?
De ce nu fuseseră nefiţii distruşi de lamaniţi?
Care a fost lucrul de care regele Beniamin l-a rugat pe Mosia să aibă grijă?

Rugaţi cursanţii să se gândească un minut, pentru a vedea la câte dintre aceste întrebări pot 
găsi răspunsul în Mosia 1:10-18.
După ce cursanţii au oferit răspunsuri scurte la aceste întrebări, indicaţi faptul că, în cadrul 
următoarelor lecţii, vor studia predica în care regele Beniamin a dat poporului său „un nume 
care nu va fi şters niciodată, decât dacă aceasta se întâmplă prin nelegiuiri” (Mosia 1:12).

Permiteţi-le cursanţilor 
să folosească 
propriile cuvinte
Pe măsură ce cursanţii 
exprimă doctrinele şi 
principiile pe care le 
găsesc în scripturi, nu su-
geraţi că răspunsurile lor 
sunt greşite doar pentru 
că nu au folosit cuvintele 
din manual. Totuşi, dacă 
afirmaţia unui cursant 
este incorectă din punct 
de vedere al doctrinei, 
este responsabilitatea 
dumneavoastră să îl 
ajutaţi sau să o ajutaţi 
să corecteze afirmaţia. 
Dacă faceţi acest lucru 
îi veţi ajuta să înveţe, 
menţinând o atmosferă 
de dragoste şi încredere.
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Introducere
Când regele Beniamin se apropia de sfârşitul vieţii sale 
a dorit să ofere o ultimă predică poporului. Predica sa, 
consemnată în Mosia 2-5 este subiectul acestei lecţii şi 
al lecţiilor 53-55. La începutul predicii, el a vorbit despre 

slujirea sa printre oameni, spunând că, atunci când 
slujim altora, Îi slujim lui Dumnezeu. El, de asemenea, 
a depus mărturie despre starea fericită a celor care ţin 
poruncile lui Dumnezeu.

LECŢIA 52

Mosia 2

Sugestii pentru predare
Notă. Următorul rezumat poate fi folositor dacă doriţi să oferiţi o imagine de ansamblu a 
discursului regelui Beniamin la începutul acestei lecţii.
Spre sfârşitul vieţii sale, regele Beniamin s-a adresat poporului din regatul său lângă tem-
plul din Zarahemla. El a oferit o relatare a slujirii sale printre oameni şi a conştiinţei sale 
curate înaintea lui Dumnezeu şi l-a prezentat pe fiul său Mosia drept noul rege. În acest 
discurs final, care se găseşte în Mosia 2-5, regele Beniamin a împărtăşit mai multe mesaje 
despre diferite subiecte, inclusiv despre importanţa slujirii altora, datoria noastră eternă faţă 
de Tatăl nostru Ceresc, slujirea pe pământ a lui Isus Hristos şi ispăşirea, nevoia de a înlătura 
omul firesc, credinţa în Dumnezeu pentru salvare, a împărtăşi din bunurile noastre celor 
săraci, a păstra iertarea păcatelor şi a deveni fii şi fiice ale lui Hristos prin credinţă şi lucrări 
bune. O notă specială, Mosia 3 conţine un mesaj pe care regele Beniamin l-a primit de la 
un înger.

Mosia 2:1-9
Familiile se adună şi se pregătesc să audă cuvintele regelui Beniamin.
Scrieţi următoarele întrebări în partea de sus a tablei: Cine? Unde? Ce? De ce?
Rugaţi cursanţii să caute în Mosia 2:1-6 detalii care să îi ajute să răspundă la întrebările de 
pe tablă. După ce citesc, invitaţi câţiva cursanţi să scrie pe tablă cât mai multe detalii pentru 
fiecare întrebare. (Explicaţi faptul că oamenii s-au pregătit pentru a primi cuvintele regelui 
Beniamin prin a oferi sacrificii asociate legii lui Moise. Când au făcut aceste sacrificii, oame-
nii şi-au exprimat recunoştinţa faţă de Dumnezeu şi s-au dedicat Lui.)
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 2:9, căutând cuvinte şi expresii care să indice 
ceea ce regele Beniamin a vrut ca oamenii să facă atunci când auzeau cuvintele sale.
• Din cuvintele şi expresiile pe care le-aţi găsit, ce sentimente avea regele Beniamin cu 

privire la mesajul său?
• Potrivit celor consemnate în Mosia 2:9, ce a crezut regele Beniamin că se va întâmpla 

dacă oamenii şi-ar deschide urechile şi inimile să asculte mesajul?
• Ce credeţi că înseamnă să ne deschidem urechile şi inimile în faţa celor care sunt che-

maţi să predea?
Încurajaţi cursanţii să îşi amintească invitaţia regelui Beniamin pe măsură ce studiază me-
sajul său şi când ascultă cuvintele profeţilor din zilele din urmă.

Mosia 2:10-28
Regele Beniamin predă despre importanţa de a sluji lui Dumnezeu şi celorlalţi şi 
despre datoria noastră eternă faţă de Dumnezeu.
Arătaţi cursanţilor ilustraţia „Regele Beniamin se adresează poporului său” (62298; Carte 
cu picturi inspirate din Evanghelie [2009], nr. 74). Amintiţi-le cursanţilor că regele Beniamin 
a adunat poporul său pentru a declara că fiul său Mosia îi va lua locul drept rege şi pentru 
a le da un „nume ca ei să se deosebească de toate popoarele pe care Domnul Dumnezeu 
le-a adus afară din ţara Ierusalimului” (vezi Mosia 1:9-12).

Rezumarea 
discursurilor lungi
Acest manual se concen-
trează asupra discur-
surilor lungi profetice 
precum cel din Mosia 
2-5. Aceste discursuri 
sunt parcurse în mai 
multe lecţii. Poate fi de 
folos să oferiţi un rezu-
mat al acestor discursuri. 
În cazul lecţiei de azi, un 
rezumat îi poate ajuta 
pe cursanţi să înţeleagă 
mai bine scopul predicii 
regelui Beniamin şi 
„schimbarea mare” de 
care oamenii au avut 
parte în inimile lor pe 
măsură ce au ascultat 
(vezi Mosia 5:2).
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Citiţi membrilor clasei, cu glas tare, Mosia 2:10-15. Rugaţi cursanţii să identifice expresii 
care arată grija regelui Beniamin cu privire la slujirea oamenilor şi cu privire la propriul 
statut sau propria recunoaştere. Invitaţi-i să ridice mâinile de fiecare dată când aud una 
dintre aceste expresii. Când îşi ridică mâinile, opriţi-vă din citit şi rugaţi-i să explice ceea ce 
au identificat şi ce ne învaţă aceasta despre regele Beniamin.
Ca parte a discuţiei, împărtăşiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Howard W. Hunter:
„Nu vă îngrijoraţi prea mult de statut… Este important să fim apreciaţi. În centrul atenţiei 
noastre trebuie să fie neprihănirea, nu recunoaşterea; slujirea, nu statutul” („To the Women 
of the Church”, Ensign, nov. 1992, p. 96).
Invitaţi cursanţii să citescă, în gând, Mosia 2:16-17 şi să identifice ce a vrut regele Benia-
min ca oamenii săi să înveţe. Ajutaţi-i să vadă că, atunci când slujim altora, Îi slujim 
lui Dumnezeu. Scrieţi această declaraţie pe tablă. Subliniaţi faptul că Mosia 2:17 este o 
scriptură de bază. Încurajaţi-i pe cursanţi să marcheze acest verset, în mod distinct, pentru 
a-l găsi cu uşurinţă.
Invitaţi cursanţii să se gândească la momente în care au slujit altor oameni.
• Când aţi slujit altora, cum Îi slujeaţi voi, în acelaşi timp, lui Dumnezeu?
• Când v-au binecuvântat alţi oameni viaţa prin slujire? Atunci când v-au slujit, cum au 

slujit, de asemenea, lui Dumnezeu?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Mosia 2:18-24, 34.
• De ce se referea regele Beniamin la el şi la poporul său ca fiind „slujitori netrebnici”? 

(Explicaţi faptul că oamenii fac un profit atunci când primesc mai mult decât dau. Noi 
suntem slujitori netrebnici faţă de Tatăl Ceresc deoarece valoarea binecuvântărilor pe 
care El ni le dă va depăşi, întotdeauna, valoarea slujirii pe care El o primeşte de la noi.)

• Ce binecuvântări aţi primit pentru care vă simţiţi datori lui Dumnezeu?
• De ce este important să realizăm că suntem „veşnic îndatoraţi” lui Dumnezeu? (Răspun-

surile pot include că, atunci când realizăm că suntem datori lui Dumnezeu, recunoştinţa 
noastră se măreşte, dorim să ţinem poruncile şi vrem să slujim celorlalţi mai mult.)

Explicaţi că în Mosia 2:34, cuvântul aduceţi înseamnă a da. Invitaţi cursanţii să mediteze 
asupra modului în care ei pot „[să-i aducă Tatălui Ceresc] tot ceea ce [ei au] şi ce [sunt]”. 
Depuneţi mărturie că, atunci când noi ţinem poruncile lui Dumnezeu şi căutăm să oferim 
slujire sinceră, El ne binecuvântează.

Mosia 2:29-41
Regele Beniamin îndeamnă poporul să fie supus lui Dumnezeu.
Scrieţi ATENŢIE pe tablă. Rugaţi cursanţii să povestească despre o întâmplare când au 
văzut un semn care folosea acest cuvânt sau ceva asemănător. Subliniaţi faptul că astfel de 
avertizări ne pot proteja sau salva viaţa.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 2:32-33, 36-38 căutând lucrurile despre care 
regele Beniamin a atenţionat poporul său. Puteţi explica faptul că în Mosia 2:33, cuvântul 
blestem înseamnă întristare sau suferinţă.
• Ce avertizări a dat regele Beniamin poporului său?
• Cum putem şti dacă începem să urmăm spiritul greşit? De ce este important să recu-

noaştem aceasta din timp?
• Potrivit celor relatate în Mosia 2:38, care sunt consecinţele de care au parte cei care mor 

în păcatele lor?
Subliniaţi învăţătura din Mosia 2:36, conform căreia o persoană, prin comportamentul ei, 
se poate îndepărta de Spiritul Domnului. Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a făcut următoarea observaţie cu privire la recunoaşterea momentu-
lui când începem să ne îndepărtăm de Spirit:
„Trebuie să ne străduim să discernem când ne «[depărtăm] de Spiritul Domnului, şi acesta 
nu va mai avea niciun loc în [noi] ca să [ne] îndrume pe drumurile înţelepciunii, ca să [pu-
tem] fi binecuvântaţi, prosperi şi apăraţi» (Mosia 2:36)…
Dacă gândim, vedem, auzim sau facem ceva care ne distanţează de Spiritul Sfânt, atunci 
trebuie să ne oprim să gândim, să privim, să ascultăm sau să facem acel lucru. Dacă un 

Mosia 2:17 este 
scriptură de bază. 
Folosiţi ideea de predare 
de la sfârşitul lecţiei 
pentru a-i ajuta pe 
cursanţi să o memoreze.
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lucru destinat să ne distreze, de exemplu, ne îndepărtează de Spiritul Sfânt, atunci cu sigu-
ranţă 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, atunci 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).
• Ce a spus vârstnicul Bednar că ne va îndepărta de Duhul Sfânt?
• Cum putem şti când ne-am depărtat de Duhul Sfânt?
Scrieţi AMINTEŞTE-ŢI şi IA ÎN CONSIDERARE pe tablă, lângă ATENŢIE.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 2:40-41. Rugaţi membrii clasei să identifice 
ce a vrut regele Beniamin ca poporul său să ia în considerare şi ce a vrut să-şi amintească. 
Când cursanţii răspund, subliniaţi învăţăturile regelui Beniamin prin a scrie următorul ade-
văr pe tablă: Dacă ţinem poruncile, vom fi binecuvântaţi temporal şi spiritual.
• Când aţi fost martori sau aţi trăit bucuria care decurge din supunerea faţă de poruncile 

Domnului?
Depuneţi mărturie despre adevărul lucrurilor despre care cursanţii au discutat azi. Încheiaţi 
prin a-i încuraja pe cursanţi să stabilească ţeluri de a fi mai supuşi faţă de un lucru pe care 
îl consideră mai dificil şi de a căuta să devină mai buni într-un domeniu cuprins în Progre-
sul personal (pentru tinerele fete) şi Datoria faţă de Dumnezeu (pentru tinerii băieţi).

Scriptură de bază – Mosia 2:17
Invitaţi cursanţii să citească Mosia 2:17, Matei 22:36-40 şi Matei 25:40. Fragmentele din 
Matei prezintă doctrina, dezvăluie cunoaşterea şi clarifică înţelesul versetului Mosia 2:17. 
Încurajaţi-i pe cursanţi să facă un lanţ de versete prin a scrie Matei 22:36-40 lângă Mosia 
2:17, Matei 25:40 lângă Matei 22:36-40 şi Mosia 2:17 lângă Matei 25:40.
Rugaţi câţiva cursanţi să povestească despre momente în care au simţit că Îi slujeau lui 
Dumnezeu, slujind altor oameni.
Invitaţi cursanţii să slujească cuiva înainte de următoarea oră de seminar. Sugeraţi-le să se 
pregătească să împărtăşească experienţele lor legate de această temă (dar asiguraţi-vă că 
înţeleg faptul că nu trebuie să se simtă obligaţi să împărtăşească experienţe prea personale 
sau particulare.)
De asemenea, sugeraţi cursanţilor să memoreze Mosia 2:17 pentru următoarea oră.
Depuneţi mărturie că, atunci când slujim altora cu sinceritate, Îi slujim lui Dumnezeu.
Notă. Dacă nu aveţi timp, puteţi folosi această activitate într-o altă zi, când aveţi mai mult 
timp.

Comentarii şi informaţii generale
Mosia 2:33, 38-39. „Pedeapsă nepieritoare”, „foc 
nestins” şi „chin fără de sfârşit”

Avertizându-i despre consecinţele răzvrătirii împotriva 
lui Dumnezeu, regele Beniamin foloseşte expresiile 

„pedeapsă nepieritoare” (Mosia 2:33), „foc nestins” 
(Mosia 2:38) şi „chin fără de sfârşit” (Mosia 2:39). Pen-
tru a înţelege mai bine aceşti termeni, citiţi cuvintele 
Domnului din Doctrină şi legăminte 19:6-12.
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Mosia 3
Introducere
În continuarea discursului său adresat poporului, regele 
Beniamin a transmis cuvintele pe care un înger i le spu-
sese referitor la slujirea lui Isus Hristos. Regele Beniamin 
a mărturisit că, prin credinţă în Isus Hristos şi pocăinţă, 

cei care au păcătuit pot primi salvare. El, de asemenea, 
ne-a învăţat că, prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos, 
o persoană care se supune chemărilor Spiritului Sfânt 
„înlătură omul firesc şi devine un sfânt” (Mosia 3:19).

Sugestii pentru predare
Notă. Dacă în lecţia anterioară i-aţi încurajat pe cursanţi să memoreze şi să pună în practică 
Mosia 2:17, le puteţi da acum ocazia de a-şi împărtăşi experienţele la un moment dat în 
timpul orei. Asiguraţi-vă că nu folosiţi prea mult timp pentru această recapitulare. Lăsaţi 
destul timp pentru a discuta doctrinele şi principiile din Mosia 3.

Mosia 3:1-10
Regele Beniamin rosteşte cuvintele unui înger referitoare la ispăşirea lui Isus 
Hristos.
Expuneţi un pahar gol şi un recipient cu apă. Invitaţi un cursant să arate cât de multă apă 
ar pune în pahar pentru o persoană care ar dori doar să guste puţină apă. Apoi, rugaţi-l să 
arate câtă apă ar turna pentru cineva care vrea să se sature. Invitaţi cursanţii să mediteze 
asupra următoarei întrebări:
• Dacă apa reprezintă bucurie, cât de multă aţi vrea în pahar?
Explicaţi cursanţilor că învăţăturile din Mosia 3 îi vor ajuta să vadă cum pot fi plini de 
bucurie.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 3:2-5. Rugaţi membrii clasei să identifice 
sursa mesajului regelui Beniamin din Mosia 3.
Subliniaţi faptul că Mosia 3 conţine declaraţia unui înger despre „veşti bune, de mare 
bucurie” (Mosia 3:3). Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Mosia 
3:5-10. Rugaţi membrii clasei să caute cuvinte şi expresii pentru a-i ajuta să aprecieze mai 
bine misiunea lui Isus Hristos. Sugeraţi-le să marcheze aceste cuvinte şi expresii. Invitaţi 
câţiva cursanţi să împărtăşească expresiile şi cuvintele pe care le-au găsit.
• Ce vă ajută să înţelegeţi Mosia 3:7 referitor la misiunea Salvatorului?
• De ce credeţi că îngerul a spus că acest mesaj va aduce mare bucurie?
Invitaţi cursanţii să scrie o frază în jurnalul pentru studiul scripturilor sau în caietul pentru 
seminar, pentru a rezuma cele relatate în Mosia 3:5-10. După ce au avut destul timp să 
scrie, invitaţi-i pe câţiva să împărtăşească ceea ce au scris. Rezumatele cursanţilor trebuie să 
arate că ei au înţeles din învăţăturile îngerului că Isus Hristos a suferit pentru ca noi să 
fim salvaţi de păcatele noastre.
Adresaţi următoarea întrebare după ce cursanţii îşi împărtăşesc răspunsurile:
• Ce simţiţi atunci când vă gândiţi la ceea ce Salvatorul a făcut pentru voi?
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să aprofundeze înţelegerea suferinţei Salvatorului, împărtăşiţi 
următoarea declaraţie a vârtnicului James E.T almage, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli:
„Agonia lui Hristos din grădina Ghetsimani 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 I-au provocat o asemenea tortură care să-L facă să sângereze 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 

Adresaţi întrebări care 
să-i invite pe cursanţi 
să împărtăşească 
sentimente şi mărturii
Pentru a-i ajuta pe cur-
sanţi să se pregătească 
să-şi împărtăşească 
sentimentele şi mărtu-
riile, adresaţi-le întrebări 
care îi vor ajuta să se 
gândească la experien-
ţele pe care le-au avut 
în legătură cu principiul 
sau doctrina discutată. 
Întrebaţi: „În ce mod aţi 
ajuns la această cunoaş-
tere…?” sau „Când aţi 
simţit…?”. Apoi, invi-
taţi-i să-şi împărtăşească 
experienţele şi sentimen-
tele. Acceptarea acestei 
invitaţii va permite 
Duhului Sfânt să le 
mărturisească adevărul 
atât lor, cât şi colegilor 
de clasă.
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acestei lumi”, 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).

Mosia 3:11-27
Regele Beniamin depune mărturie că prin ispăşirea lui Isus Hristos, putem 
îndepărta omul firesc şi putem deveni sfinţi.
Spuneţi cursanţilor că regele Beniamin a împărtăşit descrierea îngerului referitoare la 
diferite grupuri de oameni şi la felul în care ispăşirea lui Isus Hristos se aplică fiecărui grup. 
Scrieţi următoarele întrebări pe tablă. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 3:11-13, 
16 căutând răspunsuri la următoarele întrebări:

Cum se aplică ispăşirea:
Celor care mor fără a cunoaşte Evanghelia?
Celor care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu şi păcătuiesc cu bună ştiinţă?
Copiilor care mor înainte de vârsta responsabilităţii?

După ce le-aţi acordat suficient timp, rugaţi cursanţii să împărtăşească răspunsurile la 
aceste întrebări. (Pentru a-i ajuta să răspundă la prima întrebare, rugaţi-i să citească 
Doctrină şi legăminte 137:7-10. Pentru a-i ajuta să răspundă la a treia întrebare, rugaţi-i să 
citească Moroni 8:8, 17 şi Doctrină şi legăminte 29:46-47.)
Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H.Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, despre efectul ispăşirii aupra tuturor copiilor Tatălui Ceresc:
„Noi citim că «sângele Lui ispăşeşte păcatele celor… care au murit fără a cunoaşte voinţa lui 
Dumnezeu în legătură cu ei sau care au păcătuit fără să ştie» (Mosia 3:11). În mod similar, 
«sângele lui Hristos ispăşeşte pentru [prunci]» (Mosia 3:16). Aceste învăţături, care arată că 
puterea de înviere şi de purificare a ispăşirii este pentru toţi, dezmint afirmaţia că harul lui 
Dumnezeu îi salvează doar pe câţiva aleşi. Harul Lui este pentru toţi. Aceste învăţături ale 
Cărţii lui Mormon dezvoltă viziunea noastră şi lărgesc înţelegerea noastră despre dragostea 
Sa în care îi include pe toţi şi despre efectul universal al ispăşirii Sale pentru toţi oamenii, de 
pretutindeni” („Toţi oamenii de pretutindeni”, Ensign sau Liahona, mai 2006, p. 77).
• Ce principiu învăţăm din Mosia 3:12 despre felul în care ni se aplică ispăşirea? (Vom fi 

salvaţi de păcatele noastre pe măsură ce dăm dovadă de credinţă în Isus Hristos şi 
ne pocăim.)

• Conform acestui verset, ce se va întâmpla cu cei care nu dau dovadă de credinţă în Isus 
Hristos şi nu se pocăiesc?

Subliniaţi faptul că Mosia 3:19 este o scriptură de bază. Încurajaţi cursanţii să marcheze 
acest verset, în mod distinct, pentru a-l găsi cu uşurinţă. De asemenea, atrageţi atenţia în 
Mosia 3:19 la felul în care îngerul foloseşte termenul „omul firesc”. Pentru a-i ajuta pe cur-
sanţi să înţeleagă această expresie, citiţi următoarea explicaţie din Ghidul pentru Scripturi:
Omul firesc este „o persoană care alege să fie influenţată de pasiuni, dorinţe, pofte şi 
simţurile cărnii mai mult decât de îndemnurile Duhului Sfânt. O astfel de persoană poate 
înţelege lucrurile fizice, dar nu lucrurile spirituale. Toţi oamenii sunt carnali, sau muritori, 
datorită căderii lui Adam şi a Evei. Fiecare persoană trebuie să se nască din nou prin ispăşi-
rea lui Isus Hristos” (Ghidul pentru scripturi „Omul firesc”, scriptures.lds.org).
Scrieţi următoarele întrebări pe tablă. Rugaţi cursanţii să caute răspunsuri la întrebări pe 
măsură ce caută, în linişte, în Mosia 3:19.

Cum a descris îngerul relaţia dintre omul firesc şi Dumnezeu?
Potrivit celor relatate în acest verset, cum putem înlătura omul firesc?

Subliniaţi faptul că prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos, o persoană nu renunţă doar 
la „omul firesc”. Ea „devine sfânt”. Pe lângă faptul că ne salvează de păcat, Salvatorul ne 
transformă în persoane mai bune decât am putea noi vreodată deveni singuri. El ne ajută 
să devenim mai asemănători Lui. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă această doctrină, 
citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli:

Mosia 3:19 este 
scriptură de bază. 
Folosiţi ideea de predare 
de la sfârşitul lecţiei 
pentru a-i ajuta pe 
cursanţi să o memoreze.
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„Atât mâinile nevinovate, cât şi inima curată sunt necesare pentru a urca pe muntele Dom-
nului şi pentru a sta în locul Lui cel sfânt [vezi Psalmii 24:3-4].

Permiteţi-mi să vă sugerez faptul că mâinile devin nevinovate prin procesul 
înlăturării omului firesc şi prin biruirea păcatului şi a influenţelor rele din 
viaţa noastră, prin ispăşirea Salvatorului. Inimile devin curate pe măsură ce 
primim puterea Sa întăritoare de a face bine şi de a deveni mai buni. Toate 
dorinţele noastre neprihănite şi toate faptele noastre bune, atât de necesare, 
nu vor putea niciodată să ne facă să avem mâini nevinovate şi o inimă curată. 

Ispăşirea lui Isus Hristos este cea care oferă atât puterea purificatoare şi mântuitoare care ne 
ajută să biruim păcatul, cât şi puterea sfinţitoare şi întăritoare care ne ajută să devenim mai 
buni decât am putea vreodată dacă ne-am bizui doar pe propriile noastre puteri. Ispăşirea 
infinită este atât pentru păcătosul, cât şi pentru sfântul din fiecare dintre noi” („Mâini 
nevinovate şi o inimă curată”, Ensign sau Liahona, nov. 2007, p. 82).
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să rezume ceea ce au învăţat din Mosia 3:19, adresaţi următoa-
rele întrebări:
• Care sunt câteva dintre adevărurile Evangheliei pe care le găsiţi în Mosia 3:19?
Cursanţii pot enumera câteva doctrine din acest verset, inclusiv următoarele:
Omul firesc este un duşman al lui Dumnezeu.
Când ne supunem chemărilor Duhului Sfânt, noi îndepărtăm omul firesc.
Prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos putem îndepărta omul firesc şi putem 
deveni sfinţi.
Invitaţi cursanţii să răspundă la una dintre următoarele întrebări în jurnalul pentru studiul 
scripturilor. (Scrieţi aceste întrebări pe tablă înainte de oră, scrieţi-le pe o foaie sau citiţi-le 
rar pentru ca să le poată scrie în jurnalele lor pentru studiul scripturilor.)
• Ce puteţi face pentru a vă supune mai mult „chemărilor Duhului Sfânt”? Ce veţi face în 

următoarea săptămână pentru a deveni mai buni din acest punct de vedere? 
• Ce calitate a unui copil enumerată în Mosia 3:19 trebuie să dezvoltaţi cel mai mult? Ce 

veţi face în următoarea săptămână pentru a dezvolta această calitate? 
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să aprecieze mai mult ispăşirea lui Isus Hristos, citiţi-le Mosia 
3:23-26. Explicaţi că expresia „cupa mâniei lui Dumnezeu” din versetul 26 se referă la 
suferinţa finală a celor care păcătuiesc cu bună ştiinţă şi nu se pocăiesc. Rugaţi, apoi, un 
cursant să citească Doctrină şi legăminte 19:16-19. Rugaţi cursanţii să caute cuvântul cupă 
în versetul 18.
• Ce a făcut Isus Hristos pentru ca noi să nu trebuiască să bem „din cupa mâniei lui Dum-

nezeu”? (El a băut din acea cupă, luând asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre. 
Dacă ne pocăim cu adevărat, nu va trebui să suferim pedeapsa.)

Încheiaţi lecţia prin a vă depune mărturia despre adevărurile discutate în această lecţie.

Scriptură de bază – Mosia 3:19
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să memoreze Mosia 3:19, împărţiţi-i pe perechi. Rugaţi-i să 
citească, cu glas tare, Mosia 3:19, fiecare membru al echipei citind câte un cuvânt. Rugaţi-i 
să repete acest exerciţiu de câteva ori. Puteţi modifica această activitate prin a ruga fiecare 
partener să citească două sau trei cuvinte deodată.
Acest exerciţiu îi va ajuta pe cursanţi să se familiarizeze cu conţinutul acestui verset şi va 
ajuta la memorarea versetului. Încurajaţi-i să termine de memorat Mosia 3:19 singuri. 
Notă. Dacă nu aveţi timp, puteţi folosi această activitate pentru însuşirea scripturilor de 
bază într-o altă zi, când aveţi mai mult timp.
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Mosia 4
Introducere
Motivaţi de învăţăturile regelui Beniamin, oamenii s-au 
pocăit şi au primit iertarea păcatelor lor. Ei erau „um-
pluţi de bucurie” şi aveau „pace în conştiinţă” (Mosia 
4:3). Regele Beniamin a continuat să-i înveţe, ajutân-
du-i să înţeleagă că trebuiau să „[păstreze] iertarea 

păcatelor [lor]” (Mosia 4:12). Pentru a face aceasta, el 
i-a comparat cu cerşetori, care depind de Dumnezeu 
pentru a fi salvaţi. El, de asemenea, i-a avertizat cu pri-
vire la pericolul de a nu fi atenţi la gândurile, cuvintele 
şi acţiunile lor.

Sugestii pentru predare

Mosia 4:1-8
Poporul regelui Beniamin primeşte iertarea păcatelor şi este plin de bucurie şi pace.
Invitaţi cursanţii să mediteze asupra următoarei întrebări:
• Cum putem şti că am primit iertare pentru păcatele noastre?
Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Harold B. Lee:

„Când vine momentul în care aţi făcut tot ce vă stă în putere pentru a vă 
pocăi de păcatele dumneavoastră, oricine aţi fi şi oriunde v-aţi afla, şi aţi 
făcut tot ce v-a stat în putinţă pentru a repara greşeala; dacă este ceva care vă 
poate afecta calitatea de membru al Bisericii şi aţi discutat acest lucru cu 
autoritatea potrivită a preoţiei, atunci veţi dori să primiţi acel răspuns care să 
confirme dacă Dumnezeu a acceptat sau nu acest lucru. Când vă cercetaţi 

sufletul, dacă veţi căuta şi găsi pace sufletească, veţi şti că Domnul a acceptat pocăinţa 
dumneavoastră” („Stand Ye in Holy Places”, Ensign, iulie 1973, p. 122).
Amintiţi-le cursanţilor că regele Beniamin a împărtăşit cuvintele unui înger referitoare la 
modul în care putem primi iertarea păcatelor. Amintiţi-le în mod specific de cuvintele înge-
rului referitoare la omul firesc, care este un duşman al lui Dumnezeu, şi la consecinţele care 
îi aşteaptă pe cei care mor fără a se pocăi de păcate (vezi Mosia 3:19, 23-27).
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 4:1-2 căutând expresii care indică felul în care a 
reacţionat poporul regelui Beniamin la cuvintele îngerului. Rugaţi câţiva cursanţi să împăr-
tăşească expresiile pe care le-au găsit. Îi puteţi ajuta pe cursanţi să înţeleagă expresia „stare 
carnală” prin a le explica faptul că acest cuvânt, carnal, este opusul cuvântului spiritual. De 
asemenea, se referă la dorinţele trupului, în loc de dorinţa spirituală de a ne apropia de 
Domnul. Rugaţi cursanţii să citească Alma 41:11 şi apoi să explice expresia „stare carnală” 
folosind propriile lor cuvinte. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine expresia „mai 
nevrednici decât nisipul pământului”, invitaţi-i să citească Helaman 12:4-8. Apoi, rugaţi-i să 
explice, folosind propriile cuvintele, în ce mod o persoană care refuză să urmeze sfatul Dom-
nului poate fi descrisă ca fiind mai nevrednică decât ţărâna pământului. Asiguraţi-vă că ei 
înţeleg că Tatăl Ceresc nu îi consideră pe copiii Săi mai nevrednici decât nisipul pământului.
Subliniaţi faptul că, atunci când oamenii şi-au dat seama că erau păcătoşi, s-au pocăit, 
dând dovadă de credinţă în Isus Hristos şi ispăşirea Sa. Invitaţi un cursant să citească, cu 
glas tare, Mosia 4:3. Rugaţi membrii clasei să fie atenţi la modul în care oamenii au ştiut că 
au fost iertaţi de păcatele lor.
• Potrivit celor relatate în Mosia 4:3, care sunt sentimentele pe care le simt cei care sunt 

iertaţi de Domnul?
• Oamenii au primit iertarea păcatelor lor datorită „credinţei mari pe care o aveau în Isus 

Hristos”. Prin ce lucruri au dat ei dovadă de credinţă? (Vezi Mosia 4:1-2.)
• Folosind propriile cuvinte, ce putem învăţa din Mosia 4:1-3 despre a primi iertarea 

păcatelor? (Un posibil răspuns este că, atunci când dăm dovadă de credinţă în Isus 
Hristos şi ne pocăim sincer, primim iertarea păcatelor noastre. Invitaţi cursanţii să 
marcheze cuvintele şi expresiile cheie din Mosia 4:1-3 care subliniază acest principiu.)
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Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Neil L. Anderson, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, rezumând ce trebuie să facem pentru a primi iertarea păcatelor:

„Atunci când ne mărturisim cu sinceritate păcatele, reparăm ce putem faţă 
de cel căruia i-am greşit şi abandonăm păcatele prin ţinerea poruncilor, 
suntem în curs de a primi iertare. Cu timpul vom simţi că neliniştea mâhnirii 
noastre descreşte, ştergând «vinovăţia din inimile noastre» (Alma 24:10) şi 
aducându-ne «pace în conştiinţă» (Mosia 4:3).
Cei care vă pocăiţi cu adevărat, dar pare că nu puteţi găsi alinare,continuaţi 

să ţineţi poruncile. Vă promit, alinarea va veni la timpul hotărât de Domnul. Vindecarea, de 
asemenea, necesită timp” („Pocăiţi-vă… ca Eu să vă pot vindeca”, Ensign sau Liahona, nov. 
2009, p. 42).
Invitaţi cursanţii să scrie în jurnalele pentru studiul scripturilor sau caietele pentru seminar 
ceea ce au învăţat despre pocăinţă pe măsură ce au discutat despre Mosia 4:1-3. De aseme-
nea, rugaţi-i să scrie despre modul în care îşi pot dovedi credinţa în Isus Hristos când caută 
iertarea păcatelor lor.
Explicaţi că, după ce a văzut atitudinea poporului când s-a pocăit, regele Beniamin le-a 
reamintit de dependenţa lor faţă de Domnul. Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu 
glas tare, din Mosia 4:4-8. Rugaţi membrii clasei să găsească ce dorea regele Beniamin ca 
poporul său să înţeleagă după ce a primit iertarea păcatelor sale.
• Potrivit celor relatate în aceste verste, care sunt „condiţiile prin care [noi] putem fi salvaţi”?
După ce cursanţii au răspuns la această întrebare, invitaţi-i să recitească, în gând, Mosia 
4:4-8 căutând expresii care să descrie oamenii care au primit salvarea. Sugeraţi-le să mar-
cheze aceste cuvinte şi expresii. Adresaţi următoarele întrebări:
• Ce credeţi că însemnă să fii „sârguincios în ţinerea poruncilor [Domnului]”?
• Care sunt câteva fapte care arată că o persoană şi-a „pus încrederea în Domnul”? 
• În ce fel aţi văzut „bunătatea lui Dumnezeu” şi „puterea Lui fără de asemănare”?
Subliniaţi faptul că pocăinţa şi supunerea necesită multă muncă şi efort din partea noastră. 
Totuşi, oricât de greu am lucra, nu putem obţine iertarea păcatelor noastre sau darul salvării 
fără ispăşirea lui Isus Hristos.

Mosia 4:9-30
Regele Beniamin predă despre păstrarea iertării păcatelor.
Scrieţi păstraţi iertarea păcatelor pe tablă. Spuneţi-le cursanţilor că, după ce poporul a primit 
iertarea păcatelor, regele Beniamin i-a învăţat cum să păstreze acea stare pură şi curată.
• De ce este atât de important ca fiecare dintre noi să ştim?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 4:9-11 pentru a afla ce trebuie să facem pentru 
a păstra iertarea păcatelor. După ce le-aţi oferit suficient timp, rugaţi-i să împărtăşească 
ceea ce au aflat. Scrieţi aceste răspunsuri pe tablă. Răspunsurile pot include că trebuie să ne 
reamintim de măreţia lui Dumnezeu, să fim umili, să ne rugăm zilnic şi să fim sârguincioşi 
în credinţă.
Adresaţi următoarea întrebare pentru a-i ajuta pe cursanţi să-şi mărească înţelegerea şi să 
aplice ceea ce au citit:
• Regele Beniamin ne-a învăţat că trebuie să „credem în Dumnezeu”(Mosia 4:9). El, de 

asemenea, a vorbit despre a gusta din dragostea lui Dumnezeu şi a ne aminti întot-
deauna „măreţia lui Dumnezeu” (Mosia 4:11). Ce experienţe v-au ajutat să realizaţi că 
Dumnezeu este real şi puternic şi că El vă iubeşte?

• Cum ne ajută faptul de a ne aminti de puterea, bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu să 
fim mai dornici să ne supunem Lui?

Citiţi cursanţilor, cu glas tare, Mosia 4:12. Rugaţi-i să identifice în acest verset binecuvântă-
rile care vin la cei care fac ceea ce ne este predat în Mosia 4:5-11.
Explicaţi că Mosia 4:13-16 conţine descrierea oferită de regele Beniamin a oamenilor care 
păstrează iertarea păcatelor lor. Împărţiţi cursanţii în trei grupuri. Rugaţi primul grup să 
caute în Mosia 4:13, al doilea grup să caute în Mosia 4:14-15 şi al treilea grup să caute 
în Mosia 4:16. Rugaţi fiecare cursant să citească versetul care i-a fost desemnat în mod 
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individual şi să identifice atitudini şi calităţi pe care regele Beniamin spune că le regăsim la 
persoanele care doresc să păstreze iertarea păcatelor.
După ce le-aţi oferit suficient timp, invitaţi-i să împărtăşească ceea ce au găsit. Pe măsură 
ce răspund, subliniaţi adevărul conform căruia, dacă ne umilim în faţa lui Dumnezeu şi 
încercăm să dezvoltăm calităţi asemănătoare lui Hristos, noi vom putea păstra ierta-
rea păcatelor noastre. Ajutaţi cursanţii să pună în practică ceea ce învaţă adresând una sau 
ambele întrebări pe măsură ce menţionează fiecare calitate şi atitudine:
• De ce credeţi că această atitudine (sau calitate) este de ajutor pentru a păstra iertarea 

păcatelor?
• Când aţi văzut exemple ale acestei atitudini (sau calităţi)?
Regele Beniamin a folosit o alegorie care îi poate ajuta pe cursanţi să aprecieze binecuvân-
tările pe care le-au primit de la Domnul şi să îi motiveze să dezvolte calităţile despre care 
au studiat în Mosia 4:13-16. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 4:16-23.
• Conform celor relatate de regele Beniamin, în ce fel suntem noi toţi cerşetori?
• Cum ne poate ajuta această cunoaştere să fim mai înţelegători cu alţii?
• Pentru cei care nu pot oferi nimic cerşetorilor sau pentru cei care au puţin de oferit, ce 

sfat oferă regele Beniamin în Mosia 4:24-26?
• În Biserică, astăzi, cum ne ajută oferirea darului de post să urmăm sfatul din Mosia 4:26? 

Cum pot participa tinerii la oferirea darului de post? (Răspunsurile pot cuprinde: ei pot 
posti, alte persoane pot contribui la darul de post şi, în anumite părţi ale lumii, deţinători 
ai Preoţiei aaronice adună darurile de post de la membrii episcopiei sau ramurii.)

Subliniaţi faptul că, având atât de multe lucruri bune pe care trebuie să le facem, câteodată este 
greu să găsim echilibrul în vieţile noastre. Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 4:27.
• Ce credeţi că înseamnă să facem toate lucrurile în „înţelepciune şi ordine”?
• Cum vă poate ajuta acest sfat?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 4:29-30. Subliniaţi faptul că Mosia 4:30 
este o scriptură de bază. Îi puteţi încuraja pe cursanţi să marcheze acest verset, în mod 
distinct, pentru a-l găsi cu uşurinţă.
• Care este legătura dintre gândurile, cuvintele şi faptele noastre? Ce putem face pentru a 

fi mai atenţi? Cum ne putem ajuta reciproc?
Acordaţi-le cursanţilor câteva minute pentru a scrie în jurnalele lor pentru studiul scriptu-
rilor despre modul în care principiile din Mosia 4:9-30 îi pot ajuta în încercarea de a păstra 
iertarea păcatelor lor. Depuneţi mărturie despre dragostea Domnului pentru fiecare dintre 
ei şi dorinţa Sa ca ei să se pocăiască şi să păstreze iertarea păcatelor.

 Scriptură de bază – Mosia 4:30
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să vadă legătura dintre gânduri, cuvinte şi fapte, aşa cum este 
descrisă în Mosia 4:30, citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft Benson:
„Păstraţi-vă gândurile curate. Aceia care au gânduri curate nu fac fapte rele. În faţa lui 
Dumnezeu nu sunteţi responsabil doar pentru faptele dumneavoastră, ci şi pentru contro-
larea gândurilor dumneavoastră. Deci, trăiţi astfel încât să nu vă roşiţi de jenă dacă gân-
durile şi faptele dumneavoastră ar fi proiectate pe un ecran la Biserică. 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»” (în Conference Report, oct. 1964, p. 
60; citat din Proverbele 23:7).
Explicaţi că lumina şi întunericul nu pot fi amândouă în acelaşi loc. Lumina risipeşte întu-
nericul. De exemplu, muzica potrivită, imaginile înălţătoare, activităţile bune, gândurile şi 
cuvintele curate vor invita Spiritul în vieţile noastre şi ne vor înlătura gândurile necurate 
din minte. Ajutaţi-i pe cursanţi să înţeleagă că pot învinge întunericul umplându-şi vieţile 
cu lumină.
• Ce putem face pentru a menţine gândurile, cuvintele şi faptele curate?
Încurajaţi cursanţii să facă planuri pentru a-şi umple vieţile cu lumină. Îi puteţi ruga să-şi 
scrie planurile în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Mosia 4:30 este 
scriptură de bază. 
Folosiţi ideea de predare 
de la sfârşitul lecţiei 
pentru a-i ajuta pe 
cursanţi să o memoreze.

Să scriem inspiraţiile
Vârstnicul Richard G.
Scott, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, i-a 
încurajat pe cursanţi să 
scrie inspiraţiile pe care 
le primesc:„Dezvoltaţi-vă 
abilitatea de a învăţa 
prin ceea ce vedeţi şi, 
în special, prin ceea 
ce Duhul Sfânt vă face 
să simţiţi… 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” 
(„To Acquire Knowledge 
and the Strength to Use 
It Wisely”, Ensign, iunie 
2002, p. 32).
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Introducere
Mosia 5 cuprinde sfârşitul discursului regelui Beniamin 
către poporul său, a cărui consemnare a început în Mo-
sia 2. Ca urmare a credinţei lor în cuvintele regelui Be-
niamin, oamenii au avut parte de o schimbare în inimă. 

Ei au intrat într-un legământ cu Dumnezeu şi au luat 
asupra lor numele lui Isus Hristos. Precum este consem-
nat în Mosia 6, regele Beniamin a dat împărăţia sa fiului 
său, Mosia, care a condus după exemplul tatălui său.
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Mosia 5-6

Sugestii pentru predare

Mosia 5:1-4
Poporul regelui Beniamin descrie schimbarea mare de care a avut parte prin 
intermediul Spiritului.
Înainte de oră, scrieţi următoarele întrebări pe tablă:

Aţi simţit vreodată că trebuie să vă schimbaţi din punct de vedere spiritual?
Ce aţi făcut?
Dacă aţi avut parte de o schimbare, aţi păstrat efectele schimbării până în această zi?

Rugaţi cursanţii să răspundă la aceste întrebări în jurnalul pentru studiul scripturilor sau în 
caietul pentru seminar. Apoi, citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului David A. Bednar, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„Esenţa Evangheliei lui Isus Hristos implică o schimbare fundamentală şi permanentă a 
însăşi naturii noastre, făcută posibilă prin bizuirea pe «meritele şi mila şi harul lui Mesia cel 
Sfânt» (2 Nefi 2:8). Când alegem să-L urmăm pe Învăţător, noi alegem să ne schimbăm – 
să fim născuţi din nou spiritual” („Trebuie să vă naşteţi din nou”, Ensign sau Liahona, mai 
2007, p. 20).
Le puteţi sugera cursanţilor să scrie în scripturile lor, lângă Mosia 5:2 sau în jurnalul pentru 
studiul scripturilor, următorul citat: „Când alegem să-L urmăm pe Învăţător, noi alegem să ne 
schimbăm” (vârstnicul David A. Bednar).
• În cel fel alegem să fim schimbaţi atunci când alegem să Îl urmăm pe Isus Hristos?
Acordaţi-le cursanţilor câteva minute pentru a se uita peste Mosia 2-4. Le puteţi sugera 
să citească rezumatele capitolelor. Întrebaţi-i ce îşi mai amintesc din aceste capitole. Apoi, 
invitaţi-i să citească, în gând, Mosia 5:1.
• Ce a dorit regele Beniamin să ştie de la poporul său?
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 5:2-5, căutând răspunsurile poporului la între-
barea regelui Beniamin. Înainte să citească, le puteţi explica faptul că, în versetul 2, cuvântul 
înclinare se referă la natura unei persoane – dorinţele şi temperamentul său. După ce citesc, 
adresaţi-le următoarele întrebări pentru a-i ajuta să analizeze versetele:
• Ce a spus poporul despre înclinările lui?
• Ce a determinat această schimbare a înclinărilor? (Ei au crezut în învăţăturile regelui 

Beniamin referitoare la Isus Hristos şi ispăşirea Sa, iar datorită Spiritul au avut parte de o 
shimbare în inimă.)

Subliniaţi faptul că o schimbare în inimă înseamnă mai mult decât o schimbare a com-
portamentului. Când avem parte de o schimbare în inimă, devenim oameni noi, schimbaţi 
prin puterea ispăşirii Salvatorului. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă acest adevăr, 
citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli:
„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 ase-
menea, faptul de a face bine, de a fi buni şi acela de a deveni mai buni… Această schimbare 
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mare nu este doar rezultatul unei munci asidue sau al impunerii unei discipline personale 
mai stricte. Este mai degrabă consecinţa unor schimbări fundamentale a dorinţelor noastre, 
a motivelor noastre şi a naturii noastre, care sunt posibile prin ispăşirea lui Hristos, Dom-
nul. Obiectivul nostru spiritual este de a birui atât păcatul, cât şi dorinţa de a păcătui, atât 
pata, cât şi asuprirea păcatului” („Mâini nevinovate şi o inimă curată”, Ensign sau Liahona, 
nov. 2007, p. 81-82).
• De ce credeţi că avem nevoie de ispăşirea lui Isus Hristos pentru a ne schimba cu 

adevărat?
Îndrumaţi atenţia cursanţilor către expresia „datorită Spiritului Domnului cel Atotputernic” 
din Mosia 5:2. Poate fi necesar să menţionaţi că atotputernic înseamnă care are toată pute-
rea. Ce putem învăţa din Mosia 5:2-4 referitor la modalitatea prin care putem avea parte de 
o schimbare mare în vieţile noastre?
Pe măsură ce cursanţii discută această întrebare, asiguraţi-vă că înţeleg faptul că, atunci 
când ne exercităm credinţa în Isus Hristos şi primim Duhul Sfânt, putem avea parte 
de o mare schimbare în inimă.
Explicaţi că a avea parte de o schimbare mare în inimă este un proces care durează întreaga 
viaţă, nu este un moment din viaţa noastră. Împărtăşiţi următoarea declaraţie a preşedinte-
lui Ezra Taft Benson:
„Să devenim asemenea lui Hristos este un proces care durează întreaga viaţă şi, de cele mai 
multe ori, presupune o creştere şi o schimbare treptate, aproape imperceptibile…
Adevărata pocăinţă presupune o schimbare în inimă şi nu doar o schimbare a comporta-
mentului… De cele mai multe ori, pocăinţa nu presupune o schimbare senzaţională sau 
dramatică, ci este mai degrabă un progres către evlavie, urmat constant, pas cu pas” („A 
Mighty Change of Heart”, Ensign, oct. 1989, p. 5).
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să pună în practică acest principiu şi să-şi evalueze progresul cu 
privire la schimbarea măreaţă din inima lor, rugaţi-i să răspundă în jurnalele pentru studiul 
scripturilor la următoarele întrebări: (Puteţi să scrieţi aceste întrebări pe tablă înainte de 
oră, le puteţi scrie pe o foaie sau le puteţi citi lent pentru ca să le poată scrie în jurnalele 
pentru studiul scripturilor.)
• Cum s-a schimbat înclinarea voastră, pe măsură ce L-aţi urmat pe Salvator?
• Ce trebuie să faceţi pentru ca Domnul să continue să vă ajute cu această schimbare?
Oferiţi la unul sau doi cursanţi ocazia de a-şi împărtăşi răspunsurile la aceste întrebări. 
Asiguraţi-vă că ei înţeleg că nu trebuie să se simtă obligaţi să împărtăşească experienţe sau 
gânduri prea personale sau particulare.

Mosia 5:5-15
Poporul regelui Beniamin intră într-un legământ cu Dumnezeu şi primeşte un 
nume nou.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 5:5. Rugaţi membrii clasei să fie atenţi 
la acele lucruri pe care poporul regelui Beniamin era dornic să le facă deoarece avuseseră 
parte de o schimbare a inimii.
• Ce erau oamenii dornici să facă acum că înclinările lor fuseseră schimbate prin interme-

diul ispăşirii lui Isus Hristos?
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine ce înseamnă un legământ, acordaţi-le 
câteva minute pentru a studia această temă în mod individual. Le puteţi sugera să studieze 
această temă în Bible Dictionary sau în Fidel credinţei sau să caute versete despre acest su-
biect în indexul Cărţii lui Mormon sau al triplei combinaţii. După ce au avut suficient timp, 
rugaţi cursanţii să se grupeze doi câte doi şi să explice unul altuia legămintele, folosind 
propriile cuvinte.
• Care sunt cuvintele sau expresiile din Mosia 5:5 care arată sinceritatea dorinţei poporu-

lui de a face legăminte cu Dumnezeu şi de a ţine legămintele făcute? (Răspunsurile 
pot include „să îndeplinim voinţa Lui”, „în toate lucrurile” şi „până la sfârşitul zilelor 
noastre”.)

• Care sunt cuvintele sau expresiile din Mosia 5:5 care vă reamintesc de promisiunea pe 
care o reînnoim de fiecare dată când luăm din împărtăşanie?

Permiteţi-le cursanţilor 
să explice
Din când în când, rugaţi 
cursanţii să explice doc-
trine sau principii unii 
altora. Făcând aceasta, 
îi veţi ajuta pe cursanţi 
să-şi fortifice credinţa 
şi să înţeleagă mai 
bine Evanghelia lui Isus 
Hristos. De asemenea, 
îi veţi ajuta să înveţe să 
împărtăşească adevăru-
rile Evangheliei cu alţii.
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MoSIa 5-6

• Cum ne ajută faptul de a face şi a ţine legăminte în procesul de continuare a schimbării 
inimii?

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 1:11. Rugaţi-i să caute un motiv pentru care 
regele Beniamin şi-a adunat poporul. (Pentru a le da un nume.) Explicaţi faptul că în Mosia 
5:7-15 este consemnată explicaţia dată de regele Beniamin cu privire la numele pe care 
îl promisese poporului său. Acordaţi-le cursanţilor câteva minute pentru a se uita peste 
Mosia 5:7-14, căutând cuvintele nume şi chemat. Le puteţi sugera cursanţilor să sublinieze 
aceste cuvinte de fiecare dată când apar.
Invitaţi câţiva cursanţi să spună cum şi-au primit numele. De exemplu, îi puteţi ruga să vă 
spună despre modalitatea prin care părinţii le-au ales numele sau îi puteţi întreba dacă 
numele lor are o semnificaţie aparte. Apoi, întrebaţi-i pe membrii clasei:
• Care este semnificaţia unui nume? (Pe tablă, scrieţi răspunsurile cursanţilor la această 

întrebare. Răspunsurile pot include faptul că prin intermediul numelui suntem cunoscuţi, 
numele este asociat cu identitatea noastră, este o modalitate prin care suntem deosebiţi 
de alţii şi, de obicei, ne duce cu gândul la o reputaţie şi aşteptări datorită familiei căreia îi 
este asociat.)

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 5:7-8. Rugaţi cursanţii să caute numele 
pe care regele Beniamin l-a dat poporului său. Rugaţi-i să caute cuvinte şi expresii care să 
indice importanţa acelui nume. Îi puteţi încuraja să sublinieze aceste cuvinte şi expresii.
• Ce nume a dat regele Beniamin poporului său?
• Ce cuvinte şi expresii aţi găsit? Ce vă învaţă aceste cuvinte şi expresii despre numele lui 

Hristos?
• Când luăm asupra noastră numele lui Isus Hristos? (Asiguraţi-vă că înţeleg faptul că 

luăm asupra noastră numele lui Isus Hristos când facem şi ţinem legăminte sfinte.)
Pe măsură ce cursanţii discută aceste versete, este posibil să aibă nevoie de ajutor în a în-
ţelege doctrina referitoare la faptul că putem deveni „copiii lui Hristos” (Mosia 5:7). Puteţi 
sublinia faptul că un tată dă viaţă unui copil. Noi suntem copii de spirit ai Tatălui Ceresc. 
Noi suntem, de asemenea, copii ai taţilor de pe pământ, care, alături de mamele noastre, 
ne-au oferit posibilitatea de a trăi pe pământ în trupuri fizice. Referindu-se la Mosia 5:7, 
preşedintele Joseph Fielding Smith ne-a învăţat că Isus Hristos, de asemenea, „devine Tatăl 
nostru” deoarece El „ne oferă viaţă, viaţă eternă, prin ispăşirea pe care a înfăptuit-o pentru 
noi”. Preşedintele Smith a explicat: „Noi devenim copiii, fii şi fiice ale lui Isus Hristos, prin 
legămintele noastre de a fi supuşi Lui” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce A. McConkie,  
3 vol. [1954-1956], 1:29).
Îndemnaţi-i pe cursanţi să se uite la cuvintele de pe tablă care descriu semnificaţia unui 
nume.
• Cum ne pot ajuta cuvintele de pe tablă să înţelegem importanţa de a lua asupra noastră 

numele lui Isus Hristos?
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 5:9-13, căutând alte sfaturi ale regelui Beniamin 
cu privire la a lua numele lui Isus Hristos asupra noastră. Le puteţi sugera cursanţilor să 
citească aceste versete ca şi cum regele Beniamin le-ar vorbi personal. Împărţiţi cursanţii în 
echipe şi rugaţi-i să discute următoarele întrebări, folosindu-se de ceea ce tocmai au citit: 
(Puteţi scrie aceste întrebări pe tablă sau le puteţi înmâna scrise pe o foaie de hârtie.)
• Gândiţi-vă la ce înseamnă să luăm asupra noastră numele lui Hristos. Ce credeţi că 

înseamnă să avem numele lui Hristos scris în inimile noastre? Care sunt binecuvântările 
pe care le primesc cei care au numele lui Hristos scris în inimă?

• Gândiţi-vă la oamenii pe care îi cunoaşteţi şi care dau dovadă de respect faţă de numele 
lui Hristos. Ce fac aceste persoane pentru a-şi arăta respectul şi dragostea faţă de numele 
lui Hristos?

Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 5:15. Invitaţi membrii clasei să caute fapte 
care îi caracterizează pe cei care ţin legămintele făcute.
• Ce întrebări ne-am putea adresa pentru a evalua cât de bine am luat asupra noastră 

numele lui Hristos?
Împărtăşiţi-vă sentimentele referitoare la ceea ce înseamnă să luaţi asupra dumneavoas-
tră numele lui Isus Hristos. Depuneţi mărturie despre importanţa acestui lucru în viaţa 
dumneavoastră.
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LeCţIa 55

Mosia 6:1-7
Mosia începe domnia ca rege.
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 6:1-3, şi să găsească ce a făcut regele Beniamin 
înainte ca mulţimea să plece.
• De ce credeţi că a fost important să consemneze numele tuturor oamenilor care intraseră 

în legământ? De ce a numit regele Beniamin preoţi printre oameni?
Explicaţi că, după ce a vorbit oamenilor, regele Beniamin a încredinţat domnia fiului său, 
Mosia. Regele Beniamin a murit trei ani mai târziu. Invitaţi un cursant să citească, cu glas 
tare, Mosia 6:6-7. Rugaţi membrii clasei să caute cuvinte şi expresii care arată că Mosia a 
urmat exemplul tatălui său şi i-a ajutat pe oameni să continuie să simtă o mare schimbare 
în inimile lor.
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Lecţia pentru studiul acasă
Cuvintele lui Mormon – Mosia 6 (unitatea 11)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le-au învă-
ţat cursanţii în timp ce au studiat Cuvintele lui Mormon – Mosia 6 
(unitatea 11) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a 
lecţiei dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Cuvintele lui 
Mormon – Mosia 2)
Când au studiat despre experienţa lui Mormon privind faptul 
de a urma îndemnul Spiritului şi de a include scrierile de 
pe plăcile mici ale lui Nefi în cronica sa, cursanţii au învăţat 
că Domnul cunoaşte toate lucrurile. Regele Beniamin ne-a 
învăţat că, dacă nefiţii nu ar fi avut scripturile, ei ar fi rătăcit 
în necredinţă şi că studiul scripturilor ne ajută să cunoaştem 
şi să ţinem poruncile. El a predat poporului său principii 
importante precum: când slujim altora, Îi slujim lui Dumne-
zeu. Când ne simţim datori lui Dumnezeu, noi vrem să slujim 
altora şi recunoştinţa noastră creşte. Dacă ţinem poruncile, 
vom fi binecuvântaţi atât temporal, cât şi spiritual.

Ziua 2 (Mosia 3)
Regele Beniamin a vorbit despre cuvintele unui înger care a 
adus „veşti bune, de mare bucurie” despre venirea Domnu-
lui pe pământ. Cursanţii au învăţat că a fost profeţit cu mai 
mult de 100 de ani înainte ca evenimentele să aibă loc că 
Isus Hristos va suferi pentru ca noi să fim salvaţi de păca-
tele noastre. Vom fi salvaţi de păcatele noastre dacă dăm 
dovadă de credinţă în Isus Hristos şi ne pocăim. Dacă urmăm 
îndemnurile Duhului Sfânt, putem înlătura omul firesc prin 
ispăşirea lui Isus Hristos.

Ziua 3 (Mosia 4)
Mesajul regelui Beniamin face ca poporul său să fie plin de 
Spiritul Domnului. Cursanţii au învăţat că, atunci când dăm 
dovadă de credinţă în Isus Hristos şi ne pocăim sincer, primim 
iertarea păcatelor. Regele Beniamin a predat poporului său 
că, dacă ne umilim în faţa lui Dumnezeu şi încercăm să dez-
voltăm însuşiri asemănătoare cu cele ale lui Hristos, noi vom 
putea păstra iertarea păcatelor.

Ziua 4 (Mosia 5-6)
Când au citit despre schimbarea care a venit asupra poporu-
lui regelui Beniamin, cursanţii au învăţat că, atunci când dăm 
dovadă de credinţă în Isus Hristos şi primim Spiritul Sfânt, 
putem avea parte de o mare schimbare în inimă. Poporul 
regelui Beniamin a promis să facă voia Domnului şi să ţină 
poruncile Sale, arătând că noi luăm asupra noastră numele 
lui Isus Hristos când facem şi ţinem legăminte sfinte.

Introducere
Această lecţie îi va ajuta pe cursanţi să înţeleagă învăţăturile date 
de regele Beniamin fiilor săi şi poporului său cu trei ani înainte de 
a muri. Regele Beniamin a învăţat poporul cum să primească şi să 
păstreze iertarea păcatelor dând dovadă de credinţă în Isus Hristos.

Sugestii pentru predare

Cuvintele lui Mormon
Nefi şi Mormon îşi arată încrederea în Dumnezeu.
Invitaţi un cursant să citească 1 Nefi 9:2-3 pentru a le reaminti 
cursanţilor că Nefi primise poruncă să facă două rânduri de plăci. 
Ajutaţi-i să înţeleagă faptul că în acest pasaj, expresia „aceste 
plăci” se referă la plăcile mici ale lui Nefi, care conţin, în primul 
rând, o consemnare a lucrurilor sacre. Rugaţi un cursant să 
citească, cu glas tare, 1 Nefi 9:4. Rugaţi membrii clasei să afle 
care este scopul plăcilor mari (o relatare despre domnia regilor şi 
despre războaiele poporului).

Amintiţi cursanţilor că, în timp ce Mormon făcea prescurtarea 
scrierilor de pe plăcile mari ale lui Nefi, el a descoperit plăcile 
mici printre alte cronici. El a fost inspirat de Duhul Sfânt să 
includă ceea ce a găsit pe plăcile mici alături de prescurtarea 
făcută de el, chiar dacă nu a ştiut motivul (vezi Cuvintele lui 
Mormon 1:7).

Invitaţi jumătate dintre membrii clasei să caute în 1 Nefi 9:5-6 
motivul pentru care Nefi a primit porunca de a face plăcile mici. 
Invitaţi cealaltă jumătate să caute în Cuvintele lui Mormon 1:6-7 
motivul pentru care Mormon a decis să includă scrierile de pe 
plăcile mici în prescurtarea sa. După ce membrii clasei prezintă 
ceea ce au găsit, rugaţi-i să spună ce ne învaţă aceste pasaje 
din Nefi şi Mormon despre Domnul. (Cursanţii pot folosi cuvinte 
diferite, dar asiguraţi-vă că înţeleg faptul că Domnul cunoaşte 
toate lucrurile.)

• Care a fost „scopul înţelept”viitor la care au făcut referire atât 
Nefi, cât şi Mormon? (Domnul ştia că în anul 1828, plăcile 
mici urmau să înlocuiască cele 116 pagini pierdute din manus-
crisul Cărţii lui Mormon. Vezi unitatea 6, ziua 1, din îndruma-
rul de studiu pentru cursanţi.)

• Cum vă poate ajuta înţelegerea faptului că Domnul cunoaşte 
toate lucrurile din viitor să aveţi credinţa de a vă supune 
îndemnurilor spirituale pe care le primiţi?

Dacă consideraţi că este nevoie să alocaţi mai mult timp pentru 
această parte a lecţiei, rugaţi cursanţii să împărtăşească expe-
rienţe în care au fost îndemnaţi de Spirit să facă ceva şi în care 
au aflat motivul pentru care au fost îndemnaţi să facă acel lucru 
mai târziu.
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LeCţIa pentRu StuDIuL aCaSă

Mosia 1
Regele Beniamin cheamă poporul să se adune.
Explicaţi faptul că plăcile mici ale lui Nefi cuprind istoria nefiţilor 
începând cu slujirea lui Lehi, până când regele Mosia a unit 
poporul lui Nefi şi al lui Zarahemla şi fiul lui Mosia, Beniamin, a 
domnit peste regat în neprihănire. Regelui Beniamin îi fuseseră 
încredinţate cronicile sfinte (Vezi Omni 1:23, 25.)

Spre sfârşitul vieţii sale, regele Beniamin l-a rugat pe fiul său, 
Mosia, să adune poporul laolaltă. Invitaţi cursanţii să citească 
Mosia 1:10-11 şi să caute motivele pentru care regele Beniamin 
a dorit să vorbească poporului. (El a vrut să anunţe că Mosia 
urma să fie noul rege şi să dea poporului un nume.)

Mosia 2-6
Regele Beniamin îi învaţă pe oameni despre ispăşirea 
Salvatorului.
Arătaţi cursanţilor ilustraţia „Regele Beniamin se adresează 
poporului său” (62298; Carte cu picturi inspirate din Evanghelie 
[2009], nr. 74). Citiţi Mosia 2:12-19 membrilor clasei. Invitaţi 
cursanţii să ridice mâna când aud expresii care dezvăluie carac-
terul regelui Beniamin. Când ridică mâna, opriţi-vă din citit şi 
rugaţi-i să explice ceea ce au identificat şi felul în care acestea ne 
dezvăluie caracterul regelui Beniamin.

Îi puteţi întreba pe cursanţi ce au învăţat despre slujire din Mosia 
2:17. (Răspunsurile cursanţilor trebuie să arate faptul că au 
înţeles că, atunci când slujim altora, Îi slujim lui Dumnezeu.) 
Puteţi, de asemenea, să rugaţi membrii clasei să recite Mosia 
2:17, care este scriptură de bază. Îi puteţi invita pe cursanţi 
să vorbească despre felul în care I-au slujit lui Dumnezeu, de 
curând, prin a sluji altora.

Scrieţi următorele versete pe tablă sau pe o foaie de hârtie. Nu 
includeţi răspunsul dintre paranteze. Desemnaţi fiecare cursant 
să citească unul dintre aceste versete. Amintiţi-le că predica 
regelui Beniamin s-a concentrat asupra acestui subiect:„Salvarea 
[poate] veni pentru copiii oamenilor… numai prin şi în numele 
lui Hristos, Domnul Atotputernic” (Mosia 3:17). Fiecare dintre 
aceste versete ne învaţă ceva despre acest subiect.

 1. Mosia 2:20-25, 34. (Când acceptăm faptul că suntem 
îndatoraţi lui Dumnezeu, recunoştinţa noastră creşte.)

 2. Mosia 3:7-11, 17-18. (Isus Hristos a suferit pentru ca noi 
să fim salvaţi de păcatele noastre. Dacă dăm dovadă de 

credinţă în Isus Hristos prin pocăinţă, vom fi salvaţi de păca-
tele noastre.)

 3. Mosia 3:12-16, 19-21. (Dacă urmăm îndemnurile Spiritu-
lui Sfânt, prin ispăşirea lui Isus Hristos, noi putem înlătura 
omul firesc şi deveni sfinţi.)

 4. Mosia 4:5-8, 19-21, 26. (Dacă ne umilim în faţa lui Dumne-
zeu şi încercăm să dezvoltăm calităţi asemănătoare cu cele 
ale lui Hristos, noi vom putea păstra iertarea păcatelor.)

După ce le-aţi acordat cursanţilor suficient timp, permiteţi-le să 
împărtăşească în faţa clasei sau într-un grup ceea ce au învăţat. 
Apoi, rugaţi câţiva cursanţi să aleagă un principiu şi să explice 
felul în care îl pot aplica în viaţa lor.

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 4:1-3. Rugaţi 
membrii clasei să fie atenţi şi să caute modul în care poporul a 
reacţionat la cuvintele regelui Beniamin. Apoi, invitaţi un cursant 
să citească, cu glas tare, Mosia 5:1-2, 5-8. Rugaţi membrii clasei 
să caute modalităţi prin care putem lua numele Domnului asupra 
noastră. Asiguraţi-vă că membrii clasei înţeleg acest principiu: 
Noi luăm asupra noastră numele lui Isus Hristos când fa-
cem şi ţinem legăminte sfinte. Le puteţi aminti cursanţilor că 
unul dintre motivele pentru care regele Beniamin i-a adunat pe 
oameni a fost ca să îi înveţe despre legăminte. El, de asemenea, 
l-a uns pe fiul său, Mosia, ca rege peste popor (vezi Mosia 6:3).

În încheiere, întrebaţi-i pe cursanţi dacă vreunul dintre ei doreşte 
să-şi împărtăşească sentimentele despre cum se simte ştiind că a 
luat asupra sa numele lui Isus Hristos la botez. Rugaţi-i să medi-
teze asupra următoarelor întrebări:

• Cum puteţi pune în practică principiile din predica regelui 
Beniamin?

• Ce înseamnă pentru voi să luaţi asupra voastră numele lui Isus 
Hristos?

Puteţi depune mărturie despre bucuria care vine atunci când 
avem credinţă în Isus Hristos şi ne bazăm pe ispăşirea Sa.

Unitatea următoare (Mosia 7-17)
Întrebaţi cursanţii: I-aţi lua apărarea lui Isus Hristos chiar dacă, 
făcând aceasta, aţi putea fi omorât? Informaţi cursanţii că 
săptămâna următoare veţi studia despre învăţăturile profetului 
Abinadi. Încurajaţi-i să caute mesajul pe care Abinadi dorea să îl 
împărtăşească nefiţilor, chiar dacă el ştia că urma să fie omorât.
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Sugestii pentru predare

Mosia 7
Amon găseşte ţara lui Lehi-Nefi şi află despre felul în care poporul regelui Limhi 
a devenit înrobit de către lamaniţi.
Scrieţi pe tablă următoarele: a jeli: a regreta sau a fi trist
• Care sunt câteva motive din cauza cărora oamenii pot jeli?
Invitaţi cursanţii să citească, cu glas tare, Mosia 7:24 şi rugaţi membrii clasei să urmărească 
în scripturi. Subliniaţi expresia „toate acestea din cauza nedreptăţii”. Explicaţi că acest verset 
se referă la lucruri care s-au întâmplat din cauza alegerilor greşite ale unui grup de oameni. 
Invitaţi cursanţii să se gândească dacă au jelit vreodată pentru un lucru care s-a întâmplat 
„din cauza nedreptăţii”. Explicaţi că astăzi vor studia Mosia 7-8 pentru a învăţa despre un 
rege pe nume Limhi şi despre motivul pentru care poporul său a jelit. Invitaţi cursanţii să 
caute lucrurile pe care Limhi a încurajat poporul să le facă pentru a-şi depăşi tristeţea.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 7:1. 
Rugaţi membrii clasei să identifice două locuri menţionate 
în aceste versete. Desenaţi pe tablă prima reprezentare 
grafică din această lecţie şi invitaţi cursanţii să facă acelaşi 
lucru în jurnalul pentru studiul scripturilor sau în caietul 
pentru seminar. Când folosiţi această reprezentare grafică, 
explicaţi faptul că Biserica nu are o poziţie oficială privind 
amplasarea geografică a evenimentelor din Cartea lui Mor-
mon, cu excepţia faptului că ele au avut loc pe meleagurile 
americane.
Notă. Pe măsură ce studiază Cartea lui Mosia, cursanţii vor 
adăuga mai multe detalii la această reprezentare grafică. 
Pentru a vă asigura că au destul loc să adauge aceste detalii, 
copiaţi reprezentarea grafică pe tablă aşa cum apare aici. 
Atrageţi atenţia asupra spaţiului lăsat gol, înainte ca mem-
brii clasei să înceapă să deseneze. (Reprezentarea grafică 
completă se găseşte în anexa de la sfârşitul acestui manual.)
Explicaţi faptul că, atunci când familia lui Lehi a ajuns pe 
pământul făgăduit, ea s-a stabilit în ţara lui Nefi (care mai 
este numită câteodată ţara lui Lehi-Nefi sau ţara primei 
moşteniri). La scurt timp după ce Lehi a murit, Domnul i-a 
poruncit lui Nefi să fugă în pustiu, luând cu el pe toţi cei care au dorit să-l urmeze. Poporul lui 
Nefi a continuat să trăiască în ţara lui Nefi, dar era separat de cei care i-au urmat pe Laman şi 
Lemuel. După mulţi ani, Domnul a poruncit unui grup de nefiţi să fugă din ţara lui Nefi. Acest 
grup s-a stabilit, în cele din urmă, în ţara numită Zarahemla, care era la nord de ţara lui Nefi.

Introducere
Cu aproximativ 80 de ani înainte ca Mosia, fiul regelui 
Beniamin, să devină rege, un bărbat pe nume Zenif 
a condus un grup de nefiţi din Zarahemla în ţara lui 
Nefi, pe care au considerat-o „ţara moştenirii lor” (vezi 
Omni 1:27-30). Regele Mosia a consimţit ca un bărbat 
pe nume Amon să conducă un grup mic către ţara lui 
Nefi pentru a afla ce s-a întâmplat cu grupul condus 
de Zenif. Amon şi tovarăşii săi au descoperit că urmaşii 

grupului lui Zenif erau înrobiţi de către lamaniţi. Limhi, 
nepotul lui Zenif, era regele lor. Venirea lui Amon a 
adus speranţă lui Limhi şi poporul său. Limhi l-a între-
bat pe Amon dacă putea tălmăci inscripţiile de pe cele 
24 de plăci de aur pe care poporul său le descoperise. 
Amon a explicat că regele din Zarahemla, regele Mosia, 
era văzător şi putea tălmăci aceste cronici din vechime. 

LECŢIA 56

Mosia 7-8

Imagine de ansamblu privind călătoriile din Mosia 7-24

Ţara lui 
Zarahemla

Ţara lui Nefi 
(Lehi-Nefi)



208

LeCţIa 56

După multe generaţii, un bărbat pe nume Zenif a condus un grup de nefiţi către ţara 
lui Nefi ca să „stăpânească ţara moştenirii lor” (vezi Omni 1:27-30). Zenif făcuse parte 
dintr-un alt grup care eşuase în încercarea de a se stabili în acea zonă (vezi Mosia 9:1-2). 
Invitaţi cursanţii să deseneze o săgeată de la Zarahemla la ţara lui Nefi şi să scrie pe ea 
„grup de nefiţi condus de Zenif”. Acest grup a părăsit Zarahemla cu aproximativ 80 de ani 
înainte ca Mosia să devină rege.

Invitaţi cursanţii să parcurgă repede Mosia 7:1 şi să caute 
lucrurile pe care Mosia voia să le afle. După ce împărtăşesc 
ceea ce au găsit, invitaţi-i să citească Mosia 7:2-3 pentru a 
descoperi ce a făcut Mosia pentru a găsi răspuns la întreba-
rea sa. Rugaţi cursanţii să deseneze o a doua săgeată de la 
Zarahemla la ţara lui Nefi, reprezentând călătoria făcută de 
grupul condus de Amon şi să o denumească astfel.
Rezumaţi Mosia 7:4-11 prin a explica faptul că Amon a 
găsit oraşul în care locuiau urmaşii poporului lui Zenif, sub 
domnia nepotului lui Zenif, Limhi. Limhi a văzut grupul 
condus de Amon în afara porţilor oraşului. Crezând că ei 
erau unii dintre preoţii ticăloşi ai tatălui său decedat, Noe, 
a ordonat gărzilor sale să-i prindă şi să-i ducă în închisoare 
(vezi Mosia 21:23). El i-a obligat să-i răspundă la întrebări 
după două zile. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 
7:12-15 şi să caute care a fost reacţia lui Limhi când a aflat 
cine era Amon şi de unde era.
•  De ce a fost Limhi atât de fericit să afle că Amon era din 

ţara lui Zarahemla?
Faceţi, din nou, referire la cuvântul a jeli de pe tablă. 
Rezumaţi Mosia 7:16-19 explicând faptul că regele Limhi 

şi-a adunat poporul pentru a-l prezenta pe Amon, pentru a le vorbi despre cauza tristeţii şi 
regretului lor şi pentru a-i ajuta să ştie la cine să apeleze pentru eliberare.
Scrieţi pe tablă cuvântul cauze sub definiţia lui a jeli. Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe 
rând, din Mosia 7:20-28. Rugaţi membrii clasei să caute cauzele pe care Limhi le-a identifi-
cat ca stând la baza încercărilor şi tristeţii lor. (Poate fi de ajutor să le spuneţi cursanţilor că 
profetul menţionat în Mosia 7:26 este Abinadi, care a fost omorât în timpul domniei regelui 
Noe, tatăl lui Limhi.) După ce au fost citite versetele, invitaţi câţiva cursanţi să scrie pe 
tablă, sub cauze, ceea ce au găsit.
• Care pare să fi a fost principala cauză a suferinţei poporului? (nedreptatea sau păcatul)
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 7:29-32. Invitaţi-i să aleagă o expresie care arată 
faptul că Limhi a înţeles legătura dintre păcatele poporului şi tristeţea lui. (Le puteţi explica 
faptul că pleavă se referă la resturile care rămân după ce grâul a fost treierat. În Mosia 7:30, 
a „culege [pleavă]” înseamnă a primi ceva nefolositor.) Invitaţi câţiva cursanţi să citească şi 
să explice cuvintele pe care le-au ales.
• Cum ne poate ajuta faptul de a recunoaşte consecinţele păcatelor noastre?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 7:33. Rugaţi membrii clasei să caute ceea 
ce Limhi a rugat poporul să facă.
• Ce principii putem învăţa de la Limhi şi poporul său despre efectul admiterii faptului că 

am greşit şi despre părerea de rău pentru păcatele noastre? (Pe măsură ce cursanţii iden-
tifică adevărurile din acest capitol, ajutaţi-i să vadă că recunoaşterea că am păcătuit şi 
părerea de rău ne pot ajuta să ne întoarcem către Domnul pentru eliberare. Puteţi 
scrie acest principiu pe tablă.)

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine acest principiu, rugaţi-i să-şi imagineze că 
au o persoană dragă căreia îi pare rău pentru păcatele comise şi doreşte să se pocăiască şi să 
se întoarcă la Domnul, dar nu ştie cum să facă aceasta. Depuneţi mărturie că sfatul lui Limhi 
oferit poporului său în Mosia 7:33 conţine modalitatea de a depăşi tristeţea şi regretul rezultate 
în urma păcatului. Invitaţi cursanţii să caute în Mosia 7:33 expresii care ar putea ajuta pe cineva 
să înveţe cum să se „[întoarcă spre] Domnul”. (Le puteţi sugera să sublinieze aceste expresii.)
După ce au avut suficient timp să caute, invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească expresiile 
găsite. Rugaţi fiecare cursant să explice înţelesul expresiei pe care a găsit-o prin (1) a o reda 
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în cuvintele proprii sau (2) prin a da exemple de fapte sau atitudini de care ar da dovadă o 
persoană care încearcă să pună în practică principiile care se găsesc în aceste expresii.
Rugaţi cursanţii să se gândească dacă au păcate de care încă nu s-au pocăit şi care pricinu-
iesc tristeţe şi regret atât lor, cât şi celor dragi. Invitaţi cursanţii să răspundă la următoarea 
întrebare în jurnalul pentru studiul scripturilor:
• Cum puteţi pune în practică în viaţa voastră învăţăturile din Mosia 7:33?
Împărtăşiţi-vă mărturia că, atunci când ne întoarcem către Domnul cu toată inima şi cu 
toată mintea, El ne va elibera pe noi din tristeţea cauzată de păcat.

Mosia 8
Amon află despre cele 24 de plăci de aur şi îi spune lui Limhi despre un văzător 
care poate traduce inscripţiile de pe aceastea.
Rugaţi doi cursanţi să vină în faţa clasei. Legaţi la ochi unul dintre cursanţi şi apoi puneţi 
cărţi, foi de hârtie şi alte obiecte inofensive pe podea. Rugaţi-l pe celălalt cursant să-l 
îndrume pe acesta pentru a putea ajunge de partea cealaltă a clasei fără să atingă obiectele 
de pe podea. Apoi rugaţi-l pe celălalt cursant să se lege la ochi. Rearanjaţi obiectele de pe 
podea şi rugaţi-l pe primul cursant să-l direcţioneze. Totuşi, de această dată, cursantul legat 
la ochi nu va urma instrucţiunile, în mod intenţionat. (Vorbiţi cu respectivul cursant înain-
tea orei şi rugaţi-l să ignore instrucţiunile.)
• De ce este important să ascultăm pe cineva care poate vedea lucruri pe care noi nu le 

putem vedea?
Rezumaţi Mosia 8:5-12 explicând faptul că Limhi trimisese 
un grup să aducă ajutor din Zarahemla înainte de sosirea 
lui Amon. Grupul a rătăcit în pustiu şi în loc să găsească 
Zarahemla, au găsit rămăşiţele unei civilizaţii distruse. 
Acolo, ei au descoperit 24 de plăci de aur inscripţionate. 
(Puteţi explica faptul că ruinele descoperite de oamenii lui 
Limhi erau tot ceea ce mai rămăsese din civilizaţia iaredită.) 
O cronică a iarediţilor, luată de pe cele 24 de plăci de aur, 
este inclusă în Cartea lui Mormon ca fiind Cartea lui Eter.) 
Adăugaţi această călătorie la reprezentarea grafică de pe 
tablă, aşa cum se vede în desenul de pe această pagină. Ru-
gaţi cursanţii să o adauge şi ei la reprezentarea lor grafică. 
Explicaţi faptul că regele Limhi a dorit să înţeleagă scrierile 
inscripţionate pe cele 24 de plăci. El l-a întrebat pe Amon 
dacă ştia pe cineva care le-ar putea tălmăci.
Invitaţi un cursant să citească răspunsul lui Amon din 
Mosia 8:13-15. Rugaţi membrii clasei să caute titlul pe care 
Amon l-a folosit pentru a descrie persoana care are puterea 
de a tălmăci astfel de cronici. Rugaţi cursanţii să citească, în 
gând, Mosia 8:16-19, căutând alte abilităţi ale unui văzător. 
Rugaţi câţiva cursanţi să spună ce au găsit.
Scrieţi următoarea afirmaţie pe tablă: Domnul cheamă profeţi, văzători şi revelatori 
pentru binele omenirii.
• Câţi văzători avem astăzi pe pământ? (Cincisprezece – membrii Primei Preşedinţii şi 

Cvorumul celor Doisprezece Apostoli.)
• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care profeţii, văzătorii şi revelatorii ni le fac cunos-

cute? (Dacă membrii clasei nu ştiu să răspundă, întrebaţi-i ce ne-au făcut cunoscut văză-
torii despre subiecte precum căsătoria şi familia, educaţia, divertismentul şi mass-media 
sau puritatea sexuală.)

• În ce fel a fost viaţa voastră binecuvântată de profeţii, văzătorii şi revelatorii din zilele 
noastre?

Le puteţi spune despre felul în care profeţii, văzătorii şi revelatorii v-au binecuvântat viaţa. 
Invitaţi cursanţii să citească şi să mediteze asupra unei cuvântări de la conferinţa generală 
rostită de un membru al Primei Preşedinţii sau al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli şi 
să urmeze sfatul din acea cuvântare.
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Introducere
În timpul domniei regelui Mosia 1, Zenif a condus un 
grup de nefiţi din Zarahemla pentru a se stabili printre 
lamaniţii din ţara lui Nefi. Mosia 9-22 conţine o relatare 
a experienţelor acestui grup. Regele lamaniţilor le-a 
permis oamenilor lui Zenif să se stabilească printre ei 

deoarece plănuia, în secret, să îi ia în robie. Tradiţiile 
false ale lamaniţilor şi ura pentru nefiţi au dus, în cele 
din urmă, la război. Oamenii lui Zenif şi-au pus nădej-
dea în Domnul pentru putere şi au reuşit să-i alunge pe 
lamaniţi din ţara lor.

LECŢIA 57

Mosia 9-10

Sugestii pentru predare

Mosia 9:1-13
Zenif conduce un grup de nefiţi pentru a se întoarce în ţara lui Nefi.
Rugaţi-i pe cursanţi să se gândească la un moment în care doreau ceva foarte mult. Invitaţi 
câţiva să vă spună despre aceste experienţe. Explicaţi-le că astăzi vor învăţa despre un om 
care a dorit ceva atât de mult încât nu a putut vedea posibilele consecinţe ale dorinţei sale.
Invitaţi cursanţii să se uite la reprezentarea grafică a călătoriilor pe care au început să o 
deseneze la lecţia precedentă. Reamintiţi-le că un om pe nume Amon a condus un grup 
care a călătorit din Zarahemla şi i-a găsit pe Limhi şi poporul său în ţara lui Nefi. (Le puteţi 
explica faptul că în Cartea lui Mormon se povesteşte despre doi bărbaţi pe nume Amon. 
Unul este cel despre care vor învăţa astăzi. Celălalt a fost un fiu al lui Mosia care a devenit 
misionar măreţ printre lamaniţi. Cursanţii vor începe să citească despre el în Mosia 27.) 
Rugaţi cursanţii să deschidă la Mosia 7-8 şi să caute datele care apar fie în josul paginii, fie 
în rezumatul capitolului (circa 121 î.H.). Rugaţi-i să compare aceste date cu cele din Mosia 
9 (circa 200 î.H., înainte cu aproximativ 80 de ani). Întrebaţi-i dacă cineva poate explica 
schimbarea bruscă a datelor.
Explicaţi faptul că de la Mosia 8 la Mosia 9 firul narativ este dat cu 80 de ani în urmă pentru 
a oferi o relatare despre Zenif, bunicul regelui Limhi. Invitaţi un cursant să citească, cu glas 
tare, prefaţa făcută de Mormon cronicii lui Zenif la începutul lui Mosia 9. Apoi, rugaţi un alt 
cursant să citească, cu glas tare, Mosia 9:1-2.

Rugaţi cursanţii să adauge la reprezentarea lor grafică săgeţi 
care să reprezinte călătoria făcută de primul grup care a 
mers de la Zarahemla spre ţara lui Nefi. Subliniaţi faptul că 
Zenif făcea parte din acest grup. Aşa cum se vede în repre-
zentarea grafică de la această pagină, săgeata trebuie să in-
dice, de asemenea, faptul că grupul s-a întors la Zarahemla. 
Pe săgeată trebuie scris „Câţiva nefiţi caută să recâştige ţara 
lui Nefi.” (Reprezentarea grafică completată se găseşte în 
anexa de la sfârşitul acestui manual.)
Rugaţi un alt cursant să citească Mosia 9:3-4. Invitaţi restul 
membrilor clasei să urmărească în scripturi, câutând (1) 
ceea ce Zenif a dorit să obţină atât de mult şi (2) ceea ce nu 
şi-a adus aminte.
•  Ce înseamnă a fi prea zelos? (Să fii prea dornic sau exce-

siv de interesat în a obţine ceva.)
•  Ce credeţi că înseamnă să fii prea leneş să-ţi aminteşti de 

Domnul?
Explicaţi faptul că, deoarece Zenif era prea zelos şi leneş 
în a-şi aduce aminte de Domnul, el a făcut o greşeală. 
Rugaţi un cursant să citească Mosia 9:5-7, 10, căutând acea 
greşeală.

Date în notele de 
subsol şi rezumatele 
capitolelor
Arătaţi cursanţilor că 
date aproximative apar 
la baza fiecărei pagini 
(sau în rezumatul capi-
tolului) din Cartea lui 
Mormon pentru a ajuta 
la stabilirea contextului 
istoric al evenimentelor 
descrise în acele pagini. 
Pe măsură ce cursanţii se 
familiarizează cu aceste 
date, vor vedea felul 
în care evenimentele 
descrise în Cartea lui 
Mormon se leagă unul 
de altul şi de alte eveni-
mente din istorie.
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• Ce nu a putut Zenif să vadă din cauza faptului că era prea zelos în dorinţa sa de a obţine 
ţara lui Nefi?

• Care sunt pericolele faptului de a fi prea dornic atunci când luăm decizii?
• Care sunt pericolele care apar atunci când luăm decizii fără a ne consulta cu Domnul?
Rezumaţi Mosia 9:11-13 spunându-le cursanţilor că, după 12 ani, poporul lui Zenif deve-
nise atât de prosper încât regele lamaniţilor s-a speriat că nu-i va putea înrobi, aşa că „a 
început să aţâţe poporul său să se bată cu [oamenii lui Zenif]” (Mosia 9:13).

Mosia 9:14–10:22
Lamaniţii încearcă să aducă poporul lui Zenif în robie.
Scrieţi următoarele cuvinte şi expresii pe tablă: teme pentru acasă, a rezista ispitelor, probleme 
cu prietenii, conducere, muncă, conflicte cu membrii familiei, sporturi. (În funcţie de nevoile şi 
interesele cursanţilor, puteţi adăuga şi alte lucruri la această listă.)
Invitaţi un cursant să vină în faţa clasei şi să-şi întindă mâna. Puneţi un obiect mic în mâna 
cursantului, cum ar fi o carte sau o piatră, şi rugaţi-l să îl ţină sus. Explicaţi faptul că obiec-
tul reprezintă încercările enumerate pe tablă. Întrebaţi membrii clasei:
• În care dintre aceste domenii aţi vrea să aveţi mai multă putere sau asistenţă?
Adăugaţi încă un obiect sau chiar două în mâinile cursantului. Întrebaţi membrii clasei:
• V-aţi simţit vreodată că duceaţi prea multe greutăţi şi aţi dorit să aveţi abilitatea sau 

puterea de a face faţă încercărilor?
Invitaţi doi cursanţi să vină în faţa clasei şi să sprijine mâinile cursantului care ţine obiec-
tele. Explicaţi faptul că restul lecţiei se referă la un grup de oameni care au descoperit 
că aveau nevoie de mai multă putere. Sugeraţi ca, pe parcursul lecţiei, cursanţii să caute 
modalităţi prin care ar putea primi mai multă putere în vieţile lor. (Invitaţi cursanţii din faţa 
clasei să se întoarcă la locurile lor.)
Explicaţi faptul că Mosia 9 şi 10 relatează două momente în care lamaniţii s-au luptat cu 
Zenif şi poporul său. Copiaţi următorul tabel pe tablă, dar nu includeţi răspunsurile din 
paranteze. Spuneţi-le cursanţilor că ei vor trebui să caute în versetele din acest tabel răs-
punsurile la întrebările din partea de sus a tabelului. Invitaţi jumătate dintre membrii clasei 
să folosească versetele de pe primul rând pentru a găsi răspunsuri pentru Zenif şi poporul 
său. Invitaţi cealaltă jumătate a membrilor clasei să caute în versetele de pe al doilea rând 
răspunsuri privind lamaniţii. Rugaţi un cursant din fiecare grupă să scrie răspunsurile pe 
tablă, pe măsură ce le găsesc.

Ce au făcut oamenii 
pentru a se pregăti?

Ce au făcut pentru 
a-şi pune încrederea în 
Domnul?

Care a fost rezultatul?

zenif şi poporul 
său

Mosia 9:14-16; 10:1-2, 
7,9-10
(ei s-au înarmat şi au 
mers să se lupte.)

Mosia 9:17; 10:19
(ei s-au rugat şi şi-au 
amintit că Domnul îi 
eliberase pe strămoşii 
lor.)

Mosia 9:18; 10:20
(Domnul le-a dat putere 
şi au putut să îi alunge 
pe lamaniţi din ţara lor.)

Lamaniţii Mosia 10:6-8
(ei s-au înarmat şi au 
mers în luptă.)

Mosia 10:11
(nimic. ei s-au bazat 
numai pe puterea lor.)

Mosia 10:19-20
(Lamaniţii au fost alun-
gaţi din ţară printr-un 
mare măcel.)

După ce cursanţii au completat tabelul, întrebaţi-i:
• Care sunt asemănările şi deosebirile pe care le vedeţi între poporul lui Zenif şi lamaniţi 

privind felul în care au abordat lupta?
• Ce adevăruri putem învăţa din această comparaţie?
Scrieţi pe tablă următorul principiu: Domnul ne va întări pe măsură ce facem tot ceea ce 
ne stă în putinţă şi ne încredem în El.
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Faceţi referire la încercările enumerate pe tablă şi amintiţi-le cursanţilor despre lecţia 
practică.
• Cum credeţi că se poate aplica acest principiu în cazul câtorva dintre încercările voastre?
Puteţi folosi următoarele exemple pentru a-i ajuta pe cursanţi să se gândească la modalita-
tea prin care îşi pot face partea şi se pot încrede în Domnul, pe măsură ce caută putere:
 1. Aveţi o lucrare de control importantă la şcoală şi vreţi să vă concentraţi pentru a lua o 

notă bună.
 2. Vă chinuiţi să scăpaţi de un obicei prost şi simţiţi că nu sunteţi destul de puternici să 

faceţi aceasta singuri.
 3. Aveţi probleme în familie şi credeţi că nu puteţi face faţă sentimentelor care decurg din 

acestea fără ajutor.
Rugaţi cursanţii să citescă primele patru rânduri din Mosia 9:18. (Le puteţi sugera să subli-
nieze aceste rânduri în scripturile lor.)
• Când aţi trăit adevărul descris în aceste rânduri?
Puteţi împărtăşi o experienţă personală care să dea dovadă de dorinţa Domnului de a ne 
întări pe măsură ce facem tot ceea ce ne stă în putinţă şi ne încredem în El.
Explicaţi faptul că, înainte ca Zenif şi poporul său să meargă la luptă pentru a doua oară, 
acesta a explicat poporului său motivul pentru care lamaniţii erau plini de ură faţă de nefiţi. 
Scrieţi cuvintele mânios şi prigoniţi pe tablă şi întrebaţi-i pe cursanţi dacă pot explica înţele-
sul acestor cuvinte. (Să fii mânios înseamnă să fii foarte supărat; să fii prigonit înseamnă să 
fii jignit sau să fii tratat nedrept sau într-o manieră injustă.)
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă faptul că a fi ofensat, a purta pică şi a refuza 
să ierţi pot afecta generaţii, împărţiţi-i în grupe şi rugaţi fiecare grupă să citească Mosia 
10:12-18. Rugaţi-i să caute motivele pentru care urmaşii lui Laman şi ai lui Lemuel au 
continuat să-i urască pe urmaşii lui Nefi.
După ce grupele citesc versetele împreună, rugaţi-i să discute răspunsurile la următoarea 
întrebare. (Puteţi scrie întrebarea pe tablă cât timp cursanţii citesc versetele desemnate sau 
puteţi oferi întrebarea fiecărei grupe pe o foaie de hârtie.)
• De ce îi urau lamaniţii atât de mult pe nefiţi?
• Pe cine rănim atunci când suntem supăraţi şi refuzăm să iertăm?
• Cum poate mânia unei persoane să-i afecteze familia, acum şi în viitor?
Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Donald L. Hallstrom, din Cei Şaptezeci. Rugaţi 
cursanţii să fie atenţi, în timp ce ascultă, la acele lucruri pe care le putem face când ne sim-
ţim jigniţi sau suntem supăraţi pe cineva.
„Dacă simţiţi că aţi fost nedreptăţiţi – de către cineva (un membru al familiei, un prie-
ten, un alt membru al Bisericii, un conducător al Bisericii, un partener de afaceri) sau că 
vi s-a greşit cu ceva (aţi suferit din pricina morţii unei persoane iubite, aveţi probleme de 
sănătate, probleme financiare, sunteţi sau aţi fost abuzaţi, sunteţi dependenţi de substanţe 
sau obiceiuri dăunătoare) – 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 dumneavoastră. 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. 80).
Rugaţi cursanţii să mediteze asupra următoarelor întrebări. (Îi puteţi încuraja să scrie răs-
punsurile în jurnalul pentru studiul scripturilor sau în caietul pentru seminar.)
• Simţiţi că aţi fost nedreptăţiţi sau aveţi sentimente de mânie faţă de cineva?
• La cine puteţi apela pentru ajutor în efortul vostru de a ierta? Ce puteţi face pentru a 

evita să vă simţiţi jigniţi sau mânioşi pe viitor?
Rugaţi cursanţii să se gândească la un moment în care au iertat pe cineva. Invitaţi câţiva 
dintre ei să împărtăşească felul în care s-au simţit când au iertat şi nu s-au mai simţit jigniţi 
sau mânioşi. Vă puteţi împărtăşi mărturia despre a căuta ajutorul Domnului pentru a-i ierta 
pe ceilalţi.
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Introducere
Deoarece mândria şi viaţa desfrânată a regelui Noe i-au 
dus pe mulţi oameni la ticăloşie, Domnul l-a trimis pe 
profetul Abinadi pentru a-i avertiza pe Noe şi poporul 
său. Abinadi i-a avertizat că vor fi luaţi în sclavie dacă 

nu se pocăiesc. Oamenii au ales să nu dea ascultare 
avertizărilor şi regele Noe a poruncit ca Abinadi să fie 
aruncat în închisoare.

LECŢIA 58

Mosia 11-12:17

Sugestii pentru predare

Mosia 11:1-19
Regele Noe îşi conduce poporul în ticăloşie.
Înainte de oră, scrieţi următoarele întrebări pe tablă:

Cum aţi reacţiona dacă părinţii voştri ar sugera că unii dintre prietenii voştri au o influenţă rea 
asupra voastră?
Cum aţi reacţiona dacă unul dintre conducătorii Bisericii ar spune că una dintre activităţile 
voastre preferate vă împiedică să creşteţi spiritual?
Cum aţi reacţiona dacă profetul ar critica activitatea voastră recreativă preferată?

Invitaţi cursanţii să mediteze, în gând, asupra acestor întrebări. Apoi întrebaţi:
• De ce sunt aceste situaţii grele?
• Ce aţi face pentru a urma sfatul părinţilor sau al conducătorilor în astfel de situaţii?
• De ce sunt oamenii neprihăniţi dornici să urmeze sfatul chiar şi atunci când acesta pre-

supune schimbări dificile în viaţa lor?
Explicaţi faptul că, în această lecţie, cursanţii vor învăţa despre un grup de oameni care nu a 
fost dornic să urmeze sfatul unui profet.
Pentru a înţelege contextul, amintiţi-le cursanţilor că Zenif a condus un grup de oameni 
spre ţara lui Nefi, unde au fost luaţi în sclavie de către lamaniţi. Deşi excesul de zel al lui 
Zenif l-a făcut să fie înşelat de lamaniţi, el a fost un om bun şi şi-a învăţat poporul să se 
încreadă în Domnul. Înainte ca Zenif să moară, el a dat împărăţia fiului său Noe. (Vezi 
Mosia 9-10.)
Explicaţi faptul că Noe a fost ticălos. Pentru a demonstra felul în care ticăloşia sa i-a in-
fluenţat pe oameni, împărţiţi clasa în două grupuri. Rugaţi primul grup să citească Mo-
sia 11:1-2, 5-7 şi rugaţi cel de-al doilea grup să citească Mosia 11:14-19. Invitaţi ambele 
grupuri să fie atente la detalii care explică felul în care ticăloşia regelui Noe i-a influenţat pe 
oameni. Ajutaţi cursanţii să analizeze aceste versete prin a le pune următoarele întrebări:
• De ce credeţi că oamenii au fost dispuşi să îl întreţină pe Noe în ticăloşia sa?
• Cum pot „cuvintele deşarte şi linguşitoare” să-i înşele pe oameni? (Pe măsură ce cursan-

ţii discută răspunsurile la aceste întrebări, le puteţi spune că linguşeala înseamnă laudă 
mincinoasă cu scopul de a manipula persoana care este lăudată.)

• Ce învăţăm din relatarea privind poporul lui Noe despre felul în care trebuie să reacţio-
năm la cuvintele deşarte şi linguşitoare? (Când credem cuvintele deşarte şi linguşitoare 
ale altora, putem fi înşelaţi.)

• Ce putem face atunci când oamenii din jurul nostru trăiesc în nedreptate?

Mosia 11:20-12:17
Abinadi avertizează poporul că va fi luat în sclavie dacă nu se pocăieşte.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 11:20.

Adaptaţi lecţia la 
nevoile cursanţilor
Majoritatea lecţiilor 
cuprind mai multe 
adevăruri scripturale 
decât aţi putea preda 
în timpul disponibil. 
Pe măsură ce studiaţi 
scripturile şi programa, 
căutaţi îndrumarea Du-
hului Sfânt pentru a şti 
care doctrine şi principii 
sunt mai importante de 
predat şi discutat alături 
de cursanţi în timpul 
lecţiei. Duhul Sfânt vă va 
ajuta să adaptaţi lecţia la 
nevoile cursanţilor.
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• Ce a făcut Domnul pentru a ajuta poporul lui Noe? (A trimis un profet pentru a-i chema 
la pocăinţă.)

Scrieţi pe tablă următorul principiu: Dumnezeu trimite profeţi pentru a ne ajuta să ne 
pocăim şi să nu suferim. Explicaţi faptul că Domnul l-a trimis pe Abinadi să-i avertizeze 
pe oameni de două ori.
Copiaţi următorul tabel pe tablă. Lăsaţi suficient spaţiu gol pentru a scrie un rezumat sub 
fiecare verset la care se face referire.

Mesajul lui abinadi Reacţia poporului

primul avertisment Mosia 11:20-25 Mosia 11:26-29

al doilea avertisment Mosia 12:1-8 Mosia 12:9-17

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mesajul lui Abinadi, rugaţi-i pe jumătate dintre ei 
să citească Mosia 11:20-25, în care se vorbeşte despre primul avertisment al lui Abinadi, şi 
pe cealaltă jumătate să citească Mosia 12:1-8, în care se vorbeşte despre al doilea aver-
tisment. Invitaţi cursanţii din fiecare grup să rezume mesajul lui Abinadi, în timp ce un 
cursant scrie rezumatul lor pe tablă sub versetele respective.
• Ce diferenţe vedeţi între cele două avertismente ale lui Abinadi?
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să vadă diferenţele, le puteţi atrage atenţia asupra versetelor 
din Mosia 11:20-25 şi asupra expresiilor care se repetă: „dacă nu se vor pocăi” şi „dacă 
acest popor nu se pocăieşte”. Îi puteţi încuraja să sublinieze aceste expresii. Apoi, încura-
jaţi-i să găsească diferenţele dintre aceste cuvinte şi cuvintele din Mosia 12:1-8. Le puteţi 
sugera să fie atenţi la cuvintele voi şi se va din aceste versete. (Ajutaţi cursanţii să vadă 
faptul că oamenii ar fi putut evita aceste consecinţe dacă s-ar fi pocăit după primul avertis-
ment.) Deoarece oamenii au refuzat să se pocăiască, consecinţele au devenit mai ferme şi 
mai aspre în cel de-al doilea avertisment al lui Abinadi.
• Ce vă învaţă aceste diferenţe despre consecinţele care decurg din faptul că nu luăm 

aminte la avertismentele profetului?
• Care sunt pericolele care apar când continuăm să păcătuim şi nu ne pocăim?
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă reacţia poporului la cuvintele lui Abinadi, rugaţi 
jumătate dintre cursanţi să citească Mosia 11:26-29, fiind atenţi la reacţia poporului şi a 
regelui lor privind primul mesaj al lui Abinadi. Rugaţi cealaltă jumătate să citească Mosia 
12:9-17 şi să fie atenţi la reacţia privind cel de-al doilea avertisment. Rugaţi cursanţii din 
cele două grupuri să rezume reacţiile în timp ce un cursant scrie rezumatele pe tablă.
• De ce credeţi că oamenii au fost mânioşi faţă de Abinadi, care încerca să îi ajute? De ce 

credeţi că l-au apărat pe regele Noe, care îi ducea spre nenorocire?
• În Mosia 11:29, citim că „ochii oamenilor erau orbiţi”. Cum au ajuns aceşti oameni să fie 

orbi în faţa adevărului?
Pe măsură ce cursanţii răspund la aceste întrebări, ajutaţi-i să recunoască următoarele 
principii: Păcatul ne poate orbi astfel încât să nu putem recunoaşte adevărul din cu-
vintele profetului. Explicaţi că, datorită faptului că erau orbi, oamenii au crezut că Noe le 
era prieten şi că Abinadi le era duşman, chiar dacă era invers. Rugaţi cursanţii să mediteze 
asupra următoarelor întrebări:
• V-aţi supărat sau v-aţi apărat vreodată greşeala când cineva v-a corectat, chiar dacă ştiaţi 

că avea dreptate?
• Ce puteţi face pentru a urma sfatul membrilor familiei, al conducătorilor Bisericii 

sau al profetului când vă sfătuiesc cu privire la felul în care puteţi urma cuvântul lui 
Dumnezeu?

Invitaţi cursanţii 
să scrie pe tablă
Când cursanţii scriu pe 
tablă, puteţi rămâne cu 
faţa spre membrii clasei 
şi să ajutaţi la bunul 
mers al discuţiei. Acest 
lucru atrage atenţia 
cursanţilor către tablă şi 
stimulează participarea. 
Amintiţi-le cursanţilor 
că nu trebuie să scrie 
răspunsul întreg – doar 
câteva cuvinte cheie din 
comentariile colegilor. 
Pentru a-i ajuta să par-
ticipe mai mult, puteţi 
invita un cursant să scrie 
pentru câteva minute 
şi apoi puteţi oferi 
ocazia de a scrie unui alt 
cursant.
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MoSIa 11-12:17

Subliniaţi faptul că mulţi oameni ne încurajează să trăim conform cuvântului lui Dum-
nezeu. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să se gândească la felul în care trebuie să reacţioneze 
atunci când cineva îi sfătuieşte să se schimbe sau să se pocăiască, faceţi referire la între-
bările pe care le-aţi scris pe tablă înainte de lecţie. Rugaţi cursanţii să răspundă la una 
dintre aceste întrebări în jurnalul pentru studiul scripturilor sau în caietul pentru seminar. 
După ce au avut suficient timp să scrie, invitaţi-i pe câţiva dintre ei să povestească despre o 
întâmplare în care au fost binecuvântaţi deoarece au urmat sfatul unui părinte sau al unui 
conducător. Încurajaţi-i să caute şi să urmeze sfatul părinţilor, al conducătorilor locali ai 
Bisericii şi al profeţilor.

Recapitularea scripturilor de bază
Cursanţii vor înţelege mai bine scripturile de bază când vor pune propriile întrebări cu pri-
vire la aceste pasaje. Invitaţi cursanţii să lucreze împreună, cu toţii sau pe grupuri, pentru a 
scrie indicii privind diferite pasaje de scripturi de bază. (Puteţi selecta câteva pasaje pe care 
aţi vrea să le înveţe sau să le repete cursanţii.) Apoi, rugaţi-i să vă citească indiciile pentru 
ele. Primiţi puncte dacă ghiciţi o scriptură de bază. Membrii clasei primesc punctele dacă 
nu reuşiţi să ghiciţi.
Notă. Dacă nu aveţi timp să desfăşuraţi această activitate ca parte a acestei lecţii, o puteţi 
desfăşura în altă zi. Consultaţi anexa de la sfârşitul acestui manual pentru alte activităţi 
recapitulative.
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Introducere
Când regele Noe şi preoţii săi i-au pus întrebări lui Abi-
nadi, profetul i-a mustrat deoarece ei nu-i învăţau pe 
oameni poruncile şi nu le ţineau. Regele Noe a poruncit 
preoţilor săi să-l omoare pe Abinadi, dar Dumnezeu 

l-a protejat pe Abinadi şi i-a dat putere pentru a-şi 
continua mesajul. Abinadi a depus mărturie despre Isus 
Hristos şi învierea Sa citând din Isaia.

LECŢIA 59

Mosia 12:18-14:12

Sugestii pentru predare

Mosia 12:18-13:26
Abinadi îi mustră pe regele Noe şi pe preoţii săi pentru că refuză să respecte 
poruncile şi să le predice.
Pentru a începe lecţia, scrieţi următoarea afirmaţie pe tablă:

ŞTIU ce înseamnă să trăiesc conform Evangheliei lui Isus Hristos.
TRĂIESC conform Evangheliei lui Isus Hristos.

Rugaţi cursanţii să examineze, în gând, aceaste afirmaţii, folosind o scară de la 1 la 10 (10 
însemnând că afirmaţia li se aplică perfect).
• De ce credeţi că este important să fii în stare să declari cu sinceritate aceste două lucruri?
Explicaţi că, pe măsură ce cursanţii discută despre cuvintele lui Abinadi, vor învăţa mai 
multe despre importanţa faptului de a cunoaşte Evanghelia şi de a trăi conform ei. Amin-
tiţi-le că în lecţiile anterioare au discutat despre relatarea privind faptul că regele Noe şi 
preoţii săi l-au aruncat pe Abinadi în închisoare deoarece profeţea împotriva lor (vezi Mo-
sia 12:1-17). Rezumaţi Mosia 12:18-24 explicând că Abinadi a fost mai târziu adus în faţa 
regelui Noe şi a preoţilor săi. Preoţii i-au pus întrebări, încercând să-l facă să spună lucruri 
pe care să le poată folosi împotriva lui. Apoi, unul dintre ei l-a rugat să explice un pasaj din 
scripturi.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 12:25-30 şi să fie atenţi la motivele pentru care 
Abinadi i-a mustrat pe regele Noe şi preoţii săi. După ce cursanţii spun ceea ce au găsit, 
întrebaţi-i:
• Abinadi a spus că Noe şi preoţii săi au tăgăduit căile Domnului (vezi Mosia 12:26). Cu 

alte cuvinte, ei corupseseră lucrurile sfinte şi se îndepărtaseră de viaţa trăită în mod ne-
prihănit. În ce fel erau Noe şi preoţii săi vinovaţi că au tăgăduit căile Domnului?

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să răspundă la întrebare, puteţi atrage atenţia asupra faptului că 
preoţii pretindeau că salvarea venea datorită legii lui Moise (vezi Mosia 12:32). Totuşi, ei nu 
ţineau cele zece porunci, care făceau parte din această lege, şi nu îi învăţau pe oameni să 
ţină poruncile (vezi Mosia 11:1-15; 12:27-29, 37; 13:25-26).
Arătaţi către afirmaţiile de pe tablă.
• Pe o scară de la 1 la 10, cât de bine credeţi că fiecare afirmaţie îi descrie pe Noe şi preoţii 

săi?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 12:31-33. Rugaţi membrii clasei să 
identifice principiul predat de Abinadi lui Noe şi preoţilor săi. (El a predat că, dacă ţinem 
poruncile lui Dumnezeu, vom fi salvaţi.)
Împărtăşiţi următorul exemplu dat de vârstnicul F. Melvin Hammond, din Cei Şaptezeci. 
Încurajaţi cursanţii să fie atenţi la importanţa faptului de a cunoaşte şi de a ţine poruncile.
„Cu mulţi ani în urmă, un fost misionar a declarat, cu tărie, într-o adunare de împărtăşanie, 
că el ştia, prin studiul scripturilor, că Evanghelia era adevărată şi că şi-ar da viaţa pentru 
Domnul şi Biserica Sa. După două săptămâni, se afla în faţa episcopului din episcopia de 
studenţi, umilit şi speriat, şi a mărturisit că, într-un moment de slăbiciune, a încălcat legea 
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MoSIa 12:18-14:12

castităţii. Cumva, devotamentul său proclamat pentru Salvator a fost uitat în vârtejul pa-
siunii. Deşi studia cuvântul lui Dumnezeu, el nu a făcut legătura dintre studiu şi punerea în 
practică a acestor cunoştinţe în trăirea unui vieţi asemenea lui Hristos.
O fată frumoasă a făcut tot ceea ce era necesar pentru a obţine Recunoaşterea Calităţii de 
Tânără Fată. Ţelurile ei personale erau scrise frumos şi puse cu atenţie într-un jurnal. Desi-
gur, ea scrisese că urma să iasă la întâlniri doar cu tineri băieţi demni şi că va găsi acea per-
soană specială care să o ducă la templu. La vârsta de optsprezece ani a uitat de ţelurile sale; 
a plecat de acasă pentru a se căsători cu un băiat care nu era membru al Bisericii. Multe 
lacrimi au fost vărsate de cei care o iubeau cel mai mult – părinţi, profesori şi prieteni. Ea 
nu a făcut legătura dintre cerinţele legii şi realitatea uceniciei adevărate” („Eliminating the 
Void between Information and Application”, transmisiune pentru instruire prin satelit, 17 
aug. 2003, si. lds. org).
• De ce nu este cunoaşterea poruncilor de ajuns pentru a primi salvarea?
Expuneţi ilustraţia „Abinadi înaintea regelui Noe” (62042; Carte cu picturi inspirate din 
Evanghelie [2009], nr. 75). Rugaţi cursanţii să descrie ce se întâmplă în ilustraţie. (Regele 
a poruncit ca Abinadi să fie ucis. Domnul l-a protejat pe Abinadi.) Pentru a-i ajuta pe 
cursanţi să înţeleagă această relatare, puteţi ruga trei cursanţi să se ridice şi să citească pe 
roluri. Un cursant va fi naratorul. Al doilea cursant va citi cuvintele regelui Noe. Al trei-
lea cursant va citi cuvintele lui Abinadi. Prima dată, rugaţi naratorul şi cursantul care îl 
interpretează pe Noe să-şi citească partea din Mosia 13:1-2. Apoi, rugaţi cursantul care îl 
interpretează pe Abinadi să răspundă cu Mosia 13:3-4. Naratorul va citi apoi Mosia 13:5-6. 
Apoi, cursantul care îl interpretează pe Abinadi va încheia cu Mosia 13:7-11.
Îndrumaţi-le atenţia cursanţilor către Mosia 13:11.
• Ce credeţi că înseamnă să avem poruncile scrise în inimile noastre? (Ajutaţi cursanţii 

să înţeleagă faptul că, pentru a avea poruncile scrise în inimile noastre, noi trebuie să 
cunoaştem Evanghelia şi să trăim conform ei.)

Subliniaţi faptul că, înainte ca Noe să ceară ca Abinadi să fie omorât, acesta începuse să 
recite versete pe care regele şi preoţii săi probabil le cunoşteau şi care dovedeau ticăloşia 
lor. Rugaţi membrii clasei să citească, în gând, Mosia 12:34-36, pentru a vedea dacă versetul 
pe care Abinadi l-a citit lui Noe şi preoţilor săi pare cunoscut. Ajutaţi-i să vadă faptul că 
Abinadi începuse să recite cele zece porunci.
Desenaţi două plăci mari, de piatră, pe tablă. Invitaţi un cursant să scrie una dintre cele 
zece porunci pe aceste plăci. Rugaţi cursantul să dea creta unui alt cursant pentru ca acesta 
să scrie o altă poruncă dintre cele zece. Repetaţi procesul până ce cursanţii au scris toate 
poruncile pe care şi le amintesc. Invitaţi-i să-şi verifice răspunsurile în Mosia 12:34-36 şi 
13:12-24. Îi puteţi încuraja să sublinieze cele zece porunci din aceste versete şi din Exodul 
20:3-17 (o scriptură de bază).

Împărtăşiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Gordon B. Hinckley:
„[Cele] zece porunci [au fost scrise] de degetul lui Iehova pe plăci de piatră pentru salvarea 
şi siguranţa, securitatea şi fericirea copiilor lui Israel şi pentru toate generaţiile care aveau să 
vină după ei” („Our Solemn Responsibilities”, Ensign, nov. 1991, p. 51).
Încurajaţi cursanţii să se uite peste cele zece porunci în linişte şi să mediteze asupra efortu-
rilor personale depuse în vederea ţinerii acestora.

Citirea pe roluri
Citirea pe roluri a scrip-
turilor îi poate ajuta pe 
cursanţi să vizualizeze 
oamenii şi evenimentele 
din scripturi. Încurajaţi 
cursanţii să facă din 
aceasta o experienţă 
interesantă şi distractivă, 
fără să uite de caracterul 
sacru al scripturilor.
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Mosia 13:27-14:12
Abinadi predă despre salvare prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos.
Scrieţi următoarele lucruri pe tablă (le puteţi scrie înainte de a începe lecţia). Întrebaţi cur-
sanţii ce s-ar potrivi în locurile goale.

„Cu toată supunerea şi faptele noastre bune, nu putem fi salvaţi de la moarte sau de efectele 
păcatelor noastre fără…”

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H.Oaks:
„Cu toată supunerea şi faptele noastre bune, nu putem fi salvaţi de la moarte sau de efec-
tele păcatelor noastre fără harul oferit prin ispăşirea lui Isus Hristos. Cartea lui Mormon 
clarifică acest lucru. Ne învaţă că «salvarea nu vine numai prin lege» (Mosia 13:28). Cu 
alte cuvinte, salvarea nu vine doar prin ţinerea poruncilor… Chiar şi cei care încearcă să 
se supună şi să-I slujească lui Dumnezeu cu toată inima, mintea, puterea şi cu tot cuge-
tul lor sunt «slujitori netrebnici» (Mosia 2:21). Omul nu-şi poate câştiga singur salvarea” 
(„Another Testament of Jesus Christ”, Ensign, mart. 1994, p. 67).
Completaţi declaraţia de pe tablă prin a scrie harul oferit prin ispăşirea lui Isus Hristos. 
Apoi, rugaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, Mosia 13:28, 32-35. Rugaţi 
membrii clasei să caute cuvinte sau expresii care să semene cu declaraţia vârstnicului Oaks. 
Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ceea ce au descoperit. (Răspunsurile posibile includ 
„ispăşirea”, „mântuirea lui Dumnezeu”, „venirea lui Mesia” şi promisiunea că „Dumnezeu 
Însuşi [se va pogorî] printre copiii oamenilor”.)
Explicaţi faptul că declaraţiile lui Abinadi din Mosia 13:28 şi 32 privind legea sunt referinţe 
la legea lui Moise, care include un set strict de porunci inclusiv sacrificii, sărbători şi alte 
rânduieli. Legea a fost dată pentru a-i ajuta pe isaraeliţi să-şi amintească de Dumnezeu şi 
să aştepte ispăşirea lui Isus Hristos. După ceva timp, mulţi israeliţi nu au mai înţeles rolul 
de Salvator al lui Isus Hristos, crezând că puteau fi salvaţi doar prin supunerea faţă de legea 
lui Moise.
• Abinadi a mărturisit că nimeni nu poate fi salvat decât prin ispăşirea lui Isus Hristos 

(vezi Mosia 13:28, 32). De ce este important să înţelegem adevărul?
Explicaţi faptul că, atunci când Abinadi s-a adresat lui Noe şi preoţilor săi, el a citat câteva 
dintre profeţiile lui Isaia despre Isus Hristos. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 
14:3–12. Rugaţi-i să caute cuvinte şi expresii care descriu ceea ce Salvatorul a făcut pentru a 
face posibilă salvarea.
După ce cursanţii au studiat aceste versete pentru câteva minute, rugaţi-i să împărtăşească 
ceea ce au găsit. Puteţi scrie răspunsurile lor pe tablă. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să se 
gândească la durerea şi suferinţa pe care Salvatorul le-a îndurat pentru ei şi la suferinţele 
prin care a trecut pentru păcatele lor, citiţi-le următoarea declaraţie. Invitaţi-i să completeze 
aceste afirmaţii, în gând:
Isus Hristos a luat asupra Sa durerile mele, cum ar fi…
Isus Hristos a fost rănit şi zdrobit pentru păcatele mele, cum ar fi…
Întrebaţi-i pe cursanţi ce înseamnă următoarea afirmaţie pentru ei:„Prin rănile Lui suntem 
tămăduiţi” (Mosia 14:5). Este posibil să fie nevoie să explicaţi faptul că răni se referă, în 
mod special, la rănile de pe trupul Salvatorului cauzate de biciuire (vezi Ioan 19:1). În ge-
neral, cuvântul se referă la toate suferinţele Sale.
După ce cursanţii şi-au împărtăşit sentimentele privind această afirmaţie, depuneţi măr-
turie despre faptul că, prin suferinţele Salvatorului şi eforturile noastre de a ţine poruncile, 
putem primi pace şi iertare în această viaţă şi salvare în viaţa ce va urma (vezi D&L 59:23; 
Articolele de credinţă 1:3). Invitaţi cursanţii să-şi arate dragostea şi aprecierea faţă de Sal-
vator prin a ţine poruncile.
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Introducere
Pe măsură ce Abinadi a continuat să predice regelui 
Noe şi preoţilor săi, el a depus mărturie despre rolul lui 
Isus Hristos ca Mântuitor. Alma, unul dintre preoţii lui 
Noe, l-a crezut pe Abinadi. Regele Noe l-a alungat pe 
Alma şi a poruncit slujitorilor săi să-l omoare, dar Alma 
a scăpat şi a scris învăţăturile pe care le-a auzit de la 

Abinadi. După ce Abinadi şi-a terminat mesajul pe care 
Domnul îl trimisese să-l rostească, regele Noe şi preoţii 
săi l-au ameninţat că îl vor omorî dacă nu îşi va retrage 
cuvintele. Refuzând să-şi nege mărturia, „a căzut mu-
rind în foc” şi „[a pecetluit] adevărul spuselor sale prin 
moartea sa” (Mosia 17:20).

LECŢIA 60

Mosia 15-17

Sugestii pentru predare

Mosia 15-16
Abinadi predă despre rolul lui Isus Hristos ca Mântuitor.
Acordaţi-le cursanţilor două minute pentru a găsi cuvintele mântui, mântuiască, mântuit 
şi mântuire în Mosia 15-16. Le puteţi sugera să sublinieze aceste cuvinte. Explicaţi-le că, 
atunci când un anumit cuvânt se repetă sub diferite forme în cadrul unor versete, poate fi 
un semn că acest cuvânt este important pentru mesajul scriitorului. Încurajaţi cursanţii să 
fie atenţi la învăţăturile lui Abinadi cu privire la mântuire din lecţia de astăzi.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă rolul lui Isus Hristos ca Mântuitor, faceţi următorul 
desen pe tablă:

Arătaţi către figura sub care scrie „Vinovat” şi rugaţi-i pe cursanţi să-şi imagineze că au co-
mis o infracţiune. Drept pedeapsă trebuie să plătească o amendă şi nu este nicio modalitate 
legală sau cinstită de a evita să plătească amenda ei înşişi. Întrebaţi-i pe cursanţi cum s-ar 
simţi într-o astfel de situaţie. Apoi, rugaţi-i să-şi imagineze că un membru al familiei sau 
un prieten ar plăti amenda pentru ei.
• Ce sentimente aţi avea faţă de acea persoană?
Explicaţi-le că, plătind amenda, membrul familiei sau prietenul i-ar salva de la pedeapsă. 
Cuvântul a mântui înseamnă a scăpa pe cineva de o datorie sau a elibera pe cineva plătind 
o răscumpărare. Îi puteţi încuraja pe cursanţi să scrie aceste definiţii lângă unul dintre ver-
setele din Mosia 15 care cuprinde o formă a cuvântului mântuire.
Scrieţi Noi lângă Vinovat. Scrieţi Dreptate sub Pedeapsa. Explicaţi-le că, din cauza faptului 
că am păcătuit şi am încălcat legile lui Dumnezeu, noi trebuie să fim pedepsiţi. Cu alte 
cuvinte, trebuie să îndeplinim cerinţele dreptăţii. Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului 
Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi cursanţii să fie atenţi la 
consecinţele care decurg din încălcarea legilor lui Dumnezeu:
„Dreptatea cere… ca fiecare lege încălcată să fie satisfăcută. Atunci când vă supuneţi legilor 
lui Dumnezeu, sunteţi binecuvântaţi, însă nu puteţi să câştigaţi credit suplimentar pentru a 
satisface legile pe care le încălcaţi. Dacă acest lucru nu este rezolvat, legile încălcate vă pot 
face viaţa dumneavoastră să fie jalnică şi vă pot impiedica să vă întoarceţi la Dumnezeu” 
(„Ispăşirea vă poate asigura pacea şi fericirea”, Ensign sau Liahona, nov. 2006, p. 41-42).
• Potrivit spuselor vârstnicului Scott, care sunt câteva dintre consecinţele care decurg din 

încălcarea legilor lui Dumnezeu?

Vinovat

amenzi

pedeapsa
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Când cursanţii identifică consecinţele încălcării legilor lui Dumnezeu, ştergeţi cuvântul 
amenzi de pe tablă. În locul lui scrieţi suferinţă şi alungat din prezenţa lui Dumnezeu. Rugaţi 
cursanţii să citescă, în gând, Mosia 15:1, 8–9. Le puteţi adresa următoarele întrebări pentru 
a-i ajuta să înţeleagă câteva doctrine din aceste versete:
• Cuvântul să mijlocească se referă la o persoană care mediază între două persoane sau în-

tre membrii unui grup pentru a-i ajuta să se împace – cu alte cuvinte, a se pune de acord. 
Ce credeţi că înseamnă faptul că Isus Hristos a „mijlocit” pentru noi?

• Cuvântul între înseamnă la mijloc. Ce credeţi că înseamnă faptul că Salvatorul a stat 
„între [noi] şi dreptate”? Ce credeţi că înseamnă să satisfacă „cerinţele dreptăţii”?

Ajutaţi-i pe cursanţi să înţeleagă faptul că dreptatea cere ca noi să fim pedepsiţi pentru 
păcatele noastre. Salvatorul nu şterge cerinţele dreptăţii; El stă între noi şi dreptate pentru 
a satisface cerinţele dreptăţii prin a îndepărta pedeapsa de la noi. El a plătit preţul pentru 
a ne mântui – pentru a ne elibera de pedeapsă. Pe tablă, puneţi între vinovat şi pedeapsa o 
ilustraţie cu Salvatorul (precum ilustraţia intitulată Domnul Isus Hristos [64001]).

Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 15:5–7, gândindu-se la preţul pe care Isus Hristos 
l-a plătit pentru a-i mântui – pentru a sta între ei şi cerinţele dreptăţii.
Scrieţi pe tablă următoarele:

Aceia care aleg să fie mântuiţi Aceia care refuză să fie mântuiţi

Mosia 15:11–12 Mosia 16:2–5, 12

Împărţiţi membrii clasei în două grupuri. Rugaţi primul grup să parcurgă Mosia 15:11–12 şi 
să găsească acele caracteristici ale oamenilor care aleg să fie mântuiţi. Rugaţi al doilea grup 
să parcurgă Mosia 16:2–5, 12 şi să găsească acele caracteristici ale oamenilor care refuză să 
fie mântuiţi. După ce le-aţi oferit suficient timp, rugaţi membrii din primul grup să împăr-
tăşească ceea ce au găsit.
• Conform cu cele relatate în Mosia 15:11–12, cine va fi mântuit de păcatele lor? (Asigu-

raţi-vă că respectivii cursanţi înţeleg faptul că Isus Hristos satisface cerinţele dreptăţii 
pentru cei care ascultă cuvintele profeţilor, care cred în puterea Sa de mântuire şi 
care se pocăiesc de păcatele lor.)

Explicaţi-le că preţul pe care Salvatorul L-a plătit a fost un dar personal pentru oricine 
alege să se califice pentru mântuire pocăindu-se şi încercând să ţină poruncile şi legămin-
tele făcute cu Domnul.
Pentru a sublinia natura personală a ispăşirii, invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 
Mosia 15:10. Apoi, rugaţi cursanţii să fie atenţi la expresia „El îşi va vedea seminţia”, din 
acest verset. Le puteţi sugera să sublinieze această expresie. Explicaţi-le că în acest verset, 
cuvântul seminţie se referă la copii.
• Ce am învăţat despre a deveni „copii ai lui Hristos”? (Amintiţi-le cursanţilor despre 

cuvintele regelui Beniamin în legătură cu acest subiect, care se găsesc în Mosia 5. Vezi, de 
asemenea, lecţia 55.)

Le puteţi sugera să personalizeze versetul Mosia 15:10 prin a scrie numele lor în locul cu-
vântului „seminţia”. Invitaţi-i să se gândească, pentru câteva minute, la ceea ce înseamnă 
aceasta pentru ei.
• Cum vă influenţează această învăţătură înţelegerea despre ispăşire?
Rugaţi cursanţii care au citit Mosia 16:2–5, 12 să împărtăşească ceea ce au găsit despre cei 
care refuză să fie mântuiţi. Pentru a sublinia gravitatea faptului de a refuza să fie mântuiţi, 
rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 16:5.

Vinovat
noi

pedeapsă
Dreptate
Suferinţă

alungat din prezenţa 
lui Dumnezeu
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• Ce se întâmplă în desenul de pe tablă dacă vinovatul continuă în păcat şi refuză să se 
pocăiască? (Pe măsură ce cursanţii răspund, îndepărtaţi imaginea lui Isus Hristos de pe 
desen. Puteţi sublinia faptul că, pentru astfel de persoane, este „ca şi cum nu ar fi nicio 
mântuire”.)

Invitaţi cursanţii să citească Doctrină şi legăminte 19:16–17 pentru a descoperi ce se va 
întâmpla cu cei care refuză să se pocăiască şi să accepte mântuirea Salvatorului. Îi puteţi 
încuraja să scrie D&L 19:16–17 în scripturile lor lângă Mosia 16:5.
Puneţi ilustraţia despre Salvator înapoi la locul ei pe tablă.
• Ce adevăruri aţi învăţat azi despre Mântuitor?
După ce cursanţii au răspuns la întrebare, explicaţi-le că, pe lângă învăţăturile pe care Sal-
vatorul ni le oferă pentru a ne mântui de la pedeapsa pentru păcatele noastre, Abinadi ne-a 
învăţat că Salvatorul ne mântuieşte de la moarte. Rugaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, 
cu glas tare, din Mosia 16:6-11. Depuneţi-vă mărturia despre faptul că, datorită ispăşirii 
lui Isus Hristos, toţi oamenii vor fi înviaţi. Puteţi, de asemenea, sublinia faptul că cei 
drepţi vor fi înviaţi la o stare de fericire.
Invitaţi cursanţii să-şi scrie în jurnalele pentru studiul scripturilor sau în caietele pentru 
seminar sentimentele pentru Salvator şi ceea ce vor face pentru a putea primi mântuirea pe 
care El o oferă.

Mosia 17
Alma îl crede pe Abinadi şi este alungat; Abinadi suferă moarte prin foc.
Întrebaţi cursanţii:
• Aţi văzut vreodată pe cineva care să susţină ceea ce este drept când i-a fost greu să facă 

aceasta? Ce s-a întâmplat?
Expuneţi ilustraţia „Abinadi înaintea regelui Noe” (62042; Carte cu picturi inspirate din 
Evanghelie [2009], nr. 75). Rezumaţi Mosia 17:1–6 explicând faptul că, atunci când Abinadi 
şi-a încheiat mesajul, un preot pe nume Alma a încercat să-l convingă pe rege că Abinadi 
spusese adevărul şi că trebuia eliberat. Regele l-a alungat pe Alma şi i-a trimis pe slujitorii 
săi să-l ucidă. Alma s-a ascuns şi a scris cuvintele lui Abinadi. După trei zile, regele şi preo-
ţii săi l-au condamnat pe Abinadi la moarte.
Împărţiţi cursanţii în grupuri. Rugaţi-i să studieze următoarele versete împreună cu colegul 
lor: Mosia 17:7–10, privind alegerile lui Abinadi şi Mosia 17:11–12, privind alegerile regelui 
Noe. Rugaţi-i să compare alegerile lui Abinadi cu cele ale regelui Noe. Rugaţi-i, de aseme-
nea, să poarte o discuţie privind următoarele întrebări. (Puteţi scrie aceste întrebări pe tablă.)
• De ce credeţi că regele Noe a fost atât de afectat de cuvintele lui Abinadi? (Vezi Mosia 

17:11.) În ce fel a fost regele Noe influenţat de preoţii săi? (Vezi Mosia 17:12–13.)
• Ce lecţii putem învăţa din exemplul lui Abinadi? (Un posibil răspuns ar putea fi că noi 

trebuie să-I fim fideli lui Dumnezeu în toate împrejurările.)
Dacă este posibil, oferiţi-le cursanţilor un exemplar al declaraţiei oferite de preşedintele 
Gordon B. Hinckley:
„Fiţi puternici – în a apăra ce este drept. Trăim într-o perioadă a compromisului… În situa-
ţiile cu care ne confruntăm zilnic, ştim ce este drept… Trebuie să ne cultivăm puterea de a 
ne susţine convingerile” („Building Your Tabernacle”, Ensign, nov. 1992, p. 52).
Îi puteţi invita pe cursanţi să scrie Voi fi fidel lui Dumnezeu în toate împrejurările în scrip-
turile lor lângă Mosia 17:9–12. Rugaţi-i pe cursanţi să fie atenţi la ultimele cuvinte ale lui 
Abinadi, care se găsesc în Mosia 17:19 – „O, Dumnezeule, primeşte sufletul meu.” Apoi, 
rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 17:20.
• Ce v-a impresionat în legătură cu ultimele cuvinte ale lui Abinadi?
Rugaţi cursanţii să răspundă la următoarea întrebare în jurnalele pentru studiul scripturilor:
• Ce veţi face pentru a fi fideli lui Dumnezeu în toate împrejurările?
După ce le-aţi oferit suficient timp, invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ceea ce au scris. 
De asemenea, întrebaţi-i pe cursanţi dacă vreunul dintre ei ar dori să le spună membrilor 
clasei despre importanţa Evangheliei în viaţa lui şi ceea ce a făcut, în trecut, pentru a-I fi 
fidel lui Dumnezeu în timpul încercărilor. Încheiaţi cu mărturia dumneavoastră.
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Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le-au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat Mosia 7–17 (unitatea 
12) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Mosia 7–8)
Când au studiat Mosia 7–8, cursanţii s-au concentrat asupra 
legăturii dintre nedreptate şi sclavie. Ei, de asemenea, au 
învăţat din cuvintele regelui Limhi că recunoaşterea nedrep-
tăţilor noastre şi părerea de rău ne ajută să ne întoarcem 
către Domnul pentru salvare. Amon i-a adus la cunoştinţă lui 
Limhi faptul că Domnul cheamă profeţi, văzători şi revelatori 
pentru binele omenirii.

Ziua 2 (Mosia 9–10)
Cursanţii au învăţat mai multe despre felul în care un grup 
de nefiţi, numiţi poporul lui Zenif, s-au stabilit printre lama-
niţi. Următorul adevăr a fost evidenţiat atunci când Zenif şi 
poporul său au mers la luptă împotriva lamaniţilor războinici: 
Domnul ne va întări pe măsură ce facem tot ceea ce ne stă 
în putinţă şi ne încredem în El.

Ziua 3 (Mosia 11–14)
Regele Noe şi-a condus poporul spre lucruri abominabile şi 
ticăloşie. Cursanţii au aflat că Dumnezeu trimite profeţi pen-
tru a ne ajuta să ne pocăim, să evităm suferinţa şi să primim 
salvare. Prin intermediul învăţăturilor profetului Abinadi, 
cursanţii au învăţat că, dacă ţinem poruncile lui Dumnezeu, 
vom fi salvaţi. Ei, de asemenea, au învăţat că ispăşirea lui Isus 
Hristos este sursa salvării.

Ziua 4 (Mosia 15–17)
Înainte de a fi martirizat, Abinadi a declarat cu mare curaj că 
ispăşirea lui Isus Hristos satisface cerinţele dreptăţii pentru 
toţi cei care cred în puterea mântuitoare a Salvatorului, se 
pocăiesc de păcatele lor şi ţin poruncile. Abinadi, de aseme-
nea, ne-a învăţat că datorită ispăşirii lui Isus Hristos, toţi oa-
menii vor fi înviaţi. Pe măsură ce au studiat aceste doctrine, 
cursanţii au reflectat asupra importanţei de a ne baza pe 
Salvator şi de a fi fideli lui Dumnezeu în toate împrejurările.

Introducere
Mosia 7–17 descrie călătoriile şi experienţele diferitelor per-
soane şi grupuri. Alegerea lui Zenif de a conduce un grup de 
nefiţi pentru a se stabili printre lamaniţi a avut un impact asupra 
ambelor popoare. De exemplu, poporul lui Zenif şi urmaşii lui au 
avut parte de încercări, apostazie, sclavie, renaştere spirituală şi 
eliberare. Prima parte a lecţiei le va oferi cursanţilor ocazia de a 
trece în revistă nume, locuri şi evenimente despre care au studiat 
în această săptămână. A doua parte a lecţiei îi va ajuta pe cur-
sanţi să recunoască subiectul central al mesajului oferit poporului 
de către profetul Abinadi – Isus Hristos şi ispăşirea Sa. A fost un 
mesaj pentru care Abinadi era dispus să moară.

Sugestii pentru predare

Mosia 7–17
Treceţi în revistă împrejurările istorice şi doctrina.
Pentru a vă ajuta să explicaţi evenimentele din această lecţie, 
uitaţi-vă peste „Imagine de ansamblu privind Mosia 7–24” din 
unitatea 12, ziua 1 din îndrumarul pentru studiu al cursantului. 
Invitaţi cursanţii să citească Mosia 7:1–2 şi rugaţi-i să identifice 
cele două ţinuturi menţionate. Rugaţi-i să explice de ce diferite 
grupuri de nefiţi au dorit să călătorească dintr-un ţinut în altul.

Scrieţi numele celor două ţinuturi la capetele opuse ale tablei 
(sau pe o foaie de hârtie):

Ţara lui Zarahemla Ţara lui Nefi (Lehi-Nefi)

Următoarele întrebări pot fi de ajutor pe măsură ce dumnea-
voastră şi cursanţii treceţi în revistă evenimentele. Scrieţi pe tablă 
numele persoanelor despre care vorbiţi. Puteţi folosi toate sau 
doar câteva dintre următoarele întrebări, în funcţie de comenta-
riile cursanţiilor:

• De ce a vrut Zenif să părăsească ţara lui Zarahemla? (Vezi 
Mosia 9:1, 3.)

• Ce legătură există între Zenif, Noe şi Limhi? (Vezi Mosia 7:9.)
• Ce fel de rege a fost Noe? (Vezi Mosia 11:1–5, 11.)
• Ce a făcut Dumnezeu pentru a-i convinge pe Noe şi poporul 

său să abandoneze ticăloşia şi lucrurile abominabile? (L-a 
trimis pe profetul Său Abinadi pentru a-i chema la pocăinţă.)

• Ce ne puteţi spune despre Alma? (Răspunsurile pot include 
faptul că a fost unul dintre preoţii regelui Noe, că a crezut şi a 
scris cuvintele lui Abinadi şi că a fugit pentru a nu fi ucis.)

• De ce sunt Moise şi Isaia importanţi în aceste capitole, chiar 
dacă au trăit cu mult înaintea lui Abinadi şi într-o altă parte a 
lumii?

Lecţia pentru studiul acasă
Mosia 7–17 (unitatea 12)
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• De ce a trimis Limhi 43 dintre oamenii săi în sălbăticie? (Limhi 
şi poporul său erau înrobiţi lamaniţilor şi au căutat ajutor din 
partea poporului lui Zarahemla.) Ce au găsit ei în loc de Zara-
hemla? (Ei au găsit ruinele unei civilizaţii şi 24 de plăci de aur 
care conţineau înregistrări.)

• Ce au făcut Amon şi alţi 15 bărbaţi? (Ei au fost trimişi de către 
Mosia să afle ce s-a întâmplat cu poporul lui Zenif. Ei au des-
coperit că descendenţii acestui popor erau în sclavie. Limhi, 
nepotul lui Zenif, era regele lor.)

• Cine era rege în Zarahemla, profet, văzător şi revelator? 
(Mosia.) De ce a fost important pentru Limhi faptul că el era 
văzător? (Limhi a aflat că Mosia putea traduce scrierile de pe 
cele 24 de plăci de aur.)

Subliniaţi faptul că au trecut aproximativ 80 de ani de când Zenif 
şi poporul său au părăsit Zarahemla până când Amon şi tovarăşii 
lui au ajuns în ţara lui Nefi.

După ce i-aţi ajutat pe cursanţi să înţeleagă mai bine evenimen-
tele istorice, amintiţi-le că mai este o altă persoană despre care 
au studiat în această săptămână şi al cărei nume nu este încă pe 
tablă.

Rugaţi fiecare cursant să citească Mosia 16:6–8 şi să identifice 
numele acestei persoane. Spuneţi-le cursanţilor că, pe lângă fap-
tul că această parte a Cărţii lui Mormon cuprinde multă istorie, 
ea subliniază doctrina salvării prin intermediul lui Isus Hristos.

Pentru a sublinia importanţa salvării prin intermediul lui Isus 
Hristos, copiaţi următorul tabel pe tablă sau furnizaţi-l pe o foaie 
de hârtie. Invitaţi cursanţii să lucreze în echipă pentru a studia 
referinţele din scripturi enumerate în tabel şi pentru a discuta 
despre ceea ce au găsit. Deoarece răspunsurile la unele întrebări 
pot fi de natură personală, cursanţii pot decide dacă doresc să 
răspundă cu glas tare, dacă doresc să le scrie în jurnalele lor 
pentru studiul scripturilor sau doar să se gândească la ele.

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să mediteze asupra lucrurilor studiate 
în cadrul acestei activităţi şi în cadrul lecţiilor din timpul săptă-
mânii, întrebaţi-i: Cum vă ajută principiile şi doctrinele pe care 
le-aţi studiat în această săptămână să căutaţi iertarea păcatelor 
voastre?

Oferiţi-le cursanţilor ocazia de a-şi depune mărturia despre Isus 
Hristos.

O modalitate de a încheia lecţia de astăzi poate fi prin a citi 
Mosia 16:13–15 şi prin a vă depune mărturia despre cât de mult 
avem nevoie de Salvator. O altă modalitate este să subliniaţi 
cursanţilor două doctrine sau principii pe care le-au învăţat în 
această săptămână: că ispăşirea lui Isus Hristos este sursa 
salvării şi că Isus Hristos satisface cerinţele dreptăţii pentru 
toţi cei care se pocăiesc.

Unitatea următoare (Mosia 18–25)
Mosia 18–25 ne relatează modul în care două grupuri au scăpat 
din sclavia duşmanilor şi s-au întors în siguranţă în Zarahemla. 
Veţi învăţa despre felul în care Dumnezeu le-a îndrumat pe 
fiecare dintre ele să scape. Un grup a urmat planul lui Ghedeon 
şi i-a îmbătat pe paznici şi celălalt grup a scăpat urmându-l pe 
Alma în timp ce lamaniţii dormeau. Cine i-a făcut pe lamaniţi să 
doarmă?

Scriptură Ce trebuie să căutaţi Întrebări de pus în practică

Mosia 7:33 Modul în care suntem eliberaţi din sclavie din punct de 
vedere spiritual şi fizic.

Dintre cele trei puncte menţionate de Limhi, la care 
credeţi că trebuie să lucraţi acum?

Mosia 13:11 Motivul pentru care regele noe şi majoritatea poporului 
său nu au înţeles misiunea lui Isus Hristos.

Care sunt dovezile din viaţa voastră care arată că 
poruncile vă sunt scrise în inimă? În ce fel puteţi studia 
şi preda despre dreptate?

Mosia 14:3–7 Cuvinte şi expresii pline de însemnătate despre suferinţa 
şi respingerea Salvatorului.

În ce fel Îl dispreţuiesc şi Îl resping oamenii astăzi pe 
Salvator? Cum îşi ascunde cineva faţa de la el? Cum 
poate cineva proceda invers?

Mosia 15:6–9, 11 Ceea ce Isus Hristos „a rupt” şi ceea ce el a câştigat; 
de asemenea, ceea ce câştigăm datorită sacrificiului 
Salvatorului.

În ce fel a intervenit Domnul, de curând, în folosul vos-
tru? Cum a stat el între voi şi cerinţele dreptăţii?
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Introducere
După moartea lui Abinadi, Alma le-a predat oameni-
lor, în secret, cuvintele lui Abinadi. Cei care l-au crezut 
s-au adunat la Apele lui Mormon pentru a învăţa mai 
multe. Alma a predicat despre „pocăinţă, mântuire şi 
credinţă în Domnul” (Mosia 18:7). Cei care au acceptat 

învăţăturile sale şi s-au pocăit de păcatele lor au intrat 
în legământul botezului. Oamenii au fost credincioşi 
legământului şi s-au ajutat unii pe alţii atât din punct 
de vedere temporal, cât şi spiritual.

LECŢIA 61

Mosia 18

Sugestii pentru predare

Mosia 18:1–16
Alma predă oamenilor şi îi botează.
Expuneţi ilustraţia „Abinadi înaintea regelui Noe” (62042; Carte cu picturi inspirate din 
Evanghelie [2009], nr. 75). Arătaţi către preoţii din fundalul ilustraţiei. Explicaţi faptul că în 
Mosia 18 este relatată experienţa lui Alma, care era unul dintre preoţii regelui Noe.

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 18:1, 3–6. 
Rugaţi membrii clasei să fie atenţi la ceea ce Alma a făcut 
după ce a auzit mărturia lui Abinadi. După ce cursanţii 
spun ceea ce au învăţat, invitaţi-i să se uite la reprezentarea 
grafică privind imaginea de ansamblu a călătoriilor relatate 
în Mosia 7–24. Rugaţi-i să deseneze Apele lui Mormon în 
locul potrivit. (Reprezentarea grafică completă se găseşte în 
anexa de la sfârşitul acestui manual.)
Explicaţi faptul că Alma a dorit ca învăţăturile sale să-i 
pregătească pe oameni pentru botez. Rugaţi cursanţii să 
se gândească pentru câteva secunde la botezul lor. Pentru 
a-i ajuta să se gândească la cât de important a fost botezul 
pentru ei, le puteţi adresa următoarele întrebări:
• Ce vă aduceţi aminte în legătură cu această experienţă?
• Cum v-au ajutat părinţii, învăţătorii şi conducătorii să vă 
pregătiţi pentru botez?
• Ce apreciaţi acum mai mult la botezul vostru decât atunci 
când aţi fost botezaţi?
Explicaţi faptul că povestea despre Alma, care a predat oa-
menilor şi i-a botezat în Apele lui Mormon, ne poate ajuta 
să înţelegem mai bine legământul botezului.

Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 18:2, 7 şi să caute lucrurile pe care Alma le-a 
predat oamenilor pentru a-i pregăti pentru botez.
• Conform acestor versete, care sunt doctrinele şi principiile pe care Alma le-a accentuat?
• În ce fel credeţi că o persoană poate fi mai bine pregătită pentru botez dacă înţelege 

aceste adevăruri?
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă ceea ce trebuie să facă pentru a ţine legământul 
făcut la botez şi pentru a-i ajuta să aprecieze binecuvântările pe care le primesc drept re-
zultat, copiaţi acest tabel pe tablă. Nu includeţi declaraţiile sau referinţele din scripturi din 
partea de jos a tabelului.

Imagine de ansamblu privind călătoriile din Mosia 7-24

Ţara lui 
Zarahemla

Ruinele civilizaţiei iaredite 
din ţara de la miazănoapte

Apele lui 
Mormon

Ţara lui Nefi 
(Lehi-Nefi)

Câţiva nefiţi caută 
să recâştige ţara 

lui nefi

grupul condus 
de amon

grup nefit 
condus de 

zenif

24 de plăci de aur  
(Cartea lui eter)

Încercarea 
de a găsi 

zarahemla
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Sunt dornic să… Dumnezeu promite…

Îi ajut pe alţii să-şi poarte greutăţile pentru ca 
ele să fie mai uşoare (vezi Mosia 18:8).
Jelesc cu cei care jelesc (vezi Mosia 18:9).
Îi mângâi pe aceia care au nevoie să fie mân-
gâiaţi (vezi Mosia 18:9).
Stau ca martor al lui Dumnezeu în toate tim-
purile, în toate lucrurile şi în toate locurile (vezi 
Mosia 18:9).
Îl slujesc pe Dumnezeu şi să ţin poruncile Sale 
(vezi Mosia 18:10).

Că voi fi mântuit de Dumnezeu (vezi Mosia 
18:9).
Că mă voi număra printre aceia de la învierea 
dintâi (vezi Mosia 18:9).
Că voi primi viaţă veşnică (vezi Mosia 18:9).
Că el va revărsa Spiritul Său mai din plin asupra 
mea (vezi Mosia 18:10).

Explicaţi faptul că, înainte de a invita oamenii să fie botezaţi, Alma le-a vorbit despre 
comportamentul şi faptele care indicau dacă erau pregătiţi să facă şi să ţină acest legământ 
cu Domnul. (Le puteţi aminti cursanţilor că un legământ este o înţelegere între Dumnezeu 
şi om, dar ei „[nu acţionează] de la egal la egal în acest legământ. Dumnezeu dă condi-
ţiile pentru legământ, iar oamenii sunt de acord să facă ceea ce le cere El. Dumnezeu le 
promite oamenilor anumite binecuvântări pentru supunerea lor” [Ghid pentru scripturi, 
„legământ”, scriptures.lds.org]. Pentru o explicaţie dată în zilele din urmă privind cerinţele 
botezului, vezi Doctrină şi legăminte 20:37.)
Împărţiţi membrii clasei în două grupuri. Invitaţi un grup să caute în Mosia 18:8–11 ceea ce 
Alma ne-a învăţat că trebuie să fim dornici să facem când suntem botezaţi. Invitaţi celălalt 
grup să caute în aceleaşi versete felul în care Domnul promite să ne binecuvânteze dacă 
ţinem legămintele. După ce cursanţii au avut destul timp să studieze aceste versete, rugaţi-i 
pe câţiva să vină la tablă şi să scrie în coloanele corespunzătoare ceea ce au găsit.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să aprecieze legământul de la botez, întrebaţi-i:
• Ce înseamnă pentru voi comportamentele şi faptele din prima coloană?
• De ce sunt promisiunile enumerate în a doua coloană importante pentru voi?
Rugaţi cursanţii să caute în Mosia 18:12–16 moduri prin care Alma şi poporul său au fost 
binecuvântaţi ca urmare a faptului că au făcut legământ să-I slujească Domnului. Invitaţi 
cursanţii să raporteze ceea ce au găsit. Puteţi sublinia faptul că Alma a fost plin de Spiritul 
Domnului când s-a pregătit să-l boteze pe Helam şi că atât Alma, cât şi Helam au fost 
plini de Spirit după ce s-a înfăptuit botezul, arătând faptul că Domnul deja începuse să-Şi 
îndeplinească legământul de a revărsa Spiritul Său asupra oamenilor.
Depuneţi-vă mărturia că noi primim Spiritul Domnului şi promisiunea vieţii veşnice 
prin a face şi a ţine legământul de la botez.

Mosia 18:17–30
Alma organizează Biserica lui Isus Hristos printre oameni.
Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie:
„Din ziua botezului şi de-a lungul momentelor spirituale importante din vieţile noastre, 
noi Îi facem promisiuni lui Dumnezeu şi El ne face nouă promisiuni. 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).
Rugaţi cursanţii să se uite la tabelul de pe tablă. Explicaţi-le că acum vor învăţa despre felul 
în care poporul lui Alma a trăit în conformitate cu legământul făcut la botez şi despre felul 
în care a fost binecuvântat pentru că a făcut aceasta. Împărţiţi cursanţii în două grupuri. 
Rugaţi un grup să studieze Mosia 18:17–23 şi celălalt grup să studieze Mosia 18:24–30. Pe 
măsură ce citesc, invitaţi ambele grupuri să caute felul în care Alma i-a învăţat pe oameni 
că trebuie să trăiască pentru a ţine legământul făcut la botez. Rugaţi câte un cursant din 
fiecare grup să spună unui alt cursant din celălalt grup despre ceea ce a găsit. Sau rugaţi un 
reprezentant al grupului să raporteze tuturor membrilor clasei ceea ce a învăţat.
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• Cum vă influenţează legământul făcut la botez felul în care trăiţi în fiecare zi? (Îi puteţi 
invita pe cursanţi să răspundă la această întrebare prin a vorbi despre modul în care 
legământul făcut la botez influenţează felul în care îi tratează pe membrii familiei, tipul 
de divertisment ales şi felul în care interacţionează cu cei din jur.)

Invitaţi cursanţii să se uite peste Mosia 18:17, 22, 29 pentru a găsi cuvinte şi expresii care 
indică felul în care oamenii au fost binecuvântaţi pentru că au trăit conform legămintelor 
făcute. Enumeraţi aceste binecuvântări pe tablă sub tabelul privind legămâtul botezului. 
(Le puteţi aminti cursanţilor că expresia „copiii lui Dumnezeu” [Mosia 18:22] se referă 
la faptul că noi vom deveni moştenitori ai vieţii veşnice prin intermediul ispăşirii lui Isus 
Hristos [vezi Mosia 5:6–8, 15].)
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să vadă faptul că cei care ţin legămintele făcute la botez 
primesc binecuvântări mari, rugaţi-i să se uite la tabelul de pe tablă şi întrebaţi-i:
• În ce fel au fost prietenii voştri, membrii familiei sau membrii episcopiei binecuvântaţi 

pentru că au trăit conform legămintelor făcute?
• În ce fel v-a binecuvântat Domnul pentru că aţi trăit conform legământului făcut la 

botez?
Depuneţi-vă mărturia despre faptul că ţinerea legămintelor v-a adus binecuvântări mari în 
viaţă.

Mosia 18:31–35
Cei care aparţin Bisericii fug de persecuţiile regelui Noe.
Rezumaţi Mosia 18:31–33 explicând faptul că într-o zi, când Alma şi poporul său se aduna-
seră pentru a auzi cuvântul Domnului, au fost descoperiţi de slujitorii regelui Noe. Regele 
şi-a trimis armata pentru a-i distruge.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 18:34. Subliniaţi faptul că nota de subsol 
a face trimitere la Mosia 23:1. (Îi puteţi invita pe cursanţi să marcheze această notă de 
subsol.) Explicaţi faptul că întâmplările din Mosia 18:34 continuă în Mosia 23:1, după ce 
capitolele 19–22 consemnează experienţa trăită de poporul lui Limhi. Rugaţi un cursant să 
citească, cu glas tare, Mosia 23:1–2.
• În ce fel „a aflat” Alma de pericolele care urmau să vină?
Scrieţi pe tablă următorul principiu: Domnul îi poate avertiza pe cei drepţi atunci când 
sunt în pericol. (Îi puteţi invita pe cursanţi să scrie acest principiu pe margine, lângă Mosia 
18:34.) Pentru a ilustra acest adevăr, citiţi următoarea povestire spusă de vârstnicul Neil L.
Andersen, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„Lucrând ca agent special pentru FBI, prietenul meu a supravegheat grupuri de crimă orga-
nizată care transportau ilegal droguri în Statele Unite.
Odată, el şi un alt agent se apropiau de un apartament în care credeau că un cunoscut 
traficant de droguri distribuia 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: „Fiţi 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 urmat o învălmăşeală de evenimente şi l-am 
dezarmat»…
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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 zâmbitori”, Ensign sau 
Liahona, mai 2005, p. 46–47).
Declaraţi faptul că Domnul deseori îi avertizează pe cei drepţi de pericolele iminente, dar 
nu trebuie să ne considerăm nedrepţi dacă nu suntem avertizaţi de Duhul Sfânt de fiecare 
dată când suntem în împrejurări periculoase.
• Când aţi simţit că Domnul v-a avertizat cu privire la un pericol fizic sau spiritual? (După 

ce cursanţii îşi împărtăşesc experienţele, puteţi împărtăşi o experienţă personală.)
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Introducere
După ce Alma şi poporul său au scăpat de armata rege-
lui Noe, regele Noe şi oamenii săi au început să sufere 
consecinţele nedreptăţii lor, precum fusese profeţit de 
Abinadi – ei au fost atacaţi şi luaţi în sclavie de către 
lamaniţi şi regele Noe a fost omorât prin foc. Limhi, fiul 
lui Noe, a devenit rege după moartea lui Noe. Când 

foştii preoţi ai lui Noe au răpit un grup de fiice ale la-
maniţilor, lamaniţii au învinuit poporul lui Limhi şi s-au 
pregătit să îl atace. Poporul lui Limhi a luptat curajos şi 
l-a rănit şi capturat pe regele lamaniţilor. Limhi a făcut 
un legământ cu regele lamanit, care i-a convins pe 
oamenii săi să se întoarcă în ţara lor în pace.

LECŢIA 62

Mosia 19–20

Sugestii pentru predare

Mosia 19–20
Nefiţii din ţara lui Lehi-Nefi trăiesc împlinirea profeţiilor lui Abinadi.
Invitaţi cursanţii să se gândească la un moment când cineva i-a avertizat de un pericol 
pe care ei nu îl puteau prevedea. Rugaţi-i să povestească despre modul în care au fost 
binecuvântaţi pentru că au ascultat avertismentul. Ajutaţi cursanţii să discute despre scopul 
avertismentelor prin a le adresa următoarele întrebări:
• Care este scopul unui avertisment? Cine vă avertizează cu privire la lucruri pe care tre-

buie să le evitaţi sau care vă pot dăuna?
• Cui revelează Dumnezeu avertismente spirituale pentru Biserica Sa?
Amintiţi-le cursanţilor că Domnul l-a trimis pe Abinadi pentru a-i avertiza pe nefiţi de 
consecinţele păcatelor lor. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să recapituleze profeţia lui Abinadi 
către nefiţii din ţara lui Lehi-Nefi, copiaţi următorul tabel pe tablă. Asiguraţi-vă că lăsaţi 
suficient loc pentru cursanţi să scrie sub fiecare set de referinţe din scripturi.

profeţie despre poporul regelui noe (Mosia 
12:1–2; 17:17)

Împlinire (Mosia 19:10, 14–15; 20:20; 21:2–4)

profeţie despre regele noe (Mosia 12:3; 17:18) Împlinire (Mosia 19:18–20)

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 12:1–2. Rugaţi membrii clasei să identifice 
ceea ce Abinadi a profeţit că se va întâmpla cu poporul regelui Noe din cauza faptului că nu 
s-a pocăit. Invitaţi un cursant să enumere aceste consecinţe în căsuţa din stânga sus a tabe-
lului de pe tablă. Rugaţi un alt cursant să citească, cu glas tare, Mosia 12:3. Rugaţi membrii 
clasei să identifice ceea ce Abinadi a profeţit că se va întâmpla cu regele Noe. Rugaţi un 
cursant să scrie consecinţele în tabel.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să se gândească la importanţa avertismentelor spirituale pe care 
le primim prin intermediul profeţilor, împărtăşiţi următoarea povestire spusă de vârstnicul 
David R. Stone, din Cei Şaptezeci:
„În urmă cu mai bine de un an, 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 vedea, ceva 
distrugător se îndrepta către noi, inevitabil şi irezistibil. Centrul pentru uragane, care avea 
responsabilitatea de a observa şi anticipa traiectoria uraganului Georges, actualiza constant 
informaţiile disponibile pe Internet. În acea dimineaţă liniştită, cu ajutorul sateliţilor din 
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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. 
Acest forţe furioase cauzează, deseori, daune mai grave decât uraganele fizice, deoarece ele 
distrug sufletele noastre şi ne privează de perspectiva eternă şi de promisiuni …
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. Atunci 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).
• Ce legătură există între această poveste şi rolul lui Abinadi printre poporul regelui Noe?
Spuneţi-le cursanţilor că următoarea activitate îi va ajuta să se familiarizeze cu povestirea 
din Mosia 19–20 şi să observe împlinirea profeţiilor lui Abinadi din aceste capitole. După 
această activitate, cursanţii vor completa coloana din dreapta a tabelului de pe tablă.
Scrieţi următoarele 11 declaraţii pe tablă, înainte de oră sau pregătiţi-le pe o foaie de hârtie. 
Invitaţi cursanţii să parcurgă repede Mosia 19–20. Pe măsură ce ei citesc, rugaţi-i să nume-
roteze ordinea evenimentelor din listă. Le puteţi spune că rezumatele capitolelor le oferă 
indicii importante.

  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.
  O armată lamanită vine la graniţele Şemlonului.
  Preoţii lui Noe răpesc 24 de fiice lamanite.
  Regele lamanit îşi roagă armata 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 le promite că oamenii săi vor plăti tribut lamaniţilor jumătate din bunurile lor.
  Nefiţii răspund la un atac din partea lamaniţilor şi îl capturează pe regele lamanit.

Oferiţi-le cursanţilor 5-10 minute pentru a desfăşura această activitate. Apoi, folosiţi 
această listă pentru a rezuma povestirea din Mosia 19–20. (Ordinea corectă a evenimente-
lor, începând din capul listei este: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.)
Rugaţi cursanţii să se uite, din nou, la tabelul de pe tablă. Împărţiţi cursanţii în grupuri. 
Rugaţi un grup să caute în Mosia 19:10, 14–15; 20:20; 21:2–4 modul în care s-au împli-
nit profeţiile lui Abinadi despre poporul lui Noe. Rugaţi al doilea grup să caute în Mosia 
19:18–20 felul în care s-au împlinit profeţiile lui Abinadi despre regele Noe. Invitaţi un 
cursant din fiecare grup să rezume felul în care s-au împlinit profeţiile lui Abinadi. Invitaţi 
un alt cursant să scrie rezumatele pe tablă.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 20:11.
• Care a spus Ghedeon că era motivul pentru care oamenii sufereau?
Rugaţi cursanţii să explice folosind cuvintele lor ceea ce Ghedeon dorea ca oamenii să înţe-
leagă. Deşi pot folosi cuvinte diferite, cursanţii trebuie să arate că au înţeles că respingerea 
cuvintelor slujitorilor Domnului aduce suferinţă şi tristeţe. (Puteţi scrie acest principiu 
pe tablă.)
Spuneţi-le cursanţilor că Domnul a dat un avertisment asemănător în zilele din urmă 
pentru cei care nu vor asculta de glasul Său. Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 
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Doctrină şi legăminte 133:70–72. Le puteţi sugera cursanţilor să scrie această referinţă în 
scripturile lor lângă Mosia 20:21.
• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care profeţii şi apostolii ne învaţă în zilele noastre 

şi care ne vor ajuta să evităm suferinţa şi tristeţea? Care dintre lucrurile pe care ei ni le 
predau ne vor aduce pace şi fericire şi ne vor ajuta să ne întoarcem în prezenţa lui Dum-
nezeu? (Le puteţi arăta cursanţilor o ediţie recentă de la conferinţa generală a revistei 
Liahona şi le puteţi menţiona câteva dintre titlurile cuvântărilor rostite de profeţi.)

Invitaţi cursanţii să povestească despre momente în care au fost binecuvântaţi deoarece au 
urmat sfatul conducătorilor Bisericii.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă că, atunci când urmează sfatul profeţilor, pot avea 
pace şi se pot întoarce în prezenţa lui Dumnezeu, împărtăşiţi această declaraţie a vârstnicu-
lui Robert D. Hales, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Siguranţa noastră spirituală rezultă din faptul de a da ascultare glasului pro-
fetului 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).

Încheiaţi lecţia prin a depune mărturie despre pacea şi siguranţa spirituală care decurg din 
respectarea sfatului slujitorilor Domnului.

Recapitularea scripturilor de bază
Dacă timpul vă permite, puteţi recapitula scripturile de bază pe care le-aţi predat de-a 
lungul anilor, pentru a-i ajuta pe cursanţi să-şi amintească acele cuvinte cheie din fiecare 
pasaj.
Oferiţi-le cursanţilor câteva minute pentru a recapitula scripturile de bază pe care le-au 
învăţat până acum în timpul acestui an şcolar. Invitaţi un cursant să vină în faţa clasei 
cu scripturile sale. Rugaţi cursantul să deschidă la una dintre scripturile de bază fără a o 
arăta nimănui. (Dacă aveţi cartonaşe pentru scripturile de bază, puteţi ruga cursantul să 
folosească un cartonaş.) Rugaţi cursantul să scrie un cuvânt din scriptura de bază pe tablă. 
(Încurajaţi cursanţii să aleagă cuvinte cheie din pasaj şi nu cuvinte care nu ar fi de ajutor 
precum sunt şi sau cel.) Invitaţi restul membrilor clasei să caute în scripturile lor scriptura 
de bază din care cred că face parte acel cuvânt. Dacă nimeni nu poate găsi pasajul folosind 
acest cuvânt, rugaţi cursantul să scrie un alt cuvânt din scriptura de bază pe tablă. Repretaţi 
procesul până ce unul dintre cursanţi a găsit pasajul corect. Invitaţi restul membrilor clasei 
să deschidă la pasaj şi rugaţi cursanţii să-l recite împreună. Apoi, repetaţi activitatea cu un 
alt cursant folosind o altă scriptură de bază.
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Introducere
După ce a eşuat de trei ori în încercarea de a se elibera 
din sclavia lamaniţilor, poporul lui Limhi se îndreaptă 
către Domnul pentru a fi eliberat. Ulterior, Amon şi 

fraţii săi ajung în ţara lui Lehi-Nefi. După ce face legă-
mânt să-I slujească Domnului, poporul lui Limhi scapă 
din sclavie şi Amon îl conduce spre Zarahemla.

LECŢIA 63

Mosia 21–22

Sugestii pentru predare

Mosia 21:1–22
După ce poporul lui Limhi se revoltă împotriva lamaniţilor şi este învins de trei 
ori, el se umileşte înaintea Domnului şi începe să prospere.
Scrieţi cuvintele sclavie şi eliberare pe tablă.
• Ce imagine vă vine în minte când vă gândiţi la aceste cuvinte?
• Ce sentimente aveţi referitor la aceste cuvinte?
• Ce legătură au aceste cuvinte cu planul salvării?
Explicaţi că Mosia 21–24 cuprinde relatarea a două grupuri de oameni care erau în sclavie 
faţă de lamaniţi şi, în cele din urmă, au fost eliberate de Domnul. În Mosia 21–22, citim 
despre Limhi şi poporul său, care au devenit sclavi ca rezultat al nedreptăţilor lor. Sclavia 
lor din punct de vedere fizic reflecta sclavia spirituală pe care o trăiau din cauza păcatelor 
lor. Relatarea despre cel de-al doilea grup din Mosia 23–24 va fi discutată în lecţia urmă-
toare. Povestiţi despre poporul lui Alma, care, după ce a fost botezat, a fost luat în sclavie 
şi a avut parte de suferinţe. Ambele relatări ne învaţă adevăruri importante despre puterea 
Domnului de a ne elibera din păcat şi suferinţe. Încurajaţi cursanţii să se gândească la pu-
terea Domnului de a-i elibera din păcat pe măsură ce studiază despre sclavia şi eliberarea 
poporului în Mosia 21–22.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 21:2–6. Rugaţi-i să identifice cuvinte şi expre-
sii care descriu prin ce au trecut Limhi şi poporul său şi ce sentimente au avut cu privire la 
aceasta. Pentru a accentua dificultăţile prin care a trecut poporul lui Limhi, îi puteţi încuraja pe 
cursanţi să sublinieze expresia „nu era nicio posibilitate ca ei să se elibereze” din Mosia 21:5.
• Ce detalii din Mosia 21:6 sugerează că oamenii încă nu se umiliseră şi nu se întorseseră 

la Domnul?
• Ce soluţie au propus oamenii lui Limhi pentru a găsi alinare în suferinţele lor?
Rezumaţi Mosia 21:7–12 spunându-le cursanţilor că poporul lui Limhi s-a dus la luptă de 
trei ori pentru a se elibera din sclavia lamaniţilor, dar ei au fost învinşi şi au suferit pierderi 
mari de fiecare dată.
• Care sunt câteva dintre reacţiile poporului după ce a treia încercare de a se elibera a eşuat?
Invitaţi câţiva cursanţi să citeasc pe rând, cu glas tare, Mosia 21:13–16 pentru a învăţa de-
spre felul în care au răspuns oamenii. Le puteţi adresa următoarele întrebări:
• În ce fel s-au schimbat oamenii după cea de-a treia înfrângere?
• Potrivit relatărilor din Mosia 21:15, de ce a fost Domnul încet în a le auzi rugăciunile?
• În Mosia 11:23–25, ce le spusese Abinadi oamenilor că vor trebui să facă înainte ca Dom-

nul să le asculte rugăciunile de a-i elibera?
• Deşi oamenii nu au fost imediat eliberaţi din sclavie, cum i-a binecuvântat Domnul pe 

măsură ce au început să se pocăiască? (După ce cursanţii răspund, îi puteţi încuraja să 
sublinieze expresia „să prospere treptat” din Mosia 21:16.)

• Ce ne învaţă aceasta referitor la ceea ce Domnul face atunci când oamenii se umilesc, 
încep să se pocăiască şi Îi cer ajutorul?
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Rezumaţi Mosia 21:16–22 explicând că, până când Domnul a eliberat din sclavie poporul 
lui Limhi, El i-a ajutat să prospere pentru ca ei să nu flămânzească. De asemenea „nu a mai 
fost nicio tulburare între lamaniţi şi poporul lui Limhi” (Mosia 21:22).
Invitaţi cursanţii să spună principiile pe care le-au învăţat din relatarea despre poporul lui 
Limhi. Deşi cursanţii pot împărtăşi diferite principii, asiguraţi-vă că ei înţeleg că, atunci 
când ne umilim, Îl chemăm pe Domnul în rugăciune şi ne pocăim de păcatele noas-
tre, El ne aude rugăciunile şi uşurează povara păcatului la timpul ales de El. (Puteţi 
scrie acest principiu pe tablă. Puteţi, de asemenea, invita cursanţii să scrie acest principiu 
în scripturile lor lângă Mosia 21:15–16 sau în jurnalele lor pentru studiul scripturilor sau în 
caietele pentru seminar.)
• În cel fel credeţi că ne ajută faptul că aşteptăm ca Domnul să ne elibereze de povara 

păcatelor noastre?
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să pună în practică ceea ce au învăţat, oferiţi-le câteva mo-
mente să mediteze asupra următoarelor întrebări şi să scrie răspunsurile în jurnalele lor 
pentru studiul scripturilor. (Puteţi scrie aceste întrebări pe tablă.)
• Ce faceţi pentru a căuta puterea Domnului care vă eliberează de păcatele voastre?
• În ce fel aţi „[prosperat] treptat” atunci când aţi căutat ajutorul Domnului?

Mosia 21:23–22:16
Limhi, Amon şi Ghedeon lucrează împreună pentru a-i ajuta pe oameni să scape 
din sclavie şi să se întoarcă în Zarahemla.
Notă. Le puteţi aminti cursanţilor că Mosia 7 şi 8 includ relatarea despre Amon şi fraţii săi, 
care i-au găsit pe regele Limhi şi poporul său. Următoarele 14 capitole, Mosia 9–22, rela-
tează istoria poporului regelui Limhi, începând cu 80 de ani înainte ca Amon să-i fi găsit. 
Această istorisire se încheie cu relatarea câtorva evenimente care sunt incluse şi în capito-
lele anterioare. Din acest motiv, majoritatea lucrurilor din Mosia 21:23–30 au fost cuprinse 
în lecţia Mosia 7–8 şi Mosia 18. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să-şi amintească evenimentele 
consemnate în Mosia 21:23–30, poate fi de folos să revedeţi scurta prezentare a călătoriilor 
din Mosia 7–24 din anexa de la sfârşitul acestui manual.
Amintiţi-le cursanţilor că poporul lui Limhi a recunoscut că suferinţele sale erau datorate 
faptului că respinsese invitaţia Domnului de a se pocăi (vezi Mosia 12:1–2; 20:21). Re-
cunoscându-şi păcatele, poporul lui Limhi a început procesul de pocăinţă şi convertire. 
Împărtăşiţi următoarea definiţie a pocăinţei:
„[Pocăinţa] este esenţială pentru fericirea dumneavoastră în această viaţă şi în toată eter-
nitatea. Pocăinţa este mai mult decât o recunoaştere a faptelor greşite. Este o schimbare a 
minţii şi a inimii… Aceasta include lepădarea de păcat şi întoarcerea la Dumnezeu pentru 
iertare. Este motivată de dragoste faţă de Dumnezeu şi de dorinţa sinceră de a se supune 
poruncilor Lui” (Fideli credinţei: referinţe pentru Evanghelie [2005], p. 124).
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 21:32–35. Rugaţi-i să identifice cuvinte şi ex-
presii care demonstrează faptul că Limhi şi poporul său se pocăiseră şi se întorseseră către 
Domnul. Le puteţi sugera să sublinieze aceste cuvinte şi expresii. Invitaţi câţiva cursanţi 
să împărtăşească ceea ce au găsit. (Răspunsurile lor trebuie să includă faptul că Limhi şi 
majoritatea poporului său au intrat într-un legământ să-I slujească lui Dumnezeu şi să ţină 
poruncile Sale, pentru că ei doreau să fie botezaţi şi erau dornici să-I slujească lui Dumne-
zeu cu toată inima lor.)
Următoarea activitate îi va ajuta pe cursanţi să vadă că Domnul a ajutat poporul lui Limhi 
să se elibereze din sclavie pe măsură ce şi-a onorat legământul de a-I sluji şi ţine poruncile. 
Scrieţi următoarele întrebări şi referinţe din scripturi pe tablă înainte de oră:

În ce fel a fost venirea lui Amon şi a fraţilor săi un răspuns la rugăciunile poporului lui Limhi? 
(Vezi Mosia 7:14–15, 18–20; 21:14–15, 22–24.)
Pe lângă faptul că a căutat ajutorul Domnului prin rugăciune, ce a făcut poporul lui Limhi, 
condus de Ghedeon, pentru a fi eliberat? (Vezi Mosia 21:36; 22:1–10.)
Ce detalii din aceste versete indică faptul că Domnul a ajutat poporul lui Limhi să scape în 
siguranţă? (Vezi Mosia 22:11–16; 25:15–16.)



233

MoSIa 21– 22

Împărţiţi cursanţii în trei grupuri. Rugaţi fiecare grup să răs-
pundă la câte o întrebare de pe tablă prin a studia versetele 
corespunzătoare. După câteva minute, invitaţi un cursant 
din fiecare grup să prezinte răspunsurile pregătite. Acum îi 
puteţi, de asemenea, ruga pe cursanţi să adauge „Poporul 
lui Limhi scapă” la reprezentarea grafică despre imaginea 
de ansamblu a călătoriilor din Mosia 7–24. (Reprezentarea 
grafică completă se găseşte în anexa de la sfârşitul acestui 
manual.) Le puteţi sugera cursanţilor să caute pe semnul de 
carte pentru Cartea lui Mormon ceea ce se va întâmpla cu 
poporul lui Limhi în cele din urmă (vezi Mosia 22:13–14).
Subliniaţi faptul că, deşi noi nu trebuie să fie eliberaţi din 
sclavie în felul în care a fost eliberat poporul lui Limhi, noi 
toţi avem nevoie să fim eliberaţi de păcat.
• Ce aţi învăţat din Mosia 21–22 care ar putea încuraja pe 

cineva care are nevoie de puterea Domnului pentru a-l 
elibera din păcat?

Încheiaţi lecţia prin a vă depune mărturia despre puterea 
Domnului de a vă elibera din păcat. Subliniaţi faptul că, 
atunci când ne umilim, Îl chemăm pe Domnul în rugăciune 
şi ne pocăim de păcatele noastre, El ne aude rugăciunile şi 
ne eliberează de povara păcatului la timpul ales de El.

Comentarii şi informaţii generale
Mosia 21:15, 29–30. Suferinţa care vine din cauza 
păcatului poate fi de folos

Când păcătuim şi refuzăm să ne pocăim, aşa a făcut 
poporul lui Limhi, ne cauzăm suferinţă în plus – câteo-
dată suferinţă fizică şi întotdeauna spirituală. Vârstnicul 
Kent F. Richards, din Cei Şaptezeci, a explicat felul în 
care suferinţa poate fi o parte necesară a procesului de 
vindecare şi creştere:

„Durerea ne ajută să monitorizăm procesul de vinde-
care. Deseori, ea ne învaţă să avem răbdare. …

Vârstnicul Orson F. Whitney a scris: «Nicio durere pe 
care o simţim, nicio încercare prin care trecem nu este 
irosită. Ea contribuie la educaţia noastră, la dezvoltarea 
unor calităţi, cum ar fi răbdarea, credinţa, tăria morală 
şi umilinţa… Prin tristeţe şi suferinţă, trudă şi necaz, noi 
dobândim educaţia pe care am venit s-o dobândim aici».

În mod similar, vârstnicul Robert D. Hales a spus:

«Durerea vă duce într-o stare de umilinţă care vă 
permite să reflectaţi. Este o experienţă pe care sunt 
recunoscător că am îndurat-o…

Am învăţat că durerea fizică şi vindecarea corpului… 
sunt uimitor de similare cu durerea spirituală şi vindeca-
rea sufletului în procesul pocăinţei»” („Ispăşirea poate 
tămădui orice durere”, Ensign sau Liahona, mai 2011, 
p. 15).

Mosia 21:15–16. În ce fel vă comportaţi în timpul 
încercărilor?

Vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, ne-a învăţat despre comportamentul 
pe care trebuie să-l evităm şi despre comportamentul 
pe care trebuie ne străduim să-l dezvoltăm în timpul 
încercărilor noastre:

„Domnul ne va alina cu divina Lui putere atunci când 
căutam scăparea cu umilinţă şi credinţă în Isus Hristos.

Nu spuneţi: «Nimeni nu mă înţelege; nu-mi pot da 
seama ce să fac sau nu pot primi ajutorul de care am 
nevoie». Rostind aceste comentarii vă distrugeţi singuri. 
Nimeni nu vă poate ajuta dacă nu aveţi credinţă şi nu 
faceţi un efort. Dezvoltarea dumneavoastră personală 
necesită acest lucru. Nu căutaţi să aveţi o viaţă lipsită de 
disconfort, durere, stres, încercări sau supărări, pentru 
că acestea sunt instrumentele pe care un Tată iubitor le 
foloseşte pentru a ne stimula dezvoltarea personală şi 
cunoaşterea. Precum afirmă scripturile în mod repetat, 
veţi fi ajutaţi pe măsură ce vă exercitaţi credinţa în Isus 
Hristos… Credinţa în Isus Hristos înseamnă că avem în-
credere în El; avem încredere în învăţăturile Sale. Aceste 
lucruri duc la speranţă şi speranţa aduce caritate, dra-
gostea pură a lui Hristos – acel sentiment de pace care 
vine când simţim grija Sa, dragostea Sa şi puterea Sa de 
a ne vindeca sau de a ne uşura povara prin puterea Sa 
de vindecare” („To Be Healed”, Ensign, mai 1994, p. 8).

Imagine de ansamblu privind călătoriile din Mosia 7-24
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Introducere
După ce Alma şi poporul său au fugit de armata regelui 
Noe, ei au clădit un oraş în care au trăit în dreptate. 
Deşi ei erau convertiţi la Evanghelie, au avut parte de 
necazuri şi încercări. Lamaniţii i-au luat în sclavie. Pe 
măsură ce Alma şi poporul său şi-au exercitat credinţa 

şi au avut răbdare, Domnul le-a uşurat povara şi, în cele 
din urmă, i-a eliberat din robie. (Aveţi în vedere faptul 
că Mosia 23–24 acoperă aproximativ aceeaşi perioadă 
de timp ca şi Mosia 19–22.)

LECŢIA 64

Mosia 23–24

Sugestii pentru predare

Mosia 23:1–20
Domnul îi ajută pe Alma şi poporul său să scape de armatele regelui Noe şi să 
clădească un oraş.
Arăteţi-le cursanţilor ilustraţia „Alma botează în Apele lui Mormon” (62332; Carte cu 
picturi inspirate din Evanghelie [2009], nr. 76). Invitaţi un cursant să spună membrilor clasei 
ceea ce ştie despre bărbatul care îi botează pe cei din ilustraţie. (Dacă respectivii cursanţi 
nu ştiu să răspundă, le puteţi sugera să citească rezumatul capitolului Mosia 18 pentru a-şi 
reaminti relatarea despre Alma şi poporul său la Apele lui Mormon.)
Împărţiţi cursanţii în echipe. Invitaţi fiecare echipă să citească, pe rând, reciproc, din Mosia 
23:1–5, 19. Rugaţi-i să caute expresii care demonstrează că Domnul i-a binecuvântat pe 
Alma şi poporul său când s-au pocăit şi au ales să trăiască în neprihănire. (Le puteţi sugera 
să sublinieze aceste expresii.) Rugaţi cursanţii să spună ceea ce au găsit.

Invitaţi cursanţii să se uite pe reprezentarea grafică a 
imaginii de ansamblu privind călătoriile din Mosia 7–24. 
Arătaţi-le cum să deseneze ţara lui Helam pe reprezentarea 
lor grafică în locul potrivit. De asemenea, rugaţi-i să dese-
neze o săgeată de la Apele lui Mormon la ţara lui Helam şi 
să scrie pe această săgeată „Alma şi poporul său pleacă”. 
(Reprezentarea grafică completă se găseşte în anexa de la 
sfârşitul acestui manual.)
Explicaţi pe scurt că în Mosia 23:6–14 citim despre faptul că 
Alma a refuzat cererea poporului său de a-i fi rege. Invitaţi 
un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 23:9–10, 12. Ru-
gaţi membrii clasei să fie atenţi la descrierea pe care o oferă 
Alma cu privire la efectul pe care regele Noe l-a avut asupra 
sa şi poporului. Rugaţi cursanţii să spună ceea ce au găsit.
• Ce ne învaţă expresiile „prins într-o cursă” şi „legaţi cu 

legăturile nedreptăţii” despre efectele păcatului?
• De ce ne este de ajutor să recunoaştem influenţele care 

ne-au făcut să păcătuim în trecut?
• După ce ne pocăim, de ce este important să ne amintim 

cât de „dureroasă” poate fi pocăinţa?
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 23:13. Accentuaţi sfatul lui Alma de a „vă 
[ţine] bine în această libertate în care voi aţi fost făcuţi liberi”.
• Cum puteţi folosi acest sfat în procesul pocăinţei? (Ajutaţi-i pe cursanţi să înţeleagă 

faptul că, odată ce Domnul ne-a eliberat din păcat şi am simţit libertatea iertării, trebuie 
să facem alegeri corecte pentru a menţine acea libertate.)

Invitaţi cursanţii să caute în Mosia 23:14–18 ceea ce Alma le-a spus oamenilor că îi va ajuta 
să-şi menţină libertatea. Rugaţi câţiva cursanţii să raporteze ceea ce au găsit.

Imagine de ansamblu privind călătoriile din Mosia 7-24
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Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 23:19–20. Rugaţi membrii clasei să identi-
fice expresii care arată faptul că Domnul a binecuvântat poporul când au ales că trăiască în 
mod drept („să prospere nespus de mult”).
• Cum aţi rezuma ceea ce aţi învăţat din experienţele trăite de Alma şi poporul său? (Prin-

tre alte adevăruri, cursanţii pot spune că, atunci când ne pocăim şi alegem să trăim în 
neprihănire, Domnul ne binecuvântează şi ne eliberează de legăturile nedreptăţii.)

• Când aţi văzut împlinirea acestui principiu în viaţa dumneavoastră sau în viaţa unui 
prieten sau a unui membru al familiei? (Amintiţi-le cursanţilor că nu trebuie să împărtă-
şească experienţe care sunt prea personale sau particulare.)

Mosia 23:21–29
O armată de lamaniţi şi preoţii ticăloşi ai lui Noe îi duc pe Alma şi poporul său în 
sclavie.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă faptul că cei care sunt neprihăniţi trebuie să aibă 
parte de încercări, rugaţi cursanţii să se gândească la un moment din viaţa lor care se 
aseamănă cu următoarea declaraţie a vârstnicului Richard G. Scott, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli:

„Încercările… sunt necesare chiar şi atunci când trăieşti o viaţă neprihănită, 
demnă şi te supui poruncilor [lui Dumnezeu]. Atunci când totul pare a fi 
perfect, provocările vin deseori în doze multiple aplicate simultan” („Trust in 
the Lord”, Ensign, nov. 1995, p. 16).
Rugaţi cursanţii să caute în Mosia 23:21–22 motivul pentru care Domnul 
permite ca cei care aleg să ducă o viaţă neprihănită să aibă parte de încercări 

şi suferinţe. Când cursanţii vă spun ceea ce au găsit, ajutaţi-i să înţeleagă faptul că Domnul 
ne va încerca răbdarea şi credinţa pentru a ne ajuta să ne creştem încrederea în El.
Invitaţi cursanţii să scrie următoatele întrebări în jurnalul pentru studiul scripturilor sau în 
caietul pentru seminar. Rugaţi-i să mediteze asupra acestor întrebări pe măsură ce conti-
nuă să studieze Mosia 23. Spuneţi-le că vor răspunde la aceste întrebări pe parcursul lecţiei 
când îi veţi ruga să facă acest lucru.
• De ce încercări aveţi parte în momentul de faţă?
• Cum vă puteţi dovedi credinţa şi încrederea în Dumnezeu în timpul încercărilor?
Rugaţi cursanţii să citească Mosia 23:23–29. Invitaţi-i să caute modalităţile prin care 
Alma şi poporul său au fost încercaţi şi ceea ce au făcut pentru a-şi arăta încrederea în 
Dumnezeu.
• Cum pot rugăciunea şi sfaturile profeţilor să vă ajute în timpul încercărilor? (Ele ne pot 

ajuta să ne întărim răbdarea şi credinţa. Ele, de asemenea, ne dau putere, revelaţie perso-
nală, pace şi încredere pentru ca noi să putem trece peste încercări şi să fim eliberaţi din 
ele.)

Mosia 23:30–24:25
Alma şi poporul său suferă persecuţii, dar Domnul le uşurează povara şi îi 
eliberează în mod miraculos.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă relaţia dintre Amulon, lamaniţi şi regele lor, 
rezumaţi Mosia 23:30–39 şi 24:1–7. Explicaţi faptul că Amulon era conducătorul preoţilor 
ticăloşi ai regelui Noe, care îl alungase pe Alma pentru că îl sprijinise pe Abinadi. Amulon, 
împreună cu alţi preoţi ticăloşi şi soţiile lor lamanite, se alăturaseră lamaniţilor. Amulon 
era văzut bine de regele lamanit care îl numise să-i conducă pe nefiţii din ţara lui Helam, 
inclusiv pe poporul lui Alma.
Invitaţi un cursant în faţa clasei şi rugaţi-l să-şi pună în spate un ghiozdan gol. (Cursantul 
va avea nevoie de scripturile sale.) Întrebaţi cursantul dacă crede că ar fi uşor să care ghio-
zdanul gol pentru restul zilei. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 24:8–11. De 
fiecare dată când cursantul citeşte despre o încercare a lui Alma şi a poporului său, puneţi 
o piatră sau un obiect greu în ghiozdan. Când cursantul termină de citit, întrebaţi-l cât 
de uşor crede că ar fi să care ghiozdanul plin pentru tot restul zilei. (Cursantul trebuie să 

Participarea cursanţilor
Atunci când invitaţi 
cursanţii în faţa clasei 
pentru a participa la 
activităţi, toţi cursanţii 
se simt mai implicaţi 
în lecţie deoarece unul 
dintre colegii lor ajută 
la predare. Când invitaţi 
un cursant să participe 
în faţa clasei pentru o 
perioadă mai lungă de 
timp, rugaţi-l să-şi ia cu 
el scripturile, pentru a 
putea participa la citirea 
versetelor şi discuţie, 
alături de ceilalţi membri 
ai clasei.
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rămână în faţa clasei şi să poarte ghiozdanul până ce îi spuneţi să se aşeze.) Întrebaţi-i pe 
membrii clasei:
• Ce ar putea reprezenta pietrele sau obiectele grele din ghiozdan în vieţile voastre?
• Cum ne afectează astfel de poveri?
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 24:10–12. Invitaţi membrii clasei să caute 
ceea ce poporul lui Alma a făcut pentru a fi ajutat în timpul încercărilor. Invitaţi cursanţii să 
explice ceea ce au găsit.
• Cum ne poate ajuta rugăciunea atunci când avem poveri dificile?
• Când avem încercări, de ce este de ajutor să ştim că Dumnezeu cunoaşte „gândurile 

inimilor [noastre]”?
Invitaţi cursanţii să citească Mosia 24:13–15 pentru a afla ceea ce s-a întâmplat cu poporul 
lui Alma pe măsură ce a continuat să se roage pentru ajutor.
• Ce a promis Domnul că va face pentru poporul lui Alma? (Pe măsură ce cursanţii răs-

pund, puteţi ruga un alt cursant să ridice baza ghiozdanului pentru a-l ajuta pe cursantul 
care cară ghiozdanul – pentru a simboliza modul în care Domnul ne uşurează poverile.) 
Ce legătură are această promisiune cu legământul pe care l-au făcut la Apele lui Mor-
mon? (Vezi Mosia 18:8–10.)

• De ce ne este de ajutor să ştim că Domnul nu ne îndepărtează totdeauna poverile sau nu 
ne scapă de încercări imediat?

• Ce putem învăţa din felul în care Alma şi poporul său au reacţionat la încercările lor?
• Când aţi simţit că Domnul v-a dat putere pentru a îndura o încercare sau pentru a duce 

o povară?
Invitaţi un cursant să citească, în gând, Mosia 24:16–17, 21. Rugaţi-i să găsească cuvinte şi 
expresii care descriu felul în care poporul a reacţionat la încercări şi felul în care Domnul 
l-a ajutat. Invitaţi unul sau doi cursanţi să explice, folosind cuvintele lor, legătura dintre 
acţiunile poporului şi acţiunile Domnului. Scrieţi, pe tablă, următorul principiu: Când ne 
supunem cu răbdare voinţei Domnului, El ne întăreşte şi ne eliberează din încercări la 
timpul ales de El.
Invitaţi cursantul din faţa clasei să-şi dea jos ghiozdanul. Rugaţi-l să descrie felul în care 
se simte după ce a scăpat de povară. Invitaţi acelaşi cursant să citească Mosia 24:21–22. Îl 
puteţi întreba pe cursant în ce fel se aseamănă cu oamenii din aceste versete.
Rezumaţi Mosia 24:18–25 explicând faptul că Alma şi poporul său au putut scăpa deoarece 
Domnul i-a făcut pe lamaniţi să adoarmă. Domnul i-a condus pe Alma şi poporul său în 
Zarahemla, unde regele Mosia i-a primit cu bucurie. Alma şi poporul său „şi-au revărsat… 
mulţumirile către Dumnezeu” ştiind că „nimeni nu putea să-i salveze decât Domnul Dum-
nezeul lor” (Mosia 24:21; vezi, de asemenea, Mosia 25:16).

Rugaţi cursanţii să deseneze o săgeată de la ţara lui Helam 
la ţara lui Zarahemla pe reprezentările lor grafice cu imagi-
nea de ansamblu a călătoriilor din Mosia 7–24. Spuneţi-le 
să scrie pe această săgeată „poporul lui Alma scapă”.
Pentru a încheia lecţia, invitaţi cursanţii să scrie răspunsul 
la două dintre întrebările pe care le-au scris în jurnalele lor 
pentru studiul scripturilor în cadrul lecţiei. Rugaţi-i să se 
gândească la încercările lor şi la felul în care îşi pot exercita 
credinţa şi încrederea în Dumnezeu pentru a putea îndura. 
Depuneţi-vă mărturia despre faptul că, dacă noi ne supu-
nem cu răbdare voinţei Domnului, El ne va întări şi ne va 
elibera din încercările noastre la timpul ales de El. Îi puteţi, 
de asemenea, invita pe cursanţi să împărtăşească moduri 
prin care Domnul i-a întărit în încercările lor.

Imagine de ansamblu privind călătoriile din Mosia 7-24
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Introducere
Mosia 25 cuprinde încheierea relatării despre poporul 
lui Zenif (vezi Mosia 7–24). Poporul lui Limhi şi cei care 
l-au urmat pe Alma s-au întors în Zarahemla şi au trăit 
împreună sub domnia regelui Mosia. După ce aceste 

două grupuri au ajuns, Limhi şi poporul său au fost 
botezaţi. Regele Mosia i-a dat lui Alma autoritatea de a 
întemeia biserici peste tot în ţară şi de a pune în ordine 
treburile Bisericii lui Dumnezeu.

LECŢIA 65

Mosia 25

Sugestii pentru predare

Mosia 25:1–13
Cei care s-au adunat în Zarahemla s-au unit şi au devenit cunoscuţi sub 
denumirea de nefiţi.
Invitaţi cursanţii să se gândească la relatări pe care le-au citit sau auzit care ilustreză felul 
în care Domnul a ajutat o persoană oferind îndrumare, tărie, protecţie şi eliberare. Le puteţi 
sugera să se gândească la relatări din scripturi, la istoria Bisericii sau la vieţile membrilor 
familiei sau ale prietenilor. Drept exemplu, împărtăşiţi relatarea unui tinere fete care a mers 
înaintea grupului ei şi a coborât pe un deal în cadrul unei activităţi în natură cu episcopia:
„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… 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 Tatălui Ceresc îi păsa 
de mine şi că El mă protejase. Sunt atât de recunoscătoare Domnului pentru acel avertis-
ment. Această experienţă mi-a întărit mărturia şi mi-a mărit dragostea faţă de Domnul” 
(„Turn Back”, New Era, nov. 2010, p. 47).
Invitaţi unul sau doi cursanţi să împărtăşească o povestire care cred că ilustrează faptul 
că Dumnezeu Şi-a manifestat bunătatea şi puterea în viaţa unei persoane. Întrebaţi-i pe 
membrii clasei:
• În ce fel vă ajută să auziţi exemple ale faptului că Dumnezeu dă dovadă de bunătate şi 

putere în viaţa oamenilor?
Rezumaţi Mosia 25:1–6 explicând faptul că, după ce poporul lui Limhi şi poporul lui Alma 
(toţi fiind descendenţi ai poporului lui Zenif) au scăpat din sclavie şi s-au unit cu poporul 
din Zarahemla, regele Mosia a citit tuturor oamenilor consemnările lor. Rugaţi cursanţii să 
citească, în gând, Mosia 25:7, pentru a afla modul în care oamenii au reacţionat la relatările 
privind legăturile dintre poporul lui Zenif şi Dumnezeu. Invitaţi un cursant să împărtă-
şească ceea ce a găsit.
Copiaţi următorul tabel pe tablă. Explicaţi faptul că, în Mosia 25:8–11, învăţăm mai multe 
despre felul în care oamenii au reacţionat la relatările despre poporul lui Zenif şi poporul 
lui Alma. Rugaţi cursanţii să caute în scripturi referinţe la ceea ce au auzit oamenii şi 
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sentimentele lor cu privire la acestea. Răspunsuri posibile pentru prima referinţă sunt date 
între paranteze, drept exemplu:

Ceea ce au auzit oamenii felul în care s-au simţit 
oamenii

Mosia 25:8 (ei au auzit despre modalitatea 
prin care poporul lui Limhi a 
fost eliberat din sclavie.)

(aceasta i-a umplut de 
bucurie.)

Mosia 25:9

Mosia 25:10

Mosia 25:11

După ce cursanţii au avut suficient timp să studieze referinţele din scripturi, invitaţi câţiva 
să scrie pe tablă ceea ce au găsit. Rugaţi cursanţii să rezume ceea ce au învăţat din Mosia 
25:8–11 prin a specifica principii din aceste versete pe care le-ar putea pune în practică. Pe 
măsură ce cursanţii răspund, ajutaţi-i să înţeleagă faptul că, atunci când studiem cro-
nicile despre legăturile dintre Dumnezeu şi ceilalţi, vom fi fericiţi şi recunoscători 
datorită bunătăţii lui Dumnezeu. (Când cursanţii citesc aceste versete vor observa, de 
asemenea, faptul că păcatul duce la tristeţe şi rătăcire.)
• Din ce surse putem învăţa despre experienţele celorlalţi privind bunătatea lui Dumne-

zeu? (Scrieţi răspunsurile cursanţilor pe tablă. Acestea pot include scripturile, cuvântări 
de la conferinţele generale, revistele Bisericii, biografiile conducătorilor Bisericii şi ale 
altor oameni şi istorii ale familiei.)

Invitaţi cursanţii să se gândească la un moment în care au învăţat despre bunătatea lui 
Dumnezeu faţă de alţii din una dintre sursele de pe tablă.
• În ce fel v-a ajutat faptul că aţi învăţat despre bunătatea lui Dumnezeu faţă de alţii din 

una dintre aceste surse?
• În ce fel poate ajuta pe cineva pe termen lung faptul că învaţă constant despre bunătatea 

lui Dumnezeu faţă de alţii?
Încurajaţi cursanţii ca, în timpul lor liber, să aleagă una dintre sursele de pe tablă şi să caute 
povestiri despre bunătatea lui Dumnezeu care să-i inspire.

Mosia 25:14–24
Alma întemeiază Biserica lui Dumnezeu peste tot în ţara nefiţilor.
Pentru a-i pregăti pe cursanţi să studieze despre organizarea şi învăţăturile Bisericii printre 
nefiţi, întrebaţi-i:
• Aţi fost vreodată într-o episcopie sau ramură din zilele din urmă alta decât cea de care 

aparţineţi? Ce asemănări aţi observat între episcopia sau ramura de care aparţineţi şi cea 
pe care aţi vizitat-o?

• În ce fel vă ajută faptul de a şti că organizarea şi învăţăturile Bisericii sunt la fel în fiecare 
episcopie sau ramură din Biserică?

Rezumaţi Mosia 25:14–17 explicând că, după ce Mosia i-a vorbit şi citit poporului, l-a invi-
tat pe Alma să îi predice. Apoi, regele Limhi şi poporul său au cerut să fie botezaţi. Alma i-a 
botezat şi a început să organizeze Biserica peste tot în ţară.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Mosia 25:18–22. Rugaţi mem-
brii clasei să caute modul în care Biserica a fost organizată şi condusă printre nefiţi în tim-
pul lui Alma. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă că organizarea Bisericii garantează 
faptul că toţi membrii pot primi adevărul, puneţi-le întrebări precum acestea:
• În ce fel se aseamănă Biserica organizată printre nefiţi cu cea de astăzi? (Noi avem 

episcopii şi ramuri care sunt la fel ca „diferitele grupuri” menţionate în Mosia 25:21. 
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Preşedinţii de ramură, episcopii şi preşedinţii de ţăruş sunt la fel ca preoţii şi învăţătorii 
care au condus Biserica pe timpul lui Alma.)

• Conform celor menţionate în Mosia 25:15–16, 22, ce adevăruri au subliniat preoţii şi în-
văţătorii Bisericii din zilele lui Mosia? (Puteţi sublinia faptul că Domnul le-a dat instruc-
ţiuni similare părinţilor, conducătorilor Bisericii şi misionarilor din ultimele zile. [Vezi 
D&L 15:6; 19:31; 68:25.])

• De ce este important să predăm, în mod continuu, pocăinţă şi credinţă în Dumnezeu?
Rugaţi cursanţii să citească Mosia 25:23–24, câutând expresii care descriu binecuvântările 
primite de cei care s-au alăturat Bisericii lui Dumnezeu.
• În ce fel au fost oamenii binecuvântaţi pentru că au fost botezaţi şi s-au alăturat Bisericii 

lui Dumnezeu?
• În ce feluri v-a binecuvântat Domnul pentru că v-aţi alăturat Bisericii?
Scrieţi, pe tablă, următorul principiu: Pe măsură ce luăm numele lui Isus Hristos asu-
pra noastră şi trăim în mod corespunzător, Domnul va revărsa Spiritul Său asupra 
noastră.
Mărturisiţi-le cursanţilor că binecuvântările de care au avut parte în calitate de membri ai 
Bisericii pot creşte pe măsură ce ţin legămintele şi primesc Spiritul.

Comentarii şi informaţii generale
Mosia 25:17–22. Autoritatea preoţiei printre nefiţi

Cartea lui Mormon nu oferă detalii specifice privind 
autoritatea preoţiei deţinută de profeţi şi alţi fraţi din 
rândul nefiţilor şi lamaniţilor. Totuşi, referinţele privind 
rânduielile şi modul în care era condusă Biserica dove-
desc, destul de clar, faptul că deţineau Preoţia lui Melhi-
sedec. Preşedintele Joseph Fielding Smith ne-a învăţat 
că „preoţia deţinută de [nefiţi] şi în virtutea căreia 

oficiau era preoţia după ordinul sfânt, ordinul Fiului lui 
Dumnezeu [vezi Alma 13:1–20]. Preoţia cea mai mare 
poate oficia orice rânduială a Evangheliei” (Doctrines 
of Salvation, redactate de Bruce R. McConkie, 3 vol. 
[1954–1956], 3:87).

Pentru informaţii suplimentare privind autoritatea 
preoţiei din Cartea lui Mormon, vezi Comentarii şi 
informaţii generale pentru Mosia 18.

Depuneţi mărturie 
despre binecuvântările 
promise
Fratele Russell T.
Osguthorpe, preşedin-
tele general al Şcolii de 
duminica, a împărtăşit 
un model simplu pentru 
predarea eficientă: 
(1) predaţi doctrinele 
importante, (2) invitaţi 
cursanţii să acţioneze 
şi (3) mărturisiţi despre 
binecuvântările promise 
(vezi „Predarea ajută la 
salvarea vieţilor”, Ensign 
sau Liahona, nov. 2009, 
p. 15). Când vă depuneţi 
mărturia despre promi-
siunile care se găsesc în 
scripturi şi în cuvintele 
profeţilor din zilele din 
urmă, cursanţii vor fi mai 
motivaţi să pună în prac-
tică ceea ce au învăţat.



240

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le-au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat Mosia 18–25 (unitatea 
13) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Mosia 18)
După moartea lui Abinadi, Alma s-a pocăit şi a predicat 
Evanghelia lui Isus Hristos altora la Apele lui Mormon. Stu-
diind despre aceasta, cursanţii au învăţat că primim Spiritul 
Domnului şi promisiunea vieţii veşnice când facem şi ţinem 
legământul de la botez şi că marile binecuvântări vin asupra 
acelora care ţin legământul făcut la botez.

Ziua (Mosia 19–20)
După ce regele Noe şi poporul său au respins învăţăturile lui 
Abinadi şi au căutat să îi distrugă pe Alma şi pe ucenicii săi, 
au fost atacaţi de către lamaniţi. Noe a fost ucis de oamenii 
săi şi fiul său, Limhi, a devenit rege. Când cursanţii au citit 
despre modul în care poporul lui Limhi a fost luat în sclavie 
de către lamaniţi, au învăţat că respingerea cuvintelor slujito-
rilor Domnului aduce suferinţă şi tristeţe. Ei au fost încurajaţi 
să se gândească la un moment în care au avut parte de 
pace şi s-au simţit în siguranţă, din punct de vedere spiritual, 
deoarece au urmat sfatul slujitorilor Domnului.

Ziua 3 (Mosia 21–24)
Cursanţii au învăţat că Alma şi poporul său, deşi au fost 
neprihăniţi, au fost luaţi în sclavie de către lamaniţi. Cursanţii 
au făcut un tabel în jurnalele lor pentru studiul scripturilor în 
care au comparat sclavia şi eliberarea lui Limhi şi a poporu-
lui său cu sclavia şi eliberarea lui Alma şi a poporului său. 
Relatarea despre poporul lui Limhi i-a învăţat că, dacă noi 
dorim să facem şi să ţinem legăminte, Domnul va oferi o cale 
pentru eliberarea noastră. Din experienţa lui Alma, cursanţii 
au învăţat că, dacă ne supunem cu răbdare voinţei Domnu-
lui, El ne va întări şi ne va elibera din încercările noastre la 
timpul ales de El.

Ziua 4 (Mosia 25)
După ce poporul lui Limhi şi poporul lui Alma au fost reunite, 
în siguranţă, sub domnia regelui Mosia, în Zarahemla, relată-
rile lor au fost citite întregului popor. Cursanţii au învăţat că, 
atunci când studiem cronicile despre legăturile dintre Dumne-
zeu şi ceilalţi, vom fi fericiţi şi recunoscători datorită bunătăţii 
lui Dumnezeu. Atunci când cursanţii au reflectat asupra faptu-
lui că organizarea Bisericii din timpul nefiţilor se aseamănă cu 
organizarea Bisericii de astăzi, ei au învăţat că, pe măsură ce 
luăm asupra noastră numele lui Isus Hristos şi trăim corespun-
zător, Domnul ne va binecuvânta cu Spiritul Său. Cursanţii au 
scris despre modul prin care dorinţa de a lua asupra noastră 
numele lui Isus Hristos ne poate influenţa vieţile.

Introducere
Cursanţii pot învăţa principii importante privind sursa încercărilor 
şi modul prin care putem fi eliberaţi din încercările noastre având 
credinţă în Isus Hristos, prin a compara experienţele poporului lui 
Alma cu cele ale poporului lui Limhi. Ajutaţi-i pe cursanţi să ştie 
că, pe măsură ce facem şi ţinem legăminte sacre, avem încredere 
în Domnul şi Îi cerem ajutorul cu umilinţă, El ne va întări şi ne va 
elibera din încercările noastre în felul ales de El şi la timpul ales 
de El.

Sugestii pentru predare

Mosia 18
Alma predică Evanghelia poporului regelui Noe şi mulţi se pocă-
iesc şi doresc să fie botezaţi.
Rugaţi cursanţii să se gândească la botezul lor. Invitaţi-i să îm-
părtăşească unele detalii despre experienţele lor. Apoi, dacă este 
disponibilă, arătaţi-le ilustraţia „Alma botează în Apele lui Mor-
mon” (62332; Carte cu picturi inspirate din Evanghelie [2009], 
nr. 76) şi rugaţi-i să-şi amintească de evenimentele descrise în 
Mosia 18:8–11. Rugaţi-i pe cursanţi să spună ceea ce au înţeles 
despre scopul botezului şi legământul botezului atunci când au 
fost botezaţi.

După ce cursanţii au discutat despre relatările din Mosia 18, 
rugaţi-i să se uite la ziua 1, tema 1, din jurnalul pentru studiul 
scripturilor, pentru care au făcut o reprezentare grafică cu ceea 
ce Alma a predat despre legământul botezului aşa cum este 

Lecţia pentru studiul acasă
Mosia 18–25 (unitatea 13)
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explicat în Mosia 18:8–11. Invitaţi un cursant să reproducă re-
prezentarea sa grafică pe tablă sau să o împărtăşească membri-
lor clasei şi întrebaţi-i pe ceilalţi cursanţi dacă au ceva să adauge 
la coloanele „Eu promit” sau „Dumnezeu promite”. Apoi, scrieţi 
următorul principiu pe tablă sau pe o foaie de hârtie: Primim 
Spiritul Domnului şi promisiunea vieţii eterne când facem 
şi ţinem legământul botezului. Le puteţi sugera cursanţilor să 
scrie acest principiu în scripturile lor, lângă Mosia 18:8–11.

Întrebaţi: În ce fel înţelegerea voastră despre legământul făcut la 
botez vă influenţează dorinţa de a ţine acest legământ?

Mosia 19–24
Poporul lui Limhi şi ucenicii lui Alma au fost eliberaţi din sclavia 
faţă de lamaniţi.
Rugaţi un cursant să citească prima declaraţie a vârstnicului 
Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, din 
lecţia pentru ziua 3 a acestei unităţi din îndrumarul de studiul al 
cursantului. Rugaţi-i pe cursanţi să menţioneze cele două tipuri 
de încercări din vieţile noastre despre care vorbeşte vârstnicul 
Scott. (Ar trebui să le aibă subliniate în îndrumarele lor.) Scrieţi 
pe tablă Încercări care vin din cauza încălcărilor şi Desăvârşire 
care rezultă din punerea la încercare.

Rugaţi cursanţii să se uite peste răspunsurile date în jurnalele 
lor pentru studiul scripturilor la tema 1 din ziua 3. Apoi scrieţi 
Poporul lui Limhi sub „Încercări care vin din cauza încălcărilor” 
(vezi Mosia 19:10, 25–28; 20:20–21) şi Poporul lui Alma sub 
„Desăvârşire care rezultă din punerea la încercare” (vezi Mosia 
23:18–21). Invitaţi cursanţii să scrie pe tablă câteva modalităţi 
prin care oamenii din zilele noastre pot trece prin aceste tipuri de 
încercări.

Pe măsură ce treceţi în revistă următoarele principii alături de 
cursanţi, scrieţi-le pe tablă.

Invitaţi cursanţii să citească Mosia 21:13–16, pe grupuri. Rugaţi-i 
să găsească cuvinte şi expresii care ne arată că, atunci când ne 
umilim, Îl chemăm pe Domnul în rugăciune şi ne pocăim 
de păcatele noastre, Dumnezeu ne aude rugăciunile şi 
ne uşurează povara păcatului la timpul ales de El. Rugaţi 
cursanţii să împărtăşească modul în care consideră că cineva ar 
putea pune acest principiu în practică dacă ar trece printr-una 
dintre încercările de pe tablă.

Invitaţi cursanţii să citească Mosia 21:31–32, 35 şi să rezume 
fuga poporul lui Limhi din Mosia 22 pentru a arăta că, atunci 
când facem legământ cu Dumnezeu de a-I sluji şi ţinem 
poruncile Sale, Domnul va oferi o cale pentru eliberarea 
noastră. Îi puteţi încuraja pe cursanţi să scrie acest principiu în 
scripturile lor, lângă Mosia 21:31–35.

Pentru a revizui un principiu pe care cursanţii l-au învăţat 
studiind despre poporul lui Alma, rugaţi-i să rezume relatarea 
despre modul în care poporul lui Alma a fost luat în sclavie de 
către lamaniţi (vezi Mosia 23:25–24:11). Invitaţi câţiva cursanţi 
să citească, pe rând, cu glas tare, din Mosia 24:12–17. Rugaţi-i 

să precizeze cuvinte şi expresii care ne învaţă că, atunci când 
ne supunem, cu răbdare, voinţei Domnului, El ne va întări 
şi ne va elibera din încercările noastre la timpul ales de El. 
Îi puteţi încuraja pe cursanţi să sublinieze cuvintele şi expresiile 
importante din aceste versete.

Copiaţi următoarele exemple pe tablă sau pregătiţi-le pe o foaie 
de hârtie. Rugaţi cursanţii să explice în ce fel ar putea folosi ade-
vărurile pe care le-au învăţat studiind despre poporul lui Limhi şi 
cel al lui Alma pentru a ajuta persoanele din fiecare exemplu.

 1. Un prieten şi-a dat seama că trebuie să se pocăiască, dar 
se simte nedemn şi descurajat şi se întreabă dacă va fi 
vreodată posibil să treacă peste ispite şi peste sentimentele 
de vinovăţie. În ce fel puteţi folosi relatarea despre poporul 
lui Limhi pentru a-i da prietenului vostru curajul şi spe-
ranţa pentru a se pocăi? (Îi puteţi încuraja pe cursanţi să 
identifice câteva versete din Mosia 21 pe care le-ar putea 
împărtăşi cu prietenul lor. Invitaţi cursanţii să explice moti-
vul pentru care consideră că aceste versete alese îl vor ajuta 
pe prietenul lor.)

 2. Un prieten este foarte sociabil şi încearcă să trăiască 
conform standardelor Evangheliei. Unii oameni nu vor să 
petreacă timp cu această persoană, deoarece spun că este 
„prea cuminte” pentru ei. În ce fel puteţi folosi relatarea 
despre poporul lui Alma pentru a-l ajuta pe prietenul vostru 
să îşi pună încrederea în Domnul şi să găsească tărie şi 
alinare în timpul acestei încercări? (Îi puteţi încuraja pe 
cursanţi să identifice câteva versete din Mosia 24 pe care 
le-ar putea împărtăşi cu prietenul lor. Invitaţi-i pe câţiva 
să explice motivul pentru care consideră că aceste versete 
alese îl vor ajuta pe prietenul lor.)

Invitaţi cursanţii să povestească despre momente în care ei sau 
persoane pe care le cunosc au fost martori ai puterii de eliberare 
a Domnului. (Aveţi grijă să nu-i încurajaţi sau să le permiteţi 
cursanţilor să împărtăşească în cadrul lecţiei detalii necores-
punzătoare despre încălcări din trecut.) Încurajaţi cursanţii să-şi 
ţină legămintele, să-I ceară Domnului ajutor şi să aibă încredere 
în puterea Sa de eliberare privind orice încercare de care ar 
putea avea parte în vieţile lor. Încheiaţi lecţia prin a vă depune 
mărturia despre puterea Domnului de a ne elibera din încercările 
şi dificultăţile noastre, care vin din cauza încălcărilor noastre sau 
reprezintă o încercare care are ca scop desăvârşirea noastră.

Unitatea următoare (Mosia 26–Alma 4)
În următoarea săptămână, cursanţii vor învăţa despre un înger 
care a fost trimis pentru a-l opri pe Alma cel Tânăr de la a 
distruge Biserica. Ei vor studia despre ceea ce i s-a întâmplat lui 
Alma după această experienţă şi vor citi câteva dintre cele mai 
importante învăţăturile din scripturi despre renaşterea spirituală. 
Când regele Mosia moare, Alma este ales să fie conducăto-
rul nefiţilor. Amlici, un bărbat ticălos, încearcă să-l detroneze. 
Încurajaţi cursanţii să caute ceea ce Alma a făcut pentru a invita 
puterea Domnului de eliberare în această situaţie.
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Introducere
În timpul domniei lui Mosia, majoritatea tinerilor – cei 
care erau copii pe vremea când regele Beniamin a rostit 
ultima sa predică – nu au crezut în învăţăturile Bisericii 
şi au refuzat să Îl cheme pe Domnul în rugăciune. Aceşti 
tineri necredincioşi i-au influenţat pe alţi membri ai 
Bisericii să comită păcate grave. Multe dintre aceste 
persoane care comiseseră încălcări erau aduse în faţa lui 
Alma, conducătorul Bisericii. Alma nu a ştiut ce să facă 

la început, dar, în cele din urmă, el I-a cerut îndrumare 
Domnului cu privire la modalitatea de a-i judeca pe 
membrii nesupuşi. Domnul i-a revelat lui Alma proce-
sul care trebuia urmat pentru a-i face pe membri să 
răspundă pentru păcatele lor. Alma, de asemenea, a 
învăţat despre mila lui Dumnezeu şi despre dorinţa Sa 
de a-i ierta pe cei care se pocăiesc. Alma a urmat sfatul 
Domnului şi a adus ordine în Biserică.

LECŢIA 66

Mosia 26

Sugestii pentru predare

Mosia 26:1–6
Mulţi tineri nu cred în Evanghelie şi îi îndeamnă pe alţii să păcătuiască.
Înainte de începerea orei, scrieţi următoarele întrebări pe tablă:

Cum aţi descrie mărturia voastră astăzi?
În ce fel aţi dori ca mărturia voastră să crească?

Rugaţi cursanţii să răspundă la aceste întrebări în jurnalul pentru studiul scripturilor sau în 
caietul pentru seminar. După ce au avut timp suficient să răspundă, explicaţi-le faptul că 
Mosia 26 conţine o relatare despre un grup de persoane care nu au făcut ceea ce era nece-
sar pentru a se îngriji de mărturia lor. Drept rezultat, credinţa lor în Dumnezeu nu a crescut 
şi acestea i-au condus pe alţi membri ai Bisericii spre păcat şi greşeli. Sugeraţi cursanţilor 
ca, pe măsură ce studiază această relatare, să se gândească la ceea ce îi învaţă despre creş-
terea şi întărirea mărturiilor. 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 26:1–3. Apoi, întrebaţi-i pe membrii 
clasei:
• Ce alegere au făcut mulţi din generaţia care se ridica? (Ei au ales să nu creadă în tradiţiile 

părinţilor lor.)
• De ce credeţi că necredinţa oamenilor îi împiedică să înţeleagă „cuvântul lui Dumne-

zeu”? (Mosia 26:3).
Explicaţi că a crede (sau a avea dorinţa de a crede) duce la acţiuni care ne întăresc mărtu-
riile. Pe de altă parte, când oamenii aleg să nu creadă, ei, de asemenea, aleg să nu facă anu-
mite lucruri care i-ar ajuta să-şi dezvolte mărturii puternice. Invitaţi cursanţii să citească, 
în gând, Mosia 26:3–4, 6. Rugaţi jumătate dintre membrii clasei să caute ceea ce tinerii 
nu au vrut să facă din cauza necredinţei lor. Rugaţi cealaltă jumătate să caute rezultatele 
necredinţei.
• Ce au refuzat să facă tinerii din cauza necredinţei lor?
• Care au fost efectele necredinţei?
După ce cursanţii au discutat pe baza acestor întrebări, scrieţi următoarea propoziţie pe 
tablă: Pentru a dezvolta şi menţine o mărturie, trebuie să… 

Rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedintelui Henry B.
Eyring, din Prima Preşedinţie: Rugaţi membrii clasei să caute modalităţi de a 
completa propoziţia de pe tablă.
„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 rugăciunea. Mărturia noastră 

Să le predăm tinerilor
Preşedintele J. Reuben 
Clark jr., din Prima Preşe-
dinţie, ne-a învăţat:
„Tinerii din Biserică sunt 
înfometaţi după lucrurile 
Spiritului; ei sunt dornici 
să înveţe Evanghelia 
şi o vor aşa cum este, 
nealterată…
Nu trebuie să ascundeţi 
adevărurile religioase 
sub o mască a lucrurilor 
lumeşti; le puteţi trans-
mite aceste adevăruri 
în mod direct” (The 
Charted Course of the 
Church in Education, 
ediţie revizuită [broşură, 
1994], p. 3, 9).
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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 Domnului trebuie să aibă loc în mod consecvent şi permanent pentru ca măr-
turia voastră să crească şi să prospere” („O mărturie vie”, Ensign sau Liahona, mai 2011, 
p. 127).
• Care sunt activităţile identificate de preşedintele Eyring care ne vor ajuta să ne îngrijim 

de mărturiile noastre? (Pe măsură ce cursanţii identifică aceste activităţi, introduceţi-le în 
propoziţia de pe tablă: Pentru a dezvolta şi menţine o mărturie, trebuie să ne ospătăm 
din cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm cu credinţă şi să ne supunem poruncilor 
Domnului.)

• În ce fel v-au influenţat aceste activităţi mărturia?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 26:5–6, căutând modalităţi prin care tinerii 
necredincioşi i-au influenţat pe câţiva membri ai Bisericii.
• Aveţi în vedere următoarea declaraţie: „De aceea, a fost potrivit ca cei care au făcut 

păcate, care erau în Biserică, să fie dojeniţi de către Biserică” (Mosia 26:6). Ce credeţi că 
înseamnă acest lucru? (A fost necesar ca membrii Bisericii care au păcătuit să fie judecaţi 
şi traşi la răspundere.)

Mosia 26:7–14
Alma cere îndrumare de la Domnul cu privire la modalitatea de a-i judeca pe cei 
care păcătuiesc.
Rugaţi cursanţii să-şi imagineze cum ar fi să fie episcopul unei episcopii în care membrii au 
comis păcate serioase şi nu s-au pocăit. Rugaţi cursanţii să se gândească la ceea ce ar face 
în aceste împrejurări. În ce fel şi-ar îndeplini responsabilitatea de a-i trage la răspundere pe 
membri pentru păcatele lor şi de a-i ajuta să se pocăiască? Explicaţi că Alma, conducătorul 
Bisericii, a avut parte de încercări similare.
Rezumaţi Mosia 26:7–12 explicând că cei care au păcătuit au fost aduşi înaintea lui Alma. 
Astfel de lucruri nu se mai întâmplaseră în Biserică şi Alma nu a ştiut ce să facă. El a decis 
să-i trimită pe cei care au comis încălcări în faţa regelui Mosia pentru a fi judecaţi. Regele 
Mosia i-a trimis înapoi la Alma, care avea autoritatea de la Dumnezeu de a judeca membrii 
Bisericii care comiseseră păcate.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 26:12–14. Rugaţi membrii clasei să 
fie atenţi la cum s-a simţit Alma cu privire la responsabilitatea de a-i judeca pe cei care 
păcătuiseră.
• Ce a făcut Alma când a fost neliniştit cu privire la însărcinarea sa de a-i judeca pe 

păcătoşi?
• De ce este important să ştim că episcopii şi preşedinţii de ramură caută şi primesc îndru-

mare de la Domnul atunci când îi ajută pe cei care păcătuiesc?

Mosia 26:15–32
Domnul i-a revelat lui Alma modul în care membrii Bisericii trebuiau să răspundă 
pentru păcatele lor şi a stabilit condiţiile pocăinţei.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă contextul versetelor Mosia 26:15–32, subliniaţi 
faptul că aceste versete cuprind răspunsul Domnului la întrebarea lui Alma privind ceea ce 
trebuie să facă cu cei care păcătuiseră. Pe măsură ce cursanţii studiază răspunsul Domnului, 
încurajaţi-i să caute principii şi doctrine care îi ajută să înţeleagă mai bine rolul de judecător 
al deţinătorilor preoţiei, precum sunt episcopii şi preşedinţii de ramură (şi, pentru deţină-
torii Preoţiei lui Melhisedec, preşedinţii de ţăruş, de district sau de misiune). De asemenea, 
rugaţi-i să caute principii şi doctrine despre a cere iertare.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând Mosia 26:17–28, observând de câte ori Domnul 
foloseşte cuvintele Meu, Mea, Mei, Mele sau Eu. Le puteţi sugera cursanţilor să sublinieze 
aceste cuvinte de fiecare dată când apar. Apoi, întrebaţi-i pe membrii clasei:
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• În Mosia 26:17–28, ce sugerează cuvintele Eu şi Meu, Mea, Mei, Mele despre locul pe 
care îl ocupă Domnul în procesul pocăinţei? (Îi puteţi invita pe cursanţi să împărtăşească 
expresii sau versete care sprijină răspunsurile lor.)

• Ce adevăruri putem învăţa din Mosia 26:20–21 despre rolul slujitorilor Domnului în 
procesul de pocăinţă? (Ajutaţi-i pe cursanţi să înţeleagă că respectivii conducători ai 
preoţiei Îl reprezintă pe Domnul şi că, în situaţia în care a fost comis un păcat grav, 
episcopii şi preşedinţii de ramură ne pot ajuta să ne pocăim şi să primim iertare.)

• În ce fel îi pot ajuta episcopii sau preşedinţii de ramură pe cei care se luptă cu păcatul sau 
ispita?

Explicaţi faptul că Domnul l-a învăţat pe Alma ce trebuie să facă cei care caută iertare 
pentru a se pocăi. Invitaţi cursanţii să caute împreună cu grupul în Mosia 26:29–32 şi să 
identifice principii care îi ajută să înţeleagă ceea ce Domnul cere de la noi atunci când ne 
pocăim.
După ce cursanţii au avut timp suficient pentru a studia aceste versete, invitaţi câţiva cur-
sanţi să scrie pe tablă, folosind cuvintele lor, principiile pe care le-au descoperit. Răspunsu-
rile lor pot include:
Mărturisirea păcatului duce la iertare.
Domnul îi va ierta pe cei care se pocăiesc cu inimă sinceră.
Trebuie să-i iertăm pe alţii pentru a primi iertarea Domnului.
Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine aceste principii, adresaţi-le câtorva aceste 
întrebări:
• În Mosia 26:29, care este înţelesul expresiei „mărturiseşte păcatele în faţa ta şi a Mea”? 

(Dacă este nevoie, puteţi explică faptul că în acest verset cuvântul ta se referă la Alma.)
• Când cineva a comis un păcat grav, de ce credeţi că este necesar ca persoana să măr-

turisească Domnului şi conducătorilor Bisericii? (Încălcările grave, precum încălcarea 
legii castităţii, pot pune în pericol calitatea de membru în Biserică a unei persoane. De 
aceea, în astfel de cazuri, persoana trebuie să mărturisească păcatul atât Domnului, cât şi 
reprezentanţilor Săi din Biserică. Episcopii şi preşedinţii de ramură deţin cheile preoţiei 
pentru a-i ajuta pe cei care au păcătuit să fie iertaţi. Cu toate că doar Domnul poate ierta 
păcate, conducătorii preoţiei au rolul de a-i ajuta pe oameni să primească iertare. Ei ţin 
confidenţiale toate mărturisirile şi îi ajută pe cei care au mărturisit pe parcursul procesu-
lui de pocăinţă.)

• Ce credeţi că înseamnă ca cineva să se pocăiască „cu sinceritatea inimii sale”? (Mosia 
26:29).

• De ce credeţi că Domnul ne cere să-i iertăm pe alţii? Ce legătură există între pocăinţă şi 
iertarea altora? (Vezi 3 Nefi 13:14–15; D&L 64:8–11.)

• Ce expresii din aceste versete ar putea încuraja sau alina pe cineva care doreşte să se 
pocăiască, dar care nu crede că poate fi iertat?

Mosia 26:33–39
Alma urmează sfatul Domnului, judecându-i pe cei care au păcătuit şi aducând 
ordine în Biserică.
Explicaţi că în Mosia 26:33–37 se povesteşte despre modul în care Alma a urmat instrucţiu-
nile Domnului, i-a judecat pe membrii Bisericii care păcătuiseră şi a adus ordine în Biserică. 
invitaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 26:34–37, căutând rezultatele eforturilor lui 
Alma de a urma sfatul Domnului. Depuneţi-vă mărturia despre faptul că, atunci când ne 
pocăim şi trăim în dreptate, putem avea pace în inimile noastre şi putem creşte spiritual.
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Introducere
Alma cel Tânăr şi fiii regelui Mosia se răzvrătesc îm-
potriva părinţilor şi împotriva Domnului şi încearcă să 
distrugă Biserica lui Dumnezeu. Eforturile lor încetează 
atunci când un înger, trimis ca răspuns la rugăciunile 
celor credincioşi, le porunceşte să se pocăiască. Drept 

rezultat al acestei experienţe miraculoase, sunt născuţi 
din nou prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos şi călă-
toresc peste tot în ţara lui Zarahemla pentru a predica 
Evanghelia şi pentru a repara relele făcute.

LECŢIA 67

Mosia 27

Sugestii pentru predare

Mosia 27:1–22
Un înger le porunceşte lui Alma cel Tânăr şi fiilor lui Mosia să se pocăiască.
Pentru a explica contextul lecţiei, rezumaţi Mosia 27:1–7 explicând că mulţi dintre cei 
necredincioşi din Zarahemla au început să îi persecute pe membrii Bisericii. După ce regele 
Mosia a dat o proclamaţie prin care a interzis astfel de fapte, majoritatea oamenilor s-au 
supus şi pacea a revenit. Totuşi, unii oameni au continuat să încerce să distrugă Biserica. 
Cinci dintre aceste persoane au fost fiul lui Alma, Alma, şi fiii regelui Mosia, Amon, Aaron, 
Omner şi Himni. Fiul lui Alma, Alma, este cunoscut şi sub numele de Alma cel Tânăr.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 27:8–10. Rugaţi membrii clasei să identi-
fice cuvinte şi expresii care îi descriu pe Alma cel Tânăr şi fiii lui Mosia.
• Ce parte din descrierea lui Alma şi a fiilor lui Mosia este cea mai evidentă pentru voi? De 

ce? (Enumeraţi pe tablă cuvinte şi expresii pe măsură ce cursanţii le identifică. Lăsaţi loc 
pe tablă pentru a crea o a doua listă mai târziu în cadrul lecţiei.)

Rugaţi cursanţii să mediteze asupra următoarelor întrebări:
• Dacă aţi fi trăit în Zarahemla în acele timpuri, în ce fel credeţi că aţi fi reacţionat la acţiu-

nile lui Alma şi a fiilor lui Mosia?
Expuneţi ilustraţia „Convertirea lui Alma cel Tânăr” (Carte cu picturi inspirate din Evan-
ghelie [2009], nr. 77). Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 27:11–13, care cuprinde 
relatarea evenimentelor din ilustraţie. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 
27:14. Rugaţi membrii clasei să fie atenţi la motivele pentru care îngerul a spus că a venit la 
Alma şi fiii lui Mosia.
• Ce vă învaţă acest verset despre modul în care putem să îi ajutăm pe cei care au pro-

bleme? (Asiguraţi-vă că ei înţeleg că Domnul răspunde la rugăciunile noastre făcute 
cu credinţă pentru alţii. Puteţi scrie acest principiu pe tablă sau le puteţi sugera 
cursanţilor să-l scrie în scripturile lor, lângă Mosia 27:14. Le puteţi, de asemenea, sugera 
să adauge o referinţă la Iacov 5:16. Subliniaţi faptul că Domnul răspunde nu doar la 
rugăciunile noastre pentru cei care au probleme spirituale, ci şi la rugăciunile pentru cei 
care au alte încercări sau nevoi.)

• Când v-au ajutat rugăciunile unei alte persoane?
• Când aţi simţit că rugăciunile voastre au fost de ajutor în viaţa unei alte persoane?
Încurajaţi cursanţii să continue să se roage pentru alţii. Depuneţi mărturie că relatarea de-
spre Alma cel Tânăr şi fiii lui Mosia este o dovadă că Domnul ne ascultă rugăciunile făcute 
în beneficiul altora. El nu va trece peste libertatea de a alege a celor pentru care ne rugăm, 
dar El va auzi rugăciunile noastre şi va răspunde în felul Său la timpul ales de El.
Invitaţi un cursant stea în faţa clasei şi să citească, cu glas tare, Mosia 27:15–16. Explicaţi că 
acestea sunt cuvintele îngerului către Alma şi fiii lui Mosia. Subliniaţi faptul că îngerul „a vorbit 
cu un glas de tunet care a făcut ca pământul pe care ei stăteau să se cutremure” (Mosia 27:11).
• Ce v-a impresionat cu privire la ceea ce îngerul a făcut sau a spus? De ce v-a impresionat 

aceasta?

Să predăm cu ajutorul 
Duhului Sfânt
Domnul a spus că noi 
trebuie să „[predi-
căm] Evanghelia [Sa] 
prin Spirit, chiar prin 
Mângâietorul care a fost 
trimis să propovăduiască 
adevărul” (D&L 50:14). 
Pe măsură ce predaţi, 
căutaţi îndrumarea 
Spiritului pentru a vă 
ajuta să adaptaţi lecţia 
la nevoile cursanţilor 
dumneavoastră.



246

LeCţIa 67

Rezumaţi Mosia 27:19–22 explicând că, după ce îngerul şi-a împărtăşit mesajul, Alma nu 
a putut vorbi, a devenit neputincios şi a fost dus la tatăl său (vezi Mosia 27:19). Când tatăl 
lui Alma a auzit ceea ce se întâmpase, el „s-a bucurat, căci a ştiut că aceasta era puterea lui 
Dumnezeu” (Mosia 27:20). El i-a adunat pe oameni ca „să poată fi martori la ceea ce Dom-
nul făcuse fiului său” (Mosia 27:21). El, de asemenea, i-a adunat pe preoţi şi ei au postit şi 
s-au rugat pentru ca fiul său să capete putere şi să poată vorbi (vezi Mosia 27:22).

Mosia 27:23–31
Alma cel Tânăr se pocăieşte şi este născut din nou.
Faceţi referire la lista cu descrierea lui Alma şi a fiilor lui Mosia pe care aţi scris-o mai de-
vreme pe tablă. Denumiţi lista Înainte. Scrieţi După pe partea cealaltă a tablei. Invitaţi cursan-
ţii să citească Mosia 27:23–24, 28–29, căutând cuvinte şi expresii privind modul în care Alma 
s-a schimbat. Oferiţi-le câtorva cursanţi ocazia de a scrie aceste cuvinte şi expresii pe tablă.
• Potrivit celor relatate în Mosia 27:24 şi capitolul 28, ce a făcut Alma pentru a face posibilă 

această schimbare? Ce a făcut Domnul? Când căutăm să ne schimbăm şi să Îl urmăm pe 
Domnul, de ce este important să înţelegem ceea ce trebuie să facem? De ce este impor-
tant să înţelegem ceea ce Domnul va face pentru noi?

• În ce fel poate experienţa lui Alma să ajute pe cineva care crede că nu poate fi iertat?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 27:25–26. Rugaţi membrii clasei să iden-
tifice doctrina pe care Domnul i-a predat-o lui Alma. (Deşi cursanţii pot folosi alte cuvinte, 
asiguraţi-vă că înţeleg că fiecare dintre noi trebuie născut din nou prin intermediul 
ispăşirii lui Isus Hristos. Puteţi scrie acest adevăr pe tablă.)
Explicaţi că a fi născut din nou înseamnă că Spiritul Domnului produce o schimbare 
măreaţă în inima persoanei astfel încât persoana nu mai are dorinţa de a mai face rău, ci 
doreşte să caute lucrurile lui Dumnezeu (vezi Mosia 5:2).
Puteţi, de asemenea, explica faptul că, deşi schimbarea măreaţă a inimii s-a produs repede 
pentru Alma şi fiii lui Mosia, majoritatea dintre noi suntem schimbaţi prin intermediul 
ispăşirii, pas cu pas. Este un proces şi nu un eveniment. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să 
înţeleagă mai bine această doctrină, invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a 
preşedintelui Ezra Taft Benson:
„Trebuie să avem grijă ca, pe măsură ce căutăm să devenim mai asemănători lui Dumne-
zeu, să nu ne descurajăm şi să nu ne pierdem speranţa. Să devenim asemenea lui Hristos 
este un proces care durează întreaga viaţă şi, de cele mai multe ori, presupune o creştere şi 
o schimbare treptate, aproape imperceptibile. Scripturile consemnează relatări remarcabile 
despre oameni ale căror vieţi s-au schimbat instantaneu, precum: Alma cel Tânăr, Pavel 
pe drumul către Damasc, Enos care s-a rugat până târziu în noapte, regele Lamoni. Astfel 
de exemple uimitoare privind puterea de a-i schimba chiar şi pe cei care sunt cufundaţi în 
păcat, ne oferă încredere că ispăşirea îi poate ajuta chiar şi pe cei mai deznădăjduiţi.
Dar trebuie să fim atenţi atunci când vorbim despre aceaste exemple remarcabile. Deşi ele sunt 
reale şi puternice, sunt excepţii şi nu regula. Pentru fiecare Pavel, pentru fiecare Enos, pentru 
fiecare rege Lamoni, sunt sute şi mii de oameni pentru care procesul pocăinţei este mult mai 
subtil, mult mai imperceptibil. Cu fiecare zi în care se apropie mai mult de Domnul, faptul că îşi 
clădesc viaţa conform cerinţelor lui Dumnezeu este aproape imperceptibil. Ei trăiesc vieţi pline 
de bunătate, slujire şi angajament” („A Mighty Change of Heart”, Ensign, oct. 1989, p. 5).
După ce cursanţii au împărtăşit ceea ce au învăţat din aceste declaraţii, invitaţi-i să folo-
sească următoarele câteva minute pentru a răspunde la una dintre următoarele întrebări în 
jurnalul pentru studiul scripturilor. (Puteţi să scrieţi aceste întrebări pe tablă înainte de oră, 
să le scrieţi pe o foaie sau să le citiţi lent pentru ca să le poată scrie în jurnalele lor pentru 
studiul scripturilor.)
• În ce fel aţi trăit schimbarea prin intermediul ispăşirii pe măsură ce v-aţi pocăit sau aţi 

făcut tot ceea ce v-a stat în putinţă pentru a-L urma pe Salvator?
• Care este un lucru pe care l-aţi putea face pentru a vă apropia mai mult de Domnul şi 

pentru a trăi schimbarea prin intermediul ispăşirii?
Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ceea ce au scris şi să vorbească despre schimbarea 
care poate avea loc în noi pe măsură ce ne pocăim şi ne dovedim credinţa în Isus Hristos şi 
în ispăşirea Sa. (Amintiţi-le cursanţilor că nu trebuie să împărtăşească experienţe care sunt 

Să împărtăşim 
declaraţii profetice
Când un citat este lung, 
poate fi de ajutor să-l 
oferiţi cursanţilor pe o 
foaie de hârtie sau să 
îl scrieţi pe tablă. Fără 
aceste ajutoare, cursanţii 
îşi pot pierde concentra-
rea sau se pot chinui să 
înţeleagă.
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prea personale sau particulare.) Asiguraţi-vă că ei înţeleg că nu trebuie să vorbească despre 
păcate din trecut.)

Mosia 27:32–37
Alma ce Tânăr şi fiii lui Mosia au călătorit prin întreaga ţară, încercând să-şi 
repare greşelile făcute şi să întărească Biserica.
Explicaţi că pocăinţa adevărată înseamnă o schimbare a inimii, nu doar hotărârea de a nu 
mai face greşeli. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 27:32–37. Rugaţi mem-
brii clasei să identifice ceea ce Alma şi fiii lui Mosia au făcut care a însemnat mai mult decât 
doar a se opri din a face rău.
• Ce dovezi avem cu privire la faptul că Alma şi fiii lui Mosia s-au schimbat cu adevărat?
• Ce putem învăţa din exemplul lor?
Răspunsurile cursanţilor pot include următoarele lucruri:
Chiar şi cei care se răzvrătesc împotriva Domnului şi învăţăturilor Sale pot fi iertaţi.
Pentru a se pocăi cu adevărat, o persoană trebuie să facă tot ceea ce este posibil 
pentru a îndrepta răul făcut. (Puteţi explica faptul că, uneori, folosim cuvântul restituire 
pentru a ne referi la acţiunea de a repara greşeala care a fost făcută şi de a corecta alegerile 
greşite.)
Prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos, putem fi aduşi la o stare de neprihănire.
Încheiaţi prin a vă depune mărturia că relatarea despre Alma şi fiii lui Mosia este un exem-
plu al puterii ispăşirii lui Isus Hristos de a ne schimba. Depuneţi mărturie că Salvatorul 
doreşte să-i ierte pe toţi cei care, asemenea acestor tineri băieţi, îşi dovedesc credinţa în El 
şi caută să Îl urmeze.

Comentarii şi informaţii generale
Mosia 27:25. Născuţi din nou

Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, a descris procesul de a fi născut din nou:

„Noi începem procesul de naştere din nou prin exercita-
rea credinţei în Hristos, pocăinţă de păcatele noastre şi 
botezul prin scufundare, pentru iertarea păcatelor, de 
către o persoană care are autoritatea preoţiei…

Şi după ce ieşim din apele botezului, sufletele noastre 
au nevoie să fie permanent scufundate şi saturate cu 
adevărul şi lumina Evangheliei Salvatorului. Înmuierea 
sporadică şi superficială în doctrina lui Hristos şi parti-
ciparea parţială la lucrarea Bisericii Sale restaurate nu 
pot produce transformarea spirituală care ne permite 
să păşim în noutatea vieţii. Sunt necesare respectarea 
legămintelor, constanţa angajării şi dăruirea întregului 
nostru suflet lui Dumnezeu dacă dorim să primim bine-
cuvântările eternităţii…

Scufundarea totală şi saturarea cu Evanghelia Salvato-
rului sunt etape esenţiale în procesul naşterii din nou” 
(„Trebuie să vă naşteţi din nou”, Ensign sau Liahona, 
mai 2007, p. 21).

Vârstnicul Bruce R. McConkie, de asemenea, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, a explicat:

„Noi suntem născuţi din nou când renunţăm la nedrep-
tate şi trăim conform lucrurilor care aparţin Spiritului. 
Dar aceasta nu se întâmplă dintr-odată, instantaneu. 
Este… un proces. Naşterea din nou este treptată, cu 
excepţia câtorva cazuri izolate care sunt atât de mira-
culoase încât se scrie despre ele în scripturi. În ceea ce-i 
priveşte pe majoritatea membrilor Bisericii, noi sun-
tem născuţi din nou treptat şi suntem născuţi din nou 
având o lumină mai mare, o cunoaştere mai mare şi o 
dorinţă mai mare pentru dreptate, pe măsură ce ţinem 
poruncile…

În calitate de membri ai Bisericii, dacă trasăm calea care 
duce la viaţa eternă, dacă ne începem procesul spiritual 
al renaşterii şi mergem în direcţia bună, dacă ne trasăm 
o cale a sfinţirii sufletelor şi, pas cu pas mergem în 
acea direcţie, dacă ne trasăm calea către perfecţiune şi 
pas cu pas, puţin câte puţin, ne perfecţionăm sufletele 
biruind lumea, atunci este garantat – nu există nicio 
îndoială – că vom obţine viaţa veşnică. Chiar dacă 
naşterea spirituală este încă departe, perfecţiunea este 
încă departe, deplina sfinţire este încă departe, dacă 
ne trasăm o cale şi o urmăm pe cât putem de bine în 
această viaţă, după această viaţă vom continua pe ace-
eaşi cale” („Jesus Christ and Him Crucified”, Brigham 
Young University 1976 Speeches, 5 sept. 1976, p. 5–6, 
speeches. byu. edu).
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Introducere
După ce au fost convertiţi, fiii regelui Mosia au simţit o 
dorinţă profundă de a predica lamaniţilor Evanghelia. 
După ce L-a întrebat pe Domnul şi a primit asigurarea 
că vor fi binecuvântaţi cu succes şi protecţie, Mosia le-a 
permis să meargă. În acelaşi timp, Mosia se îngrijea de 
consemnările sacre care îi fuseseră încredinţate. El a 

tradus consemnările iarediţilor şi apoi a încredinţat în-
registrările lui Alma cel Tânăr. Deoarece fiii săi au refu-
zat ocazia de a fi rege, a instituit o formă de organizare 
alcătuită din judecători ca noua formă de guvernământ 
din ţară.

LECŢIA 68

Mosia 28–29

Sugestii pentru predare

Mosia 28:1–9
Fiii lui Mosia doresc să le predice lamaniţilor.
Înainte de oră, scrieţi următoarele declaraţii pe tablă:
 1. Am o dorinţă sinceră ca ceilalţi să se bucure de fericire veşnică.
 2. Sunt dornic să mă sacrific pentru a-i ajuta pe alţii.
 3. Am o dorinţă de a împărtăşi Evanghelia cu alţii.
Pentru a începe ora, rugaţi cursanţii să folosească declaraţiile de pe tablă pentru autoe-
valuare. Rugaţi-i să folosească o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că declaraţia nu îi 
descrie şi 10 înseamnă că declaraţia îi descrie foarte bine.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 27:8–10.
• Unde s-ar fi clasat Alma şi fiii lui Mosia pe această scară, în acel moment al vieţii lor?
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 28:1–4.
• Unde s-ar fi clasat fiii lui Mosia, pe aceeaşi scară, după convertirea lor? Care expresii din 

Mosia 28:1–4 arată cât de mult s-au schimbat?
• De ce s-au schimbat dorinţele fiilor lui Mosia? (Ei şi-au dovedit credinţa în Isus Hristos, 

s-au pocăit de toate păcatele lor şi au devenit convertiţi, vezi Mosia 27:34–36. Puteţi, de 
asemenea, face referire la Mosia 28:4 pentru a arăta felul în care Spiritul Domnului i-a 
influenţat.)

• Din ceea ce aţi învăţat despre lamaniţii din acea vreme, ce dificultăţi urmau să întâmpine 
misionarii printre ei?

• Potrivit celor relatate în Mosia 28:2, ce schimbare credeau fiii lui Mosia că urma să aducă 
predicarea Evangheliei în vieţile lamaniţilor?

• În ce fel convertirea fiilor lui Mosia a influenţat dorinţa lor de a împărtăşi Evanghelia? Ce 
principii putem învăţa din experienţa lor? (Rezumaţi răspunsurile cursanţilor prin a scrie 
următoarele principii pe tablă: Pe măsură ce convertirea noastră devine mai profundă, 
dorinţa noastră de a împărtăşi Evanghelia creşte.)

Rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H. 
Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Îi puteţi încuraja pe cursanţi 
să scrie această declaraţie pe marginea scripturilor, 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, 7).

Invitaţi cursanţii să se gândească la modul în care dorinţa lor de a împărtăşi Evanghelia cu 
alţii a crescut pe măsură ce s-au apropiat mai mult de Domnul.
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MoSIa 28 – 29

• Ce experienţe din viaţa voastră v-au făcut să doriţi să împărtăşiţi Evanghelia cu alţii?
Rugaţi cursanţii să-şi imagineze că ei cunosc un tânăr băiat care este membru al Bisericii 
dar nu prea doreşte să slujească în misiune cu timp deplin.
• Ce poate face acest tânăr băiat pentru a-şi creşte dorinţa de a împărtăşi Evanghelia? (Pe 

măsură ce cursanţii îşi împărtăşesc ideile, încurajaţi-i să se gândească la ceea ce i-a ajutat 
să-şi aprofundeze convertirea la Evanghelia lui Isus Hristos şi la felul în care ar putea 
recomanda activităţi asemănătoare acestui tânăr băiat. Ajutaţi-i să vadă că, atunci când 
convertirea este profundă, creşte dorinţa de a împărtăşi Evanghelia cu alţii.)

Le puteţi explica modalitatea prin care dumneavoastră aţi primit dorinţa de a împărtăşi 
Evanghelia cu alţii. Când faceţi aceasta, vă puteţi împărtăşi mărturia că, pe măsură ce ne 
apropiem de Domnul şi simţim Spiritul Său, dorinţa noastră de a împărtăşi Evanghelia cu 
alţii va creşte.
Rugaţi cursanţii să citească Mosia 28:5–8 şi să identifice motivul pentru care Mosia şi-a 
lăsat fiii să plece într-o misiune atât de periculoasă.
• În răspunsul la rugăciunea lui Mosia, ce binecuvântări le-a promis Domnul fiilor lui 

Mosia?

Mosia 28:10–20
Mosia traduce înregistrările de pe plăcile iaredite şi îi înmânează consemnările 
sacre lui Alma.
Desenaţi următoarele lucruri pe tablă:

Arătaţi către desenul reprezentând coroana şi rugaţi un cursant să citească Mosia 28:10. 
Rugaţi membrii clasei să fie atenţi la situaţia dificilă în care se afla regele atunci când fiii lui 
au plecat în misiune. (A trebuit să găsească pe cineva să-i ia locul ca rege.)
Rezumaţi Mosia 28:11–19 explicând că Mosia îmbătrânea şi şi-a îndreptat atenţia către 
consemnările sacre care îi fuseseră încredinţate: consemnările pe care tatăl său i le dăduse 
şi pe care îi spusese să le continue şi consemnările pe care regele Limhi i le dăduse. În 
rolul său de văzător, el a tradus consemnările iarediţilor – plăcile găsite de grupul trimis de 
regele Limhi pentru a găsi ţara lui Zarahemla (vezi Mosia 8:7–9). Rugaţi-i pe cursanţi să se 
uite la desenul cu plăcile de aur de pe tablă.
Explicaţi că Mosia trebuia să desemneze atât un conducător al împărăţiei, cât şi o persoană 
care să aibă grijă de plăci. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 28:20.
• Cine a primit consemnările sacre?
• De ce a fost potrivit ca Alma să fie ales pentru a avea grijă de aceste consemnări?

Mosia 29
Oamenii urmează sfatul lui Mosia de a stabili un sistem de judecători ca formă 
de guvernământ.
Rugaţi cursanţii să ridice mâna dacă ar vrea să fie rege sau regină. Alegeţi pe unul dintre 
aceşti cursanţi să vină în faţa clasei şi să stea lângă coroana desenată pe tablă (sau puneţi 
o coroană de hârtie pe capul lui sau al ei). Rugaţi cursantul să descrie beneficiile de care ar 
avea parte dacă ar fi rege sau regină.
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 29:1–3.
• Cine au vrut oamenii să le fie rege?
• La ce au renunţat fiii lui Mosia pentru a putea predica lamaniţilor?

Situaţii reale
Făcând legătura dintre 
principiile Evangheliei 
şi situaţii reale, îi puteţi 
ajuta pe cursanţi să ana-
lizeze principiul şi să-i 
recunoască relevanţa în 
vieţile lor. Îi puteţi sfătui 
pe cursanţi că, dacă 
răspund sincer la astfel 
de exemple, acestea le 
vor fi mai de folos în 
procesul de învăţare.
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• Care sunt câteva dintre ocaziile la care tinerii băieţi sau tinerele fete renunţă sau le 
amână pentru a sluji în misune?

Rezumaţi Mosia 29:4–10 explicând că regele Mosia era îngrijorat că desemnarea unui 
nou rege ar fi putut duce la certuri sau chiar la război. El, de asemenea, a menţionat alte 
probleme care ar putea apărea dacă un rege nedrept ar veni la putere. Rugaţi cursanţii să 
citească Mosia 29:16–18 şi să identifice aceste probleme.
Explicaţi că regele Mosia a propus ca nefiţii să nu mai fie guvernaţi de un rege. În schimb, 
el a recomandat o formă de guvernare alcătuită din judecători aleşi de glasul poporului.
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mosia 29:11, 25, şi să fie atenţi la modalitatea prin care 
urmau judecătorii să judece poporul. („După poruncile lui Dumnezeu” şi „după legile care 
v-au fost date de către strămoşii voştri”.)
Scrieţi, pe tablă, Mosia 29:26–27, 30, 33–34, 37–38. Împărţiţi membrii clasei pe perechi. Rugaţi 
cursanţii să caute aceste versete şi să identifice responsabilităţile oamenilor în forma de gu-
vernământ propusă de regele Mosia. Apoi, rugaţi fiecare pereche să discute pe baza următoa-
relor întrebări. (Puteţi scrie aceste întrebări pe tablă sau le puteţi oferi pe o foaie de hârtie.)
• Potrivit regelui Mosia, care ar fi beneficiile dacă deciziile ar fi luate de glasul poporului? 

(El a spus că glasul poporului, în general, nu doreşte lucruri care sunt „împotriva a ceea 
ce este drept”. El, de asemenea, a vorbit despre necesitatea ca toţi cetăţenii să poarte 
povara guvernării şi să „aibă o şansă egală”.)

• Care sunt consecinţele care ar rezulta dacă glasul poporului ar alege nedreptatea? (Jude-
cata lui Dumnezeu ar veni asupra lor şi ei ar fi distruşi.)

• În Mosia 29:34, ce credeţi că înseamnă expresia „ca fiecare om să poarte partea sa”? În 
ce fel se aplică această expresie responsabilităţii cetăţenilor de a participa la guvernarea 
locală şi naţională?

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli:
„Pentru ceea ce se întâmplă în declinul cultural, atât conducătorii, cât şi cei care-i urmează 
sunt răspunzători… Este uşor să-i critici pe conducătorii care au greşit, dar nu trebuie să-i 
scuzăm pe cei care i-au urmat” („Repent of [Our] Selfishness”, Ensign, mai 1999, p. 24).
• De ce este important ca atât conducătorii, cât şi cei care-i urmează să răspundă pentru 

faptele lor?
• Ce puteţi face pentru a sprijini legi drepte şi conducători drepţi? (Îi puteţi ruga pe cur-

sanţi să se uite la Articolele de credinţă 1:12.)
Exprimaţi-vă asigurarea că, deşi nu fiecare ţară din lume are ocazia de a-şi alege conducă-
torii, Domnul întotdeauna îi va ajuta pe cei care îşi pun încrederea în El, oriunde locuiesc ei.
Invitaţi un cursant să citească, în gând, Mosia 29:41–43.
• Pe cine a ales poporul să fie primul judecător-şef? S-a ridicat la înălţimea aşteptărilor de 

a fi un conducător corect şi drept? Care a fost rezultatul conducerii sale?
Rugaţi cursanţii să rezume ceea ce au învăţat din Mosia 29, folosind propriile cuvinte. Ei 
pot identifica câteva dintre următoarele adevăruri:
Conducerea nedreaptă poate duce la certuri şi păcat.
De obicei, glasul poporului nu alege lucruri care să nu fie drepte.
Dacă oamenii aleg nedreptatea, judecata lui Dumnezeu va veni asupra lor.
Fiecare persoană are responsabilitatea de a susţine legi şi conducători drepţi.
Încheiaţi prin a vă depune mărturia despre principiile din lecţia de astăzi.

Recapitulare Mosia
Faceţi-vă timp pentru a-i ajuta pe cursanţi să recapituleze Cartea lui Mosia. Rugaţi-i să se 
gândească la ceea ce au învăţat din această carte, atât la seminar, cât şi în cadrul studiului 
lor individual al scripturilor. Dacă este nevoie, invitaţi-i să parcurgă repede cartea pentru 
a-şi aminti. După ce le-aţi oferit timp suficient, invitaţi câţiva cursanţi să-şi împărtăşească 
ideile şi sentimentele despre ceva ce i-a impresionat din această carte.
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IntRoDuCeRe La 

Cartea lui alma
De ce studiem această carte?
Studiind Cartea lui Alma, cursanţii vor 
învăţa despre Isus Hristos şi necesitatea 
existenţei ispăşirii şi învierii Sale în planul 
salvării. Ei vor învăţa, de asemenea, despre 
puterea cuvântului lui Dumnezeu de a 
birui vicleşugurile preoţeşti, doctrinele 
neadevărate, păcatul, ura şi apostazia şi 
de a- i conduce pe oameni către posibili-
tatea de a trăi o mare schimbare în inimă. 
Cursanţii pot fi edificaţi şi inspiraţi în timp 
ce citesc despre eforturile misionare ale 
lui Alma, Amulec şi ale fiilor lui Mosia, 
precum şi despre convertirea şi credinţa 
anti- nefi- lehiţilor (poporul lui Amon). În 
timp ce vor studia capitolele care descriu 
în detaliu luptele dintre nefiţi şi lamaniţi, 
ei vor putea învăţa principii care îi vor 
ghida în momentele tulburi în care trăiesc 
şi îi vor ajuta să iasă învingători în luptele 
personale împotriva duşmanului.

Cine a scris această carte?
Mormon a compilat şi a prescurtat croni-
cile de pe plăcile mari ale lui Nefi pentru a 
crea Cartea lui Alma. Cartea este numită 
după Alma care, fiind fiul lui Alma, este 
deseori numit Alma cel Tânăr. Când regele 
Mosia a instituit domnia judecătorilor asu-
pra nefiţilor, Alma cel Tânăr a devenit pri-
mul judecător- şef şi a urmat tatălui său în 
oficiul de înalt preot al Bisericii (vezi Mosia 
29:42). În cele din urmă, el demisionează 
din funcţia de judecător- şef pentru a se 
dedica întru „totul treburilor marii preoţii” 
şi „[a împărţi] cuvântul lui Dumnezeu către 
popor” pe tot cuprinsul ţării nefiţilor (Alma 
4:20; 5:1). Mormon a folosit consemnările 
despre slujirea lui Alma (vezi Alma 1–44) şi 
scrierile fiilor lui Alma, Helaman (vezi Alma 
45–62) şi Şiblon (vezi Alma 63) pentru a 
crea Cartea lui Alma.

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Mormon nu dedică această carte, Alma, 
unui auditoriu anume şi nici nu spune de 
ce a scris- o. Totuşi, numeroasele învăţături 
din carte despre misiunea mântuitoare 
a lui Isus Hristos contribuie la realizarea 
scopului central al Cărţii lui Mormon, care 
este acela de a mărturisi că „Isus este Hris-
tosul, Dumnezeul Veşnic” (pagina de titlu 
a Cărţii lui Mormon; vezi, de asemenea, 
Alma 5; 7; 13; 32–34; 36; 39–42).

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 pres-
curtat acele cronici cândva între anii 345 
d.H. şi 385 d.H. Mormon nu a menţionat 
unde se afla când a compilat această 
carte.

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
acestei cărţi?
Deşi Cartea lui Alma este cea mai lungă 
cronică din Cartea lui Mormon, ea se 
referă la o perioadă de numai 39 de ani – 
aproximativ din anul 91 î.H. până în anul 
52 î.H. Cartea relatează prima acţiune 
misionară încununată de succes în rândul 

lamaniţilor. Subliniază, de asemenea, cre-
dinţa cu care îşi ţineau legămintele lama-
niţii convertiţi (vezi Alma 23:6–7; 24). Pe 
lângă acestea, Cartea lui Alma cuprinde 
învăţături despre doctrina prerânduirii 
şi slujirii lui Melhisedec (vezi Alma 13), 
despre puterea cuvântului lui Dumnezeu 
(vezi Alma 31), despre cum să ne mărim 
credinţa în Isus Hristos (vezi Alma 32–34), 
despre gravitatea încălcării legii castităţii 
(vezi Alma 39), despre starea spiritelor 
noastre după moarte (vezi Alma 40), 
despre doctrinele învierii şi restaurării (vezi 
Alma 40–41) şi despre rolurile dreptăţii şi 
milei în planul mântuirii al Tatălui Ceresc 
(vezi Alma 42). Această carte cuprinde, de 
asemenea, instrucţiunile Domnului cu pri-
vire la autoapărare şi justificarea războiului 
(vezi Alma 43:45–47).

Rezumat
Alma 1–3 Nehor îi învaţă pe nefiţi 
vicleşugurile preoţeşti. Alma îi 
conduce pe nefiţi în acţiunile de 
apărare împotriva lui Amlici şi adep-
ţilor săi, care s- au unit cu o armată 
lamanită. După ce au zădărnicit 
încercarea lui Amlici de a deveni 
rege şi de a distruge Biserica, nefiţii 
înfrâng o altă armată lamanită.

Alma 4–16 Alma demisionează din 
funcţia de judecător- şef. El călă-
toreşte prin ţara nefiţilor pentru 
a combate mândria şi ticăloşia 
propovăduind cuvântul lui Dumne-
zeu. Amulec se alătură lui Alma şi 
ei propovăduiesc despre ispăşirea 
lui Isus Hristos, înviere şi necesitatea 
credinţei în Domnul şi a pocăinţei. 
Zeezrom este convertit şi botezat.

Alma 17–28 Fiii lui Mosia şi alţii pro-
povăduiesc cuvântul lui Dumnezeu 
printre lamaniţii din ţara lui Nefi. Mii 
de lamaniţi sunt convertiţi la Dom-
nul. Convertiţii renunţă la armele lor 
de luptă şi merg să locuiască printre 
nefiţi. Mulţi oameni mor într- o mare 
luptă dintre nefiţi şi lamaniţi.

Alma 29–42 Alma doreşte să aducă 
suflete la pocăinţă. Alma zădăr-
niceşte acţiunile lui Corihor, un 
antihrist. În timp ce propovăduieşte 
zoramiţilor, un grup de disidenţi 

nefiţi, Alma compară cuvântul lui 
Dumnezeu cu o sămânţă care tre-
buie hrănită prin credinţă. Amulec 
depune mărturie despre ispăşire şi îi 
învaţă pe zoramiţi să dea dovadă de 
credinţă întru pocăinţă. Alma îi sfă-
tuieşte pe fiii săi, Helaman, Şiblon 
şi Corianton, şi- şi depune mărturia. 
Alma îi încredinţează cronicile sacre 
lui Helaman. El propovăduieşte 
despre lumea de după moarte a 
spiritelor, despre înviere şi despre 
rolurile dreptăţii şi milei în planul 
lui Dumnezeu.

Alma 43–45 Înfuriaţi de disidenţii ne-
fiţi, lamaniţii pornesc război împo-
triva nefiţilor. Moroni îi conduce pe 
nefiţi la victorie asupra armatei lui 
Zerahemna. Alma îl intervievează şi 
binecuvântează pe Helaman, profe-
ţeşte distrugerea nefiţilor şi pleacă 
din ţară.

Alma 46–63 Moroni, Lehi, Teancum, 
Helaman şi Pahoran îi conduc pe 
nefiţi la victorie împotriva armate-
lor lamanite aflate sub comanda 
lui Amalichia şi Amoron. Moroni 
şi Pahoran pun capăt răzvrătirii 
disidenţilor nefiţi, cunoscuţi sub 
numele de regalişti. Şiblon primeşte 
cronicile nefite şi, ulterior, i le dă lui 
Helaman, fiul lui Helaman. Armata 
lui Moroniha îi înfrânge pe lamaniţi 
într- o altă luptă.
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alma 1–2
Introducere
La scurt timp după ce Alma a devenit judecător- şef, un 
bărbat pe nume Nehor a început să predice poporului. 
El a predicat împotriva Bisericii şi doctrinelor sale şi a 
convins mulţi oameni să- l creadă şi să- i dea bani. Când 
l- a ucis pe Ghedeon, care era un membru credincios al 
Bisericii, Nehor a fost adus în faţa lui Alma. Găsindu- l 
vinovat de vicleşug preoţesc şi de a fi încercat să im-
pună cu sabia vicleşugul preoţesc, Alma l- a condamnat 
pe Nehor la moarte. Biserica a prosperat, fiind condusă 

de preoţi umili şi sârguincioşi, dar vicleşugurile preo-
ţeşti au continuat. Amlici, un om viclean din ordinul lui 
Nehor, a obţinut sprijinul multor oameni şi a încercat, 
fără succes, să devină rege al nefiţilor. El şi adepţii lui s- 
au revoltat, s- au ridicat la luptă împotriva nefiţilor şi, în 
cele din urmă, şi- au unit forţele cu o armată lamanită. 
Întăriţi de Domnul, nefiţii au suferit multe pierderi, dar 
au respins atacurile acestor armate.

Sugestii pentru predare

Alma 1
În pofida răspândirii vicleşugurilor preoţeşti şi persecuţiei, mulţi oameni au rămas 
fermi în credinţă.
Scrieţi plăcut pe tablă.
• Care sunt pericolele la care te expune dorinţa de a fi plăcut oamenilor? Care sunt perico-

lele la care te expui urmându- i pe oameni numai pentru că sunt plăcuţi?
Explicaţi că un bărbat pe nume Nehor a devenit plăcut unor oameni din Zarahemla. In-
vitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 1:2–6 şi să caute ce a propovăduit Nehor şi cum 
au reacţionat oamenii faţă de cele propovăduite de el. După ce cursanţii expun ceea ce au 
aflat, puteţi adresa întrebări cum ar fi:
• De ce este periculoasă învăţătura lui Nehor din Alma 1:4? (În cazul în care cursanţii nu 

găsesc răspunsul potrivit la această întrebare, arătaţi că Nehor a propovăduit că „toţi 
oamenii [vor avea] viaţă veşnică”, indiferent de faptele lor. Această învăţătură ignoră ne-
cesitatea pocăinţei, a rânduielilor şi a ţinerii poruncilor lui Dumnezeu. Vezi, de asemenea, 
Alma 15:15.)

• Care sunt consecinţele pe care le- ar suporta o persoană care crede această doctrină?
• Cum l- a afectat pe Nehor propriul succes? (Vezi Alma 1:6.)
Rezumaţi Alma 1:7–15 explicând că, într- o zi, mergând să predice unui grup de adepţi, Ne-
hor l- a întâlnit pe Ghedeon, care ajutase la eliberarea poporului lui Limhi din sclavie şi care 
slujea ca învăţător în Biserică. Nehor „a început a se contrazice cu [Ghedeon] într- un mod 
înverşunat, cum că el putea să ducă în rătăcire poporul Bisericii; dar [Ghedeon] l- a înfrun-
tat mustrându- l cu cuvintele lui Dumnezeu” (Alma 1:7). Nehor, într- un acces de furie, şi- a 
scos sabia şi l- a ucis pe Ghedeon. Oamenii Bisericii l- au dus pe Nehor la Alma, care era 
judecătorul- şef, pentru a fi judecat pentru crimele sale. Alma l- a condamnat la moarte pe 
Nehor care a „suferit o moarte ruşinoasă” (Alma 1:15). Puteţi arăta că ruşinoasă înseamnă 
josnică, jenantă sau dezonorantă. 
Invitaţi- i pe cursanţi să caute, în primele câteva rânduri din Alma 1:12, cuvintele pe care 
le- a folosit Alma pentru a descrie ce a adus Nehor, pentru prima dată, acelui popor. Invitaţi 
cursanţii să caute nota de subsol 12a. Rugaţi- i să- şi deschidă scripturile la prima referinţă 
indicată: 2 Nefi 26:29. Rugaţi- i să citească, în gând, acest verset.
• Explicaţi cu propriile cuvinte ce este vicleşugul preoţesc. Ce credeţi că înseamnă că oa-

menii „se prezintă pe ei înşişi ca fiind lumina lumii”? De ce este periculos acest lucru?
• În ce mod era predica lui Nehor un exemplu de vicleşug preoţesc?
• Potrivit spuselor lui Alma, ce li s- ar întâmpla oamenilor dacă vicleşugul preoţesc s- ar 

impune printre ei?

Folosirea manualelor 
Bisericii şi adaptarea 
lecţiilor
Manualele Bisericii sunt 
pregătite cu atenţie 
pentru a asigura păstra-
rea purităţii doctrinelor 
Bisericii. Examinaţi cu 
atenţie sugestiile pentru 
predare din acest ma-
nual, care vă vor ajuta să 
fiţi fideli intenţiei profe-
ţilor care au consemnat 
scripturile. Totuşi, puteţi 
adapta lecţiile în funcţie 
de nevoile şi situaţia cur-
sanţilor dumneavoastră.
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• De ce credeţi că sunt tentaţi oamenii să propovăduiască astfel încât alţii să- i laude?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 1:16. Rugaţi membrii clasei să identifice 
cum şi de ce a continuat vicleşugul preoţesc să se răspândească şi după moartea lui Nehor. 
După ce cursanţii expun ceea ce au aflat, întrebaţi:
• Potrivit relatării din Alma 1:16, care sunt scopurile oamenilor care practică vicleşugul 

preoţesc? (Ei fac aceasta „de dragul bogăţiilor şi onorurilor” – cu alte cuvinte, pentru a 
câştiga bani şi popularitate.)

Explicaţi că vicleşugul preoţesc şi efectele lui i- au afectat pe nefiţi timp de mulţi ani (vezi 
Alma 2; 15:15; 24:28). Subliniaţi că, în zilele noastre, este necesar să fim atenţi la vicleşugul 
preoţesc atât în Biserică, cât şi în afara Bisericii. Nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi de oameni 
care practică vicleşugul preoţesc. De asemenea, trebuie să ne ferim de atitudinile şi acţiunile 
care se aseamănă vicleşugului preoţesc atunci când noi înşine propovăduim Evanghelia.
• Ce ocazii aveţi să propovăduiţi Evanghelia? (Ajutaţi- i pe cursanţi să înţeleagă faptul că 

au multe ocazii de a propovădui Evanghelia. Ei se învaţă unul pe celălalt când participă 
la seminar, la adunările cvorumurilor din care fac parte şi la clase. Ei pot propovădui fa-
miliilor lor în cadrul serilor în familie. Tinerii băieţi slujesc în calitate de învăţători pentru 
studiul acasă. Tinerii băieţi şi tinerele fete pot fi rugaţi să vorbească în cadrul adunărilor 
de împărtăşanie. Ei pot împărtăşi Evanghelia altora acum şi se pot pregăti pentru a sluji 
ca misionari cu timp deplin.)

Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului David A. Bednar, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Orice facem, dumneavoastră şi cu mine, ca instructori care cu bună ştiinţă şi 
intenţionat atrag atenţia asupra propriei persoane – în mesajele pe care le 
prezentăm, prin metodele pe care le folosim sau prin comportamentul  
nostru – este o formă de vicleşug preoţesc care inhibă eficienţa învăţăturii 
primite de la Duhul Sfânt” („Seek Learning by Faith”, Ensign, sept. 2007,  
p. 66–67).

Subliniaţi că, dacă atragem atenţia asupra noastră, cu bună ştiinţă, atunci când propovă-
duim Evanghelia, noi vom inhiba eficienţa învăţăturii primite de la Duhul Sfânt.
Citiţi următoarea listă de motivaţii pe care le pot avea oamenii când propovăduiesc. 
Invitaţi- i pe cursanţi să discute care dintre motivaţii ar putea fi exemple de vicleşug preo-
ţesc şi de ce.
Să- i conducă pe alţii la Salvator.
Să arate cât sunt ei de nostimi.
Să- i ajute pe alţii să simtă Spiritul.
Să se laude cu inteligenţa lor.
Să- i ajute pe alţii să pună adevărurile Evangheliei în practică în vieţile lor.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 1:26–27. Rugaţi membrii clasei să identi-
fice moduri în care preoţii lui Dumnezeu au acţionat diferit de Nehor.
• Cum ne poate ajuta exemplul preoţilor nefiţi să evităm vicleşugul preoţesc?
• Cum au arătat aceşti preoţi devotamentul lor faţă de Dumnezeu?
Explicaţi că vicleşugul preoţesc a dus la certuri şi persecuţii printre nefiţi. Pentru a- i ajuta pe 
cursanţi să studieze Alma 1:19–33, adresaţi următoarele întrebări:
• Când aţi văzut oameni tachinându- i, batjocorindu- i sau persecutându- i pe cei care ţin 

poruncile lui Dumnezeu?
• V- aţi simţit vreodată tachinaţi, batjocoriţi sau persecutaţi pentru că ţineţi poruncile? 

Dacă da, cum aţi reacţionat?
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Alma 1:19–20 şi să caute exemple de membri ai 
Bisericii care erau persecutaţi. După ce cursanţii împărtăşesc ce au găsit, scrieţi următoa-
rele întrebări pe tablă şi invitaţi- i să le copieze în caietele pentru seminar sau în jurnalele 
pentru studiul scripturilor. Acordaţi- le timp să citească, în gând, fragmentele din scriptură 
şi să răspundă singuri la întrebări.

Potrivit relatării din Alma 1:21–24, cum au reacţionat unii membri în faţa persecuţiei? Care au 
fost consecinţele acţiunilor acestora?
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Potrivit relatării din Alma 1:25–31, cum au trăit ceilalţi membri ai Bisericii în pofida persecu-
ţiei? Ce binecuvântări au primit?

După ce cursanţii au avut suficient timp să studieze aceste fragmente, întrebaţi- i ce pot 
învăţa din ele. Cursanţii ar putea identifica câteva sau toate principiile de mai jos:
Chiar şi atunci când oamenii din jurul nostru sunt nesupuşi, noi putem rămâne 
fermi şi neclintiţi în ţinerea poruncilor.
Când trăim potrivit Evangheliei, putem avea pace în vieţile noastre, chiar dacă sun-
tem persecutaţi.
• Când aţi constatat că aceste principii sunt adevărate?

Alma 2
Amlici şi alţii se revoltă şi se alătură în cele din urmă lamaniţilor pentru a lupta 
împotriva nefiţilor. 
Explicaţi că, la aproximativ patru ani după moartea lui Nehor, printre nefiţi a apărut un alt 
om ticălos care a reuşit să devină plăcut oamenilor. Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. 
Rugaţi un cursant din fiecare echipă să citească Alma 2:1–7 iar pe celălalt să citească Alma 
2:8–18. Instruiţi- i pe cursanţi să pregătească, pe baza versetelor ce le- au fost desemnate, 
titluri pentru articole de ştiri, care să descrie ce au făcut oamenii neprihăniţi pentru a se 
opune ticăloşiei. După patru sau cinci minute, invitaţi- i pe cursanţi să împărtăşească titlu-
rile lor coechipierilor. Puteţi ruga câţiva cursanţi să împărtăşească titlurile membrilor clasei.
Pentru a fi siguri că respectivii cursanţi înţeleg versetele pe care le- au studiat, adresaţi- le 
următoarele întrebări:
• Ce voia Amlici să facă?
• Potrivit relatării din Alma 2:18, de ce au putut nefiţii să zădărnicească încercarea lui Am-

lici de a deveni rege? („Domnul a întărit braţul nefiţilor.” Îi puteţi încuraja pe cursanţi să 
marcheze această afirmaţie în scripturile lor.)

Rugaţi membrii clasei să facă o listă cu exemple de ticăloşii cu care se confruntă tinerii as-
tăzi. Ei pot menţiona ispitele şi pot menţiona, de asemenea, încercările cu care se confruntă 
din cauza ticăloşiei altora. În timp ce continuă să studieze Alma 2, invitaţi- i să se gândească 
la modalităţi în care pot primi ajutorul Domnului pentru a birui ispitele şi provocările cu 
care se confruntă.
Explicaţi că războinicii nefiţi i- au învins pe mulţi dintre amliciţi, dar au fost uimiţi să vadă că 
amliciţii rămaşi s- au unit cu o armată a lamaniţilor (vezi Alma 2:19–25). Înainte ca armatele 
nefite să se poată întoarce în oraşul lui Zarahemla, armata unită le- a atacat. Rugaţi- i pe cursanţi 
să caute în Alma 2:27 o expresie care să indice mărimea armatei unite a lamaniţilor şi amliciţilor.
Invitaţi- i pe cursanţi să- şi imagineze, timp de câteva momente, ce ar fi crezut şi ce ar fi 
simţit dacă ar fi făcut parte din armata nefită. Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 
Alma 2:28–31, 36 şi rugaţi membrii clasei să caute deznodământul luptei. După ce cursanţii 
spun ce au constatat, puteţi să le sugeraţi să marcheze cuvintele întărit şi a căpătat putere 
din aceste versete.
• Potrivit relatării din Alma 2:28, de ce i- a întărit Domnul pe nefiţi? (Cursanţii ar putea 

oferi diferite răspunsuri la această întrebare. Ajutaţi- i să identifice următorul princi-
piu: Când Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne împotrivim ticăloşiei, El ne 
întăreşte.)

• De ce credeţi că este important să fim întăriţi de Dumnezeu pentru a ne împotrivi ticălo-
şiei în loc să ne fie complet îndepărtate din viaţă influenţele rele?

• Cum urmaţi exemplul lui Alma când vă împotriviţi ticăloşiei?
Invitaţi- i pe cursanţi să scrie răspunsurile la una dintre următoarele întrebări:
• Cum v- a întărit Domnul când v- aţi confruntat cu ticăloşia?
• Care este un mod în care vă puteţi împotrivi ticăloşiei acum?
După ce cursanţii au avut suficient timp pentru a răspunde, invitaţi câţiva dintre ei să- şi 
împărtăşească răspunsurile. Şi dumneavoastră vă puteţi împărtăşi răspunsurile. Încurajaţi 
cursanţii să urmeze exemplul nefiţilor – să se roage pentru a primi ajutor de la Domnul şi 
să fie demni pentru a fi întăriţi de Dumnezeu în acţiunile lor. Încheiaţi depunând mărturie 
că Dumnezeu ne va întări când ne împotrivim ticăloşiei.
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Introducere
După ce s- au alăturat unei armate lamanite, amliciţii 
şi- au făcut semne roşii pe frunte pentru a se deosebi de 
nefiţi. Amliciţii şi lamaniţii au luptat împotriva nefiţilor 
şi „mii şi zeci de mii” au murit în luptă (vezi Alma 3:26). 
După această luptă, mulţi nefiţi au devenit umili şi „au 
fost treziţi ca să- şi aducă aminte de datoria lor” (Alma 
4:3). Aproape 3.500 au fost botezaţi şi s- au alăturat 

Bisericii. Totuşi, în anul care a urmat, mulţi membri ai 
Bisericii au devenit mândri şi au început să- i persecute 
pe alţii. Îngrijorat din cauza acestor ticăloşii, Alma a 
demisionat din funcţia de judecător- şef şi a continuat să 
slujească în calitate de înalt preot al Bisericii. În această 
calitate, el a plănuit să călătorească în ţinut, depunând 
o mărturie pură şi chemând oamenii la pocăinţă.

LECŢIA 70

alma 3–4

Sugestii pentru predare

Alma 3:1–19
Nefiţii îi înfruntă pe amliciţi şi lamaniţi.
Împărţiţi membrii clasei în grupuri mici. Daţi fiecărui grup o foaie de hârtie având ur-
mătoarele cuvinte scrise pe ea: îmbrăcăminte, tunsoare, cercei şi bijuterii, tatuaje. Rugaţi 
grupurile să discute despre mesajele pe care le- ar putea transmite oamenii, intenţionat sau 
neintenţionat, prin aceste articole.
Amintiţi cursanţilor că amliciţii s- au separat de nefiţi şi s- au alăturat unei armate lamanite 
(vezi Alma 2). Rugaţi cursanţii să citească Alma 3:4 şi să identifice modul în care amliciţii 
şi- au schimbat aspectul.
• De cine voiau amliciţii să fie „deosebiţi”?
• Cum pot unii oameni de astăzi să se deosebească de cei neprihăniţi prin aspectul lor? 

(Pe măsură ce cursanţii răspund, asiguraţi- vă că este limpede faptul că unii oameni 
îşi schimbă intenţionat aspectul pentru a se separa de cei neprihăniţi sau a se răzvrăti 
împotriva standardelor Bisericii. Alţii urmează tendinţele lumii fără a înţelege că transmit 
mesaje despre ei înşişi.)

Explicaţi că, atunci când amliciţii şi- au însemnat frunţile pentru a se deosebi de nefiţi, ei 
au arătat că au adus blestemul lamaniţilor asupra lor. Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe 
rând, cu glas tare, din Alma 3:14–19. Ajutaţi- i pe membrii clasei să analizeze aceste versete, 
adresându- le următoarele întrebări:
• Ce expresii din Alma 3:18 descriu faptele şi atitudinea amliciţilor faţă de Dumnezeu? 

(„Răzvrătire deschisă împotriva lui Dumnezeu.”)
• Cum au adus amliciţii blestemul „asupra lor înşişi”? (Alma 3:19)
• Ce adevăruri putem învăţa din aceste versete? (Răspunsurile ar putea fi că cei care se 

răzvrătesc deschis împotriva lui Dumnezeu aduc consecinţe negative asupra lor 
înşişi şi că dacă suntem separaţi de Dumnezeu este numai pentru că noi înşine 
ne- am separat de El.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă faptul că este important să se deosebească de alţii 
prin fapte şi comportamente neprihănite, adresaţi următoarea întrebare:
• Care sunt modurile în care putem arăta, prin îmbrăcăminte şi aspect, că suntem ucenici 

ai lui Isus Hristos? (Dacă membrii clasei nu găsesc uşor răspunsul la această întrebare, le 
puteţi cere să citească secţiunea „Îmbrăcămintea şi aspectul exterior” din Pentru întărirea 
tineretului [2011], paginile 6–8. Subliniaţi că mărturia noastră, interioară, despre Evan-
ghelie trebuie să influenţeze modul în care ne îmbrăcăm şi arătăm.

Încurajaţi cursanţii să arate că Îl urmează pe Domnul în alegerile lor zilnice, inclusiv în ale-
gerile cu privire la îmbrăcămintea şi aspectul lor exterior. Subliniaţi că, prin îmbrăcăminte 
şi aspect, noi ne putem deosebi ca ucenici ai lui Isus Hristos.
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Alma 3:20–27
Mii de oameni sunt ucişi într- o luptă dintre nefiţi şi lamaniţi şi amliciţi.
Rezumaţi Alma 3:20–25 afirmând că nefiţii i- au alungat pe lamaniţi, dar mii de oameni au 
fost ucişi de ambele părţi. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 3:26–27. Rugaţi 
membrii clasei să asculte o învăţătură pe care Mormon a dorit ca noi s- o înţelegem.
• Potrivit acestor versete, ce răsplată au cei care se supun Domnului?
• Ce consecinţe suportă cei care nu- L urmează pe Domnul?
Ca rezumat, puteţi scrie, pe tablă, următorul principiu: Noi avem parte de fericire sau 
nefericire în funcţie de alegerea pe care o facem, adică pe cine alegem să urmăm.
Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la binecuvântările pe care le aduce alegerea de a- L 
urma pe Domnul.
• Ce binecuvântări aţi primit de la Domnul când aţi ales să- L urmaţi?

Alma 4:1–14
După o perioadă de creştere în cadrul Bisericii, membrii Bisericii au devenit 
mândri şi s- au certat unii cu alţii.
Scrieţi umil şi mândru pe tablă.
• Ce înseamnă să fii umil? (Să fim umili înseamnă să fim docili şi să recunoaştem, plini 

de recunoştinţă, că depindem de Domnul – să înţelegem că avem permanent nevoie de 
sprijinul Său.)

Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Alma 4:1–5. Rugaţi membrii 
clasei să caute dovezi că nefiţii au devenit umili. Când cursanţii explică ce au găsit, ar putea 
fi util să subliniaţi că nu este nevoie ca noi să îndurăm o tragedie pentru a deveni umili – ci 
putem alege să fim umili.
Subliniaţi că descrierea nefiţilor din Alma 4:6 este foarte diferită de descrierea din Alma 
4:3–5. Indicaţi cuvântul mândru de pe tablă.
• Ce înseamnă să fii mândru? (Mândria este opusul umilinţei. Oamenii care sunt mândri 

se împotrivesc unii altora şi lui Dumnezeu. Ei se consideră mai presus decât cei din jurul 
lor şi îşi urmează dorinţele proprii, nu voinţa lui Dumnezeu.)

Invitaţi jumătate din clasă să citească, în gând, Alma 4:6–8 şi cealaltă jumătate a clasei să 
citească, în gând, Alma 4:9–12. Cereţi ambelor grupuri să identifice faptele în care unii nefiţi 
au dat dovadă de mândrie şi modul în care acele fapte i- au afectat pe alţii. După ce le- aţi 
acordat timp suficient, rugaţi ambele grupuri să spună ce au găsit.
• Ce ne învaţă aceste versete despre modul în care mândria influenţează felul în care îi 

tratăm pe alţii?
• Ce avertisment desprindeţi din Alma 4:10? (Asiguraţi- vă că membrii clasei înţeleg că, 

dacă suntem exemple de nedreptate, faptele noastre îi pot împiedica pe alţii să 
accepte Evanghelia.)

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 4:13–14. Rugaţi membrii clasei să caute 
exemple de situaţii în care nefiţii au fost umili chiar şi atunci când alţii au fost mândri.
• Ce ne învaţă aceste versete despre modul în care umilinţa influenţează felul în care îi 

tratăm pe alţii?
Subliniaţi că hotărârea noastră de a fi umili sau mândri ne afectează pe noi şi pe alţii. 
Dacă timpul permite, invitaţi- i pe cursanţi să scrie în caietele lor de seminar sau în jurna-
lele pentru studiul scripturilor despre experienţe pe care le- au trăit şi care au demonstrat 
adevărul acestei afirmaţii.

Alma 4:15–20
Alma demisionează din funcţia de judecător- şef pentru a- şi putea dedica timpul 
chemării oamenilor la pocăinţă.
Invitaţi cursanţii să- şi imagineze că sunt în locul lui Alma. Ei sunt judecătorul- şef şi mulţi 
oameni au devenit mândri şi îi persecută pe cei care au rămas umili.
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• Ce aţi putea face pentru a- i ajuta pe oameni să se schimbe?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 4:15–19. Rugaţi membrii clasei să caute ce 
a ales Alma să facă.
• Ce a hotărât Alma să facă? (A hotărât să renunţe la funcţia sa de judecător- şef pentru 

a- şi putea dedica timpul învăţării oamenilor.)
• Ce sugerează expresia „mărturie pură împotriva lor” (Alma 4:19) despre modul în care 

avea să propovăduiască Alma?
• Când aţi auzit oameni depunând „mărturie pură”? Cum v- au influenţat aceste 

experienţe?
• Ce adevăruri putem învăţa din exemplul lui Alma din Alma 4:19?
Răspunsurile cursanţilor la această întrebare pot include:
Pentru îndeplinirea îndatoririlor noastre spirituale ar putea fi nevoie de sacrificiu.
Depunerea mărturiei pure i- ar putea ajuta pe alţii să se apropie mai mult de 
Dumnezeu.
Încurajaţi cursanţii să caute, în timpul studiului personal şi în timp ce discută aceste 
capitole în lecţiile care urmează, mărturia pură a lui Alma din Alma 5–16. Încurajaţi- i, de 
asemenea, să acorde atenţie efectului pe care mărturia lui Alma l- a avut asupra oamenilor.

Recapitularea scripturilor de bază
Prezentaţi cursanţilor câteva fragmente noi care conţin scripturi de bază sau recapitulaţi 
câteva fragmente pe care le cunosc deja. Pregătiţi întrebări care să- i ajute să descopere 
principiile din acele fragmente. Invitaţi cursanţii să- şi noteze, în caietele pentru seminar 
sau în jurnalele pentru studiul scripturilor, un obiectiv care să arate ce vor face pentru a 
pune mai bine în practică unul dintre aceste principii. Acordaţi- le o anumită perioadă de 
timp pentru a- şi realiza obiectivele şi rugaţi- i să se pregătească să raporteze unui membru 
al clasei sau întregii clase când le- au realizat.
Notă. Dacă nu aveţi timp să desfăşuraţi această activitate ca parte a acestei lecţii, 
desfăşuraţi- o în altă zi. Consultaţi anexa de la sfârşitul acestui manual pentru alte activităţi 
recapitulative.

Comentarii şi informaţii generale
Alma 3:6–17. Însemnul şi blestemul.

În timp ce studiază Alma 3, cursanţii ar putea avea 
întrebări despre însemnarea şi blestemarea lamaniţilor. 
Puteţi explica faptul că există o diferenţă între însemn 
şi blestem. Însemnarea lamaniţilor a constat în pielea 
de culoare închisă (vezi Alma 3:6). Scopul acestei însem-
nări a fost deosebirea şi separarea lamaniţilor de nefiţi 
(vezi Alma 3:8). Blestemul, care era ceva mai grav, era 
starea de a „fi alungaţi din prezenţa Domnului” (2 Nefi 
5:20). Lamaniţii şi amliciţii au adus acest blestem asupra 
lor prin faptul că s- au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu 
(vezi 2 Nefi 5:20; Alma 3:18–19). Deşi pielea închisă la 
culoare a fost folosită în acest caz ca însemn al bleste-
mului asupra lamaniţilor, Cartea lui Mormon ne învaţă 
că Domnul „nu respinge pe nimeni dintre cei care vin 
la El, negri şi albi, sclavi şi liberi, bărbaţi şi femei… toţi 

sunt egali în faţa lui Dumnezeu” (2 Nefi 26:33). Evan-
ghelia lui Isus Hristos este pentru toţi oamenii. Biserica 
condamnă fără echivoc rasismul, inclusiv orice formă de 
rasism din trecut săvârşită de către persoane atât din in-
teriorul, cât și din afara Bisericii. Preşedintele Gordon B. 
Hinckley a declarat:

„Vă amintesc că niciun om care îi critică pe cei care sunt 
de altă rasă nu se poate considera un adevărat ucenic 
al lui Hristos. Nici nu se poate considera în armonie cu 
învăţăturile Bisericii lui Hristos…

Să recunoaştem că fiecare dintre noi este fiu sau fiică a 
Tatălui Ceresc care îi iubeşte pe toţi copiii Lui” („Nevoia 
de mai multă bunătate”, Ensign sau Liahona, mai 2006, 
p. 58). Pentru ajutor suplimentar pe această temă, vezi 
lecţia 27.

Invitaţi cursanţii să 
descopere şi mai 
multe lucruri
Din când în când, înche-
iaţi o lecţie cerându- le 
cursanţilor să caute un 
anumit lucru în scripturi. 
Astfel de sugestii îi pot 
ajuta să- şi concentreze 
studiul personal şi să 
înţeleagă mai bine legă-
tura dintre un capitol şi 
un altul sau un grup de 
capitole.
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Lecţia pentru studiul acasă
Mosia 26–Alma 4 (unitatea 14)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă 
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat Mosia 26–Alma 4 (uni-
tatea 14) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Mosia 26)
Studiind despre o generaţie de nefiţi care nu şi- a dezvoltat 
mărturia despre Evanghelie, cursanţii au descoperit că, pentru 
ne mări şi păstra mărturia, trebuie să ne ospătăm din cuvân-
tul lui Dumnezeu, să ne rugăm cu credinţă şi să ne supunem 
poruncilor Domnului. Din acţiunile lui Alma menite să- i ajute 
pe alţii să se pocăiască, respectivii cursanţi au învăţat că Dom-
nul îi va ierta pe aceia care se pocăiesc cu inimă sinceră.

Ziua 2 (Mosia 27)
În timp ce au studiat despre convertirea lui Alma cel Tânăr şi a 
fiilor lui Mosia, cursanţii au învăţat următoarele trei adevăruri 
ale Evangheliei: Domnul răspunde rugăciunilor pe care le 
rostim cu credinţă pentru alţii, dar El le dă posibilitatea de a 
alege; fiecare dintre noi trebuie să se nască din nou prin ispă-
şirea lui Isus Hristos; şi, pentru a se pocăi cu adevărat, o per-
soană trebuie să facă tot ce este posibil pentru a repara răul 
pe care l- a făcut. Cursanţii au consemnat în jurnalele pentru 
studiul scripturilor cum au fost ei schimbaţi prin ispăşire.

Ziua 3 (Mosia 28–29)
În timp ce au studiat despre dorinţa fiilor lui Mosia de a pre-
dica Evanghelia lamaniţilor, cursanţii au învăţat că, pe măsură 
ce convertirea noastră devine mai profundă, dorinţa noastră 
de a împărtăşi Evanghelia creşte. Ei au scris, de asemenea, 
despre experienţe personale care i- au ajutat să dorească să 
împărtăşească Evanghelia. Cursanţii au citit despre schimba-
rea modului de guvernare făcută de nefiţi şi au învăţat că ce-
tăţenii au datoria să susţină legi drepte şi conducători drepţi.

Ziua 4 (Alma 1–4)
Studiind exemplele de nefiţi umili, cursanţii au învăţat că, 
atunci când trăim potrivit Evangheliei, putem avea pace în 
vieţile noastre, chiar dacă suntem persecutaţi. Când au citit 
despre răzvrătirea amliciţilor, ei au descoperit că noi avem 
parte de fericire sau nefericire, în funcţie de cel căruia ale-
gem să ne supunem. Alma a fost un exemplu de persoană 
care a ales să se supună Domnului. Dedicarea sa neclintită 
chemării nefiţilor mândri la pocăinţă i- a ajutat pe cursanţi să 
înţeleagă faptul că slujitorii Domnului depun mărturie şi îi 
îndeamnă pe păcătoşi să se pocăiască.

Introducere
Această lecţie le permite cursanţilor să recapituleze principiile 
pocăinţei şi să mediteze asupra nevoii noastre de a ne schimba 
prin ispăşirea lui Isus Hristos – aşa cum s- au schimbat Alma cel 
Tânăr şi fiii lui Mosia. Rugaţi- vă pentru a şti cum îi puteţi ajuta 
cel mai bine pe cursanţi să caute această schimbare în vieţile lor.

Sugestii pentru predare

Mosia 26
Alma primeşte inspiraţie cu privire la modul în care să- i judece 
pe cei care comit păcate grave.
Începeţi această lecţie invitând un cursant să citească rezumatul 
de la începutul capitolului 26 din Mosia. Citiţi membrilor clasei 
următoarele situaţii. Rugaţi cursanţii să se gândească ce ar putea 
face pentru a ajuta persoana din fiecare situaţie.

 1. O tânără fată a comis un păcat grav, dar ea se teme să vor-
bească despre aceasta cu episcopul ei.

 2. Un tânăr băiat doreşte să se pocăiască, dar nu ştie cum.
 3. O tânără repetă un păcat pe care l- a mai făcut anterior şi se 

teme că Domnul nu o va mai ierta.
 4. Un tânăr hotărăşte să se pocăiască, dar refuză să ierte pe 

cineva care l- a jignit.

Scrieţi pe tablă referinţele scripturale menţionate mai jos: Mosia 
26:21–23, 29–31. Explicaţi cursanţilor că aceste versete relatează 
revelaţia pe care Domnul a dat- o lui Alma despre oamenii care 
comiseseră păcate grave. Invitaţi- i pe cursanţi să citească aceste 
versete şi să identifice cel puţin un principiu care poate ajuta 
pe unul dintre cei menţionaţi. Rugaţi mai mulţi cursanţi să- şi 
împărtăşească răspunsurile membrilor clasei. Şi dumneavoastră 
vă puteţi împărtăşi un răspuns şi mărturia despre un principiu cu 
privire la pocăinţă găsit în Mosia 26.

Reamintiţi cursanţilor că, în efortul propriu de a se pocăi, au 
plănuit să pună în practică unul dintre principiile pe care le- au în-
văţat din Mosia 26. Încurajaţi- i să- şi ducă la îndeplinire planurile.

Mosia 27–28
Alma cel Tânăr şi fiii lui Mosia se pocăiesc şi se nasc din nou.
Pentru a da cursanţilor un exemplu de persoană care a trăit 
experienţa unei măreţe schimbări în inimă, invitaţi- i pe câţiva 
dintre ei să citească pe rând, cu glas tare, următoarea experienţă 
împărtăşită de vârstnicul Keith K. Hilbig, din Cei Şaptezeci:

„[Un tânăr vârstnic, care slujea în Europa de Est,] şi colegul lui 
au găsit un bărbat de vârstă mijlocie, pe nume Ivan, şi i- au pro-
povăduit… Condiţiile de trai ale simpatizantului erau grele, lucru 
reflectat de îmbrăcămintea uzată, barba nerasă şi comportamen-
tul ezitant. Viaţa fusese dură şi aspră cu el.

Pentru că nu avea deloc instruire religioasă, Ivan avea multe 
de îndreptat. A trebuit să renunţe la obiceiuri care nu erau în 
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armonie cu Evanghelia restaurată. A fost necesar să accepte şi să 
pună în practică principii noi. Ivan a dorit să înveţe şi s- a pregătit 
cu sârguinţă pentru a fi botezat şi confirmat. Îmbrăcămintea lui 
rămăsese ponosită şi barba nerasă, dar făcuse primii paşi. La 
scurt timp după botezul lui Ivan, misionarul a fost transferat. El a 
sperat să- l întâlnească din nou pe Ivan.

Şase luni mai târziu, preşedintele de misiune l- a repartizat pe 
tânărul vârstnic la fosta ramură. Surprins, dar nerăbdător să se 
întoarcă, vârstnicul, care avea un coleg nou, a mers devreme la 
adunarea de împărtăşanie din prima duminică de la revenirea în 
ramură…

Vârstnicul a recunoscut aproape toate persoanele din micuţa 
congregaţie. Totuşi, a cercetat în van chipurile pentru a- l găsi pe 
bărbatul căruia el şi fostul lui coleg îi propovăduiseră şi pe care îl 
botezaseră cu şase luni în urmă. Vârstnicul a avut un sentiment 
de dezamăgire şi tristeţe…

Temerile şi gândurile vârstnicului au fost întrerupte de apropierea 
unui bărbat necunoscut, care înainta grăbit să- l îmbrăţişeze pe 
misionar. Bărbatul proaspăt bărbierit avea un zâmbet încrezător 
şi chipul lui radia bunătate. Purtând cămaşă albă şi cravată cu 
un nod făcut cu grijă, el era pe cale să pregătească împărtăşania 
pentru mica adunare din acea dimineaţă de sabat. Vârstnicul l- a 
recunoscut numai după ce bărbatul a început să vorbească. Era 
un Ivan nou, nu fostul Ivan căruia îi propovăduiseră şi pe care îl 
botezaseră! Vârstnicul a văzut întruchipat în prietenul său mira-
colul credinţei, pocăinţei şi iertării; a văzut realitatea ispăşirii…

[Ivan] trăise experienţa unei «[schimbări] în inimă» (Alma 5:26) 
în suficientă măsură pentru a fi botezat şi a merge mai departe 
pe calea continuă a procesului de convertire” („Experiencing a 
Change of Heart”, Ensign, iun. 2008, p. 29–31).

Întrebaţi: Ce anume din această povestire arată modul în care 
se schimbase Ivan? (Asiguraţi- vă că este clar că schimbările 
exterioare pe care le- a făcut Ivan au fost indicii ale schimbării 
profunde din interiorul lui.)

Amintiţi cursanţilor că Mosia 27 descrie o altă experienţă a 
schimbării prin ispăşire. Invitaţi un cursant să stea în faţa clasei 
şi să rezume Mosia 27. Cursantul ar putea, de asemenea, să ex-
pună ilustraţia „Convertirea lui Alma cel Tânăr” (Carte cu picturi 
inspirate din Evanghelie [2009], nr. 77). Rugaţi un alt cursant 
să citească Mosia 27:24–26. Rugaţi, apoi, membrii clasei să 
identifice cine trebuie să fie schimbat prin ispăşire sau „[născut] 
din Dumnezeu”. În timp ce răspund, cursanţii trebuie să arate că 
au înţeles următorul adevăr: Fiecare dintre noi trebuie să se 
nască din nou prin ispăşirea lui Isus Hristos.

Întrebaţi: Cum aţi văzut că se schimbă cineva în bine prin ispăşi-
rea lui Isus Hristos?

Invitaţi cursanţii să mediteze la întrebările pe care misionarul din 
povestire şi le- a adresat după reîntâlnirea cu Ivan: «Cât de mult 
m- am ‘[schimbat eu ] în inimă’ în ultimele şase luni?» … « M- am 
‘[născut eu din nou]’?»” (citat din Keith K. Hilbig, „Experiencing 
a Change of Heart”, p. 31).

Invitaţi cursanţii să citească Mosia 27:24, 28 şi să caute ce a 
făcut Alma şi ce a făcut Domnul, lucru care a produs schimba-
rea în Alma. Rugaţi- i să explice de ce cred ei că omul şi Domnul 
trebuie să participe împreună la schimbarea măreaţă în inimă.

Reamintiţi cursanţilor că au completat un tabel cu expresii care- l 
descriu pe Alma înainte şi după schimbarea sa în inimă (lecţia 
pentru ziua 2). În tema 2 din ziua 2, cursanţii au scris în jurnalele 
lor pentru studiul scripturilor o expresie din coloana „După” care 
sperau că avea să- i descrie de- a lungul vieţii şi au explicat de ce. 
Invitaţi mai mulţi cursanţi să împărtăşească ce au scris. Mărturi-
siţi că, prin ispăşirea lui Isus Hristos, noi putem avea o schimbare 
măreaţă în inimă.

Rugaţi cursanţii să mediteze la modul în care au fost schimbaţi 
prin ispăşirea lui Isus Hristos. Invitaţi- i să- şi împărtăşească gân-
durile dacă doresc. Puteţi împărtăşi cum aţi fost schimbat prin 
ispăşire.

Încurajaţi cursanţii să acţioneze astfel încât să trăiască experienţa 
unei schimbări în inimă, pentru a putea fi mai aproape de Dom-
nul şi a permite ispăşirii să le schimbe viaţa.

Desenaţi următorul tabel pe tablă înainte de oră sau faceţi copii 
pentru toţi cursanţii.

Mosia 27:32–37 Mosia 28:1–4

Cum s- au schimbat alma şi fiii 
lui Mosia?
Ce principiu aţi învăţat din 
aceste versete?
De ce credeţi că este repararea 
răului făcut o parte importantă 
a pocăinţei?

Cum s- au schimbat fiii lui 
Mosia?
Ce principiu aţi învăţat din 
aceste versete?
Ce experienţe din viaţa voas-
tră v- au determinat să doriţi 
să împărtăşiţi evanghelia 
altora?

Rugaţi jumătate din clasă să răspundă întrebărilor din prima 
coloană a tabelului şi cealaltă jumătate să răspundă întrebărilor 
din a doua coloană. Fiecare cursant să lucreze individual. Invitaţi 
câţiva cursanţi din fiecare grup să- şi împărtăşească răspunsurile.

Invitaţi cursanţii să mediteze la modul în care şi- ar putea repara 
păcatele şi mări dorinţa de a împărtăşi Evanghelia altora.

Mosia 29–Alma 4
Dumnezeu i- a binecuvântat pe nefiţii care au rămas neprihăniţi 
în perioadele de persecuţie.
Amintiţi cursanţilor că primele capitole din Alma descriu pe-
rioade de necazuri şi persecuţie pentru nefiţii neprihăniţi. Invitaţi 
cursanţii să citească, în gând, Alma 1:25, 27. Rugaţi- i să identi-
fice ce au făcut aceşti nefiţi într- o perioadă de persecuţie.

Subliniaţi că Domnul i- a binecuvântat pe nefiţii neprihăniţi într- o 
aşa măsură încât ei au prosperat mai mult decât cei care erau 
păcătoşi (vezi Alma 1:29–32). Rugaţi cursanţii să se străduiască 
să urmeze exemplul acestor nefiţi credincioşi când se confruntă 
cu greutăţi în vieţile lor.

Unitatea următoare (Alma 5–10)
Cum ştiţi dacă v- aţi născut din nou? Ce înseamnă să te naşti din 
nou? În timp ce studiază Alma 5–10, cursanţii vor găsi întrebări 
pe care şi le pot adresa pentru a aprecia dacă s- au născut din 
nou şi au trăit experienţa unei schimbări măreţe în inimă. Mai 
mult, ei vor înţelege mai bine profunzimea şi puterea ispăşirii.
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Introducere
Când Biserica era în pericol din cauza conflictelor in-
terne şi a ticăloşiei (vezi Alma 4:9–11), Alma a renunţat 
la scaunul de judecată pentru a se putea concentra 
asupra întăririi Bisericii. El a început misiunea de salvare 
a oamenilor din poporul lui Nefi depunând „mărtu-
rie pură împotriva lor” (Alma 4:19). Alma şi- a început 

misiunea reamintind oamenilor din poporul lui Zara-
hemla că Domnul i- a eliberat pe strămoşii lor din sclavia 
fizică şi spirituală. El i- a îndemnat să se pregătească 
pentru ziua finală a judecăţii având credinţă în cuvântul 
lui Dumnezeu şi evaluând starea spirituală a propriilor 
inimi.

LECŢIA 71

alma 5:1–36

Sugestii pentru predare

Alma 5:1–14
Alma relatează convertirea tatălui său şi a celor care l- au urmat.
Scrieţi cuvântul schimbare pe tablă. Rugaţi cursanţii să împărtăşească exemple de moduri 
în care oamenii şi- ar putea schimba aspectul exterior sau comportamentul. Invitaţi- i să 
explice ce ar putea duce la sau determina unele dintre aceste schimbări ale oamenilor.
Amintiţi cursanţilor că Alma era îngrijorat din cauza ticăloşiei care începuse să crească 
printre nefiţi. El a putut să înţeleagă că, dacă nu se schimbau, ei aveau să piardă binecu-
vântările promise ca urmare a legămintelor pe care le făcuseră. El a renunţat la scaunul 
de judecată şi s- a dedicat slujirii oamenilor şi chemării lor la pocăinţă. El a început prin a 
propovădui poporului din Zarahemla.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Alma 5:3–6. Rugaţi membrii cla-
sei să urmărească în scripturile lor şi să caute evenimente pe care Alma le- a pus în evidenţă 
când a început să propovăduiască oamenilor.
• Cum i- ar fi putut ajuta pe oamenii din poporul lui Alma ascultarea relatării despre scla-

via, eliberarea şi convertirea tatălui lui Alma şi a celor care l- au urmat?
• Citiţi Alma 5:7. Potrivit acestui verset, ce fel de schimbare se produsese în vieţile tatălui 

lui Alma şi a oamenilor din poporul său?
Adăugaţi, pe tablă, cuvintele în inimă după schimbare, pentru a se putea citi schimbare în inimă.
• Ce credeţi că înseamnă să trăieşti experienţa unei „schimbări în inimă”? (Pentru a- i ajuta 

pe cursanţi să răspundă la această întrebare, le puteţi spune că vârstnicul Gerald N. Lund, 
din Cei Şaptezeci, ne- a învăţat că, în scripturi, cuvântul inimă se referă deseori la „per-
soana lăuntrică, reală” [„Understanding Scriptural Symbols”, Ensign, oct. 1986, p. 25]).

• Care este deosebirea dintre schimbarea în inimă şi felurile de schimbare despre care am 
discutat la începutul lecţiei?

Explicaţi că în Alma 5:7–9, 14, Alma a folosit o varietate de expresii care descriu ce în-
seamnă o schimbare în inimă. Completaţi afirmaţia de pe tablă, astfel încât să puteţi citi 
Schimbare în inimă înseamnă…
Rugaţi cursanţii să citească, cu glas tare, Alma 5:7–9, 14 şi să caute modul în care Alma des-
crie ce înseamnă schimbarea în inimă. Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ce au găsit. 
Pe măsură ce cursanţii răspund, scrieţi expresiile pe tablă. (Lista dumneavoastră ar putea 
include următoarele: Schimbarea în inimă înseamnă… a te trezi dintr- un somn adânc; a fi plin 
de lumină; a fi eliberat din lanţuri; a- ţi creşte sufletul; a cânta despre iubirea mântuitoare; a fi 
născut din Dumnezeu; a primi imaginea Domnului în înfăţişarea ta.)
• Poate fi definită schimbarea în inimă cu ajutorul descrierilor menţionate pe tablă?
• Se poate observa schimbarea în inimă în faptele unei persoane? Se poate observa schim-

barea în inimă în înfăţişarea unei persoane? (Puteţi ruga cursanţii să descrie înfăţişarea 
sau atitudinea unei persoane cunoscute, despre care consideră că a „primit imaginea 
[Domnului] în înfăţişarea [ei]”.)
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Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 5:10 şi rugaţi membrii clasei să identifice 
trei întrebări pe care Alma le- a adresat oamenilor. (Puteţi sugera cursanţilor să marcheze 
aceste întrebări.) Citirea acestor întrebări îi va ajuta pe cursanţi să identifice, în versetele 
următoare, factorii care au făcut ca Alma şi poporul său să cunoască o mare schimbare în 
inimă. 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 5:11–13 şi rugaţi membrii clasei să 
identifice ce anume a determinat măreaţa schimbare în inimă a tatălui lui Alma şi a celor 
care l- au urmat. (Faptul că au crezut în cuvântul lui Dumnezeu şi, ca urmare, credinţa şi 
încrederea lor în Dumnezeu. Puteţi pune în evidenţă influenţa cuvântului lui Dumnezeu 
menţionată în Alma 5:5, 7.)
• Ce legătură vedeţi între a crede în cuvântul lui Dumnezeu şi a te schimba în inimă? 

(Ajutaţi cursanţii să identifice următorul principiu: Când credem în cuvântul lui Dum-
nezeu şi ne exercităm credinţa în Isus Hristos, putem simţi o mare schimbare în 
inimă. Subliniaţi că, aşa cum a fost predicat de Abinadi şi Alma, cuvântul lui Dumnezeu 
a pus accent pe mântuirea care vine prin Isus Hristos [vezi Mosia 16:4–9; 18:1–2].)

Explicaţi că un alt mod de a exprima faptul că cineva a cunoscut o măreaţă schimbare în 
inimă este să spunem că s- a născut din nou. Ajutaţi cursanţii să înţeleagă că a fi „născut 
din Dumnezeu” sau „născut din nou” se referă la schimbarea pe care un om o simte când 
Îl acceptă pe Isus Hristos şi începe o viaţă nouă ca ucenic al Său. Pentru a- i ajuta pe cur-
sanţi să înţeleagă faptul că măreaţa schimbare în inimă sau naşterea din nou este, cel mai 
adesea, un proces gradat, citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului D. Todd Christofferson, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„Aţi putea întreba: «De ce această atotputernică schimbare nu se întâmplă mai repede în 
cazul meu?»… Pentru cei mai mulţi dintre noi, schimbările sunt progresive şi apar în timp. 
Să fim născuţi din nou… este mai mult un proces decât un eveniment. Iar angajarea în 
acest proces este scopul central al vieţii muritoare” („Născuţi din nou”, Ensign sau Liahona, 
mai 2008, p. 78).
• În timp ce v- aţi străduit să trăiţi potrivit cuvântului lui Dumnezeu, când aţi simţit o 

schimbare în inimă?
• Cum aţi descrie sentimentele şi faptele care însoţesc schimbarea în inimă?
• Ce schimbări aţi simţit în inimă în timp ce aţi studiat Cartea lui Mormon la seminar în 

acest an?
Acordaţi cursanţilor câteva minute pentru a scrie în caietele pentru seminar sau jurnalele 
pentru studiul scripturilor despre unul sau două lucruri pe care le vor face pentru a trăi cu 
mai multă sârguinţă potrivit cuvântului lui Dumnezeu.

Alma 5:15–36
Alma propovăduieşte că măreaţa schimbare în inimă este necesară pentru a intra 
în împărăţia cerului.
Înmânaţi fiecărui cursant o foaie de prezentare care să cuprindă următorul tabel sau afişaţi 
tabelul pe tablă pentru a fi copiat de cursanţi.

Cardiogramă spirituală

alma 5:15 alma 5:16 alma 5:19 alma 5:26 alma 5:27 alma 5:28

mereu

aproape mereu

de obicei

uneori

rar, aproape 
niciodată
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Explicaţi că o cardiogramă este un grafic pe care medicii îl folosesc uneori pentru a evalua 
sau monitoriza funcţionarea inimii fizice. Îi ajută să identifice probleme sau stări care nece-
sită tratament.
Spuneţi cursanţilor că, după ce Alma a propovăduit că tatăl său şi alţii au fost determinaţi 
de cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la o măreaţă schimbare în inimă, el a adresat oameni-
lor întrebări care să- i ajute să evalueze starea propriilor inimi. Invitaţi cursanţii să citească, 
în gând, Alma 5:14 şi să caute trei întrebări pe care Alma le- a adresat oamenilor. (Puteţi 
sugera cursanţilor să marcheze aceste întrebări.)
Explicaţi că Alma a adresat mai multe întrebări pentru a- i ajuta pe oameni să evalueze 
starea inimilor lor. Invitaţi cursanţii să studieze şi să mediteze câteva minute asupra frag-
mentelor din scripturi menţionate în partea de sus a cardiogramei spirituale. Îndemnaţi- i 
să marcheze căsuţele din tabel care indică cel mai bine măsura în care îndeplinesc ceea 
ce implică întrebările din fiecare fragment. (Observaţi că unele versete cuprind mai multe 
întrebări.) Datorită naturii personale a acestei activităţi, cursanţilor nu trebuie să li se ceară 
să- şi împărtăşească răspunsurile clasei.
După ce cursanţii şi- au încheiat cardiogramele, invitaţi- i să citească, în gând, Alma 5:29–31 
şi să caute alte întrebări pe care Alma le- a adresat pentru a- i ajuta pe oamenii din poporul 
său să- şi evalueze inimile. (Puteţi sugera cursanţilor să reformuleze întrebările pentru a 
li se aplica lor înşişi: „M- am eliberat de invidie?”, „Îmi bat joc de alţii?”, „Îi persecut pe 
alţii?”.)
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Alma 5:17–18, 20–25. Rugaţi 
membrii clasei să caute motive pentru care în inimile noastre trebuie să aibă loc acea 
schimbare dacă dorim să ne pregătim pentru ziua judecăţii. Adresaţi următoarele întrebări 
pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă că, prin schimbarea în inimă, noi ne pregătim 
să primim un loc în împărăţia cerului:
• Ce cuvinte şi expresii a folosit Alma care descriu starea în care aţi dori să fiţi când vă veţi 

afla în faţa lui Dumnezeu pentru a fi judecaţi? (În timp ce cursanţii răspund la această 
întrebare, le puteţi îndrepta atenţia spre Alma 5:16, 19.)

• Cum vă poate ajuta schimbarea în inimă acum să vă pregătiţi pentru a primi un loc în 
împărăţia cerului?

Scrieţi, pe tablă, următoarele întrebări. (Le puteţi scrie pe tablă înainte de a începe ora.)
Ce ne invită Domnul să facem?
Care sunt consecinţele acceptării sau respingerii acestei invitaţii?
Ce ne învaţă aceste versete despre Salvator?

Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 5:33–36 şi rugaţi membrii clasei să caute 
răspunsuri la întrebările de pe tablă. Invitaţi cursanţii să împărtăşească răspunsurile pe care 
le- au găsit.
Încheiaţi acordând cursanţilor câteva minute pentru a scrie. Rugaţi- i să aleagă un verset 
sau o expresie din Alma 5:1–36. Invitaţi- i să scrie ce înţeles are pentru ei acel verset sau 
acea expresie şi cum pot înfăptui ceea ce sugerează în timp ce caută să aibă parte de acea 
schimbare în inimă prin ispăşirea lui Isus Hristos. Depuneţi mărturie că, dacă vom conti-
nua să trăim acea schimbare în inimă şi să aducem la lumină lucrările neprihănirii, vom fi 
pregătiţi să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu.

Acordaţi cursanţilor 
timp să mediteze
Timpul acordat cursan-
ţilor pentru a medita pe 
parcursul lecţiei repre-
zintă o metodă de a- i 
ajuta să înveţe prin Spi-
rit. În această perioadă 
de timp, evitaţi formula-
rea unor întrebări supli-
mentare ori instrucţiuni 
sau conversaţia care le- ar 
putea distrage atenţia.



263

Introducere
Continuând să predice în Zarahemla, Alma i- a avertizat 
pe oameni că hotărârea de a urma sau de a respinge 
cuvintele sale avea consecinţe serioase. Alma L- a com-
parat pe Isus Hristos cu un păstor bun care- şi chema oile 

şi dorea să le aducă înapoi, la turma Lui. El i- a încurajat 
pe oameni să se pocăiască şi să evite lucrurile necurate 
ale lumii, pentru a putea moşteni împărăţia cerului.

LECŢIA 72

alma 5:37–62

Sugestii pentru predare

Alma 5:37–42, 53–62
Alma îi avertizează pe cei ticăloşi şi îi invită pe toţi oamenii să asculte glasul 
Păstorului cel Bun.
Expuneţi ilustraţia „Isus cărând un miel rătăcit” (Carte cu picturi inspirate din Evanghelie 
[2009], nr. 64).
• În ce fel este Salvatorul Păstorul cel Bun?
După ce câţiva cursanţi au răspuns, citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft 
Benson:
„În timpul în care a trăit Isus, păstorii palestinieni erau vestiţi pentru felul în care îşi pro-
tejau oile. Spre deosebire de păstorii moderni, păstorul de atunci mergea întotdeauna în 
faţa oilor lui. El le conducea. Păstorul 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)…
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” („A Call to the Priesthood: «Feed My Sheep»”, Ensign, 
mai 1983, p. 43; vezi, de asemenea, John R. Lasater, „Shepherds of Israel”, Ensign, mai 
1988, p. 74–75).
Ajutaţi- i pe cursanţi să- şi aducă aminte contextul evenimentelor din Alma 5 explicându- le 
că Alma s- a dus să predice oamenilor din Zarahemla care erau ca „oile fără păstor” (Alma 
5:37). Rugaţi- i pe cursanţi să- şi amintească încercările cu care s- au confruntat oamenii 
din Zarahemla şi ce i- a îndemnat Alma să facă. Puteţi recapitula pe scurt câteva versete 
cheie din lecţia anterioară, cum ar fi Alma 5:14–20, pentru a- i ajuta pe cursanţi să- şi aducă 
aminte o parte din context. Asiguraţi- vă că respectivii cursanţi înţeleg că oamenii din Zara-
hemla se aflau într- o situaţie groaznică din cauza ticăloşiei lor (vezi Alma 7:3).
Invitaţi doi sau trei cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Alma 5:37–42. Rugaţi 
membrii clasei să caute motive pentru care o persoană poate spune că este una dintre oile 
Salvatorului. După ce cursanţii împărtăşesc ce au găsit, adresaţi următoarele întrebări:
• În ce constă asemănarea dintre oameni şi oile care au nevoie de un păstor?
• Potrivit relatării din Alma 5:37–38, cum Îşi arată Păstorul cel Bun dragostea şi grija faţă 

de oi? (El continuă să le cheme în numele Său.)
• Potrivit relatării din Alma 5:41, cum ne putem da seama că dăm ascultare glasului Păsto-

rului cel Bun?
• Care sunt câteva fapte care ar putea arăta că o persoană Îl urmează pe Păstorul cel Bun?
După ce cursanţii răspund, rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedin-
telui Ezra Taft Benson, care a descris bărbaţi şi femei care Îl urmează cu sârguinţă pe Isus 
Hristos. (Puteţi să pregătiţi o copie a acestei declaraţii pentru fiecare cursant.)
Când alegeţi să- L urmaţi pe Hristos, alegeţi să vă schimbaţi…
Bărbaţii [şi femeile] care se schimbă pentru Hristos vor fi conduşi de Hristos…
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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 as-
cultă, 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, 6–7).
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 5:53–56 şi să caute atitudini şi fapte care împie-
dică o persoană să dea ascultare glasului Salvatorului. După câteva minute, invitaţi câţiva 
cursanţi să scrie, pe tablă, ce au găsit. Rugaţi- i să- şi scrie răspunsurile astfel încât să umple 
cât mai mult posibil din tablă. Rugaţi- i să adauge atitudini şi fapte pe care le- au observat în 
jurul lor şi care îi împiedică pe oameni să dea ascultare glasului Salvatorului. (Răspunsurile 
cursanţilor ar putea fi: punerea deoparte a [ignorarea] învăţăturilor lui Dumnezeu, mân-
dria, vanitatea, fixarea inimilor pe bogăţii şi lucruri lumeşti, gândul că noi suntem mai buni 
decât alţii, persecutarea celor neprihăniţi sau întoarcerea spatelui celor săraci şi nevoiaşi. 
Puteţi atrage atenţia cursanţilor asupra faptului că Alma a folosit în repetate rânduri cuvân-
tul stărui, subliniind faptul că oamenii din Zarahemla au stăruit în aceste comportamente şi 
atitudini păcătoase.) 
Faceţi loc în mijlocul tablei ştergând o parte din răspunsurile cursanţilor. În acel spaţiu, 
scrieţi: urmează glasul Păstorului cel Bun.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 5:57. Rugaţi membrii clasei să identifice 
expresii care ne învaţă cum trebuie să reacţionăm în faţa influenţelor rele. („Plecaţi dintre 
cei păcătoşi”, „fiţi separaţi de ei” şi „nu atingeţi lucrurile lor necurate”.) Puteţi sugera cur-
sanţilor să marcheze aceste expresii în scripturile lor. Subliniaţi că aceste expresii pun ac-
cent pe necesitatea de a evita tot ce ne- ar corupe sau contamina spiritual. Pentru a- i ajuta 
pe cursanţi să discute despre modul în care ar putea îndepărta ceea ce le distrage atenţia, 
evita influenţele rele şi urma glasul Păstorului cel Bun, adresaţi întrebări cum ar fi:
• Ce poate să facă un tânăr sfânt din zilele din urmă pentru a se separa de cei ticăloşi? 

(Pentru a veni în sprijinul răspunsurilor cursanţilor, gândiţi- vă să împărtăşiţi un exemplu 
pozitiv pe care l- aţi observat în cazul unuia dintre cursanţii din clasa dumneavoastră. 
Puteţi, de asemenea, să invitaţi cursanţii să împărtăşească exemple bune pe care le- au 
văzut unii la alţii.)

• Potrivit relatării din Alma 5:56–57, care sunt consecinţele stăruirii în ticăloşie? (Dacă 
stăruim în ticăloşie, nu vom putea auzi glasul Păstorului cel Bun şi nu vom fi nu-
măraţi printre cei neprihăniţi.)

Dacă este timp, acordaţi cursanţilor câteva minute pentru a medita asupra următoarei în-
trebări. Invitaţi- i pe cursanţi să răspundă la această întrebare în caietele pentru seminar sau 
jurnalele lor pentru studiul scripturilor.
• Ce ar dori Domnul să faceţi pentru a accepta mai uşor invitaţia Sa de a veni la El? (Puteţi 

sugera că în răspunsul lor ar putea menţiona ceva ce simt că trebuie să facă mai bine sau 
ceva ce trebuie să înceteze să mai facă.)

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 5:58–62 şi să caute binecuvântări promise celor 
care se alătură Domnului şi poporului Său. (Puteţi sugera cursanţilor să marcheze aceste 
binecuvântări în scripturile lor.)
• Cum aţi rezuma promisiunile făcute de Domnul acelora care ascultă glasul Său? (Deşi 

cursanţii ar putea indica principii diferite, asiguraţi- vă că ei înţeleg faptul că, dacă ur-
măm glasul Domnului [Păstorul cel Bun], vom fi adunaţi în împărăţia Sa. Scrieţi 
acest principiu pe tablă.)
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• Ce obiceiuri v- aţi format care vă ajută să ascultaţi glasul Păstorului cel Bun?
• Cum v- au ajutat aceste obiceiuri să ignoraţi unele dintre influenţele rele menţionate pe 

tablă?
Depuneţi mărturie că, dacă ascultăm cuvintele Salvatorului, ne vom afla printre cei nepri-
hăniţi care sunt adunaţi în împărăţia Domnului.

Alma 5:43–52
Alma îşi îndeplineşte responsabilitatea de a predica pocăinţa.
Rugaţi cursanţii să facă o listă cu cele cinci simţuri fizice (vizual, auditiv, tactil, olfactiv şi 
gustativ). Gândiţi- vă să aduceţi câteva obiecte care să permită cursanţilor să folosească 
aceste simţuri.
• Ce aţi învăţat folosind fiecare dintre cele cinci simţuri?
• Există vreo modalitate de a afla sau învăţa ceva fără a folosi cele cinci simţuri?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Alma 5:44–48. Rugaţi membrii 
clasei să caute ce a spus Alma că ştia şi modul în care a dobândit această cunoaştere. 
• Potrivit relatării din Alma 5:48, ce ştia Alma?
• Care a spus Alma că era sursa mărturiei sale?
• Ce făcuse Alma pentru a primi această mărturie de la Duhul Sfânt?
• Cum pot rugăciunea şi postul să ne ajute să dobândim o mărturie despre Evanghelie sau 

s- o întărim?
• Când aţi simţit că rugăciunea sau postul v- au întărit mărturia?
Depuneţi mărturie că, acum, putem şti singuri, prin Duhul Sfânt, că Isus Hristos este 
Mântuitorul omenirii. Pentru a sublinia importanţa căutării şi dobândirii unei mărturii 
personale că Isus Hristos este Mântuitorul omenirii, citiţi următoarea declaraţie a vârstni-
cului M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Mărturia personală, individuală, despre adevărul Evangheliei, mai ales 
despre viaţa divină şi misiunea Domnului Isus Hristos, este esenţială pentru 
viaţa noastră veşnică… Cu alte cuvinte, viaţa veşnică depinde de cunoaşterea 
personală, individuală, a Tatălui nostru Ceresc 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. Aceasta se întâmplă dacă le 

căutăm în acelaşi mod intens, hotărât în care o persoană înfometată caută mâncare” 
(„Feasting at the Lord’s Table”, Ensign, mai 1996, p. 80).
Acordaţi cursanţilor timp să scrie răspunsurile la întrebarea de mai jos. De asemenea, încurajaţi- i 
să noteze ce vor face pentru a dobândi mărturii despre Isus Hristos sau pentru a le întări. 
Încurajaţi- i să- şi îndeplinească ţelurile, chiar dacă aceasta va dura „multe zile” (Alma 5:46).
• Când aţi simţit că Duhul Sfânt v- a mărturisit că Isus Hristos este Mântuitorul lumii?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 5:49–52 şi să caute ce le- a spus Alma oamenilor 
că trebuie să facă pentru a se pregăti să moştenească împărăţia cerului.
• De ce este pocăinţa esenţială pentru intrarea în împărăţia lui Dumnezeu?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să pună în practică învăţăturile lui Alma despre pregătirea de 
a intra în împărăţia lui Dumnezeu, rugaţi- i să citească următoarea declaraţie a vârstnicului 
Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„Cum ar fi dacă ziua venirii Sale ar fi mâine? Dacă am şti că mâine Îl vom întâlni pe Dom-
nul – 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? Pe 
cine am ierta? Ce mărturii am depune?
Dacă am putea face aceste lucruri atunci, de ce nu le- am face acum? De ce să nu căutam 
pacea câtă vreme pacea poate fi obţinută? („Pregătirea pentru a Doua Venire”, Ensign sau 
Liahona, mai 2004, p. 9).
Încheiaţi acordând cursanţilor timp să se gândească la ce trebuie să schimbe în vieţile lor 
pentru a fi pregătiţi să- L întâlnească pe Salvator şi a intra în împărăţia Sa. Invitaţi- i să- şi 
consemneze gândurile şi sentimentele pentru a le putea reciti mai târziu şi a- şi reaminti să 
urmeze îndemnurile pe care le primesc.

Încurajaţi punerea 
în practică
Preşedintele Thomas S. 
Monson a spus: „Obiec-
tivul [propovăduirii 
Evangheliei] este de a 
inspira persoana respec-
tivă 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). 
În timp ce le predaţi 
cursanţilor principiile 
Evangheliei, invitaţi- i 
să urmeze îndemnurile 
Duhului Sfânt alegând 
modalităţi prin care să- şi 
îmbunătăţească felul în 
care se comportă şi să- şi 
întărească credinţa în 
Isus Hristos.
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Introducere
După ce a pus în ordine Biserica în Zarahemla, Alma 
a plecat spre oraşul Ghedeon. El a constatat că, acolo, 
oamenii erau mult mai credincioşi decât fuseseră cei din 
Zarahemla. De aceea, mesajul său în Ghedeon a fost 
diferit de mesajul său din Zarahemla. El i- a încurajat pe 
oameni să se bizuie permanent pe Domnul şi să caute 

să pună în practică ispăşirea Sa în vieţile lor. El a depus 
mărturie că Salvatorul avea să ia asupra Sa moartea şi 
păcatele noastre şi că El avea, de asemenea, să ia asupra 
Sa durerile, suferinţele, bolile şi infirmităţile noastre, 
pentru ca El să poată şti cum să ne ajute.

LECŢIA 73

alma 6–7

Sugestii pentru predare

Alma 6
Alma pune în ordine Biserica în Zarahemla şi merge să predice în Ghedeon.
Înainte de lecţie, invitaţi un cursant să se pregătească să împărtăşească pe scurt membrilor 
clasei unele moduri în care s- a simţit binecuvântat pentru eforturile făcute pentru a par-
ticipa la adunările Bisericii. Începeţi lecţia rugându- l pe acest cursant să vină în faţa clasei 
şi să împărtăşească gândurile pe care le- a pregătit. Puteţi împărtăşi, de asemenea, cum aţi 
fost binecuvântaţi ca urmare a participării la adunările Bisericii.
Prezentaţi Alma 6 explicând că acest capitol ne învaţă cum Alma şi alţi conducători ai preo-
ţiei au întărit Biserica în Zarahemla.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 6:4–6. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să caute ce au făcut membrii Bisericii din Zarahemla pentru aceia care 
nu- L cunoşteau pe Dumnezeu. Invitaţi- i pe cursanţi să spună ce au învăţat.
Scrieţi următorul adevăr pe tablă: Biserica este stabilită pentru bunăstarea tuturor oa-
menilor. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să se gândească la modul în care acest adevăr le poate 
influenţa vieţile, întrebaţi:
• Cum credeţi că îi poate binecuvânta Biserica astăzi pe aceia care nu- L cunosc pe 

Dumnezeu?
Invitaţi cursanţii să se gândească la cineva care are nevoie să- L cunoască mai bine pe 
Dumnezeu. Acest om poate fi membru al Bisericii sau membru al altei credinţe. Depuneţi 
mărturie despre binecuvântările pe care le primim datorită faptului că suntem membri ai 
Bisericii şi încurajaţi- i pe cursanţi să- i invite pe alţii să beneficieze de acele binecuvântări.

Alma 7:1–13
Alma profeţeşte despre a Doua Venire a lui Isus Hristos.
Împărţiţi membrii clasei în echipe de câte doi. Rugaţi fiecare echipă să comenteze răspun-
surile membrilor ei la următoarea întrebare:
• Care sunt câteva evenimente viitoare pe care le aşteptaţi cu nerăbdare?
După ce echipele au avut timp să- şi discute răspunsurile la această întrebare, rugaţi câţiva 
cursanţi să împărtăşească întregii clase răspunsurile lor. Apoi, explicaţi că, după ce a pus 
în ordine Biserica în Zarahemla, Alma a plecat spre oraşul Ghedeon. El a spus oamenilor 
de acolo că, dintre toate lucrurile care aveau să vină, unul era „mai important decât toate 
celelalte” (Alma 7:7). El a propovăduit principii care aveau să- i ajute pe oameni să se pre-
gătească pentru binecuvântările care aveau să vină datorită acestui viitor eveniment.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 7:3–6. Rugaţi membrii clasei să caute spe-
ranţele pe care le avea Alma cu privire la oamenii din Ghedeon. Invitaţi un alt cursant să ci-
tească, cu glas tare, Alma 7:18–19. Rugaţi cursanţii să descrie ce a aflat Alma prin inspiraţie 
despre oamenii din Ghedeon.

Predaţi din scripturi
În eforturile lor de a se 
pregăti, unii învăţători 
de Evanghelie folosesc 
alte surse decât scriptu-
rile. Deşi unele resurse 
suplimentare, cum 
este acest manual, v- ar 
putea fi utile, predaţi 
concentrându- vă atenţia 
direct asupra textului 
Cărţii lui Mormon. 
Aceasta va permite 
Duhului Sfânt să depună 
mărturie cursanţilor 
cu privire la adevărul 
scripturilor şi importanţa 
studierii lor.
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Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 7:7, 9–10 şi să caute evenimentul despre care 
Alma simţea că era cel mai important ca oamenii să- l afle.
• Potrivit lui Alma, care era „un lucru care [era] mai important” decât orice altceva avea să 

vină? De ce credeţi că venirea Salvatorului este cel mai important eveniment din toate 
timpurile?

• De ce credeţi că Alma voia să spună unui popor care credea deja şi avea o puternică 
credinţă că trebuia să se pocăiască?

Explicaţi că Alma a propovăduit apoi motivul pentru care venirea lui Isus Hristos este cel 
mai important eveniment din toată istoria omenirii. Rugaţi câţiva cursanţi să citească pe 
rând, cu glas tare, din Alma 7:11–13. Invitaţi restul membrilor clasei să urmărească în scrip-
turi şi să identifice ce a luat Salvatorul asupra Sa pentru noi. (Puteţi explica faptul că a ajuta 
înseamnă a alina pe cineva sau a- i oferi sprijin.)
Subliniaţi faptul că Alma 7:11–13 este un fragment care conţine scripturi de bază. Le puteţi 
sugera cursanţilor să marcheze acest fragment într- un mod aparte pentru a- l putea găsi cu 
uşurinţă.
Scrieţi răspunsurile cursanţilor sub formă de titluri în partea de sus a tablei. Răspunsurile ar 
putea fi durere, suferinţe, ispite, boli, moarte, infirmităţi (slăbiciuni sau incapacitate) şi păcate.
Puteţi sugera cursanţilor să marcheze expresia „de toate felurile” din Alma 7:11. Rugaţi- i 
să dea exemple de fiecare stare menţionată pe tablă. În timp ce cursanţii dau exemple, 
scrieţi- le sub titlul corespunzător. (De exemplu, cancer poate fi scris sub boli şi incapacitate 
fizică ar putea fi scrisă sub infirmităţi.)
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Bruce C. Hafen, din Cei 
Şaptezeci:
„Ispăşirea nu este numai pentru păcătoşi” („Beauty for Ashes: The Atonement of Jesus 
Christ”, Ensign, apr. 1990, p. 7). Puteţi scrie această declaraţie pe tablă şi le puteţi sugera 
cursanţilor s- o scrie în scripturile lor, lângă Alma 7:11–13.
• Având în vedere cele citite în Alma 7:11–13, ce credeţi că a vrut să spună vârstnicul Hafen 

când a declarat: „Ispăşirea nu este numai pentru păcătoşi”?
Scrieţi următorul adevăr pe tablă: Isus Hristos a suferit pentru a ne salva de la păcat şi 
moarte şi a ne ajuta să trecem prin încercările vieţii muritoare.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine cum se pot bizui pe ispăşirea Salvatorului, 
citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli:

„Vă războiţi cu un demon al dependenţei – tutun sau droguri sau jocuri de 
noroc sau plaga dăunătoare a pornografiei din zilele noastre? … 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…
Această bizuire pe natura îndurătoare a lui Dumnezeu se află chiar în centrul Evanghe-
liei pe care ne- o predică Hristos. Mărturisesc că ispăşirea Salvatorului ne ridică nu numai 
poverile păcatelor noastre, ci şi povara deziluziilor şi tristeţilor noastre, a supărărilor şi 
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 impuls să lăsăm jos pove-
rile noastre şi să ne ocupăm de salvarea noastră („Lucruri stricate de reparat”, Ensign sau 
Liahona, mai 2006, p. 70–71).
• Cum ne poate ajuta înţelegerea fragmentului Alma 7:11–13 când ne confruntăm cu 

provocări?
Pentru a ilustra unele dintre modurile în care putem primi ajutor şi tărie prin ispăşirea lui 
Isus Hristos, citiţi următoarele situaţii. După ce o citiţi pe fiecare, rugaţi cursanţii să explice 
cum poate ajuta Isus Hristos, prin ispăşirea Sa, o persoană să înfrunte o astfel de provocare.
 1. O tânără a fost victima unui accident rutier în urma căruia a rămas cu picioarele 

paralizate.

Alma 7:11–13 
este un fragment care 
conţine scriptură de 
bază. Folosiţi ideea de 
predare de la sfârşitul 
lecţiei pentru a- i ajuta 
pe cursanţi să memoreze 
acest fragment.
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 2. Unui tânăr îi este ruşine de unele alegeri greşite pe care le- a făcut. Se simte deprimat şi 
bun de nimic.

 3. Tatăl unui tânăr băiat a decedat de curând şi tânărul s- a mutat într- un alt oraş împreună cu 
mama sa. Se simte trist şi singur şi nu vede cum va mai putea fi totul vreodată în regulă.

Împărtăşiţi- vă mărturia despre puterea ispăşirii şi despre dimensiunea efectului ei. Apoi, 
acordaţi- le cursanţilor câteva minute să răspundă în scris în caietele pentru seminar sau 
jurnalele pentru studiul scripturilor la una dintre următoarele întrebări. (Puteţi scrie aceste 
întrebări pe tablă înainte de oră, puteţi pregăti foi de prezentare cu întrebările sau puteţi citi 
întrebările rar, astfel încât cursanţii să le poată scrie.)
• Când v- a ajutat ispăşirea pe voi sau pe cineva cunoscut într- unul dintre modurile men-

ţionate în Alma 7:11–13?
• Ce veţi face pentru a vă bizui pe ispăşire când vă confruntaţi cu încercări?
Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ceea ce au scris. (Amintiţi cursanţilor că nu trebuie 
să împărtăşească experienţe care sunt prea personale.)

Alma 7:14–27
Alma îi îndeamnă pe oameni să continue să meargă pe calea care duce la 
împărăţia lui Dumnezeu.
Pentru a le aminti cursanţilor cum a descris Alma starea spirituală a oamenilor din Ghe-
deon, invitaţi unul dintre ei să citească, cu glas tare, Alma 7:19. Subliniaţi că oamenii erau 
„pe cărarea care… duce în împărăţia lui Dumnezeu”. Explicaţi că Alma dorea să- i ajute să 
rămână pe acea cale.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă că, dacă trăim potrivit principiilor Evangheliei, 
noi mergem pe cărarea care duce în împărăţia lui Dumnezeu, desenaţi o cărare de- a 
lungul tablei. La începutul cărării, scrieţi viaţa muritoare. La sfârşitul cărării, scrieţi împărăţia 
lui Dumnezeu. Împărţiţi membrii clasei în două grupuri. Invitaţi un grup să studieze Alma 
7:14–16 şi pe celălalt grup să studieze Alma 7:22–24. Rugaţi grupurile să caute ce trebuie să 
facem şi ce trebuie să fim pentru a merge pe cărarea care duce în împărăţia lui Dumnezeu.
După ce cursanţii au avut timp suficient să citească, invitaţi câţiva dintre ei să vină la tablă. 
Rugaţi- i să scrie de- a lungul cărării faptele şi atributele despre care au citit că duc la împără-
ţia lui Dumnezeu. Îi puteţi întreba pe cursanţi ce înseamnă pentru ei unele dintre faptele şi 
atributele menţionate de- a lungul cărării. Îi puteţi ruga, de asemenea, să mediteze la modul 
în care pot merge pe această cărare în vieţile lor. Depuneţi mărturie că, atunci când trăim cu 
credinţă, noi suntem „pe cărarea care… duce în împărăţia lui Dumnezeu” (Alma 7:19).

Scripturi de bază—Alma 7:11–13
Pentru că Alma 7:11–13 este un fragment cu scripturi de bază lung, ar putea fi dificil pentru 
cursanţi să- l memoreze. Totuşi, limbajul lui Alma cuprinde anumite cuvinte care îi pot ajuta 
pe cursanţi să- şi aducă aminte de- a lungul vieţii de puterea şi dimensiunea efectelor ispăşirii. 
Pentru a- i ajuta să memoreze aceste cuvinte cheie, scrieţi textul fragmentului Alma 7:11–13 
pe tablă înainte de începerea orei, lăsând spaţii goale ori de câte ori apar următoarele cuvinte 
cheie: dureri, suferinţe, ispite, boli, moarte, infirmităţi, păcate. (De exemplu, veţi începe să 
scrieţi Alma 7:11 astfel: „Şi El va merge înainte, răbdând… şi… şi… de toate felurile”.)
În timp ce se citeşte Alma 7:11–13 cu glas tare în clasă, cereţi cursanţilor să scrie cuvintele 
care lipsesc. După ce aţi făcut aceasta de câteva ori, rugaţi cursanţii să scrie pe o foaie de 
hârtie separată cuvintele care indică ce a luat Salvatorul asupra Sa de dragul lor. Invitaţi 
cursanţii să- şi aducă întotdeauna aminte ce a făcut Isus Hristos pentru ei, pentru ca, atunci 
când trec prin încercări, ei să poată avea credinţă mai mare în „puterea Lui mântuitoare”.
Notă. Puteţi folosi câteva minute de la începutul orei următoare pentru a verifica dacă res-
pectivii cursanţi îşi mai amintesc aceste cuvinte cheie cu privire la efectul infinit al ispăşirii 
Salvatorului.
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Introducere
După ce mulţi oameni au acceptat mesajul lui Alma în 
Zarahemla, Ghedeon şi Melec, oamenii din Amoniha l- 
au respins pe Alma şi l- au alungat din oraşul lor. În timp 
ce Alma deplângea ticăloşia acestor oameni, acelaşi 
înger care le apăruse lui şi fiilor lui Mosia a venit din 
nou la el. Îngerul l- a lăudat pe Alma pentru credinţa 

sa şi i- a poruncit să se întoarcă în Amoniha. Alma s- a 
supus cu credinţă poruncilor Domnului şi El l- a chemat 
pe Amulec să- l ajute în slujirea sa. Alma şi Amulec au 
pornit cu credinţă să propovăduiască oamenilor din 
Amoniha, plini de Duhul Sfânt şi putere pentru a face 
lucrarea Domnului.

LECŢIA 74

alma 8

Sugestii pentru predare

Alma 8:1–6
Mulţi oameni din Melec acceptă mesajul lui Alma şi sunt botezaţi.
Rugaţi cursanţii să ridice mâna dacă au o rudă sau un prieten care a slujit în misiune pentru 
Biserică. Invitaţi doi sau trei cursanţi să împărtăşească o experienţă pe care ruda sau priete-
nul le- a relatat- o şi care ilustrează ce simt misionarii când mesajul lor este acceptat. (Puteţi 
invita, de asemenea, cursanţii să relateze despre momente în care cineva a fost receptiv la 
eforturile lor de a împărtăşi Evanghelia. Puteţi, de asemenea, să împărtăşiţi o experienţă 
proprie.)
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 8:1–5. Rugaţi- i să identifice trei oraşe în care 
Alma a predicat Evanghelia. Scrieţi numele acestor trei oraşe pe tablă. (Zarahemla, Ghedeon 
şi Melec )
• Care au fost rezultatele propovăduirii lui Alma în aceste oraşe? (Le puteţi sugera cursan-

ţilor să consulte rezumatele capitolelor Alma 6–8, pentru a- i ajuta să răspundă la această 
întrebare.)

Subliniaţi că, deşi oamenii din aceste oraşe au acceptat mesajul lui Alma, slujirea lui misio-
nară nu a fost lipsită de dificultăţi.

Alma 8:7–32
După ce Alma este respins în Amoniha, Domnul îi porunceşte să se întoarcă.
Întrebaţi cursanţii dacă rudele sau prietenii lor care au slujit în misiuni cu timp deplin au 
văzut oameni respingând mesajul Evangheliei. Puteţi invita câţiva cursanţi să relateze cum 
au reacţionat rudele sau prietenii lor în astfel de situaţii.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Alma 8:7–14. Încurajaţi membrii 
clasei să se gândească la felul în care s- a simţit Alma în timp ce încerca să le propovădu-
iască Evanghelia oamenilor din Amoniha. În timp ce cursanţii citesc aceste versete, rugaţi- i 
să facă pauze din când în când pentru a răspunde unor întrebări cum sunt următoarele:
• Ce ne învaţă aceste versete despre caracterul lui Alma? (Vezi Alma 8:8–10.)
• Cum aţi fi reacţionat voi dacă v- aţi fi aflat în situaţia lui Alma? (Vezi Alma 8:11–13.)
• Care ar fi fost asemănările sau deosebirile dintre reacţia lui Alma şi reacţia voastră într- o 

situaţie similară? (Vezi Alma 8:14. Puteţi sugera că hotărârea lui Alma de a continua 
lucrarea Domnului în oraşul Aaron a dovedit că el avea credinţă în Domnul şi că nu 
renunţa.)

Subliniaţi că, deşi rugăciunile lui Alma pentru poporul din Amoniha au fost sincere (vezi 
Alma 8:10), cererile sale nu au fost imediat împlinite. (Unii oameni din Amoniha s- au 
pocăit ulterior. Vezi Alma 14:1.)
Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli:
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„Recunosc că, uneori, unele dintre rugăciunile noastre cele mai arzătoare par 
a nu primi răspuns. Ne întrebăm: «De ce?». Cunosc acest sentiment! Cunosc 
teama şi lacrimile unor asemenea momente. Dar, de asemenea, ştiu că 
rugăciunile noastre nu sunt niciodată ignorate. Credinţa noastră nu rămâne 
niciodată neapreciată. Ştiu că perspectiva unui Tată Ceresc atotştiutor este 
mult mai cuprinzătoare decât a noastră. În timp ce noi cunoaştem proble-

mele şi durerile noastre din timpul vieţii muritoare, El cunoaşte progresul şi posibilităţile 
noastre nemuritoare” („Isus Hristos – Învăţătorul tămăduitor”, Ensign sau Liahona, nov. 
2005, p. 86).
• Ce învăţătură ne- a dat vârstnicul Nelson care ne poate ajuta să avem credinţă chiar şi 

atunci când rugăciunilor noastre neprihănite nu li se răspunde imediat sau în modul în 
care sperăm sau ne aşteptăm?

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 8:14–17. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să caute mesaje de alinare în cuvintele îngerului şi porunci cărora lui 
Alma i- ar fi putut fi greu să li se supună.
• Cum l- au alinat pe Alma cuvintele îngerului din Alma 8:15? Cum ar putea să vă aline pe 

voi cuvintele îngerului?
• De ce ar fi putut fi greu pentru Alma să se supună în acea situaţie?
Rugaţi cursanţii să citească Alma 8:18 şi să caute cuvântul care descrie modul în care Alma 
a reacţionat la porunca Domnului de a se întoarce în oraşul Amoniha. (Puteţi sugera cur-
sanţilor să marcheze cuvintele în grabă.)
• Ce putem învăţa despre Alma din faptul că el s- a întors în grabă în Amoniha?
Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie. Rugaţi 
cursanţii să fie atenţi la felul în care putem beneficia de pe urma faptului că ne supunem 
repede Domnului.

„Oricât de multă credinţă avem să ne supunem acum lui Dumnezeu, trebuie 
să o întărim continuu şi să o menţinem înfloritoare mereu. Putem face 
aceasta hotărând acum să ne supunem mai rapid şi să fim mai hotărâţi să 
îndurăm. Să învăţăm să începem devreme şi să fim consecvenţi, deoarece 
acestea reprezintă cheile pentru pregătirea spirituală…
Un Tată Ceresc iubitor şi Fiul Său Preaiubit ne- au dat tot ajutorul posibil 

pentru a trece testul vieţii care stă în faţa noastră. Dar trebuie să ne decidem să fim supuşi 
şi s- o şi facem. Noi ne clădim credinţa pentru a trece testele de supunere de- a lungul tim-
pului şi în toate alegerile noastre zilnice. Putem să ne decidem acum să facem repede orice 
ne cere Dumnezeu. Şi putem să ne decidem să fim consecvenţi în testele mici de supunere 
care clădesc credinţa care ne duce spre testele mari, care vor veni cu siguranţă” („Pregătirea 
spirituală: începeţi devreme şi fiţi consecvenţi”, Liahona, nov. 2005, p. 38, 40).
• Potrivit afirmaţiei preşedintelui Eyring, ce se întâmplă cu credinţa noastră când alegem 

să ne supunem repede Domnului?
• Când aţi simţit că credinţa voastră în Domnul se întăreşte datorită faptului că vă supu-

neţi repede şi consecvent?
În cazul fiecăreia dintre situaţiile de mai jos, întrebaţi cursanţii cum îi poate binecuvânta 
supunerea cu promptitudine.
 1. În timp ce o tânără se pregăteşte să plece la şcoală, mama ei îi cere să poarte o bluză mai 

decentă.
 2. Într- un interviu cu episcopul lui, un nou preot este îndemnat să facă cele necesare pentru 

a obţine Distincţia Datoria faţă de Dumnezeu.
 3. Doi misionari simt îndemnul, în timpul activităţii de planificare zilnică, să viziteze o 

familie mai puţin activă, în care mama nu este membră a Bisericii.
Explicaţi că Domnul l- a binecuvântat pe Alma pentru supunerea sa cu promptitudine. 
Invitaţi trei cursanţi în faţa clasei pentru a transpune într- o scenetă întâlnirea dintre Alma 
şi Amulec din Alma 8:19–26. Rugaţi un cursant să citească ceea ce a spus Alma, un al doilea 
cursant, ceea ce a spus Amulec şi al treilea, ceea ce a spus naratorul. Încurajaţi cursanţii 
să- şi citească rolurile exprimând sentimentele pe care cred ei că le- au avut Alma şi Amulec.
După scenetă, întrebaţi:

Citirea pe roluri
Cursanţii pot înţelege 
mai bine principiile 
Evangheliei dacă 
relatările din scripturi 
sunt transpuse în mici 
scenete. Încurajaţi cur-
sanţii să facă din aceasta 
o experienţă interesantă 
şi plăcută fără a diminua 
sacralitatea evenimente-
lor descrise în scripturi.
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• Cum l- a binecuvântat Domnul pe Alma pentru că a fost supus?
• În ce fel indică experienţa lui Alma cu Amulec faptul că Domnul a auzit şi a răspuns 

rugăciunilor lui Alma? (Vezi Alma 8:10.)
• Ce principii putem învăţa din experienţa lui Alma? (Cursanţii pot sugera o serie de 

principii. Un răspuns posibil este acela că, atunci când reacţionăm prompt la cuvântul 
Domnului, El ne ajută să ne supunem poruncilor Sale.)

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 8:27–32 şi să caute dovezi suplimentare pentru 
faptul că, dacă suntem credincioşi şi sârguincioşi, Domnul ne va ajuta să ne supunem 
poruncilor Sale.
• Cu ce încercări s- au confruntat Alma şi Amulec atunci când au început să le propovă-

duiască oamenilor? (Vezi Alma 8:28–29. Oamenii deveniseră mai ticăloşi şi Domnul le- a 
poruncit lui Alma şi Amulec să- i cheme la pocăinţă.)

• Cum i- a ajutat Domnul pe Alma şi Amulec? (Vezi Alma 8:30–31. Ei au fost plini de 
Duhul Sfânt şi au primit putere divină pentru a- i proteja. Puteţi sugera cursanţilor să 
marcheze descrierea acestor binecuvântări în scripturile lor.)

• Când aţi simţit că Domnul v- a ajutat când aţi fost credincioşi şi sârguincioşi?
Invitaţi cursanţii să scrie următoarea declaraţie a preşedintelui Howard W. Hunter în caie-
tele pentru seminar sau jurnalele pentru studiul scripturilor:
„Cu siguranţă, Domnului îi place, mai mult decât orice, hotărârea neclintită de a te supune 
sfatului Său” („Commitment to God”, Ensign, nov. 1982, p. 58).
Acordaţi cursanţilor câteva minute să scrie răspunsurile la următoarele întrebări:
• Ce anume veţi face astăzi pentru a- I arăta Tatălui Ceresc că vă veţi supune cu promptitu-

dine sfatului Său şi Îi veţi sluji cu credinţă şi sârguinţă?
Depuneţi mărturie despre binecuvântările pe care le primim când urmăm cu credinţă sfatul 
Domnului. De asemenea, puteţi oferi cursanţilor prilejul de a- şi împărtăşi mărturiile despre 
acest adevăr.

Comentarii şi informaţii generale
Alma 8:10. „Rugăciune fierbinte.”

Expresia „rugăciune fierbinte” indică o comunicare 
plină de credinţă şi forţă cu Dumnezeu. Vârstnicul Jo-
seph B. Wirthlin, din Cvorumul celor Doisprezece Apos-
toli, a sugerat moduri în care putem evalua şi căuta să 
îmbunătăţim tăria rugăciunilor noastre:

„Îmi permiteţi să vă rog astăzi să vă gândiţi la eficienţa 
rugăciunilor voastre? Cât de aproape vă simţiţi de 
Tatăl vostru Ceresc? Simţiţi că primiţi răspuns la rugă-
ciunile voastre? Simţiţi că timpul pe care îl petreceţi 
rugându- vă vă îmbogăţeşte şi înalţă sufletul? Există loc 
pentru perfecţionare?

Există multe motive pentru care rugăciunilor noastre 
le lipseşte tăria. Uneori, ele devin rutină. Rugăciunile 
noastre devin goale când rostim cuvinte similare în mo-
duri similare mereu şi mereu, atât de des încât ceea ce 

spunem se aseamănă mai mult cu recitarea unei poezii 
decât cu o comunicare. Aceasta este ceea ce Salvato-
rul descrie prin «aceleaşi vorbe» (Matei 6:7). Astfel de 
rugăciuni, a spus El, nu vor fi ascultate…

Simţiţi uneori că rugăciunile voastre sunt la fel? Aţi 
spus vreodată o rugăciune în mod mecanic, cuvintele 
revărsându- se ca şi cum ar ieşi dintr- o maşină? Vi se în-
tâmplă să vă plictisiţi pe voi înşivă în timp ce vă rugaţi?

Rugăciunile care nu vă solicită gândirea nu vor merita 
multă atenţie din partea Tatălui nostru Ceresc. Când 
constataţi că rugăciunile voastre devin rutină, opriţi- vă 
şi gândiţi- vă. Meditaţi o vreme la lucrurile pentru care 
sunteţi cu adevărat recunoscători” („Improving Our 
Prayers”, [cuvântare de devoţiune adresată la Universi-
tatea Brigham Young, 21 ian. 2003], p. 2, speeches. byu. 
edu).
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Introducere
Alma şi Amulec au avut puţine succese când au predicat 
oamenilor din Amoniha pentru că Satana avea „mare 
stăpânire asupra inimilor oamenilor” (vezi Alma 8:9). 
Mulţi dintre ei şi- au împietrit inimile împotriva Evan-
gheliei şi s- au opus invitaţiei lui Alma şi Amulec de a se 
pocăi. Cu toate acestea, Alma şi Amulec i- au chemat, cu 
credinţă, la pocăinţă, depunând mărturie că, datorită 

faptului că ei fuseseră învăţaţi adevărul şi simţiseră 
puterea lui Dumnezeu, Domnul se aştepta ca ei să fie 
mai neprihăniţi decât lamaniţii, care nu fuseseră învă-
ţaţi adevărul. Alma şi Amulec au propovăduit că, dacă 
oamenii din Amoniha nu se pocăiau, ei aveau să fie 
distruşi. Ei au propovăduit, de asemenea, că pocăinţa 
era posibilă numai prin Isus Hristos.

LECŢIA 75

alma 9–10

Sugestii pentru predare

Alma 9
Alma îi avertizează pe oamenii din Amoniha să se pocăiască şi să se pregătească 
pentru venirea lui Isus Hristos.
Prezentaţi scenariul de mai jos. Doi elevi sosesc la şcoală şi învăţătorul îi anunţă că vor da 
un test neanunţat. Primul elev a fost la şcoală în fiecare zi, dar al doilea elev a lipsit ultimele 
două săptămâni pentru că a fost bolnav.
• Care cursant credeţi că a obţinut rezultate mai bune la test?
Invitaţi cursanţii să citească repede Alma 9:1–7 şi să caute cuvinte şi expresii care arată cât 
de bine au înţeles Evanghelia şi puterea lui Dumnezeu oamenii din Amoniha. Rugaţi- i să 
spună ce au aflat.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Alma 9:8–13. Rugaţi membrii 
clasei să caute cuvinte şi expresii care indică dacă aceşti oameni au fost învăţaţi Evanghelia 
sau dacă ei cunoşteau puterea lui Dumnezeu. (Răspunsurile vor include „aţi uitat voi” şi 
„nu vă amintiţi”.)
• Învăţaseră vreodată oamenii din Amoniha Evanghelia sau li se propovăduise despre 

puterea lui Dumnezeu?
• Care sunt unele dintre motivele pentru care oamenii cărora li s- a propovăduit Evanghe-

lia ar putea uita ce au învăţat sau ar putea să nu înţeleagă ce au fost învăţaţi?
Invitaţi cursanţii să citească repede Alma 8:9, 11, 9:5, 30 şi 12:10–11 şi să caute cuvinte şi 
expresii care sugerează de ce oamenii din Amoniha au uitat sau nu au înţeles lucrurile 
care le- au fost propovăduite. („Satana avea mare stăpânire asupra inimilor [lor]”, „ei şi- au 
întărit inimile”, „ei aveau inimile împietrite şi erau oameni încăpăţânaţi”, „inimile [lor] au 
fost foarte împietrite împotriva cuvântului lui Dumnezeu”.)
Copiaţi următorul tabel pe tablă şi rugaţi cursanţii să-l copieze în caietele pentru seminar sau 
în jurnalele pentru studiul scripturilor. (Lăsaţi mult spaţiu pentru ce urmează a fi scris.)

Informaţii despre starea 
spirituală a oamenilor

Ce a aşteptat Domnul de 
la oameni şi ce a promis 
Domnul oamenilor

Lamaniţi (alma 9:14–17)

oameni din amoniha 
(alma 9:18–24)

Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. Invitaţi fiecare echipă să completeze tabelul folosind 
referinţele scripturale. După ce au completat tabelul, rugaţi cursanţii să scrie o frază sub 
tabelele lor care să rezume ce au învăţat. Îndemnaţi câţiva dintre ei să împărtăşească ceea ce 
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au scris. Cursanţii vor folosi, probabil, alte cuvinte, însă răspunsurile lor trebuie să reflecte 
următorul adevăr: Domnul aşteaptă o mai mare supunere din partea acelora care au 
primit cunoaşterea şi binecuvântările Evangheliei. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţe-
leagă cum se aplică acest principiu în vieţile lor, adresaţi următoarele întrebări:
• De ce credeţi că Domnul a avut aşteptări mai mari din partea oamenilor din Amoniha?
• De este drept ca Domnul să aibă aşteptări mai mari din partea celor care primesc cu-

noaşterea şi binecuvântările Evangheliei?
Subliniaţi expresia „atât de mult favorizaţi oameni [ai] Domnului” din Alma 9:20. (Puteţi 
sugera cursanţilor să marcheze această expresie.)
• În ce fel sunt astăzi membrii Bisericii „atât de mult favorizaţi oameni [ai] Domnului”?
• Potrivit relatării din Alma 9:19–23, ce daruri şi binecuvântări au avut nefiţii (inclusiv 

oamenii din Amoniha) datorită faptului că erau poporul de legământ al Domnului?
• Ce daruri şi binecuvântări aţi avut voi datorită faptului că sunteţi membri ai Bisericii 

Domnului?
• Care sunt unele dintre lucrurile pe care Domnul le aşteaptă din partea noastră datorită 

faptului că am primit daruri şi binecuvântări de la El?
Invitaţi jumătate din membrii clasei să studieze individual Alma 9:24–27 şi cealaltă jumă-
tate a membrilor clasei să studieze individual Alma 9:28–30. Rugaţi cursanţii să se pregă-
tească să rezume cu propriile cuvinte fragmentele care le- au fost desemnate. Pentru a- i 
ghida în timp ce- şi pregătesc rezumatele, scrieţi, pe tablă, următoarele întrebări:

Ce dovadă observaţi în aceste versete despre faptul că Domnul aşteaptă o mai mare supunere 
din partea acelora care au o cunoaştere mai mare a Evangheliei?
Ce binecuvântări le- a reamintit Alma oamenilor că puteau primi?
Ce a spus Alma că trebuiau să facă oamenii pentru a primi aceste binecuvântări?

După ce cursanţii au dispus de timp suficient pentru a citi, cereţi unui cursant din fiecare 
jumătate de clasă să rezume fragmentele desemnate. Apoi, întrebaţi membrii clasei:
• Care sunt unele modalităţi prin care putem rămâne fideli luminii şi cunoaşterii pe care 

le- am primit? (Cursanţii ar putea sugera studiul scripturilor, exprimarea recunoştinţei 
faţă de Dumnezeu pentru binecuvântările noastre, depunerea mărturiilor cu regularitate, 
participarea la adunările Bisericii în fiecare săptămână, scrierea în jurnal şi altele.)

Alma 10:1–12
Amulec ascultă chemarea Domnului şi confirmă chemarea divină a lui Alma.
Explicaţi că, după ce Alma s- a adresat oamenilor, aceştia s- au înfuriat şi au dorit să- l arunce 
în închisoare. Amulec s- a adresat curajos oamenilor şi a adăugat mărturia sa mărturiei lui 
Alma. (Vezi Alma 9:31–34.) Rezumaţi Alma 10:1–4 explicând că Amulec era un urmaş al lui 
Nefi. El era un om harnic care devenise destul de înstărit. El era cunoscut şi „nu [era] un om 
de mică reputaţie” printre numeroşii membri ai familiei şi printre prietenii lui (vezi Alma 
10:4). Totuşi, el nu trăia potrivit adevărurilor Evangheliei care îi fuseseră propovăduite.
• De ce credeţi că ar fi fost util ca Amulec, o persoană bine cunoscută în comunitate, să- l 

însoţească pe Alma?
Întrebaţi cursanţii cum s- au trezit de dimineaţă. (De exemplu, au fost treziţi de un ceas 
deşteptător sau de un alt membru al familiei? Dacă aveţi un ceas deşteptător sau o ilustra-
ţie cu un ceas deşteptător, îl sau o puteţi expune.) Întrebaţi cursanţii câţi dintre ei au trebuit 
să fie „chemaţi” de mai multe ori pentru a se ridica din pat.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 10:5–6. Rugaţi membrii clasei să caute 
reacţia lui Amulec la „chemările de trezire” spirituală pe care le- a primit de la Domnul.
• Ce credeţi că a vrut să spună Amulec când a afirmat: „Nu am vrut să aud” şi „Nu am 

vrut să ştiu”?
• În ce moduri ne cheamă Domnul? (Printre răspunsurile posibile se numără îndemnurile 

Duhului Sfânt, învăţăturile părinţilor şi conducătorilor Bisericii şi chemările în cadrul 
Bisericii.)

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 10:7–10 şi să caute punctele cheie ale mărturiei 
depuse de Amulec în faţa poporului său.

Invitaţi cursanţii să 
facă rezumate
Când rugaţi cursanţii 
să facă rezumate ale 
unor grupuri de versete, 
îi invitaţi să analizeze 
scripturile cu mai multă 
atenţie. Dacă simţiţi că 
un cursant a omis un 
detaliu important în 
rezumatul său, puteţi 
întreba alţi cursanţi dacă 
au detalii importante de 
adăugat.
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• Cum l- au pregătit experienţele trăite pe Amulec să fie al doilea martor al mesajului pe 
care Alma l- a transmis oamenilor din Amoniha?

• În ce fel credeţi că hotărârea de a se supune i- a schimbat viaţa lui Amulec?
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 10:11–12 şi rugaţi membrii clasei să caute 
moduri în care alţii au fost influenţaţi de hotărârea lui Amulec de a asculta chemarea Dom-
nului. Invitaţi cursanţii să împărtăşească ceea ce află.
Scrieţi următorul principiu pe tablă: Când auzim şi ne supunem chemării Domnului, 
noi şi alţii primim binecuvântări. (Puteţi sugera cursanţilor să scrie acest principiu în 
scripturile lor, în dreptul fragmentului Alma 10:11–12.) Pentru a- i ajuta pe cursanţi să simtă 
adevărul şi importanţa acestui principiu, întrebaţi:
• Când aţi simţit că aţi fost binecuvântaţi datorită faptului că v- aţi supus unei chemări din 

partea Domnului?
• Aţi văzut cum au primit alţii binecuvântări pentru că voi sau altcineva aţi răspuns che-

mării Domnului?
• Cum vă influenţează aceste experienţe dorinţa de a auzi şi de a vă supune chemărilor 

Domnului?

Alma 10:13–32
Amulec răspunde acelora care i se opun şi îndeamnă oamenii să se pocăiască.
Scrieţi următoarele expresii pe tablă:

 1. devine furios şi defensiv
 2. pune la îndoială importanţa sfatului
 3. critică persoana care a dat sfatul
 4. pune sub semnul întrebării sau contraargumentează sfatul
 5. ascultă cu umilinţă şi se supune

Rugaţi cursanţii să se gândească, în linişte, care expresie de pe tablă se aseamănă mai mult 
cu modul în care ar reacţiona ei dacă un părinte sau un conducător al Bisericii i- ar corecta 
sau le- ar cere să schimbe ceva din ceea ce fac.
• Care sunt unele dintre motivele pentru care oamenii reacţionează la corectări în aceste 

moduri?
Scrieţi, pe tablă, următoarele referinţe scripturale: Alma 9:2–3; Alma 9:4–5; Alma 10:13, 
16–17; Alma 10:24, 28–30.
Invitaţi cursanţii să aleagă unul dintre fragmentele de pe tablă pentru a- l studia individual. 
Rugaţi- i să fie atenţi la modul în care fragmentul scriptural descrie reacţia oamenilor din 
Amoniha la mesajul lui Alma şi Amulec. Rugaţi- i, de asemenea, să aleagă expresia de pe 
tablă care reflectă cel mai bine reacţia oamenilor. După ce le acordaţi timp suficient, rugaţi 
cursanţii să explice care dintre cele cinci reacţii de pe tablă reflectă cel mai bine fragmentul 
pe care l- au studiat.
• De ce sunt primele patru reacţii de pe tablă periculoase din punct de vedere spiritual?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Alma 10:19–23. Încurajaţi- i să 
caute ce a propovăduit Amulec despre consecinţele păcatului şi alungarea celor neprihăniţi.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să- şi imagineze consecinţele distrugătoare ale faptului că nu ne 
pocăim pentru păcatele noastre, citiţi declaraţia de mai jos a preşedintelui Gordon B. Hinckley:

„Există atâta rău pretutindeni. Ispita, cu toate influenţele ei aţâţătoare, se află 
pretutindeni în jurul nostru. Din nefericire, unii cad pradă acestor forţe 
distrugătoare. Ne pare rău pentru fiecare persoană care le cade pradă. Noi le 
întindem mâinile ca să- i ajutăm, să- i salvăm, dar în prea multe cazuri încercă-
rile noastre sunt respinse. Drumul pe care îl urmează ei este tragic. Este drumul 
care duce la distrugere” („My Testimony”, Ensign, mai 2000, p. 69).

• Care sunt unele dintre consecinţele distrugătoare pe care le suportă indivizii sau grupu-
rile de oameni când ei nu se supun poruncilor lui Dumnezeu?

Dacă este timp, invitaţi cursanţii să scrie răspunsurile la următoarea întrebare:
• Cum vă pot binecuvânta adevărurile pe care le- aţi învăţat din lecţia de azi?
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Lecţia pentru studiul acasă
Alma 5–10 (unitatea 15)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă 
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat Alma 5–10 (unita-
tea 15) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Alma 5:1–36)
În timp ce au studiat cuvântarea pe care Alma a adresat- o 
oamenilor din Zarahemla, cursanţii au descoperit că, atunci 
când credem în cuvântul lui Dumnezeu şi ne exercităm 
credinţa în Isus Hristos, putem avea o schimbare puternică în 
inimă. În timp ce au răspuns întrebărilor lui Alma, cursanţii 
au învăţat, de asemenea, că, prin schimbarea în inimă, noi 
ne pregătim să primim un loc în împărăţia cerului.

Ziua 2 (Alma 5:37–62)
În timp ce au studiat a doua jumătate a capitolului Alma 5, 
cursanţii au învăţat aceste principii: dacă urmăm glasul Dom-
nului (Păstorului cel Bun), noi vom fi adunaţi în împărăţia Sa; 
noi putem afla, prin experienţă personală, prin Duhul Sfânt, 
că Isus Hristos este Mântuitorul omenirii.

Ziua 3 (Alma 6–7)
Studiind Alma 6, cursanţii au aflat că, în zilele nefiţilor şi 
în zilele noastre, Biserica este stabilită pentru bunăstarea 
tuturor oamenilor. Din cuvântarea lui Alma către oamenii 
din Ghedeon, cursanţii au învăţat că Isus Hristos a suferit 
pentru a ne salva de la păcat şi moarte şi pentru a ne ajuta 
să trecem prin încercările vieţii muritoare. Ei au aflat, de ase-
menea, că trăind potrivit principiilor Evangheliei noi urmăm 
calea către împărăţia lui Dumnezeu.

Ziua 4 (Alma 8–10)
Studiind despre dorinţa lui Alma de a se întoarce la oamenii 
din Amoniha după ce îl respinseseră, cursanţii au învăţat că, 
atunci când răspundem repede cuvântului Domnului, El ne 
ajută să ne supunem poruncilor Sale. Alma i- a chemat pe 
oameni la pocăinţă şi i- a învăţat că era necesar să se pregă-
tească pentru venirea Salvatorului. Din experienţa lui Amulec 
cu îngerul, cursanţii au învăţat că, atunci când ascultăm şi ne 
supunem chemării Domnului, binecuvântările sunt revărsate 
asupra noastră şi a altora.

Introducere
În această lecţie, căutaţi să- i ajutaţi pe cursanţi să- şi concentreze 
atenţia asupra principiilor care pot duce la o schimbare în inimă. 
Căutaţi moduri în care să- i ajutaţi să se bizuie pe cuvântul lui 
Dumnezeu şi să- şi dezvolte mărturiile despre Salvator.

Sugestii pentru predare

Alma 5:1–36
Alma propovăduieşte că o măreaţă schimbare în inimă este 
necesară pentru a intra în împărăţia cerului.
Scrieţi cuvântul schimbare pe tablă sau pe o foaie de hârtie. 
Rugaţi cursanţii să împărtăşească exemple de moduri în care 
oamenii şi- ar putea schimba aspectul, comportamentul sau 
atitudinea. Invitaţi- i să explice ce i- ar putea determina pe oameni 
să facă aceste schimbări.

Invitaţi cursanţii să citească Alma 5:14 şi să identifice cele trei 
întrebări la care Alma le- a cerut oamenilor din Zarahemla să se 
gândească. Invitaţi câţiva cursanţi să descrie ce înseamnă „mă-
reaţă schimbare în inimile voastre”.

Invitaţi cursanţii să citească Alma 5:3–7 şi să identifice ce anume 
din cele spuse de Alma i- a ajutat pe oamenii din Zarahemla să- şi 
pregătească inimile pentru schimbare.

Alma le- a spus oamenilor din Zarahemla despre convertirea tată-
lui său şi a altora, precum şi despre eliberarea lor din captivitate. 
Întrebaţi: Cum credeţi că i- a ajutat pe oameni să se pregătească 
pentru schimbarea în inimă faptul că au aflat despre aceste 
experienţe? (Le puteţi aminti cursanţilor că au scris un răspuns la 
această întrebare în lecţia pentru ziua 1 din îndrumarul de studiu 
pentru cursanţi.)

Întrebaţi dacă vreun cursant este dornic să împărtăşească o ex-
perienţă care a condus la o schimbare în inima sa. Puteţi împăr-
tăşi o experienţă proprie. Le puteţi aminti cursanţilor declaraţia 
vârstnicului D. Todd Christofferson (din lecţia pentru ziua 1 din 
îndrumarul de studiu pentru cursanţi.) Explicaţi că, în cazul celor 
mai mulţi oameni, măreaţa schimbare în inimă are loc treptat, pe 
măsură ce oamenii învaţă şi cresc în Evanghelie.

Rugaţi cursanţii să examineze „Cardiograma spirituală Alma 5” 
din lecţia pentru ziua 1 din îndrumarul de studiu pentru cursanţi. 
Invitaţi- i să revadă unele dintre versetele din Alma 5, care sunt 
menţionate în tabel. Adresaţi apoi următoarele întrebări:

• Care dintre întrebările lui Alma au o însemnătate deosebită 
pentru voi?

• Cum pot aceste întrebări să ajute o persoană să trăiască expe-
rienţa unei schimbări în inimă?
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Explicaţi cursanţilor că Salvatorul doreşte foarte mult ca toţi oa-
menii să vină la El şi să trăiască experienţa unei schimbări măreţe 
în inimă pentru a putea primi viaţa veşnică. Rugaţi un cursant să 
citească, cu glas tare, Alma 5:33–36. Întrebaţi:

• Ce ne invită Domnul să facem?
• Care sunt recompensele dacă acceptăm invitaţia Sa?

Alma 5:43–52
Alma ne spune cum şi- a dobândit mărturia şi propovăduieşte 
despre pocăinţă.
Explicaţi că, pentru a- i încuraja pe oamenii din Zarahemla să 
caute schimbarea în inimă, Alma şi- a depus mărturia şi le- a 
explicat cum s- o dobândească. Din sfaturile sale, putem învăţa 
cum să dobândim sau să ne întărim mărturia. Invitaţi cursanţii să 
citească, în gând, Alma 5:45–48. Rugaţi- i să identifice ce a spus 
Alma că ştia. Rugaţi- i, de asemenea, să identifice răspunsurile lui 
Alma la întrebarea: „Şi cum credeţi voi că ştiu despre adevărul 
lor?”.

Rugaţi cursanţii să împărtăşească ce au aflat şi scrieţi răspun-
surile lor pe tablă. Scrieţi, de asemenea, următorul principiu: 
Putem afla noi înşine, prin Duhul Sfânt, că Isus Hristos este 
Mântuitorul omenirii.

Ajutaţi cursanţii să înţeleagă că, într- o zi, mărturiile lor vor fi 
puse la încercare de cineva sau ceva. Este posibil ca aceasta să 
se fi întâmplat deja. Sfatul lui Alma ne oferă o cale de a rămâne 
fermi şi puternici în pofida încercării mărturiilor noastre. Puteţi 
relata o situaţie în care mărturia v- a fost pusă la încercare şi aţi 
depăşit acea încercare sau o situaţie în care cineva cunoscut s- a 
confruntat cu o astfel de încercare. Puteţi împărtăşi, de aseme-
nea, o situaţie relatată într- o cuvântare de la o conferinţă gene-
rală sau într- un articol din revistele Bisericii. Puteţi, de asemenea, 
să invitaţi un cursant să împărtăşească o astfel de experienţă.

Explicaţi că Alma a continuat să propovăduiască poporului 
despre pocăinţă. Puteţi ruga un cursant să citească Alma 5:50 şi 
declaraţia vârstnicului Dallin H. Oaks, care se află în unitatea 15, 
ziua 2 din îndrumarul de studiu pentru cursanţi. Rugaţi cursanţii 
să- şi împărtăşească ideile despre motivul pentru care trebuie 
să trăim în fiecare zi ca şi cum ne- am pregăti să- L întâlnim pe 
Domnul.

Alma 7–10
Alma propovăduieşte în Ghedeon şi Amoniha.
Prezentaţi următoarele situaţii şi rugaţi cursanţii să le aibă în 
vedere în timp ce recapitulează învăţăturile pe care Alma le- a 
propovăduit poporului din Ghedeon:

 1. O tânără fată înţelege că ispăşirea o poate ajuta să- şi învingă 
păcatele, dar a fost diagnosticată cu o boală gravă şi nu crede 
că ispăşirea o poate ajuta.

 2. Un tânăr băiat trece prin momente grele, deoarece părinţii săi 
divorţează, dar nu caută ajutorul Salvatorului.

 3. O tânără fată se străduieşte să- şi controleze comportamentul. 
Ea nu s- a gândit cum o poate ajuta ispăşirea.

Invitaţi cursanţii să citească Alma 7:11–13 şi să revadă ce sufe-
rinţe a binevoit Salvatorul „[să ia]… asupra Lui” pentru binele 
nostru. Invitaţi câţiva cursanţi să rezume ce ne învaţă aceste ver-
sete despre ispăşirea lui Isus Hristos. Încurajaţi- i, de asemenea, 
pe cursanţi să consulte tabelul care arată unele dintre suferinţele 
prin care trecem în timpul vieţii muritoare (lecţia pentru ziua 3 
din îndrumarul de studiu pentru cursanţi).

Explicaţi cursanţilor că, prin puterea ispăşirii, durerea şi amără-
ciunea suferinţelor vieţii pot fi luate de la noi. Asiguraţi- vă că 
respectivii cursanţi înţeleg acest principiu: Isus Hristos a suferit 
pentru a ne salva de la păcat şi moarte şi a ne ajuta să 
trecem prin încercările din viaţa muritoare.

Invitaţi cursanţii să împărtăşească ce ar spune tinerilor băieţi şi ti-
nerelor fete din cele trei situaţii pe care le- aţi prezentat. Întrebaţi: 
Cum se pot aplica învăţăturile lui Alma despre ispăşire în aceste 
situaţii?

Reamintiţi cursanţilor despre cele trei ilustraţii şi referinţe din 
scripturi despre Alma în Amoniha (din lecţia pentru ziua 4 din 
îndrumarul de studiu pentru cursanţi), pe care le- au studiat 
şi pentru care au scris legende. Puteţi ruga câţiva cursanţi să 
împărtăşească legendele pe care le- au scris despre experienţa lui 
Alma cu îngerul. Rugaţi cursanţii să- şi împărtăşească sentimen-
tele despre corelaţia dintre această experienţă şi următorul 
principiu: Când reacţionăm repede la cuvântul Domnului, El 
ne ajută să ne supunem poruncilor Sale.

Unitatea următoare (Alma 11–16)
Rugaţi cursanţii să se gândească la următoarele întrebări în timp 
ce se pregătesc să studieze tema pentru săptămâna următoare: 
Ce aţi simţi dacă aţi fi forţaţi să priviţi cum sunt ucişi oameni 
nevinovaţi datorită credinţei lor în Isus Hristos şi în Evanghelia 
Sa? Ce credeţi că au simţit Alma şi Amulec când au văzut acest 
lucru? Ce şi- au spus unul altuia când au văzut întâmplându- se 
aceasta? Ce au făcut?
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Introducere
În timp ce Alma şi Amulec continuau să propovăduiască 
oamenilor din Amoniha, un judecător pe nume Zeez-
rom i- a oferit lui Amulec bani pentru ca el să nege exis-
tenţa lui Dumnezeu. Zeezrom a încercat, de asemenea, 
să denatureze cuvintele lui Amulec şi să- i discrediteze 
învăţăturile despre Isus Hristos. În timp ce Amulec se 
apăra împotriva încercărilor lui Zeezrom de a- l prinde 

în capcană, el a depus mărturie că salvarea de la păcat 
vine numai prin Isus Hristos. Amulec a depus mărturie, 
de asemenea, că, în ziua judecăţii, întreaga omenire va 
fi înviată şi va fi adusă „la judecată în faţa scaunului de 
judecată al lui Isus Hristos şi al lui Dumnezeu Tatăl şi al 
Spiritului Sfânt” (Alma 11:44).

LECŢIA 76

alma 11

Sugestii pentru predare

Alma 11:1–25
Amulec refuză ispitirea lui Zeezrom de a nega existenţa lui Dumnezeu.
Rugaţi cursanţii să se gândească la ceva ce posedă şi care este atât de preţios pentru ei încât 
nu l- ar vinde niciodată. Invitaţi câţiva cursanţi să spună la ce s- au gândit şi de ce acele 
lucruri sunt atât de preţioase pentru ei.
Explicaţi că Alma 11 continuă relatarea despre felul în care Alma şi Amulec au propovăduit 
oamenilor din Amoniha. În timp ce propovăduia, Amulec a fost înfruntat de un judecă-
tor pe nume Zeezrom, care i- a oferit bani în schimbul a ceva ce era foarte preţios pentru 
Amulec.
Invitaţi cursanţii să cerceteze Alma 11:21–22 pentru a afla câţi bani i- a oferit Zeezrom lui 
Amulec şi pentru ce motiv. Invitaţi- i pe cursanţi să spună ce au aflat.
Subliniaţi că explicaţia lui Mormon despre sistemul monetar nefit din Alma 11:4–19 ne 
ajută să înţelegem valoarea mitei lui Zeezrom. Ajutaţi cursanţii să înţeleagă faptul că un 
onti era o monedă cu cea mai mare valoare (vezi Alma 11:6, 11–13). Un onti era aproximativ 
egal cu salariul pe o săptămână al unui judecător (vezi Alma 11:3, 11–13), ceea ce înseamnă 
că şase onti erau egali cu salariul unui judecător pentru aproximativ şase săptămâni.
• De ce ar fi putut fi ispititoare pentru unii oameni oferta lui Zeezrom?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 11:23–25.
• Ce arată răspunsul lui Amulec despre el?
• Potrivit relatării din Alma 11:25, ce a plănuit Zeezrom să facă dacă Amulec accepta oferta 

sa? Cum se aseamănă acest lucru cu ceea ce face Satana când oamenii cedează în faţa 
ispitelor lui?

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să identifice cum a putut Amulec să reziste ofertei lui Zeezrom, 
scrieţi, pe tablă, următoarele: Nu voi… nimic care este împotriva Spiritului Domnului.
Invitaţi un cursant să citească Alma 11:22. Rugaţi membrii clasei să caute cuvântul folosit 
de Amulec pentru a completa această afirmaţie.
• Ce alte cuvinte am putea pune în spaţiul liber şi care ne- ar putea ajuta să ne bizuim pe 

Duhul Sfânt pentru a rezista ispitei? („Face”, „gândi” sau „privi la”.)
Rugaţi cursanţii să enunţe un principiu având la bază Alma 11:22 care îi poate ajuta să- şi 
aducă aminte cum pot birui ispita. Deşi cursanţii pot oferi diverse răspunsuri, acestea 
trebuie să reflecte următorul principiu: Când ne bizuim pe Duhul Sfânt, putem birui 
ispita. (Le puteţi sugera cursanţilor să scrie acest principiu în scripturile lor în dreptul lui 
Alma 11:22.)
• Cum credeţi că ne poate ajuta faptul că suntem receptivi la îndemnurile Duhului Sfânt să 

biruim ispita?

Invitaţi Duhul Sfânt
Încurajaţi cursanţii să 
invite influenţa Duhului 
Sfânt în timp ce studiază 
scripturile împreună. 
Unele dintre acţiunile 
care invită Spiritul sunt 
rugăciunea sinceră, 
învăţarea din scripturi, 
depunerea mărturiei, ex-
primarea dragostei faţă 
de Dumnezeu şi ceilalţi 
şi împărtăşirea experien-
ţelor spirituale. Uneori, 
vă puteţi simţi îndemnaţi 
să- i ajutaţi pe cursanţi 
să recunoască influenţa 
Duhului Sfânt în timpul 
lecţiilor.
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Citiţi următorul sfat al preşedintelui Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli:

„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 calitatea 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. 18).
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă şi să simtă cât este de important să urmeze îndem-
nurile Spiritului Sfânt, adresaţi următoarele întrebări:
• Care sunt unele dintre situaţiile în care tinerii ar putea fi ispitiţi să acţioneze contrar 

propriilor mărturii?
• Ce faceţi pentru a vă bizui pe Duhul Sfânt? Cum vă ajută acest lucru?
• Când v- a ajutat Duhul Sfânt să biruiţi ispita?
Încurajaţi cursanţii să pună în practică ce au învăţat, aducându- şi aminte de exemplul lui 
Amulec data următoare când vor fi ispitiţi să- şi încalce crezurile. Depuneţi mărturie că, 
dacă trăiesc demni de însoţirea Duhului Sfânt, ei pot dobândi mai mult curaj în apărarea 
adevărului şi biruirii ispitei.

Alma 11:26–40
Amulec depune mărturie despre Fiul lui Dumnezeu şi biruie încercările lui 
Zeezrom de a- i discredita cuvântul.
Întrebaţi cursanţii dacă cineva a încercat vreodată să pună sub semnul întrebării sau să le 
nege crezurile prin argumentaţii sau induceri în eroare. Invitaţi unul sau doi cursanţi să- şi 
împărtăşească experienţele.
Explicaţi că, după ce Zeezrom nu a reuşit să- l determine pe Amulec să nege existenţa lui 
Dumnezeu, el şi- a schimbat tactica şi a început să atace credinţa lui Amulec în Isus Hristos.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Alma 11:26–35. Rugaţi mem-
brii clasei să caute modul în care Zeezrom a încercat să denatureze cuvintele lui Amulec. 
Rugaţi cursanţii să spună ce au găsit. Invitaţi, apoi, un cursant să citească, cu glas tare, Alma 
11:36–37. Rugaţi membrii clasei să observe cum corectează Amulec neadevărurile propovă-
duite de Zeezrom. Invitaţi cursanţii să citească nota de subsol 34a. (Puteţi sugera cursanţi-
lor să marcheze nota de subsol 34a în scripturile lor.) Rugaţi un cursant să citească, cu glas 
tare, Helaman 5:10–11.
• De ce este imposibil să fim salvaţi în păcatele noastre? Care este diferenţa dintre a fi 

salvaţi în păcatele noastre şi a fi salvaţi din păcatele noastre?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 11:40. Explicaţi că acest verset cuprinde 
un principiu pe care trebuie să- l urmăm pentru a fi salvaţi din păcatele noastre. Scrieţi, pe 
tablă, următorul principiu: Când credem în Isus Hristos, putem fi mântuiţi din păcatele 
noastre.
• Ce înseamnă pentru voi să ai credinţă în Isus Hristos?
• De ce trebuie să credem în Isus Hristos pentru a fi salvaţi din păcatele noastre?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă modul în care credinţa în Isus Hristos conduce la 
mântuire prin 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. Credinţa noastră trebuie să includă o «percepţie corectă a caracteru-
lui, perfecţiunii şi calităţilor 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 compor-

tamentele care nu sunt în armonie cu voinţa lui Dumnezeu” („Punct de unde se poate face 
întoarcerea sigură” (Ensign sau Liahona, mai 2007, p. 100).

Încurajaţi cursanţii 
să pună în practică
Dacă un principiu al 
Evangheliei este învăţat, 
dar nu este pus în prac-
tică, procesul de învăţare 
este incomplet. Punerea 
în practică are loc când 
o persoană acceptă un 
adevăr în inima şi în 
mintea sa şi, apoi, acţio-
nează conform acelui 
adevăr. Încurajaţi cursan-
ţii să acţioneze potrivit 
îndemnurilor spirituale 
pe care le primesc pen-
tru a pune în practică 
adevărurile Evangheliei 
pe care le învaţă.
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Aranjaţi cursanţii în echipe de câte doi. Rugaţi membrii fiecărei echipe să- şi explice pe rând 
unul altuia cum ar răspunde dacă o persoană mai tânără le- ar adresa întrebări precum 
următoarele. (Puteţi scrie aceste întrebări pe tablă.)
• De ce trebuie să cred în Isus Hristos pentru a mă pocăi şi a fi salvat din păcatele mele?
• Cum v- a ajutat faptul că aveţi credinţă în Isus Hristos să vă pocăiţi?
Depuneţi mărturie că, atunci când avem credinţă în Isus Hristos, ne putem pocăi, putem fi 
salvaţi din păcatele noastre şi putem primi viaţa veşnică.

Alma 11:41–46
Amulec propovăduieşte despre învierea şi judecarea întregii omeniri.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să se gândească la motivul pentru care este important să ştim 
că, în cele din urmă, vom fi înviaţi şi judecaţi, întrebaţi:
• Cum ar putea cineva să- şi schimbe modul de a trăi dacă ar crede că nu există viaţă după 

moarte?
Scrieţi cuvintele înviere şi judecată pe tablă. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 
11:41–45 şi să caute cât mai multe informaţii despre înviere şi judecată. În timp ce cursanţii 
împărtăşesc ce au găsit, scrieţi răspunsurile lor pe tablă. Asiguraţi- vă că una dintre afir-
maţiile de pe tablă transmite adevărul că toţi oamenii care trăiesc pe pământ vor fi, în cele 
din urmă, înviaţi. Indicaţi definiţia simplă a învierii din Alma 11:45: „Ca ei să nu mai poată 
muri încă o dată; pentru ca spiritele lor, odată unite cu corpurile lor, să nu mai fie niciodată 
despărţite”. (Îi puteţi îndemna pe cursanţi să marcheze această afirmaţie în scripturile lor.) 
După ce cursanţii au împărtăşit ce au învăţat, le puteţi sugera să scrie următorul adevăr 
în partea de sus a paginii din scripturile lor: Prin ispăşirea lui Isus Hristos, toţi vor fi 
înviaţi şi judecaţi după faptele lor.
• Care dintre adevărurile scrise pe tablă vă motivează să vă pregătiţi să- L întâlniţi pe 

Dumnezeu?
• De ce adevărurile despre înviere aduc pace şi speranţă celor neprihăniţi?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 11:46 şi să caute efectul învăţăturilor lui Amulec 
asupra lui Zeezrom.
• De ce credeţi că ar putea cineva să reacţioneze astfel faţă de învăţăturile lui Amulec?
• Care dintre învăţăturile din Alma 11:41–45 credeţi că l- au tulburat pe Zeezrom? De ce?
Depuneţi mărturie că, datorită ispăşirii lui Isus Hristos, toţi oamenii vor fi înviaţi şi vor sta 
în faţa lui Dumnezeu „să fie judecaţi după faptele lor” (Alma 11:44). Acordaţi cursanţilor 
timp pentru a medita asupra a ceea ce au învăţat astăzi şi a însemnătăţii acestor lucruri 
pentru ei. Invitaţi- i, apoi, să răspundă la următoarele întrebări în caietele pentru seminar 
sau în jurnalele pentru studiul scripturilor. (Puteţi scrie aceste întrebări pe tablă.)
• Ce simţiţi când vă gândiţi la faptul că veţi fi înviaţi şi judecaţi?
• Ce trebuie să faceţi pentru a vă pregăti să staţi în faţa lui Dumnezeu?
• Cum influenţează credinţa în faptul că veţi fi înviaţi şi judecaţi modul în care alegeţi să 

trăiţi în fiecare zi?

Comentarii şi informaţii generale
Alma 11:38–39. În ce fel este Isus Hristos Tatăl 
Veşnic?

Dacă respectivii cursanţi au nevoie de ajutor pentru 
a înţelege în ce fel Isus Hristos poate fi atât Fiul lui 

Dumnezeu, cât şi Tatăl Veşnic, puteţi preda sau recapi-
tula ideea suplimentară pentru predarea celor cuprinse 
în Mosia 15:1–9 din lecţia 60.
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Introducere
După ce cuvintele lui Amulec l- au făcut pe Zeezrom 
„să tremure sub conştiinţa vinovăţiei sale” (Alma 12:1), 
Alma a început să explice mai amănunţit ceea ce propo-
văduise Amulec. Alma s- a concentrat asupra adevăruri-
lor care aveau să- i ajute pe oamenii din Amoniha să se 

pocăiască de împietrirea inimilor lor şi de alte păcate. 
El a vorbit despre capcanele subtile ale lui Satana, jude-
căţile care cad asupra celor păcătoşi şi planul mântuirii 
care dă celor care se pocăiesc posibilitatea de a fi iertaţi 
de păcatele lor.
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alma 12

Sugestii pentru predare

Alma 12:1–7
Alma explică oamenilor din Amoniha planul lui Zeezrom – şi planul duşmanului.
După modelul ilustraţiei alăturate, faceţi un nod buclă sau o capcană dintr- o bucată de 
frânghie sau sfoară. Arătaţi cum funcţionează o capcană aşezând bucla nodului în faţa unei 
bomboane sau a altui aliment de pe masă sau pupitru. Rugaţi un cursant să întindă mâna 
spre aliment prin capcană. Când cursantul face acest lucru, strângeţi capcana. (Fiţi atenţi să 
nu răniţi cursantul.)

Invitaţi un cursant să recapituleze pentru clasă modul în care Zeezrom a încercat să- l 
prindă în capcană pe Amulec (vezi Alma 11:21–25). Explicaţi că, după ce Amulec a înţeles 
intenţia lui Zeezrom şi i- a răspuns, Alma, la rândul său, i- a vorbit lui Zeezrom şi oameni-
lor care ascultau (vezi Alma 12:1–2). Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 12:3–6 şi 
să caute cuvinte şi expresii pe care le- a folosit Alma pentru a descrie tacticile lui Zeezrom. 
(Puteţi îndemna cursanţii să marcheze aceste cuvinte şi expresii.) Rugaţi- i să spună ce au 
găsit.
• Al cui plan îl urma Zeezrom?
• Care a spus Alma că erau intenţiile diavolului?
• Ce i- a permis lui Alma să înţeleagă acest plan?
Invitaţi cursanţii să formuleze principii care rezumă ce au învăţat din Alma 12:3 despre 
modul în care pot descoperi înşelăciunile duşmanului. Deşi cursanţii pot răspunde folosind 
cuvinte diferite, ei trebuie să identifice următorul principiu: Duhul Sfânt ne poate ajuta 
să recunoaştem înşelăciunile duşmanului. Puteţi reaminti cursanţilor că, în lecţia ante-
rioară, au învăţat că, atunci când ne bizuim pe Duhul Sfânt, putem birui ispita. Explicaţi că, 
pentru a birui o ispită sau o înşelăciune, trebuie întâi s- o identificăm pe ea şi răul pe care îl 
poate provoca. Apoi, trebuie să facem tot ce putem pentru a o evita.
• Când v- a ajutat Duhul Sfânt să recunoaşteţi şi să biruiţi ispita? (După ce cursanţii au 

răspuns, puteţi, de asemenea, să împărtăşiţi o experienţă proprie.)
Acordaţi cursanţilor câteva minute pentru a scrie în caietele lor pentru seminar sau jurna-
lele pentru studiul scripturilor cum îşi pot mări receptivitatea faţă de îndemnurile Duhului 
Sfânt, pentru ca ei să poată recunoaşte şi evita capcanele duşmanului.

Alma 12:8–18
Alma propovăduieşte despre judecata finală a întregii omeniri.
Rugaţi cursanţii să se gândească la cariere pe care ar fi interesaţi să le urmeze. Invitaţi câţiva 
dintre ei să vorbească despre cariera de care sunt interesaţi. Rugaţi- i să estimeze suma pe 
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care ar putea- o plăti ca taxă la un colegiu, o universitate sau o şcoală profesională pentru a 
dobândi cunoştinţele şi îndemânările necesare pentru a avea succes în acea carieră. Invitaţi 
un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului David A. Bednar, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi membrii clasei să asculte ceea ce a spus vârstnicul Bed-
nar despre „preţul” pe care trebuie să- l plătim pentru a primi cunoaştere spirituală.

„Cunoaşterea spirituală… nu [ne] poate fi oferită pur şi simplu. Pentru a 
obţine şi a «deţine» personal o astfel de cunoaştere, trebuie plătită o taxă care 
constă în 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” 
(„Vegheaţi cu toată stăruinţa”, Ensign sau Liahona, mai 2010, p. 43).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 12:7–8. Rugaţi membrii 

clasei să urmărească în scripturi, căutând dovezi că Zeezrom începuse să plătească „preţul” 
spiritual necesar obţinerii cunoaşterii spirituale. Invitaţi cursanţii să explice ce văd în aceste 
versete care indică faptul că inima lui Zeezrom începea să se schimbe.
Atrageţi atenţia asupra faptului că Zeezrom i- a adresat lui Alma o întrebare despre înviere. 
În loc să răspundă direct la întrebare, Alma l- a învăţat despre dobândirea cunoaşterii spi-
rituale. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 12:9–11. Rugaţi membrii clasei să 
caute ce l- a învăţat Alma pe Zeezrom despre dobândirea cunoaşterii spirituale. Explicaţi că 
„tainele lui Dumnezeu sunt adevăruri spirituale [făcute] cunoscute numai prin revelaţie… 
acelora care sunt supuşi Evangheliei” (Ghidul pentru scripturi, „Tainele lui Dumnezeu”, p. 
201 sau scripture.lds.org). (Puteţi scrie acest enunţ pe tablă. De asemenea, le puteţi sugera 
cursanţilor să- l scrie în scripturile lor în dreptul versetului Alma 12:9.)
Rugaţi cursanţii să exprime în cuvintele proprii ce ne învaţă Alma 12:9 despre ce trebuie 
să facem pentru a primi adevăr spiritual. (Cursanţii ar putea folosi cuvinte diferite, dar 
răspunsurile lor trebuie să exprime faptul că Domnul ne dezvăluie adevăruri spirituale 
în funcţie de ascultarea şi sârguinţa cu care împlinim cuvintele Sale. Puteţi îndemna 
cursanţii să scrie acest principiu în scripturile lor lângă Alma 12:9.)
• Care este legătura dintre starea inimii noastre şi capacitatea noastră de a primi adevăr 

spiritual?
Când se studiază Alma 12:10–11, subliniaţi consecinţele diferite pentru aceia care nu- şi 
împietresc inimile împotriva adevărului şi pentru aceia care fac aceasta.
• Cum influenţează cunoaşterea consecinţelor dorinţa voastră de a dobândi o mai mare 

cunoaştere spirituală?
Explicaţi că, după ce Alma ne- a învăţat cum să ajungem să cunoaştem adevărul spiritual, 
el a răspuns întrebării pe care Zeezrom o adresase cu puţin timp în urmă. Rugaţi cursanţii 
să reformuleze în cuvinte proprii întrebarea lui Zeezrom din Alma 12:8. Invitaţi cursanţii să 
citească, în gând, Alma 12:12–15, căutând ce l- a învăţat Alma pe Zeezrom despre înviere şi 
judecată. În timp ce cursanţii citesc, scrieţi, pe tablă, următoarele: Vom răspunde în faţa lui 
Dumnezeu pentru … , … şi … noastre.
După ce cursanţii au terminat de citit, rugaţi- i să completeze fraza de pe tablă: Vom răs-
punde în faţa lui Dumnezeu pentru gândurile, cuvintele şi faptele noastre.
• Cum credeţi că l- a influenţat pe Zeezrom acest adevăr? (Rugaţi cursanţii să deschidă la 

Alma 14:6 şi 15:3 pentru a găsi răspunsul.) De ce credeţi că acest adevăr a avut un impact 
atât de puternic asupra lui Zeezrom? (Puteţi sublinia că Zeezrom nu era îngrijorat numai 
pentru sine. Era îngrijorat pentru poporul pe care îl dusese în rătăcire.)

• Cu ce fel de gânduri, cuvinte şi fapte, care i- ar putea condamna dacă nu se pocăiesc, se 
luptă oamenii? (Pentru a- i ajuta pe cursanţi să mediteze şi să discute despre felul în care 
alegerea distracţiilor şi mass- media le pot influenţa gândurile, cuvintele şi faptele, puteţi 
menţiona sfatul despre distracţii şi mass- media din Pentru întărirea tineretului.)

• Cum vă va influenţa alegerile pe care le veţi face în fiecare zi faptul de a vă aminti adevă-
rul scris pe tablă?

Subliniaţi referinţa pentru Mosia 4:30 din Alma 12:14, nota de subsol 14a şi invitaţi un 
cursant să citească Mosia 4:30 cu glas tare. (Puteţi sugera cursanţilor să marcheze această 
referinţă.) Dacă se dispune de timp, rugaţi cursanţii să citească ce au scris despre creşterea 
receptivităţii faţă de îndemnurile Duhului Sfânt. Invitaţi- i să adauge câteva gânduri despre 
modul în care le influenţează dorinţa de a recunoaşte şi evita ispita faptul că înţeleg că vor 
răspunde în faţa lui Dumnezeu.
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Alma 12:19–37
Alma explică modul în care planul mântuirii ne ajută să biruim efectele căderii.
Arătaţi- le cursanţilor ilustraţia „Adam şi Eva îngenunchind la altar” Carte cu picturi inspi-
rate din Evanghelie [2009], nr. 4). Explicaţi că un bărbat, pe nume Antiona, care a fost unul 
dintre conducătorii- şefi din Amoniha, a adresat întrebări cu privire la ce propovăduiseră 
Alma şi Amulec despre înviere. El l- a întrebat pe Alma cum era posibil ca omenirea să 
devină nemuritoare. (Vezi Alma 12:20–21.)
Întrebaţi cursanţii cât de încrezători s- ar simţi în timp ce ar explica unei persoane care nu 
este membră a Bisericii cum putem fi mântuiţi de la cădere. Pentru a- i ajuta să se pregă-
tească pentru a propovădui acest adevăr, rugaţi- i să cerceteze versetele din următorul tabel 
şi să scrie ce învaţă în coloanele corespunzătoare. (Puteţi scrie tabelul pe tablă înainte de 
începerea orei. Invitaţi cursanţii să îl copieze în caietele pentru seminar sau în jurnalele 
pentru studiul scripturilor.) 

efectele căderii 
(alma 12:22, 24)

Ce a făcut Dumnezeu pentru 
ca noi să fim mântuiţi 
(alma 12:24–25, 28–33)

Ce trebuie să facem noi 
pentru a fi mântuiţi (alma 
12:24, 30, 34, 37)

În timp ce completează tabelul, unii cursanţi ar putea avea nevoie de  ajutorul dumnea-
voastră. (Un mod de a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă scripturile este să le atrageţi atenţia 
asupra notelor de subsol. De exemplu, referinţele scripturale menţionate în nota de subsol 
22c i- ar putea ajuta pe cursanţi să înţeleagă ce înseamnă că întreaga omenire este pierdută 
şi decăzută.) După ce cursanţii au completat tabelul, adresaţi- le întrebările de mai jos. (Pu-
teţi scrie aceste întrebări pe tablă înainte de începerea orei, astfel încât cursanţii să se poată 
gândi la răspunsuri în timp ce completează tabelul.)
• În ce fel ne permite ispăşirea lui Isus Hristos să biruim efectele căderii? (Datorită ispăşirii 

lui Isus Hristos, noi toţi vom birui moartea fizică prin înviere. Şi prin ispăşirea Salva-
torului şi pocăinţa noastră, ne putem întoarce la Dumnezeu din starea noastră de om 
„pierdut şi decăzut”.)

• Potrivit celor relatate în Alma 12:24, care a propovăduit Alma că este scopul vieţii? (El 
a spus că această viaţă este un timp în care să ne pregătim pentru a- L întâlni pe 
Dumnezeu. (Puteţi sugera cursanţilor să marcheze expresii din Alma 12:24 care propo-
văduiesc acest adevăr.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să pună în practică ce au învăţat, adresaţi întrebări precum 
următoarele:
• Cum v- a îndrumat cunoaşterea scopului vieţii?
• Cum v- a ajutat credinţa în Tatăl Ceresc şi în Isus Hristos să vă pregătiţi pentru a- I 

întâlni?
Încheiaţi cu mărturia dumneavoastră că acum este timpul să vă pregătiţi pentru a- L întâlni 
pe Dumnezeu.

Ajutaţi cursanţii în 
mod individual
În timpul unei teme pe 
care cursanţii trebuie s- o 
facă în clasă, deplasaţi- vă 
în linişte prin clasă pen-
tru a- i ajuta pe cursanţi 
la efectuarea temei sau 
pentru a- i ajuta să ră-
mână concentraţi asupra 
obiectivului. Aceasta 
vă va oferi ocazia să vă 
întăriţi relaţia cu fiecare 
cursant şi să- i înţelegeţi 
mai bine nevoile.
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Comentarii şi informaţii generale
Alma 12:24. „O stare de încercare.”

În întreaga scriptură, expresiile „stare de încercare” 
sau „timp de încercare” apar numai în Cartea lui Alma 
(vezi Alma 12:24; 42:4, 10, 13). Vârstnicul L. Tom Perry, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a descris acest 
timp de încercare:

„Scopul principal al vieţii pe pământ este de a permite 
spiritelor noastre, care au existat înainte ca lumea 
să existe, 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 maturiza 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 Gos-
pel from Land to Land”, Ensign, mai 1989, p. 14).
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Introducere
Când Alma a încercat să- i înveţe pe oamenii răzvrătiţi 
din Amoniha, ei l- au contrazis, întrebându- l „Cine eşti 
tu?” şi punându- i la îndoială autoritatea (vezi Alma 
9:1–6). Ei erau în stare de apostazie pentru că deveni-
seră adepţi ai ordinului lui Nehor – vicleşug preoţesc 
al cărui scop era câştigul personal (vezi Alma 1:2–15; 
15:15; 16:11). Spre deosebire de Nehor, Alma i- a învăţat 
despre „marea preoţie a ordinului sfânt al lui Dum-
nezeu” al cărei scop este să- i ajute pe oameni să se 

pocăiască şi să intre în odihna Domnului (vezi Alma 
13:6). El a vorbit despre exemplul lui Melhisedec, care 
a predicat credinţă şi pocăinţă şi şi- a ajutat poporul să 
trăiască în pace. Alma a propovăduit, de asemenea, 
despre existenţa premuritoare şi despre prerânduire. 
El şi- a încheiat predica invitându- i pe oameni să ţină 
seama de cuvintele sale pentru ca ei să se poată pregăti 
să intre în odihna Domnului.

LECŢIA 78

alma 13

Sugestii pentru predare

Alma 13:1–12
Alma îi învaţă pe oamenii din Amoniha despre chemarea de înalţi preoţi.
Explicaţi că Alma 13 cuprinde învăţăturile lui Alma despre un grup de oameni care sunt de 
mare folos Bisericii. De fapt, toţi membrii Bisericii sunt binecuvântaţi prin slujirea acestor 
oameni.
Spuneţi cursanţilor că ei cunosc oameni care fac parte din acest grup. Rugaţi apoi cursanţii 
să citească, în gând, Alma 13:1 pentru a determina cine sunt aceşti oameni. După ce au avut 
timp suficient pentru a citi acest verset, rugaţi- i să citească şi Alma 13:10, 14 şi Doctrină şi 
legăminte 107:1–3. Le puteţi sugera să scrie aceste referinţe lângă versetul Alma 13:1.
Subliniaţi că Alma a vorbit despre preoţii după ordinul Fiului lui Dumnezeu, care este 
Preoţia lui Melhisedec. Cu alte cuvinte, el a vorbit despre bărbaţi care au deţinut oficiul 
de înalt preot în cadrul Preoţiei lui Melhisedec. Invitaţi un cursant să citească următoarea 
declaraţie a vârstnicului Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„Aceşti nefiţi, care erau credincioşi şi fideli în ţinerea legii lui Moise, aveau Preoţia lui 
Melhisedec, ceea ce înseamnă că ei aveau, de asemenea, plenitudinea Evangheliei… Unele 
dintre cele mai complete informaţii despre Preoţia lui Melhisedec se găsesc în Alma 13” 
(The Promised Messiah [1978], p. 421).
• Ce binecuvântări aţi primit în vieţile voastre prin Preoţia lui Melhisedec? (Cursanţii ar 

putea menţiona darul Duhului Sfânt, binecuvântările patriarhale, alte binecuvântări ale 
preoţiei, conducerea autorităţilor generale, conducerea conducătorilor locali, cum ar fi 
episcopi şi preşedinţi de ramură, şi binecuvântările pe care le primesc prin legămintele 
pe care părinţii lor le- au făcut în templu. Ei ar putea menţiona, de asemenea, botezul şi 
împărtăşania, care sunt înfăptuite prin autoritatea Preoţiei aaronice, dar sub îndrumarea 
conducătorilor Preoţiei lui Melhisedec.)

Scrieţi următoarele întrebări pe tablă sau pregătiţi foi de prezentare cu aceste întrebări. Acor-
daţi cursanţilor timp să citească Alma 13:2–10 şi să găsească răspunsuri la aceste întrebări.

Când au fost chemaţi şi pregătiţi, pentru prima oară, deţinători ai Preoţiei lui Melhisedec? (Vezi 
Alma 13:3–5.)
Ce îndatorire au toţi deţinătorii Preoţiei lui Melhisedec? (Vezi Alma 13:6.)
Ce expresii din Alma 13:7 descriu Preoţia lui Melhisedec?
Care sunt unele condiţii necesare pentru a fi rânduit la Preoţia lui Melhisedec? (Vezi Alma 13:10.)

După ce cursanţii au avut suficient timp să găsească răspunsurile la întrebări, rugaţi- i să le 
împărtăşească clasei. Puteţi scrie răspunsurile lor pe tablă.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine şi să discute despre ce au citit, le puteţi 
adresa următoarele întrebări:

Predaţi gândindu- vă 
la cursanţi, nu la 
materialul lecţiei 
Prioritatea dumnea-
voastră este să- i ajutaţi 
pe cursanţi să înţeleagă 
adevărurile Evangheliei 
şi să pună în practică 
aceste adevăruri în 
vieţile lor. Evitaţi orice 
tentaţie de a parcurge 
repede o lecţie numai 
pentru a putea aco-
peri întregul material. 
Aduceţi- vă aminte că 
trebuie să- i ajutaţi pe 
cursanţi să înveţe, nu să 
parcurgeţi un anumit 
volum de material.
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• Cum ne ajută slujirea deţinătorilor preoţiei să ştim cum să căutăm mântuirea urmându- L 
pe Isus Hristos? (Vezi Alma 13:2, 8, 16. Prin exemplul şi învăţăturile lor şi prin rânduielile 
pe care le înfăptuiesc, ei ne îndreaptă atenţia spre Salvator.)

• Ce a vrut Alma să spună când a afirmat că înalţii preoţi au fost „chemaţi şi pregătiţi încă 
de la crearea lumii”? (Alma 13:3) (El a vrut să spună că unii bărbaţi au fost prerânduiţi 
pentru a primi anumite oficii ale preoţiei.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă prerânduirea şi legătura acesteia cu viaţa lor, puteţi 
ruga un cursant să citească următoarele declaraţii.
Profetul Joseph Smith ne- a învăţat: „Fiecare bărbat care are chemarea de a sluji locuitori-
lor lumii a fost rânduit în acest scop în Marele Consiliu din cer înainte ca această lume să 
existe. Eu cred că am fost rânduit chiar în acest oficiu în acel Mare Consiliu” (Învăţături ale 
preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 539).
Preşedintele Spencer W. Kimball a spus: „În lumea în care am fost înainte de a veni aici, fe-
meilor credincioase le erau încredinţate anumite responsabilităţi şi bărbaţii credincioşi erau 
prerânduiţi la anumite îndatoriri ale preoţiei. Deşi nu ne amintim acum detaliile, aceasta 
nu schimbă realitatea glorioasă a ceea ce am acceptat odată” (Teachings of Presidents of the 
Church: Spencer W. Kimball [2006], p. 215–216).
• Ce se propovăduieşte în Alma 13:3 despre ce trebuie să facem pentru a ne îndeplini 

misiunile prerânduite?
• Când un bărbat este rânduit la un oficiu al preoţiei, ce trebuie să însemne pentru el acea 

rânduire? (Vezi Alma 13:8. Reţineţi că la această întrebare pot răspunde atât tinerele fete, 
cât şi tinerii băieţi. Tinerilor băieţi le- ar putea fi utile răspunsurile tinerelor fete.)

Rugaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Alma 13:11–12 şi să caute moduri în care deţinătorii 
Preoţiei lui Melhisedec, menţionaţi de Alma, s- au schimbat prin ispăşirea lui Isus Hristos.
• Ce credeţi că înseamnă faptul că „veşmintele [cuiva sunt] albite prin spălare în sângele 

Mielului”?
• De ce credeţi că este nevoie ca deţinătorii Preoţiei lui Melhisedec să se schimbe prin 

ispăşirea lui Isus Hristos? Cum le putem urma exemplul?
Reamintiţi cursanţilor că Alma a propovăduit aceste adevăruri oamenilor din Amoniha. 
Mulţi dintre aceşti oameni „erau din credinţa lui Nehor” (Alma 14:18; 15:15), însemnând 
că ei acceptaseră învăţăturile lui Nehor. Nehor a fost un bărbat care crease un ordin fals pe 
care Alma l- a numit „vicleşugul preoţesc” (vezi Alma 1:12–15).
• Prin ce se deosebesc deţinătorii credincioşi ai Preoţiei lui Melhisedec de aceia care au 

urmat învăţăturile lui Nehor? (Puteţi invita cursanţii să revadă Alma 1:2–6 şi să găsească 
deosebirile dintre vicleşugul preoţesc al lui Nehor şi Preoţia lui Melhisedec.)

• Oamenii din Amoniha fuseseră învăţaţi anterior despre Preoţia lui Melhisedec şi primi-
seră binecuvântări prin Preoţia lui Melhisedec (vezi Alma 9:21; 13:1). De ce credeţi că era 
important ca oamenilor din Amoniha să li se readucă aminte ceea ce învăţaseră anterior 
despre Preoţia lui Melhisedec?

• Ce aţi învăţat până acum, din această lecţie, despre preoţie? (În timp ce cursanţii ar putea 
menţiona o serie de adevăruri, răspunsurile lor trebuie să exprime faptul că rânduielile 
preoţiei şi slujirea deţinătorilor preoţiei ne ajută să ştim cum să căutăm mântuirea 
urmându- L pe Isus Hristos.)

Le puteţi sugera cursanţilor să scrie acest principiu şi alte principii pe care le- au identificat 
în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor. Dacă timpul permite, 
rugaţi- i să scrie despre modul în care pot influenţa aceste principii felul în care înţeleg ei 
puterea şi binecuvântările preoţiei.

Alma 13:13–20
Alma ne învaţă despre Melhisedec, un mare înalt preot care a adus pace între 
oamenii din poporul său.
Scrieţi următoarele cuvinte şi expresii pe tablă: înalt preot, rege, a exercitat o mare credinţă, a 
predicat pocăinţă, a stabilit pacea, prinţul păcii, a domnit sub îndrumarea tatălui său. Faceţi o 
pauză după ce scrieţi fiecare cuvânt sau expresie pentru a permite cursanţilor să spună, fără 
a se uita în scripturi, pe cine a descris Alma cu aceste cuvinte şi expresii. (El l- a descris pe 
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Melhisedec.) În cazul în care cursanţii nu au presupus corect, după ce aţi scris toate cuvin-
tele şi expresiile pe tablă, rugaţi- i să citească Alma 13:14.
Dacă unii cursanţi au indicat că Alma vorbea despre Isus Hristos, întrebaţi- i de ce descrie-
rea unui înalt preot neprihănit le- ar aminti de Salvator. Ajutaţi- i să înţeleagă faptul că deţi-
nătorii Preoţiei lui Melhisedec sunt „după ordinul Fiului, Singurul Născut al Tatălui” (Alma 
13:9; vezi, de asemenea, D&L 107:2–4). Subliniaţi faptul că deţinătorii Preoţiei lui Melhise-
dec trebuie să se străduiască să urmeze exemplul lui Isus Hristos în slujirea şi învăţăturile 
lor. Reamintiţi, de asemenea, cursanţilor că rânduielile înfăptuite prin autoritatea Preoţiei 
lui Melhisedec ne ajută să ne apropiem mai mult de Salvator.
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 13:14–19. Încurajaţi membrii clasei să 
se gândească la folosul pe care l- ar fi putut avea oamenii ticăloşi din Amoniha învăţând 
despre Melhisedec.
• Ce cuvinte descriu poporul lui Melhisedec în Alma 13:17? În ce fel se aseamănă acest 

popor cu poporul din Amoniha? (Vezi Alma 8:9; 9:8.)
• Ce a făcut Melhisedec în calitate de conducător al poporului său? În ce fel i- a influenţat 

conducerea sa pe oameni? Care a fost deosebirea dintre această influenţă şi influenţa 
acelora din Amoniha care au urmat învăţăturile lui Nehor? (Vezi Alma 8:17; 10:27, 32.)

Invitaţi cursanţii să rezume Alma 13:16–18 exprimând adevărurile pe care le propovăduiesc 
aceste versete despre responsabilităţile conducătorilor preoţiei. În timp ce fac acest lucru, 
asiguraţi- vă că exprimă faptul că suntem ajutaţi de conducătorii preoţiei să- L urmăm 
pe Isus Hristos, să ne pocăim şi să trăim în pace. (De asemenea, îi puteţi încuraja pe 
cursanţi să- şi scrie rezumatele în scripturi, lângă Alma 13:16–18.) Subliniaţi că alţi condu-
cători din Biserică, precum conducătoarele Societăţii de Alinare şi ale Tinerelor Fete, sunt 
participanţi importanţi la acest efort. Slujind alături de conducătorii preoţiei, ele ajută la 
îndrumarea indivizilor şi familiilor să vină la Hristos.
• Cum aţi fost binecuvântaţi prin slujirea conducătorilor din Biserică?

Alma 13:21–31
Alma îi invită pe oameni să asculte glasul Domnului şi să intre în odihna Sa.
Invitaţi cursanţii să caute ideea care se repetă în Alma 13:12, 13, 16, 29. Ei trebuie să gă-
sească termenul odihna şi expresia „odihna Domnului”. Puteţi să- i îndemnaţi să marcheze 
această idee în fiecare verset. Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă ce înseamnă să intrăm în 
odihna Domnului în această viaţă şi după ce murim, citiţi următoarele declaraţii:
„Profeţii din vechime vorbesc despre «a intra în odihna lui Dumnezeu» [vezi Alma 12:34; 
D&L 84:23–24]; ce înseamnă aceasta? Pentru mine înseamnă să intrăm în cunoaşterea 
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” (Joseph F. Smith, Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph F. Smith [1998], p. 56).
„Adevăraţii 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, înseamnă să moşteneşti viaţa veşnică, 
să dobândeşti plenitudinea slavei Domnului” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, ediţia 
a doua [1966], p. 633).
Explicaţi că Alma i- a avertizat pe oamenii din Amoniha să se pocăiască şi să se pregătească 
pentru venirea lui Isus Hristos (vezi Alma 13:21–26). El le- a împărtăşit, apoi, principiile pe 
care ei trebuiau să le urmeze pentru a intra în odihna Domnului.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 13:27.
• Ce cuvinte din Alma 13:27 arată ce a simţit Alma faţă de oameni şi faţă de mesajul său?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Alma 13:27–29. Rugaţi membrii 
clasei să caute principiile pe care Alma spera ca oamenii să le urmeze. Rugaţi apoi cursanţii 
să întocmească o listă cu principiile pe care le- au găsit. De exemplu, ar putea spune că, 
atunci când vom răspunde cu umilinţă invitaţiei de a ne pocăi, Spiritul ne va con-
duce în odihna Domnului.
Invitaţi cursanţii să consemneze ţeluri cu privire la modul în care vor urma sfatul din Alma 
13:27–29. Depuneţi mărturie că putem intra în odihna Domnului în această viaţă şi în 
următoarea dacă urmăm principiile propovăduite de Alma.
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Introducere
După ce i- au auzit predicând pe Alma şi Amulec, unii 
oameni din Amoniha au crezut şi s- au pocăit. Cei 
mai mulţi dintre oameni erau furioşi şi au căutat să- i 
distrugă pe Alma, Amulec şi pe aceia care credeau 
cuvintele lor. Alma şi Amulec au fost arestaţi, judecaţi 
şi, în cele din urmă, duşi la închisoare. Oamenii ticăloşi 

din Amoniha i- au alungat pe bărbaţii care credeau şi 
le- au ars pe soţiile lor, pe copiii lor şi scripturile în timp 
ce Alma şi Amulec au fost constrânşi să privească. După 
multe zile, Domnul i- a eliberat pe Alma şi Amulec din 
închisoare şi i- a distrus pe conducătorii ticăloşi din 
Amoniha.

LECŢIA 79

alma 14

Sugestii pentru predare

Alma 14:1–13
Alma şi Amulec sunt duşi la închisoare şi cetăţenii din Amoniha care cred sunt 
alungaţi sau arşi.
Invitaţi cursanţii să se gândească la greutăţile cu care s- au confruntat sau cu care se con-
fruntă. Rugaţi, apoi, un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie:
„Adversitatea vine din surse diferite. Uneori vă confruntaţi cu încercări care sunt consecinţa 
propriei dumneavoastră mândrii şi nesupuneri. Aceste încercări pot fi evitate printr- o viaţă 
neprihănită. Alte încercări sunt pur şi simplu o parte naturală a vieţii şi pot apărea uneori 
şi când trăiţi în mod drept. De exemplu, puteţi trece prin încercări cum ar fi boala, nesigu-
ranţa sau moartea celor dragi. Adversitatea poate apărea uneori din cauza alegerilor greşite 
făcute de alţii sau din cauza cuvintelor şi acţiunilor lor care provoacă suferinţă.
Succesul şi fericirea dumneavoastră, atât acum, cât şi în eternităţi, depind în mare măsură 
de răspunsul dumneavoastră la greutăţile vieţii” (Fideli credinţei: referinţe pentru Evanghelie 
[2004], p. 11).
Explicaţi că, în lecţia de azi, cursanţii vor discuta despre o relatare despre oameni care au 
trecut prin încercări dureroase. Cele mai multe dintre aceste încercări au fost provocate de 
alţii. Încurajaţi cursanţii să se gândească la modul în care adevărurile pe care le vor discuta 
în această lecţie li se aplică, indiferent de încercările cu care s- ar putea confrunta.

Scrieţi următoarele pe tablă: 
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Alma 14:1–10. Rugaţi membrii 
clasei să urmărească în scripturi şi să caute exemple de suferinţe prin care au trecut persoa-
nele menţionate pe tablă.
• Ce suferinţe au îndurat aceste persoane? (Întocmiţi, pe tablă, o listă cu răspunsurile 

cursanţilor.)
Subliniaţi că, atunci când Amulec a văzut suferinţa femeilor şi copiilor, el a dorit să exercite 
puterea preoţiei pentru a- i salva. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 14:11 şi 
rugaţi membrii clasei să caute răspunsul lui Alma la cererea lui Amulec.
• De ce a permis Domnul ca acele femei şi acei copii să fie arşi? (Domnul a permis ca 

oamenii să sufere pentru ca moartea lor să stea ca mărturie împotriva celor care i- au ucis. 
Vezi, de asemenea, Alma 60:13.)

• Potrivit cuvintelor lui Alma, cum aveau să fie binecuvântaţi femeile şi copiii pentru încre-
derea lor în Domnul?

Ar putea fi necesar să subliniaţi că în această situaţie anume, Domnul a voit să permită ca 
oamenii să sufere. Totuşi, nu se întâmplă întotdeauna aşa. Asiguraţi cursanţii că Domnul îi 
iubeşte şi doreşte ca ei să fie fericiţi şi să aibă pace în vieţile lor. Dacă sunt răniţi sau abuzaţi 

Alma şi Amulec Zeezrom Bărbaţi convertiţi Femei convertite şi copii
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în vreun fel, ei trebuie să ceară ajutorul unui părinte sau al unui conducător al Bisericii 
pentru a putea rezolva problema.
• Care sunt alte motive pentru care Domnul ar putea permite ca noi să suferim? (Printre 

răspunsuri ar putea fi acelea că El doreşte ca noi să înţelegem consecinţele unei hotărâri 
lipsite de înţelepciune, că El doreşte ca noi să învăţăm să fim răbdători, că El doreşte ca 
noi să învăţăm să fim empatici faţă de alţii care suferă şi că El doreşte ca noi să înţelegem 
că noi trebuie să ne bizuim pe El.)

Scrieţi, pe tablă, următorul adevăr: Când ne încredem în Domnul, El ne întăreşte în tim-
pul încercărilor noastre. Rugaţi, apoi, un cursant să citească, cu glas tare, Alma 14:12–13.
• În ce fel arată cuvintele lui Alma încrederea sa în Domnul?
Puteţi ruga un cursant să citească următoarele declaraţii ale vârstnicului Richard G. Scott, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Exemplul lui Alma şi Amulec este strălucit. Deşi se străduiau să facă bine 
oamenilor din Amoniha, ei au fost duşi la închisoare. Amulec a avut încre-
dere în însoţitorul său mai experimentat, Alma, care l- a condus spre o mai 
mare încredere în Domnul. Obligat să privească femei şi copii mistuiţi de foc, 
Amulec a spus: «S- ar putea ca ei să ne ardă şi pe noi». Alma a răspuns: «Să 
fie potrivit voinţei Domnului» – un principiu vital. «Dar… lucrarea noastră nu 

este terminată; de aceea, ei nu ne vor arde» [Alma 14:12–13; subliniere adăugată]” („To Be 
Healed”, Ensign, mai 1994, p. 8).
„În această viaţă învăţăm ce este încrederea profundă – încrederea în Isus Hristos… A avea 
încredere înseamnă a te supune de bunăvoie, fără a cunoaşte sfârşitul de la început (vezi 
Proverbele 3:5–7). Pentru a da rod, încrederea 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).
Explicaţi că, în Alma 14:14–29, cursanţii vor vedea mai multe exemple ale încrederii lui 
Alma şi Amulec în Domnul. Ei vor vedea, de asemenea, cum i- a întărit Domnul pentru ca 
ei să poată face lucrarea Sa.

Alma 14:14–29
Domnul îi eliberează pe Alma şi Amulec din închisoare şi distruge mulţi 
conducători ticăloşi din Amoniha.
Împărţiţi cursanţii în două grupuri egale. Rugaţi un grup să cerceteze Alma 14:14–19 iar pe 
celălalt grup să cerceteze Alma 14:20–25. Rugaţi ambele grupuri să caute suferinţele pe care 
Alma şi Amulec le- au îndurat din pricina conducătorilor ticăloşi din Amoniha. După ce 
cursanţilor li s- a oferit timpul necesar pentru a le citi, rugaţi- i să împărtăşească ce au aflat. 
Întocmiţi, pe tablă, o listă cu răspunsurile lor sub „Alma şi Amulec”.
• Care dintre aceste încercări ar fi fost cele mai grele pentru voi? De ce?
• Când aţi văzut oameni trecând prin încercări chiar dacă ei se străduiau să fie neprihăniţi?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Alma 14:25–29. Rugaţi membrii 
clasei să urmărească în scripturi şi să caute ce a făcut Domnul pentru a- i elibera pe Alma şi 
Amulec din închisoare. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să identifice şi să înţeleagă principiile 
din aceste versete, adresaţi câteva sau toate întrebările de mai jos:
• De ce au putut Alma şi Amulec să primească putere şi tărie de la Domnul? (Vezi Alma 

14:26, 28.)
• Ce principii putem învăţa din experienţa trăită de Alma şi Amulec în închisoare? (Răs-

punsurile cursanţilor ar putea varia, dar ele trebuie să reflecte adevărul că dacă noi Îl 
chemăm cu credinţă pe Domnul, El ne va întări în suferinţele noastre şi ne va 
elibera în felul Său şi la timpul stabilit de El. Puteţi sugera cursanţilor să marcheze 
expresii din Alma 14:26, 28, care indică acest principiu.)

• Care sunt unele modalităţi în care oamenii îşi pot exercita credinţa în Isus Hristos în 
momentele grele?

Invitaţi cursanţii să împărtăşească experienţe pe care le- au trăit şi în care au fost martori ai 
tăriei pe care o putem primi în viaţă când ne exercităm credinţa în Isus Hristos şi aştep-
tăm umili hotărârea Sa. Ei pot împărtăşi experienţe personale sau experienţe din vieţile 

Experienţe personale
Cursanţii vor învăţa 
ascultându- şi reciproc 
experienţele personale. 
Încurajaţi- i să- şi împăr-
tăşească experienţele 
într- un mod care să 
invite influenţa Duhului 
Sfânt şi care să- i facă 
să- L urmeze pe Salvator. 
Avertizaţi- i să nu împăr-
tăşească experienţe care 
sunt prea personale sau 
care i- ar putea face să se 
simtă stânjeniţi.
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oamenilor pe care îi cunosc. Şi dumneavoastră puteţi împărtăşi o experienţă din viaţa 
personală sau din viaţa unei persoane cunoscute.
Încheiaţi depunând mărturie despre puterea Domnului de a ne da tărie şi a ne elibera de 
încercări în felul Său şi la timpul stabilit de El. Asiguraţi cursanţii că, atunci când ne încre-
dem în voinţa Domnului, El ne va mări tăria şi puterea de a îndura greutăţile.

Comentarii şi informaţii generale
Alma 14:7–11. „Domnul îi primeşte pe ei sus la El 
Însuşi.”

Deşi ne îndurerează moartea celor neprihăniţi, ne bucu-
răm ştiind că vor fi răsplătiţi în lumea spiritelor (vezi 
Alma 40:12) şi care va fi starea lor în împărăţia celes-
tială (vezi D&L 76:50–70). Domnul a spus: „Aceia care 
mor în Mine, nu vor gusta moartea, pentru că ea va 
fi dulce pentru ei” (D&L 42:46). Preşedintele Joseph F. 
Smith a explicat:

„Este adevărat că sunt destul de slab ca să plâng la 
moartea prietenilor mei şi rudelor mele. Poate vărs 
lacrimi când văd durerea altora. Am înţelegere în suflet 
pentru copiii oamenilor. Pot plânge cu ei când ei plâng; 
mă pot bucura cu ei când ei se bucură; dar nu am 
niciun motiv să jelesc, nici să fiu trist pentru că moartea 
vine în lume… Toată teama de această moarte a fost 
îndepărtată din rândul sfinţilor din zilele din urmă. Ei 
nu au frică de moartea temporală, pentru că ei ştiu că, 

aşa cum moartea a venit asupra lor din cauza încălcării 
lui Adam, tot aşa, prin neprihănirea lui Isus Hristos, va 
veni viaţa asupra lor şi, deşi vor muri, ei vor trăi din 
nou. Având această cunoaştere, ei au bucurie chiar şi în 
moarte, pentru că ei ştiu că ei se vor ridica din nou şi se 
vor întâlni dincolo de mormânt” (în Conference Report, 
oct. 1899, p. 70).

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a învăţat:

„Uneori, oamenii Domnului sunt hărţuiţi şi persecutaţi. 
Uneori, El îi lasă în mod deliberat pe sfinţii Săi credin-
cioşi să zăbovească şi să sufere, atât în trup, cât şi în spi-
rit, pentru a- i încerca în toate lucrurile şi a vedea dacă 
ei vor rămâne în legământul făcut cu El, chiar până la 
moarte, pentru ca ei să poată fi găsiţi demni de viaţa 
veşnică. Dacă aceasta este soarta vreunuia dintre noi, 
aşa să fie” („The Dead Who Die in the Lord”, Ensign, 
nov. 1976, p. 108).
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Introducere
După ce Domnul i- a eliberat pe Alma şi Amulec din 
închisoare, ei s- au dus să predice oamenilor din oraşul 
Sidom. Acolo, au găsit credincioşi care fuseseră alungaţi 
din Amoniha, inclusiv pe Zeezrom, care suferea psihic şi 
fizic din cauza păcatelor sale. Când Zeezrom şi- a decla-
rat credinţa în Isus Hristos, Alma l- a vindecat şi l- a bote-
zat. Alma a stabilit Biserica în Sidom şi, apoi, s- a întors 
la Zarahemla împreună cu Amulec. Împlinind profeţia 

lui Alma, lamaniţii au distrus oraşul lui Amoniha într- o 
singură zi. De asemenea, lamaniţii i- au luat captivi pe 
unii nefiţi din ţinuturile învecinate. Alegând să urmeze 
îndrumarea profetică a lui Alma, armatele nefite i- au 
eliberat pe prizonieri şi i- au alungat pe lamaniţi din 
ţară. În timpul unei perioade de pace, Alma, Amulec şi 
mulţi alţii au întărit Biserica în toată ţara nefiţilor.

LECŢIA 80

alma 15–16

Sugestii pentru predare

Alma 15
Alma îl vindecă pe Zeezrom, întemeiază Biserica în Sidom şi se întoarce cu 
Amulec la Zarahemla.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să ţină minte persoanele importante şi evenimentele relatate în 
Alma 11–14, scrieţi cuvintele următoare pe tablă:

Zeezrom
Ontii
Foc
Alma
Amulec
Amoniha

Acordaţi cursanţilor un minut pentru a încerca să folosească toate numele şi cuvintele de 
pe tablă pentru a rezuma evenimentele relatate în Alma 11–14. (Le puteţi sugera să citească 
rezumatele capitolelor.) După ce câţiva cursanţi au răspuns, ştergeţi toate cuvintele cu 
excepţia numelui Zeezrom.
Explicaţi că, după ce au părăsit Amoniha, Alma şi Amulec au mers în Sidom unde au găsit cre-
dincioşi care fuseseră alungaţi din Amoniha, inclusiv pe Zeezrom. Invitaţi cursanţii să citească, 
în gând, Alma 15:3–5 şi să caute cuvinte şi expresii care descriu starea lui Zeezrom. În timp ce 
cursanţii împărtăşesc ce au aflat, scrieţi răspunsurile lor pe tablă, sub numele Zeezrom.
• De ce credeţi că sentimentul de vinovăţie l- a făcut pe Zeezrom să sufere atât spiritual, 

cât şi fizic? Ce trebuie să facă oamenii aflaţi în această stare pentru ca starea lor să se 
schimbe?

• Al cui ajutor l- a căutat Zeezrom? (Vezi Alma 15:4.) De ce credeţi că a dorit ca Alma şi 
Amulec să vină la el? (Răspunsurile ar putea fi pentru că avea încredere în ei şi pentru că 
el ştia că ei erau oameni ai lui Dumnezeu şi aveau autoritatea preoţiei.)

Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Alma 15:6–10. Rugaţi membrii 
clasei să caute cuvintele pe care le- a spus Alma pentru a- l ajuta pe Zeezrom să- şi exercite 
credinţa în Isus Hristos şi ispăşirea Sa.
• De ce credeţi că Zeezrom trebuia să- şi exercite credinţa în Isus Hristos şi ispăşirea Sa 

înainte de a putea fi vindecat?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 15:11–12 şi să afle ce i s- a întâmplat lui Zeez-
rom. După ce li s- a acordat timp suficient să citească, ştergeţi toate cuvintele şi expresiile de 
pe tablă, de sub numele Zeezrom.
• Ce dovadă vedeţi a faptului că Zeezrom s- a pocăit şi a primit îndurarea Domnului? (El a 

fost vindecat prin credinţă în Isus Hristos, a fost botezat şi a început să predice Evanghelia.)
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Scrieţi următorul principiu pe tablă: Prin credinţa noastră în Isus Hristos, noi putem fi 
vindecaţi şi întăriţi.
Subliniaţi că Alma, în calitate de conducător al preoţiei, nu a atras atenţia asupra sa. Scopul 
său în această discuţie cu Zeezrom a fost să- l ajute pe Zeezrom să- şi exercite credinţa în 
Isus Hristos şi să primească îndurare prin ispăşire. Pentru a arăta un mod în care conducă-
torii preoţiei ne pot ajuta să primim binecuvântările ispăşirii, citiţi următoarea experienţă 
împărtăşită de vârstnicul Jay E. Jensen, din Cei Şaptezeci:
„În timp ce slujeam ca episcop, am fost martorul binecuvântărilor ispăşirii în vieţile mem-
brilor Bisericii care săvârşiseră păcate grave…
Un tânăr adult necăsătorit din episcopia noastră se întâlnea cu o tânără fată. Aceştia au 
permis ca sentimentele lor să scape 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 o vreme. Ne întâlneam în mod re-
gulat pentru a ne asigura că pocăinţa avusese loc şi, după un timp corespunzător, 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 martorul braţelor îndurării, 
dragostei şi siguranţei care îl înconjurau pe măsură ce vindecarea ispăşirii îi încălzea sufle-
tul şi îi ridica povara dând naştere iertării, păcii şi fericirii promise” („Braţele siguranţei”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2008, p. 49).
Depuneţi mărturie că episcopii şi alţi conducători ai preoţiei ne pot ajuta să primim, prin 
ispăşirea lui Isus Hristos, îndurarea şi tăria de care avem nevoie.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă faptul că respectivii conducători ai Bisericii le 
slujesc oamenilor atât la nivel colectiv, cât şi individual, rugaţi- i să studieze Alma 15:13–18. 
Cereţi- le să lucreze în echipe de câte doi. Rugaţi un cursant din fiecare echipă să citească 
Alma 15:13–15, 17 şi să caute moduri în care oamenii din Sidom au fost binecuvântaţi prin 
slujirea lui Alma. Rugaţi celălalt cursant din fiecare echipă să citească Alma 15:16, 18 şi să 
caute moduri în care Amulec a fost binecuvântat prin slujirea lui Alma. După ce li s- a acor-
dat suficient timp, invitaţi cursanţii să- şi explice unul altuia ce au aflat.
Invitaţi echipele să se gândească la trei până la cinci moduri în care conducătorii Bisericii de 
astăzi pot ajuta grupuri sau indivizi. Încurajaţi cursanţii să se gândească la responsabilităţile 
pe care le au în calitate de conducători în cadrul cvorumurilor preoţiei din care fac parte, 
respectiv conducătoare ale claselor Tinerelor Fete. Rugaţi fiecare echipă să împărtăşească 
clasei una dintre ideile ei.

Alma 16:1–12
Lamaniţii distrug Amoniha, dar nu- i pot învinge pe nefiţii care urmează sfaturile 
lui Alma.
Rugaţi cursanţii să se gândească la un moment în care au fost luaţi prin surprindere sau 
s- au simţit brusc înspăimântaţi. Puteţi ruga unul sau doi cursanţi să- şi împărtăşească expe-
rienţele. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 16:1–3 şi să fie atenţi la modul în care 
nefiţii din Amoniha au fost luaţi prin surprindere şi la motivul pentru care unii dintre ei 
au fost deopotrivă înspăimântaţi. Rugaţi cursanţii să spună ce au aflat. (Dacă este necesar, 
ajutaţi- i să înţeleagă faptul că lamaniţii au atacat pe neaşteptate oraşul Amoniha şi i- au 
ucis pe locuitori înainte ca nefiţii să poată ridica o armată pentru a- i înfrunta.)
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 16:4–6 şi rugaţi membrii clasei să afle 
unde au căutat nefiţii îndrumare. Rugaţi un alt cursant să citească, cu glas tare, Alma 
16:7–8, în timp ce restul membrilor clasei caută rezultatul ajutorului primit.
• Cum i- a ajutat pe nefiţi îndrumarea profetică a lui Alma?
• Ce principii putem învăţa din această relatare? (Cursanţii pot identifica o serie de princi-

pii. Asiguraţi- vă că ei înţeleg că, atunci când căutăm şi urmăm îndrumarea profeţilor 
Domnului, Domnul ne întăreşte şi ne protejează. Scrieţi acest principiu pe tablă.)

• În ce fel sunt tinerii binecuvântaţi când urmează îndrumarea profetică? (Pentru a- i ajuta 
pe cursanţi să răspundă la această întrebare, le puteţi cere să recapituleze două sau trei 
secţiuni din broşura Pentru întărirea tineretului. Invitaţi- i să răspundă la această întrebare 
în cazul fiecărei secţiuni pe care o alegeţi.)
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Rugaţi cursanţii să se gândească la experienţe în care îndrumarea profetică i- a ajutat să 
facă alegeri corecte în situaţii dificile. Invitaţi câţiva cursanţi să- şi împărtăşească expe-
rienţele membrilor clasei. (Asiguraţi- vă că ei înţeleg că nu trebuie să se simtă obligaţi să 
împărtăşească experienţe care sunt prea personale.) Puteţi, de asemenea, să împărtăşiţi o 
experienţă proprie. Pentru a întări adevărul că mesajele profeţilor se împlinesc întotdeauna, 
puteţi sublinia că, în Alma 16:9–11, se arată împlinirea profeţiei lui Alma despre oamenii 
din Amoniha (vezi Alma 9:12). 

Alma 16:13–21
Alma, Amulec şi alţii clădesc Biserica printre nefiţi.
După ce cursanţii termină de studiat Alma 16, încurajaţi- i să caute exemple care să ilustreze 
principiile pe care le- aţi scris pe tablă. Rezumaţi Alma 16:13–15 explicând că Alma şi Amu-
lec au continuat să predice cuvântul lui Dumnezeu în toată ţara, fiind ajutaţi de alţii „care 
fuseseră aleşi pentru această lucrare” (Alma 16:15). Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 
Alma 16:16–21 şi să caute rezultatele acestor eforturi. După ce le- aţi acordat timp suficient, 
rugaţi cursanţii să spună ce au aflat. Întrebaţi- i în ce fel ilustrează aceste exemple unul sau 
ambele principii scrise pe tablă.
Încheiaţi lecţia îndemnându- i pe cursanţi să scrie unul dintre aceste principii în caietele 
pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor. Invitaţi- i să scrie un rezumat a 
ceea ce au învăţat astăzi despre acel principiu. Rugaţi- i, de asemenea, să scrie cum plănu-
iesc să pună în practică ceea ce au învăţat.

Recapitularea scripturilor de bază
Această lecţie marchează punctul de mijloc al acestui curs. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să- şi 
consolideze cunoaşterea scripturilor de bază, le puteţi da un chestionar sau test pentru a 
evalua cât de bine cunosc scripturile de bază despre care aţi discutat la curs. Puteţi pregăti 
un chestionar verbal sau scris simplu, oferind un indiciu din semnul de carte pentru semi-
nar şi lăsându- i pe cursanţi să scrie referinţa corectă sau puteţi face o recapitulare a unor 
fragmente pe care cursanţii le- au memorat. Le puteţi spune cursanţilor din timp despre 
chestionar sau test pentru ca ei să se poată pregăti.
Notă. Dacă nu aveţi timp să desfăşuraţi această activitate ca parte a acestei lecţii, 
o puteţi desfăşura în altă zi. Pentru alte activităţi recapitulative, consultaţi anexa de la sfârşitul 
acestui manual.

Comentarii şi informaţii generale
Alma 15:3–5. Suferinţă fizică provocată de 
afecţiuni spirituale.

În timp ce Zeezrom se pocăia, păcatele sale „i- au 
chinuit mintea până când aceasta a devenit foarte îndu-
rerată” (Alma 15:3). Preşedintele Boyd K. Packer, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a vorbit despre 
realitatea suferinţei fizice care poate fi provocată de 
afecţiuni spirituale:

„Am întrebat odată un doctor, specializat în medicina 
familiei, cât din timpul său dedica numai vindecării 
afecţiunilor fizice. Avea o experienţă bogată şi, după 
ce s- a gândit o vreme, a răspuns: «Nu mai mult de 20%. 
Se pare că, restul timpului, am lucrat la probleme care 
afectează foarte mult bunăstarea fizică a pacienţilor 
mei, dar care nu îşi au originea în trup.

Aceste afecţiuni fizice», a concluzionat doctorul, «sunt 
doar simptome ale altor tipuri de probleme».

În ultimii ani, bolile majore au ajuns să fie, una după 
alta, ţinute sub control sau tratate. Unele foarte pe-
riculoase nu sunt ţinute încă sub control, dar se pare 
că acum putem să facem ceva în cazul celor mai multe 
dintre ele.

Avem o altă parte, nu atât de tangibilă, dar la fel de 
reală ca trupul fizic. Această parte intangibilă a noastră 
este descrisă ca minte, sentiment, intelect, fire şi multe 
altele. Foarte rar este numită parte spirituală.

Dar există un spirit în om; să- l ignori înseamnă să ignori 
realitatea. Există afecţiuni spirituale şi boli spirituale 
care pot provoca suferinţe intense.

Trupul şi spiritul omului sunt strâns legate” („The Balm 
of Gilead”, Ensign, nov. 1977, p. 59).
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Lecţia pentru studiul acasă
Alma 11–16 (unitatea 16)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă 
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au în-
văţat cursanţii în timp ce au studiat Alma 11–16 (unitatea 16) nu 
este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei dumneavoastră. 
Lecţia pe care o predaţi se concentrează doar asupra câtorva din-
tre aceste doctrine şi principii. Urmaţi îndemnurile Spiritului Sfânt 
în timp ce aveţi în vedere nevoile cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Alma 11)
Din exemplul lui Amulec şi disputa sa cu Zeezrom, cursanţii 
au învăţat că, atunci când se bizuie pe Duhul Sfânt, pot birui 
ispita. Când i- a învăţat pe Zeezrom şi oamenii din Amoniha, 
Amulec a pus accent pe următoarele doctrine cu privire la rolul 
Salvatorului: Credinţa adevărată în Isus Hristos este un început 
al procesului de mântuire de păcatele noastre. Prin ispăşirea lui 
Isus Hristos, toţi vor fi înviaţi şi judecaţi după faptele lor.

Ziua 2 (Alma 12)
Ca şi Amulec, Alma le- a propovăduit lui Zeezrom şi oame-
nilor din Amoniha. El a explicat intenţiile diavolului şi a de-
clarat că Zeezrom a fost în puterea diavolului. Exemplele lui 
Alma şi Amulec au arătat că Duhul Sfânt ne poate ajuta să 
recunoaştem ispitele duşmanului. Alma i- a ajutat pe oameni 
să înţeleagă că Domnul ne dezvăluie adevăruri spirituale în 
funcţie de ascultarea şi sârguinţa cu care împlinim cuvintele 
Sale. El a propovăduit, de asemenea, despre judecata finală, 
explicând că noi vom răspunde în faţa lui Dumnezeu pentru 
cuvintele, faptele şi gândurile noastre. El a subliniat că viaţa 
muritoare este o perioadă în care noi trebuie să ne pregătim 
pentru a- L întâlni pe Dumnezeu.

Ziua 3 (Alma 13)
Alma a reamintit lui Zeezrom şi oamenilor că Dumnezeu a 
rânduit deţinători ai preoţiei încă de la întemeierea lumii. 
Bărbaţii care exercită o mare credinţă şi aleg neprihănirea pri-
mesc Preoţia lui Melhisedec pentru a- i aduce pe alţii la Dum-
nezeu. Cursanţii au învăţat despre Melhisedec şi poporul său 
şi au reflectat asupra acestui adevăr: Când vom răspunde cu 
umilinţă invitaţiei de a ne pocăi, Duhul Sfânt ne va conduce 
în odihna Domnului.

Ziua 4 (Alma 14–16)
Cursanţii au citit despre femei şi copii nevinovaţi ucişi de 
mâna oamenilor ticăloşi. Ei au meditat asupra declaraţiilor 
profetice care ne învaţă că Domnul permite celor neprihăniţi 
să suporte suferinţele provocate de cei ticăloşi pentru ca 
judecata Sa să fie dreaptă. Cursanţii au observat în viaţa lui 
Alma şi Amulec faptul că, atunci când ne încredem în Dom-
nul, El ne întăreşte în timpul încercărilor noastre. Dacă Îl vom 
chema cu credinţă, El ne va întări în suferinţele noastre şi ne 
va elibera în felul Său şi la timpul stabilit de El.

Introducere
Când Alma şi Amulec au început să propovăduiască oame-
nilor din Amoniha, ei au fost respinşi. După ce ei au explicat 
mai multe adevăruri veşnice, mulţi oameni „au început să se 
pocăiască şi să cerceteze scripturile” (Alma 14:1). Relatările din 
Alma 11–16 ilustrează sacrificiul pe care oamenii doresc să- l facă 
pentru mărturia lor despre adevăr. Aceste capitole oferă, de ase-
menea, dovada că, atunci când cei ticăloşi „vor îndepărta pe cei 
drepţi”, Domnul îi va lovi „cu foamete şi molimă şi sabie” (Alma 
10:23). Alma şi Amulec i- au avertizat pe oamenii din Amoniha 
că, dacă nu se pocăiesc, judecăţile lui Dumnezeu vor veni asupra 
lor. Pentru că au respins chemarea la pocăinţă, oamenii din 
Amoniha au fost distruşi mai târziu de lamaniţi.

Această lecţie se va concentra asupra celor relatate în Alma 
14–15. Pe lângă aceasta, puteţi preda sau recapitula adevăruri 
din alte capitole desemnate studiului din această săptămână.

Sugestii pentru predare

Alma 14–15
Dumnezeu îi binecuvântează pe aceia care se încred în El în 
timpul suferinţelor lor.
Gândiţi- vă să începeţi lecţia de azi menţionând incidente din 
prezent în care oameni nevinovaţi au suferit din cauza alegerilor 
făcute de alţii. Sau aţi putea cere cursanţilor să împărtăşească 
exemple din scripturi de oameni neprihăniţi care au fost perse-
cutaţi datorită propriilor mărturii despre Evanghelie. După ce 
discutaţi câteva exemple, invitaţi câţiva cursanţi să citească pe 
rând, cu glas tare, din Alma 14:7–11 şi Alma 60:13.

Întrebaţi: Ce motive pentru care se permite ca cei neprihăniţi să 
suporte suferinţe provocate de cei ticăloşi sunt menţionate în 
aceste versete? (Un adevăr pe care cursanţii l- au învăţat studiind 
această parte din Alma 14 este că Domnul permite celor 
neprihăniţi să suporte suferinţele provocate de cei ticăloşi 
pentru ca judecata Sa să fie dreaptă.)

Explicaţi că dreptatea şi îndurarea lui Dumnezeu trec dincolo de 
moarte pentru ca cei care au păcătuit să răspundă pentru faptele 
lor şi pentru ca cei neprihăniţi să aibă parte de îndurare. Împărtă-
şiţi, apoi, următoarea declaraţie a preşedintelui James E. Faust, 
din Prima Preşedinţie:

„Toată această suferinţă poate într- adevăr să fie nedreaptă dacă 
totul se termină la moarte, dar nu se termină. Viaţa nu este ca o 
piesă cu un singur act. Are trei acte. Avem un act care a trecut, 
când am fost în existenţa premuritoare; acum, avem un act pre-
zent, care este viaţa muritoare; şi vom avea un act viitor, când ne 
vom întoarce la Dumnezeu… Am fost trimişi în viaţa muritoare 
pentru a fi testaţi şi încercaţi [vezi Avraam 3:25]…

Suferinţele noastre trecute şi prezente nu sunt, cum spunea 
Pavel, «vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să 
fie descoperită faţă de noi» [Romani 8:18] în eternităţi. «Pentru 
că după multă suferinţă vin binecuvântările. De aceea, vine ziua 
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în care veţi fi încoronaţi cu multă slavă» [D&L 58:4]. Astfel, sufe-
rinţa este necesară în sensul că ea ajută la intrarea în împărăţia 
celestială…

Nu este atât de important ceea ce ni se întâmplă, ci modul în 
care tratăm lucrurile care ni se întâmplă” („Încotro să mă îndrept 
pentru a face o alegere?” Ensign sau Liahona, nov. 2004, p. 
19–20).

Explicaţi că necazul şi suferinţa ne pot ajuta să atingem exaltarea 
prin întărirea credinţei noastre. Când rămânem credincioşi în 
timpul încercărilor şi greutăţilor, arătăm încredere absolută în 
Dumnezeu şi planul Său, întărindu- ne astfel credinţa şi capacita-
tea de a îndura până la sfârşit.

Adresaţi următoarele întrebări:

• Cum poate mărturia despre planul salvării, inclusiv viaţa muri-
toare şi cea de după moarte, să ne uşureze suferinţa prin care 
trecem în viaţa muritoare?

• Având în vedere ce aţi studiat în această săptămână în Alma 
14–15, în ce moduri sunt binecuvântaţi cei neprihăniţi în 
suferinţele lor?

• În momente de suferinţă, cum putem arăta că ne încredem în 
Dumnezeu?

Rugaţi cursanţii să compare întrebarea adresată de Alma în Alma 
14:26 cu întrebarea adresată de Joseph Smith în Doctrină şi le-
găminte 121:3. Apoi, întrebaţi: Potrivit relatării din Alma 14:26, 
cum au putut Alma şi Amulec să- şi învingă suferinţele?

Explicaţi că, atunci când profetul Joseph Smith a fost pe nedrept 
întemniţat în Missouri, el a adresat întrebarea consemnată în Doc-
trină şi legăminte 121:3. Spre deosebire de Alma şi Amulec, el nu 
a fost eliberat imediat din închisoare. Ce putem învăţa din răspun-
sul lui Dumnezeu la rugăciunea sa? (Vezi D&L 121:7–9; 122:4–9.) 
Adevărul următor a fost accentuat în timpul studiului personal al 
cursanţilor din această săptămână: Dacă Îl vom chema pe Dom-
nul cu credinţă, El ne va întări în suferinţele noastre şi ne va 
elibera în felul Său şi la timpul stabilit de El.

Adresaţi următoarele întrebări:

• Cum v- a ajutat Domnul când aţi avut parte de încercări?
• Ce vă ajută să vă supuneţi voinţei Sale şi să acceptaţi timpul 

stabilit de El?

Ajutaţi cursanţii să înţeleagă că atât Zeezrom, cât şi Amulec 
s- au încrezut în Dumnezeu în suferinţele lor şi au fost răsplătiţi 
potrivit voinţei Sale şi la timpul stabilit de El.

Cereţi unei jumătăţi din clasă să citească Alma 15:5–12 şi să 
identifice informaţiile despre Zeezrom care arată încrederea lui 
tot mai mare în Domnul. Cereţi celeilalte jumătăţi să studieze 
Alma 15:16, 18 şi să identifice informaţiile despre ce a sacrificat 
Amulec pentru a- L sluji pe Domnul.

Încurajaţi cursanţii să se încreadă în Domnul şi să accepte voinţa 
Sa şi timpul stabilit de El atunci când au parte de greutăţi şi su-
ferinţe. Asiguraţi- i că Dumnezeu Îşi exercită puterea şi influenţa 
într- o varietate de moduri miraculoase şi individualizate.

Recapitularea scripturilor de bază
Această lecţie marchează punctul de mijloc al părţii referitoare la 
Cartea lui Mormon din programa de învăţământ pentru seminar. 
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înveţe şi să înţeleagă mai bine 
scripturile de bază, le puteţi da un chestionar sau test pentru 
a evalua cât de bine cunosc cele 13 fragmente pe care le- au 
studiat până acum. Acesta poate fi oral sau scris, cursanţilor 
oferindu- li- se un indiciu din semnul de carte şi permiţându- li- se 
să noteze referinţa, sau poate fi o recapitulare a unora dintre 
fragmentele pe care le- au memorat. Lungimea acestei lecţii ar 
putea permite ca acest chestionar să fie completat în această 
săptămână sau puteţi anunţa că urmează a fi completat pentru 
ca respectivii cursanţi să se pregătească.

Unitatea următoare (Alma 17–24)
Fiii lui Mosia merg să propovăduiască unui popor ticălos şi 
nemilos. La început, ei trec prin multe suferinţe, dar, pe măsură 
ce le predică lamaniţilor Evanghelia, au loc miracole. Observaţi 
cum loialitatea lui Amon faţă de Dumnezeu şi rege face să existe 
multă neprihănire.
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Introducere
Pregătindu- se să le predice lamaniţilor Evanghelia, fiii 
lui Mosia au căutat îndrumarea Domnului prin post şi 
rugăciune. Domnul i- a alinat şi le- a promis că ei vor fi 
instrumente în mâinile Sale „pentru salvarea multor 
suflete” (Alma 17:11). Înainte de aceasta, într- o reve-
laţie dată tatălui lor, El le promisese: „Îi voi salva… din 

mâinile lamaniţilor” (Mosia 28:7). Întăriţi de promisiu-
nile Domnului şi fiind încrezători în faptul că se vor în-
tâlni din nou într- o zi, ei s- au separat pentru a împărtăşi 
Evanghelia în zone diferite. Amon a plecat în ţara lui 
Ismael, unde s- a pregătit să propovăduiască oamenilor 
de acolo slujind regelui lor.

LECŢIA 81

alma 17

Sugestii pentru predare

Alma 17:1–16
Fiii lui Mosia au cercetat scripturile, s- au rugat şi au postit pentru a putea 
cunoaşte cuvântul lui Dumnezeu şi a propovădui cu putere.
Înainte de oră, scrieţi pe tablă următoarea afirmaţie incompletă: „Singurul şi cel mai 
important lucru pe care puteţi să- l faceţi pentru a vă pregăti pentru chemarea de a sluji [într- o 
misiune] este să…” (Vă veţi referi la aceasta puţin mai târziu în timpul lecţiei.)
Întrebaţi cursanţii dacă au fost prezenţi când rudele sau prietenii lor au venit acasă din mi-
siuni în care au slujit cu credinţă. Invitaţi câţiva cursanţi să descrie trăsăturile asemănătoare 
cu ale lui Hristos ale acestor misionari când au revenit.
• Ce schimbări pozitive aţi văzut la ei după misiunile lor? Ce credeţi că a provocat aceste 

schimbări?
Explicaţi că, după ce au propovăduit Evanghelia timp de 14 ani în ţara lui Nefi, fiii lui Mosia 
au revenit în Zarahemla după ce s- au reîntâlnit cu Alma. Dacă respectivii cursanţi au 
nevoie de o scurtă recapitulare a povestirii despre Alma şi fiii lui Mosia, adresaţi întrebările 
de mai jos. 
• Care a fost relaţia dintre Alma şi fiii lui Mosia? (În cazul în care cursanţii au nevoie de 

ajutor pentru a răspunde la această întrebare, gândiţi- vă să le cereţi să citească rezumatul 
capitolului Mosia 27.)

Explicaţi că, în timp ce Alma predicase pocăinţa şi stabilise Biserica printre nefiţi în ţara lui 
Zarahemla şi în alte ţări, fiii lui Mosia predicaseră Evanghelia lamaniţilor în ţara lui Nefi. 
(Puteţi folosi semnul de carte despre Cartea lui Mormon când oferiţi aceste explicaţii.) 
Numele fiilor lui Mosia au fost Amon, Aaron, Omner şi Himni (vezi Mosia 27:34). În Alma 
17–26 se relatează unele dintre experienţele lor misionare.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 17:1–2.
• Ce a simţit Alma când şi- a revăzut prietenii? De ce credeţi că a avut acele sentimente?
Îndreptaţi atenţia cursanţilor asupra declaraţiei incomplete pe care aţi scris- o pe tablă 
înainte de începerea lecţiei. Invitaţi cursanţii să propună diferite cuvinte care ar putea com-
pleta această declaraţie. Împărtăşiţi- le apoi modul în care vârstnicul David A. Bednar, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a completat această declaraţie: „Cel mai important 
lucru pe care- l puteţi face pentru a vă pregăti pentru o chemare de a sluji [în misiune] este 
acela de a deveni misionar cu mult timp înainte de a merge într- o misiune („Să devenim 
misionari”, Ensign sau Liahona, nov. 2005, p. 45). Completaţi afirmaţia pe tablă.
Subliniaţi că o modalitate de a putea şti cum să devenim misionari este să învăţăm despre 
slujirea misionarilor credincioşi din scripturi. Invitaţi membrii clasei să citească, în gând, 
Alma 17:2–4 şi să caute motivele pentru care fiii lui Mosia au avut succes în a le face cunos-
cut adevărul oamenilor.

Recapitularea 
contextului
Recapitularea informa-
ţiilor privind contextul îi 
poate ajuta pe cursanţi 
să înţeleagă mai bine un 
eveniment sau învă-
ţăturile din scripturi. 
Când ajutaţi cursanţii să 
recapituleze un astfel 
de material, indicaţi- le 
referinţe concrete care 
să- i ajute să găsească 
informaţiile de care au 
nevoie.
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• Ce anume din ceea ce au făcut fiii lui Mosia i- a ajutat să devină misionari de succes? 
(Răspunsurile ar putea fi că ei „[au cercetat] scripturile cu sârguinţă”, s- au rugat şi au 
postit.) 

• Ce binecuvântări au primit pentru că au studiat, au postit şi s- au rugat? (Pe măsură ce 
cursanţii răspund la această întrebare, ajutaţi- i să identifice următorul principiu: Când 
cercetăm scripturile, ne rugăm şi postim, Îl putem primi pe Duhul Sfânt şi putem 
propovădui cu putere.)

Rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Bednar, în care se arată 
ce putem face pentru a deveni misionari:

„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 
misionarii, să vă rugaţi aşa cum o fac misionarii 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 îndemnurile 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…
Pregătirea pe care o descriu nu este orientată numai către slujirea dumneavoastră misio-
nară, ca tânăr în vârstă de 19, 20 sau 21 de ani… Vă pregătiţi pentru o muncă misionară ce 
va dura toată viaţa… Noi suntem întotdeauna misionari” („Să devenim misionari”, p. 46).
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să pună în practică principiile predate de vârstnicul Bednar şi în 
Alma 17:2–4, rugaţi- i să scrie în caietele pentru seminar şi jurnalele pentru studiul scrip-
turilor despre ce vor face pentru a deveni misionari înainte de a fi chemaţi să slujească în 
misiune.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 17:9 şi să identifice pentru ce s- au rugat fiii lui 
Mosia şi colegii lor. După ce cursanţii împărtăşesc ce au aflat, rugaţi- i să citească Alma 
17:10–12 şi să caute răspunsul Domnului la rugăciunile lor.
• De ce credeţi că inimile lor „au prins curaj” când au primit răspunsul Domnului la rugă-

ciunile lor?
• Alma 17:11 cuprinde promisiunea Domnului că El urma să facă din aceşti misionari 

instrumente în mâinile Sale. Ce înseamnă aceasta pentru voi? În ce fel putem fi noi 
instrumente în mâinile Domnului?

• Domnul i- a instruit pe aceşti misionari să „[arate] un exemplu bun” (Alma 17:11). De 
ce credeţi că a fi exemplu bun era un lucru important în munca lor misionară? (În timp 
ce cursanţii răspund, ajutaţi- i să identifice principiul următor: Când suntem exemple 
bune, Domnul ne poate face instrumente în mâinile Sale. Puteţi scrie acest adevăr 
pe tablă.)

• Care sunt câteva lucruri pe care oamenii le pot învăţa despre Evanghelie când văd exem-
plul nostru bun?

• Când v- au ajutat exemplele bune date de alţii?
Depuneţi mărturie despre importanţa faptului de a fi un exemplu bun şi încurajaţi- i pe cur-
sanţi să fie exemple bune pentru cei din jurul lor. Dacă vă amintiţi situaţii concrete în care 
aţi văzut cursanţi fiind exemple bune, îi puteţi lăuda pe acei cursanţi pentru ce au făcut. Nu 
faceţi complimente generale sau neclare, care ar putea să pară nesincere.
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 17:13–16 şi să se gândească cât era de dificil să li 
se propovăduiască lamaniţilor în acea vreme.
• De ce au fost dispuşi fiii lui Mosia să meargă printre lamaniţi şi să aibă parte de sufe-

rinţă? (Vezi Alma 17:16; vezi, de asemenea, Mosia 28:1–3.)

Alma 17:17–39
Amon devine slujitor al regelui Lamoni şi salvează turmele regelui.
Rezumaţi Alma 17:18–20 explicând că, înainte ca aceşti misionari să se separe pentru a pre-
dica Evanghelia în diferite zone, Amon i- a învăţat şi i- a binecuvântat. Apoi, el a mers într- o 
ţară numită Ismael. Când a intrat în acea ţară, el a fost legat şi dus în faţa regelui. Rugaţi 
doi cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Alma 17:21–25.
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• Ce credeţi că este important în faptul că Amon i- a spus regelui: „Eu voi fi slujitorul tău” 
(Alma 17:25)?

• Ce situaţii aţi văzut în care slujirea a oferit prilejuri de a împărtăşi Evanghelia?
Rezumaţi Alma 17:26–27, explicând că, în timp ce Amon păzea turmele regelui, un grup de 
lamaniţi le- au împrăştiat.
Împărţiţi membrii clasei în grupuri de câte trei cursanţi. Scrieţi următoarele referinţe scrip-
turale pe tablă: Alma 17:28–32; Alma 17:33–35; Alma 17:36–39. Rugaţi cursanţii din fiecare 
grup să împartă fragmentele între ei. Rugaţi cursanţii să- şi citească fragmentele, în gând, 
căutând răspunsuri la întrebările de mai jos. (Puteţi scrie aceste întrebări pe tablă.)
• Ce s- a întâmplat în partea ta din povestire?
• Cum i- ar fi putut ajuta acest lucru pe oameni să se pregătească pentru a primi 

Evanghelia?
• Ce trăsături a dovedit Amon că are?
Acordaţi grupurilor timp să discute despre răspunsurile lor. Apoi, întrebaţi:
• Ce putem învăţa din această relatare? (Cursanţii pot împărtăşi mai multe răspunsuri 

diferite. De exemplu, ei ar putea spune că, prin slujire, îi putem ajuta pe alţii să se 
pregătească să accepte Evanghelia sau că, atunci când slujim Domnului, putem 
avea curaj şi putem fi veseli. Îi puteți încuraja pe cursanți să scrie aceste principii în 
scripturile lor.)

Invitaţi cursanţii să scrie în jurnalele pentru studiul scripturilor ce pot face pentru a fi 
exemple de persoane care trăiesc potrivit Evangheliei. În cazul tinerelor fete, acest obiec-
tiv le poate ajuta să efectueze o experienţă suplimentară în cadrul valorii „Faptele bune” 
din Progresul personal. În cazul preoţilor, acest obiectiv îi poate ajuta să- şi înveţe şi să- şi 
îndeplinească îndatoririle aşa cum sunt menţionate în secţiunile „Îndatoririle preoţiei” şi 
„Invitarea tuturor să vină la Hristos” din Datoria faţă de Dumnezeu. 

Comentarii şi informaţii generale
Alma 17. Tinerii băieţi şi tinerele fete slujesc în 
calitate de misionari cu timp deplin.

Preşedintele Thomas S. Monson a dat următorul sfat 
tinerilor băieţi şi tinerelor fete cu privire la responsabili-
tatea de a sluji în misiuni cu timp deplin:

„Vouă, tineri băieţi din Preoţia aaronică, precum şi 
vouă, tineri băieţi care deveniţi vârstnici, vă repet ceea 
ce profeţii ne- au învăţat de multă vreme – şi anume că 
fiecare tânăr băiat demn şi capabil trebuie să se pregă-
tească să slujească în misiune. Slujirea misionară este o 
responsabilitate a preoţiei – o obligaţie pe care Domnul 
se aşteaptă s- o îndeplinim noi, cei cărora ni s- a dat atât 

de mult. Tineri băieţi, vă îndemn să vă pregătiţi să slujiţi 
în calitate de misionari. Păstraţi- vă curaţi, puri şi demni 
de a- L reprezenta pe Domnul. Menţineţi- vă sănătatea şi 
tăria. Studiaţi scripturile. Acolo unde este posibil, parti-
cipaţi la seminar sau institut. Familiarizaţi- vă cu ghidul 
pentru slujirea misionară Predicaţi Evanghelia Mea.

Sfat pentru voi, tinere surori: deşi nu aveţi aceeaşi res-
ponsabilitate a preoţiei pe care o au tinerii băieţi, aceea 
de a sluji ca misionari cu timp deplin, voi, de asemenea, 
aduceţi o contribuţie importantă în calitate de misionare, 
iar noi încurajăm slujirea voastră” („Acum când ne întâl-
nim din nou”, Ensign sau Liahona, nov. 2010, p. 5–6).
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Introducere
Regele Lamoni a fost uimit de puterea de care a dat do-
vadă Amon când a apărat turmele sale. A ajuns chiar să 
creadă că Amon era Marele Spirit. Prin puterea Duhului 
Sfânt, Amon a înţeles gândurile regelui şi a început să- l 

înveţe Evanghelia. Regele Lamoni a crezut ce l- a învăţat 
Amon, a înţeles necesitatea de a avea un Salvator, L- a 
implorat pe Domnul să aibă milă de el şi a fost copleşit 
de Spirit.

LECŢIA 82

alma 18

Sugestii pentru predare

Alma 18:1–11
Regele Lamoni este impresionat de devotamentul lui Amon.
O scurtă recapitulare a relatării de la sfârşitul capitolului Alma 17 îi va ajuta pe cursanţi să 
înţeleagă contextul din Alma 18. Îi va ajuta, de asemenea, să înţeleagă mesajul din Alma 18. 
Pentru a recapitula Alma 17, întrebaţi cursanţii dacă afirmaţiile de mai jos sunt adevărate 
sau false. Puteţi scrie răspunsurile lor pe tablă.
 1. Pentru că regelui Lamoni i- a plăcut de Amon, el a dorit să- i dea de soţie pe una dintre 

fiicele sale. (Adevărat. Vezi Alma 17:24.)
 2. Amon a spus că dorea să fie slujitorul regelui. (Adevărat. Vezi Alma 17:25.)
 3. Amon s- a temut pentru viaţa sa când un grup de lamaniţi a împrăştiat turmele regelui. 

(Fals. Vezi Alma 17:28–30.)
 4. Având o putere mare, Amon i- a înfrânt pe lamaniţi şi a tăiat braţele acelora care au ridi-

cat bâtele împotriva sa. (Adevărat. Vezi Alma 17:37–38.)
După efectuarea acestui exerciţiu, asiguraţi- vă că respectivii cursanţii cunosc răspunsurile 
corecte.
Întrebaţi- i pe cursanţi dacă au fost vreodată speriaţi ori s- au simţit nepregătiţi sau dacă au 
simţit vreodată că o însărcinare sau îndatorire a fost prea greu de îndeplinit. Spuneţi- le că, 
în lecţia de astăzi, vor învăţa principii care îi vor ajuta în astfel de situaţii.
Împărţiţi membrii clasei în două grupuri egale. Invitaţi un grup să citească Alma 18:1–4 
şi celălalt grup să citească Alma 18:8–11. În timp ce citesc, îndemnaţi- i să se gândească la 
modul în care devotamentul lui Amon a pregătit calea pentru ca el să propovăduiască lui 
Lamoni şi poporului său. După ce li s- a acordat suficient timp să citească, adresaţi urmă-
toarele întrebări:
• Ce idei au avut regele şi slujitorii săi despre identitatea lui Amon?
• Potrivit celor relatate în Alma 18:2, 4, care a crezut Lamoni că a fost scopul venirii lui 

Amon? (Să- i pedepsească pe oameni din cauza crimelor lor şi să- l împiedice pe Lamoni 
să ucidă şi mai mulţi dintre slujitorii săi.)

• Potrivit relatării din Alma 18:10, ce l- a impresionat pe Lamoni pe lângă puterea de care 
a dat dovadă Amon când a apărat turmele sale? (Puteţi îndemna cursanţii să marcheze 
cuvintele devotamentul şi devotat.)

Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie incompletă: Când slujim cu devotament altora…
Rugaţi cursanţii să se gândească, în timp ce continuă să studieze Alma 18, cum pot com-
pleta fraza.
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Alma 18:12–43
În timp ce Amon propovăduieşte despre planul mântuirii, Lamoni înţelege că are 
nevoie de Salvator.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă puterea învăţăturilor lui Amon şi marea schimbare 
pe care a început s- o simtă regele Lamoni, rugaţi cursanţii să citească pe roluri din Alma 
18:12–35. Alegeţi patru cursanţi şi desemnaţi fiecăruia un rol. Un cursant va avea rolul 
povestitorului, iar ceilalţi trei vor citi cuvintele lui Amon, ale regelui Lamoni şi ale unuia 
dintre slujitorii regelui. Îi puteţi ajuta pe cursanţi să se pregătească repartizându- le rolurile 
din timp, poate cu o zi înainte sau chiar înainte de începerea orei.
Rugaţi- i pe cei patru cursanţi să- şi citească rolurile din Alma 18:12–15. Rugaţi membrii 
clasei să urmărească în scripturi şi să caute efectul pe care l- a avut slujirea lui Amon asupra 
lui Lamoni. După ce se citeşte versetul 15, întrerupeţi citirea pe roluri şi rugaţi cursanţii să 
împărtăşească ce au găsit.
• De ce credeţi că Lamoni a păstrat tăcerea în faţa lui Amon? (Dacă este necesar, ajutaţi- i 

pe cursanţi să- şi amintească faptul că lui Lamoni îi era teamă din cauza omorurilor pe 
care le comisese şi gândea că Amon era Marele Spirit şi venise să- l pedepsească.)

Continuaţi citirea pe roluri din Alma 18:16–21. Încurajaţi membrii clasei să caute dovezi ale 
faptului că puterea lui Dumnezeu era cu Amon.
• Cum l- a ajutat Spiritul lui Dumnezeu pe Amon în această situaţie?
• Ce a dorit Lamoni să afle de la Amon?
• În acest punct al relatării, ce a aflat Lamoni despre Amon? (El a aflat că Amon a folosit o 

putere neobişnuită şi că putea şti gândurile altor oameni.)
Indicaţi cursanţilor afirmaţia incompletă pe care aţi scris- o pe tablă: Când slujim cu devota-
ment altora…
• Pe baza a ceea ce am învăţat astăzi din Alma 17–18, cum aţi completa această frază? 

(Cursanţii pot împărtăşi mai multe răspunsuri diferite. Rezumând răspunsurile lor, com-
pletaţi afirmaţia de pe tablă astfel: Când slujim cu devotament altora, îi putem ajuta 
să se pregătească pentru a primi adevărurile Evangheliei.)

Invitaţi participanţii să- şi citească rolurile din Alma 18:22–32. Rugaţi membrii clasei să 
urmărească în scripturi şi să caute adevăruri pe care Amon le- a propovăduit lui Lamoni. Le 
puteţi sugera cursanţilor să- şi marcheze aceste adevăruri în scripturile lor. Rugaţi- i apoi să 
împărtăşească adevărurile pe care le- au identificat. Scrieţi răspunsurile lor pe tablă.
Invitaţi participanţii să- şi citească rolurile din Alma 18:33–35. Rugaţi membrii clasei să 
caute modul în care Amon şi- a explicat capacitatea de a cunoaşte gândurile regelui şi de 
a apăra turmele regelui. După ce participanţii au terminat de citit, mulţumiţi- le pentru 
ajutorul lor. Invitaţi cursanţii să împărtăşească ce au găsit. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să 
înţeleagă cum l- a binecuvântat Dumnezeu pe Amon să poată sluji lui Lamoni şi poporului 
său, adresaţi următoarele întrebări:
• Care au fost câteva lucruri pe care a putut să le facă Amon şi care au depăşit capacitatea 

sa naturală?
Arătaţi că, atunci când Amon a slujit regelui Lamoni, el a slujit, de asemenea, Tatălui Ceresc 
şi lui Isus Hristos. Scrieţi, pe tablă, următoarele: Când slujim cu devotament Tatălui Ceresc şi 
lui Isus Hristos…
• Pe baza a ceea ce aţi învăţat din exemplul lui Amon, cum aţi completa această frază? 

(Cursanţii pot împărtăşi mai multe răspunsuri diferite. Rezumând răspunsurile lor, com-
pletaţi afirmaţia de pe tablă astfel: Când slujim cu devotament Tatălui Ceresc şi lui 
Isus Hristos, capacitatea noastră de a face lucrarea Lor creşte.)

• Cum s- ar putea aplica acest principiu cuiva care se teme ori se simte nepregătit sau simte 
că o însărcinare sau o îndatorire este prea grea?

• Când aţi simţit că Tatăl Ceresc şi Isus Hristos v- au ajutat să faceţi lucrarea Lor? (Puteţi 
împărtăşi cum Tatăl Ceresc şi Isus Hristos v- au mărit capacităţile atunci când Le- aţi slujit. 
Sau puteţi împărtăşi un exemplu din viaţa altcuiva.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să pună în practică acest principiu, scrieţi pe tablă principiile de 
mai jos. Rugaţi cursanţii să- şi scrie răspunsul la una dintre aceste întrebări.

Pregătiţi cursanţii 
din timp pentru 
a citi pe roluri.
Când citesc pe roluri, 
participanţii nu- şi joacă 
rolurile. Dar trebuie 
să fie pregătiţi să le 
citească clar şi conş-
tienţi de importanţa lor. 
Asiguraţi- vă că îşi înţeleg 
rolurile şi că au timp 
suficient pentru a studia 
părţile care le revin. Le 
puteţi distribui însărci-
nările din timp, pentru 
a se putea familiariza 
cu relatarea şi a exersa 
citirea propriilor roluri.
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Cum v- ar putea ajuta acest principiu în îndeplinirea responsabilităţilor actuale sau viitoare?
Cum puteţi fi mai devotaţi, pentru a putea simţi că Domnul vă măreşte capacitatea de a face 
lucrarea Sa?

Explicaţi că modul în care Amon i- a propovăduit lui Lamoni, în Alma 18:36–39, este o me-
todă folosită de misionari astăzi. El a propovăduit despre planul mântuirii, inclusiv despre 
creare, căderea lui Adam şi a Evei şi ispăşirea lui Isus Hristos. Rugaţi cursanţii să mediteze 
la următoarea întrebare: 
• De ce credeţi că este important să propovăduim despre creare şi cădere atunci când 

propovăduim despre ispăşirea lui Isus Hristos?
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Russell M. Nelson, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„Înainte de a putea înţelege ispăşirea lui Hristos… trebuie să înţelegem, întâi, căderea lui 
Adam. Şi, înainte de a putea înţelege căderea lui Adam, trebuie să înţelegem, întâi, crearea. 
Aceste trei componente esenţiale ale planului salvării sunt legate una de alta…
Viaţa veşnică, devenită posibilă prin ispăşire, este scopul suprem al creării” („The Atone-
ment”, Ensign, nov. 1996, p. 33, 35).
Dacă aceste trei doctrine nu sunt menţionate deja pe tablă, adăugaţi- le listei pe care aţi 
scris- o în timpul citirii pe roluri. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 18:36–39. 
Rugaţi membrii clasei să urmărească în scripturi, căutând elemente ale creării, căderii şi is-
păşirii în învăţăturile pe care Amon le- a propovăduit lui Lamoni. Rugaţi- i să împărtăşească 
ce au găsit.
• Cum ar fi putut aflarea doctrinelor despre creare, cădere şi ispăşire să- l ajute pe Lamoni 

să înţeleagă că are nevoie de un Salvator?
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 18:40–43 şi să identifice pentru ce s- a rugat 
Lamoni ca urmare a învăţăturilor primite de la Amon. Puteţi să- i îndemnaţi pe cursanţi să 
marcheze cuvintele lui Lamoni.
• Ce a arătat rugăciunea lui Lamoni că a înţeles el despre sine şi poporul său? (El a înţeles 

că ei păcătuiseră şi aveau nevoie de iertare.)
• Ce putem învăţa de la Lamoni despre ce se întâmplă când înţelegem că avem nevoie 

de Salvator? (Pe măsură ce cursanţii răspund la această întrebare, ajutaţi- i să identi-
fice următorul principiu: Când vom înţelege că avem nevoie de Salvator, vom dori 
să ne pocăim. Puteţi îndemna cursanţii să scrie acest principiu în scripturile lor lângă 
Alma 18:40–41. Arătaţi că, deşi experienţele personale cu privire la pocăinţă sunt dife-
rite, noi toţi putem urma exemplul regelui Lamoni când cerem cu sinceritate mila lui 
Dumnezeu.)

Invitaţi cursanţii să- şi scrie răspunsul la întrebarea următoare:
• Ce puteţi face pentru a vă aduce aminte că aveţi nevoie de Salvator?



301

aLMa 18

Comentarii şi informaţii generale
Alma 18:36–39. Să predăm planul salvării.

Când Amon i- a propovăduit lui Lamoni, „el a început cu 
crearea lumii” şi, apoi, a propovăduit „despre căderea 
omului” (Alma 18:36). În cele din urmă, el „le- a dezvă-
luit [regelui şi slujitorilor săi] despre planul mântuirii”, 
în special „despre venirea lui Hristos” (Alma 18:39). În 
acelaşi fel, Aaron a propovăduit aceste doctrine tatălui 
lui Lamoni (vezi Alma 22:12–14).

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a numit aceste doctrine fundamen-
tale – crearea, căderea şi ispăşirea – „cei trei piloni ai 
veşniciei” şi „cele mai mari evenimente care au avut loc 
vreodată în toată veşnicia”. El a explicat:

„Dacă vom ajunge să îi înţelegem, atunci întreaga 
schemă eternă a lucrurilor va căpăta sens şi noi vom 
putea lucra la salvarea noastră…

Aceştia trei sunt temeliile pe care se aşază toate lu-
crurile. Fără unul dintre ei, toate lucrurile şi- ar pierde 
scopul şi sensul, iar planurile şi proiectele Divinităţii 
ar deveni zadarnice” („The Three Pillars of Eternity” 
[cuvântare rostită în cadrul adunării de devoţiune 

desfăşurată în data de 17 febr. 1981 la Universitatea 
Brigham Young], p. 1, speeches. byu. edu).

Vârstnicul Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a explicat că fiecare componentă a 
planului este esenţială:

„Planul a făcut să fie necesară crearea şi aceasta, la 
rândul ei, a făcut să fie necesare atât căderea, cât şi 
ispăşirea. Acestea sunt cele trei componente fundamen-
tale ale acestui plan. Crearea unei planete paradisiace 
a venit de la Dumnezeu. Viaţa muritoare şi moartea au 
venit, în lume, prin căderea lui Adam. Nemurirea şi po-
sibilitatea de a avea viaţa veşnică au fost asigurate prin 
ispăşirea lui Isus Hristos. Crearea, căderea şi ispăşirea 
au fost planificate cu mult timp înainte ca lucrarea de 
creare să înceapă” („The Creation”, Ensign, mai 2000, 
p. 84).

Pe lângă faptul că au propovăduit aceleaşi doctrine, 
Amon şi Aaron au folosit metode similare de propo-
văduire. Ei au propovăduit cu simplitate, astfel încât 
ascultătorii lor să poată înţelege (vezi Alma 18:24–30; 
22:7–11). Ei au propovăduit din scripturi (vezi Alma 
18:36–39; 22:12–14). Învăţăturile lor i- au determinat pe 
alţii să se roage (vezi Alma 18:40–41; 22:15–18).
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Introducere
Regele Lamoni a trăit experienţa schimbării în inimă, 
ceea ce a dus la convertirea soţiei sale şi a multor 
oameni din poporul său. Amon şi regele Lamoni au că-
lătorit, apoi, la Midoni pentru a- i elibera din închisoare 
pe fraţii lui Amon. Pe drum, ei l- au întâlnit pe tatăl 
lui Lamoni, rege peste toată ţara. Regele a fost uimit 

de cuvintele lui Lamoni şi Amon, de tăria lui Amon şi 
de dragostea lui Amon pentru Lamoni. Inima sa a fost 
înduioşată şi el i- a asigurat că fraţii lui Amon aveau să 
fie eliberaţi din închisoare. El şi- a exprimat dorinţa de a 
învăţa despre cuvintele pe care le auzise de la fiul său şi 
de la Amon.

LECŢIA 83

alma 19–20

Sugestii pentru predare

Alma 19
Regele Lamoni şi mulţi oameni din poporul său se pocăiesc şi sunt botezaţi.
Întrebaţi- i pe cursanţi:
• Când aruncaţi o piatră în apă, ce se întâmplă cu apa?
În timp ce cursanţii descriu efectul unei pietre aruncate în apă, desenaţi următoarea ima-
gine pe tablă, fără a include cuvintele.

Scrieţi, pe tablă, următoarele: 
Când ne împărtăşim mărturiile şi suntem exemple de neprihănire, putem…

Invitaţi cursanţii să- şi aducă aminte această afirmaţie pe parcursul lecţiei şi să se gândească 
la modul în care ar putea s- o completeze.
• Cum pot fi faptele unei persoane precum piatra care a fost aruncată în apă? (Ajutaţi- i pe 

cursanţi să înţeleagă faptul că, precum undele care pornesc din punctul în care piatra a 
lovit apa, alţi oameni pot fi influenţaţi de faptele noastre.)

Scrieţi Amon pe primul inel al imaginii.
• Cine a fost prima persoană căreia i- a propovăduit Amon? (Dacă respectivii cursanţi au 

nevoie de ajutor pentru a răspunde la această întrebare, le puteţi sugera să recitească 
rezumatul capitolului Alma 18. Scrieţi regele Lamoni pe al doilea inel al imaginii.)

Rezumaţi Alma 18:40–43 şi 19:1–5 explicând că, atunci când regele Lamoni l- a ascultat pe 
Amon, el şi- a recunoscut propria păcătoşenie şi faptul că avea nevoie de Salvator. El L- a 
implorat pe Domnul pentru a- i arăta milă şi, apoi, a căzut la pământ. Crezând că era mort, 
slujitorii l- au dus la soţia sa şi l- au aşezat pe un pat. După două zile şi două nopţi, slujitorii 
erau pe cale să- i ducă trupul la mormânt, moment în care regina a spus că dorea să- i vor-
bească lui Amon. Ea nu credea că Lamoni era mort şi dorea ca Amon să meargă la el.
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 19:6 şi să caute o expresie care simt ei că descrie 
deosebit de bine experienţa trăită de Lamoni. Rugaţi câţiva cursanţi să citească expresiile 
pe care le- au ales. Întrebaţi- i de ce au ales acele expresii.
Scrieţi cuvântul regina pe următorul inel al imaginii. Rugaţi cursanţii să cerceteze Alma 
19:7–11 pentru a vedea cum a influenţat- o pe regină această experienţă.
• Ce putem învăţa despre regină din aceste versete? (Răspunsurile ar putea fi că ea şi- a 

iubit soţul, că a avut încredere în Amon şi că a avut o credinţă mare.)

amon
regele 
Lamoni

regina
slujitorii 

lui Lamoni
abiş

mulţi alţi 
lamaniţi
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Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 19:12–14. Invitaţi- i pe ceilalţi cursanţi să 
urmărească în scripturi, acordând atenţie deosebită modului în care Lamoni îşi exprimă 
credinţa.
• Ce adevăruri învăţase Lamoni în cele două zile precedente?
• Lamoni, regina şi Amon au fost „cuprinşi de Spirit” şi „[cuprinşi] de bucurie”. Când aţi 

simţit influenţa Spiritului în mod puternic? Când aţi simţit o bucurie mare?
Scrieţi slujitorii lui Lamoni pe următorul inel al imaginii. Invitaţi un cursant să citească, cu 
glas tare, Alma 19:15–16. Rugaţi membrii clasei să caute dovezi că aceşti slujitori se întor-
ceau către Dumnezeu.
• Ce cuvinte şi expresii arată că slujitorii se întorceau către Dumnezeu?
Scrieţi Abiş pe inelul următor. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 19:17. Invi-
taţi membrii clasei să caute cum a fost Abiş influenţată de aceste evenimente.
• Ce a făcut Abiş? Ce a sperat ea că avea să se întâmple datorită faptelor sale?
Puteţi oferi unui cursant prilejul de a rezuma Alma 19:18–28. Acordaţi- le timp pentru a citi, 
în gând, aceste versete. Cereţi, apoi, unui voluntar să relateze povestirea cu propriile cu-
vinte. Permiteţi altor cursanţi să- l ajute. Dacă este necesar, ajutaţi- i să includă informaţiile 
de mai jos. După ce au auzit veştile de la Abiş, oamenii s- au adunat în casa regelui. Când 
i- au văzut pe Amon, pe rege, pe regină şi pe slujitori fără cunoştinţă, ei au început să se 
certe. Un om a încercat să- l ucidă pe Amon, dar a căzut mort. Unii au pretins că Amon era 
Marele Spirit, iar alţii au spus că el era un monstru. Când Abiş a văzut această dispută care 
a izbucnit ca urmare a faptului că îi adusese pe oameni împreună, ea a fost foarte tristă.
Îndemnaţi- i pe cursanţi să se gândească ce ar fi putut face ei în situaţia lui Abiş. Rugaţi apoi 
un cursant să citească, cu glas tare, Alma 19:29.
• În ce fel arată faptele lui Abiş tăria mărturiei ei? Cum a dovedit regina că primise o 

mărturie?
Citiţi, cu glas tare, Alma 19:30–36. Rugaţi cursanţii să urmărească în scripturi şi să se gân-
dească la efectul pe care mărturia şi exemplul lui Amon l- au avut asupra altora.
Scrieţi mulţi alţi lamaniţi pe ultimul inel din imagine.
Rugaţi cursanţii să completeze afirmaţia pe care aţi scris- o pe tablă la începutul orei. Un 
principiu pe care ar putea să- l exprime este acela că, atunci când ne împărtăşim mărtu-
riile şi suntem exemple de neprihănire, îi putem ajuta pe alţii să se întoarcă spre 
Domnul. 
• Când v- a influenţat în bine exemplul sau mărturia cuiva?
Invitaţi cursanţii să mediteze la modul în care mărturiile şi exemplul lor îi pot influenţa 
pe membrii familiei lor, pe prietenii şi comunitatea lor. Rugaţi- i să scrie, în caietele pentru 
seminar sau jurnalele pentru studiul scripturilor, un răspuns la întrebarea următoare:
• Ce puteţi face astăzi, fapte care să poată avea o influenţă bună asupra oamenilor din 

jurul vostru?
Încurajaţi- i pe cursanţi să permită mărturiilor şi exemplelor lor de neprihănire să- i influen-
ţeze pe alţii aşa cum o piatră provoacă unde în apă. Spuneţi cursanţilor că, într- o lecţie 
viitoare (lecţia 85), le- aţi putea cere să- şi împărtăşească aceste experienţe.

Alma 20
Tatăl regelui Lamoni doreşte să înveţe despre Evanghelie şi începe să trăiască 
experienţa schimbării în inimă.
Invitaţi cursanţii să se gândească la un moment în care au fost trataţi cu duritate sau 
nedrept.
Explicaţi că Amon şi Lamoni s- au aflat într- o situaţie în care au fost trataţi cu duritate. Su-
bliniaţi că putem învăţa lecţii importante din reacţiile lor la modul în care au fost trataţi.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să se familiarizeze cu relatarea din Alma 20, rezumaţi Alma 
20:1–7 în felul de mai jos. Lamoni a dorit sa- l ducă pe Amon să- l cunoască pe tatăl său, 
care era rege al întregii ţări. Domnul i- a revelat lui Amon că nu trebuia să meargă pentru 
că tatăl lui Lamoni avea să încerce să- l omoare. Domnul a revelat, de asemenea, că Aaron, 
fratele lui Amon, şi doi colegi ai săi erau în închisoare în ţara Midoni. Amon a dorit să- şi 
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elibereze fraţii. Auzind că Amon aflase aceste lucruri prin revelaţie, Lamoni a mers să- l 
ajute pe Amon să- şi elibereze fraţii.
Înainte de începerea orei, copiaţi pe tablă următorul tabel sau pregătiţi foi de prezentare cu 
acesta pentru toţi cursanţii:

1. alma 20:8–13 Ce sentimente aţi avea dacă v- aţi afla în situaţia lui amon şi cineva v- ar acuza 
că minţiţi şi jefuiţi?

2. alma 20:14–16 Ce învăţăminte putem desprinde din răspunsul pe care Lamoni l- a dat tatălui 
său?

3. alma 20:17–25 Când tatăl lui Lamoni a înţeles că amon l- ar fi putut ucide, ce i- a oferit el lui 
amon? Ce a cerut amon în schimb?

4. alma 20:26–27 În ce fel l- a influenţat dragostea lui amon faţă de Lamoni pe tatăl lui Lamoni? 
În ce fel l- au influenţat cuvintele lui amon şi Lamoni pe tatăl lui Lamoni?

Cereţi cursanţilor să lucreze în echipe de câte doi. Rugaţi membrii echipelor să citească 
versetele scrise în rândurile 1–2 şi să discute răspunsurile la întrebările care le însoţesc. 
Încurajaţi- i să fie pregătiţi să- şi împărtăşească răspunsurile membrilor clasei.
După ce cursanţii au discutat, pe echipe, rândurile 1–2, rugaţi câţiva dintre ei să împărtă-
şească ce au învăţat. Apoi, întrebaţi:
• Ce principii putem învăţa din aceste versete? (În timp ce cursanţii răspund, ajutaţi- i să 

identifice principiul următor: Ne putem depune mărturiile prin cuvinte şi prin exem-
plu, chiar şi atunci când alţii încearcă să ne convingă să facem ce este rău. Puteţi 
sugera cursanţilor să scrie acest principiu în dreptul versetului Alma 20:15.)

Invitaţi membrii echipelor să citească versetele scrise în rândurile 3–4 şi să discute despre 
întrebările care le însoţesc. Rugaţi- i să împărtăşească ce au aflat. Apoi, întrebaţi:
• Ce principii putem învăţa din aceste versete? (Cursanţii ar putea împărtăşi mai multe 

principii, dar asiguraţi- vă că le este clar următorul principiu: Când arătăm dragoste şi 
propovăduim adevărul, îi putem ajuta pe alţii să- şi înmoaie inimile şi să devină 
receptivi la Evanghelie. Puteţi îndemna cursanţii să scrie acest principiu în scripturile 
lor lângă Alma 20:26–27.)

Invitaţi cursanţii să împărtăşească experienţe pe care le- au trăit şi care demonstrează ade-
vărul unuia dintre principiile pe care le- au identificat în Alma 20. Şi dumneavoastră puteţi 
împărtăşi o experienţă personală.
Încheiaţi încurajându- i pe cursanţi să caute îndrumarea Spiritului cu privire la modul în 
care ar putea pune în practică, în vieţile lor, aceste două principii.
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Introducere
Aaron, fratele lui Amon, a propovăduit amaleciţilor, 
dar ei au respins mesajul său despre ispăşirea lui Isus 
Hristos. Apoi, el a predicat în Midoni, unde el şi câţiva 
colegi au fost duşi la închisoare. Ei au rămas credincioşi 
în perioada grea prin care au trecut şi, după ce Amon şi 
regele Lamoni i- au eliberat, şi- au continuat misiunea de 

a împărtăşi Evanghelia. După ce a fost pregătit văzând 
exemplul lui Amon, tatăl lui Lamoni a învăţat de la 
Aaron ce înseamnă să fii „născut din Dumnezeu” (Alma 
22:15). Tatăl lui Lamoni a aflat că, dacă se pocăia de pă-
catele sale, el putea ajunge să- L cunoască pe Dumnezeu 
şi, în cele din urmă, să primească viaţa veşnică.

LECŢIA 84

alma 21–22

Sugestii pentru predare

Alma 21
Aaron şi fraţii săi predică Evanghelia în pofida încercărilor şi a faptului că sunt 
aruncaţi în închisoare.
Întrebaţi cursanţii dacă au simţit vreodată că au făcut tot ce au putut pentru a ţine porun-
cile, dar s- au confruntat totuşi cu încercări ori s- au simţit descurajaţi. Invitaţi- i să menţio-
neze unele situaţii în care oamenii ar putea avea acest sentiment.
Explicaţi că, în timp ce Amon a reuşit să- i înveţe pe regele Lamoni şi poporul său, în altă 
parte a ţării, Aaron şi colegii săi s- au confruntat cu dificultăţi mari. În timp ce cursanţii stu-
diază exemplul lui Aaron şi al colegilor săi, încurajaţi- i să caute învăţăminte care îi pot ajuta 
când se confruntă cu încercări sau se simt descurajaţi.
Scrieţi, pe tablă, următoarele referinţe scripturale: Alma 21:1–4; Alma 21:5–8; Alma 21:9–11; 
Alma 21:12–15; şi Alma 20:29–30. Împărţiţi membrii clasei în cinci grupuri. Repartizaţi fie-
cărui grup unul dintre fragmentele din scripturi scrise pe tablă. Rugaţi cursanţii să se pregă-
tească să prezinte un scurt rezumat al fragmentelor ce le- au fost repartizate şi să descrie 
greutăţile pe care le- au îndurat Aaron şi colegii săi. După câteva minute, invitaţi cursanţi 
din fiecare grup să împărtăşească ce au aflat.
• Cum au îndurat încercările Aaron şi fraţii săi? (Vezi Alma 20:29; 21:9, 12, 15.)
• Una dintre încercările cu care s- a confruntat Aaron a fost opoziţia pe care au 

manifestat- o amaleciţii în timp ce el le- a propovăduit (vezi Alma 21:5–10). Ce putem 
face când cineva vrea să discute în contradictoriu cu noi despre religie sau să ne conteste 
crezurile?

Reamintiţi cursanţilor întrebarea de la începutul acestei lecţii. Aaron şi fraţii săi au lu-
crat din greu pentru a face aşa cum i- a îndrumat Domnul, dar s- au confruntat totuşi cu 
dificultăţi. Rugaţi cursanţii să se gândească ce ar fi simţit dacă ar fi trăit experienţele trăite 
de Aaron şi colegii săi. Ce ar fi putut să dorească să facă după ce ar fi suferit şi ar fi fost 
aruncaţi în închisoare, departe de casă, de dragul Evangheliei? I- aţi putea întreba dacă ar fi 
dorit să meargă acasă.
Scrieţi pe tablă următorul principiu: Dacă vom continua să trecem cu credinţă prin 
încercări, Domnul ne va ajuta să facem lucrarea Sa. Invitaţi un cursant să citească, cu 
glas tare, Alma 21:16–17. Rugaţi restul membrilor clasei să urmărească în scripturi şi să 
identifice cum i- a ajutat Domnul pe Aaron şi fraţii săi să facă lucrarea Sa. Invitaţi cursanţii 
să împărtăşească ce au identificat.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să pună în practică principiul scris pe tablă, întrebaţi ce fel de 
lucrare doreşte Dumnezeu ca ei să facă acum şi cu ce încercări s- ar putea confrunta în timp 
ce încearcă să realizeze lucrarea. (Puteţi sublinia că, pe lângă munca misionară, cursanţii 
pot participa la lucrarea lui Dumnezeu mergând la adunările Bisericii, îndeplinind che-
mări şi însărcinări, slujind altora, întărindu- şi mărturiile şi devenind mai asemănători lui 
Hristos.)

Ajutaţi- i pe cursanţi 
să pună în practică 
doctrine şi principii
Stabiliţi, rugându- vă, 
cum îi puteţi ajuta pe 
cursanţi să identifice şi să 
pună în practică doctrina 
şi principiile cuprinse 
în această lecţie având 
în vedere condiţiile de 
viaţă ale fiecăruia.
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Invitaţi cursanţii să împărtăşească modul în care au ajuns să ştie că principiul scris pe tablă 
este adevărat. Vă puteţi împărtăşi mărturia despre modul în care Domnul ne ajută să reali-
zăm lucrarea Sa când continuăm să trecem cu credinţă prin încercări. Rugaţi cursanţii să se 
gândească la momente din viitor în care ar putea fi necesar să treacă prin încercări în timp 
ce vor face lucrarea Domnului.
Rezumaţi Alma 21:18–23 explicând că, după ce au ajutat la eliberarea din închisoare a lui 
Aaron şi a fraţilor săi, Amon şi Lamoni au revenit în ţara lui Ismael, unde au continuat să 
predice Evanghelia. Lamoni a acordat libertate religioasă poporului său.

Alma 22
Aaron propovăduieşte Evanghelia tatălui lui Lamoni, care crede şi este născut din 
Dumnezeu.
Scrieţi pe tablă următoarele întrebări: 

De ce doriţi să primiţi viaţa veşnică?
La ce aţi fi dispuşi să renunţaţi pentru a primi viaţa veşnică? 

Explicaţi că „viaţa veşnică sau exaltarea înseamnă a moşteni un loc în cel mai înalt grad 
de glorie al împărăţiei celestiale, unde vom trăi în prezenţa lui Dumnezeu şi unde vom 
continua să existăm ca familii (vezi D&L 131:1–4)… Acest dar este posibil prin intermediul 
ispăşirii lui Isus Hristos” (Fideli credinţei: referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 192). Spuneţi, 
pe scurt, cursanţilor de ce doriţi să primiţi viaţa veşnică. În timp ce faceţi aceasta, puteţi 
expune o fotografie cu familia dumneavoastră sau o imagine a Salvatorului. Rugaţi apoi 
cursanţii să mediteze asupra întrebărilor de pe tablă în timp ce studiază împreună Alma 22.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 22:1.
• Ce vă amintiţi despre tatăl lui Lamoni din lecţia anterioară? (Puteţi invita un cursant să 

rezume Alma 20.)
• Potrivit relatării din Alma 20:27, ce i- a cerut lui Amon tatăl lui Lamoni? (Să- l înveţe.)
Rezumaţi Alma 22:2–3 explicând că, deşi tatăl lui Lamoni dorise să- l vadă pe Amon şi să fie 
învăţat de el, el a fost nerăbdător să înveţe chiar şi atunci când, în locul lui, a venit Aaron.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 22:5–6. Rugaţi- i pe membrii clasei să 
urmărească în scripturile lor şi să afle ce a dorit să ştie tatăl lui Lamoni. Rugaţi- i să împăr-
tăşească ce au aflat.
Împărţiţi- i pe membrii clasei în grupuri mici. Invitaţi grupurile să citească Alma 22:7–14 şi 
să întocmească o listă cu doctrinele pe care Aaron le- a propovăduit tatălui lui Lamoni. (Ar 
putea menţiona, de exemplu, că el a propovăduit despre creare, cădere şi ispăşire.) După ce 
grupurile şi- au întocmit listele, rugaţi un cursant să le împărtăşească membrilor clasei lista 
cu doctrine pe care a creat- o grupul său. Puteţi ruga cursantul să scrie lista pe tablă. Invitaţi 
apoi alţi cursanţi să scrie alte doctrine incluse de grupurile lor pe listele lor.
• Cum răspund aceste doctrine întrebării adresate de rege în Alma 22:6?
Invitaţi cursanţii să cerceteze, în linişte, Alma 22:15 şi să afle la ce dorea tatăl regelui La-
moni să renunţe pentru a primi bucurie şi viaţă veşnică.
• Ce gânduri vă vin în minte când meditaţi la lucrurile la care dorea regele să renunţe?
Subliniaţi că, deşi regele dorea să renunţe la toate bunurile sale, Aaron i- a propovăduit 
despre un sacrificiu mai mare pe care el trebuia să- l facă. Invitaţi un cursant să citească, cu 
glas tare, Alma 22:16. Rugaţi membrii clasei să asculte cu atenţie ce a spus Aaron că trebuia 
să facă regele.
• Ce a spus Aaron că trebuia să facă regele? (Să se pocăiască de păcatele sale şi să se roage 

cu credinţă lui Dumnezeu.)
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 22:17–18. Rugaţi- i pe ceilalţi membri ai 
clasei să urmărească în scripturile lor şi să caute răspunsul regelui la instrucţiunile lui Aaron.
• Cum a demonstrat regele dorinţa sa de a primi viaţa veşnică?
• Ce credeţi că înseamnă a „abandona” păcatele noastre? De ce credeţi că este necesar să ne 

pocăim de toate păcatele noastre, nu numai de unele dintre ele? (Ajutaţi cursanţii să înţe-
leagă că este nevoie de timp pentru ca o persoană să se pocăiască de toate păcatele sale.)
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• Ce putem învăţa de la tatăl regelui Lamoni despre pregătirea pentru viaţa veşnică? (Cur-
sanţii pot folosi cuvinte diferite, dar asiguraţi- vă că ei identifică următorul adevăr: Noi 
trebuie să dorim să abandonăm toate păcatele noastre pentru a ne pregăti pentru 
viaţa veşnică. Puteţi sugera cursanţilor să marcheze fraza „Eu voi abandona toate păca-
tele mele pentru ca să Te pot cunoaşte pe Tine” din Alma 22:18.)

Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie 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 renunţarea 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 schim-
bare” („Pocăinţă şi schimbare”, Ensign sau Liahona, nov. 2003, p. 37).

Subliniaţi că unii oameni se întreabă dacă se pot pocăi şi schimba cu adevărat. Alţii se 
îndoiesc că Domnul îi va ierta. Pentru a- i ajuta pe cursanţii care ar putea avea aceste temeri, 
citiţi următoarea declaraţie a surorii Elaine S. Dalton, preşedinta generală a Tinerelor Fete:
„Este vreun lucru în viaţa voastră pe care vreţi să- l schimbaţi? Puteţi face acest lucru. Vă 
puteţi pocăi datorită nesfârşitului sacrificiu ispăşitor al Salvatorului. El a făcut posibil ca voi 
şi eu să ne schimbăm, să devenim iar pure şi curate şi să devenim ca El. Iar El a promis că, 
atunci când facem astfel, El nu Îşi va mai aminti de păcatele şi greşelile noastre („Acum 
este momentul să vă ridicaţi şi să străluciţi!”, Ensign sau Liahona, mai 2012, p. 124).
Explicaţi că, în timp ce ne exercităm credinţa şi ne pocăim de păcatele noastre, noi devenim 
demni să primim rânduielile preoţiei şi legămintele care ne ajută să ne pregătim pentru 
viaţa veşnică.
Invitaţi cursanţii să scrie, în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scriptu-
rilor, răspunsurile lor la întrebarea de mai jos. (Puteţi scrie această întrebare pe tablă sau o 
puteţi citi rar pentru a putea fi scrisă de către cursanţi.)
• Din ceea ce aţi învăţat despre ce trebuie făcut pentru a primi viaţa veşnică, ce simţiţi că 

v- ar cere Domnul să faceţi astăzi pentru a vă putea apropia mai mult de El?
După ce aţi acordat cursanţilor timp suficient să mediteze şi să scrie, întrebaţi:
• Ce dovezi vedeţi ale faptului că regele s- a convertit la Domnul? (Reamintiţi cursanţilor 

că regele se schimbase, de la a vrea să- şi ucidă propriul fiu la a dori să renunţe la întregul 
regat şi la toate păcatele lui pentru a fi născut din Dumnezeu.)

Rezumaţi Alma 22:19–21 explicând că, după ce regele a fost copleşit de Spirit, slujitorii săi 
au alergat şi au povestit reginei tot ce se întâmplase. Ea a fost plină de mânie şi a poruncit 
slujitorilor să- i ucidă pe Aaron şi pe fraţii săi. Temându- se de puterea misionarilor nefiţi, 
slujitorii au refuzat. Regina s- a temut şi ea, dar era hotărâtă să- i ucidă pe nefiţi. Ea a porun-
cit slujitorilor să meargă şi să aducă poporul pentru a- i ucide pe Aaron şi pe colegii săi.
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 22:22–26 şi să caute lucruri pe care le- au făcut 
Aaron şi regele pentru ca regina şi alţii să poată fi convertiţi şi să aibă parte de bucurie. În-
cheiaţi împărtăşindu- vă mărturia despre pocăinţă şi despre binecuvântarea de a fi schimbat 
prin ispăşirea lui Isus Hristos.

Recapitularea scripturilor de bază
Tinerii pot învăţa să folosească scripturile pentru a propovădui adevăruri din Evanghelie. 
Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi şi invitaţi fiecare echipă să pregătească o prezentare 
de unul până la două minute, prin care să propovăduiască o doctrină de bază pe care le- o 
repartizaţi. Rugaţi- i să folosească cel puţin o scriptură de bază atunci când propovăduiesc 
doctrina. Rugaţi- i, de asemenea, să aibă în vedere să folosească explicaţii, exemple, experienţe 
şi mărturia în timpul propovăduirii. Ambii cursanţii din fiecare echipă trebuie să participe la 
prezentări. După ce le- aţi acordat timp suficient pentru pregătire, rugaţi două sau trei echipe 
să le propovăduiască celorlalţi membri ai clasei. Aveţi în vedere să rugaţi alte echipe să- şi rea-
lizeze prezentările în timpul unor adunări de devoţiune viitoare sau după o lecţie mai scurtă.
Notă. Dacă nu aveţi timp să desfăşuraţi această activitate în timpul acestei lecţii, desfăşu-
raţi- o în altă zi. Pentru alte activităţi recapitulative, consultaţi anexa de la sfârşitul acestui 
manual.
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Introducere
După convertirea sa, regele lamaniţilor a proclamat că 
poporul său are libertatea religioasă. Această proclama-
ţie a permis lui Aaron şi fraţilor săi să predice Evanghe-
lia şi să întemeieze biserici în oraşele lamanite. Mii de 
lamaniţi s- au convertit şi nu s- au depărtat de credinţă 
niciodată. Aceşti lamaniţi convertiţi au făcut legământ 
să- şi depună armele de luptă şi s- au diferenţiat de 
lamaniţii neconvertiţi numindu- se anti- nefi- lehiţi. Când 

lamaniţii neconvertiţi i- au atacat, unii anti- nefi- lehiţi 
şi- au sacrificat viaţa pentru a- şi ţine legământul.

Notă. În timpul lecţiei 83, i- aţi încurajat probabil pe 
cursanţi să- şi împărtăşească mărturiile şi exemplele de 
neprihănire pentru a- i influenţa pe alţii aşa cum o pia-
tră provoacă unde în apă. Dacă aţi făcut aceasta, puteţi 
începe această lecţie rugându- i să- şi împărtăşească 
eforturile.

LECŢIA 85

alma 23–24

Sugestii pentru predare

Alma 23
Mii de lamaniţi sunt convertiţi la Domnul.
Desenaţi, pe tablă, o imagine a două persoane (simple figuri realizate din segmente de 
dreaptă sunt îndeajuns). Citiţi apoi declaraţia de mai jos a vârstnicului Richard G. Scott, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi membrii clasei să asculte modul în care 
vârstnicul Scott descrie două tipuri diferite de persoane.

„Fiecare dintre noi a observat cum unele persoane trec prin viaţă realizând în 
permanenţă lucruri corecte. Ele par fericite, chiar entuziasmate de viaţă. 
Când trebuie să facă alegeri dificile, ele le fac invariabil pe cele corecte, chiar 
şi când dispuneau de alternative ispititoare. Ştim că ele sunt supuse ispitei, 
dar ele par că uită de ea. La fel, am observat cum altele nu sunt atât de 
curajoase în luarea deciziilor. Într- un mediu spiritual puternic, ele decid să 

acţioneze mai bine, să- şi schimbe cursul vieţii, să renunţe la obiceiurile nesănătoase. 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 diferenţa dintre vieţile acestor două grupuri? Cum poţi să faci constant alegeri 
corecte?” („Convertirea deplină aduce fericire”, Liahona, iulie 2002, p. 26).
Întrebaţi cursanţii cum ar putea eticheta cele două figuri de pe tablă ţinând seama de 
comentariile vârstnicului Scott. Etichetaţi una dintre figurile de pe tablă Credincios şi pe 
cealaltă Inconsecvent. Întrebaţi cursanţii cum ar răspunde ei întrebărilor adresate de vârst-
nicul Scott:
• În ce constă diferenţa dintre vieţile acestor două grupuri?
• Cum poţi să faci constant alegeri corecte?
Când membrii clasei studiază Alma 23–24, îndemnaţi- i să se gândească la ce îi motivează 
pe mulţi membri ai Bisericii să rămână fideli şi credincioşi pe parcursul vieţii lor.
Rezumaţi Alma 23:1–5 explicând că, după ce regele lamaniţilor a fost convertit, el a trimis 
o proclamaţie poporului declarând că oamenii trebuie să permită lui Aaron şi fraţilor săi să 
predice cuvântul lui Dumnezeu în ţară, fără a se încerca să fie împiedicaţi şi fără a li se face 
vreun rău. Această proclamaţie a făcut posibil ca misionarii să întemeieze biserici printre 
lamaniţi. Ca urmare, mii de lamaniţi au fost convertiţi.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 23:6. Rugaţi membrii clasei să urmărească 
în scripturi şi să caute două lucruri care au contribuit la convertirea lamaniţilor. Invitaţi 
cursanţii să spună ce au găsit.
• De ce credeţi că era important ca Amon şi fraţii săi să- i înveţe pe lamaniţi „în acord cu 

spiritul revelaţiei şi al profeţiei”?

Urmăriţi punerea în 
practică a îndemnurilor
Când învăţătorii 
urmăresc punerea în 
practică a îndemnurilor 
şi temelor date în lecţii 
anterioare, cursanţii vor 
ajunge să înţeleagă şi să 
simtă că este important 
să acţioneze potrivit 
principiilor divine şi să le 
pună în practică în viaţa 
lor în afara clasei.



309

aLMa 23– 24

• Ce credeţi că înseamnă că „puterea lui Dumnezeu [a făcut] miracole” în lamaniţi?
• Când aţi simţit că puterea lui Dumnezeu v- a ajutat să vă convertiţi? Când aţi văzut pute-

rea lui Dumnezeu ajutând pe cineva să se convertească?
Invitaţi cursanţii să citească Alma 23:6, din nou, şi să identifice expresii care îi descriu pe 
lamaniţii care au crezut ceea ce au predicat Amon şi fraţii săi. (Asiguraţi- vă că respectivii 
cursanţi înţeleg că aceşti lamaniţi au fost „convertiţi pentru Domnul”, nu pentru Biserică 
sau pentru misionarii care le- au propovăduit. Asiguraţi- vă, de asemenea, că respectivii cur-
sanţi înţeleg că aceşti oameni „nu s- au rătăcit niciodată”. Scrieţi Convertiţi pentru Domnul 
şi Nu s- au rătăcit niciodată pe tablă, sub imaginea cu eticheta Credincios.)
• De ce este important să fim convertiţi la Domnul, nu la alţi oameni sau la alte idei când 

ne confruntăm cu situaţii dificile şi adversitate?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 23:7, 16–18 şi să caute cuvinte şi expresii care 
dovedesc convertirea lamaniţilor. Invitaţi cursanţii să împărtăşească ce au găsit. Puteţi face 
o listă cu aceste cuvinte şi expresii pe tablă, sub imaginea cu eticheta Credincios. Pentru a- i 
ajuta pe cursanţi să analizeze mai în profunzime aceste versete, puteţi adresa următoarele 
întrebări:
• A dovedit dorinţa oamenilor de a avea un nume nou faptul că se schimbaseră?
• Cum ar putea „fi deosebiţi” de alţii cei care sunt convertiţi astăzi?
• Potrivit relatării din Alma 23:18, lamaniţii convertiţi au început să fie harnici şi priete-

noşi cu nefiţii. Când o persoană încearcă să se pocăiască sau să- şi schimbe viaţa, cum ar 
putea- o ajuta asocierea cu alte persoane convertite?

Scrieţi, pe tablă, următoarele cuvinte: Convertire înseamnă…
Rugaţi cursanţii să rezume ce au învăţat din Alma 23 completând enunţul de pe tablă. 
Cursanţii pot folosi cuvinte diferite, însă trebuie să exprime următorul adevăr: Convertire 
înseamnă a te schimba şi a deveni o persoană nouă prin puterea lui Dumnezeu. 
Completaţi enunţul pe tablă.
Indicaţi cursanţilor cuvintele Credincios şi Inconsecvent de pe tablă. Încurajaţi- i să cugete 
care dintre aceşti termeni descrie cel mai bine nivelul convertirii lor.

Alma 24
Anti- nefi- lehiţii fac legământ să nu mai pună niciodată mâna pe arme.
Invitaţi cursanţii să se gândească dacă au hotărât vreodată să evite repetarea unei anumite 
greşeli sau a unui anumit păcat, dar, mai târziu, au comis acea greşeală sau acel păcat din 
nou. Explicaţi că, dacă au trăit această experienţă, ei trebuie să continue să încerce să se 
perfecţioneze. În timp ce vor studia Alma 24, ei vor învăţa adevăruri care îi vor ajuta.
Rezumaţi Alma 24:1–5, explicând că amaleciţii şi amuloniţii, care au fost înainte nefiţi, i- au 
stârnit pe mulţi lamaniţi împotriva regelui lor şi celorlalţi anti- nefi- lehiţi. În furia lor, aceşti 
lamaniţi s- au pregătit să- i atace pe anti- nefi- lehiţi. În aceste momente de răzvrătire, regele 
anti- nefi- lehiţilor a murit. Împărăţia a fost dată unuia dintre fiii săi. Amon, noul rege, La-
moni şi alţii s- au întrunit în consiliu pentru a se sfătui şi a hotărî cum să se apere împotriva 
lamaniţilor.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 24:6 şi să caute ce au hotărât să facă anti- nefi- 
lehiţii. După ce cursanţii împărtăşesc ce au găsit, rugaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, 
cu glas tare, din Alma 24:7–10, 12–14. Rugaţi membrii clasei să urmărească în scripturi, 
acordând atenţie tuturor modurilor în care regele anti- nefi- lehiţilor a arătat că au fost bine-
cuvântaţi de Dumnezeu.
• Potrivit relatării din Alma 24:9, care a fost unul dintre păcatele pe care le comiseseră 

anterior anti- nefi- lehiţii?
• Potrivit celor scrise în Alma 24:13, de ce au refuzat ei să lupte?
Împărţiţi clasa în două grupuri. Invitaţi primul grup să citească Alma 24:11, 15 şi să caute 
expresii care indică eforturile anti- nefi- lehiţilor de a se pocăi. Rugaţi al doilea grup să 
citească Alma 24:16–19 şi să caute ce au făcut anti- nefi- lehiţii pentru a se asigura că 
rămân curaţi. După ce cursanţii au avut suficient timp să citească, invitaţi- i să împărtă-
şească ce au aflat. Puteţi folosi întrebările următoare pentru a stimula exprimarea unor idei 
suplimentare:
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• Ce credeţi că a vrut să spună regele când a afirmat: „Aceasta a fost tot ceea ce noi pu-
team [să facem]… să ne pocăim” (Alma 24:11)? (Această frază descrie eforturile mari şi 
hotărârea anti- nefi- lehiţilor de a se pocăi de păcatele lor.)

• Cuvântul mărturie apare de trei ori în Alma 24:15–16, 18. În ce fel a reprezentat o 
mărturie faptul că şi- au îngropat armele adânc în pământ? (A arătat altor oameni şi lui 
Dumnezeu că ei au renunţat cu adevărat la păcatele lor sau că le- au abandonat.)

Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedintelui Spencer W. Kimball:
„Când abandonează păcatul, o persoană nu poate doar să spere la circum-
stanţe mai bune… Ea trebuie să fie sigură nu numai că a abandonat păcatul, 
ci şi că a schimbat condiţiile în care acesta a fost înfăptuit. Ea trebuie să evite 
locurile, condiţiile şi circumstanţele în care s- a produs păcatul, pentru că 
acestea l- ar putea genera, din nou, foarte uşor. Ea trebuie să abandoneze 
oamenii alături de care a comis păcatul. Ar putea să nu urască persoanele 

implicate, dar trebuie să evite atât acele persoane, cât şi tot ce are legătură cu păcatul” (The 
Miracle of Forgiveness [1969], p. 171–172).
• Ce au făcut anti- nefi- lehiţii pentru evita condiţiile şi oamenii care i- ar fi putut ispiti să 

revină la păcatele din trecut?
Puteţi acorda cursanţilor timp pentru a medita la faptul dacă există circumstanţe în vieţile 
lor pe care trebuie să le schimbe pentru a se pocăi sau a renunţa la un păcat cu care se 
confruntă.
Scrieţi, pe tablă, următoarele: Dacă noi… , Dumnezeu va…
Rugaţi cursanţii să recapituleze Alma 24:10–18, căutând moduri în care ar putea completa 
enunţul de pe tablă. (Puteţi sugera cursanţilor să scrie, în scripturile lor, un enunţ asemă-
nător cu următorul: Dacă noi facem tot ce putem pentru a ne pocăi, Dumnezeu va 
îndepărta vina noastră şi ne va ajuta să rămânem curaţi.)
Indicaţi, din nou, cursanţilor Alma 24:17.
• Care sunt câteva exemple de arme ale răzvrătirii (vezi Alma 23:7) pe care oamenii le- ar 

putea pune jos sau îngropa pe măsură ce se convertesc la Domnul? (Ajutaţi cursanţii să 
înţeleagă că armele răzvrătirii ar putea fi atitudinile sau faptele păcătoase la care oamenii 
trebuie să renunţe pentru a se converti la Domnul.)

Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Pentru a te pocăi este necesar tot atât timp cât este necesar să spui: «Mă voi 
schimba» – şi s- o faci. Vor exista, desigur, probleme de rezolvat şi lucruri de 
îndreptat. V- aţi putea petrece – şi ar fi un lucru bun să vă petreceţi – restul 
vieţii dovedind că v- aţi pocăit făcând aceasta permanent” („For Times of 
Trouble”, New Era, oct. 1980, p. 11–12).
Rugaţi cursanţii să explice lucrurile pe care le- ar putea face un tânăr băiat 

sau o tânără fată pentru a evita repetarea fiecăruia dintre păcatele următoare: încălcarea 
Cuvântului de înţelepciune, vizionarea materialelor pornografice şi atitudinea ostilă faţă de 
o soră sau un frate.
Invitaţi cursanţii să- şi imagineze ce au simţit anti- nefi- lehiţii când, după ce şi- au îngropat 
armele, au descoperit că o armată lamanită se pregătea să- i atace. Rugaţi cursanţii să se 
gândească la această situaţie în timp ce citesc, în gând, Alma 24:20–22.
Scrieţi, pe tablă, următorul adevăr: Când ţinem legămintele pe care le- am făcut, îi putem 
ajuta pe alţii să se convertească. Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, 
din Alma 24:23–27. Rugaţi membrii clasei să urmărească în scripturi şi să caute cuvinte şi 
expresii care propovăduiesc principiul scris pe tablă.
• Cum vă influenţează această relatare dorinţa de a vă ţine legămintele?
• Ce putem face pentru a ne întări dorinţa şi capacitatea de a ţine legămintele pe care 

le- am făcut cu Domnul?
Invitaţi cursanţii să împărtăşească experienţe pe care le- au trăit cu privire la principiul scris 
pe tablă. Încheiaţi depunându- vă mărturia despre principiile predate în această lecţie.
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Lecţia pentru studiul acasă
Alma 17–24 (unitatea 17)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă 
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat Alma 17–24 (unita-
tea 17) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Alma 17–18)
Din exemplul lui Amon şi al fraţilor săi care au propovăduit 
lamaniţilor, cursanţii au învăţat că, dacă cercetăm scripturile, 
ne rugăm şi postim, putem primi Duhul Sfânt şi putem pro-
povădui altora cu putere. Din faptul că Amon a slujit regelui 
Lamoni s- a desprins o învăţătură importantă despre slujirea 
misionară – că, atunci când suntem exemple bune, Domnul 
ne poate face instrumente în mâinile Sale. Cursanţii au putut 
vedea că slujirea pe care Amon i- a oferit- o lui Lamoni i- a pre-
gătit pe conducătorul lamanit şi pe alţii să accepte Evanghe-
lia. Convertirea regelui Lamoni ne învaţă că, atunci când vom 
înţelege nevoia noastră de Salvator, vom dori să ne pocăim.

Ziua 2 (Alma 19–20)
Cursanţii au aflat că mărturia şi exemplul de neprihănire ale 
lui Amon au ajutat la întoarcerea tatălui lui Lamoni către 
Domnul. Ei au aflat, de asemenea, că faptele noastre făcute 
cu dragoste îi pot determina pe alţii să- şi înmoaie inimile şi 
să caute să cunoască adevărul.

Ziua 3 (Alma 21–22)
Relatarea acţiunilor misionare ale lui Aaron i- a ajutat pe cur-
sanţi să înţeleagă că, dacă trecem prin încercări păstrându- ne 
credinţa, Domnul ne va ajuta să facem lucrarea Sa. Aaron l- a 
ajutat pe tatăl regelui Lamoni să înţeleagă faptul că el putea 
primi salvarea numai prin meritele lui Isus Hristos. Asemenea 
regelui, noi trebuie să dorim să renunţăm la toate păcatele 
noastre pentru a fi transformaţi spiritual şi a fi născuţi din 
Dumnezeu.

Ziua 4 (Alma 23–24)
Miile de lamaniţi care au acceptat Evanghelia au dovedit că 
respectiva convertire este o schimbare spirituală – însem-
nând să devii o persoană nouă prin puterea lui Dumnezeu. 
Din exemplul lamaniţilor care au devenit anti- nefi- lehiţi, 
cursanţii au învăţat că, dacă facem tot ce putem pentru a 
ne pocăi, Dumnezeu nu ne va mai considera vinovaţi şi ne 
va ajuta să rămânem curaţi. Convertirea lamaniţilor arată 
că, atunci când avem credinţă, îi putem ajuta pe alţii să se 
convertească.

Introducere
Cei patru fii ai regelui Mosia au ales să renunţe la confortul de 
acasă pentru a putea predica lamaniţilor Evanghelia. Relatările 
despre aceşti patru misionari ilustrează modul în care se pot 
pregăti cursanţii pentru a propovădui eficient Evanghelia lui Isus 
Hristos altora.

Sugestii pentru predare

Alma 17–22
Amon şi fraţii săi propovăduiesc celor doi regi lamaniţi.
Înainte de oră, scrieţi următorul enunţ incomplet pe tablă sau pe 
o foaie de hârtie: „Cel mai important lucru pe care îl puteţi face 
în vederea pregătirii pentru chemarea de a sluji [în misiune] este 
acela de a…”

Invitaţi câţiva cursanţi să spună cum a fost când au văzut un 
membru al familiei sau un prieten care a revenit acasă după ce 
a slujit cu credinţă în misiune cu timp deplin. Apoi, întrebaţi 
cursanţii: Cum s- a schimbat persoana după misiune? Ce credeţi 
că a provocat schimbarea?

Întrebaţi cursanţii cum ar putea completa enunţul de pe tablă. 
După ce cursanţii răspund, împărtăşiţi- le modul în care vârstnicul 
David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a 
completat această declaraţie: „Cel mai important lucru pe care- l 
puteţi face în vederea pregătirii pentru chemarea de a sluji [în 
misiune] este acela de a deveni misionar cu mult timp înainte 
de a merge în misiune” („Să devenim misionari”, Ensign sau 
Liahona, nov. 2005, p. 45).

Întrebaţi: În ce fel pot tinerii băieţi şi tinerele fete să urmeze 
sfatul vârstnicului Bednar şi să devină misionari înainte de a sluji 
în misiuni cu timp deplin?

Împărtăşiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Thomas S. 
Monson:

„Slujirea misionară este o responsabilitate a preoţiei – o obligaţie 
pe care Domnul se aşteaptă s- o îndeplinim noi, cei cărora ni s- a 
dat atât de mult. Dragi tineri băieţi, vă îndemn să vă pregătiţi 
să slujiţi în calitate de misionari. Păstraţi- vă curaţi, puri şi demni 
de a- L reprezenta pe Domnul. Menţineţi- vă sănătatea şi tăria. 
Studiaţi scripturile. Acolo unde este posibil, participaţi la seminar 
sau institut. Familiarizaţi- vă cu ghidul pentru slujirea misionară 
Predicaţi Evanghelia Mea.

Sfat pentru voi, tinere surori: deşi nu aveţi aceeaşi responsa-
bilitate a preoţiei pe care o au tinerii băieţi, aceea de a sluji ca 
misionari cu timp deplin, voi, de asemenea, aduceţi o contribuţie 
importantă în calitate de misionare, iar noi încurajăm slujirea 
voastră” („Acum când ne întâlnim din nou”, Ensign sau Lia-
hona, nov. 2010, p. 5- 6).

Scrieţi, pe tablă, următoarele: Domnul ne va binecuvânta cu 
Duhul Sfânt şi puterea de a propovădui cuvântul Său când…
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LeCţIa pentRu StuDIuL aCaSă

Împărţiţi membrii clasei în patru grupuri. Repartizaţi fiecărui grup 
unul dintre următoarele fragmente scripturale: Alma 17:1–4; 
Alma 17:9–13; Alma 17:19–25; 18:1–9; Alma 17:26–30. (Adap-
taţi această activitate dacă aveţi o clasă mai puţin numeroasă.)

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, fragmentele desemnate şi 
să caute ce au făcut fiii lui Mosia, lucruri care i- au binecuvântat 
cu Spiritul şi cu putere când au propovăduit Evanghelia. Explicaţi 
că, după ce vor termina de citit, îi veţi ruga să împărtăşească ce 
au descoperit şi cum ar completa fraza de pe tablă.

După ce le- aţi acordat timp suficient, invitaţi o persoană din fie-
care grup să explice ce au făcut fiii lui Mosia şi cum ar completa 
membrii grupului principiul de pe tablă. Răspunsurile cursanţilor 
pot include: au cercetat scripturile, au postit şi s- au rugat, au 
fost răbdători, au fost exemple bune, au avut încredere în Dom-
nul, au slujit cu sinceritate altora şi au iubit pe alţii ca şi cum ar 
fi fost fraţii şi surorile lor. Pe măsură ce cursanţii îşi împărtăşesc 
răspunsurile, scrieţi- le pe tablă. Rugaţi cursanţii să explice cum 
cred că ar putea fiecare acţiune sau trăsătură caracteristică să 
ajute o persoană să împărtăşească mai eficient Evanghelia.

Dacă vreunul dintre cursanţi a fost convertit la Evanghelie după 
ce i s- a propovăduit de către misionari cu timp deplin, îl puteţi 
ruga să împărtăşească ce a simţit în timp ce învăţa Evanghelia.

Reamintiţi cursanţilor că, după ce Amon a apărat turmele 
regelui, regele Lamoni a fost uimit de puterea lui Amon, precum 
şi de supunerea şi credinţa cu care a îndeplinit poruncile regelui 
(vezi Alma 18:8–10). Lamoni a fost pregătit să asculte mesajul 
pe care Amon venise să i- l împărtăşească. Invitaţi câţiva cursanţi 
să citească pe rând, cu glas tare, Alma 18:24–29. Rugaţi mem-
brii clasei să acorde atenţie modului în care Amon s- a folosit de 
ceea ce Lamoni a înţeles despre Dumnezeu pentru a- l pregăti pe 
Lamoni să înţeleagă doctrina adevărată.

Adresaţi cursanţilor următoarele întrebări:

• Dacă aţi avea o discuţie despre Dumnezeu cu un prieten de 
altă credinţă, cum aţi putea folosi crezurile comune pe care 
le aveţi, aşa cum a făcut Amon? Cum l- ar putea ajuta acest 
lucru pe prietenul vostru?

• Despre ce alte subiecte din Evanghelie aţi putea discuta 
cu prietenii voştri pentru a crea ocazii de a le împărtăşi 
Evanghelia?

Reamintiţi cursanţilor că regele Lamoni a devenit dornic să 
asculte lucruri despre Evanghelia lui Isus Hristos, aşa cum a 
făcut şi tatăl său. Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 
Alma 18:39–41 – felul în care a reacţionat Lamoni la învăţătu-
rile despre Isus Hristos. Rugaţi un alt cursant să citească Alma 
22:14–18 – reacţia tatălui lui Lamoni. Invitaţi membrii clasei să 
urmărească în scripturi şi să caute asemănările dintre reacţiile 
acestor bărbaţi.

Întrebaţi: Ce au dorit ambii bărbaţi să facă după ce au învăţat 
despre Isus Hristos?

Explicaţi că Lamoni şi tatăl său au simţit Spiritul prin învăţăturile 
misionarilor. Ca urmare, ei au dorit binecuvântările Evangheliei 
şi au dorit să renunţe la păcatele lor şi să se pocăiască. Reamin-
tiţi cursanţilor adevărul pe care l- au studiat în această săptă-
mână: Noi trebuie să dorim să renunţăm la toate păcatele 
noastre pentru a fi transformaţi spiritual şi a fi născuţi din 
Dumnezeu.

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, declaraţia vârstnicului 
Dallin H. Oaks din îndrumarul pentru studiu: „Evanghelia lui Isus 
Hristos ne îndeamnă să ne schimbăm. «Pocăiţi- vă» este mesajul 
ei cel mai frecvent, iar pocăinţa înseamnă renunţarea la toate 
obiceiurile noastre – personale, familiale, etnice şi naţionale – 
care sunt contrare poruncilor lui Dumnezeu. Scopul Evangheliei 
este să transforme făpturile obişnuite în fiinţe celestiale şi pentru 
aceasta este nevoie de schimbare” („Pocăinţă şi schimbare”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2003, p. 37).

Invitaţi cursanţii să se gândească la vieţile lor şi să identifice 
dacă au nevoie să renunţe la vreun păcat pentru a fi transfor-
maţi spiritual aşa cum au fost Lamoni şi tatăl său. Încheiaţi 
împărtăşindu- vă îndemnul şi mărturia că, atunci când dorim să 
renunţăm la păcatele noastre, Domnul ne va ajuta să ne schim-
băm şi să progresăm.

Unitatea următoare (Alma 25–32)
Rugaţi cursanţii să se gândească la această întrebare: Ce aţi 
spune cuiva care este un antihrist? În unitatea următoare, 
cursanţii vor învăţa cum a răspuns Alma întrebărilor şi ridiculizării 
din partea lui Corihor, care era un antihrist. Pe lângă aceasta, ei 
vor învăţa mai multe despre credinţă pe măsură ce vor citi despre 
modul în care Alma şi alţii au lucrat pentru a- i învăţa pe zoramiţii 
apostaţi, care stricau căile Domnului.
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Introducere
După distrugerea oraşului Amoniha, lamaniţii au purtat 
multe alte lupte cu nefiţii şi au fost alungaţi. După ce 
au suferit pierderi mari, mulţi lamaniţi şi- au pus jos 
armele de luptă, s- au pocăit şi s- au alăturat anti- nefi- 
lehiţilor. Când fiii lui Mosia şi colegii lor au încheiat cei 

14 ani de misiune printre lamaniţi, Amon L- a săvit pe 
Domnul şi şi- a exprimat recunoştinţa pentru binecuvân-
tarea de a fi instrumente în mâinile lui Dumnezeu care 
le- au dus lamaniţilor Evanghelia.

LECŢIA 86

alma 25–26

Sugestii pentru predare

Alma 25:1–12
Profeţiile lui Abinadi şi Alma sunt împlinite.
Înainte de începerea orei, desenaţi următorul tabel pe tablă.

profeţie Împlinirea profeţiei

alma 9:12. Ce a profeţit alma locuitorilor din 
amoniha?

alma 25:1–2 (vezi, de asemenea, alma 16:2–3, 
9–11)

Mosia 17:14–19. Ce a profeţit abinadi că se va 
întâmpla urmaşilor regelui noe şi preoţilor lui?

alma 25:4–9

Scrieţi cuvântul încredere pe tablă. Rugaţi cursanţii să numească persoane în care ne punem 
încrederea deseori. (Posibile răspunsuri sunt: Domnul, profeţii, părinţii, învăţătorii şi antre-
norii.) Întrebaţi cursanţii:
• De ce este mai uşor să ne punem încrederea în unele persoane decât în altele?
• Dintre toţi oamenii de pe pământ de astăzi, în cine vă este cel mai uşor să vă puneţi 

încrederea?
Spuneţi cursanţilor că Alma 25 cuprinde dovada că vorbele Domnului către profeţii Săi 
vor fi întotdeauna împlinite. Explicaţi cursanţilor că vor folosi tabelul de pe tablă pentru a 
studia două profeţii făcute de profeţii din Cartea lui Mormon şi împlinirea acelor profeţii. 
Rugaţi cursanţii să copieze tabelul în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul 
scripturilor. În prima coloană, cereţi- le să scrie răspunsurile la întrebări, folosind referinţele 
scripturale menţionate. În a doua coloană, cereţi- le să scrie despre împlinirea profeţiilor. 
Invitaţi câţiva cursanţi să spună ce au aflat.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 25:11–12. Rugaţi pe ceilalţi membri ai 
clasei să urmărească în scripturi şi să caute ce a spus Mormon că s- a întâmplat cu acele 
cuvinte ale lui Abinadi. Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze expresia „aceste cuvinte 
au fost adeverite” din versetul 12.
• Ce înseamnă expresia „aceste cuvinte au fost adeverite”?
Le puteţi sugera cursanţilor să scrieD&L 1:38 în scripturile lor, lângă Alma 25:12. Invitaţi un 
cursant să citească, cu glas tare, Doctrină şi legăminte 1:38. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să caute o expresie similară expresiei „aceste cuvinte au fost adeverite”. 
(„Va fi îndeplinit în întregime.”)



314

LeCţIa 86

• Ce învăţăm din Alma 25:1–12 despre profeţii şi promisiunile făcute de profeţi? (Scrieţi, 
pe tablă, următorul adevăr: Cuvintele inspirate ale profeţilor se vor îndeplini în 
întregime.)

Puneţi în evidenţă faptul că exemplele din tabel arată că avertizările profeţilor către cei 
nedrepţi se vor îndeplini întotdeauna. Profeţii fac, de asemenea, promisiuni celor care se 
întorc spre Domnul. Aceste promisiuni vor fi, de asemenea, îndeplinite. Pentru a- i ajuta 
pe cursanţi să vadă punerea în practică în vieţile lor a acestui principiu, citiţi următoarea 
declaraţie a Primei Preşedinţii din Pentru întărirea tineretului. Rugaţi cursanţii să asculte 
promisiunile făcute acelora care respectă standardele menţionate în broşură.
„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 Duhului Sfânt, credinţa şi 
mărturia voastră vor deveni mai puternice şi vă veţi bucura de tot mai multă fericire” (Pen-
tru întărirea tineretului [broşură, 2011], p. ii).
• Ce a promis Prima Preşedinţie?
• Când aţi văzut aceste promisiuni îndeplinindu- se?

Alma 25:13–17
Mulţi lamaniţi se pocăiesc şi se alătură anti- nefi- lehiţilor.
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 25:13–14. Rugaţi membrii clasei să ur-
mărească în scripturi şi să caute ce au făcut mulţi dintre lamaniţi după ce au înţeles că nu 
puteau să- i înfrângă pe nefiţi.
• Ce vă impresionează la faptele lamaniţilor?
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 25:17 şi să caute descrierea sentimentelor fiilor 
lui Mosia cu privire la succesul pe care l- au avut printre lamaniţi.
• În ce mod succesul fiilor lui Mosia a fost un exemplu de adeverire a cuvintelor Domnu-

lui? (Dacă respectivii cursanţi au nevoie de ajutor pentru a răspunde la această întrebare, 
indicaţi- le să citească Mosia 28:5–7 şi Alma 17:11.)

Alma 26
Amon se bucură de mila Domnului faţă de el şi fraţii săi şi faţă de lamaniţi.
Expuneţi câteva unelte (un ciocan, o şurubelniţă, o cheie franceză, un creion sau un pix, 
o pensulă, o foarfecă, un computer şi un instrument muzical). Explicaţi că un sinonim al 
cuvântului unealtă este instrument.
• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care le poate face un meşteşugar sau artist priceput 

cu instrumentul potrivit?
• Ce credeţi că înseamnă ca cineva să fie un instrument în mâinile Domnului?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, Alma 26:1–5, 12. Rugaţi membrii 
clasei să identifice modurile în care Amon şi ceilalţi misionari au fost instrumente în mâi-
nile lui Dumnezeu.
• Ce a înfăptuit Domnul prin Amon şi colegii săi misionari?
• Cum aţi reformula Alma 26:12? Care este legătura dintre declaraţia lui Amon din acest 

verset şi faptul de a fi un instrument în mâinile Domnului?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 26:11, 13, 16 şi să caute de câte ori apar cuvin-
tele bucurie şi a se bucura. Le puteţi sugera cursanţilor să- şi marcheze aceste cuvinte în 
scripturile lor. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 26:13–16 şi rugaţi membrii 
clasei să caute motivele pentru care a spus Amon că se bucura.
• De ce s- a bucurat Amon?
• Ce principii putem învăţa din aceste versete? (Este posibil ca respectivii cursanţi să men-

ţioneze principii diferite. Principiul următor ar putea fi un rezumat al comentariilor lor: 
Noi ne bucurăm când slujim cu credinţă Domnului şi copiilor Săi. Puteţi să scrieţi 
acest principiu pe tablă.)

• De ce credeţi că ne bucurăm când suntem în slujba Domnului?
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Scrieţi, pe tablă, referinţele scripturale şi întrebările de mai jos. (Le puteţi scrie înainte de 
oră.) Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. Rugaţi fiecare echipă să aleagă şi să citească 
unul dintre fragmente şi să discute răspunsurile la întrebarea care însoţeşte referinţa.

Alma 26:17–20. Ce fel de oameni au fost Amon şi fraţii lui înainte de a fi convertiţi?
Alma 26:23–25. Potrivit celor spuse de nefiţi lui Amon şi fraţilor săi, cum erau lamaniţii 
înainte de a fi convertiţi?

Acordaţi timp câtorva cursanţi să- şi explice răspunsurile la aceste întrebări. Invitaţi cursan-
ţii să citească, în gând, Alma 26:23–29 şi să identifice obstacolele cu care s- au confruntat 
Amon şi fraţii lui în timp ce au slujit Domnului şi lamaniţilor.
• Cu care dintre aceste obstacole credeţi că s- ar putea confrunta misionarii astăzi?
• Potrivit relatării din Alma 26:27, 30, ce i- a motivat pe Amon şi pe colegii săi misionari să 

continue să slujească? (Alinarea şi promisiunile primite de la Domnul şi dorinţa de a „fi 
mijlocul prin care nişte suflete să fie salvate”.) 

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 26:31–34 şi să caute rezultate ale eforturilor 
fiilor lui Mosia. După ce li s- a acordat timp suficient să citească, invitaţi- i să împărtăşească 
ce au găsit.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 26:35–37. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi, meditând asupra motivelor pe care le au să se bucure de bunătatea lui 
Dumnezeu.
• Ce mesaje descoperiţi în aceste versete?
Puneţi accent pe faptul că unul dintre numeroasele mesaje din aceste versete este acela că 
Domnul este milos cu toţi cei care se pocăiesc şi cred în numele Său. Pentru a- i ajuta 
pe cursanţi să simtă adevărul şi importanţa acestui principiu, citiţi următoarea declaraţie a 
preşedintelui Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Primim scrisori de la cei care au făcut greşeli cu rezultate tragice. Ei în-
treabă: «Voi putea fi iertat vreodată»?
Răspunsul este da!
Evanghelia ne învaţă că scăparea de chin şi vinovăţie poate fi obţinută prin 
pocăinţă. Cu excepţia celor câteva persoane care aleg calea pierzaniei după 
ce au cunoscut plenitudinea, nu există niciun obicei, nicio dependenţă, nicio 

răzvrătire, nicio încălcare, nicio jignire care să fie exceptată de la promisiunea iertării totale” 
(„The Brilliant Morning of Forgiveness”, Ensign, nov. 1995, p. 19).
Depuneţi mărturie despre puterea ispăşirii de a permite iertarea păcatelor, mari sau mici, 
celor care au credinţă în Isus Hristos şi se pocăiesc. Depuneţi, de asemenea, mărturie 
despre bucuria de care avem parte în vieţile noastre când slujim ca instrumente în mâinile 
Domnului.
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Introducere
Când nu au avut succes în atacurile lor împotriva nefi-
ţilor, lamaniţii şi- au îndreptat furia împotriva anti- nefi- 
lehiţilor. Datorită legământului pe care anti- nefi- lehiţii 
îl făcuseră de a nu mai vărsa niciodată sângele altora, ei 
au refuzat să- şi ridice armele pentru a se apăra. Amon 
i- a condus pe anti- nefi- lehiţi spre Zarahemla, unde 
au primit protecţie din partea nefiţilor şi au devenit 
cunoscuţi sub numele de poporul lui Amon. Pentru că 

nefiţii au apărat poporul lui Amon împotriva atacurilor 
lamaniţilor, mii de nefiţi şi lamaniţi au pierit în luptă. 
În pofida tristeţii pe care nefiţii au simţit- o din cauza 
morţii celor dragi, mulţi dintre ei au găsit speranţă şi 
bucurie în promisiunea pe care le- a făcut- o Domnul că 
cei neprihăniţi vor fi „înălţaţi ca să locuiască la dreapta 
lui Dumnezeu, într- o stare de fericire fără de sfârşit” 
(Alma 28:12).
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alma 27–29

Sugestii pentru predare

Alma 27
Amon îi conduce pe anti- nefi- lehiţi spre un loc unde sunt adăpostiţi în siguranţă 
printre nefiţi.
Rugaţi cursanţii să ridice mâinile dacă li s- a întâmplat ca cineva să le facă o promisiune şi, 
apoi, s- o încalce. Rugaţi apoi cursanţii să ridice mâinile dacă li s- a întâmplat ca cineva să le 
facă o promisiune şi, apoi, şi- a ţinut- o.
• Ce simţiţi faţă de oamenii care îşi ţin promisiunile? De ce?
• Ce credeţi că simte Domnul faţă de aceia care îşi ţin promisiunile faţă de El?
Prezentaţi Alma 27 explicând că, după ce lamaniţii au încercat fără succes să- i distrugă 
pe nefiţi, ei i- au atacat pe anti- nefi- lehiţi, lamaniţii care fuseseră convertiţi prin slujirea 
lui Amon şi a fraţilor săi. Rugaţi cursanţii să- şi aducă aminte ce au făcut anti- nefi- lehiţii 
pentru a- I arăta Domnului că îşi vor respecta legământul de a nu „mai folosi [niciodată] 
arme pentru vărsare de sânge omenesc” (Alma 24:18). (Ei şi- au îngropat armele.) Pentru 
a afla cât erau anti- nefi- lehiţii de hotărâţi să- şi ţină promisiunea, invitaţi un cursant să ci-
tească, cu glas tare, Alma 27:2–3. (Puteţi sugera, de asemenea, cursanţilor să citească Alma 
24:18–19 şi să scrie această referinţă lângă Alma 27:3.)
• Dacă aţi fi unul dintre anti- nefi- lehiţi, cât de greu v- ar fi să vă ţineţi legământul şi să nu 

mergeţi la luptă pentru a vă apăra pe voi şi pe cei dragi?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 27:4–10 şi să caute ce a propus Amon să se facă 
pentru a- i proteja pe anti- nefi- lehiţi şi a- i ajuta să- şi ţină legămintele. Rugaţi un cursant să 
rezume acest fragment.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 27:11–12 şi rugaţi membrii clasei să caute 
instrucţiunile pe care Amon le- a primit de la Domnul. Explicaţi că anti- nefi- lehiţii l- au ur-
mat pe Amon în Zarahemla (vezi Alma 27:13–15). (Puteţi, de asemenea, să rezumaţi Alma 
27:16–19 punând accent pe faptul că acestea au fost circumstanţele în care Amon şi ceilalţi 
fii ai lui Mosia s- au reîntâlnit cu Alma, aşa cum s- a relatat în Alma 17:1–4.)
Explicaţi că judecătorul- şef al nefiţilor i- a întrebat pe oameni dacă le vor permite anti- nefi- 
lehiţilor să locuiască alături de ei. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 27:22–24 şi să 
caute cum au răspuns nefiţii proclamaţiei judecătorului- şef.
• Cum au spus nefiţii că îi vor ajuta pe anti- nefi- lehiţi?
• De ce credeţi că au dorit nefiţii să- i protejeze pe foştii lor duşmani?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 27:26 pentru a afla cum au început nefiţii să- i 
numească pe anti- nefi- lehiţi.
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Rugaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, Alma 27:27–30. Rugaţi membrii cla-
sei să urmărească în scripturi şi să caute pentru ce era cunoscut poporul lui Amon. Invitaţi 
cursanţii să împărtăşească ce au găsit.
• Ce vă impresionează la poporul lui Amon? De ce?
• Ce ne învaţă Alma 27:27–30 despre relaţia dintre a fi convertiţi la Domnul şi a ţine 

legămintele? (Cursanţii pot folosi cuvinte diferite, dar trebuie să demonstreze că înţeleg 
următorul adevăr: Când suntem pe deplin convertiţi la Domnul, noi ne ţinem legă-
mintele făcute cu El. Puteţi scrie acest principiu pe tablă.)

• Ce persoană din viaţa voastră a fost exemplu de punere în practică a acestui principiu?

Alma 28
Nefiţii îi înving pe lamaniţi într- o mare luptă.
Subliniaţi faptul că, deşi mulţi nefiţi au fost credincioşi, ei s- au confruntat totuşi cu încercări 
grele.
Explicaţi că preşedintele Thomas S. Monson a împărtăşit următoarea relatare despre o 
experienţă pe care a trăit- o în tinereţea sa. După ce a aflat că prietenul său, Arthur Patton, 
murise în al Doilea Război Mondial, tânărul Thomas Monson a vizitat- o pe mama lui 
Arthur, care nu era membră a Bisericii. Dânsul a povestit mai târziu:
„O lumină se stinsese în viaţa doamnei Patton. Ea a suferit într- un întuneric absolut şi 
într- o deznădejde profundă.
Rugându- mă în inimă, am început să merg pe cunoscuta cărare către casa familiei Patton, 
gândindu- mă ce cuvinte de alinare ar putea ieşi din gura unui băiat.
Uşa s- a deschis şi doamna Patton m- a îmbrăţişat ca şi cum l- ar fi îmbrăţişat pe propriul ei 
fiu. Casa a devenit o capelă pe măsură ce o mamă doborâtă de durere şi un băiat care nu 
ştia ce să facă au îngenuncheat pentru a se ruga.
Ridicându- se din genunchi, doamna Patton s- a uitat fix în ochii mei şi a spus: «Tommy, eu 
nu fac parte din nicio biserică, însă tu faci. Spune- mi, va trăi Arthur din nou?»” („Doamna 
Patton – povestea continuă”, Ensign sau Liahona, nov. 2007, p. 22).
• Cum aţi răspunde la întrebarea doamnei Patton?
Citiţi răspunsul preşedintelui Monson:
„Pe cât de bine am putut, i- am depus mărturie că Arthur va trăi cu siguranţă din nou” 
(„Doamna Patton – povestea continuă”, p. 22).
• Cum schimbă cunoaşterea planului salvării perspectiva celor ale căror persoane dragi au 

murit?
Rugaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, Alma 28:1–3. Rugaţi membrii clasei 
să caute preţul pe care l- au plătit nefiţii pentru a- l ajuta pe poporul lui Amon să- şi ţină 
legământul. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 28:4–6 şi să afle câţi nefiţi au murit. 
Rugaţi cursanţii să caute, în Alma 28:11–12, motivele pentru care unii oameni se tem când 
le mor cei dragi, în timp ce alţii au speranţă.
• De ce se tem unii oameni când le mor cei dragi?
• De ce pot unii oameni să aibă speranţă când le mor cei dragi? (Cursanţii ar putea folosi 

cuvinte diferite, însă ei trebuie să exprime faptul că, atunci când avem credinţă în Isus 
Hristos şi în promisiunile Domnului, noi putem avea speranţă şi bucurie în mo-
mentele în care ne confruntăm cu moartea.)

Scrieţi, pe tablă, următoarea frază incompletă: Şi astfel, noi vedem…
Rugaţi cursanţii să se gândească la modul în care ar completa fraza având în vedere ceea ce 
au studiat în Alma 28.
După ce aţi acordat timp cursanţilor să răspundă, invitaţi un cursant să citească Alma 
28:13–14. Rugaţi cursanţii să compare răspunsurile lor cu principiile predate în aceste 
versete. (Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze expresia „şi astfel, noi vedem” de fiecare 
dată când apare în aceste versete. Explicaţi că Mormon a folosit deseori această expresie 
pentru a prezenta învăţăminte importante pe care le putem desprinde din relatările din 
Cartea lui Mormon.)

Ajutaţi- i pe cursanţi 
să recunoască 
principii propovăduite 
în scripturi
În unele cazuri, princi-
piile Evangheliei propo-
văduite în scripturi sunt 
precedate de expresia „şi 
astfel, noi vedem”. De 
exemplu, în Alma 28:13–
14, Mormon foloseşte 
„şi astfel, noi vedem” 
pentru a ne atrage aten-
ţia asupra principiului pe 
care îl putem învăţa din 
experienţele trăite de 
Amon şi anti- nefi- lehiţi. 
Învăţaţi- i pe cursanţi că, 
pe măsură ce studiază 
şi meditează asupra 
scripturilor, ei pot găsi 
singuri principii dacă îşi 
adresează întrebarea: 
„Ce mă învaţă aceste 
versete?”.
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• Ce aţi citit în Alma 27–28 care vine în sprijinul enunţurilor lui Mormon care încep cu „şi 
astfel, noi vedem”?

• Când aţi văzut pe cineva, în faţa morţii proprii sau a morţii unei persoane dragi, care 
avea speranţă datorită credinţei în Isus Hristos?

• Cum aţi explica învierea pentru a ajuta pe cineva să aibă speranţă în faţa morţii proprii 
sau a morţii unei persoane dragi?

Alma 29
Alma găseşte bucurie în aducerea sufletelor la Dumnezeu. 
Spuneţi cursanţilor că Alma 29 cuprinde relatarea modului în care Alma îşi exprimă dorinţa 
de a fi un instrument în mâinile Domnului. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 
Alma 29:1–3. Rugaţi membrii clasei să caute ce ar fi făcut Alma dacă ar fi avut împlinită 
„dorinţa inimii [lui]”. (El ar fi „[strigat] pocăinţă către fiecare popor”.)
• Potrivit relatării din Alma 29:2, de ce a dorit Alma aceasta?
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 29:4–5 şi să caute ce le oferă Domnul acelora 
care au dorinţe drepte. (Dacă respectivii cursanţi au nevoie de ajutor pentru a răspunde la 
această întrebare, puteţi pune în evidenţă fraza: „Ştiu că El le dă oamenilor după dorinţa 
lor”. Explicaţi că, dacă dorim lucruri drepte, Domnul ne va binecuvânta potrivit acelor 
dorinţe. Subliniaţi faptul că, dacă nu toate dorinţele noastre drepte sunt îndeplinite în 
această viaţă, ele vor fi îndeplinite în eternităţi.)
Rugaţi cursanţii să cerceteze, individual, Alma 29:10, 14, 16 şi să caute binecuvântarea pe 
care a primit- o Alma când i- a ajutat pe alţii să vină la Hristos. Rugaţi cursanţii să împărtă-
şească ceea ce găsesc.
• Ce cuvânt a folosit Alma pentru a descrie ce a simţit când i- a ajutat pe alţii să vină la 

Hristos? (Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze cuvântul bucurie de fiecare dată când 
apare în aceste versete.)

• Ce principii putem învăţa din experienţa trăită de Alma când i- a ajutat pe alţii să se po-
căiască şi să vină la Isus Hristos? (Cursanţii pot folosi cuvinte diferite, dar trebuie să arate 
că înţeleg principiul următor: Noi vom simţi bucurie când îi vom ajuta pe alţii să se 
pocăiască şi să vină la Isus Hristos.)

• Când aţi simţit bucuria care se manifestă atunci când îi ajuţi pe alţii să vină la Hristos?
Încurajaţi cursanţii să caute prilejuri de a- i ajuta pe alţii să vină la Isus Hristos. Puteţi, de 
asemenea, să împărtăşiţi o experienţă personală.
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Comentarii şi informaţii generale
Alma 28:11–12. Găsirea păcii când moartea are 
loc.

Vârstnicul Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a vorbit despre modul în care faptele 
noastre din această viaţă ne pot aduce pace când are 
loc moartea:

„Fraţi şi surori, trăim ca să murim şi murim ca să trăim 
– într- o altă sferă. Dacă suntem bine pregătiţi, moartea 
nu aduce spaimă. Din perspectivă eternă, moartea este 
prematură numai pentru aceia care nu sunt pregătiţi 
să- L întâlnească pe Dumnezeu.

Acum este timpul să vă pregătiţi. Apoi, când moartea 
va veni, ne vom putea îndrepta spre gloria celestială pe 
care a pregătit- o Tatăl Ceresc pentru copiii Lui credin-
cioşi. Între timp, pentru cei întristaţi lăsaţi în urmă… 
lovitura morţii este îmblânzită de credinţa neclintită în 
Hristos, de strălucirea perfectă a speranţei, de iubirea 
de Dumnezeu şi de toţi oamenii şi de dorinţa profundă 
de a le sluji” („Acum este timpul să vă pregătiţi”, En-
sign sau Liahona, mai 2005, p. 18).

Vârstnicul Wilford W. Andersen, din Cei Şaptezeci, a 
relatat cum au reacţionat câţiva prieteni la moartea 
tatălui lor:

„Nu cu mult timp în urmă, un prieten drag de- al meu 
a murit de cancer. El şi familia lui sunt oameni care au 
o credinţă deosebită. A fost încurajator să văd cum cre-
dinţa lor i- a ajutat să treacă peste acest moment foarte 
dificil. Ei erau plini de o pace interioară care i- a susţinut 
şi i- a întărit. Cu permisiunea lor, doresc să citesc dintr- o 
scrisoare scrisă de o membră a familiei cu doar câteva 
zile înainte de moartea tatălui ei:

«Ultimele câteva zile au fost deosebit de grele… 
Noaptea trecută, pe când eram strânşi în jurul patului 
în care stătea tata, Spiritul Domnului putea fi simţit şi 
Acesta a acţionat cu adevărat ca un Mângâietor pentru 
noi. Noi suntem liniştiţi… Acesta a fost cel mai greu 
lucru pe care fiecare dintre noi l- a trăit vreodată, dar 
găsim linişte cunoscând faptul că… Tatăl nostru din 
Cer a promis că noi vom trăi din nou ca familie. După 
ce doctorul i- a spus tatălui la spital că nu mai era nimic 
de făcut, tata s- a uitat la noi toţi, având o credinţă per-
fectă, şi a întrebat cu îndrăzneală: ‘Este cineva în acest 
salon care are vreo problemă legată de planul salvării?’. 
Noi… suntem recunoscători pentru un tată şi pentru o 
mamă care ne- au învăţat să avem încredere totală în 
acest plan»” („Stânca Mântuitorului nostru”, Ensign sau 
Liahona, mai 2010, p. 17–18).
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Introducere
După o luptă mare între nefiţi şi lamaniţi, în ţară s- a 
instaurat pacea. Doi ani mai târziu, un bărbat pe nume 
Corihor a început să predice că Dumnezeu nu există, 
că nu avea să existe niciun Hristos şi că nu există păcat. 
El i- a insultat pe conducătorii Bisericii, susţinând că ei 
propovăduiesc tradiţii nebuneşti. Învăţăturile sale false 
au făcut ca multe persoane să comită păcate grave. 
Corihor a fost adus înaintea lui Alma, care a depus măr-
turie despre Isus Hristos şi a predicat că toate lucrurile 

dovedesc că există un Creator Suprem. În cele din urmă, 
Corihor a fost făcut mut prin puterea lui Dumnezeu şi 
s- a convins de adevăr. Totuşi, când el a cerut ca glasul 
să- i fie redat, Alma i- a refuzat cererea spunând că, dacă 
şi- ar recăpăta glasul, el ar predica din nou doctrină 
falsă. Corihor şi- a petrecut restul vieţii cerşind mâncare, 
până când a fost călcat în picioare şi omorât de un grup 
de disidenţi nefiţi, numiţi zoramiţi.

LECŢIA 88

alma 30

Sugestii pentru predare

Alma 30:1–18
Corihor, antihristul, ridiculizează doctrina lui Hristos.
Înainte de începutul lecţiei, găuriţi fundul unei doze de suc şi scurgeţi conţinutul. Arătaţi 
doza cursanţilor fără să le spuneţi că este goală. Întrebaţi- i cine doreşte doza şi cât ar fi dis-
puşi să plătească. Rugaţi un cursant să vină în faţă, să examineze doza şi să spună celorlalţi 
cursanţi ce se află înăuntru. (În locul unei doze de suc, puteţi folosi o cutie sau o pungă 
goală sau un ambalaj care, în mod normal, conţine ceva care le- ar plăcea cursanţilor.)
• Cum se aseamănă învăţăturile false cu această doză de suc carbogazos? (Au deseori un 

aspect atrăgător în exterior, dar sunt goale în interior.)
Explicaţi că, în cadrul lecţiei de astăzi, cursanţii vor învăţa despre un bărbat pe nume Cori-
hor. În timp ce studiază Alma 30, îndemnaţi- i să se gândească la modul în care învăţăturile 
lui Corihor i- au lăsat pe el şi pe alţii goi din punct de vedere spiritual.
Spuneţi cursanţilor că, după o perioadă de război împotriva lamaniţilor, poporul lui Amon 
(anti- nefi- lehiţii) şi nefiţii au avut o perioadă de pace. Apoi, Corihor a întrerupt pacea. 
Rugaţi cursanţii să citească Alma 30:6, 12 şi să găsească acel cuvânt care îl descrie pe acest 
om. (Cuvântul este antihrist. Explicaţi că o definiţie a acestui cuvânt este: „oricine sau orice 
denaturează sau deformează adevăratul plan de salvare al Evangheliei şi care se opune lui 
Hristos, făţiş sau în secret” [Ghid pentru scripturi, „antihrist”, scriptures.lds.org].)
Pregătiţi următorul exerciţiu fie scriindu- l pe o foaie de prezentare, fie pe tablă, înainte de 
începerea lecţiei. Dacă îl veţi scrie pe tablă, rugaţi cursanţii să- l copieze în caietul pentru 
seminar sau jurnalul pentru studiul scripturilor. Îi va ajuta să vadă cum Satana şi cei care îl 
slujesc se folosesc de doctrine false pentru a ne ispiti să păcătuim.

Învăţăturile false ale lui Corihor, antihristul

Învăţături false Mesaj

1. alma 30:13–14 a. nu poţi să ştii că ceva este adevărat până nu vezi acel ceva. 
prin urmare, nu poţi să ştii că va exista un Hristos.

2. alma 30:15 b. nu există păcat. nu există niciun standard universal care să 
spună ce este bine sau rău.

3. alma 30:16 c. oamenii prosperă doar datorită propriilor eforturi. nu există 
ispăşire.
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Învăţături false Mesaj

4. alma 30:17 (începând cu 
„fiecare om a trecut…”)

d. este imposibil să ştii ce lucruri se vor întâmpla în viitor, aşa 
că nu ar trebui să crezi în Hristos sau să crezi în cuvintele 
oamenilor care spun că sunt profeţi.

5. alma 30:17 (începând cu 
„orice a făcut un om…”)

e. Iertarea păcatelor este o idee nebunească provenită din tradi-
ţii false.

6. alma 30:18 f. nu există viaţă după moarte, aşa că nu trebuie să te îngrijo-
rezi în legătură cu o judecată finală.

Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. Rugaţi- i să citească împreună Alma 30:12–18. 
Instruiţi- i să potrivească învăţăturile false ale lui Corihor, care se află în partea stângă a 
exerciţiului, cu mesajele acelor învăţături, care se află pe partea dreaptă. (Răspunsuri: 1–d, 
2–a, 3–e, 4–c, 5–b, 6–f.)
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să analizeze învăţăturile lui Corihor şi să pună în practică ceea 
ce au învăţat, adresaţi- le următoarele întrebări:
• Aţi mai întâlnit şi alte învăţături asemănătoare cu cele ale lui Corihor?
• Potrivit celor relatate în Alma 30:18, ce i- au determinat învăţăturile lui Corihor pe oa-

meni să facă?
• De ce credeţi că aceste învăţături i-au determinat pe oameni să cedeze ispitei?
• Ce putem învăţa din aceste versete despre pericolele doctrinelor false? (Ajutaţi cursanţii 

să identifice următorul principiu: Satana se foloseşte de doctrine false pentru a ne 
ispiti să păcătuim.

Rugaţi cursanţii să- şi imagineze că se află în următoarea situaţie:
Un prieten vă invită să jucaţi un joc video. Când ajungeţi la casa prietenului vostru, realizaţi 
că jocul este violent şi că are personaje care sunt îmbrăcate indecent. Când ezitaţi să jucaţi, 
prietenul vostru vă roagă să- i explicaţi de ce nu doriţi să- l jucaţi.
• Ce i- aţi spune? (Cursanţii ar putea explica faptul că jocul nu corespunde standardelor 

credinţei lor.)
• Dacă prietenul vostru începe să vă critice credinţa spunând că vă limitează libertatea, ce 

i- aţi răspunde?

Alma 30:19–60
Corihor îi cere un semn lui Alma şi este făcut mut prin puterea lui Dumnezeu.
Rezumaţi Alma 30:19–30 explicând că acest bărbat, Corihor, a predicat doctrine false în trei 
oraşe nefite. În cele din urmă, el a fost adus înaintea judecătorului- şef al ţării şi înaintea 
lui Alma, care era conducătorul Bisericii. Puteţi atrage atenţia că unul dintre argumentele 
majore ale lui Corihor a fost că cei care conduceau Biserica îi ţineau pe oameni în sclavie 
– că religia lor îi priva pe oameni de libertate. De asemenea, el i- a acuzat pe conducătorii 
Bisericii de faptul că doresc să aibă câştiguri personale din munca poporului.
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 30:31 şi să afle ce acuzaţii a făcut Corihor împo-
triva lui Alma şi a altor conducători ai Bisericii.
Invitaţi cursanţii să citească Alma 30:32–35 şi să afle ce răspuns i- a dat Alma lui Corihor.
• Aţi văzut adevărul răspunsului lui Alma în vieţile conducătorilor Bisericii?
Invitaţi doi cursanţi să vină în faţa clasei. Rugaţi- i să citească, cu glas tare, Alma 30:37–45, 
punând pe unul dintre ei să citească ceea ce a spus Alma şi pe celălalt să citească ceea ce a 
spus Corihor. Invitaţi restul membrilor clasei să afle ce a prezentat Alma ca fiind o dovadă a 
existenţei lui Dumnezeu.
• Ce dovezi a oferit Alma pentru a demonstra existenţa lui Dumnezeu? (În timp ce cur-

sanţii răspund, puteţi să scrieţi răspunsurile lor pe tablă. Puteţi îndemna, de asemenea, 
cursanţii să le marcheze în scripturile lor. Ca parte a acestei discuţii, subliniaţi că toate 
lucrurile depun mărturie că este un Dumnezeu.
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• Dintre dovezile enumerate de Alma, care sunt, în mod deosebit, convingătoare pentru 
voi? De ce?

Oferiţi cursanţilor câteva minute pentru a scrie. Rugaţi- i să facă o listă cu dovezile care 
le- au „[arătat] că este un Dumnezeu” (Alma 30:44). Invitaţi mai mulţi cursanţi să- şi împăr-
tăşească listele cu membrii clasei.
• Cum vă influenţează aceste dovezi? În ce moduri ar putea ele să vă întărească mărturia şi 

credinţa?
Rezumaţi Alma 30:46–50 explicând că acest bărbat, Corihor, care încă nu acceptase semnele 
oferite, a cerut ca Alma să- i arate un semn al existenţei lui Dumnezeu. Drept răspuns, Co-
rihor a fost făcut mut prin puterea lui Dumnezeu. Fiind convins de puterea lui Dumnezeu, 
Corihor a scris de ce a predicat împotriva lui Dumnezeu, Tatăl, şi împotriva lui Isus Hristos. 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, explicaţia lui Corihor din Alma 30:51–53.
• La ce credeţi că s- a referit Corihor atunci când a spus că el a propovăduit lucruri care 

erau „plăcute pentru mintea carnală”? (Puteţi să explicaţi că învăţăturile lui Corihor erau 
atrăgătoare pentru dorinţele carnale nedrepte ale oamenilor, nu pentru dorinţele spiri-
tuale neprihănite.)

Rezumaţi Alma 30:54–59 explicând că acest bărbat, Corihor, l- a rugat pe Alma să se roage 
pentru ca blestemul să fie ridicat de pe el. Alma a refuzat, spunând că, în cazul în care Cori-
hor ar fi vorbit din nou, el ar fi propovăduit din nou doctrine false poporului. Corihor a fost 
alungat şi a mers din casă în casă, cerşind mâncare. În cele din urmă, s- a dus la zoramiţi, 
care se separaseră de nefiţi, şi a fost călcat în picioare până când a murit.
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 30:60 şi să afle principiile pe care Mormon le 
propovăduieşte.
• Ce principii propovăduieşte Mormon în acest verset?
Asiguraţi- vă că ei înţeleg că „diavolul nu- i va scăpa pe copiii săi [adepţii săi] în ultima zi”.
• În ce mod diferă acest lucru de modul în care Tatăl Ceresc şi Isus Hristos au grijă de noi? 

(În timp ce cursanţii dezbat această întrebare, îi puteţi ruga să citească Alma 36:3.)
Depuneţi mărturie despre adevărurile pe care dumneavoastră şi cursanţii le- aţi discutat pe 
parcursul lecţiei.

Comentarii şi informaţii generale
Alma 30:52. „Eu am ştiut întotdeauna că era un 
Dumnezeu”

Vârstnicul Robert D. Hales, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a învăţat despre importanţa de 
a recunoaşte semnele pe care le- am primit cu privire la 
adevărul Evangheliei:

„Dacă nu cedăm influenţei blânde a Duhului Sfânt, sun-
tem în primejdie de a deveni precum Corihor, antihris-
tul din Cartea lui Mormon. Corihor nu numai că nu a 
crezut în Dumnezeu, ci chiar L- a ridiculizat pe Salvator, 
a ridiculizat ispăşirea şi spiritul profeţiei, predicând gre-
şit că nu este niciun Dumnezeu şi niciun Hristos.

Corihor nu s- a mulţumit doar să- L respingă pe Dum-
nezeu şi să- şi vadă liniştit de drum. El şi- a bătut joc de 
credincioşi şi i- a cerut profetului Alma să- l convingă 
dându- i un semn despre existenţa şi puterea lui Dumne-
zeu. Răspunsul lui Alma este plin de semnificaţie acum, 
aşa cum a fost şi atunci: «Tu ai avut destule semne; ai 
de gând să- L ispiteşti pe Dumnezeu? Ai tu de gând 
să spui: Arată- mi un semn, atunci când tu ai mărturia 

tuturor acestor fraţi ai tăi, precum şi aceea a profeţilor 
celor sfinţi? Scripturile sunt aşezate în faţa ta, da, şi 
toate lucrurile arată că este un Dumnezeu; da, chiar şi 
pământul şi toate lucrurile care sunt pe faţa lui, da, şi 
mişcarea lui, da, şi de asemenea, toate planetele care se 
mişcă în felul lor regulat mărturisesc că este un Creator 
Suprem.» [Alma 30:44].

În cele din urmă, lui Corihor i- a fost dat un semn. El a 
amuţit. «Iar Corihor şi- a întins mâna şi a scris, zicând: 
… știu că nimic nu putea să aducă aceasta asupra mea, 
decât puterea lui Dumnezeu; da, şi eu am ştiut întot-
deauna că era un Dumnezeu.» [Alma 30:52].

Fraţi şi surori, probabil că ştiţi deja în adâncul sufletului 
dumneavoastră că Dumnezeu trăieşte. E posibil să nu 
cunoaşteţi încă totul despre El şi să nu înţelegeţi toate 
căile Lui. Dar lumina credinţei este în dumneavoastră, 
aşteptând să fie aprinsă şi mărită de către Spiritul lui 
Dumnezeu şi lumina lui Hristos cu care v- aţi născut” 
(„Să căutăm să- I cunoaştem pe Dumnezeu, Tatăl nostru 
Ceresc, şi pe Fiul Său, Isus Hristos”, Ensign sau Liahona, 
nov. 2009, p. 31–32).
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Introducere
Alma a aflat că zoramiţii, un grup de nefiţi disidenţi, 
s- au îndepărtat de adevărul Evangheliei şi au început 
să practice ritualuri false. Întristat de aceste rapoarte 
privind ticăloşia, Alma a mers cu un grup de misionari 
să predice zoramiţilor despre cuvântul lui Dumnezeu. 
Alma şi colegii săi au observat apostazia, preaslăvirea, 

materialismul şi mândria zoramiţilor. Alma s- a rugat 
cu sinceritate pentru ca Domnul să le ofere sprijin lui şi 
colegilor săi pentru a putea face faţă acestei încercări 
şi pentru ca ei să aibă succes în a- i aduce pe zoramiţi 
înapoi la Domnul.

LECŢIA 89

alma 31

Sugestii pentru predare

Alma 31:1–7
Alma şi colegii săi pleacă din Zarahemla pentru a propovădui zoramiţilor apostaţi 
cuvântul lui Dumnezeu.
Rugaţi cursanţii să se gândească ce ar face dacă un prieten sau un membru al familiei ar 
înceta să trăiască în acord cu standardele Evangheliei.
• Ce puteţi face pentru a ajuta această persoană să se întoarcă în Biserică? Cum aţi putea 

trezi în acea persoană dorinţa de a ţine poruncile? Către cine v- aţi îndrepta pentru ajutor 
în lucrarea cu membrul familiei voastre sau cu prietenul vostru?

Spuneţi cursanţilor că lecţia de astăzi scoate în evidenţă modul în care Alma şi alţii au în-
cercat să ajute un grup de oameni care se îndepărtaseră de Evanghelie. Invitaţi un cursant 
să citească, cu glas tare, Alma 31:1–4. Rugaţi membrii clasei să afle care erau îngrijorările lui 
Alma şi ale celorlalţi în legătură cu zoramiţii.
• Ce a simţit Alma când a auzit despre nedreptăţile zoramiţilor?
• De ce au început nefiţii să se teamă de zoramiţi?
Rugaţi cursanţii să- şi imagineze că au ocazia să- l sfătuiască pe Alma cum să rezolve pro-
blemele care îl îngrijorau legate de zoramiţi. Rugaţi cursanţii să spună ce i- ar sugera să facă. 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 31:5. Rugaţi membrii clasei să afle care 
credea Alma că ar fi cel mai eficient mod de a- i ajuta pe zoramiţi.
• Ce a decis Alma să facă pentru a- i ajuta pe zoramiţi?
• În încercarea de a- i ajuta pe oameni să se schimbe, de ce credeţi că folosirea cuvântului 

lui Dumnezeu este mai puternică decât folosirea forţei fizice sau a altor metode?
Având în vedere cele spuse în Alma 31:5, ce putem învăţa despre puterea cuvântului lui 
Dumnezeu în vieţile noastre? (Cursanţii pot folosi cuvinte diferite, dar asiguraţi- vă că ei 
identifică următorul adevăr: Când studiem cuvântul lui Dumnezeu, acesta ne îndrumă 
să facem ce este drept. Puteţi scrie acest adevăr pe tablă.)
Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă mai bine puterea cuvântului lui Dumnezeu, care ne 
ajută să facem ce este drept, împărtăşiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Boyd K. Pa-
cker, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. (Puteţi să scrieţi această declaraţie pe tablă 
sau să o pregătiţi sub forma unei foi de prezentare.)

„Doctrina adevărată, bine înţeleasă, schimbă atitudini şi comportamente.
Studiul doctrinelor Evangheliei va perfecţiona comportamentul mai repede 
decât o face studierea conduitei… Acesta este motivul pentru care punem 
un accent atât de mare asupra studiului doctrinelor Evangheliei” („Little 
Children”, Ensign, nov. 1986, p. 17).
Invitaţi cursanţii să povestească despre un moment în care ei sau cineva 

cunoscut lor a avut o dorinţă mai mare de a face ce este drept datorită scripturilor sau învă-
ţăturilor conducătorilor Bisericii.
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Rezumaţi Alma 31:6–7, spunându- le cursanţilor că, datorită încrederii lui Alma în puterea 
cuvântului lui Dumnezeu, el şi alţi şapte au plecat să le propovăduiască zoramiţilor.

Alma 31:8–23
Zoramiţii se roagă şi preaslăvesc într- o manieră greşită.
Spuneţi cursanţilor că, atunci când Alma şi colegii săi s- au dus printre zoramiţi, au observat 
că oamenii Îl preaslăveau pe Dumnezeu într- o manieră surprinzătoare.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 31:8–11 şi să găsească expresiile şi cuvintele care 
descriu maniera în care preaslăveau zoramiţii.
• Conform versetului 10, ce au făcut zoramiţii de au devenit vulnerabili în faţa ispitei?
• Ce putem învăţa din eşecul zoramiţilor de „[a continua] în rugăciune şi implorare adre-

sate zilnic către Dumnezeu”? (Răspunsurile cursanţilor pot varia, dar acestea trebuie să 
exprime că eforturile noastre zilnice de a ne ruga şi de a ţine poruncile ne întăresc 
împotriva ispitei. Puteţi scrie pe tablă acest principiu. Le puteţi, de asemenea, sugera 
cursanţilor să- l scrie în scripturile lor, lângă Alma 31:9–11.)

• Când aţi observat că rugăciunea zilnică ne ajută să ne împotrivim ispitei?
Ca parte a discuţiei cursanţilor despre această întrebare, citiţi următoare declaraţie a vârst-
nicului Rulon G. Craven, din Cei Şaptezeci:
„În anii care au trecut, am fost rugat, uneori, de către autorităţile generale să mă întâlnesc 
cu membri ai Bisericii aflați în procesul pocăinței şi să- i intervievez pentru restaurarea 
binecuvântărilor pe care le primiseră 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 pierdeți temporar calitatea de membru al Bisericii?». Cu ochii înlăcrimați, 
aceștia 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).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 31:12–14. Apoi, invitaţi un alt cursant 
să citească, cu glas tare, Alma 31:15–18. Înainte ca cel de- al doilea cursant să citească, 
rugaţi membrii clasei să se gândească la modul în care ar reacţiona dacă ar auzi pe cineva 
rugându- se în această manieră.
• Ce v- ar îngrijora dacă aţi auzi pe cineva rugându- se în această manieră?
• Care sunt câteva dintre doctrinele false pe care zoramiţii le recitau în rugăciunea lor?
• Ce atitudine aveau zoramiţii faţă de ceilalţi oameni? (Puteţi să le atrageţi atenţia cursan-

ţilor asupra frecvenţei cu care cuvintele noi şi nouă apar în rugăciunea zoramiţilor.)
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 31:19–23. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să găsească ce alte nereguli apar în modul de preaslăvire al zoramiţilor. 
Rugaţi cursanţii să vă spună ce au găsit.
• Ce schimbări credeţi că ar trebui să facă zoramiţii pentru ca preaslăvirea lor să fie pioasă 

şi plăcută Domnului?
Explicaţi că noi îl preaslăvim pe Dumnezeu oferindu- i dragostea, pioşenia şi devotamentul 
nostru. (Puteţi scrie pe tablă o listă cu aceste elemente ale preaslăvirii.) Trebuie să avem un 
spirit de preaslăvire nu doar prin atitudinea şi faptele noastre atunci când ne rugăm, postim 
sau mergem la adunările Bisericii, ci şi prin atitudinea şi faptele noastre de- a lungul fiecărei 
zi. Încurajaţi cursanţii să evalueze cât de intensă şi sinceră este preaslăvirea lor.
Rugaţi cursanţii să găsească modalităţi diferite prin care Îl putem preaslăvi corespunzător 
pe Dumnezeu. Oferiţi- le suficient timp pentru a putea să- şi împărtăşească ideile. Puteţi 
ruga un cursant să scrie aceste idei pe tablă.
• Ce atitudine trebuie să avem când preaslăvim? Cum putem să păstrăm acea atitudine 

de- a lungul fiecărei zile?
Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă cum ne afectează atitudinea preaslăvirea, invitaţi un 
cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli:
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„Preaslăvirea include deseori fapte, dar adevărata preaslăvire include 
întotdeauna o anumită mentalitate.
Atitudinea necesară preaslăvirii evocă cele mai adânci sentimente de supu-
nere, adorare şi veneraţie. Preaslăvirea combină iubirea şi reverenţa pentru a 
crea o stare de devotament care ne apropie spiritul şi mai mult de Dumne-
zeu” (Pure in Heart [1988], p. 125).

Invitaţi cursanţii să scrie în caietele pentru seminar sau jurnalele pentru studiul scripturilor 
o scurtă evaluare a manierei lor actuale de preaslăvire şi a atitudinii necesare preaslăvirii, 
ţinând cont de următoarele categorii: rugăciunea personală zilnică, studiul zilnic personal 
al scripturilor, supunerea faţă de porunci, participarea la adunările Bisericii şi luarea săp-
tămânal din împărtăşanie. Rugaţi cursanţii să- şi stabilească un ţel pentru a- şi îmbunătăţi 
preaslăvirea zilnică.

Alma 31:24–38
Alma se roagă pentru a primi putere şi pentru a avea succes în a- i aduce pe 
zoramiţi înapoi la Domnul.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 31:24–25 şi să afle care erau atitudinile şi com-
portamentele pe care le aveau zoramiţii apostaţi. Rugaţi cursanţii să vă spună ce au aflat.
Explicaţi că, atunci când Alma a văzut ticăloşia zoramiţilor, el s- a rugat. Împărţiţi cursanţii 
în echipe de câte doi. Cereţi echipelor să studieze Alma 31:26–35 şi să discute următoarele 
întrebări. (Le puteţi pune la dispoziţie aceste întrebări pe o foaie de prezentare sau le puteţi 
scrie pe tablă înainte de începerea orei.)
• Asupra cărui aspect se concentra rugăciunea zoramiţilor? (Ei se concentrau asupra lor 

înşişi.)
• Asupra cărui aspect se concentra rugăciunea lui Alma? (El se concentra asupra faptului 

de a- i ajuta pe alţii. Chiar şi când se ruga pentru el şi colegii săi, el cerea putere pentru a 
le sluji zoramiţilor.)

• Ce lucruri din rugăciunea lui Alma aţi dori să includeţi în rugăciunea voastră personală?
Scrieţi pe tablă:

Dacă ne rugăm şi acţionăm cu credinţă…
Explicaţi că, după ce Alma s- a rugat pentru a primi ajutor să ajungă la inima zoramiţilor, 
el şi colegii săi au început să slujească, „negândindu- se [la ei înşişi]” (Alma 31:37). Rugaţi 
cursanţii să citească, în gând, Alma 31:36–38 şi să afle ce binecuvântări au primit Alma şi 
colegii săi în urma predicării Evangheliei. (Puteţi explica faptul că, în Alma 31:36, expresia 
„şi- a pus mâinile pe toţi aceia” se referă la aşezarea mâinilor pe cap. Vezi nota de subsol 
36b.)
• Ce binecuvântări au primit Alma şi colegii săi datorită propriilor rugăciuni şi fapte?
Ținând cont de ceea ce aţi învăţat din exemplul lui Alma şi al colegilor săi, cum aţi com-
pleta afirmaţia de pe tablă? (Cursanţii pot oferi mai multe răspunsuri diferite care sunt ade-
vărate. Rezumaţi răspunsurile lor completând afirmaţia de pe tablă astfel: Dacă ne rugăm 
şi acţionăm cu credinţă, Domnul ne va întări în încercările noastre.)
Explicaţi că, după ce s- a rugat, Alma şi colegii săi şi- au demonstrat credinţa mergând să 
slujească şi având încredere că Domnul avea să aibă grijă de ei în timp ce Îl slujeau. Invitaţi 
cursanţii să urmeze exemplul lui Alma de a se ruga cu credinţă.

Încurajaţi cursanţii 
să- şi stabilească ţeluri 
de a pune în practică 
ceea ce învaţă
Preşedintele Thomas S. 
Monson ne- a învăţat 
despre importanţa de a 
invita cursanţii să acţio-
neze conform lucrurilor 
pe care le învaţă la curs: 
„Obiectivul predării 
Evangheliei… nu este de 
a «revărsa informaţii» 
în mintea cursanţilor… 
Obiectivul este de a 
inspira persoana respec-
tivă să se gândească la 
principiile Evangheliei, 
să le simtă şi, apoi, să 
facă ceva, astfel încât să 
trăiască în acord cu ele …
Aud şi uit;
Văd şi îmi amintesc;
Acţionez şi învăţ” (în 
Conference Report, oct. 
1970, p. 107–108).
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Introducere
După ce au văzut modalitatea apostată de preaslăvire a 
zoramiţilor, Alma şi colegii săi au început să le predice 
cuvântul lui Dumnezeu. Au început să aibă un oarecare 
succes în rândul oamenilor care erau săraci şi care au 

fost alungaţi din sinagogile lor. Comparând cuvântul lui 
Dumnezeu cu o sămânţă, Alma i- a învăţat pe oameni 
cum să- l primească şi cum să- şi dezvolte credinţa.
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alma 32

Sugestii pentru predare

Alma 32:1–16
Zoramiţii umili demonstrează că sunt pregătiţi să asculte cuvântul lui Dumnezeu.
Invitaţi cursanţii să- şi imagineze că dumneavoastră sunteţi un prieten care i- a întrebat cum 
poate să ştie că Evanghelia lui Isus Hristos este adevărată. Întrebaţi- i ce v- ar spune pentru 
a vă ajuta să dobândiţi o mărturie.
După ce cursanţii îşi împărtăşesc gândurile, scrieţi pe tablă: Cum să dobândiţi şi să întăriţi 
o mărturie. Spuneţi cursanţilor că, de- a lungul lecţiei, dumneavoastră veţi face o listă cu 
principiile şi cunoştinţele pe care ei le descoperă despre cum să dobândeşti şi să întăreşti o 
mărturie.
Amintiţi cursanţilor că Alma şi fraţii săi au observat falsa preaslăvire a zoramiţilor, un grup 
de nefiţi apostaţi. Supărat din cauza ticăloşiei oamenilor, el s- a rugat pentru alinare şi pen-
tru puterea de a fi în stare să le propovăduiască. (Vezi Alma 31.)
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 32:1–3. Rugaţi membrii clasei să afle care 
dintre zoramiţi au fost interesaţi de mesajele misionarilor. Rugaţi- i să vă spună ce au aflat.
• Potrivit celor relatate în Alma 32:3, de ce erau aceşti oameni consideraţi săraci? („Ei erau 

săraci în ceea ce priveşte lucrurile lumeşti; şi ei, de asemenea, erau săraci în inimă.”)
• Ce credeţi că înseamnă să fii „[sărac] în inimă”?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să răspundă la această întrebare, invitaţi mai mulţi cursanţi să 
citească, pe rând, cu glas tare, Alma 32:4–12. (Cursanţii pot sugera că a fi sărac în inimă 
înseamnă să fii umil, dornic să te pocăieşti şi pregătit să auzi cuvântul lui Dumnezeu.)
• Cum reflectă întrebarea din Alma 32:5 faptul că zoramiţii erau săraci în inimă?
• Cum le- a adus sărăcia binecuvântări membrilor acestui grup de zoramiţi?
• Ce ne învaţă aceste versete despre dobândirea şi întărirea unei mărturii? (În timp ce 

cursanţii împărtăşesc principii diferite, scrieţi- le sub titlul de pe tablă. Asiguraţi- vă că 
ei identifică următorul principiu: Umilinţa ne pregăteşte să primim cuvântul lui 
Dumnezeu.)

• De ce este importantă umilinţa pentru procesul dobândirii şi întăririi unei mărturii?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Alma 32:13–16. Rugaţi membrii 
clasei să găsească două modalităţi diferite prin care oamenii pot deveni umili. (Oamenii pot 
alege să fie umili sau pot fi constrânşi să fie umili.)
• Ce putem învăţa despre umilinţă din aceste versete? (Ajutaţi cursanţii să identifice ur-

mătorul principiu: Suntem mai binecuvântaţi când alegem să fim umili decât atunci 
când suntem constrânşi să fim umili.) De ce credeţi că este mai bine să alegem să fim 
umili?

• Ce credeţi că înseamnă să devii umil „din cauza cuvântului”? (Alma 32:14). Cum este 
acest lucru valabil în ceea ce priveşte atitudinile noastre la adunările Bisericii, la seminar 
sau din timpul studiului scripturilor împreună cu familia?



327

aLMa 32

Alma 32:17–43
Alma îi învaţă pe zoramiţi cum să aibă o credinţă mai mare.
Explicaţi că Alma a identificat o idee greşită pe care mulţi o au despre dobândirea unei 
mărturii. Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 32:17–18 în timp ce membrii 
clasei descoperă care este această idee greşită.
• Ce idee greşită aveau mulţi oameni despre dobândirea unei mărturii?
• Ce este în neregulă cu faptul de a cere un semn înainte de a crede? (Puteţi să le amin-

tiţi cursanţilor exemplul lui Şerem din Iacov 7:13–16 şi pe cel al lui Corihor din Alma 
30:43–52. De asemenea, puteţi să le cereţi să citească Doctrină şi legăminte 63:9 pentru a 
sublinia faptul că semnele apar ca urmare a credinţei şi nu sunt ceva ce trebuie să cerem 
înainte de a avea credinţă.)

Explicaţi că Alma i- a învăţat pe oameni ce este credinţa. Invitaţi cursanţii să citească, în 
gând, Alma 32:21 şi să găsească definiţia credinţei dată de Alma. Atrageţi atenţia că acest 
verset este un fragment care conţine o scriptură de bază. Îi puteţi încuraja pe cursanţi să- l 
marcheze într- un mod distinct pentru a- l putea găsi cu uşurinţă.
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 32:22 şi să găsească un sfat despre cum să do-
bândeşti şi să întăreşti o mărturie. Invitaţi- i să vă spună ce au găsit.
Adăugaţi la lista scrisă pe tablă: Amintiţi-vă de mila lui Dumnezeu şi credeţi în cuvântul lui 
Dumnezeu.
• De ce sunt aceste fapte importante pentru dezvoltarea credinţei noastre?
Explicaţi că, pentru a- i ajuta pe zoramiţi să înţeleagă cum să creadă în cuvântul lui Dumne-
zeu, Alma le- a propus să facă un experiment.
• De ce fac oamenii experimente ştiinţifice? (Pentru a afla dacă o teorie sau o idee este 

adevărată.)
Rugaţi cursanţii să descrie experimentele pe care le- au făcut la orele de chimie sau fizică 
sau în alte împrejurări. Ajutaţi- i să înţeleagă faptul că experimentele necesită ca cercetăto-
rul să acţioneze, nu doar să ghicească. În mod asemănător, procesul de a dobândi sau întări 
o mărturie necesită acţiune.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 32:27. Rugaţi membrii clasei să afle ce 
experiment i- a invitat Alma pe zoramiţi să facă. Adăugaţi listei scrise pe tablă: Puneţi la 
încercare cuvântul.
• La ce credeţi că s- a referit Alma atunci când a spus să „[punem] la încercare cuvintele 

[sale]”?
• La ce credeţi că s- a referit Alma când a spus să „[ne trezim] şi [să ne deşteptăm] aptitu-

dinile”? (Puteţi explica faptul că termenul aptitudinile se referă la abilitatea noastră de a 
gândi, de a acţiona şi de a realiza lucruri. Alma invita oamenii să acţioneze conform cu-
vintelor sale. Puteţi adăuga la lista scrisă pe tablă: Treziţi- vă şi deşteptaţi- vă aptitudinile.)

• Ce credeţi că înseamnă să „dovediţi un pic de credinţă”?
Pentru a ajuta cursanţii să afle cum pot începe să realizeze acest experiment în viaţa lor, 
invitaţi- i să citească, în gând, Alma 32:28.
• Cu ce a comparat Alma cuvântul lui Dumnezeu? (Cu o sămânţă.)
• Care sunt unele dintre sursele unde putem găsi cuvântul lui Dumnezeu? (Răspunsurile 

lor pot să includă următoarele afirmaţii: scripturile, învăţăturile profeţilor din zilele din 
urmă şi revelaţia personală de la Duhul Sfânt.)

• Ce a spus Alma că trebuie să facem cu această „sămânţă”?
Scrieţi pe tablă răspunsurile cursanţilor. Puteţi să le scrieţi sub titlul Puneţi la încercare 
cuvântul, pe care l- aţi scris mai devreme. Lista poate include următoarele elemente:

 1. Faceţi loc cuvântului (sau seminţei) să fie plantat în inima voastră.
 2. Nu aruncaţi cuvântul afară prin necredinţa voastră.
 3. Recunoaşteţi creşterea cuvântului înăuntrul vostru.

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă ceea ce au citit despre experiment, adresaţi- le 
următoarele întrebări:

Alma 32:21 este 
scriptură de bază. 
Folosiţi Folosiţi ideea de 
predare de la sfârşitul 
lecţiei pentru pentru a-i 
ajuta pe cursanţi să o 
memoreze.
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• Cum se aseamănă cuvântul lui Dumnezeu cu o sămânţă care poate fi plantată în inimile 
noastre? (Răspunsurile lor pot să includă următoarele afirmaţii: poate creşte, poate să ne 
întărească şi trebuie să o îngrijim.)

În timp ce cursanţii discută despre compararea cuvântului lui Dumnezeu cu o sămânţă, 
invitaţi- i să citească, în gând, Alma 33:22–23. Înainte ca ei să citească, rugaţi- i să afle cum 
a explicat Alma „acest cuvânt”. Ajutaţi- i să înţeleagă faptul că se referă la Isus Hristos şi la 
ispăşirea Sa.
• Ce credeţi că înseamnă să „[facem] loc” pentru a planta cuvântul în inimile noastre? 

(Vezi Alma 32:28. Răspunsurile lor pot să includă următoarele afirmaţii: trebuie să ne 
deschidem inimile şi trebuie să facem loc în viaţa noastră pentru studiul scripturilor.)

• Ce credeţi că înseamnă să simţiţi cuvântul lui Dumnezeu „[crescând]” înăuntrul vostru? 
În cazul în care cuvântul lui Dumnezeu creşte înăuntrul vostru, ce se întâmplă cu mărtu-
ria şi credinţa voastră?

• Când v- a lărgit sufletul şi v- a luminat înţelegerea cuvântul lui Dumnezeu?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, din Alma 32:29–34. Invitaţi membrii clasei să 
urmărească în scripturi şi să găsească acele cuvinte şi expresii care descriu ceea ce au învă-
ţat despre cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, rugaţi cursanţii să citească cuvintele şi expresiile 
pe care le- au găsit şi să explice de ce le- au ales. Faceţi referire la desenul de pe tablă şi 
întrebaţi:
• De ce nu ar fi încă perfectă credinţa noastră după ce am făcut acest experiment? Ce 

credeţi că trebuie să facem în plus pentru a dobândi o mărturie permanentă despre 
Evanghelie?

• Cum se aseamănă procesul de a ajuta un pom să crească cu procesul de a întări o 
mărturie?

Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Alma 32:35–40. Rugaţi membrii 
clasei să afle ce sfat a oferit Alma despre cum să încheie acest experiment.
• Potrivit celor relatate în Alma 32:37–40, ce trebuie să facem pentru ca a noastră credinţă 

în cuvântul lui Dumnezeu să continue să crească? (Adăugaţi listei scrise pe tablă afirma-
ţia: Îngrijiţi cuvântul.)

• Ce putem face pentru a îngriji cuvântul? (Răspunsurile lor pot să includă următoarele 
afirmaţii: putem să studiem zilnic din scripturi, să ne rugăm pentru îndrumare în timp ce 
studiem, să căutăm metode de a pune în practică în viaţa noastră învăţăturile scripturilor 
şi ale profeţilor din zilele din urmă şi să împărtăşim ceea ce învăţăm.)

• Ce se întâmplă când neglijăm un pom sau nu reuşim să- l îngrijim? Ce se întâmplă când 
neglijăm cuvântul lui Dumnezeu care a fost plantat în inimile noastre?

Rugaţi cursanţii să scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scriptu-
rilor ceea ce au învăţat din Alma 32 despre cum să dobândeşti şi să întăreşti o mărturie. De 
asemenea, le puteţi sugera cursanţilor să scrie aceste afirmaţii scurte în scripturile lor, lângă 
Alma 32:37–43.
Invitaţi cursanţii să împărtăşească ceea ce au scris. În timp ce împărtăşesc ce au scris, 
asiguraţi- vă că ei exprimă faptul că, dacă vom îngriji cu sârguinţă cuvântul lui Dumne-
zeu din inimile noastre, credinţa şi mărturia noastră despre Isus Hristos şi Evanghe-
lia Sa vor creşte.
Rugaţi cursanţii să citească Alma 32:41–43 şi să caute descrierea pe care Alma a făcut- o 
pomului şi fructului.
• Unde în Cartea lui Mormon se mai găseşte o descriere a unui pom cu un fruct care este 

„dulce, mai presus decât orice lucru care este dulce”? (Puteţi să le amintiţi cursanţilor 
despre descrierea pomului vieţii din 1 Nefi 8:11–12 şi 1 Nefi 11:9–24.)

• În viziunea lui Lehi şi a lui Nefi despre pomul vieţii, ce reprezintă pomul şi fructul? 
(Pomul reprezintă dragostea lui Dumnezeu, exprimată prin intermediul Salvatorului şi a 
ispăşirii Sale, iar fructul reprezintă binecuvântările pe care noi le putem primi prin inter-
mediul ispăşirii. Vezi lecţia 12 din acest manual.)

• În viziunea lui Lehi şi a lui Nefi, cum ajung oamenii la pom? (Urmând bara de fier, care 
reprezintă cuvântul lui Dumnezeu.) Cum se aseamănă acest lucru cu respectiva compa-
raţie a lui Alma a cuvântului lui Dumnezeu cu o sămânţă?
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Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească cum au urmat exerciţiul descris în Alma 32. 
Întrebaţi- i în ce mod le- a influenţat vieţile acest exerciţiu. Puteţi împărtăşi propriile expe-
rienţe legate de momentele când aţi simţit puterea cuvântului lui Dumnezeu.

Scriptură de bază – Alma 32:21
Rugaţi cursanţii să folosească Alma 32:21 pentru a determina modul în care oamenii din 
situaţiile de mai jos îşi exercită sau nu credinţa.
 1. O tânără fată vrea o dovadă fizică privind adevărul Cărţii lui Mormon, înaintea ca ea să 

creadă acest lucru.
 2. Un tânăr băiat aude că toţi tinerii băieţi demni trebuie să slujească în misiune cu timp 

deplin. Deşi familia lui este săracă, el este hotărât să slujească şi face pregătirile necesare.
 3. O tânără fată vrea să devină curată de păcatele ei prin intermediul ispăşirii lui Isus Hris-

tos. Ea ştie că trebuie să mărturisească anumite păcate episcopului ei pentru a se putea 
pocăi pe deplin. Ea stabileşte o întâlnire cu episcopul ei.

Notă. Puteţi folosi această idee în timpul lecţiei, atunci când prezentaţi fragmentul care 
conţine scriptura de bază, sau o puteţi folosi la sfârşitul lecţiei.
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Lecţia pentru studiul acasă
Alma 25–32 (unitatea 18)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat Alma 25–32 (unita-
tea 18) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Alma 25–29)
În timp ce au studiat despre bucuria pe care Amon a 
simţit- o ca urmare a succesului pe care el şi fraţii săi l- au 
avut predicând Evanghelia, cursanţii au învăţat următoarele 
principii: Dacă ne umilim, Domnul ne întăreşte şi ne foloseşte 
ca instrument în mâinile Sale; noi simţim bucurie în timp 
ce slujim cu credinţă Domnului şi copiilor Săi. Pe măsură ce 
lamaniţii s- au convertit la Evanghelie şi au refuzat să pună 
mâna pe arme, cursanţii au învăţat că, atunci când suntem 
cu adevărat convertiţi la Domnul, ţinem legămintele pe care 
le- am făcut cu El. Din exemplul lui Alma, cursanţii înţeleg că 
vom avea parte de bucurie pe măsură ce îi ajutăm pe alţii să 
se pocăiască şi să vină la Isus Hristos.

Ziua 2 (Alma 30)
Citind despre învăţăturile lui Corihor, un antihrist, cursanţii au 
învăţat că Satana se foloseşte de doctrine false pentru a ne 
ispiti să păcătuim. Alma a reacţionat la învăţăturile lui Corihor 
declarând că toate lucrurile depun mărturie despre Dumne-
zeu, Creatorul Suprem. După ce au citit că antihristul Corihor 
a fost călcat în picioare până a murit, cursanţii au înţeles 
următorul principiu consemnat de Mormon: „Diavolul nu- i va 
scăpa pe copiii săi [adepţii săi] în ultima zi” (Alma 30:60).

Ziua 3 (Alma 31)
Când cursanţii au citit despre intenţia lui Alma de a- i aduce pe 
calea cea bună pe zoramiţii apostaţi, ei au învăţat următoarele 
principii: Pe măsură ce studiem cuvântul lui Dumnezeu, vom 
fi îndrumaţi să facem ce este drept. Eforturile zilnice de a ne 
ruga şi de a ţine poruncile ne întăresc pentru a putea face faţă 
ispitelor. Dacă ne rugăm şi acţionăm cu credinţă, vom primi 
ajutor divin pentru a putea face faţă încercărilor noastre.

Ziua 4 (Alma 32)
În timp ce cursanţii au citit despre succesul pe care Alma l- a 
avut predicând săracilor din rândul zoramiţilor, cursanţii au învă-
ţat că umilinţa ne pregăteşte să primim cuvântul lui Dumnezeu. 
Alma a comparat exercitarea credinţei cu plantarea şi îngriji-
rea unei seminţe. Cursanţii au învăţat că, dacă vom îngriji cu 
sârguinţă cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, credinţa şi 
mărturia noastră despre Isus Hristos şi Evanghelia Sa vor creşte.

Introducere
Începeţi această lecţie cu o activitate care să- i ajute pe cursanţi 
să caute să fie instrumente în mâinile lui Dumnezeu. Totuşi, mare 
parte din lecţie se va concentra asupra consecinţelor faptului de 
a crede şi de a acţiona conform unor idei false, spre deosebire 
de acela de a crede şi de a acţiona conform cuvântului lui Dum-
nezeu, aşa cum este exemplificat în Alma 30–32.

Sugestii pentru predare

Alma 25–29
Amon şi fiii lui Mosia se slăvesc în Domnul pe măsură ce mulţi 
lamaniţi sunt convertiţi la Evanghelie.
Aşa cum este consemnat în Alma 26, Amon şi fraţii săi se bucură 
pentru succesul avut făcând lucrarea Domnului. Invitaţi cursanţii 
să citească Alma 26:1–4, 11–13 şi să afle ce au înfăptuit Amon şi 
fraţii săi şi cum au putut realiza acel lucru. Amintiţi cursanţilor că 
aceste versete ne învaţă următorul principiu: Dacă ne umilim, 
Domnul ne întăreşte şi ne foloseşte ca instrumente în 
mâinile Sale.

Alma 30
Corihor ridiculizează doctrina lui Hristos.
Arătaţi membrilor clasei o sămânţă. Rugaţi- i să facă o listă cu 
exemple de lucruri care le plac şi care provin dintr- o sămânţă. 
Spre deosebire de unele plante, fructe şi legume pe care cursan-
ţii le- au menţionat, atrageţi atenţia că este posibil ca o sămânţă 
să devină o plantă care face fructe amare sau chiar otrăvitoare 
sau care ar putea să omoare alte plante bune.

Scrieţi pe tablă cuvintele idee şi crez şi întrebaţi: Cum ar putea o 
idee sau un crez să se asemene cu o sămânţă?

Explicaţi că, pe măsură ce cursanţii studiază şi discută astăzi în 
clasă despre Alma 30–32, ei vor face deosebirea dintre con-
secinţele ce decurg atunci când dăm ascultare ideilor false şi 
consecinţele ce decurg atunci când dăm ascultare cuvântului lui 
Dumnezeu.

Rugaţi cursanţii să explice cine a fost Corihor. Invitaţi- i să 
citească Alma 30:12–18, 23 şi să identifice ideile false predicate 
de Corihor. După ce au avut suficient timp pentru a citi, invitaţi- i 
să facă o listă pe tablă sau pe o foaie de hârtie cu două sau trei 
dintre ideile false ale lui Corihor pe care ei le consideră că ar fi 
în mod special periculoase pentru crezurile religioase ale unei 
persoane. Apoi, adresaţi următoarele întrebări:

• La ce fapte ar putea duce aceste idei? (În timp ce cursanţii 
răspund, subliniaţi că o idee care duce la săvârşirea unei fapte 
se aseamănă cu o sămânţă care se transformă într- o plantă.)

• Potrivit celor relatate în Alma 30:18, ce i- au determinat pe 
oameni să facă învăţăturile lui Corihor? (În timp ce cursanţii 
răspund, subliniaţi că Satana se foloseşte de doctrine false 
pentru a ne ispiti să comitem păcate.)



331

LeCţIa pentRu StuDIuL aCaSă

Invitaţi un cursant să rezume ce i s- a întâmplat lui Corihor. (În 
cazul în care cursanţii au nevoie de ajutor, invitaţi- i să folosească 
rezumatul capitolului Alma 30 sau să citească Alma 30:52–53, 
59–60.)

Alma 31
Alma conduce o misiune pentru a- i aduce înapoi pe calea cea 
bună pe zoramiţii apostaţi.
Amintiţi cursanţilor că zoramiţii credeau în idei false şi aveau obi-
ceiuri false sau apostate. În Alma 31:5 învăţăm că, pe măsură 
ce studiem cuvântul lui Dumnezeu, vom fi îndrumaţi să 
facem ce este drept.

Alma 32
Alma îi învaţă pe săracii din rândul zoramiţilor cum să- şi exercite 
credinţa.
Amintiţi cursanţilor că, deşi mulţi dintre zoramiţi nu au acceptat 
cuvântul lui Dumnezeu, Alma a început să aibă succes în rândul 
săracilor. El i- a învăţat cum să- şi exercite credinţa. Invitaţi cur-
sanţii să recapituleze Alma 32:21, verset care este o scriptură de 
bază. Rugaţi- i să explice ce îi învaţă acest verset despre credinţă.

Amintiţi cursanţilor că Alma s- a folosit de o sămânţă pentru 
a predica despre procesul dezvoltării credinţei. Apoi, adresaţi 
următoarele întrebări:

• Ce expresii din Alma 32:28 indică faptul că o sămânţă, sau în 
acest caz cuvântul lui Dumnezeu, este bună sau bun?

• Ce influenţă are asupra noastră cuvântul lui Dumnezeu atunci 
când îi permitem să fie plantat în inimile noastre?

Spuneţi cursanţilor că Alma i- a îndemnat pe zoramiţi să pună la 
încercare cuvântul sau să- l planteze în inimile lor crezând în el şi 
acţionând conform lui. Invitaţi- i să citească Alma 33:22–23 şi să 
găsească acel „cuvânt” pe care Alma şi- a dorit, în mod special, 
ca oamenii să- l planteze în inimile lor. Îi puteţi încuraja pe cur-
sanţi să scrie aceste versete ca referinţă lângă Alma 32:28.

Invitaţi cursanţii să citească Alma 32:28–29, 31, 37, 41–43 pen-
tru a căuta recompensele pe care le primim dacă noi credem şi 
acţionăm conform cuvântului lui Dumnezeu. În timp ce cursanţii 
răspund, asiguraţi- vă că următorul principiu este clar: Dacă vom 
îngriji cu sârguinţă credinţa în cuvântul lui Dumnezeu în 
inimile noastre, credinţa şi mărturia noastră despre Isus 
Hristos şi Evanghelia Sa vor creşte.

Pentru a încheia această lecţie, invitaţi cursanţii să împărtăşească 
răspunsul lor la exerciţiul 4 din lecţia 4, din jurnalele pentru 
studiul scripturilor – despre rezultatele pe care le- au observat în 
viaţa lor când au pus în practică experimentul descris de Alma în 
Alma 32.

Unitatea următoare (Alma 33–38)
Care este pericolul amânării pocăinţei? Amulec răspunde la 
această întrebare şi face o avertizare. De asemenea, Alma, 
apropiindu- se de sfârşitul vieţii sale, îi sfătuieşte pe doi dintre fiii 
săi. El oferă detalii despre convertirea sa – schimbându- se din ci-
neva care a luptat împotriva lui Dumnezeu în cineva care a luptat 
pentru Dumnezeu – şi despre cum s- a simţit când a fost eliberat 
de vina şi de durerea păcatelor sale.
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Introducere
Mai mulţi zoramiţi au dorit să ştie cum să pună în 
aplicare sfatul lui Alma de a planta cuvântul Domnului 
în inimile lor şi de a- şi exercita credinţa. Folosindu- se 
de scripturi, Alma i- a învăţat pe oameni despre preaslă-
vire, rugăciune şi despre mila pe care o putem primi de 
la Dumnezeu datorită Salvatorului. El i- a încurajat pe 
oameni să se uite la Isus Hristos şi să creadă în puterea 
ispăşirii Sale.

Notă. Lecţia 94 oferă ocazia ca trei cursanţi să predea. 
Puteţi să alegeţi trei cursanţi acum şi să le oferiţi exem-
plare cu părţile desemnate din lecţia 94, astfel încă să se 
poată pregăti. Încurajaţi- i să studieze materialul lecţiei 
rugându- se şi să caute îndrumare de la Duhul Sfânt, 
pentru a putea şti cum să adapteze lecţia la nevoile 
colegilor de clasă.

LECŢIA 91

alma 33

Sugestii pentru predare

Alma 33
Alma îi învaţă pe zoramiţi să înceapă să creadă în Isus Hristos.
Scrieţi pe tablă dovedească.
• Ce înseamnă să dovedeşti ceva? (În timp ce cursanţii răspund la această întrebare, puteţi 

ruga un cursant să dovedească forţa braţelor sale făcând flotări, sau forţa picioarelor sale 
alergând pe loc.)

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 33:1 şi să afle ce voiau zoramiţii să înţeleagă în 
legătură cu acţiunea de a dovedi. După ce cursanţii spun ceea ce au aflat, scrieţi pe tablă 
următoarea întrebare: Cum ne dovedim credinţa? Invitaţi cursanţii să găsească cel puţin trei 
răspunsuri la această întrebare în timp ce studiază şi discută Alma 33.
Explicaţi că, atunci când Alma a răspuns la întrebarea zoramiţilor despre cum să- ţi dove-
deşti credinţa, el a corectat o idee falsă pe care ei o aveau despre preaslăvire. Invitaţi un 
cursant să citească, cu glas tare, Alma 33:2. Rugaţi membrii clasei să identifice care era 
ideea falsă a zoramiţilor despre preaslăvirea lui Dumnezeu.
• De ce credeau aceşti zoramiţi că nu puteau să- L preaslăvească pe Dumnezeu? (Pentru că 

nu aveau voie să intre în sinagogile lor.)
Rugaţi cursanţii să rezume ceea ce au învăţat din Alma 31 despre modul de preaslăvire al 
zoramiţilor. (Vezi Alma 31:22–23. O dată pe săptămână, zoramiţii spuneau aceeaşi ru-
găciune în sinagogă şi apoi nu mai vorbeau deloc despre Dumnezeu în timpul restului 
săptămânii.)
• De ce reprezintă participarea la adunările Bisericii o parte importantă a preaslăvirii noas-

tre? Care ar fi câteva moduri în care Îl putem preaslăvi pe Dumnezeu în afara faptului că 
participăm săptămânal la adunările Bisericii?

Explicaţi că Alma a citat din învăţăturile unui profet pe nume Zenos pentru a corecta ideile 
false ale zoramiţilor despre preaslăvirea lui Dumnezeu. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 
Alma 33:3 şi să găsească acel cuvânt pe care Alma îl folosea în alternanţă cu preaslăvire. 
(Cuvântul este rugăciune.)
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 33:4–10 şi să identifice fiecare situaţie în care 
Zenos a spus că s- a rugat.
• Când şi unde s- a rugat Zenos?
• Ce a predicat Alma despre preaslăvire atunci când a citat cuvintele lui Zenos? (Ajutaţi 

cursanţii să identifice următorul adevăr: Putem să- L preaslăvim pe Dumnezeu în mod 
continuu prin intermediul rugăciunii.)

Faceţi referire la întrebarea scrisă pe tablă: Cum ne dovedim credinţa? Sub această întrebare, 
scrieţi Rugaţi- vă întotdeauna.
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• În ce mod este rugăciunea o dovadă a credinţei în Tatăl Ceresc şi Isus Hristos?
• Când v- aţi rugat în situaţii precum cele menţionate de Zenos? Cum vi s- a răspuns la 

rugăciune? (Amintiţi cursanţilor că nu trebuie să împărtăşească experienţe care sunt prea 
personale sau particulare.)

Invitaţi cursanţii să recitească, în gând, Alma 33:4–5, 8–9. Rugaţi- i să caute expresii care 
vorbesc despre mila lui Dumnezeu (de exemplu, „Tu eşti milos” şi „Tu ai fost milos”).
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să vadă legătura dintre ispăşirea lui Isus Hristos şi mila Tatălui 
Ceresc, invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 33:11–16. Rugaţi membrii clasei 
să urmărească în scripturi şi să caute o expresie care apare de patru ori în aceste versete. 
(Expresia este „datorită Fiului Tău”. Puteţi să îndemnaţi cursanţii să marcheze această 
expresie.)
• La ce credeţi că s- a referit Zenos atunci când a spus: „Căci Tu ţi- ai întors judecăţile Tale 

de la mine datorită Fiului Tău”? (Ajutaţi cursanţii să identifice următorul adevăr: Dato-
rită ispăşirii lui Isus Hristos, noi primim mila Tatălui Ceresc, incluzând iertarea 
pentru păcatele noastre. Puteţi invita cursanţii să scrie acest adevăr în scripturile lor, 
lângă Alma 33:11–16.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine mila pe care o putem primi prin inter-
mediul ispăşirii lui Isus Hristos, puteţi împărtăşi următoare poveste citată de preşedintele 
Gordon B. Hinckley:

„Profesorul a spus: «Bună dimineaţa, băieţi, am venit să restaurăm ordinea în 
şcoală». Ei au ţipat şi au glumit în gura mare. «Eu îmi doresc o şcoală bună, 
dar mărturisesc că nu ştiu cum să fac una bună dacă nu mă ajutaţi. Cum ar fi 
dacă am avea câteva reguli. Voi mi le spuneţi şi eu le voi scrie pe tablă».
Un băiat a ţipat: «Furatul interzis!». Un altul a ţipat: «Nu ai voie să întârzii». 
Într- un final, zece reguli au fost scrise pe tablă.

«Acum», a spus profesorul, «o lege nu este bună dacă nu este însoţită şi de o pedeapsă. Ce 
ar trebui să facem cu cel care încalcă regulile?»
«Să- l lovim pe spate de zece ori fără haina sa pe el», au răspuns membrii clasei.
«Este o măsură drastică, băieţi. Sunteţi siguri că o puteţi respecta?» Un altul a ţipat: «Aprob 
moţiunea», iar profesorul a spus: «În regulă, vom respecta aceste reguli! Elevi, haideţi să 
facem ordine!»
După aproximativ o zi, «Marele Tom» a descoperit că cineva i- a furat prânzul. Hoţul a fost 
găsit – un băieţel flămând de aproximativ 10 ani. «Am găsit hoţul şi el trebuie să fie pedep-
sit conform regulii voastre – zece lovituri pe spate. Jim, vino aici!», a spus profesorul.
Băieţelul, tremurând, a venit în faţă încet purtând o haină mare închisă până la gât şi a 
implorat: «Domnule profesor, puteţi să mă ciomăgiţi cât de tare doriţi, dar vă rog, nu mă 
puneţi să- mi dau jos haina!». [Notă. Puteţi explica faptul că, în această poveste, cuvântul a 
ciomăgi înseamnă a lovi pe cineva.]
«Dă- ţi haina jos», a spus profesorul. «Tu m- ai ajutat să fac regulile!»
«O, domnule profesor, nu mă obligaţi!» El a început să- şi deschidă nasturii şi, ce a văzut 
profesorul? Băiatul nu avea tricou pe el şi şi- a arătat trupul mic, slab şi infirm.
«Cum să lovesc acest copil?», s- a gândit el. «Dar trebuie, trebuie să fac ceva dacă vreau să 
menţin ordinea în această şcoală». Era o tăcere de mormânt.
«Cum de nu porţi cămaşă, Jim?»
El a răspuns: «Tatăl meu a murit şi mama mea este foarte săracă. Am doar o singură 
cămaşă şi ea o spală astăzi şi eu am luat haina cea mare a fratelui meu pentru a- mi ţine de 
cald».
Profesorul, cu nuiaua în mână, a ezitat. Atunci, «Marele Tom» s- a ridicat în picioare şi a 
spus: «Domnule profesor, dacă nu aveţi nimic împotrivă, voi încasa eu ciomăgeala în locul 
lui Jim».
«De acord, există o anumită regulă care spune că cineva poate lua locul altcuiva. Sunteţi cu 
toţii de acord?»
Astfel, Tom şi- a dat haina jos şi, după cinci lovituri, nuiaua s- a rupt! Profesorul şi- a pus ca-
pul în mâini şi s- a gândit: «Cum pot eu termina această sarcină îngrozitoare?». Apoi, el i- a 
auzit pe membrii clasei suspinând şi, ce a văzut? Micul Jim a venit şi l- a îmbrăţişat pe Tom. 

Identificarea cuvintelor 
şi expresiilor 
care se repetă
Profeţii subliniază 
adesea adevărurile prin 
intermediul repetiţiei. 
Pe măsură ce cursan-
ţii descoperă cuvinte, 
expresii şi idei care se 
repetă, rugaţi- i să se 
gândească ce adevăr 
propovăduieşte scriitorul 
şi de ce este important 
să- l înţelegem.
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«Tom, îmi pare rău că ţi- am furat prânzul, dar îmi era extrem de foame. Tom, te voi iubi 
până voi muri pentru că ai fost ciomăgit în locul meu! Da, te voi iubi pentru totdeauna!» 
[Autor necunoscut]
După ce a citat această poveste, preşedintele Hinckley a spus: „Ca să parafrazez o expresie 
din această poveste simplă, Isus, Mântuitorul meu, a «fost ciomăgit pentru mine» şi pentru 
voi” („The Wondrous and True Story of Christmas”, Ensign, dec. 2000, p. 4).
• Care este legătura dintre această relatare şi învăţăturile lui Alma despre ispăşirea Salva-

torului? (Dacă este nevoie, explicaţi că disponibilitatea lui Tom de a „încasa ciomăgeala 
în locul lui Jim” reprezintă ispăşirea. Salvatorul a luat asupra Sa pedeapsa pentru păca-
tele noastre astfel încât noi să nu avem parte de acea pedeapsă dacă ne pocăim.)

Explicaţi că, după ce a citat din cuvintele lui Zenos, Alma a citat din cuvintele lui Zenoc, 
un alt profet. Citiţi pentru cursanţi, cu glas tare, Alma 33:15–16. Atrageţi atenţia asupra 
neplăcerii pe care Tatăl Ceresc o simte când oamenii refuză să înţeleagă ce a făcut Fiul Său 
pentru ei.
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 33:12–14 şi să afle ce sursă a folosit Alma când a 
împărtăşit aceste învăţături.
• De ce era Alma familiarizat cu învăţăturile lui Zenos şi Zenoc? (Deoarece învăţăturile 

lor se aflau în scripturi. Puteţi atrage atenţia asupra faptului că ceea ce Alma a spus în 
versetele 12 şi 14 sugerează faptul că şi zoramiţii aveau acces la aceste scripturi. Atrageţi 
atenţia că scripturile depun mărturie despre Isus Hristos.)

Sub întrebarea scrisă pe tablă, scrieţi Studiaţi şi credeţi în scripturi.
Atrageţi atenţia că Alma a făcut referire la o altă relatare scripturală pentru a- i ajuta pe 
zoramiţi să- şi dezvolte credinţa în Isus Hristos. Expuneţi ilustraţia „Moise şi şarpele de 
aramă” (62202; Carte cu picturi inspirate din Evanghelie [2009], nr. 16). Rezumaţi această 
relatare explicând că, atunci când Moise îi conducea pe israeliţi în pustiu, mulţi oameni s- 
au răzvrătit împotriva lui şi a Domnului. Ca urmare a acestei nesupuneri, Domnul a trimis 
şerpi veninoşi care i- au muşcat pe oameni. Oamenii s- au dus să- i ceară ajutor lui Moise. 
Moise s- a rugat şi a fost instruit să facă un şarpe pe un par la care oamenii să se uite. El s- a 
supus şi a făcut un şarpe de aramă. (Vezi Numeri 21:4–9.) Invitaţi un cursant să citească, cu 
glas tare, Alma 33:19–20. Invitaţi membrii clasei să afle ce s- a întâmplat cu aceia care s- au 
uitat la şarpele de aramă şi ce s- a întâmplat cu cei care au ales să nu facă acest lucru.
• Potrivit celor relatate în Alma 33:20, de ce au ales aşa de mulţi să nu se uite?
Rugaţi cursanţii să mediteze dacă ei ar alege să se uite la şarpele de alamă, dacă s- ar afla în 
acea situaţie.
Expuneţi ilustraţia „Răstignirea” (62505; Carte cu picturi inspirate din Evanghelie, nr. 57). 
Explicaţi că şarpele de aramă pus pe par era un „simbol” (Alma 33:19). Cu alte cuvinte, a 
fost un simbol a ceva ce avea să se întâmple în viitor. Îl reprezenta pe Isus Hristos pe cruce 
(vezi Ioan 3:14).
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 33:21–23 şi să afle cum a făcut Alma o asemă-
nare între această relatare şi situaţia zoramiţilor. După ce cursanţii vă spun ceea ce au aflat, 
faceţi din nou referire la întrebarea scrisă pe tablă: Cum ne dovedim credinţa?
• Ce ne învaţă relatarea despre israeliţi şi şarpele de aramă despre ceea ce trebuie să facem 

pentru a fi vindecaţi din punct de vedere spiritual?
• Cum răspunde la această întrebare Alma 33:22–23? (Cursanţii trebuie să identifice ur-

mătorul adevăr: Ne dovedim credinţa alegând să credem în Isus Hristos şi ispăşirea 
Sa.)

Sub întrebarea scrisă pe tablă, scrieţi: Credeţi în Isus Hristos şi ispăşirea Sa.
• Ce fapte şi atitudini observaţi la oamenii care cred în ispăşirea Salvatorului?
Pentru a sublinia faptul că a crede în Isus Hristos este o alegere pe care noi o facem, 
îndreptaţi atenţia cursanţilor asupra expresiei următoare din Alma 33:23: „Şi chiar toate 
acestea puteţi să le faceţi de vreţi”. Puteţi încuraja cursanţii să marcheze această expresie.
Scrieţi următoarea afirmaţie pe tablă şi încurajaţi cursanţii să o scrie în scripturile lor. (Afir-
maţia se găseşte în „Inquire of the Lord” [cuvântare adresată învăţătorilor de religie ai SEB, 
2 febr. 2001], p. 1, si. lds. org.)
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„Fiecare copil din fiecare generaţie alege credinţa sau necredinţa. Credinţa nu este o moştenire; 
este o alegere” (preşedintele Henry B. Eyring).

Invitaţi cursanţii să răspundă la una dintre următoarele întrebări în caietele pentru semi-
nar sau jurnalele pentru studiul scripturilor. (Puteţi scrie pe tablă aceste întrebări înainte 
de începerea lecţiei, să pregătiţi o foaie de prezentare cu aceste întrebări sau să le citiţi rar, 
pentru ca ei să le poată scrie.)
• Cum v- a influenţat viaţa de zi cu zi alegerea de a crede în Salvator?
• Cum v- a întărit studiul personal din scripturi credinţa în Tatăl Ceresc şi în Isus Hristos?
• Cum v- au întărit rugăciunea personală şi preaslăvirea credinţa în Tatăl Ceresc şi în Isus 

Hristos?
• Ce credeţi că ar dori Tatăl Ceresc să faceţi pentru a da dovadă de o credinţă mai mare?
Invitaţi câţiva cursanţi să- şi împărtăşească răspunsurile. Depuneţi mărturie despre impor-
tanţa de a alege să credem în Salvator.
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Introducere
După ce Alma i- a învăţat pe zoramiţi să creadă în Fiul 
lui Dumnezeu, Amulec şi- a depus mărturia despre Isus 
Hristos, fiind astfel un al doilea martor. Amulec, colegul 
lui Alma, a subliniat faptul că ispăşirea lui Isus Hristos 
este necesară pentru salvarea întregii omeniri şi că 
oamenii pot primi toate binecuvântările ispăşirii dacă 
îşi exercită credinţa prin pocăinţă. Mulţi zoramiţi au 

dat ascultare invitaţiei lui Amulec de a se pocăi. Când 
zoramiţii care s- au pocăit au fost alungaţi din ţară de 
către conducătorii şi preoţii lor ticăloşi, nefiţii şi poporul 
lui Amon le- au oferit mâncare, haine şi pământ drept 
moştenire. Drept urmare, lamaniţii şi zoramiţii care nu 
s- au pocăit au început să se pregătească pentru a porni 
la război împotriva nefiţilor şi a poporului lui Amon.

LECŢIA 92

alma 34–35

Sugestii pentru predare

Alma 34:1–14
Amulec îi învaţă pe zoramiţi despre ispăşirea lui Isus Hristos.
Înainte de începerea lecţiei, scrieţi pe tablă următoarele afirmaţii. Rugaţi cursanţii să scrie 
în caietele pentru seminar sau pe o foaie de hârtie dacă ei cred că afirmaţiile sunt adevărate 
sau false.

 1. Când Isus Hristos a ispăşit pentru păcatele omenirii, El a suferit doar pentru cei neprihăniţi.
 2. Toţi oamenii au nevoie de ispăşire pentru a fi salvaţi.
 3. Orice persoană poate să ispăşească sau să plătească pentru păcatele altuia.

După ce cursanţii au avut suficient timp pentru a- şi scrie răspunsurile, amintiţi- le că Alma 
a predicat unui grup de zoramiţi cum să accepte cuvântul lui Dumnezeu şi să- şi exercite 
credinţa în Isus Hristos (vezi Alma 32–33). Rezumaţi Alma 34:1–7 explicând că Amulec 
a urmat exemplul lui Alma, depunându- şi mărturia despre Salvator. Rugaţi cursanţii să 
parcurgă, în gând, învăţăturile lui Amulec din Alma 34:8–9, 11 şi să identifice expresiile 
care indică dacă fiecare afirmaţie scrisă pe tablă este adevărată sau falsă. Apoi, recapitulaţi 
afirmaţiile cu toţi membrii clasei. Răspunsurile corecte sunt:
 1. Fals – „El va ispăşi pentru păcatele lumii” (Alma 34:8).
 2. Adevărat – „O ispăşire trebuie să fie înfăptuită sau altfel toată omenirea trebuie să dis-

pară fără scăpare” (Alma 34:9).
 3. Fals – „Nu este niciun om care poate jertfi sângele său, care va ispăşi păcatele altuia” 

(Alma 34:11).
După ce cursanţii au discutat răspunsul afirmaţiei 3, întrebaţi:
• De ce credeţi că Isus Hristos este singurul care poate ispăşi pentru păcatele lumii?
Pentru a ajuta cursanţii să răspundă la această întrebare, invitaţi- i să citească, în gând, Alma 
34:10, 14. Apoi, citiţi următoarele afirmaţii ale vârstnicului Russell M. Nelson, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli:

„Ispăşirea Sa este infinită – nu are sfârşit. Este, de asemenea, infinită în 
sensul că întreaga omenire va fi salvată de la o moarte fără sfârşit. Este 
infinită şi datorită suferinţei Sale nemărginite… Este infinită în scop – trebuia 
să fie făcută o dată pentru totdeauna. Şi mila pe care ispăşirea o aduce cu 
sine se extinde nu numai asupra unui număr infinit de oameni, ci şi asupra 
unui număr infinit de lumi create de El. Este infinită dincolo de orice sistem 

de măsură al omului sau dincolo de înţelegerea oricărui muritor.
Isus a fost singurul care a putut oferi o astfel de ispăşire infinită, întrucât El S- a născut 
dintr- o mamă muritoare şi un Tată nemuritor. Datorită acestui inedit drept primit la naş-
tere, Isus este o Fiinţă fără început şi fără sfârşit” („The Atonement”, Ensign, nov. 1996,  
p. 35).

Predaţi prin 
intermediul Spiritului 
şi depuneţi mărturie 
despre Isus Hristos
Faceţi tot ce puteţi 
pentru a crea o atmos-
feră în care puteţi preda 
cursanţilor prin inter-
mediul Duhului Sfânt. 
Una dintre cele mai 
semnificative căi prin 
care o astfel de atmos-
feră poate fi creată este 
să vă concentraţi atenţia 
asupra exemplelor şi 
discuţiilor centrate pe 
Salvator, să depuneţi des 
mărturie despre El şi să 
oferiţi cursanţilor ocazii 
de a depune mărturie 
despre El.
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„Conform legii eterne, acea ispăşire cerea un sacrificiu personal făcut de o fiinţă nemuri-
toare, care nu este supusă morţii. Totuşi, El trebuie să moară şi să- Şi recapete trupul din 
nou. Salvatorul a fost singurul care putea să facă acest lucru. De la mama Sa, El a moştenit 
capacitatea de a muri. De la Tatăl Său, El a obţinut putere asupra morţii” („Constancy amid 
Change”, Ensign, nov. 1993, p. 34).
• Cum ne ajută învăţăturile lui Amulec şi afirmaţiile vârstnicului Nelson să înţelegem de ce 

Isus Hristos a fost singurul care putea să ispăşească pentru păcatele lumii?
• Cum aţi rezuma ceea ce aţi învăţat până acum din Alma 34 despre ispăşirea lui Isus Hris-

tos? (Cursanţii pot sugera alte adevăruri, dar asiguraţi- vă că ei înţeleg că infinita şi eterna 
ispăşire a lui Isus Hristos face ca salvarea să fie posibilă pentru întreaga omenire.)

Pentru a ajuta cursanţii să aprecieze mai mult importanţa ispăşirii în planul salvării elaborat 
de Tatăl Ceresc, puteţi să desfăşuraţi următoarea activitate. Puteţi adapta această activitate 
pentru a răspunde nevoilor şi intereselor cursanţilor cărora le predaţi.
Scrieţi următoarea afirmaţie pe tablă: Imaginaţi- vă viaţa fără…
Expuneţi un obiect pe care mulţi tineri îl preţuiesc (de exemplu, un telefon mobil) şi întrebaţi:
• Cum vă imaginaţi că ar fi viaţa fără acest obiect?
Apoi, expuneţi o sticlă sau un pahar cu apă (sau altceva care este esenţial pentru a susţine 
viaţa).
• Cum ar fi viaţa fără apă?
După ce cursanţii au discutat despre necesitatea apei, completaţi afirmaţia de pe tablă 
astfel: Imaginaţi- vă viaţa fără ispăşirea lui Isus Hristos.
• Cât de diferită ar fi viaţa fără ispăşirea lui Isus Hristos? (Oferiţi cursanţilor un moment 

pentru a medita asupra acestei întrebări înainte de a le cere să răspundă. Dacă aveţi timp, 
puteţi să- i invitaţi să scrie răspunsurile lor la această întrebare.)

Alma 34:15–41
Amulec îi învaţă pe zoramiţi cum să dea dovadă de credinţă întru pocăinţă.
Atrageţi atenţia asupra faptului că, deşi Isus Hristos a înfăptuit ispăşirea pentru toţi oa-
menii, noi nu primim în mod automat toate binecuvântările acesteia. Amulec a predicat ce 
trebuie să facem pentru a primi toate binecuvântările făcute disponibile prin intermediul 
ispăşirii. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 34:15–17 şi să găsească expresia pe care 
Amulec a spus- o de patru ori. („Credinţă [întru] pocăinţă”)
• Ce putem învăţa din Alma 34:15–17 despre ce trebuie să facem pentru a primi toate 

binecuvântările ispăşirii? (Asiguraţi- vă că ei înţeleg că, pentru a primi toate binecuvân-
tările ispăşirii, noi trebuie să să dăm dovadă de credinţă întru pocăinţă.)

• Ce credeţi că înseamnă a da dovadă de credinţă întru pocăinţă?
Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă ce înseamnă a da dovadă de credinţă întru 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… Cre-
dinţa în Hristos ne va schimba gândurile, crezurile şi comportarea care nu sunt în armonie 
cu voinţa lui Dumnezeu… Pocăinţa înseamnă o schimbare a minţii şi a inimii – încetăm să 
facem lucrurile care sunt greşite şi începem să facem lucruri care sunt corecte” („Punct de 
unde se poate face întoarcerea sigură”, Ensign sau Liahona, mai 2007, p. 100).
• De ce este important să înţelegem că pocăinţa cere nu doar ca noi să ne oprim din a face 

ceea ce este greşit, ci şi să începem să facem ce este drept?
• Potrivit celor relatate în Alma 34:16, ce se întâmplă atunci când dăm dovadă de credinţă 

întru pocăinţă?
• Ce se întâmplă dacă noi nu dăm dovadă de credinţă întru pocăinţă? (Puteţi explica faptul 

că a fi „expus la întreaga lege a cerinţelor dreptăţii” înseamnă a suferi toate consecinţele 
păcatelor noastre şi a pierde binecuvântarea vieţii eterne.)

• Potrivit celor relatate în Alma 34:17, care este lucrul pe care îl putem face pentru a da 
dovadă de credinţă întru pocăinţă?
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Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 34:17–28. Rugaţi- i să afle ce le- a predicat  
Amulec zoramiţilor despre rugăciune, inclusiv învăţăturile referitoare la când şi pentru ce 
să te rogi.
• Ce a predicat Amulec despre rugăciune care are legătură cu viaţa voastră? De ce credeţi 

că rugăciunea este o parte importantă în a da dovadă de credinţă întru pocăinţă?
• Amulec a spus că rugăciunile noastre vor fi deşarte sau nu ne vor aduce niciun folos dacă 

nu îi ajutăm pe cei din jurul nostru (vezi Alma 34:28). De ce credeţi că acest lucru este 
adevărat?

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să se gândească la alte moduri în care putem da dovadă de 
credinţă întru pocăinţă, rugaţi- i să comenteze următoarele exemple:
 1. Un tânăr băiat şi- a făcut un obicei din a folosi un limbaj necorespunzător. Care ar fi câ-

teva moduri prin care el ar putea da dovadă de credinţă întru pocăinţă pentru a scăpa de 
acest obicei? (Răspunsurile lor ar putea include următoarele afirmaţii: să se roage pentru 
ajutor, să ceară ajutorul membrilor familiei sau prietenilor şi să participe la activităţi care 
invită Spiritul.)

 2. O tânără fată şi un tânăr băiat au o relaţie neadecvată. Ei au simţit îndemnul Duhului 
Sfânt de a încheia această relaţie imediat. Cum dau dovadă tinerii de credinţă întru 
pocăinţă prin faptul de a asculta de acest îndemn? Ce alţi paşi trebuie să facă pentru a se 
asigura că sunt pe drumul pocăinţei complete? (Răspunsurile lor pot include următoa-
rele afirmaţii: să caute îndrumare de la episcop sau de la preşedintele de ramură şi să se 
roage pentru a primi putere şi iertare.)

• Ce înseamnă a amâna? Care sunt unele dintre motivele pentru care oamenii amână?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 34:33 şi să afle ce i- a avertizat Amulec pe zoramiţi 
să nu amâne să facă. Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Alma 34:32–
35. În timp ce ei citesc, rugaţi membrii clasei să afle care sunt consecinţele amânării pocăin-
ţei noastre. În timp ce cursanţii vă spun ceea ce au aflat, scrieţi pe tablă următorul adevăr: 
Această viaţă este perioada în care trebuie să ne pregătim să- L întâlnim pe Dumnezeu.
• Cum aţi explica acest adevăr unei persoane?
• Imaginaţi- vă că aveţi un prieten care încalcă în mod voit unele porunci, dar care plănu-

ieşte să se pocăiască mai târziu. Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat din Alma 34:32–35, ce 
l- aţi învăţa pe acest prieten?

Explicaţi că Amulec nu doar a avertizat de consecinţele amânării pocăinţei, ci a şi predicat 
despre binecuvântările pe care le primim dacă alegem să ne pocăim acum. Invitaţi cursanţii 
să citească, în gând, Alma 34:30–31 şi să identifice această binecuvântare.
• Ce asigurare este oferită în Alma 34:31 celor care se pocăiesc acum? („Imediat marele 

plan al mântuirii va fi împlinit pentru voi.”)
Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli:
„Nu este necesar să ştiţi totul înainte ca puterea ispăşirii să funcţioneze pentru dumnea-
voastră. Aveţi credinţă în Hristos; începe să funcţioneze în ziua în care cereţi!” („Washed 
Clean”, Ensign, mai 1997, p. 10).
• Cum credeţi că ne poate ajuta înţelegerea acestei asigurări? În ce moduri aţi simţi faptul 

că ispăşirea a început să lucreze pentru voi când aţi început să vă bizuiţi pe ea?
Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Harold B. Lee. Rugaţi cursanţii să asculte ceea 
ce preşedintele Lee a numit „cea mai importantă poruncă”.
„Acum, dacă aţi făcut greşeli, faceţi din ziua de astăzi începutul unei schimbări în vieţile 
dumneavoastră. Nu mai faceţi ceea ce aţi făcut greşit. Cea mai importantă dintre toate 
poruncile lui Dumnezeu este aceea care vă este cel mai greu de ţinut astăzi. Dacă este una 
despre necinste, dacă este una despre lipsa castităţii, dacă este una despre înşelăciune, dacă 
este despre tăinuirea adevărului, astăzi este ziua pentru ca dumneavoastră să lucraţi asupra 
acestui aspect până când veţi reuşi să învingeţi acea slăbiciune… Depăşiţi problema şi, 
apoi, începeţi cu porunca următoare care este cel mai greu de ţinut pentru dumneavoastră” 
(Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee [2000], p. 30).
• Conform preşedintelui Lee, care este cea mai importantă poruncă? De ce?
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Scrieţi pe tablă următoarele afirmaţii incomplete. Invitaţi cursanţii să completeze aceste 
afirmaţii în caietul pentru seminar sau în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Astăzi, cea mai importantă poruncă pentru mine este…
Voi începe acum să dau dovadă de credinţă întru pocăinţă…

Alma 35
Zoramiţii care s- au pocăit se duc şi trăiesc printre cei neprihăniţi.
Rezumaţi Alma 35 explicând că mulţi zoramiţi s- au pocăit de păcatele lor. Ei au fost alun-
gaţi din ţară de conducătorii şi preoţii lor ticăloşi şi s- au dus să locuiască în ţara Ierşon, 
alături de poporul lui Amon. Poporul lui Amon le- a oferit pământ şi nefiţii şi- au trimis 
oştirile pentru a- i proteja.
Depuneţi mărturie că noi putem primi binecuvântările ispăşirii Salvatorului de îndată ce 
dăm dovadă de credinţă întru pocăinţă. Încurajaţi cursanţii să urmeze exemplul poporului 
lui Amon şi al nefiţilor, arătând bunătate şi oferind ajutor celor care caută să se pocăiască.
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Introducere
După misiunea sa printre zoramiţi, Alma le- a oferit 
sfaturi, separat, fiecăruia dintre fiii săi. Sfatul adresat 
fiului său Helaman se găseşte în Alma 36 şi 37. Alma i- a 
depus mărturie lui Helaman că Dumnezeu îi va elibera 
pe aceia care îşi pun încrederea în El. Pentru a ilustra 
acest adevăr, Alma a descris experienţa sa din trecut 
când a fost eliberat de durerea păcatelor sale prin inter-
mediul ispăşirii lui Isus Hristos. De asemenea, el a vorbit 
şi despre eforturile sale de a- i aduce pe alţii la Hristos, 
pentru ca şi ei să simtă bucuria pocăinţei.

Notă. Lecţia 94 oferă ocazia ca trei cursanţi să predea. 
Dacă încă nu aţi făcut acest lucru, puteţi să alegeţi 
acum trei cursanţi şi să le oferiţi exemplare cu păr-
ţile desemnate din lecţia 94, astfel încă să se poată 
pregăti. Încurajaţi- i să studieze informaţiile din lecţie 
rugându- se şi să caute îndrumare de la Duhul Sfânt 
pentru ca ei să ştie cum să adapteze lecţia la nevoile 
propriilor colegi de clasă.

LECŢIA 93

alma 36

Sugestii pentru predare

Alma 36:1–5
Alma îl învaţă pe Helaman despre puterea lui Dumnezeu de a elibera.
Rugaţi cursanţii să se gândească la modurile pozitive în care au fost influenţaţi de mărturia 
propriilor părinţi sau de o anumită învăţătură primită de la ei. Invitaţi unul sau doi cursanţi 
să împărtăşească membrilor clasei gândurile lor.
Explicaţi că, în capitolele 36–42 din Cartea lui Alma, găsim sfaturile oferite de Alma fiilor 
săi. În capitolele 36 şi 37, Alma se adresează lui Helaman, în capitolul 38 se adresează lui 
Şiblon şi în capitolele 39–42 el se adresează lui Corianton.
Încurajaţi cursanţii să- şi imagineze că sunt în locul lui Helaman în timp ce ascultă mărturia 
tatălui său din Alma 36:1–5. Rugaţi cursanţii să citească aceste versete, în gând, şi să fie 
atenţi la ceea ce- i impresionează la mărturia lui Alma.
• Ce vă impresionează cel mai mult în aceste versete? De ce?

Alma 36:6–22
Alma vorbeşte despre răzvrătirea sa şi explică cum a primit iertare.
Explicaţi că, depunându- şi în continuare mărturia despre puterea lui Dumnezeu de a- i 
elibera pe cei care îşi pun încrederea în El, Alma a împărtăşit experienţa eliberării sale de 
durerea propriilor păcate. Rugaţi cursanţii să parcurgă Alma 36:6–9 şi să rezume ce s- a 
întâmplat cu Alma în timp ce el şi fiii lui Mosia căutau să distrugă Biserica.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 36:10. Rugaţi membrii clasei să afle cât timp 
a suferit Alma pentru păcatele sale. Explicaţi că, în Alma 36:11–17, găsim o relatare mult 
mai detaliată despre lucrurile prin care Alma a trecut în timpul celor trei zile şi trei nopţi de 
suferinţă decât găsim în alte relatări despre convertirea sa (vezi Mosia 27 şi Alma 38). Cereţi 
cursanţilor să lucreze în echipe de câte doi. Invitaţi echipele să studieze Alma 36:11–17 şi să 
găsească expresiile pe care Alma le- a folosit pentru a exprima frica sau durerea. Puteţi să le 
sugeraţi cursanţilor să marcheze ceea ce află. Cereţi cursanţilor să vă spună cuvintele şi ex-
presiile pe care le găsesc. (Le puteţi scrie pe tablă.) Pentru a aprofunda înţelegerea cursanţilor 
despre cuvintele şi expresiile pe care le găsesc, puteţi să le adresaţi următoarele întrebări.
• Ce credeţi că înseamnă acea expresie (sau acel cuvânt)? Din ce cauză s- a simţit Alma în 

acel mod?
Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă mai bine cuvintele torturat, sfâşiat şi chin, citiţi urmă-
toarea declaraţie a preşedintelui Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

Încurajaţi cursanţii 
să se roage pentru a 
primi îndrumare în 
timp ce îşi fac temele
Atunci când le daţi 
cursanţilor teme, cum ar 
fi predarea unei părţi a 
unei lecţii, încurajaţi- i să 
se roage pentru a primi 
îndrumare în timp ce îşi 
fac temele. Încurajările 
dumneavoastră le vor 
creşte încrederea că pot 
învăţa prin Spirit (vezi 
D&L 6:14–15).
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„Torturat înseamnă «supus chinului». În vechime, pentru tortură se folosea un cadru pe 
care era întinsă victima, încheieturile mâinilor şi picioarelor fiindu- i legate de o roată care 
era rotită pentru a provoca dureri îngrozitoare.
Sfâşierea se făcea folosindu- se un cadru cu spini. Un astfel de sistem se folosea şi în 
agricultură, pentru a fărâmiţa pământul. Scripturile vorbesc frecvent de suflete şi minţi 
«sfâşiate» de sentimentul de vină.
Chinuit înseamnă «supus supliciului», o metodă de tortură atât de dureroasă, încât chiar şi 
cei nevinovaţi mărturiseau” („Atingerea mâinii Învăţătorului”, Liahona, iulie 2001, p. 25).
• Ce putem învăţa din experienţa lui Alma despre efectele păcatului? (Ajutaţi cursanţii să 

identifice următorul adevăr: Păcatul duce la durere, suferinţă şi regret profunde.)
• Reiese din scripturi că Alma a simţit durere şi regret pentru păcatele sale imediat după 

ce le- a comis? De ce credeţi că este important să înţelegem că s- ar putea să nu simţim 
imediat efectele păcatelor noastre?

Rugaţi cursanţii să se gândească la momentele în care au simţit durere sau regret din cauza 
propriilor păcate. Apoi, citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Packer:
“„Noi toţi am gustat durerea pricinuită de o conştiinţă încărcată, care urmează greşelilor pe 
care le facem…
Dacă eşti împovărat de sentimente grele de vină sau nemulţumire, de eşec sau ruşine, 
există un remediu” („Atingerea mâinii Învăţătorului”, p. 25).
Atrageţi atenţia că, în timp ce Alma simţea durere imensă şi remuşcări din cauza păcatelor 
sale, el şi- a amintit de remediul pentru durerea sa.
• Potrivit celor relatate în Alma 36:17, ce şi- a amintit el?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 36:18. Invitaţi membrii clasei să afle ce a 
făcut Alma pentru a acţiona conform învăţăturilor tatălui său. Pentru a ajuta cursanţii să 
înţeleagă mai bine aceste versete, rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a 
vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„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… 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).
• De ce credeţi că este important pentru noi nu doar să învăţăm despre Isus Hristos, ci şi 

să cerem binecuvântările ispăşirii Sale?
Încurajaţi cursanţii să mediteze, în linişte, dacă s- au rugat pentru a primi binecuvântările 
ispăşirii lui Isus Hristos şi pentru a primi binecuvântarea iertării.
Invitaţi cursanţii să cerceteze, în gând, Alma 36:19–22 şi să caute cuvinte şi expresii care 
descriu cum s- a schimbat starea lui Alma după ce s- a rugat pentru milă.
• Ce cuvinte sau expresii aţi găsit care să descrie felul în care s- a schimbat starea lui Alma?
Adresaţi următoarea întrebare legată de fiecare dintre cuvintele şi expresiile pe care cursan-
ţii le- au găsit:
• Ce vă învaţă acea expresie (sau acel cuvânt) despre puterea ispăşirii Salvatorului? (În 

timp ce cursanţii răspund, ajutaţi- i să vadă că lui Alma nu i- a fost luată doar durerea, ci şi 
sufletul i- a fost umplut de bucurie.)

Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie incompletă: Dacă ne dovedim credinţa în Isus Hristos 
şi în ispăşirea Sa, atunci El ne va… 
• Din experienţa lui Alma, ce putem învăţa despre ceea ce Domnul face pentru noi dacă 

ne pocăim cu sinceritate? (Cursanţii pot împărtăşi principii diferite, dar asiguraţi- vă că ei 
exprimă faptul că, dacă ne dovedim credinţa în Isus Hristos şi în ispăşirea Sa, atunci 
El ne va elibera de durerea păcatelor noastre şi ne va umple sufletul de bucurie. 
Puteţi să completaţi afirmaţia pe tablă.)

• Ce putem face pentru a ne dovedi credinţa în Isus Hristos astfel încât să fim eliberaţi de 
sentimentele de durere sau remuşcare cauzate de păcatele noastre?
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Citiţi, cu glas tare, următoarea situaţie şi rugaţi cursanţii să se gândească la un răspuns:
Un prieten care a citit Cartea lui Mormon îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu spusele lui 
Alma din Alma 36:19. Prietenul vostru vă întreabă: „Dacă îmi amintesc păcatele mele şi 
încă îmi pare rău pentru ele, înseamnă acest lucru că nu am fost iertat?”.
Rugaţi cursanţii să explice cum se aseamănă experienţele lui Alma cu această situaţie. După 
ce cursanţii au răspuns, citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Dieter F. Uchtdorf, din 
Prima Preşedinţie:

„Satana va încerca să ne facă să credem că păcatele noastre nu sunt iertate 
pentru că noi putem să ni le amintim. 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 noastre. 
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 de vindecare şi sfinţire. Alma 
a mărturisit că, după ce L- a implorat pe Isus să aibă milă de el, a putut încă să- şi amin-
tească 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 pă-
cate 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]» („Punct de unde 
se poate face întoarcerea sigură”, Ensign sau Liahona, mai 2007, p. 101).
• Ţinând cont de declaraţia preşedintelui Uchtdorf, cum aţi explica ce înseamnă să „nu 

[mai fim chinuiţi] de amintirea păcatelor [noastre]”? (Alma 36:19).
Depuneţi mărturie că, dacă ne dovedim credinţa în Isus Hristos şi în ispăşirea Sa, atunci 
El ne va elibera de durerea păcatelor noastre şi ne va umple sufletul de bucurie. Încurajaţi 
cursanţii să se gândească cum ar putea pune în practică ceea ce au învăţat din experienţa 
lui Alma. Dacă timpul vă permite, rugaţi membrii clasei să intoneze imnul „Unde găsesc 
pace?” (Imnuri, nr. 81).

Alma 36:23–30
Alma explică de ce lucrează în mod constant pentru a- i aduce pe alţii la pocăinţă.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă de ce Alma a lucrat pentru a- i aduce pe alţii la 
pocăinţă, puteţi desfăşura următoarea activitate. (Dacă nu le puteţi oferi membrilor clasei 
dulciuri, puteţi, în schimb, să descrieţi activitatea.)
Arătaţi ceva dulce (de exemplu, un fursec sau o bomboană) şi întrebaţi membrii clasei dacă 
le- ar plăcea aşa ceva. Gustaţi din fursec şi spuneţi cât este de delicios. Spuneţi membrilor 
clasei că fursecul este atât de bun încât aţi dori să îl împărtăşiţi cu întreaga clasă. Arătaţi 
mai multe fursecuri din aceeaşi categorie şi întrebaţi dacă cineva ar dori să guste din ele. 
Oferiţi fursecuri tuturor celor care doresc.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 36:23–24. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să afle în ce mod activitatea degustatului are legătură cu experienţa pe 
care Alma a avut- o după convertirea sa.
• În ce mod se aseamănă faptele lui Alma cu activitatea degustatului? Ce a dorit Alma ca 

alţi oameni să guste?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 36:25–26. Rugaţi membrii clasei să afle în 
ce mod eforturile lui Alma de a predica Evanghelia i- au influenţat pe el şi pe alţii.
• În ce mod învăţăturile lui Alma i- au influenţat pe el şi pe alţii?
• Ce principii putem învăţa din aceste versete? (Cursanţii pot răspunde folosind cuvinte 

diferite, dar asiguraţi- vă că ei exprimă faptul că noi putem primi o mare bucurie dacă 
vom căuta să- i aducem pe alţii la Hristos.)

Rezumaţi Alma 36:27–30 explicând că Alma i- a depus mărturie din nou lui Helaman că 
Domnul îi va elibera pe cei care îşi pun încrederea în El. Depuneţi mărturie despre bucuria 
de care putem avea parte dacă ne dovedim credinţa în Isus Hristos şi dacă îi încurajăm pe 
alţii să facă la fel. Pentru a ajuta cursanţii să pună în practică ceea ce au învăţat din Alma 36, 
invitaţi- i să facă una dintre activităţile de mai jos. (Puteţi să le scrieţi pe tablă.)
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 1. Gândiţi- vă dacă aţi simţit că Salvatorul v- a eliberat de păcat şi v- a umplut sufletul de 
bucurie. În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi ce veţi face pentru a primi aceste 
binecuvântări.

 2. Gândiţi- vă la cineva (de exemplu, la un prieten, un frate sau un membru al episcopiei) 
care ar avea de câştigat datorită mărturiei voastre despre Salvator. Scrieţi o scrisoare 
acestei persoane şi includeţi mărturia voastră despre cum Isus Hristos poate să ne elibe-
reze de durerea păcatului şi să ne umple sufletele de bucurie.
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Introducere
Alma a continuat să- l sfătuiască pe fiul său, Helaman, 
şi i- a încredinţat cronicile sacre. El i- a reamintit lui 
Helaman că scripturile reprezentaseră deja un mijloc de 
a aduce înapoi la Domnul mii de lamaniţi şi a profeţit 
că Domnul avea scopuri mari cu aceste cronici în viitor. 
Alma l- a instruit pe fiul său despre ce să le predice 
oamenilor. Comparând cuvintele lui Hristos cu Liahona, 

el l- a ajutat pe Helaman să înţeleagă importanţa de a 
apela la scripturi pentru îndrumare.

Notă. Această lecţie oferă ocazia ca trei cursanţi să le 
predea membrilor clasei. Pentru a ajuta aceşti cursanţi 
să se pregătească să predea, oferiţi fiecăruia, cu o zi sau 
două în avans, un exemplar cu partea din lecţie pe care 
trebuie s- o predea. Sau puteţi alege să predaţi dumnea-
voastră aceste părţi.

LECŢIA 94

alma 37

Sugestii pentru predare

Alma 37
Alma îi încredinţează lui Helaman cronicile, îl sfătuieşte să ţină poruncile şi îi 
aminteşte că Liahona a funcţionat cu ajutorul credinţei.
Desenaţi, pe tablă, următoarea diagramă:

Rugaţi cursanţii să facă, pe tablă, o listă cu lucrurile mici şi simple care au avut un impact 
puternic în bine în vieţile lor. Puteţi să- i rugaţi să- şi explice răspunsurile.
Explicaţi că Alma 37 conţine sfatul lui Alma menit să- l ajute pe fiul său, Helaman, să se 
pregătească să fie următorul custode al cronicilor sacre. Alma l- a învăţat despre rolul lucru-
rilor mici şi simple în lucrarea Domnului. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 
37:6–7.
Ce învăţăm din aceste versete despre valoarea „[lucrurilor] mici şi simple”? (Cursanţii pot 
folosi cuvinte diferite, dar ei trebuie să exprime adevărul că Domnul lucrează prin lucruri 
mici şi simple pentru a îndeplini scopurile Sale eterne.)
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 37:1–5 şi să găsească un exemplu de lucru mic şi 
simplu care poate avea un impact puternic în vieţile oamenilor (cronicile sacre sau scrip-
turile). După ce cursanţii vă spun ceea ce au aflat, scrieţi pe tablă cuvântul scripturi, sub 
Lucruri mici şi simple.
Rugaţi cursanţii să caute în Alma 37:8–10 cum i- au influenţat scripturile pe oamenii din 
Cartea lui Mormon. În timp ce cursanţii împărtăşesc ce au aflat, puteţi scrie răspunsurile lor 
sub IMPACT PUTERNIC.
• În ce moduri au avut scripturile un impact asupra vieţii voastre?
Rezumaţi Alma 37:11–32 explicând că Alma l- a învăţat pe Helaman că Domnul Îşi va arăta 
puterea în aducerea la lumină a Cărţii lui Mormon. El l- a îndemnat pe Helaman să ţină 
poruncile Domnului şi să păstreze cu grijă cronicile. El l- a instruit, de asemenea, pe Hela-
man să utilizeze cronicile pentru a predica oamenilor şi să evite să dezvăluie toate detaliile 
despre ticăloşia iarediţilor şi despre distrugerea rezultată.
Invitaţi cursanţii să caute în Alma 37:13–16 principiile pe care Alma i le- a predicat lui 
Helaman când i- a încredinţat cronicile. (Cursanţii pot împărtăşi o varietate de principii, dar 
asiguraţi- vă că răspunsurile lor reflectă faptul că, dacă ne supunem poruncilor Domnu-
lui, El ne va ajuta să ne îndeplinim îndatoririle. Puteţi întreba ce legătură există între 
acest principiu şi ideea că lucrurile mici si simple pot avea un impact puternic.)
Restul acestei lecţii este destinat să fie predat de trei cursanţi. În cazul în care clasa are 
mulţi membri, rugaţi cursanţii învăţători să se mute în trei locuri diferite ale încăperii. 

Lucruri mici şi simple IMpaCt puteRnIC
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Împărţiţi clasa în trei grupuri. Invitaţi membrii fiecărui grup să- şi ia scripturile, caietele 
pentru seminar sau jurnalele pentru studiul scripturilor, pixuri sau creioane şi să se adune 
în jurul unuia dintre cursanţii învăţători. După ce cursanţii învăţători şi- au terminat lecţia, 
grupurile vor schimba învăţătorii. În cazul în care clasa are puţini membri, cursanţii învăţă-
tori pot face acest lucru pe rând, pentru întreaga clasă. În orice situaţie, cursanţii învăţători 
trebuie să- şi prezinte lecţia şi să modereze o discuţie în aproximativ şapte minute.

Cursantul învăţător nr. 1 – Alma 37:33–34
Roagă- ţi colegii să se gândească la un conducător local sau o autoritate generală a Bisericii 
care i- a învăţat ceva care a produs o schimbare în bine în viaţa lor. Invită câţiva cursanţi să 
împărtăşească ceea ce i- a învăţat respectivul conducător şi modul în care au fost influenţaţi 
de către acea învăţătură. Poţi împărtăşi un exemplu din viaţa ta.
Invită doi cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Alma 37:33–34. Roagă ceilalţi 
cursanţi să urmărească în scripturi şi să afle ce l- a sfătuit Alma pe Helaman să le predice 
oamenilor. În timp ce ei citesc, le poţi sugera să marcheze expresiile „învaţă- i pe ei” şi 
„predică- le”. Pe tablă sau pe o foaie de hârtie, scrie Învăţături ale conducătorilor Bisericii. 
Când cursanţii au terminat de citit aceste versete, roagă- i să- ţi spună ce au aflat. Scrie răs-
punsurile lor sub Învăţături ale conducătorilor Bisericii. Adresează- le următoarele întrebări:
• Cum ar putea aceste învăţături să fie deosebit de utile astăzi? De ce?
Roagă- ţi colegii să citească ultima parte a versetului Alma 37:34 şi să observe ce binecu-
vântări rezultă din urmarea învăţăturilor conducătorilor Bisericii. Scrie, pe tablă, următo-
rul principiu: Urmând învăţăturile conducătorilor Bisericii, vom găsi odihnă pentru 
sufletele noastre. Întreabă- i ce cred că înseamnă „vor găsi odihnă pentru sufletele lor”. 
(Răspunsurile lor ar putea să includă următoarele afirmaţii: să fii liber de consecinţele 
păcatului, să primeşti pace de la Spirit şi să fii binecuvântat cu puterea de a îndura şi de a 
birui încercări.)
Depune- ţi mărturia despre modul în care acest principiu şi- a dovedit veridicitatea în viaţa 
ta. Dacă mai ai timp, invită- i şi pe alţii să- şi depună mărturiile despre acest principiu.

Cursantul învăţător nr. 2 – Alma 37:35–37
Explică- le colegilor tăi că este ceva obişnuit pentru cei care plantează copaci să lege un 
ţăruş cu o sfoară sau o bandă elastică de un copăcel şi să îndepărteze acest suport când 
copacul ajunge la maturitate. Întreabă- i de ce cred că se face acest lucru. Apoi, citeşte 
următoarea povestire despre un copac pe care preşedintele Gordon B. Hinckley l- a plantat 
în curtea sa:

Preşedintele Gordon B. Hinckley a plantat un copăcel lângă casa sa, imediat 
după ce s- a căsătorit. Pe măsură ce anii treceau, dânsul nu i- a acordat prea 
multă atenţie. Într- o zi, a observat că acesta era diform şi înclinat spre vest. A 
încercat să- l îndrepte, dar trunchiul era prea gros. A încercat să- l îndrepte 
folosindu- se de o frânghie şi de scripete, dar acesta nu voia să se îndoaie. În 
cele din urmă, şi- a luat ferăstrăul şi a tăiat o creangă grea de pe partea 

vestică, lăsându- i pomului o cicatrice urâtă. Mai târziu, dânsul a spus despre acel copac:
„A trecut mai bine de jumătate de secol de când am plantat acel copac… Zilele trecute m- 
am uitat din nou la el. Este foarte mare. Are o formă mai frumoasă. 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 făcut acest lucru şi 
a fost îndoit de forţele potrivnice” („Bring Up a Child in the Way He Should Go”, Ensign, 
nov. 1993, p. 59).
Roagă cursanţii să citească sfatul lui Alma pentru Helaman din Alma 37:35. Roagă- i să se 
gândească la legătura dintre acest verset şi experienţa preşedintelui Hinckley cu acel copac.
Invită cursanţii să rezume cu propriile cuvinte versetul Alma 37:35. (Răspunsurile lor tre-
buie să exprime faptul că trebuie să învăţăm în tinereţea noastră să ţinem poruncile lui 
Dumnezeu.)Invită- i, de asemenea, să scrie răspunsurile la următoarele întrebări. (Poţi să 
scrii întrebările pe tablă sau le poţi citi încet, pentru ca ei să le poată scrie.)
• Ce schimbare în bine poate aduce în viaţa unei persoane faptul de a învăţa să ţină po-

runcile lui Dumnezeu cât încă este tânără?

Alma 37:35 este 
scriptură de bază. Îi 
puteţi ajuta pe cursanţi 
să memoreze acest 
verset invitându- i să facă 
exerciţiul de la sfârşitul 
lecţiei de astăzi.
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• Puteţi să vă gândiţi la oameni care au fost binecuvântaţi de- a lungul vieţii lor pentru că 
au învăţat să se supună poruncilor în tinereţea lor? Scrieţi despre modul în care au fost 
binecuvântaţi.

Invită câţiva cursanţi să împărtăşească ceea ce au scris. Apoi, invită un cursant să citească, 
cu glas tare, Alma 37:36–37. Roagă restul cursanţilor să urmărească în scripturi şi să gă-
sească sfatul care i- ar putea ajuta să ţină poruncile cât timp sunt tineri.
• Cum ne poate ajuta urmarea zilnică a acestui sfat să ţinem poruncile?
• În ce mod încercaţi să- L puneţi pe Domnul pe primul loc în gândurile, cuvintele, faptele 

şi sentimentele voastre? (Încurajează cursanţii să se gândească la modul în care ar putea 
să devină mai buni.)

Împărtăşeşte- ţi sentimentele despre modul în care faptul că te- ai sfătuit cu Domnul te- a 
ajutat să ţii poruncile. Încurajează- ţi colegii să se sfătuiască cu Domnul în tot ceea ce fac.

Cursantul învăţător nr. 3 – Alma 37:38–45
Expune ilustraţia „Liahona” (62041; Carte cu picturi inspirate din Evanghelie [2009], nr. 68). 
Aminteşte- le colegilor tăi despre busola pe care Domnul a folosit- o pentru a ajuta familia 
lui Lehi să călătorească înspre ţara făgăduinței. În Alma 37:38, noi învăţăm că acea busolă 
se numea Liahona. Explică faptul că Alma a vorbit despre Liahona pentru a- l învăţa pe 
Helaman un principiu important despre modul în care Domnul Îşi îndrumă copiii.
Explică- le colegilor tăi că le vei adresa întrebări şi că îi vei ruga să citească, pe rând, cu glas 
tare, câteva versete, în timp ce toţi vor căuta răspunsuri. Roagă- i să răspundă la fiecare 
întrebare după ce fragmentul corespunzător din scriptură a fost citit.
• Cum a funcţionat Liahona? (Vezi Alma 37:38–40.)
• De ce a încetat Liahona, uneori, să funcţioneze? (Vezi Alma 37:41–42.)
• În ce mod putem compara Liahona cu învăţăturile lui Hristos? (Vezi Alma 37:43–45.)
Poţi explica faptul că, în aceste versete, cuvintele umbră şi semn se referă la „o persoană, un 
eveniment sau ritual care se aseamănă cu o altă persoană, un alt eveniment sau ritual de 
o importanţă mai mare care vor avea să vină… Adevăratele semne vor fi vizibil asemănă-
toare, vor avea dovada că sunt divine şi vor profeţi evenimente din viitor” (Joseph Fiel-
ding McConkie, Gospel Symbolism [1985], p. 274). Alegerea de a urma sau nu îndrumările 
Liahonei se aseamănă cu alegerea noastră în ceea ce priveşte modul în care reacţionăm 
îndrumării care vine prin intermediul cuvintelor lui Hristos.
• Unde putem găsi cuvintele lui Hristos? (Răspunsurile lor pot include următoarele afir-

maţii: scripturile, cuvintele profeţilor din zilele din urmă, binecuvântările patriarhale şi 
îndemnurile Spiritului.)

Invită- ţi colegii să rezume cuvintele lui Alma din Alma 37:38–45, în special pe cele din 
versetele 44–45. Această discuţie trebuie să includă următorul adevăr: Dacă vom urma 
cuvintele lui Isus Hristos, acestea ne vor îndruma înspre a primi viaţa eternă.
Împărtăşeşte cum te- au influenţat din punct de vedere spiritual cuvintele lui Hristos şi 
cum te- au ajutat să progresezi către viaţa eternă. Le poţi sugera cursanţilor să aibă în 
vedere să- şi primească binecuvântarea patriarhală sau, dacă au primit- o deja, să o citească, 
rugându- se, cu regularitate.

Notă către învăţător. După ce cursanţii au terminat de predat partea lor din lecţie, 
mulţumiţi- le şi, dacă timpul vă permite, invitaţi câţiva cursanţi să depună mărturie despre 
unul dintre principiile pe care le- au învăţat astăzi. De asemenea, puteţi să vă depuneţi măr-
turia despre aceste principii. Încheiaţi prin a invita membrii clasei să urmărească în scripturi 
în timp ce dumneavoastră citiţi, cu glas tare, Alma 37:46–47.

Scriptură de bază – Alma 37:35
Notă. Următoarea activitate pentru acasă îi va ajuta pe cursanţi să se pregătească pentru 
începutul lecţiei viitoare (Alma 38). Asiguraţi- vă că aveţi timp pentru a explica cursanţilor 
tema şi pentru a- i informa despre intenţia dumneavoastră de a- i întreba despre experien-
ţele avute data viitoare când vă întâlniţi.
Atrageţi atenţia asupra faptului că Alma 37:35 este o scriptură de bază. Îi puteţi îndemna 
pe cursanţi să o marcheze într- un mod distinct, pentru a o putea găsi cu uşurinţă. Invitaţi- i 
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să memoreze acest fragment acasă, seara, şi să- l recite pe de rost unui părinte sau unui 
alt adult de încredere. (Sau ei ar putea citi versetul împreună cu un adult.) Încurajaţi- i să- i 
adreseze adultului următoarele întrebări. (Puteţi să le cereţi cursanţilor să scrie aceste între-
bări pe o foaie de hârtie pe care să o ia acasă.)
În ce mod v- a ajutat faptul că v- aţi supus poruncilor lui Dumnezeu?
Ce sfat aveţi pentru mine care să mă ajute să fiu mai înţelept în tinereţea mea?
Informaţi cursanţii că le veţi cere să vă împărtăşească experienţele lor în timpul lecţiei 
următoare.
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Introducere
Şiblon a slujit împreună cu tatăl său, Alma, ca misio-
nar printre zoramiţi (vezi Alma 31:7). După această 
misiune, Alma s- a bucurat pentru neclintirea şi credinţa 
de care Şiblon a dat dovadă când a fost persecutat. De 

asemenea, Alma i- a depus mărturie lui Şiblon despre 
puterea de eliberare a Salvatorului şi i- a oferit sfaturi în 
legătură cu eforturile continue ale acestuia de a propo-
vădui Evanghelia.

LECŢIA 95

alma 38

Sugestii pentru predare

Alma 38:1–3
Alma se bucură pentru credinţa lui Şiblon.
Dacă aţi invitat cursanţii să facă activitatea pentru acasă de la sfârşitul lecţiei precedente, 
amintiţi- le de cele două întrebări pe care i- aţi invitat să le adreseze părinţilor sau unui alt 
adult de încredere:
• În ce mod v- a ajutat faptul că v- aţi supus poruncilor lui Dumnezeu?
• Ce sfat aveţi pentru mine care să mă ajute să fiu mai înţelept în tinereţea mea?
Rugaţi cursanţii să împărtăşească ce experienţe au avut făcând această activitate. După ce 
cursanţii au spus ce aveau de spus, întrebaţi:
• Cum v- a influenţat această experienţă dorinţa de a ţine poruncile Domnului?
Explicaţi că Alma 38 conţine o relatare a sfaturilor pe care Alma le- a oferit fiului său, Şiblon. 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 38:1–3. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să găsească expresiile care descriu sentimentele lui Alma faţă de Şiblon 
şi motivul pentru care a avut aceste sentimente. Rugaţi cursanţii să vă spună ce au aflat.
• Ce putem învăţa din Alma 38:2–3 despre influenţa pe care copiii neprihăniţi o pot avea 

asupra propriilor părinţi? (Răspunsurile cursanţilor pot varia. Asiguraţi- vă că ei identifică 
următorul adevăr: Dacă tinerii sunt fermi şi credincioşi în ţinerea poruncilor, ei pot 
aduce bucurie mare propriilor părinţi.)

• Când au simţit părinţii voştri bucurie pentru că aţi luat o decizie bună sau datorită efor-
turilor voastre de a trăi conform Evangheliei?

• În ce mod influenţează eforturile voastre de a ţine poruncile relaţia pe care o aveţi cu 
părinţii voştri?

Puteţi oferi un exemplu despre cum a fost influenţată familia dumneavoastră de alegerile 
drepte făcute de copiii familiei.

Alma 38:4–9
Alma depune mărturie despre puterea de eliberare a Salvatorului.
Explicaţi că Alma i- a amintit lui Şiblon că ei au simţit amândoi puterea de eliberare a Salvato-
rului. Pregătiţi următorul tabel sub forma unei foi de prezentare sau desenaţi- l pe tablă şi ru-
gaţi cursanţii să- l copieze în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor.

şiblon (alma 38:4–5) alma (alma 38:6–8)

De ce lucru a fost el eliberat?

De ce a primit binecuvântarea 
de a fi eliberat?

Ce putem învăţa din expe-
rienţa lui?

Verificaţi- le progresul 
după ce le daţi 
teme de făcut
Când verificaţi progre-
sul cursanţilor în ceea 
ce priveşte invitaţiile 
de a pune în practică 
principiile Evangheliei, 
le oferiţi ocazia de a 
depune mărturie despre 
binecuvântările care re-
zultă ca urmare a trăirii 
conform Evangheliei. 
Când cursanţii împăr-
tăşesc ce experienţe au 
avut punând în practică 
adevărurile Evangheliei, 
ei îşi întăresc mărturiile 
şi îi ajută şi pe alţii să- şi 
întărească mărturiile.
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Completaţi tabelul împreună cu membrii clasei sau rugaţi cursanţii să- l completeze în 
echipe de câte doi. În timp ce răspund la întrebări, rugaţi cursanţii să facă referire la pasa-
jele scripturale scrise în tabel. Încurajaţi- i să includă şi ceea ce ştiu deja despre eliberarea lui 
Şiblon (vezi Alma 38:2–3) şi a lui Alma de către Domnul (vezi Mosia 27; Alma 36). După ce 
cursanţii au completat tabelul, adresaţi- le următoarele întrebări pentru a- i ajuta să discute 
despre principiile pe care le- au învăţat:
• Ce putem învăţa din experienţa lui Şiblon? (Cursanţii pot identifica principii dife-

rite. Asiguraţi- vă că ei identifică următorul adevăr: Dacă îndurăm toate lucrurile cu 
răbdare şi încredere în Dumnezeu, El ne va elibera din încercările, problemele şi 
suferinţele noastre şi ne va ridica în ultima zi.)

• Ce putem învăţa din experienţa lui Alma? (Deşi cursanţii pot oferi răspunsuri diferite, 
asiguraţi- vă că ei exprimă faptul că pentru a fi iertaţi de păcatele noastre şi pentru a 
avea pace în sufletele noastre, noi trebuie să ne exercităm credinţa în Isus Hristos 
şi să căutăm mila Sa.)

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 38:9. Rugaţi membrii clasei să urmărească 
în scripturi şi să afle ce a dorit Alma ca fiul său să înveţe despre Salvator.
• De ce este important pentru noi să ştim că Isus Hristos este singura „cale sau [singurul 

mijloc] prin care [noi putem fi salvaţi]”?
• În ce mod aţi simţit eliberare prin puterea Salvatorului? (Acordaţi cursanţilor un moment 

pentru a medita asupra acestei întrebări înainte de a le cere să răspundă.) Ce aţi făcut 
pentru a căuta acea eliberare?

Oferiţi ceva timp cursanţilor pentru a se gândi cum ar putea căuta ajutorul Domnului pen-
tru a trece peste o încercare personală.

Alma 38:10–15
Alma îl sfătuieşte pe Şiblon să continue să predice Evanghelia şi să- şi dezvolte 
atribute neprihănite.
Explicaţi că Alma l- a încurajat pe Şiblon să- şi dezvolte calităţi care aveau să- l ajute pe 
măsură ce continua să predice Evanghelia şi să slujească altora. Sfatul lui Alma adresat lui 
Şiblon este valabil pentru oricine vrea să slujească, să predice sau să- i influenţeze pe alţii în 
bine. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 38:10–15 şi să găsească sfaturi care le- ar fi 
în mod deosebit utile. Puteţi să le sugeraţi cursanţilor să marcheze ceea ce găsesc.
Oferiţi cursanţilor un exemplar al îndrumarului de studiu de la sfârşitul acestei lecţii. 
Explicaţi că, pe măsură ce vor folosi îndrumarul, ei vor vedea cum eforturile noastre de 
a ne dezvolta atribute neprihănite ne pregătesc să le predicăm şi să le slujim altora. 
Invitaţi- i să aleagă o parte dintre sfaturile lui Alma din coloana de pe partea stângă a 
îndrumarului şi să facă activităţile de învăţare corespunzătoare din coloana de pe partea 
dreaptă. (Dacă nu puteţi face copii ale îndrumarului de studiu, adaptaţi activitatea con-
ducând o discuţie cu membrii clasei şi folosind informaţiile din îndrumarul de studiu ca 
resursă.)
După ce cursanţii au avut suficient timp pentru a termina de făcut una dintre activităţile 
de învăţare din îndrumarul de studiu, puteţi să rugaţi o parte dintre ei să împărtăşească ce 
au învăţat din acea activitate şi cum plănuiesc să pună în practică ceea ce au învăţat. Dacă 
aţi oferit cursanţilor exemplare ale îndrumarului de studiu, încurajaţi- i să le ia acasă şi să 
înveţe mai multe despre sfaturile lui Alma adresate lui Şiblon.
Îndrumar de studiu pentru Alma 38:10–12
Cercetaţi diferitele sfaturi ale lui Alma, scrise mai jos, şi alegeţi unul pe care doriţi să- l 
urmaţi mai bine. Terminaţi activitatea de învăţare corespunzătoare pentru a avea un ajutor 
în punerea în practică a acestui sfat în viaţa voastră.

Adaptarea activităţilor 
de învăţare
Metodele de predare 
prezentate în acest 
manual sunt sugestii. Cu 
înţelepciune, adaptaţi- le 
conform circumstanţelor 
dumneavoastră, conform 
nevoilor individuale ale 
cursanţilor şi conform 
nevoilor întregii clase. 
Căutaţi, cu ajutorul 
rugăciunii, îndrumarea 
Duhului Sfânt.
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Sfaturile lui alma activităţi de învăţare

„fii sârguincios şi 
cumpătat în toate lu-
crurile” (alma 38:10).

Sârguinţa este un efort consecvent, atent şi conştiincios. a fi cumpătat 
înseamnă „a folosi moderaţia în toate lucrurile sau a ne autocontrola” 
(Kent D. Watson, „Să fim cumpătaţi în toate lucrurile”, Ensign sau Lia-
hona, nov. 2009, p. 38). Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor de ce 
este nevoie ca o persoană să aibă aceste două trăsături de caracter când 
predică evanghelia şi le slujeşte altora. De asemenea, scrieţi despre anu-
mite aspecte ale vieţii voastre în care aţi putea da dovadă de mai multă 
sârguinţă sau cumpătare şi despre cum vă ajută îmbunătăţirea acestor 
aspecte să predicaţi şi să slujiţi altora mai eficient.

„Vezi să nu fii înălţat 
în mândrie; … să 
nu te făleşti” (alma 
38:11).

un aspect al mândriei este să ai mai multă încredere în tine decât în Dum-
nezeu. De asemenea, mândria este evidentă atunci când o persoană crede 
că este superioară altora sau mai importantă decât alţii. În jurnalul pentru 
studiul scripturilor, scrieţi ce s- ar putea întâmpla dacă un membru al Bise-
ricii ar fi mândru în chemarea lui. Vârstnicul Robert D. Hales, din Cvorumul 
celor Doisprezece apostoli, ne- a învăţat că „adevăraţii discipoli vorbesc cu 
încredere calmă, nu mândrie debordantă” („Curajul creştin: preţul de a fi 
discipol”, Ensign sau Liahona, nov. 2008, p. 73). gândiţi- vă la o persoană 
pe care o cunoaşteţi care predică evanghelia „cu încredere calmă”. Scrieţi 
în jurnalul pentru studiul scripturilor despre această persoană şi despre 
efectul pe care învăţătura ei l- a avut asupra voastră. De asemenea, scrieţi 
unul sau două moduri prin care veţi căuta să evitaţi mândria.

„foloseşte curajul, iar 
nu dominarea” (alma 
38:12).

Citiţi cuvintele apostolului pavel din filipeni 1:14 (din noul testament) 
pentru a afla cum pot da dovadă de curaj slujitorii lui Dumnezeu. pre-
şedintele James e. faust, din prima preşedinţie, ne- a învăţat cum putem 
evita să fim dominatori: „nu cred că trebuie să fim… gălăgioşi, insistenţi 
sau insensibili în abordarea noastră [în ceea ce priveşte munca misio-
nară]” (în James p. Bell, In the Strength of the Lord: The Life and Teachings 
of James E. Faust [1999], p. 373). Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturi-
lor despre cum o persoană poate fi curajoasă fără să fie dominantă. Con-
semnaţi o metodă anume pe care o veţi folosi pentru a pune în practică 
sfatul de a fi curajos, dar nu dominant. Scrieţi, de asemenea, despre cum 
vă poate ajuta acest sfat să aveţi succes în a le predica şi sluji altora.

„Să- ţi pui frâu tuturor 
pasiunilor tale” (alma 
38:12).

Să- ţi pui frâu înseamnă să te abţii, să te îndrumi sau să te controlezi. o 
pasiune este o emoţie puternică. gândiţi- vă la următoarele întrebări şi, 
în jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsurile voastre: De ce 
credeţi că este important ca noi să punem frâu pasiunilor noastre? În ce 
mod credeţi că a pune frâu pasiunilor voastre vă poate ajuta să fiţi plini 
de dragoste? Ce veţi face pentru a urma sfatul lui alma de a pune frâu 
tuturor pasiunilor voastre?

„Să te abţii de la lene-
vie” (alma 38:12).

treceţi în revistă pasajele scripturale enumerate în „ghidul pentru scrip-
turi” la „leneş, lenevie”. Căutaţi un sfat despre ce înseamnă să fii leneş şi 
despre ce înseamnă să nu fii leneş. alegeţi două versete enumerate acolo 
şi studiaţi- le. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor despre ceea ce aţi 
învăţat din versetele pe care le- aţi ales. Scrieţi despre cum vă va ajuta sfa-
tul de a vă abţine de la lenevie să predicaţi şi să slujiţi altora mai eficient. 
În final, scrieţi despre un mod anume prin care vă veţi abţine de la lenevie.
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Lecţia pentru studiul acasă
Alma 33–38 (unitatea 19)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au în-
văţat cursanţii în timp ce au studiat Alma 33–38 (unitatea 19) nu 
este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei dumneavoas-
tră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează doar asupra câtorva 
dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi îndemnurile Spiritului 
în timp ce aveţi în vedere nevoile cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Alma 33–35)
Alma i- a învăţat pe zoramiţi că putem să- L preaslăvim pe Dum-
nezeu în mod constant prin intermediul rugăciunii. Apoi, Alma 
a propovăduit că, datorită ispăşirii lui Isus Hristos, noi primim 
mila Tatălui Ceresc, incluzând iertarea păcatelor noastre. Amu-
lec i- a învăţat pe zoramiţi că ispăşirea infinită şi eternă a lui Isus 
Hristos oferă salvarea întregii omeniri. Cursanţii au învăţat, de 
asemenea, că, pentru a primi toate binecuvântările ispăşirii, noi 
trebuie să să dăm dovadă de credinţă întru pocăinţă.

Ziua 2 (Alma 36)
Din relatarea lui Alma despre convertirea sa, cursanţii au 
învăţat că păcatul aduce cu sine durere şi regrete mari. De 
asemenea, ei au învăţat că, dacă ne dovedim credinţa în 
ispăşirea lui Isus Hristos, atunci El ne va elibera de durerea 
păcatelor noastre şi ne va umple sufletul de bucurie. Ca şi în 
cazul lui Alma, noi putem avea parte de mare bucurie dacă 
vom căuta să- i aducem pe alţii la Hristos.

Ziua 3 (Alma 37)
Alma l- a însărcinat pe fiul său, Helaman, să ţină şi să aibă 
grijă de cronicile sacre. Studiind cuvintele lui Alma, cursanţii 
au învăţat că, pentru a- şi îndeplini scopurile Sale eterne, 
Domnul lucrează prin lucruri mici şi simple. Au învăţat, de 
asemenea, că, dacă ne supunem poruncilor Domnului, vom 
prospera. Alma l- a învăţat pe fiul său că, în tinereţea noastră, 
trebuie să învăţăm să ţinem poruncile lui Dumnezeu şi că, 
dacă vom da ascultare cuvintelor lui Isus Hristos, acestea ne 
vor ajuta să primim viaţa veşnică.

Ziua 4 (Alma 38)
Când cursanţii au studiat sfaturile lui Alma adresate lui 
Şiblon, ei au învăţat că, dacă încep în tinereţea lor să fie 
fermi şi credincioşi în ţinerea poruncilor, ei le pot aduce o 
mare bucurie propriilor părinţi. Alma a depus mărturie fiilor 
săi că Dumnezeu îi eliberează pe oameni de încercări, pro-
bleme şi suferinţe dacă ei îndură toate lucrurile cu răbdare 
şi încredere în El. Alma a depus, de asemenea, mărturie că, 
pentru a primi iertarea păcatelor noastre şi pace în suflete, 
noi trebuie să Îi cerem milă Domnului. În final, cursanţii au 
învăţat că dezvoltarea atributelor neprihănite ne pregăteşte 
să le predicăm şi să le slujim altora.

Introducere
Amulec i- a învăţat pe zoramiţi că ispăşirea este „nesfârşită şi veş-
nică” (Alma 34:10). Cursanţii au învăţat acest adevăr în timpul 
studiului lor din cursul săptămânii şi această lecţie le va oferi o 
altă ocazie de a înţelege şi aprecia ispăşirea lui Isus Hristos.

Sugestii pentru predare

Alma 33–35
Alma şi Amulec îi învaţă pe zoramiţi despre ispăşirea lui Isus 
Hristos.
Întrebaţi: De ce a fost Isus Hristos singurul care a putut ispăşi 
pentru păcatele lumii?

Amintiţi cursanţilor că au citit, ca parte a temelor săptămânale, 
Alma 34:10–14 şi au marcat expresiile care includ cuvintele 
nesfârşit şi veşnic. Rugaţi un cursant să citească aceste versete cu 
glas tare şi rugaţi- i, apoi, pe cursanţi să împărtăşească expresiile 
pe care le- au identificat.

Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicu-
lui Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
pentru a- i ajuta să înţeleagă cum este ispăşirea lui Isus Hristos 
nesfârşită şi veşnică:

„Ispăşirea Sa este infinită – nu are sfârşit. Este, de asemenea, 
infinită în sensul că întreaga omenire va fi salvată de la o moarte 
fără sfârşit. Este infinită şi datorită suferinţei Sale nemărgi-
nite… Este infinită în scop – trebuia să fie făcută o dată pentru 
totdeauna. Şi mila pe care ispăşirea o aduce cu sine se extinde 
nu numai asupra unui număr infinit de oameni, ci şi asupra unui 
număr infinit de lumi create de El. Este infinită dincolo de orice 
sistem de măsură al omului sau dincolo de înţelegerea oricărui 
muritor.

Isus a fost singurul care a putut oferi o astfel de ispăşire infinită, 
întrucât El S- a născut dintr- o mamă muritoare şi un Tată nemu-
ritor. Datorită acestui inedit drept primit la naştere, Isus este o 
Fiinţă fără început şi fără sfârşit („The Atonement”, Ensign, nov. 
1996, p. 35).

Întrebaţi: Cum ne ajută învăţăturile lui Amulec şi această expli-
caţie a vârstnicului Nelson să înţelegem de ce Isus Hristos a fost 
singurul care a putut să ispăşească pentru păcatele lumii?

Rugaţi cursanţii să rezume ce au învăţat până acum din Alma 34 
despre ispăşirea lui Isus Hristos. Explicaţi că un principiu impor-
tant pe care îl putem învăţa din această secţiune este că nesfâr-
şita şi veşnica ispăşire a lui Isus Hristos face ca salvarea să 
fie posibilă pentru întreaga omenire.

Scrieţi următoarea afirmaţie pe tablă sau pe o foaie de hârtie: 
Imaginaţi- vă viaţa fără…

Expuneţi un obiect pe care mulţi tineri îl preţuiesc (de exemplu, 
un telefon mobil). Întrebaţi: Cum ar fi viaţa fără acest obiect?
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Apoi, expuneţi o sticlă sau un pahar cu apă (sau altceva care este 
esenţial pentru susţinerea vieţii). Întrebaţi: Cum ar fi viaţa fără 
apă?

După ce cursanţii au răspuns la aceste întrebări, completaţi 
afirmaţia de pe tablă: Imaginaţi- vă viaţa fără ispăşirea lui Isus 
Hristos.

Adresaţi- le următoarele întrebări:

• Cum vă închipuiţi că privesc oamenii viaţa dacă ei nu Îl cunosc 
pe Isus Hristos sau dacă nu cred că există Dumnezeu?

• Cât de diferită ar fi viaţa voastră fără ispăşirea lui Isus Hristos? 
(Acordaţi cursanţilor un moment pentru a medita asupra 
acestei întrebări înainte de a le cere să răspundă.)

Explicaţi că Amulec i- a învăţat pe zoramiţi că ei trebuiau să se 
pocăiască pentru a avea binecuvântările ispăşirii în vieţile lor (vezi 
Alma 34:15–17). Întrebaţi cursanţii dacă au amânat vreodată să 
se pocăiască pentru că le era frică să- şi mărturisească păcatele 
sau pentru că se temeau că nu vor fi suficient de puternici 
pentru a se schimba. Apoi, întrebaţi: De ce este periculos să 
amânăm să ne pocăim?

Invitaţi cursanţii să citească, pe rând, cu glas tare, din Alma 
34:30–35 şi să afle ce a propovăduit Amulec cu privire la motivul 
pentru care nu trebuie să amânăm să ne pocăim. Discutaţi 
aceste versete adresând următoarele întrebări:

• Citiţi Alma 34:32. De ce trebuie să ne pocăim astăzi? (Pe mă-
sură ce cursanţii răspund, ajutaţi- i să înţeleagă acest principiu: 
Această viaţă este timpul în care trebuie să ne pregătim 
să- L întâlnim pe Dumnezeu.)

• Citiţi Alma 34:33. Care este scopul acestei vieţi? Ce se va 
întâmpla cu cei care amână să se pocăiască?

• Citiţi Alma 34:31. Ce li se promite celor care se pocăiesc 
acum?

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Boyd K. Packer, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Nu este necesar să ştiţi totul înainte ca puterea ispăşirii să func-
ţioneze pentru dumneavoastră. Aveţi credinţă în Hristos; începe 
să funcţioneze în ziua în care cereţi!” („Washed Clean”, Ensign, 
mai 1997, p. 10).

Întrebaţi: Ce aţi învăţat din această declaraţie a preşedintelui 
Packer? De ce vă este util?

Alma 36
Alma îl sfătuieşte pe fiul său, Helaman.
Cursanţii dumneavoastră au studiat sfaturile lui Alma adresate 
fiului său, Helaman, consemnate în Alma 36 şi au învăţat despre 
bucuria pe care Alma a simţit- o când s- a pocăit în mod sincer de 
păcatele sale. Cursanţii au fost rugaţi să citească Alma 36:19–22 
şi, apoi, să scrie în jurnalele pentru studiul scripturilor ce au în-
văţat din aceste versete despre puterea ispăşirii (ziua 2, exerciţiul 
3). Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ce au scris. Încheiaţi 
lecţia cu mărturia dumneavoastră despre ispăşirea lui Isus Hristos 
şi despre bucuria pe care ne- o aduce pocăinţa.

Unitatea următoare (Alma 39–44)
Rugaţi cursanţii să se gândească la modul în care un părinte 
îngrijorat şi iubitor ar putea să- şi corecteze fiica sau fiul care 
a comis păcate sexuale grave. Alma s- a confruntat cu această 
situaţie şi a predicat adevăruri importante fiului său Corianton, 
care a păcătuit în timp ce slujea în misiune.
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Introducere
Alma l- a mustrat pe fiul său îndărătnic, Corianton, care 
şi- a abandonat slujirea şi a comis păcatul sexual. Alma 
l- a învăţat pe Corianton despre gravitatea faptelor 
sale şi şi- a exprimat dezamăgirea că el era vinovat de 

un păcat atât de grav. Alma i- a poruncit fiului său să 
nu se mai ducă după poftele ochilor săi şi să se pocă-
iască. (Sfaturile lui Alma către Corianton legate de alte 
subiecte continuă în capitolele 40–42.)

LECŢIA 96

alma 39

Sugestii pentru predare

Alma 39:1–8
Alma îi explică fiului său, Corianton, gravitatea păcatului sexual.
Scrieţi, pe tablă, următoarea întrebare: De ce sunt unele păcate mai grave decât altele?
Invitaţi cursanţii să se gândească, în linişte, la răspunsuri pentru această întrebare. Sugeraţi 
faptul că sfatul lui Alma, consemnat în Alma 39, ne poate ajuta să înţelegem gravitatea 
anumitor păcate.
Invitaţi cursanţii să se uite la nota aflată chiar deasupra titlului capitolului 39. Rugaţi- i să 
identifice cine vorbeşte în acest capitol şi cui i se adresează (Alma îi vorbeşte fiului său, 
Corianton). Explicaţi că acest fiu, Corianton, i- a însoţit pe fratele său, Şiblon, şi pe Alma să 
propovăduiască Evanghelia printre zoramiţi, dar a căzut pradă păcatului. Atrageţi atenţia 
că înţelegerea greşelii lui Corianton îi va ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine sfaturile pe 
care i le- a dat Alma, sfaturi pe care le vor citi atât în acest capitol, cât şi în următoarele trei.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 39:1–5. Rugaţi membrii clasei să afle care 
a fost greşeala lui Corianton. (Puteţi să explicaţi faptul că termenul curvă din versetul 3 se 
referă la o femeie imorală sau la o prostituată.)
• Care a fost greşeala lui Corianton? Care dintre păcatele sale era cel mai grav? (Imoralita-

tea sexuală.)
• Printre zoramiţi, Corianton s- a fălit cu puterea şi înţelepciunea sa (vezi Alma 39:2). Cum 

poate o atitudine trufaşă să ducă la comiterea unor păcate atât de grave precum imorali-
tatea sexuală? În zilele noastre, care ar fi unele dintre exemplele de atitudini trufaşe care 
îi determină pe oameni să comită păcate sexuale? (În timp ce cursanţii discută aceste 
întrebări, atrageţi atenţia că, atunci când oamenii se laudă, ei îşi supraapreciează deseori 
puterea, incluzând capacitatea lor de a se împotrivi ispitelor. Astfel de exemple din zilele 
noastre sunt întâlnirile dintre tinerii aflaţi la o vârstă fragedă şi întâlnirile repetate cu o 
singură persoană.)

Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 39:5 şi să afle cum a explicat Alma gravitatea 
păcatului sexual. (Poate fi util să explicaţi că termenul abominabil se referă la ceva imoral, 
malefic sau îngrozitor.)
• Cum priveşte Domnul păcatul sexual? (În timp ce cursanţii răspund, ajutaţi- i să identi-

fice adevărul că păcatul sexual este un lucru abominabil în ochii Domnului.)
• De ce credeţi că adulterul şi curvia sunt considerate păcate aproape la fel de grave pre-

cum crima?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă standardele şi promisiunile Domnului legate de 
puritatea sexuală, invitaţi- i să citească, în gând, primele două paragrafe ale capitolului 
intitulat „Puritatea sexuală” din broşura Pentru întărirea tineretului. Rugaţi- i ca, în timp ce 
citesc, să caute răspunsuri la întrebarea de mai jos. (Puteţi scrie întrebarea pe tablă. De ase-
menea, le puteţi sugera cursanţilor să marcheze în broşură răspunsurile pe care le găsesc.)
• Care sunt beneficiile faptului de a rămâne puri din punct de vedere sexual?
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După ce cursanţii au avut timp suficient pentru a citi şi raporta răspunsurile găsite, rugaţi- i 
să citească, în gând, tot capitolul „Puritatea sexuală” şi să găsească răspunsuri la următoa-
rea întrebare:
• Ce standarde a stabilit Domnul pentru noi pentru a putea rămâne puri din punct de 

vedere sexual?
Invitaţi cursanţii să se gândească ce mesaj simt că ar dori Domnul ca ei să înveţe din ceea 
ce tocmai au citit. Depuneţi mărturie despre gravitatea păcatului sexual şi despre binecu-
vântările care rezultă din faptul de a fi puri din punct de vedere sexual.
Subliniaţi că, oferind fiului său sfaturi legate de o problemă sensibilă, Alma îşi îndeplinea 
datoria de tată. Rugaţi cursanţii să se gândească la modul în care ar reacţiona la un sfat 
dat de părinţii lor sau de conducătorii Bisericii în legătură cu puritatea sexuală. Invitaţi- i să 
citească, în gând, Alma 39:7–8 şi să afle motivul pentru care Alma l- a învăţat pe Corianton 
despre gravitatea păcatului sexual.
• Care era motivul pentru care Alma l- a învăţat pe Corianton despre gravitatea păcatului 

sexual? (Să- l ajute pe Corianton să se pocăiască, pentru ca el să nu trebuiască să stea 
vinovat în faţa lui Dumnezeu.)

• Cum ar trebui să reacţionăm atunci când cineva ne invită să ne pocăim?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă de ce părinţii, asemenea lui Alma, le- ar putea cere 
propriilor copii să se pocăiască, citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului D. Todd Christof-
ferson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„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 îndatoririi 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).

Alma 39:9–19
Alma îl încurajează pe Corianton să se pocăiască.
Pentru a prezenta sfatul dat de Alma fiului său despre cum să se pocăiască şi să se întoarcă 
la Domnul, scrieţi, pe tablă, următoarea parte din propoziţie: Pocăinţa include…
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Alma 39:9–13. Opriţi- vă după 
citirea fiecărui verset pentru a adresa cursanţilor următoarele întrebări:

Alma 39:9
• Ce înseamnă să „renunţi la păcatele tale”? (Să nu le mai comiţi.)
• Ce legătură au expresiile „să nu te mai duci după poftele ochilor tăi” şi „abţine- te de la 

toate aceste lucruri” cu renunţarea la păcat? (Poate fi util să explicaţi că, în zilele noastre, 
expresia „poftele ochilor tăi” se referă la fotografiile şi divertismentul care sunt de natură 
pornografică. Pentru a sublinia pericolul pornografiei, rugaţi cursanţii să citească sfatul 
legat de acest subiect care se găseşte la pagina 12 a broşurii Pentru întărirea tineretului. 
Puteţi, de asemenea, să explicaţi faptul că expresia „abţine- te” înseamnă să exerciţi auto-
control sau stăpânire de sine; vezi nota de subsol 9b.)

• Care sunt unele dintre modurile prin care tinerii sfinţi din zilele din urmă pot exercita 
autocontrol în ceea ce priveşte puritatea sexuală şi evitarea faptului de a se duce după 
poftele ochilor lor? (Pentru a ajuta cursanţii să discute această întrebare în detaliu, puteţi 
descrie câteva situaţii care sunt relevante pentru cultura şi împrejurările cursanţilor 
dumneavoastră. De exemplu, puteţi spune ceva de genul: O tânără fată, sfântă din zilele 
din urmă, a decis să „se abţină”, dar, apoi, un tânăr băiat pe care îl admiră o invită la o 
petrecere neadecvată. Care ar trebui să fie răspunsul ei?)

Subliniaţi că Alma 39:9 este o scriptură de bază. Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze 
acest verset în scripturile lor, pentru a- l putea găsi cu uşurinţă.

Alma 39:9 este 
scriptură de bază. 
Folosiţi ideea de predare 
de la sfârşitul lecţiei 
pentru a-i ajuta pe 
cursanţi să o memoreze.
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Alma 39:10
• În ce moduri ne poate ajuta căutarea hrănirii spirituale – de către părinţii noştri, de către 

conducătorii noştri din cadrul Bisericii, de către fraţii ori surorile noastre sau de către 
prietenii noştri de încredere – să ne pocăim?

Alma 39:11
• Ce înseamnă să „nu îngădui să fii dus în rătăcire”? (Puteţi explica faptul că a nu îngădui 

înseamnă a nu permite.)
• Care sunt câteva dintre lucrurile „[zadarnice şi nebuneşti]” care îi păcălesc pe oameni 

astăzi?

Alma 39:12
• Ce înseamnă să te abţii de la nedreptate? (Să eviţi păcatul.)

Alma 39:13
Explicaţi că pocăinţa înseamnă „întoarcerea inimii şi a voinţei către Dumnezeu” (vezi Ghid 
pentru scripturi, „Pocăinţă”). În scripturi, expresia „întoarce- te către Domnul” denotă, de 
obicei, pocăinţă.
• Ce credeţi că înseamnă „să te întorci către Domnul cu toată mintea, puterea şi tăria ta”?
Amintiţi- le cursanţilor că, în timpul misiunii sale printre zoramiţi, comportamentul lui 
Corianton i- a făcut pe unii oameni să nu creadă în cuvintele lui Alma (vezi Alma 39:11).
• Atunci când păcatele noastre îi afectează pe alţii, ce trebuie să facem ca parte a pocăinţei 

noastre? (Să recunoaştem sau să mărturisim greşelile noastre celor pe care i- am rănit şi 
să căutăm să reparăm răul făcut.)

Scrieţi, pe tablă, următorul adevăr: Pocăinţa include recunoaşterea şi renunţarea la 
păcate şi întoarcerea către Domnul cu toată mintea, puterea şi tăria. Le puteţi sugera 
cursanţilor să scrie această declaraţie în scripturile lor, lângă Alma 39:13. Invitaţi cursanţii 
să scrie în caietele pentru seminar sau jurnalele pentru studiul scripturilor ce cred că ar dori 
Domnul ca ei să facă pentru a- şi întoarce mai mult inimile şi minţile către El.
Pentru a sublinia rolul Salvatorului în procesul de pocăire, rugaţi un cursant să citească, cu 
glas tare, Alma 39:15–16, 19. Rugaţi membrii clasei să caute o expresie care se repetă de trei 
ori în aceste versete. (Expresia este „veşti bune”. Puteţi explica la ce se referă.)
• Ce „veşti bune” i- a dat Alma fiului său? (Printre răspunsurile pe care cursanţii le oferă, 

trebuie să se numere şi adevărul că Isus Hristos a venit pentru a lua (asupra Lui) 
păcatele lumii. Puteţi scrie acest lucru pe tablă.)

• De ce era venirea lui Isus Hristos o veste bună pentru Corianton? (În timp ce cursanţii 
răspund la această întrebare, puteţi să le spuneţi că, mai târziu, Corianton s- a pocăit de 
păcatele sale şi a redevenit misionar [vezi Alma 49:30].)

Le puteţi împărtăşi membrilor clasei modul în care mesajul despre ispăşirea lui Isus Hristos 
a reprezentat o „[veste bună]” pentru dumneavoastră sau pentru cei pe care îi cunoaşteţi. 
Depuneţi- vă mărturia despre principiile din Alma 39, discutate de cursanţi în clasă. Încura-
jaţi cursanţii să urmeze îndemnurile pe care le- au primit în timpul lecţiei de a avea grijă de 
puritatea lor şi de a se întoarce către Domnul prin pocăinţă.

Scriptură de bază – Alma 39:9
Împărţiţi membrii clasei în grupuri de câte patru sau cinci cursanţi. Oferiţi fiecărui grup 
un zar cu şase feţe şi un creion. (Dacă nu aveţi zaruri, puteţi modifica această activitate 
punând şase bucăţi mici de hârtie, numerotate de la unu la şase, într- un plic sau într- un alt 
recipient.) Fiecare cursant va avea nevoie, de asemenea, de o foaie albă de hârtie. Rugaţi 
cursanţii fiecărui grup să stea în jurul unei mese sau să se aşeze în formă de cerc. Invitaţi- i 
să deschidă Cartea lui Mormon la Alma 39:9.
Explicaţi că obiectivul acestei activităţi este ca unul dintre ei să fie primul din grup care 
să copieze în întregime Alma 39:9. Dar, pentru că fiecare grup are doar un creion, doar o 
persoană din grup poate să scrie. O persoană poate folosi creionul dacă dă cu zarul şi îi 
pică cifra 1.
Rugaţi membrii fiecărui grup să dea pe rând cu zarul (sau să ia o bucată de hârtie din reci-
pient şi apoi să o pună la loc). Când unei persoane îi pică (sau alege) cifra 1, aceasta trebuie 
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să ia creionul şi să înceapă să scrie, rostind, cu glas tare, toate cuvintele pe care le scrie. 
Între timp, ceilalţi din grup dau cu zarul pentru a- şi câştiga dreptul de a scrie cu creionul. 
Când unui alt cursant din grupă îi pică cifra 1, acesta ia creionul de la cel care a scris înainte 
şi începe să scrie versetul, pe propria- i foaie de hârtie, în timp ce rosteşte cuvintele. Cel care 
a scris înainte se alătură grupului celor care dau, pe rând, cu zarul. Când cursanţii pot folosi 
creionul şi au scris deja o parte din verset pe foaia lor, ei trebuie să citească, cu glas tare, 
acea parte înainte de a scrie o altă parte a versetului. (Aceste repetări îi vor ajuta pe cursanţi 
să memoreze acest verset.) Activitatea se termină atunci când un cursant din fiecare grup a 
scris în întregime Alma 39:9.
După activitate, rugaţi membrii clasei să repete versetul la unison, cu glas tare.
Notă. Datorită lungimii acestei lecţii, puteţi folosi această activitate într- o altă zi, când veţi 
avea mai mult timp.
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Introducere
Când Alma l- a avertizat pe fiul său, Corianton, despre 
consecinţele păcatului, el l- a învăţat şi despre viaţa de 
după moarte. El a explicat că, prin intermediul ispăşirii 
lui Isus Hristos, toată omenirea va fi înviată. El a propo-
văduit despre lumea spiritelor, unde morţii, în funcţie 
de alegerile pe care le- au făcut în viaţa muritoare, stau 
şi aşteaptă învierea fie în paradis, fie în închisoare.

Notă. În această lecţie, cursanţii vor avea ocazia să se 
înveţe reciproc. Înainte de începerea orei, pregătiţi foi 
de prezentare care să conţină instrucţiunile necesare 
echipelor care urmează să fie formate. Familiarizaţi- vă 
cu instrucţiunile, astfel încât să- i puteţi ajuta pe cursanţi 
în timp ce se pregătesc să predea.

LECŢIA 97

alma 40

Sugestii pentru predare

Alma 40
Alma îl învaţă pe Corianton despre lumea spiritelor şi despre înviere.
Înainte de începerea lecţiei, scrieţi, pe tablă, următoarele întrebări:

 1. Ce face posibil ca noi să trăim după ce vom fi murit? Cine va fi înviat?
 2. Unde vom ajunge după ce vom muri? Cum este acolo?
 3. Ce este învierea? Care va fi diferenţa dintre trupurile noastre înviate şi cele muritoare? Ce 

vom face după ce vom fi înviaţi?
Invitaţi cursanţii să- şi închipuie că sunt misionari şi că au o întâlnire cu cineva care caută 
răspunsuri la întrebările scrise pe tablă. Explicaţi că Alma 40 conţine continuarea învăţătu-
rilor lui Alma către fiul său, Corianton, şi răspunsurile la aceste întrebări.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 40:1. Rugaţi cursanţii să identifice de ce Alma a 
discutat despre înviere cu fiul său.
• De ce l- a învăţat Alma pe Corianton despre înviere?
• În timp ce vă amintiţi de alegerile lui Corianton, de ce credeţi că avea motive să fie îngri-

jorat în ceea ce priveşte învierea?
Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. Atribuiţi fiecărei echipe un număr: 1, 2 sau 3. 
Invitaţi fiecare echipă să lucreze ca şi cum ar fi o echipă de misionari care se pregăteşte să 
predea o scurtă lecţie menită să ofere răspunsuri la întrebările scrise pe tablă, care corespund 
numărului ce le- a fost atribuit. Pentru a- i ajuta să se pregătească, oferiţi- le instrucţiunile care 
corespund numărului ce le- a fost atribuit (vezi mai jos). În timp ce cursanţii lucrează, puteţi 
să vă plimbaţi prin clasă pentru a- i asculta şi pentru a le oferi ajutorul, dacă au nevoie.

Echipa 1 – Alma 40:1–5
Întrebări: Ce face posibil ca noi să trăim după ce vom fi murit? Cine va fi înviat?
Pentru a răspunde la aceste întrebări, pregătiţi- vă să folosiţi Alma 40:1–5. În timp ce vă 
pregătiţi, stabiliţi ce părţi ale lecţiei vor fi predate de fiecare membru al echipei. Fiţi pregătiţi 
să faceţi ceea ce urmează:
Oferiţi câteva informaţii generale despre pasajul care v- a fost atribuit. (Atunci când predaţi 
din scripturi, explicaţi cine vorbeşte, cui i se adresează şi oferiţi orice alte detalii care ar 
putea ajuta persoanele care învaţă să înţeleagă pasajul.)
Citiţi versetele care oferă un răspuns la întrebări. Explicaţi modul în care adevărurile din 
aceste versete ajută la oferirea răspunsurilor la aceste întrebări. În timp ce faceţi acest lucru, 
asiguraţi- vă că toată lumea înţelege că, datorită lui Isus Hristos, toată omenirea va fi 
înviată. De asemenea, le puteţi sugera celor cărora le predaţi să scrie acest adevăr în scrip-
turile lor, lângă Alma 40:1–5.
Împărtăşiţi motivul pentru care promisiunea învierii este importantă pentru voi. De aseme-
nea, îi puteţi întreba pe cei cărora le predaţi de ce preţuiesc ei promisiunea învierii.

Ajutaţi echipele sau 
grupurile de cursanţi
Când cursanţii lucrează 
în echipe sau grupuri, 
puteţi să vă plimbaţi prin 
clasă şi să ascultaţi ce 
discută. Acest lucru vă 
poate ajuta să ştiţi de cât 
timp au nevoie pentru 
a- şi îndeplini sarcina. De 
asemenea, vă permite să 
ascultaţi părerile cursan-
ţilor, la care puteţi face 
referire mai târziu. Aveţi 
în vedere că, atunci când 
le faceţi complimente 
legate de eforturile şi 
părerile lor, ei se vor 
simţi mai confortabil 
cu faptul că le ascultaţi 
discuţiile.
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Depuneţi mărturie despre adevărurile pe care le- aţi predat.

Echipa 2 –Alma 40:6–14
Întrebări: Unde vom ajunge după ce vom muri? Cum este acolo?
Pentru a răspunde la întrebări, pregătiţi- vă să folosiţi Alma 40:6–7, 11–14. În timp ce vă 
pregătiţi, stabiliţi ce părţi ale lecţiei vor fi predate de fiecare membru al echipei. Fiţi pregătiţi 
să faceţi ceea ce urmează:
Oferiţi câteva informaţii generale despre pasajul care v- a fost atribuit. (Atunci când predaţi 
din scripturi, explicaţi cine vorbeşte, cui i se adresează şi oferiţi orice alte detalii care ar 
putea ajuta persoanele care învaţă să înţeleagă pasajul.)
Citiţi versetele care oferă un răspuns la întrebări. Explicaţi modul în care adevărurile din 
aceste versete ajută la oferirea răspunsurilor la aceste întrebări. (Poate fi util să atrageţi 
atenţia că, atunci când Alma a folosit expresia „întunericul de afară”, el nu s- a referit la 
starea finală a lui Satana şi a celor care sunt blestemaţi. El s- a referit la starea păcătoşilor 
aflaţi între momentul morţii lor şi momentul învierii lor. Astăzi, noi numim această stare 
închisoarea spiritelor.) În timp ce citiţi aceste versete, asiguraţi- vă că toată lumea înţelege 
că între moarte şi înviere, sufletele celor drepţi stau în paradis şi sufletele păcătoşilor 
stau în închisoare. Le puteţi sugera celor cărora le predaţi să scrie acest adevăr în scriptu-
rile lor, lângă Alma 40:11–14.
Împărtăşiţi cum vă influenţează înţelegerea acestui adevăr alegerile pe care le faceţi în 
această viaţă. De asemenea, îi puteţi întreba pe cei cărora le predaţi cum i- a ajutat faptul că 
au înţeles conceptul vieţii de după moarte.
Depuneţi mărturie despre adevărurile pe care le- aţi predat.

Echipa 3 – Alma 40:21–26
Întrebări: Ce este învierea? Care va fi diferenţa dintre trupurile noastre înviate şi cele muri-
toare? Ce vom face după ce vom fi înviaţi?
Pentru a răspunde la întrebări, pregătiţi- vă să folosiţi Alma 40:21–26. În timp ce vă pregă-
tiţi, stabiliţi ce părţi ale lecţiei vor fi predate de fiecare membru al echipei. Fiţi pregătiţi să 
faceţi ceea ce urmează:
Oferiţi câteva informaţii generale despre pasajul care v- a fost atribuit. (Atunci când predaţi 
din scripturi, explicaţi cine vorbeşte, cui i se adresează şi oferiţi orice alte detalii care ar 
putea ajuta persoanele care învaţă să înţeleagă pasajul.)
Citiţi versetele care oferă un răspuns la întrebări. Explicaţi modul în care adevărurile din 
aceste versete ajută la oferirea răspunsurilor la aceste întrebări. (În timp ce vă pregătiţi să 
predaţi, poate fi util să înţelegeţi că termenul suflet din aceste versete se referă la spiritul 
unei persoane.) Asiguraţi- vă că toată lumea înţelege faptul că învierea este reuniunea spi-
ritului cu trupul, cu toate lucrurile restaurate la forma lor proprie şi perfectă. Le puteţi 
sugera celor cărora le predaţi să scrie acest adevăr în scripturile lor, lângă Alma 40:21–23.
Împărtăşiţi motivul pentru care sunteţi recunoscători să ştiţi că trupul şi spiritul vostru vor 
fi, într- o zi, restaurate la forma lor proprie şi perfectă. De asemenea, puteţi să descrieţi felul 
în care alegerile voastre sunt influenţate de cunoaşterea faptului că, într- o zi, veţi sta înain-
tea lui Dumnezeu şi veţi fi judecaţi. Rugaţi- i pe cei cărora le predaţi să împărtăşească ceea 
ce simt în legătură cu doctrinele privind învierea şi judecata finală.
Depuneţi mărturie despre adevărurile pe care le- aţi predat.
După ce cursanţii s- au pregătit să răspundă la întrebările care le- au fost atribuite, organizaţi- i 
în grupuri mici, astfel încât să- şi poată preda unul altuia ca şi cum ar fi misionari. Fiecare grup 
trebuie să fie format din trei echipe de câte doi, iar fiecare dintre echipe trebuie să aibă pre-
gătite răspunsuri pentru seturi diferite de întrebări. (Dacă sunt puţini cursanţi, rugaţi fiecare 
grup să predea tuturor membrilor clasei.) Încurajaţi cursanţii să fie ei înşişi în timp ce predau 
şi în timp ce învaţă din ceea ce alţii predau. Asiguraţi- i că Duhul Sfânt îi poate inspira pe ei şi 
pe cei cărora le predau, dacă ei oferă învăţăminte şi răspunsuri sincere. Ascultaţi- i în timp ce 
îşi predau unul altuia şi, dacă simţiţi nevoia, spuneţi- vă părerile.
După ce cursanţii au avut suficient timp pentru a- şi preda unul altuia, le puteţi adresa 
următoarele întrebări:
• Ce aţi învăţat în timp ce vă pregăteaţi să răspundeţi la întrebările care v- au fost atribuite? 

Ce aţi învăţat în timp ce eraţi învăţaţi de alte echipe?
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• Ştiind cât de greu i- a fost lui Corianton să ţină legea castităţii, cum credeţi că l- a ajutat 
înţelegerea vieţii de după moarte să se împotrivească viitoarelor ispite?

• De ce contează pentru voi adevărurile pe care le- am discutat astăzi?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 40:25–26 şi să afle care sunt diferenţele dintre 
starea finală a celor drepţi şi cea a celor păcătoşi. După ce spun ceea ce au aflat, rugaţi- i să 
împărtăşească ce influenţă are acest pasaj asupra angajamentului lor de a trăi conform Evan-
gheliei. Puteţi împărtăşi şi răspunsul dumneavoastră la această întrebare. Depuneţi mărturie 
despre rolul pe care l- a avut Isus Hristos în a face disponibile binecuvântările învierii.

Recapitularea scripturilor de bază
Cursanţii vor înţelege mai bine fragmentele din scripturi atunci când îşi vor pune propriile 
întrebări legate de fragmente. Invitaţi cursanţii să conlucreze, în grupuri mici sau cu toţii, 
pentru a scrie indicii care să ducă la anumite fragmente care conţin scripturi de bază. (Puteţi 
selecta un număr de pasaje pe care doriţi ca ei să le înveţe sau să le recapituleze.) Apoi, 
rugaţi- i să vă citească, cu glas tare, indiciile lor. Primiţi puncte dacă ghiciţi corect un frag-
ment care conţine o scriptură de bază. Dacă nu puteţi ghici corect, cursanţii primesc puncte.
Notă. Durata acestei lecţii vă poate permite să alocaţi timp pentru a desfăşura această 
activitate pentru însuşirea scripturilor de bază. Totuşi, pentru a vă asigura că ei au suficient 
timp pentru a se pregăti şi participa, puteţi desfăşura această activitate la sfârşitul orei, în 
funcţie de timpul disponibil. Dacă nu aveţi timp să desfăşuraţi această activitate ca parte 
a acestei lecţii, o puteţi desfăşura în altă zi. Consultaţi anexa de la sfârşitul acestui manual 
pentru alte activităţi recapitulative.

Comentarii şi informaţii generale
Alma 40:11. „Sunt luate acasă la acel Dumnezeu 
care le- a dat lor viaţă”

Preşedintele Joseph Fielding Smith a explicat faptul că, 
în Alma 40:11, nu ni se propovăduieşte faptul că vom fi 
aduşi în prezenţa lui Dumnezeu imediat după ce murim:

„Aceste cuvinte ale lui Alma [Alma 40:11–14], aşa cum 
le înţeleg eu, nu doresc să propage ideea că toate 
spiritele se întorc în prezenţa lui Dumnezeu pentru a 
fi repartizate într- un loc al păcii sau un loc al pedepsei 
şi pentru ca, înaintea Lui, să îşi primească propria sen-
tinţă. «Luate acasă la Dumnezeu» [compară cu Eclesias-
tul 12:7] înseamnă, pur şi simplu, faptul că existenţa 
lor muritoare s- a terminat şi că s- au întors în lumea 
spiritelor, unde sunt repartizate într- un loc în funcţie 
de faptele drepte sau nedrepte pe care le- au făcut, 
aşteptând acolo învierea. «Înapoi la Dumnezeu» este 
o expresie care îşi găseşte un echivalent în multe alte 
condiţii cunoscute. De exemplu: un bărbat petrece un 
anumit timp într- o misiune străină. Când şi- a terminat 
misiunea şi se întoarce în Statele Unite, el ar putea 
să spună: «Este minunat să fii înapoi acasă»; totuşi, 
casa sa poate fi undeva în Utah sau Idaho sau într- o 
altă parte a vestului” (Answers to Gospel Questions, 
compilaţie realizată de Joseph Fielding Smith jr., 5 vol. 
[1957–1966], 2:85).

Alma 40:11–15. Unde se află lumea spiritelor?

Preşedintele Brigham Young ne- a învăţat:

„Unde se află lumea spiritelor? Este chiar aici… Trec 
ele [spiritele celor care au murit] dincolo de graniţa pă-
mântului organizat? Nu, nu fac acest lucru. Ele stau pe 
acest pământ” (Discourses of Brigham Young, selecţie 
realizată de John A. Widtsoe [1954], p. 376).

Alma 40:11–15. Ce se întâmplă cu spiritele în 
lumea spiritelor?

„Când corpul fizic moare, spiritul continuă să trăiască. 
În lumea spiritelor, spiritele celor drepţi «sunt primite 
într- o stare de fericire, care este numită paradis, o stare 
de odihnă, o stare de pace în care se vor odihni de toate 
necazurile lor şi de toate grijile şi întristările» (Alma 
40:12). Un loc numit închisoarea spiritelor este rezervat 
«acelora care [au murit] în păcatele lor, fără o cunoaş-
tere a adevărului, sau în păcat, după ce i- au respins pe 
profeţi» (D&L 138:32). Spiritelor din închisoare «li s- au 
propovăduit credinţa în Dumnezeu, pocăinţa de păcat, 
botezul în numele altora pentru iertarea păcatelor, darul 
Duhului Sfânt prin aşezarea mâinilor şi toate celelalte 
principii ale Evangheliei [pe care este necesar] să le ştie» 
(D&L 138:33–34). Dacă ele acceptă principiile Evanghe-
liei, dacă se pocăiesc de păcatele lor şi acceptă rânduie-
lile [înfăptuite] în templu [pentru şi în folosul lor], ele 
(spiritele) vor fi binevenite în paradis” (Fideli credinţei: 
referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 107–108).
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Introducere
Continuând să îl înveţe pe fiul său, Corianton, Alma 
a propovăduit că planul restaurării nu include doar 
restaurarea trupului fizic, ci şi restaurarea spirituală, în 

care starea noastră eternă reflectă faptele şi dorinţele 
noastre din viaţa muritoare. Alma a subliniat faptul că 
ticăloşia nu poate duce niciodată la fericire.

LECŢIA 98

alma 41

Sugestii pentru predare

Alma 41
Alma îl învaţă pe Corianton despre planul restaurării.
Rugaţi membrii clasei să se gândească la modul în care ar putea fi influenţate faptele unei 
persoane dacă ar crede în următoarele afirmaţii (opriţi- vă după fiecare afirmaţie pentru a 
permite cursanţilor să răspundă):
Nu există viaţă după moarte.
După ce murim, vom fi făcuţi perfecţi indiferent de ceea ce am făcut pe pământ.
La judecata finală, vom fi răsplătiţi pentru faptele noastre bune şi pedepsiţi pentru cele rele.
• De ce este important să avem o înţelegere corectă a ceea ce se va întâmpla cu noi după 

ce vom muri?
Amintiţi- le cursanţilor că, în Alma 40, ei au învăţat ceea ce Alma l- a învăţat pe Corianton 
despre lumea spiritelor, înviere şi judecată. Explicaţi că, în Alma 41, aflăm cât de confuz era 
Corianton din cauza lucrurilor pe care unii oameni le propovăduiau despre înviere. Atrageţi 
atenţia asupra expresiei „departe în rătăcire” din Alma 41:1 şi invitaţi cursanţii să citească 
acest verset pentru a afla din ce cauză unii oameni s- au dus în rătăcire.
• De ce s- au dus unii oameni în rătăcire? (Puteţi explica faptul că a denatura scripturile 

înseamnă a le deforma, răstălmăci sau schimba înţelesul.)
• Ce a spus Alma că urma să- i explice lui Corianton?
Odată ce cursanţii au identificat cuvântul restaurare, îl puteţi scrie pe tablă. Explicaţi că 
restaurare înseamnă să aduci înapoi sau să refaci o stare anterioară.
Explicaţi că Alma a dorit ca fiul său, Corianton, să înţeleagă că există un aspect fizic şi unul 
spiritual la ceea ce el a numit „planul restaurării” (Alma 41:2). Invitaţi cursanţii să citească, 
în gând, Alma 41:2–5 şi să găsească lucrurile care ne vor fi restaurate din punct de vedere 
fizic după moarte, precum şi pe cele care vor fi restaurate din punct de vedere spiritual. Pu-
teţi să le sugeraţi cursanţilor să marcheze ceea ce găsesc. Înainte ca ei să citească, ar putea 
fi util să le explicaţi că cerut înseamnă obligatoriu sau neapărat.
• Care este aspectul fizic al planului restaurării menţionat în Alma 41:2? (La înviere, spiri-

tul va fi restituit trupului şi toate părţile trupului vor fi restaurate.)
• Care este aspectul spiritual al planului restaurării descris în Alma 41:3–5? (În timp ce 

cursanţii răspund, scrieţi, pe tablă, următorul adevăr: Noi vom fi restauraţi fie la feri-
cire, fie la nefericire, în acord cu faptele şi dorinţele noastre din viaţa muritoare).

Invitaţi cursanţii să- şi închipuie că predau aceste versete unei clase de la Societatea 
Primară.
• Cum aţi explica doctrina restaurării spirituale, astfel încât copiii să o poată înţelege?
Amintiţi cursanţilor că fiul lui Alma, Corianton, încălcase legea castităţii şi îşi abandonase 
responsabilităţile de misionar (vezi Alma 39:2–4).
• Cum l- ar fi ajutat pe Corianton înţelegerea corectă a doctrinei restaurării spirituale să 

facă alegeri mai bune? Cum poate înţelegerea acestei doctrine să ne influenţeze faptele 
şi dorinţele?
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Depuneţi mărturie despre adevărul acestei doctrine şi împărtăşiţi gândurile dumneavoastră 
legate de dreptatea lui Dumnezeu cu privire la restaurarea fiecăruia dintre noi la ceea ce 
este bine sau rău, în funcţie de dorinţele şi faptele noastre.
Scrieţi, pe tablă, următoarea întrebare: Ce, dacă am păcătuit?
• Conform planului restaurării, ce primim dacă am păcătuit?
• Există vreo cale de a fi restauraţi la bunătate şi fericire chiar şi atunci când am păcătuit?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 41:6–9. Rugaţi membrii clasei să afle ce 
putem face pentru a fi restauraţi la bunătate şi fericire chiar şi atunci când am păcătuit. 
(Trebuie să ne pocăim şi să dorim neprihănirea toată viaţa noastră.)
• Ce cuvinte sau expresii din Alma 41:6–7 sugerează că noi suntem responsabili pentru 

ceea ce vom primi la înviere? În ce fel suntem noi propriii judecători? (Alegerile noastre 
din viaţa muritoare determină judecata de care vom avea parte când vom sta înaintea lui 
Dumnezeu.)

Atrageţi atenţia că unii oameni cred că se pot întoarce să trăiască în prezenţa lui Dumne-
zeu fără să- şi asume responsabilitatea pentru faptele lor. Ei spun adesea că alegerile lor 
imorale sunt distractive. Uneori, cei care păcătuiesc pot părea că sunt fericiţi.
Invitaţi cursanţii să se ridice în picioare şi să citească Alma 41:10 la unison, cu glas tare. Su-
bliniaţi că Alma 41:10 este o scriptură de bază. Puteţi să le sugeraţi cursanţilor să marcheze 
acest fragment într- un mod distinct, pentru a- l putea găsi cu uşurinţă. (Deoarece aceasta 
este o scriptură de bază, le puteţi cere să o repete împreună de mai multe ori. Aţi putea 
întreba dacă cineva din clasă o poate repeta pe de rost.) Când au terminat, rugaţi membrii 
clasei să se aşeze. Scrieţi pe tablă: „Ticăloşia niciodată nu a fost fericire”.
• De ce este adevărat faptul că „ticăloşia niciodată nu a fost fericire”?
• Ce exemplu puteţi oferi cu privire la modul în care Satana ne poate ispiti să încălcăm o 

poruncă şi să credem că încă putem fi fericiţi?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă diferenţa dintre plăcerile lumeşti, trecătoare şi 
fericirea pe care Domnul o oferă, citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Glenn L. Pace, 
din Cei Şaptezeci:
„Activităţi care au fost întotdeauna interzise de Domnul şi descurajate timp de mulţi ani 
de societate sunt acum acceptate şi promovate de aceeaşi societate. Media descrie aceste 
activităţi astfel încât le face să pară foarte plăcute…
Nu încurcaţi plăcerea telestială cu fericirea şi bucuria celestiale. Nu încurcaţi lipsa autocon-
trolului cu libertatea. Libertatea absolută, fără o constrângere corespunzătoare, ne tran-
sformă în sclavii propriilor pofte. Nu râvniţi la o viaţă inferioară şi depravată…
Poruncile pe care le ţineţi nu au fost date de către un Dumnezeu lipsit de sentimente pen-
tru a vă împiedica să vă distraţi, ci de către un Tată Ceresc iubitor care vrea să fiţi fericiţi atât 
în timp ce trăiţi pe acest pământ, cât şi după aceea” („They’re Not Really Happy”, Ensign, 
nov. 1987, p. 39–40).
Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie. Le puteţi sugera cursanţilor să scrie această afirmaţie 
în scripturile lor, lângă Alma 41:10. (Afirmaţia se găseşte în „To «the Rising Generation»” 
New Era, iunie 1986, p. 5.)

„Nu puteţi face rău şi să vă simţiţi bine. Este imposibil!” (Preşedintele Ezra Taft Benson).
Spuneţi cursanţilor că Alma 41:11 explică de ce este imposibil să fii cu adevărat fericit 
atunci când faci alegeri greşite. Desenaţi, pe tablă, următorul tabel (puteţi face acest lucru 
înainte de începerea orei) sau pregătiţi- l sub forma unei foi de prezentare pentru fiecare 
cursant. Grupaţi cursanţii în echipe de câte doi şi instruiţi- i să potrivească fiecare expresie 
din Alma 41:11 cu înţelesul ei. De asemenea, invitaţi- i să discute şi despre întrebările legate 
de acest exerciţiu.

Citiţi la unison
Cititul la unison poate 
sublinia importanţa unui 
fragment din scriptură 
şi poate contribui la uni-
tatea membrilor clasei. 
De asemenea, reprezintă 
un mod de a diversifica 
o lecţie. Folosiţi această 
idee atunci când obser-
vaţi că este nevoie de 
o schimbare a ritmului 
lecţiei. Când citesc, 
încurajaţi- i să spună 
cuvintele împreună şi cu 
grijă.

Alma 41:10 este 
scriptură de bază. 
Folosiţi ideea de predare 
de la sfârşitul lecţiei 
pentru a-i ajuta pe 
cursanţi să o memoreze.
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expresii din alma 41:11 care descriu 
faptul de a fi „într- o stare a firii”

Înţeles

 1. „într- o stare carnală”  a. limitaţi şi împovăraţi de păcatele noastre

 2. „în fierea amărăciunii şi în legăturile 
nedreptăţii”

 b. a fi lipsit de binecuvântările şi îndru-
marea lui Dumnezeu; pierderea însoţirii 
Duhului Sfânt

 3. „fără Dumnezeu în lume”  c. condus de voinţa trupului

În acest verset, vedem că „[natura lui] Dumnezeu” este „[natura] fericirii”. Ce vă spune acest 
lucru despre motivul pentru care a păcătui este împotriva naturii fericirii?
Ce exemple concrete de motive puteţi oferi pentru care oamenii pot fi într- o stare de nefericire?

(Răspunsuri: 1- c, 2- a, 3- b).
Pentru a ajuta cursanţii să observe cum a persista „într- o stare a firii” are legătură cu doc-
trina restaurării, invitaţi pe unul dintre ei să citească Alma 41:12. După ce s- a citit verse-
tul, rugaţi cursanţii să răspundă la întrebarea lui Alma. Apoi, rugaţi cursanţii să citească 
răspunsul pe care Alma l- a dat propriei sale întrebări în Alma 41:13. (Le puteţi sugera să 
marcheze ceea ce a spus Alma că ni se va returna ca parte a planului restaurării.)
Rugaţi cursanţii să- şi închipuie că au un prieten care alege să încalce poruncile Domnului, 
dar care vrea să fie restaurat la dreptate. Invitaţi cursanţii să explice doctrina restaurării 
unui coleg, ca şi cum el ar fi acel prieten, folosindu- se de Alma 41:12–13. (Cursanţii pot 
folosi propriile cuvinte sau pe cele ale afirmaţiei scrise pe tablă: „Noi vom fi restauraţi fie la 
fericire, fie la nefericire, în acord cu faptele şi dorinţele noastre din viaţa muritoare.”)
Arătaţi cursanţilor un bumerang sau desenaţi unul pe tablă.
Întrebaţi cursanţii ce face un bumerang atunci când este aruncat corect. (Se întoarce la lo-
cul de unde a fost aruncat.) Rugaţi- i să citească, în gând, Alma 41:14–15 şi să afle modurile 
în care un bumerang poate reprezenta adevărurile predate în aceste versete. (Puteţi să le 
sugeraţi cursanţilor să marcheze aceste versete.) Invitaţi cursanţii să explice ce au aflat.
• Care sunt unele dintre lucrurile pe care speraţi să le obţineţi de la alţii şi de la Domnul în 

această viaţă şi în viaţa următoare? (Răspunsurile pot include bunătate, milă şi dragoste. 
Puteţi scrie răspunsurile cursanţilor pe tablă.)

• Când aţi dat dovadă de bunătate, milă sau blândeţe faţă de alţii şi mai târziu aţi avut şi 
voi parte de acestea?

Încurajaţi cursanţii să- şi stabilească ţelul de a dezvolta şi acţiona conform unor atitudini 
care să reflecte ceea ce ei speră să le fie restaurat în această viaţă şi în următoarea. Depuneţi 
mărturie despre fericirea care rezultă când acţionăm în neprihănire.

Scriptură de bază – Alma 41:10
Notă. Datorită naturii şi lungimii acestei lecţii, activitatea următoare va putea fi desfăşurată 
cel mai bine într- o altă zi, când veţi avea mai mult timp la dispoziţie.
Scrieţi pe tablă: … înseamnă fericire.
Invitaţi cursanţii să descrie în opoziţie doctrina predată în Alma 41:10. (Un răspuns posibil 
ar fi „Neprihănirea înseamnă fericire”.) Apoi, invitaţi cursanţii să facă o listă cu fapte nepri-
hănite concrete pe care le- ar folosi pentru a completa afirmaţia de mai sus. (De exemplu: 
„Să slujeşti altora înseamnă fericire”.) Întrebaţi cursanţii dacă pot depune mărturie că ori-
care dintre aceste fapte neprihănite duc la fericire. După ce câţiva cursanţi şi- au împărtăşit 
experienţele şi mărturiile, invitaţi membrii clasei să scrie pe un cartonaş sau pe o foaie de 
hârtie una sau două fapte neprihănite pe care le pot face în timpul săptămânii pentru a- şi 
spori fericirea. Încurajaţi- i să ţină cu ei hârtiile pentru a- şi aminti şi pentru a scrie despre 
eforturile lor în zilele următoare.

Invitaţi cursanţii 
să explice doctrine 
şi principii
Oferiţi cursanţilor ocazia 
de a explica altora doc-
trinele şi principiile pe 
care le învaţă la oră. În 
timp ce se pregătesc să 
explice adevărurile Evan-
gheliei, ei vor învăţa să 
mediteze mai mult asu-
pra pasajelor din scrip-
tură şi să- şi organizeze 
gândurile. În timp ce vor 
explica aceste adevăruri 
altora, Duhul Sfânt le va 
aprofunda înţelegerea şi 
mărturia despre aceste 
adevăruri pe care le 
propovăduiesc.
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Introducere
Alma şi- a încheiat sfatul adresat fiului său, Corianton, 
explicând că Tatăl Ceresc le- a oferit o modalitate celor 
care păcătuiesc prin care să obţină milă. El a propovă-
duit că dreptatea lui Dumnezeu cere ca păcătoşii să fie 

alungaţi din prezenţa Sa. Apoi, el a depus mărturie că 
Isus Hristos va „[satisface] cerinţele dreptăţii” (Alma 
42:15) suferind pentru toţi cei care au păcătuit şi ofe-
rind milă celui care se pocăieşte.

LECŢIA 99

alma 42

Sugestii pentru predare

Alma 42:1–14
Alma îl învaţă pe Corianton despre dreptatea lui Dumnezeu.
Conform instrucţiunilor de pe următoarea pagină, înainte de începerea orei, desenaţi pe 
tablă o balanţă. (Nu scrieţi niciun cuvânt pe tablă până când nu vi se cere în lecţie să faceţi 
acest lucru. Puteţi îndemna cursanţii să copieze acest desen în caietele pentru seminar sau 
în jurnalele pentru studiul scripturilor.)
Deasupra balanţei, scrieţi următoarea afirmaţie: Îmi doresc ca judecata finală să fie corectă.
Rugaţi cursanţii să ridice mâna dacă sunt de acord cu afirmaţia de pe tablă.
• De ce vă doriţi ca judecata finală să fie corectă?
• Ce înseamnă cuvântul corect ?
Sugeraţi faptul că termenul corect înseamnă să primeşti ceea ce meriţi. Ideea de corecti-
tudine este legată de termenul scriptural dreptate. Scrieţi, pe tablă, sub balanţă, cuvântul 
dreptate.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă conceptul de dreptate, rugaţi un cursant să citească 
următoarea explicaţie oferită de vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli:
„Cuvântul dreptate are multe înţelesuri. Unul este echilibru. Un simbol des întâlnit al drep-
tăţii este o balanţă aflată în echilibru. Astfel, atunci când legile omului au fost încălcate, de 
obicei, dreptatea impune ca o pedeapsă sau o penalizare să fie aplicată pentru ca echilibrul 
[balanţei] să fie restaurat…
Legile lui Dumnezeu au şi ele legătură cu dreptatea. Ideea că dreptatea este ceva ce fiecare 
merită este premiza fundamentală a întregii scripturi, care vorbeşte despre faptul că oa-
menii sunt judecaţi în funcţie de faptele lor” („Sins, Crimes, and Atonement” [cuvântare 
adresată învăţătorilor de religie ai SEB, 7 febr. 1992], p. 1, si. lds. org).
Explicaţi că fiul lui Alma, Corianton, era îngrijorat de corectitudinea judecăţii finale. Invitaţi 
un cursant să citească, cu glas tare, Alma 42:1, în timp ce membrii clasei caută ceea ce Co-
rianton a crezut că va fi nedrept sau injust legat de judecata finală.
• Ce a crezut Corianton că va fi nedrept? (Faptul că păcătoşii vor fi consemnaţi sau supuşi 

unei stări de nefericire.)
• De ce ar fi putut Corianton să creadă că era injust pentru cei care au păcătuit să fie 

pedepsiţi? (Dacă este nevoie, amintiţi- le cursanţilor că el se confrunta cu diferite păcate, 
făcând referire la Alma 39:2–3.)

• Dacă dreptatea înseamnă să primim ceea ce merităm şi să fim pedepsiţi pentru păcatele 
noastre, de ce ar fi acest lucru îngrijorător şi pentru noi? (Cu toţii păcătuim şi răspundem 
în faţa cerinţelor dreptăţii.)

Rezumaţi Alma 42:2–11 explicând că Alma a oferit un răspuns îngrijorării lui Corianton. El 
a propovăduit că, prin căderea lui Adam, omenirea a ajuns să se afle într- o stare decăzută 
în care trebuie să aibă parte de o moarte fizică şi de una spirituală (vezi Alma 42:9). De 
asemenea, el a explicat că, fără o cale de a ieşi din această stare decăzută, sufletele tuturor 



364

LeCţIa 99

oamenilor ar fi nefericite şi ar fi alungate pentru totdeauna din prezenţa lui Dumnezeu 
(vezi Alma 42:11).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 42:12. Explicaţi că acest verset subliniază 
faptul că nesupunerea lui Adam faţă de poruncile lui Dumnezeu a dus la cădere şi la con-
secinţele ei, incluzând alungarea din prezenţa lui Dumnezeu. Ajutaţi cursanţii să înţeleagă 
faptul că, atunci când nu ne supunem poruncilor lui Dumnezeu – atunci când păcătuim 
– ne îndepărtăm tot mai mult din punct de vedere spiritual de Dumnezeu şi ne expunem 
singuri cerinţelor dreptăţii. (Puteţi invita un cursant să citească, cu glas tare, Articolele de 
credinţă 1:2.) Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 42:14 şi să identifice consecinţele 
pe care dreptatea le impune ca urmare a nesupunerii.
• Ce înseamnă să fii „alungat” din prezenţa lui Dumnezeu? (A fi separat de Dumne-

zeu şi a nu putea să te întorci să trăieşti în prezenţa Sa. De asemenea, puteţi menţiona 
că, atunci când păcătuim, pierdem însoţirea Duhului Sfânt, care este un membru al 
Dumnezeirii.)

Conform instrucţiunilor de mai jos, scrieţi în dreptul balanţei de pe tablă expresiile Nesupu-
nere sau păcat şi Alungat din prezenţa lui Dumnezeu.

Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat în Alma 42:1–14, cum aţi rezuma într- o propoziţie ceea 
ce impune legea dreptăţii atunci când o persoană este nesupusă? (Scrieţi pe tablă, sub 
balanţă, următorul adevăr: Din cauza nesupunerii noastre, legea dreptăţii impune ca noi 
să fim alungaţi din prezenţa lui Dumnezeu. Puteţi să le sugeraţi cursanţilor să scrie acest 
adevăr în scripturile lor, lângă Alma 42:1–14.)
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 42:18 şi să identifice o altă consecinţă a 
păcatului.
• Ce înseamnă să ai remuşcări de conştiinţă?
Invitaţi cursanţii să se gândească la momentele în care au simţit regret şi amărăciune sau 
absenţa Duhului Sfânt din cauza faptului că au păcătuit. Rugaţi- i să- şi închipuie tăria acelui 
sentiment înmulţită cu fiecare lucru greşit pe care l- au făcut. Apoi, rugaţi- i să- şi închipuie 
că vor simţi pentru totdeauna acel sentiment.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă şi să simtă nevoia de milă, puteţi să le adresaţi 
următoarea întrebare:
• Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat în Alma 42:1–14, vă doriţi ca judecata finală să se ba-

zeze doar pe dreptate?

Alma 42:15–31
Alma îl învaţă pe Corianton despre planul milei.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă faptul că cerinţele dreptăţii trebuie să fie satisfă-
cute, atrageţi- le atenţia asupra părţii legate de pedeapsă a balanţei desenate pe tablă. Puteţi 
să ţineţi în mână un burete ca şi cum aţi avea de gând să ştergeţi partea legată de cerinţele 
dreptăţii. Întrebaţi:
• Există o modalitate de a şterge sau ignora cerinţele dreptăţii? (Nu. Atunci când legile 

lui Dumnezeu sunt încălcate, dreptatea impune o pedeapsă. Cumva, cerinţele dreptăţii 
trebuie să fie satisfăcute.)

Ajutaţi cursanţii să înţeleagă faptul că ar fi nedrept să ştergem consecinţele pe care drepta-
tea le impune. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 42:25.

nesupunere 
sau păcat

alungat din prezenţa 
lui Dumnezeu

Dreptate
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• Potrivit celor spuse de Alma, ce s- ar întâmpla dacă urmările păcatului ar fi ignorate şi nu 
s- ar face dreptate?

Rugaţi cursanţii să se gândească la următoarea întrebare înainte să le spuneţi referinţa 
scripturală unde să caute răspunsul:
• Dacă cerinţele dreptăţii nu pot fi ignorate, atunci cum pot avea cei care au păcătuit 

(fiecare dintre noi) conştiinţa curată şi cum se pot întoarce în prezenţa lui Dumnezeu? 
(După ce aţi oferit cursanţilor suficient timp pentru a se gândi la întrebare, invitaţi un 
cursant să citească Alma 42:15. Ar fi util să explicaţi că expresia „să satisfacă cerin-
ţele dreptăţii” înseamnă să plăteşti preţul sau să accepţi pedeapsa pe care dreptatea o 
impune.)

• Potrivit celor relatate în Alma 42:15, cum putem avea parte de milă?
După ce aţi extras ideile principale din răspunsurile cursanţilor, ştergeţi de pe tablă expresia 
„alungaţi din prezenţa lui Dumnezeu” şi scrieţi ispăşirea lui Isus Hristos şi milă. Sub ba-
lanţă, scrieţi următorul adevăr: Ispăşirea lui Isus Hristos a satisfăcut cerinţele dreptăţii, 
pentru ca noi să avem parte de milă.

• Ce înseamnă pentru voi faptul că ştiţi că Salvatorul avea să sufere de bunăvoie în locul 
vostru pentru ca voi să aveţi parte de milă?

Invitaţi cursanţii să citească Alma 42:22–24 şi să afle ce trebuie să facem pentru ca noi să 
avem parte de milă.
• Ce trebuie să facem pentru ca noi să avem parte de milă şi să evităm plenitudinea 

cerinţelor dreptăţii? (După ce cursanţii au identificat faptul că pocăinţa este cea care ne 
poate aduce milă, scrieţi pe tablă, sub balanţă, următorul principiu: Dacă ne pocăim, 
vom avea parte de milă prin intermediul ispăşirii Salvatorului. Le puteţi sugera, de 
asemenea, cursanţilor să- l scrie în scripturile lor, lângă Alma 42:22–24.)

• Ce credeţi că înseamnă expresia „cu adevărat plin de pocăinţă”? (Care se pocăieşte cu 
sinceritate.)

• De ce este important pentru noi să înţelegem că Salvatorul a suferit, în locul nostru, 
pedepsele pentru păcatele noastre?

Explicaţi că Isus Hristos este Mijlocitorul nostru. Un mijlocitor este cel care ajută două 
tabere să soluţioneze un conflict. Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea 
declaraţie a preşedintelui Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Invitaţi 
cursanţii să fie atenţi la motivele pentru care este nevoie de o a treia persoană pentru ca 
mila să fie oferită păcătosului:
„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 prieten, întreaga măsură a dreptăţii neîncă-
tuşate şi lipsite de compătimire trebuie, cu siguranţă, să cadă asupra noastră. Plata deplină 
pentru fiecare încălcare, oricât de 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).

Invitaţi cursanţii să 
mediteze asupra 
unei întrebări
Adresarea unei întrebări 
care le cere cursanţilor să 
se gândească înainte de 
a răspunde le stimulează 
dorinţa de a cunoaşte 
adevărul şi îi determină 
să analizeze mai profund 
scripturile sau experien-
ţele lor personale, pen-
tru a le înţelege. Oferiţi 
suficient timp cursanţilor 
pentru a se gândi la 
întrebare înainte să le 
spuneţi să caute răspun-
sul în scripturi.

nesupunere 
sau păcat

Ispăşirea lui Isus Hristos
Milă

Dreptate
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Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 42:29–31 şi să afle ce îşi dorea Alma pentru 
Corianton. (Puteţi să le sugeraţi cursanţilor să marcheze ceea ce vor afla.)
• Ce credeţi că înseamnă să laşi dreptatea şi mila şi suferinţa Domnului „să aibă control 

asupra inimii tale”?
Invitaţi cursanţii să scrie un scurt plan de lecţie care să arate cum ar preda ei altora concep-
tele dreptăţii şi milei. Încurajaţi- i să le predea familiilor lor ceea ce au învăţat astăzi.
Amintiţi cursanţilor despre îngrijorarea lui Corianton legată de corectitudinea dreptăţii lui 
Dumnezeu. Puteţi depune mărturie că judecata finală va fi corectă şi că noi vom primi, în 
cele din urmă, ceea ce merităm, conform dreptăţii şi milei lui Dumnezeu. De asemenea, 
puteţi atrage atenţia asupra faptului că fiul lui Alma, Corianton, s- a pocăit de păcatele sale 
şi a avut un impact pozitiv asupra creşterii Bisericii (vezi Alma 49:30). Rugaţi cursanţii să se 
gândească cum ar trebui să acţioneze atunci când se pocăiesc.
Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească recunoştinţa şi mărturia lor despre dorinţa Salva-
torului de a ispăşi pentru păcatele noastre şi de a satisface cerinţele dreptăţii pentru noi. 
Depuneţi mărturie despre mila şi ispăşirea care sunt disponibile prin intermediul sacrificiu-
lui ispăşitor al Salvatorului.
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Introducere
În timp ce Alma şi fiii săi au continuat să propovădu-
iască Evanghelia, zoramiţii s- au alăturat armatelor 
lamanite pentru a- i ataca pe nefiţi. Căpitanul Moroni 
a dat dovadă de credinţă şi înţelepciune când a condus 
apărarea nefiţilor împotriva armatei lamanite. Chiar 

dacă erau depăşiţi numeric, pregătirea soldaţilor nefiţi 
şi credinţa lor în Isus Hristos le- a oferit un avantaj în 
luptă. Când lamaniţii erau pe punctul de a fi învinşi, 
ei au făcut un legământ de pace şi au plecat din ţară 
pentru o perioadă.

LECŢIA 100

alma 43–44

Sugestii pentru predare

Alma 43
Pregătirile şi strategiile căpitanului Moroni au ajutat la dejucarea planurilor 
armatei lamanite.
Invitaţi cursanţii să scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scrip-
turilor o listă cu planurile, ţelurile şi dorinţele lor pentru viitor. În timp ce scriu, amintiţi- le 
să se gândească la ţeluri şi dorinţe spirituale precum slujirea într- o misiune, pecetluirea în 
templu şi întemeierea unei familii. Înainte de începerea orei, puteţi scrie o astfel de listă cu 
ţelurile şi dorinţele dumneavoastră pentru viitor. Puteţi împărtăşi câteva dintre planurile şi 
dorinţele dumneavoastră ca exemple care să- i ajute pe cursanţi să înceapă să scrie.
După ce cursanţii termină de făcut listele lor, invitaţi- i să identifice dorinţele şi ţelurile despre 
care cred că Satana nu ar dori să fie îndeplinite. Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ţelu-
rile pe care le- au identificat. Rugaţi- i să explice de ce Satana nu doreşte ca ei să îndeplinească 
aceste ţeluri. De asemenea, îi puteţi întreba de ce cred cu tărie că trebuie să îndeplinească 
aceste ţeluri. Sugeraţi că studiul capitolelor Alma 43–44 ne poate ajuta să vedem cum putem 
îndeplini ţelurile noastre neprihănite în pofida eforturilor distructive ale duşmanului.
Rezumaţi Alma 43:1–4 explicând că, în pofida eforturilor lui Alma de a- i aduce pe zoramiţi 
înapoi în Biserică, mulţi dintre ei s- au alăturat lamaniţilor şi s- au pregătit să îi atace pe 
nefiţi. Lor li s- au alăturat şi amaleciţii care, asemenea zoramiţilor, au fost nefiţi, dar s- au 
îndepărtat de adevăr.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 43:5–8. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturile lor şi să afle care erau intenţiile sau „planurile” conducătorului lamanit, 
Zerahemna.
Explicaţi că, atunci când studiem relatările despre luptele fizice din Cartea lui Mormon, le 
putem asemăna cu luptele spirituale de care avem parte.
• Cum se aseamănă planurile lui Zerahemna împotriva nefiţilor cu planurile lui Satana 

împotriva noastră?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 43:9–12. Rugaţi membrii clasei să afle care 
erau planurile nefiţilor.
• Care erau planurile nefiţilor?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 43:16–19. Invitaţi- i să afle ceea ce Moroni, 
căpitanul- şef al nefiţilor, a făcut pentru a- şi pregăti oamenii să- şi apere pământul şi 
familiile.
• Ce lucruri concrete au făcut nefiţii pentru a se pregăti împotriva atacului lamaniţilor?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 43:20–22 şi rugaţi membrii clasei să afle 
cum au reacţionat lamaniţii când au văzut pregătirile nefiţilor.
• De ce şi- au anulat lamaniţii atacul, deşi îi depăşeau numeric pe nefiţi?
• Ce putem învăţa din această întâmplare în ceea ce priveşte modul de a ne apăra împo-

triva planurilor lui Satana?
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Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 43:23–24 şi să afle ce a făcut Moroni atunci când 
nu era sigur cum avea să atace din nou duşmanul său.
• De ce a trimis Moroni mesageri pentru a vorbi cu Alma?
• Ce putem învăţa din exemplul lui Moroni în legătură cu modul în care ne putem pregăti 

spiritual împotriva duşmanului? (Ajutaţi cursanţii să identifice următorul principiu: Dacă 
noi căutăm şi urmăm sfatul profeţilor, vom putea să ne apărăm mai bine împotriva 
duşmanului.)

Rezumaţi, pe scurt, Alma 43:25–43 relatând că Moroni a acţionat conform cunoaşterii pe 
care a primit- o de la profet. Şi- a împărţit armata în două. Unii soldaţi au rămas în oraşul 
Ierşon, pentru a proteja poporul lui Amon. Restul armatei a mers în ţara lui Manti. Moroni 
a trimis spioni pentru a afla unde erau lamaniţii şi le- a cerut celorlalţi soldaţi să se ascundă 
de- a lungul drumului pe care urmau să vină lamaniţii. Când lamaniţii s- au apropiat, sol-
daţii nefiţi i- au încercuit. Când lamaniţii au văzut că fuseseră încercuiţi, s- au luptat aprig. 
Mulţi nefiţi au murit, dar lamaniţii au avut pierderi mai mari.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, Alma 43:43–54. Rugaţi membrii 
clasei să caute diferenţa dintre motivarea şi sursa puterii lamaniţilor şi motivarea şi sursa 
puterii nefiţilor.
• Ce aţi observat în legătură cu motivele pentru care luptau lamaniţii? Ce aţi observat 

în legătură cu motivele pentru care luptau nefiţii? În ce mod diferea sursa de putere a 
nefiţilor de cea a lamaniţilor? (Dacă este nevoie, subliniaţi că, în timp ce lamaniţii luptau 
mânaţi de ură şi furie, nefiţii erau inspiraţi de o cauză mai bună [vezi Alma 43:45–47]. Ei 
L- au implorat pe Domnul să- i ajute, iar El i- a întărit [vezi Alma 43:49–50].)

• Ce putem învăţa din exemplele oferite de Moroni şi armata sa care să ne ajute în luptele 
noastre împotriva duşmanului?

Invitaţi cursanţii să scrie răspunsurile lor la această întrebare. Apoi, rugaţi- i să împărtă-
şească ce au scris. Ei ar putea să menţioneze câteva dintre următoarele principii:
Când ne rugăm pentru ajutor ca planurile şi dorinţele noastre neprihănite să se înde-
plinească, Dumnezeu ne ajută să le îndeplinim.
Suntem inspiraţi de o cauză mai bună faţă de cei care se opun adevărului.
Domnul ne va ajuta să ne îndeplinim datoria de a ne apăra familiile, libertatea şi 
religia.
Invitaţi cursanţii să vorbească despre momente când au primit ajutorul Domnului pentru 
a- şi îndeplini ţelurile neprihănite. Le puteţi împărtăşi şi experienţe personale. Depuneţi 
mărturie despre capacitatea Domnului de a ne ajuta să îndeplinim planuri neprihănite. 
Invitaţi cursanţii să se roage mereu pentru îndeplinirea ţelurilor neprihănite.

Alma 44
Căpitanul Moroni le ordonă lamaniţilor să facă un legământ de pace.
Invitaţi un tânăr băiat, care este dispus să citească, cu glas tare, să vină în faţa clasei cu 
scripturile sale. Amintiţi- le membrilor clasei că, atunci când căpitanul Moroni a văzut 
spaima lamaniţilor, le- a poruncit oamenilor săi să nu mai lupte (vezi Alma 43:54). Rugaţi 
tânărul băiat să citească spusele lui Moroni din Alma 44:1–6. Rugaţi membrii clasei să 
asculte explicaţia lui Moroni legată de victoria nefiţilor.
• Ce a dorit Moroni ca Zerahemna să înţeleagă în legătură cu sursa de putere în luptă a 

nefiţilor? Ce le- a oferit lamaniţilor? (El a spus că nefiţii urmau să le cruţe viaţa dacă ei îşi 
depuneau armele şi făceau un legământ de pace.)

• Ce adevăruri putem învăţa din Alma 44:4–6 care să ne ajute în luptele noastre spirituale? 
(Cursanţii pot împărtăşi câteva principii, chiar şi unele care au fost deja discutate în 
această lecţie. Asiguraţi- vă că ei menţionează următorul adevăr: Domnul ne va întări 
şi ne va proteja conform credinţei noastre în El. Puteţi să le sugeraţi cursanţilor să 
marcheze cuvintele din aceste versete care propovăduiesc acest adevăr.)

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următorul sfat dat tinerilor Bisericii de către 
preşedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Puteţi să oferiţi un 
exemplar fiecărui cursant.
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„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 muzică 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 remarcabil. Tatăl Ceresc veghează mereu asupra voastră” 
(„Sfat pentru tineri”, Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 18).
• Din ceea ce a spus preşedintele Packer, ce aţi remarcat în mod deosebit? De ce?
Rezumaţi Alma 44:7–10 explicând că Zerahemna a declarat că el şi poporul său nu credeau 
că nefiţi fuseseră întăriţi de Dumnezeu. El s- a oferit să îi determine pe lamaniţi să renunţe 
la armele lor, dar a refuzat să facă un legământ de pace. Invitaţi cursantul care a citit Alma 
44:1–6, să citească, cu glas tare, răspunsul lui Moroni către Zerahemna, care se găseşte în 
Alma 44:11. Întrebaţi membrii clasei:
• De ce credeţi că era aşa de important pentru Moroni să- i determine pe lamaniţi să facă 

un legământ de pace?
Rezumaţi Alma 44:12–20 explicând că, deşi mulţi dintre lamaniţi făcuseră un legământ 
de pace, Zerahemna şi- a regrupat restul oamenilor pentru a se lupta împotriva armatei 
lui Moroni. Când nefiţii au început să- i ucidă, Zerahemna şi- a dat seama de înfrângerea 
iminentă şi a promis că va accepta legământul de pace.
Depuneţi mărturie despre felul în care Domnul protejează vieţile celor care au credinţă în 
El. Încurajaţi cursanţii să se lupte cu credinţă pentru ţelurile şi dorinţele lor neprihănite 
şi să se încreadă în promisiunea lui Dumnezeu de „[a ne] sprijini şi [a ne] apăra şi [a ne 
proteja] pe noi atât timp cât suntem credincioşi Lui” (Alma 44:4).

Comentarii şi informaţii generale
Alma 43:3. Războiul pe care îl purtăm a început în 
timpul vieţii noastre premuritoare.

Preşedintele Gordon B. Hinckley a vorbit despre realita-
tea războiului în care suntem angajaţi încă de dinainte 
ca lumea să existe:

„Există [un] război care a început încă de dinainte ca 
lumea să fie creată şi care, cel mai probabil, va continua 
pentru multă vreme de acum încolo…

Acest război… este războiul dintre adevăr şi eroare, 
dintre libertatea de a alege şi constrângere, dintre uce-
nicii lui Hristos şi cei care L- au respins. Duşmanii Săi au 
folosit în acest conflict fiecare stratagemă posibilă…

Este aşa cum era la început… Victimele care cad sunt la 
fel de preţioase ca şi cele care au căzut în trecut. Este o 
luptă continuă…

Războiul continuă… În fiecare zi, purtăm un război în 
viaţa noastră, în căminele noastre, la slujba noastră, 

la şcoală; este purtat cu privire la întrebările legate 
de dragoste şi respect, de loialitate şi fidelitate, de 
supunere şi integritate. Suntem cu toţii implicaţi în el… 
Câştigăm, iar viitorul nu a părut niciodată mai luminos” 
(„The War We Are Winning”, Ensign, nov. 1986, p. 42, 
44–45).

Alma 43:9, 45. Protejaţi şi întăriţi familia.

Sora Virginia U. Jensen, din Preşedinţia generală a 
Societăţii de Alinare, a făcut referire la o avertizare care 
se regăseşte în declaraţia despre familie: „Mai departe, 
avertizăm că dezintegrarea familiei va aduce asupra 
persoanelor, comunităţilor şi naţiunilor nenorocirile 
prevestite de profeţii din vechime, precum şi de cei mo-
derni” („Familia: o declaraţie oficială către lume”, En-
sign sau Liahona, nov. 2010, p. 129). Sora Jensen a spus: 
„Dragi fraţi şi surori, ne aflăm în mijlocul acelei realităţi 
chiar în acest moment. Este datoria noastră, a tuturor, 
să protejăm şi să întărim familia” („Come, Listen to a 
Prophet’s Voice”, Ensign, nov. 1998, p. 13–14).
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Lecţia pentru studiul acasă
Alma 39–44 (unitatea 20)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat Alma 39–44 (unita-
tea 20) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Alma 39)
În timp ce au studiat cuvintele lui Alma adresate fiului 
său îndărătnic, Corianton, cursanţii au învăţat că păcatul 
sexual este un lucru abominabil în ochii Domnului. Alma l- a 
învăţat, de asemenea, pe fiul său că pocăinţa înseamnă a ne 
recunoaşte şi a ne abandona păcatele şi a ne întoarce către 
Domnul cu toată mintea, puterea şi tăria noastră. Cursanţii 
au citit mărturia lui Alma că Isus Hristos a venit pentru a lua 
păcatele lumii.

Ziua 2 (Alma 40–41)
Corianton era îngrijorat în legătură cu învierea şi judecata 
finală. Din răspunsul pe care Alma l- a dat în legătură cu 
aceste îngrijorări, cursanţii au învăţat diferite doctrine legate 
de înviere, incluzând adevărul că noi vom fi restauraţi la o 
stare de fericire sau nefericire, potrivit faptelor şi dorinţelor 
noastre din viaţa muritoare. De asemenea, Alma a subliniat 
că „ticăloşia niciodată nu a fost fericire” (Alma 41:10).

Ziua 3 (Alma 42)
Alma l- a ajutat pe Corianton să realizeze că nesupunerea 
face ca oamenii să fie alungaţi din prezenţa lui Dumnezeu. 
La rândul lor, cursanţii au învăţat cum îi ajută planul mântuirii 
pe oameni să biruiască această stare de decădere. Învăţă-
turile lui Alma confirmă faptul că suferinţele lui Isus Hristos 
au satisfăcut cerinţele dreptăţii, pentru ca mila să poată fi 
oferită celor care se pocăiesc.

Ziua 4 (Alma 43–44)
Cursanţii au învăţat despre războiul dintre lamaniţi şi nefiţi. 
O învăţătură pe care au deprins- o din Alma 43–44 este 
aceea că, dacă noi căutăm şi urmăm sfatul profeţilor, vom 
putea să ne apărăm mai bine împotriva duşmanului. De 
asemenea, cursanţii au aflat că, dacă ne rugăm la Domnul 
cu privire la faptele şi dorinţele noastre neprihănite, El ne va 
ajuta să le îndeplinim.

Introducere
Aşa cum este consemnat în Alma 39–42, Alma l- a ajutat pe 
fiul său, Corianton, să înţeleagă gravitatea păcatului sexual, să 
înţeleagă doctrinele legate de înviere şi judecata finală şi con-
secinţele eterne ale legilor dreptăţii şi milei. Această lecţie le va 
oferi cursanţilor ocazii de a- şi preda şi explica unul altuia aceste 
doctrine.

Sugestii pentru predare
Înainte de începerea orei, pregătiţi foi de prezentare care să 
conţină instrucţiunile acestei lecţii. Familiarizaţi- vă cu aceste 
instrucţiuni pentru a- i putea ajuta pe cursanţi să reuşească în 
eforturile lor de a- şi preda unul altuia.

Alma 39–41
Alma propovăduieşte că pocăinţa aduce fericire.
Începeţi lecţia prin a invita cursanţii să recite împreună Alma 
39:9, un fragment care conţine o scriptură de bază pe care ei au 
fost îndemnaţi să- l memoreze ca parte a studiului lor din această 
săptămână. Întrebaţi dacă cineva le poate aduce aminte mem-
brilor clasei de ce l- a sfătuit Alma, în acest verset, pe fiul său, 
Corianton, să se pocăiască şi să renunţe la păcatele sale.

Amintiţi cursanţilor că, în Alma 40–41, Alma a vorbit şi despre 
îngrijorările lui Corianton despre învierea morţilor şi despre jude-
cata finală. Pentru a ajuta cursanţii să explice ceea ce au învăţat 
şi să- şi împărtăşească sentimentele şi mărturiile despre adevă-
rurile care se găsesc în Alma 39–41, scrieţi, pe tablă, înainte de 
începerea orei, următoarele întrebări şi referinţe scripturale:

 1. De ce este important să ţinem legea castităţii? (Vezi Alma 
39:1–9.)

 2. Ce este învierea? Care este diferenţa dintre trupurile muri-
toare şi cele înviate? Ce se întâmplă după ce vom fi înviaţi? 
(Vezi Alma 40:21–26.)

 3. Cum voi fi judecat la judecata finală? (Vezi Alma 41:1–7.)
 4. Aparent, unii oameni care încalcă poruncile sunt fericiţi. 

Este acest lucru adevărat? (Vezi Alma 41:10–15.)

Invitaţi cursanţii să- şi închipuie că sunt misionari şi că au o 
întâlnire cu cineva care caută răspunsuri la aceste întrebări. 
Informaţi- i că vor avea timp să se pregătească şi că vor avea oca-
zia de a răspunde la unele dintre aceste întrebări, folosindu- se 
de ceea ce au învăţat din Alma 39–41.

Dacă numărul cursanţilor este potrivit, împărţiţi- i în echipe de 
câte doi ca şi cum ar fi echipe de misionari. Atribuiţi fiecărei 
echipe una dintre întrebările scrise pe tablă. (Dacă aveţi puţini 
cursanţi, puteţi atribui întrebări fiecărui cursant în parte.) Oferiţi 
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fiecărei echipe un exemplar cu instrucţiunile de mai jos şi rugaţi- i 
să folosească versetele menţionate după întrebarea atribuită lor, 
pentru a răspunde la întrebările simpatizantului. Oferiţi timp cur-
sanţilor pentru a recapitula versetele şi pentru a pregăti o scurtă 
lecţie pentru simpatizantul lor. Încurajaţi echipele să decidă ce 
parte a instrucţiunilor vor preda fiecare dintre ele.

În timp ce cursanţii se pregătesc, puteţi să vă plimbaţi prin clasă 
pentru a- i asculta şi pentru a le oferi ajutor dacă au nevoie. Dacă 
este nevoie, ajutaţi cursanţii să identifice doctrinele din Alma 
39–41 care să- i ajute să răspundă la întrebările care le- au fost 
atribuite. Folosiţi, ca îndrumar, următoarele doctrine:

Păcatul sexual este un lucru abominabil în ochii Domnului 
(vezi Alma 39:1–9).

Învierea este reunirea spiritului cu trupul, cu toate lucru-
rile restaurate la forma lor proprie şi perfectă (vezi Alma 
40:21–26).

Noi vom fi restauraţi fie la fericire, fie la nefericire, în 
acord cu faptele şi dorinţele noastre din viaţa muritoare 
(vezi Alma 41:1–7).

Ticăloşia niciodată nu a fost fericire (vezi Alma 41:10–15).

Instrucţiuni
Fiţi gata să faceţi următoarele lucruri în timp ce predaţi:
 1. Oferiţi câteva informaţii generale despre versetele respective 

(de exemplu, explicaţi cine vorbeşte, cui i se adresează şi de 
ce).

 2. Citiţi părţi din fragmentul din scripturi oferit pentru a vă ajuta 
să răspundeţi la întrebarea care v- a fost atribuită.

 3. Notaţi o doctrină sau un principiu predat în versetele pe care 
le- aţi studiat, care este valabil pentru întrebarea care v- a fost 
atribuită.

 4. Explicaţi cum doctrina sau principiul pe care l- aţi scris vă ajută 
să răspundeţi la întrebarea care v- a fost atribuită. Le puteţi su-
gera celor cărora le predaţi să scrie această doctrină sau acest 
principiu în scripturile lor.

 5. Împărtăşiţi motivul pentru care această doctrină sau acest 
principiu este important pentru voi şi depuneţi mărturie de-
spre adevărurile pe care le- aţi predat.

După ce cursanţii s- au pregătit să răspundă întrebărilor care 
le- au fost atribuite, organizaţi- i în grupuri mici, astfel încât să- şi 
poată preda unul altuia. (Dacă sunt puţini cursanţi în clasă, 
rugaţi fiecare cursant sau fiecare echipă să predea tuturor.) După 
ce cursanţii şi- au predat unul altuia, adresaţi- le următoarele 
întrebări:

• În timp ce vă gândiţi la păcatele lui Corianton, de ce credeţi că 
înţelegerea acestor doctrine i- ar fi utilă?

• De ce este important să fiţi în stare să explicaţi aceste adevă-
ruri celor cu care interacţionaţi în timpul vieţii voastre?

• De ce este important să înţelegeţi şi să trăiţi conform acestor 
adevăruri?

Alma 42
Alma îl învaţă pe Corianton despre dreptate şi milă.
Desenaţi pe tablă o balanţă. Invitaţi un cursant să le predea 
membrilor clasei despre conceptele dreptăţii şi milei, folosindu- se 
de desen şi de ceea ce el a învăţat din sfaturile lui Alma adre-
sate lui Corianton în Alma 42. Invitaţi cursanţii să deschidă la 
Alma 42 şi să caute expresiile şi afirmaţiile despre dreptate şi 
milă pe care le- au marcat sau subliniat.

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă în ce condiţii este 
disponibilă mila, adresaţi următoarele întrebări:

• Ce a trebuit Isus Hristos să facă pentru ca noi să putem avea 
parte de milă?

• Ce trebuie să facem pentru a putea avea parte de milă?

Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească de ce sunt recunoscători 
pentru ispăşirea lui Isus Hristos.

Alma 43–44
Ascultarea sfaturilor profeţilor ne protejează de duşman.
Dacă mai aveţi timp, îi puteţi ruga pe cursanţi să recapituleze 
ceea ce au învăţat din Alma 43–44, împărtăşind ceea ce au scris 
în jurnalele pentru studiul scripturilor despre luptele lor spirituale 
(ziua 4, temele 3 şi 4). Depuneţi mărturie despre Isus Hristos 
şi despre puterea Sa de a oferi milă dacă ne pocăim şi de a ne 
proteja dacă venim la El.

Unitatea următoare (Alma 45–63)
De ce au avut nefiţii atât de mult succes în lupta împotriva 
propriilor duşmani? Cum au putut ei să lupte având puterea 
Domnului? Răspunsurile pot fi găsite studiind exemplele date de 
căpitanul Moroni, de Helaman şi de tinerii săi războinici.
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Introducere
După ce Alma a oferit ultimele instrucţiuni fiului său, 
Helaman, el a plecat din rândul poporului lui Nefi şi 
nu s- a mai auzit de el niciodată. Helaman a devenit un 
conducător spiritual important şi căpitanul Moroni a 
devenit un conducător militar important într- o pe-
rioadă dificilă pentru nefiţi. Amalichia, conducătorul 

unui grup de nefiţi disidenţi, a pus în aplicare un plan 
înşelător de a obţine putere asupra nefiţilor. Căpitanul 
Moroni i- a ajutat pe nefiţi să se întărească împotriva 
atacurilor propriilor duşmani pentru a- şi putea păstra 
libertatea şi dreptul de a preaslăvi.

LECŢIA 101

alma 45–48

Sugestii pentru predare

Alma 45
Helaman crede în cuvintele lui Alma şi îşi începe slujirea.
Invitaţi cursanţii să se gândească la un interviu pe care l- au avut cu un părinte sau un 
conducător al preoţiei.
• Ce fel de întrebări adresează, de obicei, într- un interviu părinţii sau conducătorii preoţiei?
După o scurtă discuţie, explicaţi că, înainte ca Alma să- i încredinţeze fiului său, Helaman, 
cronicile sacre şi să plece din ţară (vezi Alma 45:18–19), i- a adresat lui Helaman o serie de 
întrebări. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 45:2–8 şi să caute întrebările adresate 
de Alma şi răspunsurile oferite de Helaman.
• Nefiţi se aflau în război cu lamaniţii când Alma şi Helaman au purtat această discuţie. Cum 

credeţi că l- a ajutat pe Helaman credinţa sa în timpul războiului şi de- a lungul slujirii sale?
• Când aţi primit putere datorită credinţei voastre în Isus Hristos şi în cuvintele profeţilor, 

precum şi datorită angajamentului vostru de a ţine poruncile?
Rezumaţi Alma 45:9–19 spunându- le cursanţilor că, după ce Alma a profeţit despre dis-
trugerea finală a naţiunii nefite, acesta a plecat din ţară şi nu s- a mai auzit niciodată de el. 
Înainte să plece, el a oferit o ultimă profeţie. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 
Alma 45:16.
• Ce adevăruri putem învăţa din această profeţie? (Cursanţii pot enumera câteva principii, 

dar asiguraţi- vă că înţeleg că Domnul nu poate tolera păcatul nici în cel mai mic grad.)
Explicaţi că Helaman şi- a început slujirea numind preoţi şi învăţători ai Bisericii în întreaga 
ţară. Invitaţi cursanţii să cerceteze Alma 45:23–24 şi să afle modul în care oamenii au reac-
ţionat faţă de aceşti conducători ai Bisericii.
• Cum au reacţionat oamenii faţă de conducătorii Bisericii? De ce au refuzat unii oameni 

să asculte de conducătorii Bisericii?

Alma 46
Căpitantul Moroni îi adună pe cei neprihăniţi pentru a- şi apăra drepturile şi 
religia.
Rezumaţi Alma 46:1–3 explicând că cei care nu ascultau de conducătorii Bisericii erau con-
duşi de un om pe nume Amalichia. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 46:4–5 şi să 
afle ce doreau Amalichia şi ucenicii săi. Invitaţi cursanţii să explice ce au aflat.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 46:6–7 şi să afle ce influenţă avea Amalichia 
asupra celor care îl urmau.
• Ce s- a întâmplat ca urmare a influenţei lui Amalichia?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 46:8–10 şi să afle ce învăţăminte a vrut Mormon 
ca noi să deprindem din acţiunile lui Amalichia. Puteţi atrage atenţia asupra faptului că o 
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bună parte dintre aceste învăţăminte sunt introduse de cuvintele „astfel, vedem noi” sau 
„noi vedem”. (Puteţi să le sugeraţi cursanţilor să marcheze aceste învăţăminte în scripturile 
lor.) Cursanţii pot descoperi învăţămintele care urmează:
Mulţi oameni uită repede de Domnul şi fac nedreptăţi.
Un om ticălos poate provoca multă ticăloşie.
Pentru a face comparaţie între Amalichia şi căpitanul Moroni, rugaţi cursanţii să citească, 
în gând, Alma 46:11–18 şi Alma 48:11–13, 17. Invitaţi jumătate dintre membrii clasei să 
afle ceea ce dorea Moroni. Invitaţi cealaltă jumătate a membrilor clasei să caute cuvinte şi 
expresii care îl descriu pe Moroni. (Ajutaţi cursanţii să vadă diferenţa dintre ţelurile nepri-
hănite ale lui Moroni şi cele ticăloase ale lui Amalichia. Moroni susţinea cauza libertăţii şi 
neprihănirii, în timp ce Amalichia dorea să aibă putere şi să- i aducă pe nefiţi în robie.)
• Ţinând cont de ceea ce aţi citit, cum l- aţi descrie pe căpitanul Moroni? Ce principii pu-

tem învăţa din aceste versete? (Cursanţii pot sugera mai multe principii diferite, inclu-
zând adevărul că un om neprihănit poate aduce multă neprihănire.)

• Potrivit celor relatate în Alma 46:11–18, pentru ce s- a rugat Moroni? (Pentru ca binecu-
vântările libertăţii şi libertatea să rămână printre nefiţi şi pentru ca Domnul să favorizeze 
„cauza creştinilor”.)

Moroni s- a rugat pentru „cauza creştinilor”. Potrivit celor relatate în Alma 46:12, care sunt 
cele trei idealuri despre care Moroni credea că trebuie să fie apărate şi susţinute de creştini? 
(Ajutaţi cursanţii să înţeleagă faptul că este datoria noastră să ne apărăm familiile, reli-
gia şi libertatea. Vezi, de asemenea Alma 43:45–48.)
• Care sunt problemele care ameninţă astăzi familiile, creştinii şi libertatea? Care sunt 

câteva dintre modurile corespunzătoare de a ne apăra familiile, religia şi libertăţile?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 46:18–22 şi să afle ce le- a cerut Moroni să facă 
oamenilor săi. (Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze cuvântul legământ în aceste versete.)
• Ce legământ au făcut oamenii? (Că îşi vor păstra drepturile şi religia; că nu Îl vor părăsi 

pe Domnul; că nu vor încălca poruncile lui Dumnezeu şi că nu le va fi ruşine să ia asupra 
lor numele lui Hristos.)

• Potrivit celor relatate în Alma 46:22, ce au făcut oamenii pentru a simboliza legămân-
tul pe care l- au încheiat? (Ei şi- au rupt sau sfâşiat hainele şi le- au pus la picioarele lui 
Moroni.)

Ţineţi o bucată de pânză şi sfâşiaţi- o în două. Puteţi explica faptul că, prin ruperea sau sfâ-
şierea propriilor haine, oamenii demonstrau angajamentul lor faţă de legământul pe care îl 
făcuseră.
• Potrivit celor relatate în Alma 46:21–22, ce au spus oamenii că urma să se întâmple dacă 

încălcau legământul făcut?
• Cum vă ajută acest lucru să înţelegeţi seriozitatea legămintelor pe care le facem cu 

Dumnezeu?
Amintiţi cursanţilor că Moroni şi oamenii săi înfruntau duşmani care voiau să- i omoare.
• Potrivit celor relatate în Alma 46:18, ce a spus Moroni că putea duce la distrugerea oame-

nilor săi?
Scrieţi pe tablă: Dacă ne ţinem legămintele, Dumnezeu ne va…
Invitaţi cursanţii să împărtăşească modul în care ar putea completa afirmaţia, ţinând cont 
de ceea ce au învăţat din Alma 46:18–22. De asemenea, rugaţi- i să exemplifice cum ştiu că 
afirmaţia este adevărată. Răspunsurile pot fi diferite. Rezumaţi răspunsurile lor, completând 
fraza de pe tablă astfel: Dacă ne ţinem legămintele, Domnul ne va binecuvânta. În timp 
ce studiază capitolele rămase din Alma, îndemnaţi cursanţii să găsească dovezi care să 
susţină acest principiu. Puteţi să le spuneţi despre momentele în care Domnul v- a binecu-
vântat pentru că v- ați ținut legămintele.
Rezumaţi Alma 46:29–41. Explicaţi că Amalichia şi ucenicii săi şi- au dat seama că erau 
depăşiţi numeric, aşa că s- au dus în ţara lui Nefi pentru a se alătura lamaniţilor. Armata lui 
Moroni i- a oprit pe cei mai mulţi din grupul lui Amalichia să ajungă în ţara lui Nefi. Mulţi 
dintre ucenicii lui Amalichia au făcut legământul de a susţine libertatea. Cei puţini care 
nu au făcut acest legământ au fost ucişi. Amalichia şi un mic număr dintre oamenii săi au 
scăpat şi s- au alăturat lamaniţilor.
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Alma 47
Prin fraudă, Amalichia devine regele lamaniţilor.
Întrebaţi cursanţii cum s- ar simţi dacă s- ar afla într- o competiţie sau întrecere şi ar avea în 
posesia lor o carte care conţine o listă cu ce ar face adversarul lor pentru a câştiga com-
petiţia. Spuneţi cursanţilor că, dacă facem o paralelă între Alma 47 şi noi, putem învăţa 
anumite lecţii importante despre tacticile prin care Satana încearcă să ne înfrângă.
Rezumaţi Alma 47:1–6 spunând cursanţilor că Amalichia nu a renunţat la ţelul său de a- i cu-
ceri pe nefiţi. El a conceput un plan înşelător de a- l detrona pe regele lamaniţilor şi de a deveni 
el regele lor, pentru ca, apoi, să- i poată conduce în luptă împotriva nefiţilor. Când Amalichia 
s- a alăturat lamaniţilor, el a intrat în graţiile regelui lor, care i- a dat comanda asupra unei părţi 
a armatei lamanite. Regele le- a ordonat lui Amalichia şi armatei sale să plece în urmărirea unei 
facţiuni răzvrătite a armatei lamanite, condusă de un om pe nume Lehonti. Lui Amalichia i s- a 
ordonat să oblige armata lui Lehonti să îi atace pe nefiţi, dar Amalichia avea alte planuri.
Invitaţi cursanţii să studieze Alma 47:7–19 ca şi cum ei ar fi Lehonti şi ca şi cum Amalichia 
ar fi Satana. Rugaţi- i să citească, în gând, Alma 47:7–10 şi să afle unde s- a dus Lehonti 
pentru a- şi apăra armata şi ce a încercat Amalichia să- l oblige pe Lehonti să facă.
• Unde şi- a adunat Lehonti armata pentru a se pregăti de luptă? Ce avantaj are o armată 

dacă este poziţionată pe un teren mai înalt decât duşmanii ei?
• Ce voia Amalichia să facă Lehonti? Care sunt unele dintre tacticile pe care Satana le fo-

loseşte pentru a ne determina să coborâm de pe terenul mai înalt? (Răspunsuri posibile: 
ne ispiteşte să ne coborâm standardele şi ne ademeneşte să mergem în locuri unde nu 
ne aflăm în siguranţă din punct de vedere spiritual.)

Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, Alma 47:11–19. Rugaţi membrii 
clasei să urmărească în scripturile lor şi să se gândească cum ar putea tacticile lui Amalichia 
să se asemene cu tacticile pe care Satana le foloseşte pentru a ne distruge.
• În ce fel se asemănau tacticile lui Amalichia cu cele pe care Satana le foloseşte pentru a ne 

distruge? (Un răspuns posibil ar fi că Satana este insistent, înşelător, viclean şi nemilos.)
• Care ar fi câteva exemple ale modurilor în care Satana caută să ne otrăvească „încetul cu 

încetul”?
Rezumaţi Alma 47:20–36 explicând că Amalichia a continuat să înşele şi să ucidă până 
când a devenit regele lamaniţilor. Subliniaţi faptul că intenţiile şi tacticile lui Amalichia erau 
foarte asemănătoare cu cele pe care Satana le foloseşte împotriva noastră. Scrieţi, pe tablă, 
următorul principiu: Satana caută să ne distrugă şi ne ispiteşte, încetul cu încetul, să ne 
coborâm standardele.

Alma 48
Căpitanul Moroni îi motivează pe nefiţi să fie pregătiţi şi credincioşi.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 48:7–10 şi să afle ce făcea Moroni în timp ce 
Amalichia căuta să obţină putere asupra lamaniţilor.
• Ce făcea Moroni în timp ce Amalichia căuta să obţină putere asupra lamaniţilor?
• Ce a făcut Moroni pentru a întări poporul şi oraşele sale împotriva atacurilor viitoare? 

Căror locuri specifice le- a acordat Moroni o atenţie specială?
Oferiţi timp cursanţilor pentru a se gândi la aspectele slabe din viaţa lor şi la ce pot face 
pentru a întări aceste aspecte. Rugaţi- i să- şi scrie gândurile.
• Potrivit celor relatate în Alma 48:10, de ce a lucrat din greu Moroni pentru a- şi întări po-

porul împotriva atacurilor duşmanilor? (Subliniaţi că Moroni a dorit să ajute la păstrarea 
libertăţii nefiţilor de a- şi practica religia.)

• Care ar fi câteva exemple ale unor lucruri despre care conducătorii Bisericii din zilele 
noastre ne învaţă pentru a ne ajuta să ne întărim slăbiciunile spirituale?

• De ce conducătorii Bisericii lucrează din greu pentru a ne întări spiritual?
Asiguraţi cursanţii că, dacă vom urma sfatul primit de la slujitorii Domnului, noi vom 
fi întăriţi împotriva ispitei.
Încurajaţi cursanţii să caute cu grijă în celelalte capitole din Alma principii despre impor-
tanţa ţinerii legămintelor şi aceea de a ne întări pentru a ne împotrivi lui Satana.
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Introducere
Pregătirile de apărare ale lui Moroni erau de o impor-
tanţă vitală pentru apărarea nefiţilor împotriva pro-
priilor duşmani. Nefiţii s- au apărat cu succes împotriva 
lamaniţilor până când răzvrătirile şi ticăloşia din rândul 

lor au început să- i facă slabi. Morianton şi regaliştii au 
căutat să creeze diviziune şi ceartă în rândul oamenilor. 
Moroni a încercat să oprească diviziunile şi certurile şi 
să stabilească pacea.

LECŢIA 102

alma 49–51

Sugestii pentru predare

Alma 49; 50:1–24
Nefiţii construiesc fortificaţii, prosperă şi îşi păstrează libertăţile.
Citiţi- le membrilor clasei următorul scenariu şi adresaţi- le întrebările însoţitoare (sau creaţi 
propriul dumneavoastră scenariu şi propriul set de întrebări):
Un tânăr băiat se simţea obosit, dar nu s- a dus la culcare, ci a început să caute tot felul de 
lucruri pe Internet. S- a simţit ispitit să viziteze site- uri care conţineau imagini pornografice.
• Cum ar fi trebuit să se pregătească acest tânăr băiat pentru a evita această ispită?
• Ce ar putea el să facă pentru a evita, pe viitor, această ispită?
Explicaţi cursanţilor că, în timp ce studiază Alma 49–51, pot căuta modul în care pregătirile 
făcute de căpitanul Moroni împotriva lamaniţilor se pot compara cu pregătirile pe care noi 
ar trebui să le facem astăzi împotriva ispitelor lui Satana.
Explicaţi că, în timp ce Amalichia mobiliza armata lamanită să meargă la război, căpita-
nul Moroni fortifica oraşele nefiţilor. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 49:1, 6–7. 
Rugaţi- i să se gândească la modul în care pot fi similare pregătirile căpitanului Moroni, 
menite să ţină piept lamaniţilor, cu nevoia noastră de a ne pregăti împotriva atacurilor lui 
Satana. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 49:2–4; 50:1–6 şi să afle cum s- au pre-
gătit nefiţii pentru viitoarele atacuri ale lamaniţilor.
• Dacă aţi fi fost un soldat lamanit, cum v- aţi fi simţit când aţi fi văzut pentru prima dată 

aceste fortificaţii?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Alma 49:8–12. Rugaţi membrii 
clasei să urmărească în scripturile lor şi să afle ce reacţie au avut lamaniţii când au văzut 
pregătirile nefiţilor.
• Ce au făcut lamaniţii când au văzut că oraşul Amoniha fusese fortificat? (S- au retras.)
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedintelui James E. 
Faust, din Prima Preşedinţie:
„Satana este cel mai mare duşman al nostru şi lucrează zi şi noapte pentru a ne distruge. 
Dar nu trebuie să lăsăm teama faţă de puterea lui Satana să ne paralizeze. El nu poate avea 
putere asupra noastră, decât dacă noi îi permitem. În realitate, el este laş şi, dacă noi rămâ-
nem fermi, se va retrage” („Să nu vă fie teamă”, Liahona, oct. 2002, p. 4).
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Alma 49:18–20, 23. Rugaţi 
membrii clasei să urmărească în scripturile lor şi să se gândească cum putem folosi pre-
gătirile de război ale nefiţilor drept model care să ne ajute să ne pregătim pentru luptele 
noastre spirituale împotriva lui Satana.
• Căpitanul Moroni a muncit din greu pentru a- i proteja pe nefiţi de lamaniţi. Cum mun-

cesc din greu conducătorii noştri pentru a ne proteja şi apăra de duşman?
• Ce putem face pentru a construi ziduri spirituale puternice împotriva ispitelor lui Sa-

tana? (Răspunsurile lor pot să includă următoarele afirmaţii: rugăciunea zilnică spusă cu 
credinţă, studiul zilnic al scripturilor, participarea în mod regulat la adunările Bisericii, 
slujirea oferită altora şi postul.)

Adaptarea scenariilor
Dumneavoastră în-
ţelegeţi cel mai bine 
cultura şi personalităţile 
cursanţilor din clasa 
dumneavoastră, precum 
şi ispitele pe care le au 
de înfruntat. Alegeţi 
scenarii care le vor 
permite cursanţilor să 
cugete la situaţii similare 
cu a lor. Acest lucru va 
oferi Spiritului ocazia 
de a inspira cursanţii în 
funcţie de nevoile lor. 
Când căutaţi îndrumarea 
Tatălui Ceresc, El vă ajută 
să adaptaţi scenariile 
din manual astfel încât 
să se potrivească mai 
bine vieţii cursanţilor 
dumneavoastră.
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Puteţi să invitaţi cursanţii să scrie răspunsul la următoarele întrebări în caietele pentru se-
minar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor. (Puteţi să scrieţi aceste întrebări pe tablă 
înainte de începerea orei.)
• Cum aţi descrie eforturile voastre zilnice de a întări zidurile voastre spirituale de protecţie?
• Alegeţi un lucru pe care îl faceţi pentru a vă întări spiritual sau unul pe care nu îl faceţi 

pentru a vă întări spiritual. Ce puteţi să faceţi pentru a spori eficienţa acelei activităţi care 
vă întăreşte împotriva răului?

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 49:28–30. Rugaţi membrii clasei să iden-
tifice cine, în afară de Moroni, muncea din greu pentru a- i proteja pe nefiţi de lamaniţi. 
Atrageţi atenţia că, ajutându- i pe nefiţi să rămână neprihăniţi, Helaman şi fraţii săi îi ajutau 
să primească binecuvântări şi protecţie din partea Domnului.
Acordaţi- le cursanţilor timp pentru a studia Alma 50:10–12. Apoi, rugaţi- i să discute 
următoarele scenarii cu un coleg. (Dacă este posibil, pregătiţi o foaie de prezentare cu 
scenariile respective înainte de începerea orei. Dacă nu este posibil, citiţi scenariile pe rând, 
oferindu- le suficient timp pentru discutarea acestora.)
 1. Moroni „a retezat toate fortificaţiile lamaniţilor”. Cum poate o tânără fată să „[reteze]” 

bârfa atunci când discută cu prietenii ei la prânz?
 2. Moroni a fortificat o linie sau graniţă între nefiţi şi lamaniţi. Cum pot un tânăr băiat şi o 

tânără fată să fortifice linia care desparte legea castităţii de imoralitate?
 3. Oştirile lui Moroni au construit fortificaţii pentru a- şi apăra oamenii de duşmani. Un 

tânăr băiat recunoaşte că a petrecut prea mult timp stând pe reţelele de socializare online 
sau trimiţând mesaje scrise. Acest comportament pare că îi scade preocuparea faţă de 
membrii apropiaţi ai familiei sale şi îşi neglijează şi responsabilităţile de acasă. Ce poate 
să facă pentru a- şi întări şi apăra relaţiile cu membrii familiei sale?

Invitaţi câţiva cursanţi să rezume ceea ce au învăţat din faptele căpitanului Moroni legat de 
modul în care putem să ne apărăm de atacurile duşmanului. Asiguraţi- vă că ei au înţeles 
faptul că, dacă ne pregătim, putem face faţă atacurilor (ispitelor) duşmanului. Puteţi 
să scrieţi, pe tablă, acest principiu.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 50:1. Întrebaţi membrii clasei:
• Ţinând cont de succesul pregătirilor căpitanului Moroni, ce lucruri suplimentare putem 

învăţa din acest verset? (Moroni „nu [s- a] oprit” din a face pregătiri; el a continuat să 
întărească apărarea, chiar şi atunci când se părea că nu există o ameninţare imediată.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să aprecieze nevoia continuă de întărire spirituală, citiţi urmă-
toarea declaraţie a preşedintelui Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie:

„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 întărire 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).

Scrieţi pe tablă:
Mă voi pregăti să fac faţă ispitei prin…
Voi sta ferm când…

Invitaţi cursanţii să completeze aceste afirmaţii în caietul pentru seminar sau în jurnalul 
pentru studiul scripturilor. După ce cursanţii au terminat de scris, citiţi următoarea declara-
ţie a preşedintelui Ezra Taft Benson. (Le puteţi sugera cursanţilor să scrie această declaraţie 
în scripturile lor, lângă Alma 50:10–12.)
„Este mai bine să te pregăteşti şi să previi decât să repari şi să te pocăieşti” (The Teachings 
of Ezra Taft Benson [1988], p. 285).
• De ce crezi că această declaraţie este adevărată? Când aţi fost martori ai unui exemplu al 

principiului care se desprinde din această declaraţie?
Explicaţi că pregătirile nefite au dus la câţiva ani de mare prosperitate şi pace. Atrageţi 
atenţia că, în timp ce Amalichia L- a blestemat pe Dumnezeu pentru că el a fost înfrânt, 
nefiţii „[I- au] mulţumit Domnului, Dumnezeului lor” (Alma 49:28).
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aLMa 49 – 51

Invitaţi cursanţii să- şi închipuie că au un prieten care locuieşte într- o zonă în care războiul 
se amplifică. El simte că este imposibil să găsească pace şi fericire din cauza haosului din 
jurul lui. Scrieţi, pe tablă, următoarea referinţă scripturală: Alma 50:18–23. Invitaţi cursanţii 
să citească acest pasaj şi să scrie un răspuns pe care l- ar putea oferi prietenului lor. Invi-
taţi câţiva cursanţi să împărtăşească ceea ce i- ar spune acestuia. Un adevăr pe care îl pot 
include în răspunsurile lor este acela că loialitatea faţă de Dumnezeu aduce fericire, 
chiar şi în mijlocul marilor încercări. (Puteţi să scrieţi pe tablă acest principiu.) Ajutaţi 
cursanţii să înţeleagă faptul că acest adevăr nu este valabil doar în cazul războiului, ci şi în 
cazul încercărilor personale precum eşecurile financiare, pierderea slujbei, moartea unei 
persoane dragi, relaţiile tensionate cu membrii familiei şi dezastrele naturale.
• Potrivit celor relatate în Alma 50:18–23, de ce treceau nefiţii printr- o perioadă de fericire?
• Când aţi simţit faptul că Domnul Şi- a revărsat puterea şi binecuvântările Sale asupra 

voastră deoarece aţi fost ascultători şi v- aţi întărit împotriva ispitei?
• Când v- a binecuvântat Domnul pe voi sau pe cineva pe care cunoaşteţi cu prosperitate, 

pace şi fericire în mijlocul unor vremuri dificile? (După ce cursanţii au răspuns, puteţi să 
împărtăşiţi un exemplu din viaţa dumneavoastră.)

Alma 50:25–40; 51
Apărarea nefită este slăbită şi Moroni se confruntă cu răzvrătiri în rândul 
oamenilor săi.
(Notă. Ţinând cont de lungimea lecţiei, va trebui să rezumaţi restul materialului. Dacă faceţi 
acest lucru, explicaţi că Alma 50:25–40 conţine o relatare despre răzvrătirea şi moartea 
lui Morianton şi despre numirea lui Pahoran ca judecător- şef. Alma 51 relatează despre 
un grup numit regalişti, care au încercat să schimbe legea pentru a permite unui rege să- i 
conducă pe nefiţi. Planul lor a eşuat. Fiind furioşi din cauza eşecului lor, regaliştii au refuzat 
să lupte atunci când Amalichia şi lamaniţii au venit să se lupte împotriva nefiţilor. Conform 
legii, Moroni le- a cerut să lupte, dacă nu, aveau să fie pedepsiţi. Armata lui Amalichia a 
capturat multe oraşe nefite şi a ucis mulţi nefiţi. Când Amalichia a căutat să captureze ţara 
Abundenţa, el s- a întâlnit cu Teancum şi oştirea sa. Teancum l- a ucis pe Amalichia şi a oprit 
invazia armatei lamanite.)
Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie: Uniţi reuşim; dezbinaţi eşuăm.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 50:25–26 şi să caute, în fiecare verset, cuvântul 
care descrie motivul diviziunii din rândul nefiţilor.
• Ce a dus la diviziunea din rândul oamenilor?
Rezumaţi restul capitolului Alma 50 explicând că Morianton şi oamenii săi au încercat să- i 
părăsească pe nefiţi şi să fugă în ţara de la miazănoapte. Moroni s- a temut că această divi-
ziune va duce la pierderea libertăţii nefiţilor. El a trimis o oştire, condusă de un bărbat numit 
Teancum, pentru a- i opri să fugă pe oamenii lui Morianton. Oştirea lui Teancum i- a împie-
dicat pe oamenii lui Morianton să ajungă la destinaţia lor şi Morianton a fost ucis. Restul 
oamenilor săi „[au făcut legământ] de a păstra pacea” (Alma 50:36). Curând după răzvrătirea 
lui Morianton, o diviziune de ordin politic periculoasă a apărut în rândul poporului lui Nefi. 
Unii dintre nefiţi au dorit ca Pahoran să fie înlăturat din scaunul de judecată şi să fie înlocuit 
cu un rege. Restul oamenilor din popor au vrut să continue să fie conduşi de către judecători.
Invitaţi cursanţii să caute în Alma 51:5–6 numele celor două tabere beligerante (regaliştii 
şi oamenii liberi). Acordaţi- le cursanţilor timp pentru a identifica în Alma 51:8 motivele 
regaliştilor.
Scrieţi, pe tablă, următorul adevăr: Diviziunea şi conflictul ne distrug pacea.
• Cum este demonstrat acest principiu în relatările despre diviziune şi conflict consemnate 

în Alma 50 şi 51?
• Ce puteţi face în rândul familiei, prietenilor sau comunităţii voastre pentru a rezolva un 

conflict?
• Când aţi observat că binecuvântările care rezultă ca urmare a unităţii întăresc o familie, 

un cvorum sau o clasă?
Depuneţi mărturie despre acele adevăruri pentru care simţiţi un imbold de a le scoate în 
evidenţă. Amintiţi cursanţilor că următoarele lecţii le vor oferi mai multe ocazii de a identi-
fica principii şi de a trage anumite învăţăminte din războiul dintre nefiţi şi lamaniţi.
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Introducere
În acest moment al războiului cu lamaniţii, nefiţii au 
pierdut multe oraşe din cauza conflictelor din rândul lor. 
Moroni, Teancum şi Lehi au cucerit oraşul lui Mulec şi au 
înfrânt una dintre cele mai mari oştiri lamanite. Moroni 
a refuzat cererea lui Amoron, conducătorul lamaniţilor, 
de a face schimb de prizonieri şi a pus în aplicare un 
plan de a elibera prizonierii nefiţi fără vărsare de sânge. 

Moroni a rămas ferm şi nu a făcut niciun compromis în 
faţa ticăloşiei lui Amoron şi a oamenilor săi.

Notă. Această lecţie se concentrează asupra evenimen-
telor din vieţile lui Moroni, Teancum şi Lehi. În lecţia 
următoare, cursanţii vor învăţa mai multe despre cei 
două mii de războinici tineri ai lui Helaman menţionaţi 
în Alma 53:16–23.

LECŢIA 103

alma 52–55

Sugestii pentru predare

Alma 52–53
Moroni, Teancum şi Lehi conlucrează pentru a- i înfrânge pe lamaniţi.
Înainte de începerea orei, scrieţi pe tablă următoarea afirmaţie:

„Tineretul de azi este crescut pe teritoriu inamic” (Preşedintele Boyd K. Packer).
La începutul orei, invitaţi un cursant să citească această afirmaţie. Apoi, întrebaţi:
• Cine este duşmanul? (Satana.)
• Ce dovezi ale influenţei lui Satana observaţi în lumea din jurul vostru? (Cursanţii pot 

menţiona limbajul şi îmbrăcămintea neadecvate, comportamentul necinstit şi imoral şi 
ispitele promovate adesea cu ajutorul mediei şi tehnologiei.)

Încurajaţi cursanţii să se gândească la moduri în care pot compara încercările de care au 
parte cu evenimentele şi situaţiile descrise în Alma 52–55. Apoi, citiţi continuarea declara-
ţiei preşedintelui Packer:
„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 duş-
manului dacă voi veţi da ascultare îndemnurilor care vin de la Spiritul Sfânt” („Sfat pentru 
tineri”, Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 18).
Încurajaţi cursanţii să caute îndrumarea Duhului Sfânt pentru ca ei să se poată opune 
răului.
Amintiţi cursanţilor că, în timp ce Moroni înăbuşea răzvrătirea regaliştilor, lamaniţii au 
cucerit multe oraşe nefite fortificate (vezi Alma 51:26). Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 
Alma 52:14 şi să găsească descrierea pe care Mormon a făcut- o situaţiei nefiţilor din acel 
moment. Apoi, invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 53:9. Rugaţi membrii clasei 
să identifice motivul pentru care împrejurările în care se aflau nefiţii erau periculoase.
• Care sunt unele dintre modurile prin care oamenii se pot pune singuri în împrejurări 

care sunt periculoase din punct de vedere spiritual?
Scrieţi, pe tablă, următoarea referinţă scripturală: Alma 52:5–10, 16–19. Pentru a- i ajuta 
pe cursanţi să înţeleagă contextul şi firul narativ al acestor versete, rugaţi doi cursanţi să 
citească, cu glas tare, rezumatele pentru Alma 52 şi 53. Apoi, invitaţi cursanţii să studieze 
versetele pe care le- aţi scris pe tablă  şi să găsească principiile care îi pot ajuta să evite răul 
sau să i se împotrivească. După ce le- aţi acordat suficient timp, întrebaţi:
• Ce principii putem învăţa din aceste versete? (Printre alte principii, cursanţii trebuie să 

identifice următorul adevăr: Dacă evităm punctele întărite ale duşmanului, suntem 
mult mai capabili să evităm ispita şi să ne împotrivim ei.)

Invitaţi cursanţii să mediteze asupra locurilor, împrejurărilor sociale sau situaţiilor care 
implică folosirea tehnologiei (precum Internetul) despre care ei cred că ar putea să le pună 
viaţa în mijlocul unor împrejurări periculoase.

Ajutaţi cursanţii să 
identifice principiile 
subînţelese
Multe principii nu sunt 
spuse direct de către cei 
care au scris scripturile. 
În schimb, un principiu 
poate fi inclus într- un fir 
narativ sau în relatarea 
unui eveniment sau 
a unei pilde. Poate fi 
ilustrat de o întreagă 
carte din scriptură, de 
un capitol sau de un 
singur verset. Princi-
piile subînţelese pot 
fi, deseori, descoperite 
analizând faptele şi ati-
tudinile unor persoane 
sau grupuri din scripturi 
şi identificând, apoi, 
consecinţele acelor fapte 
şi atitudini.
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Explicaţi că Mormon a descris lupta lui Teancum împotriva lamaniţilor folosind cuvinte 
precum să apere, să fortifice, să asigure, să hărţuiască şi să întărească. Rugaţi cursanţii să se 
gândească la ce ar trebui să fie „[hărţuit]” sau alungat din vieţile lor pentru a se putea simţi 
mai apăraţi din punct de vedere spiritual.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 52:19. Întrebaţi membrii clasei:
• Ce au făcut conducătorii nefiţi înainte de a pleca la luptă? (Ei au ţinut un consiliu de 

război.)
• Cum ar putea un consiliu de familie sau un consiliu al Bisericii să se asemene cu un 

„consiliu de război”? Cum ne pot întări aceste consilii în luptele noastre împotriva 
duşmanului?

Rezumaţi Alma 52:20–40 şi Alma 53 explicând că, după consiliul de război, căpitanul 
Moroni şi oştirile sale au recucerit oraşul lui Mulec ademenindu- i pe lamaniţi afară din 
punctele lor întărite. Nefiţii au luat mulţi prizonieri lamaniţi şi i- au trimis să lucreze la for-
tificarea oraşului Abundenţa. Totuşi, lamaniţii au continuat să aibă succes în alte zone din 
cauza disensiunilor din rândul nefiţilor.

Alma 54–55
Moroni nu acceptă condiţiile lui Amoron legate de schimbul de prizonieri şi 
foloseşte o stratagemă pentru a- i elibera pe prizonierii nefiţi.
Explicaţi că Alma 54 este o cronică despre scrisorile pe care Amoron (regele lamaniţilor) şi 
căpitanul Moroni şi le- au trimis unul altuia. Înainte de aceasta, lamaniţii şi nefiţii captura-
seră mulţi prizonieri de război. Acest capitol consemnează răspunsul lui Moroni la cererea 
lui Amoron ca lamaniţii şi nefiţii să facă schimb de prizonieri.
Explicaţi că Alma 54:9–12 prezintă cuvintele căpitanului Moroni adresate lui Amoron. 
Invitaţi un cursant să citească aceste versete cu glas tare. Apoi, rugaţi alt cursant să citească 
răspunsul lui Amoron adresat căpitanului Moroni, care se găseşte în Alma 54:18–20.
• Cum difereau motivele căpitanului Moroni legate de schimbul prizonierilor faţă de cele 

ale lui Amoron? (Puteţi atrage atenţia asupra faptului că Moroni îşi făcea griji pentru 
familiile capturate, în timp ce Amoron era preocupat doar de războinicii săi, deoarece el 
voia sa- i distrugă pe nefiţi.)

• Cum reflectă afirmaţiile lui Amoron din Alma 54:18–20 motivele pe care Satana le are în 
războiul său împotriva noastră?

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 55:1–2. Rugaţi membrii clasei să afle cum 
a răspuns Moroni cererilor lui Amoron.
• De ce nu era Moroni dispus să facă ceea ce spunea Amoron? (El ştia că Amoron minţea 

şi nu voia să- i ofere acestuia mai multă putere decât avea.)
• Ce putem învăţa din răspunsul lui Moroni oferit lui Amoron? (Deşi cursanţii pot spune 

mai multe adevăruri, asiguraţi- vă că ei înţeleg că, dacă apărăm cu fermitate ceea ce 
este drept, putem împiedica influenţele răului să pună stăpânire pe noi).

În discuţia dumneavoastră despre aceste versete, v- ar putea fi utile următoarele declaraţii 
ale lui Joseph Smith:
„Satana nu ne poate atrage cu ademenirile sale decât dacă noi îi permitem şi cedăm în 
inimile noastre” (Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 225).
„Diavolul nu are nicio putere asupra noastră decât dacă îi permitem” (Învăţături ale preşe-
dinţilor Bisericii: Joseph Smith, p. 225).
Scrieţi, pe tablă, următoarea referinţă scripturală: Alma 55:15–24, 28–31.
Explicaţi că în Alma 55 învăţăm faptul că Moroni i- a eliberat pe prizonierii nefiţi din oraşul 
Ghid printr- o stratagemă (procedeu întrebuinţat în război pentru a înşela sau surprinde pe 
inamic). În Alma 55:3–14, aflăm că Moroni a putut, cu ajutorul unui soldat nefit, pe nume 
Laman, să- i îmbete pe soldaţii lamaniţi care păzeau prizonierii nefiţi. Invitaţi cursanţii să 
citească, în gând, versetele pe care le- aţi scris pe tablă, pentru a afla ce a făcut căpitanul 
Moroni după ce i- a înconjurat pe lamaniţi în oraşul Ghid. Amintiţi cursanţilor ca, în timp 
ce studiază versetele, să caute principiile pe care acestea le conţin. După ce le- aţi acordat 
suficient timp, rugaţi- i să vă spună ce au descoperit. De asemenea, puteţi întreba:
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• Ce vă învaţă aceste versete despre Moroni?
Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie şi rugaţi cursanţii să completeze spaţiile libere:

Nu ne bucurăm de… ; noi ne bucurăm de…
• Cum putem pune în practică exemplul lui Moroni de a nu ne bucura de vărsarea de 

sânge? De exemplu, cum putem pune în practică exemplul lui Moroni în ceea ce priveşte 
lucrurile pe care le citim sau vizionăm ori în ceea ce priveşte jocurile pe care le jucăm?

Invitaţi cursanţii să mediteze la următoarea întrebare:
• Ce credeţi că a vrut Mormon ca voi să învăţaţi din lecţia de astăzi care să vă ajute să fiţi 

credincioşi în timp ce vă luptaţi cu duşmanul?
Oferiţi timp cursanţilor pentru a scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru 
studiul scripturilor despre ceea ce vor face pentru a nu intra pe teritoriul lui Satana şi pen-
tru a se împotrivi, în mod ferm, atacurilor sale.
Încheiaţi lecţia depunându- vă mărturia despre adevărurile pe care le- aţi discutat în clasă 
astăzi.

Idee suplimentară pentru predare
Alma 53:20–21. Să păşim drept înaintea lui 
Dumnezeu.

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 
53:20–21.

• Ce înseamnă să păşeşti drept înaintea lui Dumnezeu?

Invitaţi cursanţii să se gândească la modul în care ar 
putea, asemenea războinicilor tineri, să fie „adevăraţi 
oricând, în orice lucru li se [încredinţează] lor”. Citiţi ur-
mătoarea declaraţie în care preşedintele George Albert 
Smith împărtăşeşte un sfat înţelept oferit de bunicul 
său, George A. Smith:

„Bunicul meu avea obiceiul să spună familiei sale: 
«Există o linie de demarcaţie bine definită între teri-
toriul Domnului şi teritoriul diavolului. Dacă vei sta de 
partea Domnului, vei fi sub influenţa Sa şi nu vei avea 
dorinţa de a face rău, dar, dacă treci linia în partea 
diavolului cu numai un centimetru, te afli în puterea 
ispititorului şi, dacă el reuşeşte, nu vei fi în stare să 
gândeşti sau să raţionezi corespunzător, pentru că vei fi 
pierdut Spiritul Domnului».

Când am fost ispitit, uneori, să fac un anumit lucru, 
m- am întrebat: «De care parte a liniei mă aflu?». Dacă 
hotăram să mă aflu de partea în care sunt în siguranţă, 
partea Domnului, făceam lucrul drept de fiecare dată. 
Deci, când ispita vine, gândiţi- vă, rugându- vă, la pro-
blema dumneavoastră şi influenţa Domnului vă va ajuta 
să luaţi hotărârea înţeleaptă. Ne aflăm în siguranţă 
numai de partea Domnului” („A Faith Founded upon 
Truth”, Deseret News, 17 iunie 1944, secţiunea Bisericii, 
p. 9).

Trasaţi o linie verticală pe mijlocul tablei. Scrieţi pe o 
parte a tablei Teritoriul Domnului şi pe cealaltă parte 
Teritoriul diavolului. Întrebaţi cursanţii:

• Ţinând cont de linia care separă cele două teritorii, 
care este cel mai sigur loc? (Pe partea Domnului, la o 
distanţă cât mai mare cu putinţă de linie.)

• Ce pericol poate apărea dacă încercăm să trăim pe 
partea Domnului, dar cât mai aproape cu putinţă de 
linie?

• Ce vă ajută să staţi departe de linie?
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Introducere
Helaman şi căpitanul Moroni s- au luptat cu lamaniţii în 
diferite părţi ale ţării. Helaman a trimis o scrisoare lui 
Moroni în care descrie luptele oştirii sale cu lamaniţii şi 
în care îşi exprimă încrederea în credinţa celor 2.060 de 

războinici tineri care s- au alăturat oştirii sale. Helaman 
descrie, de asemenea, ce au făcut războinicii săi pentru 
a câştiga lupte şi pentru a primi speranţă şi tărie în 
timpul încercărilor de care aveau parte.

LECŢIA 104

alma 56–58

Sugestii pentru predare

Alma 56
Oştirile lui Antipus şi Helaman obţin o mare victorie împotriva celei mai puternice 
oştiri lamanite.
Întrebaţi cursanţii dacă au primit vreodată o scrisoare sau un mesaj care i- a întărit astfel 
încât să poată îndura o anumită încercare. Explicaţi că Alma 56–58 conţine o epistolă, sau 
scrisoare, pe care Helaman a scris- o căpitanului Moroni într- o perioadă dificilă din timpul 
războiului. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 59:1–2, pentru a afla cum a răspuns 
la scrisoare căpitanul Moroni. Îndemnaţi cursanţii ca, în timp ce studiază scrisoarea, să 
identifice motivele pentru care căpitanul Moroni se putea bucura în pofida împrejurărilor 
dificile în care se afla.
Rezumaţi Alma 56:2–17 explicând că Helaman a comandat o mică oştire formată din 2.000 
de fii ai anti- nefi- lehiţilor sau din rândul poporului lui Amon. Aceşti soldaţi sunt adesea 
numiţi cei 2.000 de războinici tineri. (Puteţi explica faptul că tânăr înseamnă adolescent.) 
Părinţii acestor tineri băieţi au făcut legământ că nu vor mai lupta niciodată. Tinerii băieţi, 
care nu făcuseră acelaşi legământ, s- au oferit voluntari să- şi apere părinţii şi pe ceilalţi 
nefiţi atunci când ei erau ameninţaţi de oştirea lamanită.
Explicaţi că Heleman a condus 2.000 de tineri războinici către oraşul Iudeii, pentru a ajuta 
oştirea nefiţilor condusă de Antipus. Lamaniţii au cucerit câteva oraşe nefite şi acest lucru 
a dus la împuţinarea oştirii lui Antipus. Antipus s- a bucurat când Helaman şi soldaţii săi au 
sosit pentru a- l ajuta.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 53:17–21 şi să caute cuvintele şi expresiile care 
descriu tăria spirituală pe care aceşti tineri băieţi au oferit- o oştirii. În timp ce ei citesc, de-
senaţi, pe tablă, următoarea reprezentare grafică. Invitaţi mai mulţi cursanţi să iasă la tablă 
şi să scrie, sub titlul „Înainte de luptă”, cuvintele şi expresiile pe care le- au găsit.

• La ce credeţi că s- a referit Helaman când i- a descris pe cei 2.000 de războinici tineri ca 
fiind „oameni ai adevărului şi ai sobrietăţii”? (Puteţi explica faptul că termenul sobrietate 
denotă seriozitate, calm şi autocontrol.)

• Cum ne pot ajuta trăsăturile enumerate pe tablă să facem faţă luptelor spirituale şi orică-
ror altor încercări?

Rezumaţi pe scurt începutul primei lupte a războinicilor tineri, consemnată în Alma 
56:29–43. Antipus i- a folosit pe Helaman şi pe cei 2.000 de războinici ai săi ca momeală, 
pentru a face cea mai puternică oştire lamanită să iasă din oraşul Antipara. Cea mai mare 
parte a oştirii lamanite a părăsit Antipara pentru a porni în urmărirea oştirii lui Helaman, 
oferind oştirii lui Antipus ocazia de a- i urmări şi ataca din spate. Când oştirea lui Antipus a 

Înainte de luptă În timpul luptei

Războinic tânăr/tânăr sfânt din zilele din urmă
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ajuns- o din urmă pe cea lamanită, i- au atacat conform planului lor. Când oştirea lamanită 
nu a mai urmărit- o pe cea a lui Helaman, acesta nu ştia dacă oştirea lamanită încerca să-i 
atragă pe el şi pe războinicii săi într- o capcană sau dacă oştirea lui Antipus începuse să se 
lupte cu cea lamanită în spatele lor. Helaman şi tinerii săi soldaţi au trebuit să decidă dacă 
vor continua să fugă sau dacă îi vor ataca pe lamaniţi.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 56:44–48. Rugaţi- i să caute cuvintele şi expre-
siile care arată faptul că aceşti tineri băieţi au acţionat cu credinţă. Invitaţi câţiva cursanţi să 
scrie ceea ce găsesc, pe tablă, sub titlul „În timpul luptei”.
• Care era lucrul de care aceşti tineri băieţi nu se îndoiau? (Ei nu se îndoiau de faptul că 

Dumnezeu avea să îi elibereze.)
• De ce nu se îndoiau de faptul că Dumnezeu avea să- i elibereze?
• Cum i- au ajutat în timpul luptei trăsăturile pe care le- au dezvoltat înainte de luptă? 
Scrieţi, pe tablă, următorul adevăr: Când acţionăm cu credinţă, primim tărie de la Dum-
nezeu. Invitaţi cursanţii să caute o dovadă a acestui adevăr în timp ce studiază Alma 56.
Rezumaţi Alma 56:49–53 explicând că oştirea lui Helaman a găsit- o pe cea a lui Antipus 
într- o situaţie dificilă. Antipus şi mulţi dintre ceilalţi conducători ai oştirii erau morţi şi 
nefiţii, obosiţi şi derutaţi, erau cât pe ce să fie înfrânţi.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 56:54–56. Rugaţi membrii clasei să 
urmărească în scripturile lor şi să afle cum i- a binecuvântat Dumnezeu pe războinicii lui 
Helaman datorită credinţei lor.
• În ce fel credeţi că însuşirile spirituale enumerate pe tablă au contribuit la desfăşurarea 

evenimentelor consemnate în Alma 56:56?
• Când aţi acţionat cu credinţă într-o situaţie dificilă - voi sau o persoană pe care o cu-

noaşteţi - şi aţi primit tărie de la Dumnezeu?

Alma 57
Helaman şi războinicii săi tineri recuceresc oraşul Cumeni fără ca vreunul dintre 
ei să fie ucis.
Explicaţi că Alma 57 conţine continuarea scrisorii lui Helaman adresată căpitanului Moroni. 
Acesta începe cu o relatare a modului în care nefiţii au recucerit două oraşe aflate în mâi-
nile lamaniţilor. În tot acest timp, oştirea lui Helaman s- a întărit cu alţi 6.000 de oameni, 
plus încă 60 dintre fiii poporului lui Amon. Lamaniţii au primit şi ei întăriri şi au continuat 
să fortifice oraşele pe care le capturaseră.
Atrageţi atenţia că, în toiul unei lupte, lamaniţii erau aproape să- i cucerească pe nefiţi (vezi 
Alma 57:18). Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 57:19–22 şi să afle motivul pentru 
care nefiţii au reuşit să învingă.
• De ce au reuşit nefiţii să- i învingă pe lamaniţi?
• Helaman a spus că războinicii săi „s- au supus şi au avut grijă să execute fiecare cuvânt al 

poruncii întocmai” (Alma 57:21). Ce credeţi că înseamnă acest lucru? Cum a fost această 
supunere o exprimare a credinţei lor?

Pentru a completa răspunsurile cursanţilor la aceste întrebări, citiţi următoarea declaraţie a 
vârstnicului Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„[Tu vei] 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 poruncile Sale. Are nevoie de credinţă ca să le ţină, iar 
ţinerea poruncilor Sale va întări acea credinţă” („Întâmpinaţi viitorul cu 

credinţă”, Ensign sau Liahona, mai 2011, p. 35).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 57:23–27. Rugaţi membrii clasei să afle 
cum şi de ce i- a protejat Domnul pe tinerii războinici ai lui Helaman. Pentru a- i ajuta în 
discuţia lor bazată pe cele aflate, adresaţi- le următoarele întrebări:
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• Despre războinicii săi, Helaman a spus: „Minţile lor sunt curajoase”. Ce credeţi că 
înseamnă acest lucru? De ce trebuie să avem o minte curajoasă atunci când trebuie să 
facem faţă încercărilor?

• Cum au demonstrat războinicii lui Helaman că ei „şi- au pus încrederea lor în Dumne-
zeu, întotdeauna”?

Poate fi util să explicaţi că, uneori, cei neprihăniţi vor suferi sau vor muri, aşa cum au suferit 
tinerii războinici şi aşa cum câţiva din oştirea nefită au fost ucişi. Totuşi, Dumnezeu îi va 
cinsti întotdeauna pe cei care Îl cinstesc, iar cei neprihăniţi care mor vor fi binecuvântaţi.
• Ce asemănări observaţi între luptele războinicilor tineri cu duşmanii lor şi luptele noastre 

cu duşmanul?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a vârstnicului M. Russell 
Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„Astăzi, ne luptăm într- un război care, în multe feluri, este mai periculos… decât a fost 
lupta dintre nefiţi şi lamaniţi. Duşmanul nostru este viclean şi plin de resurse. Luptăm 
împotriva lui Lucifer, tatăl tuturor minciunilor, duşmanul a tot ce este bun, drept şi sfânt…
Literalmente, ne luptăm pentru sufletele oamenilor. Duşmanul este neiertător şi neobosit. 
El ia prizonieri pe vecie, cu o viteză alarmantă. Şi nu dă niciun semn de încetinire.
În timp ce suntem profund recunoscători pentru numeroşii membri ai Bisericii care fac 
lucruri minunate în lupta pentru adevăr şi dreptate, trebuie să vă spun cu sinceritate că nu 
este suficient. Avem nevoie de mai mult ajutor… Avem nevoie de voi. Precum cei 2.000 
de tineri războinici ai lui Helaman… şi voi puteţi fi înzestraţi cu puterea de a clădi şi apăra 
împărăţia Lui. Ne dorim să faceţi legăminte sacre, la fel cum au făcut şi ei. Dorim să fiţi 
complet ascultători şi credincioşi, exact cum au fost ei” („Cea mai mare generaţie de misio-
nari”, Ensign sau Liahona, nov. 2002, p. 46–47).
Scrieţi pe tablă: Dacă avem încredere în Domnul şi ne supunem Lui întocmai…
• Ţinând cont de ce aţi citit despre războinicii lui Helaman, cum aţi completa această 

afirmaţie? (Completaţi afirmaţia de pe tablă conform sugestiilor făcute de cursanţi. De 
exemplu, aţi putea scrie următorul adevăr: Dacă avem încredere în Domnul şi ne supu-
nem Lui întocmai, El ne va sprijini în luptele noastre.)

Rugaţi cursanţii să se gândească la un moment în care ei sau cineva cunoscut lor s- au su-
pus întocmai într- o situaţie dificilă apărută la şcoală, acasă sau cu ocazia unei ieşiri în oraş. 
Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească experienţele lor. Întrebaţi- i cum i- a ajutat Domnul 
în acea situaţie.
Oferiţi timp cursanţilor pentru a scrie în caietele pentru seminar sau jurnalele pentru stu-
diul scripturilor ce vor face pentru a se supune poruncilor lui Dumnezeu „întocmai” (Alma 
57:21) şi pentru „[a- şi pune] încrederea lor în Dumnezeu, întotdeauna” (Alma 57:27).

Alma 58
Soldaţii nefiţi au încredere că Dumnezeu îi va proteja în timpul propriilor 
adversităţi.
Explicaţi că Alma 58 conţine sfârşitul epistolei lui Helaman adresată lui Moroni. Helaman 
relatează cum oştirile nefite au dat de împrejurări grele care au îngreunat şi mai mult 
condiţiile potrivnice pe care deja le suportau. Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu 
glas tare, din Alma 58:2, 6–9 şi rugaţi membrii clasei să identifice care erau acele împreju-
rări grele (lipsa proviziilor, lipsa întăririlor, teama că vor fi distruşi de duşmanii lor).
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 58:10–12 şi să găsească răspunsurile la întrebă-
rile care urmează. (Înainte de începerea orei, scrieţi întrebările pe tablă. Citiţi cursanţilor 
întrebările înainte ca ei să citească fragmentul din scriptură şi, apoi, treceţi- le din nou în 
revistă. Acest lucru îi va ajuta pe cursanţi să se concentreze asupra modului în care oştirea 
lui Helaman a acţionat în această situaţie dificilă.)

Ce au făcut nefiţii când s- au confruntat cu această situaţie dificilă?
Cum a răspuns Domnul la cererile şi rugăciunile lor sincere?
Cum i- au ajutat pe Helaman şi pe oştirea lui sentimentele de siguranţă venite de la Domnul?
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Invitaţi cursanţii să rezume adevărul pe care l- au învăţat din Alma 58:10–12. (Cursanţii pot 
folosi cuvinte diferite, dar asiguraţi- vă că ei identifică următorul principiu: Dacă ne întoar-
cem către Domnul în vremurile dificile, primim sentimente de siguranţă divină care 
ne pot întări credinţa şi care ne pot oferi speranţă.)
• Când v- a binecuvântat Domnul cu pace şi sentimente de siguranţă în timpul unei încer-

cări dificile?
Explicaţi că restul capitolului Alma 58 relatează eforturile încununate de succes ale oştirii 
nefite de a recuceri oraşele care fuseseră capturate de lamaniţi (vezi Alma 58:31). Invitaţi un 
cursant să citească, cu glas tare, Alma 58:39–40.
• Cum şi- au arătat tinerii războinici ai lui Helaman credinţa în Dumnezeu, deşi au avut 

„multe răni”?
• În timpul încercărilor din viaţa voastră, cum puteţi progresa urmând exemplul fiilor lui 

Helaman?
Încheiaţi lecţia împărtăşind mărturia dumneavoastră legată de principiile predate în această 
lecţie.
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Introducere
Căpitanul Moroni s- a bucurat de succesul pe care He-
laman l- a avut recucerind câteva dintre oraşele nefite 
care fuseseră capturate de lamaniţi. Totuşi, când a aflat 
că oraşul Nefiha a fost capturat de lamaniţi, el a fost 
furios pe guvern că a neglijat să trimită întăriri. Într- o 
scrisoare adresată lui Pahoran, judecătorul- şef, el s- a la-
mentat pentru suferinţa celor neprihăniţi şi l- a mustrat 
pe Pahoran pentru că nu a susţinut cauza libertăţii. Fără 

ca Moroni să ştie, Pahoran a fugit în ţara lui Ghedeon 
din cauza răzvrătirii regaliştilor nefiţi. Pahoran nu s- a 
simţit jignit de mustrările lui Moroni; mai degrabă, el 
s- a bucurat de dragostea lui Moroni pentru libertate. 
Domnul i- a întărit pe nefiţi şi împreună, Moroni, Paho-
ran şi oamenii lor i- au înfrânt pe regalişti şi pe lamaniţi. 
După mai mulţi ani de război, nefiţii au avut din nou 
parte de pace şi Helaman a întărit Biserica.

LECŢIA 105

alma 59–63

Sugestii pentru predare

Alma 59
Nefiţii pierd o aşezare întărită şi căpitanul Moroni este supărat din cauza 
ticăloşiei poporului.
Înainte de începerea orei, scrieţi pe tablă următoarea afirmaţie a preşedintelui Ezra Taft 
Benson (din The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], p. 285):

„Este mai bine să te pregăteşti şi să previi decât să repari şi să te pocăieşti” (preşedintele Ezra 
Taft Benson).

Probabil că aţi citat această afirmaţie în lecţia despre Alma 49–51. Dacă aţi făcut acest lucru, 
atunci când o scrieţi pe tablă puteţi să lăsaţi spaţii goale în locul anumitor cuvinte. Rugaţi 
cursanţii să completeze spaţiile goale.
Invitaţi cursanţii să povestească despre anumite perioade din viaţa lor sau a cuiva cunoscut, 
când faptul că s- au pregătit i- a ajutat să nu fie dezamăgiţi sau trişti.
Amintiţi cursanţilor că, în ultimele lecţii, au studiat capitole despre luptele dintre nefiţi şi 
lamaniţi. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 59:5–11 şi să se gândească la legătura 
dintre afirmaţia de pe tablă şi situaţia descrisă în aceste versete.
• Ce i- a ajutat pe lamaniţi să cucerească oraşul Nefiha? (Ticăloşia poporului din Nefiha.)
• Ce lucruri spuse în aceste versete credeţi că au legătură cu afirmaţia scrisă pe tablă?
În cazul în care cursanţii nu menţionează următoarea afirmaţie din Alma 59:9, atrageţi- le 
atenţia asupra ei: „Era mai uşor ca oraşul să fie apărat să nu cadă în mâinile lamaniţilor 
decât să- l [recucerească] de la ei”. Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze această afir-
maţie în scripturile lor. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să se gândească la modul în care acest 
adevăr poate fi pus în practică în vieţile lor, rugaţi- i să compare oraşele din această relatare 
cu propria persoană şi cu luptele spirituale cu care se confruntă. Apoi, adresaţi una sau mai 
multe dintre următoarele întrebări:
• Cum se raportează acest adevăr la noi? (Ajutaţi cursanţii să înţeleagă faptul că este mai 

uşor şi mai bine să rămânem credincioşi decât să ne întoarcem la credinţă după ce 
ne- am îndepărtat de aceasta.)

• De ce este mai uşor să rămâi credincios în Biserică decât să te întorci după o perioadă în 
care ai fost mai puţin activ?

• De ce este mai uşor să- ţi menţii mărturia decât să o redobândeşti după ce te- ai îndepăr-
tat de Biserică?

Invitaţi cursanţii să se gândească la modurile în care duşmanul şi cei care- l urmează ar pu-
tea să- i atace? Încurajaţi- i să scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul 
scripturilor ce vor face pentru a se pregăti pentru luptele lor spirituale.

Lecţii care cuprind 
mai multe capitole
Când o lecţie cuprinde 
mai multe capitole din 
scripturi, nu trebuie să 
acordaţi aceeaşi impor-
tanţă tuturor detaliilor 
din acele capitole. Puteţi 
rezuma părţi ale frag-
mentelor din scriptură 
şi apoi să dedicaţi mai 
mult timp unor părţi ale 
unui fragment care sunt 
în mod special rele-
vante pentru cursanţii 
dumneavoastră.
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Alma 60–62
Moroni îl acuză pe nedrept pe Pahoran, care îi răspunde cu dragoste şi respect.
Citiţi, cu glas tare, Alma 59:13. Asiguraţi- vă că respectivii cursanţi înţeleg că Moroni era fu-
rios, deoarece a crezut că guvernul era indiferent sau nepăsător în ceea ce privea libertatea 
oamenilor. Furios fiind, el i- a scris o scrisoare lui Pahoran, judecătorul- şef din Zarahemla. 
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Alma 60:6–11.
• Pentru ce l- a acuzat căpitanul Moroni pe Pahoran?
• Ce sentimente sesizaţi în acuzaţiile lui Moroni?
Scrieţi, pe tablă, următoarea referinţă scripturală: Alma 60:17–20, 23–24. Invitaţi cursanţii să 
citească aceste versete în gând. Încurajaţi- i să- şi închipuie cum s- ar simţi dacă ar fi în locul 
lui Pahoran.
• Cum l- ar fi putut răni pe Pahoran acuzaţiile căpitanului Moroni?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Alma 60:33–36. Rugaţi membrii 
clasei să urmărească în scripturile lor şi să afle ce era căpitanul Moroni pregătit să facă dacă 
Pahoran nu ar fi oferit un răspuns pozitiv cerinţelor sale. După ce le- aţi oferit cursanţilor 
ocazia să spună ceea ce au aflat, rugaţi- i să identifice cuvintele şi expresiile din aceste ver-
sete care indică ce motive şi argumente avea Moroni să solicite aceste lucruri.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 61:1–5 şi să afle motivul pentru care Moroni nu 
a primit întăriri.
• Ce informaţii i- a împărtăşit Pahoran lui Moroni?
• Care sunt câteva dintre modurile în care oamenii reacţionează atunci când sunt acuzaţi 

pe nedrept de ceva?
• Aţi fost vreodată acuzaţi pe nedrept de ceva? Ce sentimente aţi avut faţă de acuzele 

aduse şi faţă de cel care le- a făcut?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 61:9–10, 15–18 şi să găsească tot ceea ce dezvă-
luie nobleţea caracterului lui Pahoran. După ce le- aţi acordat suficient timp, invitaţi câţiva 
cursanţi să împărtăşească ce au găsit.
• Ce învăţături ne putem însuşi din modul în care Pahoran a răspuns acuzaţiilor lui Mo-

roni? (Ajutaţi cursanţii să identifice următorul principiu: Putem alege să nu ne sim-
ţim jigniţi de cuvintele şi faptele altora. Alte adevăruri pe care cursanţii le- ar putea 
identifica sunt faptul că trebuie să evităm să- i judecăm nedrept pe alţii şi că, atunci 
când suntem uniţi în neprihănire cu alţii, suntem mai puternici în luptele noastre 
împotriva răului. (Puteţi să scrieţi pe tablă aceste adevăruri.)

• Cum putem alege să nu ne simţim jigniţi?
Puteţi să- i întrebaţi pe cursanţi dacă sunt dispuşi să împărtăşească experienţe pe care le- au 
avut când au ales să nu se simtă jigniţi când oamenii au spus lucruri rele sau neadevărate 
despre ei. Puteţi, de asemenea, să împărtăşiţi o experienţă proprie. Depuneţi mărturie 
despre importanţa faptului de a- i ierta pe alţii pentru cuvintele spuse şi faptele realizate 
împotriva noastră. Încurajaţi cursanţii să urmeze exemplul lui Pahoran.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Alma 62:1. Rugaţi membrii clasei să identifice 
cum s- a simţit Moroni când a primit răspunsul lui Pahoran.
Explicaţi că, deşi căpitanul Moroni a greşit când l- a acuzat pe Pahoran, el ne- a învăţat 
principii adevărate pe care le putem pune în practică în vieţile noastre. Invitaţi un cursant 
să citească, cu glas tare, Alma 60:23. Atrageţi atenţia că spusele lui Moroni despre curăţarea 
„[vasului…] pe dinăuntru” sunt valabile pentru toţi cei care trebuie să se pocăiască. Expli-
caţi că un vas este un recipient, precum o cană sau un castron. Puneţi pământ sau noroi în 
interiorul şi exteriorul unei căni (dacă se poate, una transparentă ar fi cea mai potrivită). 
Întrebaţi cursanţii dacă le- ar plăcea să bea din acea cană. Curăţaţi partea exterioară a cănii 
şi întrebaţi cursanţii dacă acum ar bea din ea.
• Dacă ne asemănăm unor vase, ce ar putea să însemne să curăţăm dinăuntrul sau interio-

rul vasului?
Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft Benson:
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„Trebuie să curăţăm interiorul vasului (vezi Alma 60:23), începând cu al nostru, apoi cu cel 
al membrilor familiilor noastre şi, în final, cu cel al Bisericii” („Cleansing the Inner Vessel”, 
Ensign, mai 1986, p. 4).
• De ce este important ca noi să fim curaţi în interior (ceea ce oamenii nu pot vedea), dar 

şi în exterior (ceea ce oamenii pot vedea)?
• De ce este important să curăţăm vasul interior al vieţilor noastre înainte de a putea fi 

total eficienţi în împărăţia Domnului?
Rezumaţi Alma 62:1–38 explicând că Moroni a venit cu o parte a oştirii sale să- l ajute pe 
Pahoran să- i alunge pe regaliştii din Zarahemla. Apoi, cu oştirea unită şi cu ajutorul altor 
forţe nefite, Moroni şi Pahoran au recucerit restul oraşelor care fuseseră capturate de lama-
niţi. Ei i- au alungat pe lamaniţi din ţară şi au restabilit pacea în rândul poporului.
• Care sunt unele dintre încercările de care persoanele şi familiile pot să aibă parte în timp 

de război?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Alma 62:39–41 şi să afle în ce fel au fost afectaţi nefiţii 
de greutăţile războiului.
• Ce principii puteţi identifica în Alma 62:40–41?
În timp ce cursanţii discută această întrebare, ei ar putea oferi răspunsuri precum acestea:
Rugăciunile noastre neprihănite pot avea un efect pozitiv asupra comunităţilor 
noastre.
În vremuri de restrişte, unii oameni se umilesc înaintea lui Dumnezeu, în timp ce 
alţii îşi împietresc inima.
• De ce credeţi că unii oameni se apropie mai mult de Domnul când au parte de încer-

cări? De ce unii oameni se îndepărtează de Domnul când au parte de încercări? (Ajutaţi 
cursanţii să înţeleagă faptul că, în vremuri de restrişte, alegerile noastre sunt cele care 
determină apropierea sau distanţarea noastră de Domnul.)

• Când aţi citit capitolele despre război din Cartea lui Mormon, ce aţi învăţat din aces-
tea despre ce înseamnă a fi un ucenic al lui Isus Hristos în vremuri de război sau de 
conflicte?

Alma 63
Mulţi nefiţi călătoresc către ţara de la miazănoapte.
Rezumaţi cuvintele lui Mormon din acest capitol explicând că mulţi nefiţi au început să mi-
greze către ţara de la miazănoapte, călătorind pe pământ şi pe apă. Şiblon i- a dat cronicile 
sfinte lui Helaman. Căpitanul Moroni a murit şi fiul său, Moroniha, a condus o oştire care a 
respins un alt atac al lamaniţilor.
Puteţi încheia această lecţie povestind despre cineva care a trecut prin adversităţi şi sufe-
rinţă şi a ales să aibă o inimă blândă şi o încredere mai mare în Dumnezeu. Puteţi împăr-
tăşi o experienţă personală.

Recapitulare Alma
Alocaţi- vă timp pentru a ajuta cursanţii să recapituleze Cartea lui Alma. Rugaţi- i să se gân-
dească la ceea ce au învăţat din această carte, atât la seminar, cât şi prin studiul personal al 
scripturilor. Dacă este nevoie, invitaţi- i să treacă în revistă unele dintre rezumatele capito-
lelor din Alma pentru a- i ajuta să- şi aducă aminte. După ce le- aţi acordat suficient timp, 
invitaţi mai mulţi cursanţi să- şi împărtăşească gândurile şi sentimentele despre ceva din 
această carte care i- a impresionat.
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Lecţia pentru studiul acasă
Alma 45–63 (unitatea 21)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat Alma 45–63 (unita-
tea 21) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Alma 45–49)
Alma i- a explicat fiului său, Helaman, că Domnul nu poate 
tolera păcatul nici în cel mai mic grad. Comparând luptele 
nefiţilor cu propriile lor lupte, cursanţii au învăţat următoa-
rele adevăruri: Când suntem curajoşi în ţinerea poruncilor, 
aşa cum a fost căpitanul Moroni, Dumnezeu ne va întări 
şi binecuvânta. Satana caută să ne distrugă şi ne ispiteşte, 
încetul cu încetul, să ne coborâm standardele.

Ziua 2 (Alma 50–52; 54–55)
Deşi nefiţii au prosperat o perioadă, după plecarea lui Ama-
lichia, Moroni a continuat să pregătească oamenii pentru 
viitoare atacuri. Exemplul nefiţilor aflaţi în împrejurări dificile 
i-a ajutat pe cursanţi să înţeleagă că loialitatea faţă de Dum-
nezeu aduce fericire, chiar şi într- o perioadă tumultoasă – 
totuşi, diviziunile şi certurile ne pot distruge pacea. Cursanţii 
au învăţat, de asemenea, că, dacă vom apăra cu fermitate 
ceea ce este drept, putem împiedica influenţele răului să 
pună stăpânire pe noi.

Ziua 3 (Alma 53; 56–58)
În timpul celei mai dificile perioade a războiului, Helaman a 
condus o oştire de tineri băieţi care aparţineau poporului lui 
Amon. Aceşti războinici tineri au arătat că, atunci când acţio-
năm cu credinţă, noi primim tărie de la Dumnezeu. Cursanţii 
au învăţat din exemplul acestor războinici curajoşi că, dacă 
avem încredere în Domnul şi ne supunem Lui întocmai, El 
ne va sprijini în luptele noastre. În pofida numeroaselor răni 
suferite şi a numeroaselor greutăţi îndurate, armata nefită şi 
tinerii războinici au demonstrat că, dacă ne întoarcem către 
Dumnezeu în vremurile dificile, vom avea parte de sentimen-
tele de siguranţă divină care ne pot întări credinţa şi ne pot 
oferi speranţă.

Ziua 4 (Alma 59–63)
Din cauza răzvrătirilor interne, nefiţii au pierdut mai multe 
oraşe; acest lucru le- a arătat cursanţilor că este mai uşor 
şi mai bine să rămânem credincioşi decât să ne întoarcem 
la credinţă după ce ne- am îndepărtat de aceasta. Moroni 
l- a acuzat prematur pe judecătorul- şef Pahoran că şi- ar fi 
neglijat îndatoririle, iar cursanţii au învăţat din răspunsul lui 
Pahoran că putem alege să nu ne simţim jigniţi de cuvintele 
sau faptele altora. De asemenea, cursanţii au învăţat că, 
atunci când suntem uniţi cu alţii în neprihănire, suntem mai 
puternici în luptele noastre împotriva răului, aşa cum au 
demonstrat Moroni şi Pahoran.

Introducere
Deoarece această lecţie cuprinde 19 capitole din Cartea lui 
Alma, nu veţi putea să predaţi sau să subliniaţi tot contextul 
istoric şi toate doctrinele şi principiile pe care cursanţii le- au 
învăţat pe parcursul săptămânii. Următoarele sugestii de predare 
oferă cursanţilor ocazia de a pune în practică adevărurile pe care 
le- au învăţat studiind luptele nefiţilor în luptele din propriile vieţi. 
Studiaţi, rugându- vă, scripturile prezente în această lecţie pentru 
a avea inspiraţia de a sublinia adevărurile asupra cărora cursanţii 
trebuie să se concentreze în timpul lecţiei.

Sugestii pentru predare

Alma 45–63
Având încredere în Dumnezeu şi urmându- şi conducătorii inspi-
raţi, nefiţii reuşesc să- i înfrângă pe lamaniţi.
Înainte de începerea orei, scrieţi, pe tablă, următoarea declaraţie 
a preşedintelui Ezra Taft Benson: „Din Cartea lui Mormon, învă-
ţăm cum trăiesc ucenicii lui Hristos în vremuri de război” (vezi 
„Cartea lui Mormon – cheia de boltă a religiei noastre, Liahona, 
oct. 2011, p. 56).

Rugaţi cursanţii să menţioneze câteva războaie care au avut 
loc în ţara în care locuiesc. Apoi, rugaţi- i să menţioneze câteva 
încercări prin care oamenii ar putea trece în timpul unui război.

Întrebaţi: De ce ar putea fi dificil să fii ucenic al lui Isus Hristos în 
timpul unui război?
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Invitaţi cursanţii să se gândească la războaiele studiate în ultima 
săptămână, consemnate în Alma 45–63. Îi puteţi încuraja să re-
capituleze rapid unele dintre rezumatele capitolelor Alma 45–63. 
Invitaţi- i să menţioneze unele dintre încercările prin care nefiţii 
au trecut în timpul propriilor războaie.

Amintiţi cursanţilor că, deşi nu vom lupta niciodată într- un război 
adevărat, suntem cu toţii implicaţi într- un război spiritual. Invitaţi 
un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedintelui 
Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie, care a descris războiul 
spiritual în care suntem momentan implicaţi. Puteţi să oferiţi 
fiecărui cursant un exemplar al declaraţiei.

„Sunteţi înrolaţi în oastea Domnului din ultima dispensaţie. 
Aceasta nu este o perioadă de pace. Este aşa din timpul vieţii 
premuritoare, de când Satana şi- a organizat forţele împotriva 
planului Tatălui nostru Ceresc. Nu cunoaştem detaliile luptei 
de atunci. Dar cunoaştem un rezultat. Satana şi [ucenicii] lui au 
fost alungaţi pe pământ. Şi, odată cu crearea lui Adam şi a Evei, 
conflictul a continuat. Noi am văzut că ia amploare. Iar scripturile 
ne sugerează că războiul va deveni şi mai violent şi că pierderile 
spirituale de partea Domnului se vor înmulţi” („Om rănit!”, 
Ensign sau Liahona, mai 2009, p. 63).

Rugaţi cursanţii să se uite la afirmaţia preşedintelui Benson, 
scrisă pe tablă. Spune- ţi- le că, fie că vorbim despre un război 
fizic sau unul spiritual, afirmaţia este adevărată. Explicaţi că 
studiul vieţilor ucenicilor care au trăit în timpul războaielor din 
vremurile Cărţii lui Mormon ne poate ajuta să ne dezvoltăm 
calităţi care vor fi importante în propriile noastre lupte spirituale.

Scrieţi, pe tablă, următoarele nume şi referinţe scripturale sau 
pregătiţi- le sub forma unei foi de prezentare. Rugaţi cursanţii să 
aleagă una dintre aceste persoane sau unul dintre grupuri şi să 
studieze despre ea sau despre el. Încercaţi să faceţi în aşa fel în-
cât măcar un cursant să înveţe despre fiecare persoană sau grup.

 1. Moroni – Alma 46:11–21; 48:7–17
 2. Helaman – Alma 48:19–20; 56:2–9; 58:4–12, 32–37
 3. Cei 2.060 de războinici tineri – Alma 53:16–22; 56:47–56; 

57:19–27
 4. Pahoran – Alma 50:39–40; 51:1–7; 61:1–21

Oferiţi cursanţilor câteva minute pentru a studia cât mai multe 
scripturi cu putinţă legate de persoana sau de grupul pe care îl 

aleg. Rugaţi- i să fie pregătiţi să predea membrilor clasei despre 
următoarele idei (puteţi să le scrieţi pe tablă sau să le oferiţi sub 
forma unei foi de prezentare):

• un eveniment din viaţa persoanei sau a grupului care arată că 
oamenii erau ucenici adevăraţi ai Salvatorului;

• una sau mai multe calităţi ale persoanei sau ale membrilor 
grupului care i- a ajutat să rămână curajoşi în timpul războiului 
împotriva lamaniţilor;

• un principiu al Evangheliei pe care îl putem învăţa de la 
această persoană sau de la acest grup care ne poate întări în 
luptele noastre spirituale de astăzi.

Invitaţi cât mai mulţi cursanţi cu putinţă să împărtăşească mem-
brilor clasei ceea ce au învăţat. Puteţi să- i rugaţi pe cursanţi să 
scrie, pe tablă, principiile Evangheliei pe care le- au învăţat.

Puteţi să adresaţi următoarele întrebări pentru a- i ajuta pe 
cursanţi să pună în practică ceea ce au învăţat studiind Alma 
45–63:

• Gândiţi- vă la calităţile unui ucenic al lui Isus Hristos pe care 
le- aţi văzut la oamenii care au trăit în timpul războaielor cu 
lamaniţii. Pe care dintre aceste calităţi aţi dori să le dezvoltaţi 
în viaţa voastră? De ce?

• Care sunt câteva dintre luptele spirituale pe care le purtăm as-
tăzi? Cum pot exemplele acestor ucenici ai Salvatorului să vă 
ajute să aveţi credinţă şi curaj în timp ce purtaţi aceste lupte?

Puteţi să împărtăşiţi unul dintre pasajele dumneavoastră favorite 
din Alma 45–63. Depuneţi mărturie că principiile pe care le 
învăţăm din aceste capitole ne pot ajuta să fim ucenici adevăraţi 
ai lui Isus Hristos în timpul războiului spiritual din zilele din urmă.

Unitatea următoare (Helaman 1–9)
Spuneţi cursanţilor că primul capitol din Helaman consemnează 
moartea a trei judecători- şefi. Spuneţi- le că vor găsi răspunsuri 
la următoarele întrebări: Cum au murit judecătorii? Ce miracol 
li s- a întâmplat lui Nefi şi Lehi când au fost în închisoare? Glasul 
cui l- au auzit? Spuneţi cursanţilor că profetul Nefi a putut rezolva 
misterul unei crime prin puterea profeţiei.
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Cartea lui Helaman
De ce studiem această carte?
În timp ce studiază Cartea lui Helaman, 
cursanţii vor învăţa din exemplele şi 
învăţăturile unor bărbaţi importanţi, 
cum ar fi Helaman, fiii săi, Nefi şi Lehi, şi 
Samuel Lamanitul, care s- au supus cu curaj 
Domnului şi au depus mărturie despre El. 
Slujirea acestor bărbaţi demonstrează că 
Dumnezeu oferă putere pentru a- i ajuta pe 
slujitorii Săi să îndeplinească voinţa Sa şi că 
eforturile celor drepţi pot binecuvânta mii 
de oameni. Cursanţii vor învăţa, de ase-
menea, despre efectele devastatoare ale 
mândriei, răutăţii şi combinaţiilor secrete.

Cine a scris această carte?
Mormon a compilat şi prescurtat cronicile 
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 nepot al lui Alma cel Tânăr. 
Helaman a primit consemnările de la 
Şiblon, unchiul lui, şi a slujit ca judecător- 
şef neprihănit al nefiţilor. El i- a învăţat 
pe fiii lui, Nefi şi Lehi, să ţină poruncile, 
să- şi amintească de Mântuitorul lor şi să 
facă din învăţăturile Sale temelia vieţii lor 
(vezi Helaman 5:9–14). Inspiraţi de aceste 
învăţături şi îngrijoraţi de răutatea oa-
menilor, Nefi şi Lehi au predicat pocăinţă 
nefiţilor şi lamaniţilor. Nefi a renunţat la 
poziţia de judecător- şef pentru a face 
acest lucru. După ce mii de lamaniţi au 
fost convertiţi, un profet lamanit, numit 
Samuel, a fost inspirat să predice pocăinţă 
şi să profeţească printre nefiţi. Cartea lui 
Helaman foloseşte informaţiile obţinute 
din cronicile păstrate în timpul domniei 
şi slujirii lui Helaman (Helaman 1–3) şi a 
lui Nefi (Helaman 4–16). Consemnările 
lui Nefi includ profeţiile şi învăţăturile lui 
Samuel Lamanitul.

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Mormon a scris Cartea lui Helaman pentru 
oamenii din zilele din urmă care aveau să 
primească această cronică a lui. Asemănă-
tor celorlalte prescurtări de pe plăcile mari 
ale lui Nefi, Cartea lui Helaman mărturi-
seşte despre misiunea divină şi de mântuire 
a lui Isus Hristos (vezi Helaman 3:27–30; 
5:9–12; 8:13–23; 14:1–29; 16:4–5). 

Când şi unde a fost scrisă?
Cronicile originale folosite ca surse pentru 
Cartea lui Helaman au fost probabil 
scrise între anii 52 î.H. şi 1 î.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.

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
acestei cărţi?
Cartea lui Helaman ilustrează felul în 
care treceau nefiţii de la neprihănire la 
ticăloşie mult mai des decât în oricare altă 
perioadă din istoria lor. Cartea relatează 
multe momente de conflicte, război, crime 
şi combinaţii secrete. De asemenea, ea 
prezintă şi descrie activităţile tâlharilor lui 
Gadianton, ale căror lucrări ale întunericu-
lui au dus în cele din urmă la distrugerea 

nefiţilor (vezi Helaman 2:13–14). Cartea lui 
Helaman este, de asemenea, unică pentru 
că descrie o perioadă în care „cea mai 
mare parte” dintre lamaniţi s- au convertit 
şi „dreptatea lor era mai mare decât cea a 
nefiţilor” (Helaman 6:1). Pe lângă aceasta, 
ea demonstrează puterea pe care o dă 
Dumnezeu profeţilor Săi, aşa cum a fost în 
cazul lui Nefi, când el a anunţat prin inspi-
raţie uciderea judecătorului- şef şi a profeţit 
mărturisirea făcută de fratele judecătorului 
(vezi Helaman 8–9) şi când Nefi a primit de 
la Domnul puterea de pecetluire şi pe care, 
după aceea, a folosit- o pentru a provoca şi 
a pune capăt foametei (vezi Helaman 10–
11). Mai mult, pentru a păstra cuvintele 
lui Samuel, această carte conţine singura 
relatare a predicii unui profet lamanit către 
nefiţi (vezi Helaman 13–15). În această 
predică, Samuel a profeţit semnele naşterii 
şi morţii lui Isus Hristos.

Rezumat
Helaman 1–3 Doi judecători- şefi, 
Pahoran şi Pacumeni, sunt omorâţi. 
Moroniha respinge invazia lama-
niţilor conduşi de Coriantumr. 
Chişcumen este omorât în timp ce 
încearcă să- l asasineze pe Hela-
man, judecătorul- şef nou numit. 
Deşi Gadianton şi tâlharii lui urzesc 
combinaţii secrete, zeci de mii de 
oameni sunt botezaţi în Biserică. 
După moartea lui Helaman, Nefi 
devine judecătorul- şef.

Helaman 4–6 O armată a nefiţilor 
disidenţi împreună cu lamaniţii cap-
turează toate ţinuturile de sud ale 
nefiţilor, inclusiv Zarahemla. Nefiţii 
devin lipsiţi de putere din pricina 
ticăloşiei lor. Nefi cedează scaunul 
de judecată lui Cezoram. Nefi şi Lehi 
îşi duc aminte de cuvintele tatălui 
lor, Helaman, şi se dedică predică-
rii Evangheliei. Mulţi disidenţi se 
pocăiesc şi se întorc la nefiţi. După 
ce Domnul îi protejează, în mod mi-
raculos, pe Nefi şi Lehi în închisoare, 
majoritatea lamaniţilor sunt conver-
tiţi şi înapoiază nefiţilor ţinuturile 
pe care le cuceriseră. În timpul unei 
perioade de prosperitate, tâlharii 
lui Gadianton se înmulţesc. Mulţi 
dintre nefiţi se unesc în ticăloşia 

lor, acest lucru ducând la corupţia 
guvernului nefit.

Helaman 7–12 Nefi se roagă în 
turnul din grădina sa şi avertizează 
poporul să se pocăiască. El citează 
mărturiile multora care au profeţit 
despre Hristos. De asemenea, el 
anunţă că Seezoram, judecătorul- 
şef, a fost ucis de fratele său, 
Seantum. Nefi primeşte puterea 
de pecetluire şi continuă să pre-
dice pocăinţa. El Îi cere Domnului 
să înlocuiască războaiele nefiţilor 
cu foamete şi, după ce oamenii se 
pocăiesc, rugăciunile lui aduc ploaie 
pentru a pune capăt foametei. 
După o scurtă perioadă de prospe-
ritate şi pace, neînţelegerile şi tică-
loşia se răspândesc printre oameni. 
Mormon deplânge căile instabile şi 
nesăbuite ale oamenilor. 

Helaman 13–16 Samuel Lamanitul îi 
avertizează pe nefiţi să se pocăiască, 
profeţeşte despre distrugerea lor 
finală şi prevesteşte semnele naşterii 
şi morţii lui Isus Hristos. Cei care cred 
cuvintele lui sunt botezaţi. Totuşi, 
cei mai mulţi dintre oameni îl res-
ping pe Samuel şi nu acceptă sem-
nele şi minunile care sunt arătate.
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Helaman 1–2
Introducere
După ce Pahoran a murit, printre nefiţi au apărut 
neînţelegeri cu privire la cine ar trebui să fie următorul 
judecător- şef. Fiul său, Pahoran, a fost numit de către 
glasul poporului. Cu toate acestea, noul judecător- şef a 
fost ucis de către Chişcumen, care a acţionat în numele 

unei combinaţii secrete. Profitând de această neînţele-
gere şi divizare, lamaniţii au cucerit oraşul Zarahemla. 
Nefiţii au redobândit Zarahemla, iar Chişcumen a fost 
ucis în timp ce încerca să- l omoare pe Helaman (fiul lui 
Helaman), noul judecător- şef.

Sugestii pentru predare

Helaman 1
Neînţelegerile i- au divizat pe nefiţi şi au permis lamaniţilor să cucerească 
Zarahemla.
Înainte de a începe ora, scrieţi pe tablă următoarele:

Helaman 1:1–4. Care au fost cauzele neînţelegerilor şi divizării nefiţilor? 
Helaman 1:5–8. Cine a fost numit judecător- şef şi cum au reacţionat cei doi fraţi ai săi?

Pentru a începe lecţia, invitaţi- i pe cursanţi să descrie diferenţele dintre a discuta o pro-
blemă şi a se certa cu privire la o problemă. Dacă au nevoie de lămuriri pentru a înţelege 
aceste diferenţe, rugaţi- i să se gândească la următoarele situaţii şi să identifice care dintre 
ele sunt exemple de ceartă. (Ei ar trebui să identifice a doua şi a treia situaţie.)
 1.  Explicarea punctului vostru de vedere prin putere de convingere şi fapte 

prieteneşti.
 2.  Afişarea lipsei de respect faţă de o persoană ale cărei puncte de vedere sunt dife-

rite de ale voastre. 
 3.  Faptul de a considera că impunerea unui punct de vedere este mult mai impor-

tantă decât fericirea unei alte persoane.
Invitaţi- i pe cursanţi să caute, în timp ce studiază Helaman 1, care sunt pericolele la care 
duce cearta. Îndemnaţi pe fiecare să se gândească la moduri în care spiritul de ceartă poate 
fi evident în viaţa lor. 
Rugaţi- i pe cursanţi să citească în gând pasajele din scripturi pe care le- aţi scris pe tablă, 
căutând răspunsuri la întrebările corespunzătoare. Invitaţi- i să spună ce au găsit.
Desenaţi o cărare pe tablă şi scrieţi pe ea cuvântul ceartă.

Explicaţi că cearta poate fi ca o cărare care duce la alte păcate şi consecinţe negative. 
Invitaţi un cursant să citească Helaman 1:9 cu glas tare.
Rugaţi- i pe membrii clasei să identifice la ce a dus, în cele din urmă, cearta din rândul nefi-
ţilor. (Crimă.) Scrieţi crimă pe tablă, undeva de- a lungul cărării pe care aţi desenat- o.
Invitaţi- i pe cursanţi să citească în gând Helaman 1:10–12, identificând ce au făcut Chişcu-
men şi cei care îl trimiseseră pentru a ascunde crima pe care el o comisese.
• De ce doreau Chişcumen şi cei care îl urmau să păstreze faptele lor în secret? 

ceartă
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• Care sunt câteva dintre exemplele, din zilele noastre, de oameni care încearcă să- şi păs-
treze secrete faptele nedrepte? (Răspunsurile ar putea include: minciuna faţă de părinţi 
sau în interviuri cu episcopul sau preşedintele de ramură.) 

• De ce ar fi neînţelept să ajuţi pe cineva să- şi ascundă păcatele?
Invitaţi un cursant să citească Helaman 1:18–21 cu glas tare. Rugaţi- i pe membrii clasei să 
urmărească şi să identifice alte consecinţe ale certurilor dintre nefiţi. În timp ce cursanţii 
prezintă ce au găsit, rugaţi- i să scrie răspunsurile lor undeva pe cărarea de pe tablă. Puteţi, 
de asemenea, să- i invitaţi să propună şi să scrie alte consecinţe ale certurilor pe care le- au 
văzut ei.
Rezumaţi Helaman 1:22–30, explicând că, după ce lamaniţii au cucerit Zarahemla, armatele 
nefite i- au învins într- o bătălie în care mulţi au fost ucişi.
Invitaţi- i pe cursanţi să rezume un principiu cu privire la ceartă pe care l- au învăţat stu-
diind Helaman 1. Un principiu pe care cursanţii l- ar putea identifica este că cearta ne face 
vulnerabili la influenţa adversarului. Puteţi scrie aceasta pe tablă.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine acest principiu şi să- l pună în practică în 
viaţa lor, puteţi adresa următoarele întrebări:
• Dacă o tânără fată s- a certat cu părinţii ei cu privire la prietenii săi, cum poate afecta 

acest lucru atitudinea sa faţă de sfatul părinţilor referitor la alte aspecte ale vieţii ei?
• Dacă fraţii s- au certat, cum ar putea comportamentul lor influenţa relaţia lor pe termen 

lung? Cum ar putea influenţa acest lucru întreaga familie?
• Cum poate cearta dintr- o episcopie sau ramură să- i facă pe membrii Bisericii mai vulne-

rabili la atacurile lui Satana?
• Dacă un tânăr băiat este supărat pe cineva din cvorumul preoţiei din care face parte, cum 

pot afecta sentimentele sale acţiunile lui în Biserică? Cum pot afecta ele prezenţa lui la 
Biserică?

• Cum pot sentimentele de ceartă să ne slăbească puterea de a rezista ispitei?
Invitaţi- i pe cursanţi să sugereze alte situaţii în care cearta ne poate face slabi şi vulnerabili 
în faţa planurilor adversarului.
Acordaţi cursanţilor timp pentru a se gândi la aspecte din viaţa lor în care ei pot avea sen-
timente de ceartă. Invitaţi- i să identifice o atitudine pe care o pot adopta pentru a evita un 
comportament certăreţ.

Helaman 2
Helaman devine judecător- şef şi slujitorul lui îl împiedică pe Chişcumen să- i ia 
viaţa.
• De ce este mai bine să corectezi o faptă nedreaptă decât să o ascunzi?
• De ce ar dori cineva să ascundă un lucru pe care l- a făcut?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Helaman 2:3–4 şi D&L 58:43. 
• Conform celor relatate în aceste versete, care este diferenţa dintre modul în care doreşte 

Domnul să tratăm păcatele şi modul în care tâlharii lui Gadianton au tratat păcatele?
Explicaţi că, în Helaman 2, citim despre încercarea lui Chişcumen de a- l ucide pe Helaman, 
noul judecător- şef. Rugaţi- i pe cursanţi să- şi imagineze că sunt jurnalişti desemnaţi să 
raporteze despre încercarea de a- l asasina pe judecătorul- şef. Invitaţi- i să citească Helaman 
2:2–9 cu un coleg şi să scrie textul unui titlu de articol care să rezume ce s- a întâmplat. 
Rugaţi câţiva cursanţi să citească membrilor clasei titlurile de articol scrise de ei.
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Helaman 2:10–11, căutând măsura luată de Hela-
man împotriva tâlharilor lui Gadianton. Rugaţi un cursant să rezume aceste versete.
Explicaţi că banda lui Gadianton este un exemplu de combinaţie secretă. Invitaţi un cursant 
să citească Helaman 2:12–14 cu glas tare. Rugaţi- i pe membrii clasei să identice efectul pe 
care acea combinaţie secretă l- a avut asupra nefiţilor.
• Ce putem învăţa din aceste versete despre pericolul combinaţiilor secrete? (În timp ce 

cursanţii răspund, asiguraţi- vă că următorul adevăr este clar: Combinaţiile secrete pot 
duce la distrugerea societăţilor. Puteţi explica, de asemenea, că pe lângă faptul că au 

Să identificăm 
doctrinele şi 
principiile
Uneori, cursanţii enunţă 
doctrine sau principii 
când răspund la între-
bări sau rezumă ceea 
ce au învăţat dintr- un 
fragment de scripturi. 
Deoarece ei nu îşi dau 
seama, uneori, că enunţă 
un adevăr fundamental, 
poate fi util să îl scrieţi 
pe tablă sau să- i îndem-
naţi pe cursanţi să- l scrie 
în caietele lor pentru 
seminar sau în jurna-
lele lor pentru studiul 
scripturilor. 
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dus la distrugerea nefiţilor, combinaţiile secrete au dus la distrugerea iarediţilor, despre 
care cursanţii vor citi în Cartea lui Eter; vezi Eter 8:20–21.)

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului M. Russel Ballard, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli. Rugaţi- i pe cursanţi să fie atenţi la exemplele de combinaţii secrete din ziua 
de astăzi:

„Cartea lui Mormon ne învaţă că acele combinaţii secrete angajate în 
nelegiuiri reprezintă o problemă serioasă, nu doar pentru anumite persoane 
şi familii, ci şi pentru civilizaţii întregi. Printre combinaţiile secrete din zilele 
de astăzi se numără bandele criminale, traficanţii de droguri şi clanurile de 
crimă organizată. …
Dacă nu suntem atenţi, combinaţiile secrete de astăzi pot obţine putere şi 
influenţă tot atât de repede şi tot atât de complet cum au făcut în timpurile 

Cărţii lui Mormon …
[Diavolul] foloseşte combinaţiile secrete, inclusiv bandele criminale, «din generaţie în 
generaţie, în măsura în care [el] poate să acapareze inimile copiilor oamenilor». [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 Mor-
mon. 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” („Standing for Truth and Right”, Ensign, nov. 
1997, p. 38).
Invitaţi- i pe cursanţi să mediteze la modurile în care pot pune în practică învăţăturile vârst-
nicului Ballard. Invitaţi- i să scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul 
scripturilor despre ceea ce vor face pentru a evita sub orice formă combinaţiile secrete şi 
ceea ce vor face pentru a „[adopta] o atitudine fermă faţă de adevăr şi dreptate” în comu-
nităţile lor.

Comentarii şi informaţii generale
Helaman 1:1–21. Cearta este distructivă
Cartea lui Helaman relatează despre o perioadă de 
mare ticăloşie care exista printre nefiţi. Tâlharii lui 
Gadianton s- au înmulţit şi oamenii au trecut prin cicluri 
de ticăloşie, distrugere şi pocăinţă, doar pentru a se 
întoarce la ticăloşie. Multe dintre aceste greutăţi au 
început cu certurile descrise în primul capitol din Cartea 
lui Helaman. Unii oameni consideră că cearta este un 
păcat mic. Totuşi, următoarele două declaraţii, făcute 
de profeţi din zilele din urmă, subliniază seriozitatea 
acestui păcat:

Preşedintele James E. Faust, din Prima Preşedinţie, ne- a 
avertizat: „Când există ceartă, Spiritul Domnului se va 
îndepărta, indiferent de cine este vinovat” („What I 
Want My Son to Know before He Leaves on His Mis-
sion”, Ensign, mai 1996, p. 41).

Vârstnicul Joseph B. Wirthlin, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a avertizat: „Păcatele corupţiei, 
necinstei, certurilor, disputei şi alte rele din această lume 

nu sunt aici din întâmplare. Ele sunt dovada eforturilor 
neîntrerupte ale lui Satana şi ale celor care îl urmează. 
El foloseşte orice instrument sau mijloc care îi este dis-
ponibil pentru a ne amăgi, a ne deruta şi a ne induce în 
eroare” („Deep Roots”, Ensign, nov. 1994, p. 76).

În contrast cu impactul distructiv al certurilor, preşedin-
tele Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie, a subliniat 
unitatea şi pacea pe care le aduce Spiritul Domnului:

„Acolo unde oamenii au acel Spirit cu ei, ne putem aş-
tepta la armonie. Spiritul aduce mărturia despre adevăr 
în inimile noastre, care îi uneşte pe cei care împărtăşesc 
acea mărturie. Spiritul lui Dumnezeu nu generează 
niciodată ceartă (vezi 3 Nefi 11:29). El nu generează 
niciodată sentimente de superioritate între oameni care 
conduc la ceartă (vezi Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 
a 13- a ediţie. [1963], p. 131.) El aduce pace interioară şi 
sentimente de înţelegere cu ceilalţi. El uneşte suflete. 
O familie unită, o Biserică unită şi o lume în care există 
pace se bazează pe suflete unite”(„That We May Be 
One”, Ensign, mai 1998, p. 67).
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Introducere
În această perioadă din istoria Cărţii lui Mormon, nefiţii 
s- au bucurat de vremuri de pace dar, de asemenea, au 
trecut prin momente de conflicte. Zeci de mii de nefiţi 
s- au alăturat Bisericii pe timp de pace. După acest in-
terval de timp de mare prosperitate, mândria a început 

să pătrundă în inimile oamenilor. Totuşi, cei mai umili 
membri ai Bisericii au crescut în credinţă, în ciuda faptu-
lui că au fost persecutaţi de către cei mândri. Din cauza 
ticăloşiei existente printre mulţi nefiţi, ei au pierdut 
toate ţinuturile lor sudice, în favoarea lamaniţilor. 

LECŢIA 107

Helaman 3–4

Sugestii pentru predare

Helaman 3
Mulţi nefiţi migrează spre miazănoapte, în timp ce Biserica prosperă în mijlocul 
ticăloşiei şi persecuţiei.
Scrieţi următoarele cuvinte pe tablă (puteţi face aceasta înainte de începerea orei):

Oameni din… (numele ţării voastre)
Oameni din … (numele oraşului vostru)
Oameni din episcopia sau ramura mea
Oameni din familia mea
Eu

Întrebaţi- i pe cursanţi pe care dintre toţi oamenii din lista de pe tablă cred ei că îi pot 
controla. Apoi, rugaţi- i să ridice mâinile dacă au fost vreodată descurajaţi din cauza faptelor 
altora. Rugaţi- i să ţină mâinile ridicate dacă au fost descurajaţi recent din cauza faptelor 
nedrepte ale altora. Explicaţi că, în timp ce vor studia Helaman 3, ei vor înţelege ceea ce pot 
face atunci când cei din jurul lor nu trăiesc conform principiilor Evangheliei.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 3:1–2. Rugaţi- i pe membrii clasei să 
urmărească textul, căutând apariţiile expresiei „niciun conflict”. Invitaţi- i pe cursanţi să 
citească în gând Helaman 3:3, 19, identificând cuvinte sau expresii care ilustrează cum s- au 
schimbat lucrurile printre nefiţi.
• De ce credeţi că nefiţii s- au schimbat atât de repede, trecând de la o perioadă în care nu 

a fost niciun conflict la una cu multe conflicte? 
Rezumaţi Helaman 3:3–16, explicând că, în această perioadă de conflicte, mulţi nefiţi au 
emigrat spre miazănoapte. 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 3:20. Rugaţi- i pe membrii clasei să 
identifice în ce mod a fost descris Helaman în această perioadă de conflicte.
• Ce anume vă impresionează din exemplul lui Helaman în această perioadă de conflicte? 

(În timp ce cursanţii răspund, le puteţi sugera să marcheze cuvântul întotdeauna în Hela-
man 3:20.) 

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Helaman 3:22–26 şi să identifice cum s- a schimbat 
situaţia printre nefiţi.
• De ce au fost conducătorii Bisericii uimiţi?
• Ce putem învăţa din aceste versete despre posibila influenţă pe care o are Biserica asupra 

oamenilor? 
Amintiţi- le cursanţilor că, în timp ce Mormon pregătea relatarea Cărţii lui Mormon, el a 
indicat, uneori, lecţii pe care el le dorea să fie învăţate de către cititori din anumite consem-
nări. În cazul capitolului Helaman 3, el a folosit expresiile „astfel, noi putem vedea”, „astfel 
noi vedem” şi „noi vedem” pentru a- şi prezenta lecţiile. Invitaţi- i pe cursanţi să citească în 

Identificarea 
expresiilor „şi 
astfel vedem”
Pregătind Cartea lui 
Mormon, profetul Mor-
mon a folosit, uneori, 
expresii, cum ar fi „şi 
astfel noi vedem” pentru 
a sublinia adevărurile pe 
care dorea să le predea. 
Subliniind aceste expresii 
în Helaman 3, îi puteţi 
pregăti pe cursanţi să 
descopere lecţiile pe care 
Mormon le- a avut în 
vedere în alte părţi ale 
Cărţii lui Mormon. 
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gând Helaman 3:27–30 şi să identifice ce lecţii dorea Mormon să învăţăm. După ce cursan-
ţii spun ce au găsit, întrebaţi:
• Ce dorea Mormon să ştim noi despre cuvântul lui Dumnezeu?
Acordaţi cursanţilor puţin timp pentru a medita la modul în care studiul scripturilor le- a 
dat posibilitatea să obţină binecuvântări ca acelea promise în Helaman 3:29. Aveţi în vedere 
să rugaţi câţiva cursanţi să împărtăşească experienţele lor. 
Explicaţi că restul capitolului Helaman 3 relatează despre modul în care trufia care s- a răs-
pândit printre nefiţi după o perioadă de mare prosperitate. Mulţi membri umili ai Bisericii 
au avut parte de persecuţii din partea altor membri ai Bisericii cărora trufia le intrase în 
inimă. Citiţi cu glas tare situaţiile următoare. Rugaţi- i pe cursanţi să se gândească la mo-
mentele în care au cunoscut sau au trecut prin situaţii similare.
 1.  O tânără fată râde de o altă fată din episcopia ei.
 2.  Un tânăr băiat necăjeşte un membru din cvorumul său pentru că este prea dornic 

să răspundă la întrebările din clasă sau pentru că se oferă voluntar să realizeze îndatori-
rile preoţiei. 

 3.  Un grup de tineri băieţi dintr- o episcopie exclude un alt băiat din conversaţiile şi 
activităţile lor din afara Bisericii.

 4.  Un grup de tinere fete face remarci jignitoare cu privire la îmbrăcămintea purtată 
de alte tinere fete.

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 3:33–34. Rugaţi- i pe membrii clasei să 
identifice asemănări dintre situaţiile nefiţilor şi situaţiile descrise mai jos. După ce cursanţii 
au avut timp suficient să răspundă, adresaţi- le următoarele întrebări:
• De ce credeţi că persecutarea membrilor Bisericii de către alţi membri ai Bisericii era 

considerată „un mare rău” printre nefiţi?
• Care dintre principiile Evangheliei sunt încălcate atunci când jignim sau suntem neo-

menoşi faţă de alţi membri? Cum putem să ne întărim dragostea faţă de surorile noastre 
sfinte şi fraţii noştri sfinţi?

Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Helaman 3:35 şi să identifice modul în care a 
răspuns partea cea mai umilă dintre nefiţi la persecuţiile suferite.
• Ce s- a întâmplat cu credinţa oamenilor persecutaţi, a crescut, s- a micşorat sau a rămas 

aceeaşi?
• Care dintre acţiunile întreprinse de cei persecutaţi au contribuit la creşterea credinţei 

lor? (Ei au postit şi s- au rugat deseori, au căutat să fie umili şi şi- au supus inimile lor lui 
Dumnezeu.)

• Pe lângă o creştere a credinţei, la ce altceva au dus acţiunile nefiţilor umili? (Bucurie, 
consolare şi purificarea şi sfinţirea inimilor lor.)

Scrieţi pe tablă următoarele: Când noi…, credinţa noastră în Isus Hristos va creşte, în ciuda 
persecuţiei şi a încercărilor. Rugaţi- i pe cursanţi să completeze această afirmaţie bazându- se 
pe ceea ce au învăţat din Helaman 3:33–35. Puteţi să invitaţi câţiva cursanţi să împărtă-
şească modul în care au completat această afirmaţie. Deşi răspunsurile cursanţilor pot fi 
diferite, asiguraţi- vă că ele exprimă următorul adevăr: Când noi căutăm să trăim drept, 
credinţa noastră în Isus Hristos va creşte, în ciuda persecuţiei şi a încercărilor. Pentru 
a- i ajuta pe cursanţi să- şi aprofundeze înţelegerea învăţăturilor din aceste versete, puteţi să 
le adresaţi următoarele întrebări:
• Cum v- au ajutat rugăciunea şi postul într- o perioadă de persecuţie şi încercări?
• Ce credeţi că înseamnă să- ţi supui inima lui Dumnezeu? 
• De ce este necesară supunerea inimilor voastre lui Dumnezeu pentru a vă spori credinţa 

într- o perioadă de persecuţie sau încercări?
Întrebaţi- i pe cursanţi dacă au simţit vreodată că le creşte credinţa când au răspuns în mod 
drept persecuţiei. Invitaţi câţiva cursanţi să- şi împărtăşească experienţele. Puteţi, de aseme-
nea, să împărtăşiţi o experienţă personală.
Pentru a- i pregăti pe cursanţi să studieze Helaman 4, invitaţi- i să citească, în gând, Hela-
man 3:36. Rugaţi- i să identifice starea generală a nefiţilor. (Trufia nefiţilor creştea, în ciuda 
exemplului celor umili care Îl urmau pe Hristos.) 
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Helaman 4
Din cauza ticăloşiilor, Spiritul Domnului Se retrage de la nefiţi şi lamaniţii câştigă 
toate ţinuturile de sud ale nefiţilor.
Explicaţi că în Helaman 4:4–8 se povesteşte despre o bătălie în care nefiţii s- au luptat 
împotriva lamaniţilor şi nefiţilor disidenţi. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, aceste 
versete. Rugaţi- i pe membrii clasei să urmărească, identificând care ţinuturi nefite au fost 
cucerite în timpul acestei bătălii.
Scrieţi următoarele instrucţiuni pe tablă: (Puteţi să le scrieţi înainte să înceapă ora.) 
Invitaţi- i pe cursanţi să le copieze în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul 
scripturilor. 

Scrieţi trei fraze care ilustrează atitudinea şi acţiunile nefiţilor.
Scrieţi trei fraze care ilustrează ceea ce s- a întâmplat din pricina acestor acţiuni.

Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. Rugaţi echipele să citească împreună Helaman 
4:11–13, 23–26, căutând şi scriind frazele importante conform instrucţiunilor scrise pe tablă.
Invitaţi câteva echipe să spună răspunsurile lor. În timp ce cursanţii prezintă ceea ce au 
scris, le puteţi sugera să marcheze următoarele fraze în scripturile lor: „lăsaţi să se bizuie pe 
tăria proprie” (Helaman 4:13), „ei deveniseră slabi” (Helaman 4:24) şi „astfel au devenit ei 
slabi” (Helaman 4:26). 
Întrebaţi- i pe cursanţi ce principii pot identifica din studiul capitolului Helaman 4. Ajutaţi- i 
să identifice următorul principiu: Mândria şi ticăloşia ne separă de Spiritul Domnului, 
lăsându- ne să ne bizuim doar pe tăria proprie. Puteţi scrie acest principiu pe tablă. De 
asemenea, le puteţi sugera cursanţilor să- l scrie în scripturile lor, lângă Helaman 4:23–24. 
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă acest principiu, invitaţi pe unul dintre ei să vină 
în faţa clasei. Rugaţi- l să- şi imagineze că a fost ales să lupte singur împotriva lamaniţilor. 
Întrebaţi- l ce şanse ar avea împotriva unei armate de mărime considerabilă. Rugaţi un alt 
cursant să vină în faţa clasei şi să stea lângă primul cursant. Întrebaţi- l pe primul cursant 
dacă faptul că are ajutorul celui de- al doilea cursant va creşte şansele lui de a fi victorios 
împotriva forţei inamicului. (Împotriva unei armate de mărime considerabilă, adăugarea 
unui de- al doilea cursant nu va creşte în mod substanţial şansele victoriei.) Apoi, scrieţi 
Domnul pe tablă. Întrebaţi- l pe primul cursant:
• Ce şanse crezi că vei avea să câştigi bătălia dacă- L vei avea pe Domnul de partea ta?
Întrebaţi- i pe cursanţi care este legătura acestei activităţi cu principiul identificat în Hela-
man 4. Aveţi în vedere următoarea întrebare: 
• În experienţele nefiţilor, a fi lăsat să te bizui pe tăria proprie însemna pierderea bătăliilor 

şi a ţinuturilor. Ce „bătălie” am putea pierde dacă nu- L avem pe Duhul Sfânt cu noi?
Rugaţi- i pe cursanţi să mediteze asupra unui lucru pe care îl pot face pentru a menţine 
tovărăşia Duhului Sfânt în viaţa lor şi invitaţi- i să- l facă. Împărtăşiţi- vă mărturia despre 
importanţa Spiritului în viaţa dumneavoastră.
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Comentarii şi informaţii generale
Helaman 3:33–34, 36; 4:12. Efectul mândriei 
asupra Bisericii.
Mormon a subliniat că mândria nu făcea parte din 
Biserica Domnului dar că, din cauza bogăţiilor nespus 
de mari, aceasta început să intre în inimile unora dintre 
membrii Bisericii (vezi Helaman 3:33, 36).

Preşedintele Ezra Taft Benson ne- a învăţat:

„Gândiţi- vă cât ne- a costat mândria în trecut şi cât ne 
costă acum în propriile noastre vieţi, în familiile noastre 
şi în Biserică.

Gândiţi- vă la pocăinţa care ar fi trebuit să aibă loc cu 
vieţi schimbate, căsătorii menţinute şi cămine întărite, 

dacă mândria nu ne împiedica să ne mărturisim păca-
tele şi să le abandonăm. (Vezi D&L 58:43.)

Gândiţi- vă la mulţi care sunt membri mai puţin activi în 
Biserică deoarece au fost ofensaţi şi mândria lor nu îi lasă 
să ierte sau să se ospăteze din plin la masa Domnului. 

Gândiţi- vă la zecile de mii de tineri băieţi şi cupluri care 
ar fi putut să fie în misiuni dacă mândria nu i- ar fi reţi-
nut să- şi supună inimile în Dumnezeu (vezi Alma 10:6; 
Helaman 3:34–35).

Gândiţi- vă cât ar fi înaintat munca în templu dacă 
timpul petrecut în această slujire divină ar fi fost mai 
important decât multe preocupări pline de mândrie 
care ne solicită timpul” („Beware of Pride”, Ensign, mai 
1989, p. 6).
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Introducere
Nefiţii au continuat în ticăloşenie până când majorita-
tea dintre ei a ales ticăloşenia mai presus de dreptate. 
Nefi şi Lehi se dedică propovăduirii cuvântului lui Dum-
nezeu. Tatăl lor, Helaman, îi învăţase să- şi amintească 
de Mântuitorul lor şi să facă astfel încât El să fie temelia 

vieţilor lor. După ce au predicat nefiţilor, Nefi şi Lehi 
au predicat lamaniţilor, care i- au aruncat în închisoare. 
Domnul i- a eliberat într- un mod miraculos şi majorita-
tea lamaniţilor s- a pocăit şi convertit la Evanghelie.

LECŢIA 108

Helaman 5

Sugestii pentru predare

Helaman 5:1–13
Helaman îi sfătuieşte pe fiii săi să ţină poruncile lui Dumnezeu, să predice Evan-
ghelia şi să- şi amintească de puterea mântuitoare a lui Isus Hristos.
Înaintea de a începe ora, pregătiţi şase benzi de hârtie pentru a le expune. Pe prima trebuie 
să fie scris numele dumneavoastră. Celelalte cinci trebuie să conţină următoarele cuvinte şi 
expresii: Părinţi, Ispăşirea lui Isus Hristos, Profeţi, Pocăinţa duce la salvare şi Ţineţi poruncile.
Daţi fiecărui cursant o bucată mică de hârtie. Explicaţi că le veţi arăta repede şase benzi 
de hârtie pe care sunt scrise câteva cuvinte. Apoi, ei vor scrie, din memorie, acele cuvinte. 
Arătaţi cursanţilor, pe rând, câte o bandă de hârtie.
Rugaţi- i pe cursanţi să scrie cuvintele pe care şi le amintesc. Apoi, arătaţi- le cele şase benzi 
de hârtie din nou. Întrebaţi:
• A fost uşor sau greu să vă amintiţi aceste cuvinte şi fraze?
• Ce importanţă credeţi că a avut faptul că vi s- a spus dinainte că trebuie să vă aduceţi 

aminte ce era pe benzile de hârtie?
Rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedintelui Spencer W. Kimball. 
Invitaţi- i pe membrii clasei să asculte cu atenţie ce a spus el despre importanţa de a ne 
aduce aminte învăţăturile Evangheliei pe care le- am primit.

„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 rostită la adunarea învăţătorilor de religie ai SEB, 28 iunie 1968],  
p. 5, si. lds. org).

Explicaţi membrilor clasei că, astăzi, vor învăţa despre doi oameni care au adus schimbări 
în vieţile altor mii de oameni pentru că ei şi- au amintit şi s- au condus după anumite ade-
văruri. Îndrumaţi- i pe cursanţi să mediteze, în timpul lecţiei de astăzi, asupra lucrurilor pe 
care cred că Domnul doreşte ca ei să şi le amintească.
Recapitulaţi Helaman 5:1–4. Explicaţi că, din cauza ticăloşiei oamenilor, Nefi a renunţat să 
mai fie judecător- şef astfel încât el şi fratele lui Lehi să se poată dedica predicării cuvântului 
lui Dumnezeu.
Scrieţi următoarele trimiteri la scripturi pe tablă. (Nu includeţi cuvintele scrise între paranteze.)

Helaman 5:5–7 (Ţineţi poruncile; aduceţi- vă aminte de exemplele drepte ale strămoşilor.)
Helaman 5:9–11 (Aduceţi- vă aminte de ispăşirea lui Hristos; aduceţi- vă aminte că noi nu pu-
tem fi salvaţi în păcatele noastre, ci putem fi salvaţi de păcatele noastre prin pocăinţă şi puterea 
ispăşirii.)
Helaman 5:12 (Aduceţi- vă aminte că Isus Hristos trebuie să fie temelia noastră.) 

Invitaţi- i pe cursanţi să citească versetele scrise pe tablă, căutând cuvintele aduceţi- vă 
aminte. Puteţi să le sugeraţi să marcheze această expresie de fiecare dată când apare. Apoi, 
acordaţi cursanţilor câteva minute pentru a citi, în gând, aceste pasaje căutând ce dorea 

Predaţi cu ajutorul 
Spiritului Sfânt
Când vă pregătiţi să pre-
daţi, rugaţi- vă ca Duhul 
Sfânt să vă însoţească 
pe dumneavoastră şi pe 
cursanţi.



399

HeLaMan 5

Helaman ca fiii lui să- şi aducă aminte. Invitaţi- i pe cursanţi să spună ce au găsit. Puteţi 
scrie răspunsurile lor pe tablă lângă trimiterile corespunzătoare la scripturi.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să analizeze şi să înţeleagă aceste versete, adresaţi următoarele 
întrebări:
• Cum vă poate ajuta faptul de a vă aminti de exemplele drepte ale altora să „faceţi ceea ce 

este bun”?
• Ce faceţi pentru a vă aminti de ispăşirea lui Isus Hristos?
Scrieţi următoarea afirmaţie pe tablă: Dacă noi…, Satana nu va avea putere asupra noastră.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare Helaman 5:12. Rugaţi- i pe membrii clasei să 
urmărească şi să caute un mod de a completa afirmaţia de pe tablă. Deşi cursanţii pot folosi 
diferite cuvinte, asiguraţi- vă că ei exprimă faptul că dacă noi ne clădim temelia pe stânca 
lui Isus Hristos, Satana nu va avea putere asupra noastră. Puteţi să- i invitaţi pe cursanţi 
să marcheze în Helaman 5:12 expresiile care exprimă acest principiu. Subliniaţi că Hela-
man 5:12 este o scriptură de bază. Puteţi să le sugeraţi cursanţilor să marcheze acest verset 
într- un mod distinct, astfel încât să poată să îl localizeze uşor.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă principiul ilustrat în acest verset, construiţi un mic turn 
sau o casă din obiecte (cum ar fi cuburi sau cărţi) şi adresaţi întrebări, cum ar fi următoarele: 
• De ce este esenţial ca o clădire să aibă o temelie puternică?
• Ce credeţi că înseamnă să ne clădim temelia pe stânca lui Isus Hristos?
• Care sunt promisiunile făcute celor care îşi clădesc temelia pe „stânca Mântuitorului 

nostru”?
• Ce putem face pentru a ne clădi temelia pe stânca lui Isus Hristos? (Puteţi să- i întrebaţi 

pe cursanţi în ce fel adevărurile predicate în Helaman 5:6–11 exemplifică moduri în care 
ne putem clădi temelia pe stânca lui Isus Hristos.)

Puteţi să subliniaţi că faptul de a clădi temelia pe stânca Salvatorului nu va împiedica ata-
curile lui Satana, dar ne va da tărie să le respingem. 
• Când aţi putut rezista ispitelor sau îndura încercări deoarece temelia voastră a fost clă-

dită pe stânca lui Isus Hristos?
Depuneţi mărturie despre tăria pe care aţi primit- o pentru că v- aţi clădit temelia pe stânca 
lui Isus Hristos. Acordaţi cursanţilor timp pentru a descrie în caietele pentru seminar sau în 
jurnalele pentru studiul scripturilor un mod prin care se vor strădui mai mult să clădească 
temelia lor pe stânca Mântuitorului lor.

Helaman 5:14–52
Domnul îi apără pe Nefi şi Lehi în închisoare şi mulţi lamaniţi sunt convertiţi.
Rezumaţi Helaman 5:14–19 explicând că Nefi şi Lehi au predicat Evanghelia cu mare pu-
tere printre nefiţi şi lamaniţi. Drept rezultat, mulţi nefiţi disidenţi s- au întors la credinţă. În 
Zarahemla şi în regiunile dimprejur au fost botezaţi 8.000 de lamaniţi.
Transcrieţi următorul tabel pe tablă. Împărţiţi membrii clasei în echipe de câte doi şi rugaţi 
fiecare echipă să copieze tabelul pe o bucată de hârtie. Rugaţi echipele să lucreze împreună 
şi să citească pasajele scrise pe tablă şi, apoi, să schiţeze un desen simplu sau să scrie un 
scurt sumar despre ceea ce descrie fiecare pasaj. (În timp ce cursanţii copiază tabelul, 
îndemnaţi- i să lase suficient spaţiu sub fiecare trimitere la scriptură pentru desenele şi 
rezumatele lor.)

Helaman 5:20–21 Helaman 5:22–25 Helaman 5:26–28

Helaman 5:29–34 Helaman 5:35–41 Helaman 5:42–44

După ce le- aţi acordat suficient timp, invitaţi- i pe cursanţi să prezinte şi să explice pe scurt 
desenele sau rezumatele lor unei alte echipe. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să- şi aprofundeze 
înţelegerea despre învăţăturile din aceste versete, adresaţi- le următoarele întrebări:

Helaman 5:12 
este scriptură de bază. 
Folosiţi ideea de predare 
de la sfârşitul lecţiei 
pentru a- i ajuta pe 
cursanţi să să o 
memoreze.
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• Când lamaniţii au fost umbriţi de un nor de întuneric, ce i- a îndemnat glasul să facă? 
(Vezi Helaman 5:29, 32.)

• Cum descrie Helaman 5:30 glasul?
• Când aţi simţit sau aţi auzit şoaptele „[glasului] liniştit, de o blândeţe deplină”?
• Ce i- a învăţat Aminadab pe fraţii săi să facă pentru a înlătura întunericul (vezi Helaman 

5:41)?
• Ce s- a întâmplat când lamaniţii au ascultat de sfatul lui Aminadab şi au dat dovadă de 

credinţă în Hristos? (Vezi Helaman 5:43–44.)
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Helaman 5:44–47, căutând cuvinte care descriu 
unele rezultate ale pocăinţei. 
• Ce învăţaţi despre pocăinţă din aceste versete? (Ajutaţi- i pe cursanţi să identifice urmă-

torul adevăr: Când ne exercităm credinţa în Isus Hristos şi ne pocăim de păcate, 
Duhul Sfânt va umple inimile noastre cu pace şi bucurie.)

Rezumaţi Helaman 5:48–52, explicând că lamaniţii şi nefiţii disidenţi care au văzut miraco-
lul au mers înainte şi au slujit poporului şi „cea mai mare parte a lamaniţilor” s- a convertit 
la Evanghelie. 
Încurajaţi- i pe cursanţi să se gândească dacă, acum, simt pace şi bucurie în viaţa lor. Dacă 
nu simt aceste lucruri, invitaţi- i să se gândească ce pot face pentru a- şi clădi temelia pe Isus 
Hristos şi a împrăştia norii de întuneric din jurul lor.

Scriptură de bază –Helaman 5:12
Invitaţi- i pe cursanţi să citească Helaman 5:12. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să memoreze 
acest verset, daţi- le câte o foaie albă de hârtie. Rugaţi- i să scrie acest verset pe hârtie folo-
sind doar desene şi litere separate. Pentru cuvintele care sugerează imagini (ca de exemplu, 
stâncă, temelie, vânt, ploaie cu pietre şi furtună), rugaţi- i să schiţeze desene simple. Pentru 
cuvinte care nu sugerează imagini (ca de exemplu, acum şi mei ), rugaţi- i să scrie primele 
litere ale cuvintelor. Invitaţi- i pe cursanţi să exerseze recitirea versetului folosind doar schi-
ţele şi literele pe care le- au desenat şi scris. Puteţi, de asemenea, să- i invitaţi să schimbe 
hârtiile unii cu alţii şi să recite versetul folosind mijloacele de aducere aminte pe care cole-
gii lor le- au desenat şi scris. Îndemnaţi- i să ia hârtiile acasă şi să le aşeze în locuri în care le 
vor vedea des, astfel încât să le poată repeta în vederea memorării acestui pasaj. 
Notă. Având în vedere durata lecţiei de astăzi, puteţi folosi această activitate în altă zi, când 
veţi avea mai mult timp.

Comentarii şi informaţii generale
Helaman 5:12 Cum putem rezista „[vânturilor] 
puternice” ale adversarului?
Preşedintele Spencer W. Kimball ne- a învăţat că trebuie 
să ne ţinem bine de Evanghelia lui Isus Hristos când 
adversarul îşi dezlănţuie forţele împotriva noastră:

„Noi ne confruntăm, de asemenea, cu forţele puternice, 
distructive dezlănţuite de adversar. Păcatele nenu-
mărate, ticăloşia, imoralitatea, degradarea, tirania, 
falsitatea, conspiraţia şi necinstea ne ameninţă pe noi 
toţi. Acestea apar cu putere şi viteză foarte mari şi ne 
vor distruge dacă nu avem grijă. 

Dar pentru noi se trage un semnal de alarmă. Trebuie 
să fim atenţi, să ascultăm şi să fugim de rău pentru 
vieţile noastre veşnice. Fără ajutor noi nu ne putem 

împotrivi acestuia. Trebuie să fugim spre locuri înalte 
sau să ne prindem bine de ceea ce ne poate ajuta să nu 
fim distruşi. Pentru siguranţă, noi trebuie să ne ţinem 
bine de Evanghelia lui Isus Hristos. Ea este protecţia 
noastră împotriva oricăror forţe pe care răul le poate 
aduna. Un profet inspirat din Cartea lui Mormon şi- a 
sfătuit poporul: «Şi acum, fiii mei, aduceţi- vă aminte, 
aduceţi- vă aminte că pe stânca Mântuitorului nostru, 
care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vă 
clădiţi voi temelia voastră ca, atunci când diavolul îşi 
va trimite vânturile lui puternice, da, săgeţile lui în 
vârtejuri, da, atunci când ploaia lui cu pietre şi furtuna 
lui puternică vă va lovi, aceasta să nu aibă nicio putere 
asupra voastră ca să vă târască către adâncul nefericirii 
şi al suferinţei fără de sfârşit» (Helaman 5:12)” („Hold 
Fast to the Iron Rod”, Ensign, nov. 1978, p. 6).
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Helaman 6
Lamaniţii devin oameni drepţi şi luptă împotriva tâlharilor lui Gadianton, în timp 
ce nefiţii cresc în ticăloşie şi îi sprijină pe tâlharii lui Gadianton.
Desenaţi următoarea diagramă în mijlocul tablei:

Influenţa Duhului Sfânt în viaţa voastră

Invitaţi- i pe cursanţi să identifice şi să se gândească la atitudinile şi faptele ce rezultă 
atunci când creşte influenţa Duhului Sfânt în vieţile lor şi cele ce rezultă atunci când scade 
influenţa Duhului Sfânt. 
Explicaţi că Mormon a consemnat că Domnul Şi- a retras Spiritul de la nefiţi şi a început să 
reverse Spiritul Său asupra lamaniţilor (vezi Helaman 6:35–36). Amintiţi- le cursanţilor că 
nefiţii au „[devenit slabi] din cauza păcatului lor” (Helaman 4:26). „Spiritul Domnului nu- i 
mai apăra” (Helaman 4:24) şi ei erau „în pragul distrugerii” (Helaman 5:2).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 6:2. Rugaţi- i pe membrii clasei să 
urmărească textul căutând acţiuni şi fapte care urmau să- i conducă pe nefiţi să continue 
să „[se desăvârşească] pentru o distrugere totală” (Helaman 6:40). În timp ce cursanţii 
prezintă ceea ce au găsit, rugaţi un cursant să scrie răspunsurile lor pe jumătatea de jos a 
tablei, alături sau sub săgeata îndreptată în jos. (Puteţi explica ce înseamnă expresia fără 
pocăinţă: un om care nu se căieşte şi n- are remuşcări.)
Amintiţi- le cursanţilor că, datorită eforturilor misionare ale lui Nefi şi Lehi din anul prece-
dent, mii de lamaniţi din Zarahemla fuseseră botezaţi şi majoritatea lamaniţilor din ţara lui 
Nefi fusese convertită la Evanghelie (vezi Helaman 5:19–20, 50–51). Rugaţi un cursant să 
citească, cu glas tare, Helaman 6:1, 3–5. Invitaţi- i pe membrii clasei să urmărească, găsind 
faptele şi atitudinile care i- au condus pe lamaniţi să se bucure de influenţa crescută a Spiri-
tului. În timp ce cursanţii împărtăşesc ce au găsit, rugaţi un cursant să scrie răspunsurile lor 
în jumătatea de sus a tablei, deasupra sau alături de săgeata îndreptată în sus.
• Ce înseamnă pentru voi să fii ferm şi neclintit în credinţă? (Vezi Helaman 6:1.)
• Cum au răspuns oamenii din Biserică la convertirea lamaniţilor? (Puteţi sublinia că îm-

părtăşirea Evangheliei şi înfrăţirea cu sfinţii poate aduce mare bucurie, chiar dacă suntem 
înconjuraţi de ticăloşie.) 

Rezumaţi Helaman 6:7–14, explicând că, timp de aproximativ trei ani, nefiţii şi lamaniţii 
s- au bucurat de pace. Când industria şi comerţul între ei au crescut, amândouă popoarele 
au prosperat. Apoi, în al şaizeci şi şaselea an al domniei judecătorilor, doi judecători- şefi au 
fost ucişi. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 6:16–17. Rugaţi- i pe mem-
brii clasei să urmărească textul, identificând atitudini şi fapte care au determinat îndepărta-
rea Spiritului de la nefiţi. În timp ce cursanţii împărtăşesc ce au găsit, rugaţi un cursant să 
scrie răspunsurile lor în jumătatea de jos a tablei, alături sau sub săgeata îndreptată în jos.

Introducere
În urma eforturilor misionare ale lui Nefi şi Lehi, lamani-
ţii au crescut în dreptate. Totuşi, nefiţii au devenit tică-
loşi şi au început să- i sprijine pe tâlharii lui Gadianton, 
iar Spiritul Domnului S- a retras de la ei. Nefi a profeţit 

că, dacă nefiţii continuau să trăiască în ticăloşenie, ei 
vor pieri. De asemenea, el a profeţit că, din cauza drep-
tăţii lamaniţilor, Domnul va avea îndurare faţă de ei şi 
nu îi va distruge. 

LECŢIA 109

Helaman 6–7
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Împărtăşiţi cursanţilor dumneavoastră următoarele adevăruri: 
Inima este esenţială pentru supravieţuirea noastră fizică. Ea pompează sânge în trupurile 
noastre astfel încât oxigenul şi substanţele nutritive să ajungă în toate celulele noastre. 
Cam de mărimea unui pumn, inima medie a unui adult pompează 7.570 de litri de sânge 
pe zi. Ea bate de aproximativ 70 de ori pe minut sau 100.000 de bătăi pe zi.
• Cunoscând natura vitală a inimii voastre fizice, ce aţi dori să faceţi să o menţineţi sănătoasă?
Scrieţi următoarele trimiteri din scripturi pe tablă: Helaman 6:17, 21, 26, 28–31. Subliniaţi 
faptul că fiecare verset din aceste referinţe foloseşte cuvântul inimă sau inimi referindu- se 
la inima noastră spirituală. Acordaţi- le cursanţilor timp să studieze aceste versete şi să me-
diteze la răspunsurile următoarelor întrebări. (Pentru a câştiga timp, scrieţi aceste întrebări 
pe tablă înainte de începerea orei sau pregătiţi- le pe foi pe care să le înmânaţi cursanţilor 
pentru a face referire la ele în timp ce studiază versetele scrise pe tablă.) 

De ce credeţi că Satana este atât de interesat de inimile copiilor lui Dumnezeu?
Care dintre lucrurile făcute de nefiţi i- au dat posibilitatea lui Satana să influenţeze inimile lor? 
(Vezi Helaman 6:17.)
Ce se întâmplă unei persoane a cărei inimă este influenţată sau controlată de Satana? (Vezi 
Helaman 6:21, 28, 30–31.)

Invitaţi câţiva cursanţi să răspundă la întrebări. Apoi, rugaţi un cursant să citească, cu glas 
tare, următoarea declaraţie a preşedintelui Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli. Rugaţi- i pe membrii clasei să asculte cu atenţie pentru a identifica acele căi prin 
care Satana încearcă să folosească ispitele pentru a ne influenţa inimile. 

„Diavolul poate oferi revelaţii false, îndemnuri, ispite! De- a lungul întregii 
dumneavoastră vieţi, într- un fel sau altul, adversarul va încerca să vă conducă 
pe un drum greşit.…
Dacă vreodată simţiţi îndemnul să faceţi ceva care vă creează o stare de 
nelinişte, ceva care ştiţi în mintea dumneavoastră că este greşit şi contrar 
principiilor dreptăţii, nu- i acordaţi atenţie!” („Personal Revelation: The Gift, 

the Test, and the Promise”, Ensign, nov. 1994, p. 61). 
Adăugaţi a asculta ispita şi a ceda ispitei la lista din jumătatea de jos a tablei. Invitaţi câţiva 
cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare Helaman 6:20–21, 37–38. Rugaţi- i pe membrii 
clasei să urmărească textul, căutând reacţiile diferite ale lamaniţilor şi nefiţilor faţă de 
influenţa tâlharilor lui Gadianton.
Spuneţi- le cursanţilor că, după ce Mormon a consemnat ce se întâmplase nefiţilor şi lama-
niţilor, el a subliniat lecţiile pe care le putem învăţa din experienţele lor. Scrieţi următoarele 
afirmaţii incomplete pe tablă: 

Nefiţii au pierdut Spiritul deoarece…
Domnul Şi- a revărsat Spiritul asupra lamaniţilor deoarece… 

Invitaţi- i pe cursanţi să citească Helaman 6:34- 36 căutând informaţii care îi vor ajuta să 
completeze afirmaţiile de pe tablă. 
• Bazându- vă pe ceea ce citiţi în aceste versete, cum aţi completa afirmaţiile de pe tablă? 

(Puteţi completa afirmaţiile de pe tablă folosind răspunsurile cursanţilor.)
• Ce ne învaţă aceste versete despre ce putem face pentru a avea Spiritul cu noi? (Deşi cur-

sanţii pot da câteva răspunsuri diferite, asiguraţi- vă că ei exprimă faptul că, atunci când 
credem cuvintele Domnului şi ne supunem lor, El va revărsa Spiritul Său asupra 
noastră. Cursanţii trebuie să exprime, de asemenea, faptul că, atunci când permitem lui 
Satana să ne influenţeze inimile, Spiritul Domnului se va îndepărta de la noi.)

Îndreptaţi atenţia cursanţilor spre lista pe care au scris- o deasupra şi sub săgeţile de pe ta-
blă. Subliniaţi faptul că acţiunile şi atitudinile scrise în jumătatea de sus a tablei reprezintă 
voinţa de a crede cuvintele Domnului, în timp ce acţiunile şi atitudinile din jumătatea de 
jos a tablei reprezintă ticăloşii şi împietrirea inimii.
• Ce faceţi pentru a invita în mod constant influenţa Duhului Sfânt în viaţa voastră şi pen-

tru a nu lăsa influenţa lui Satana să intre în inima voastră? 
• Cum v- a ajutat una dintre acţiunile scrise în jumătatea de sus a tablei să- L invitaţi pe 

Duhul Sfânt în viaţa voastră? (Puteţi să- i invitaţi pe cursanţi să mediteze dacă au făcut 
vreunul dintre lucrurile scrise în jumătatea de jos a tablei şi să se gândească cum au dus 
acestea la o scădere a influenţei Spiritului în vieţile lor.)



403

HeLaMan 6 – 7

Rugaţi- i pe cursanţi să scrie în caietele lor de seminar sau în caietele pentru studiul scriptu-
rilor un lucru pe care îl vor face pentru a invita Spiritul Domnului în vieţile lor. Îndemnaţi- i 
să urmărească până la capăt aceste ţeluri. 

Helaman 7
Nefi predică nefiţilor ticăloşi şi le porunceşte să se pocăiască.
Pentru fiecare dintre întrebările următoare, invitaţi- i pe cursanţi să- şi folosească scriptu-
rile pentru a găsi răspunsurile cât de repede pot. Spuneţi- le să se ridice în picioare când 
au găsit răspunsul. Numiţi prima persoană care s- a ridicat să răspundă la întrebare. Apoi, 
rugaţi- i pe cursanţi să se aşeze înainte de a citi următoarea întrebare.
• Potrivit celor relatate în Helaman 7:1, care a fost numele profetului care s- a reîntors din 

ţara de la miazănoapte?
• Care cuvinte din Helaman 7:2 descriu ceea ce a propovăduit Nefi oamenilor din ţara de 

la miazănoapte? 
• Potrivit celor relatate în Helaman 7:3, de ce a părăsit Nefi ţara de la miazănoapte?
• Potrivit celor relatate în Helaman 7:4, cine ocupase scaunele de judecată înainte ca Nefi 

să se întoarcă în ţara lui Zarahemla?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 7:5 şi rugaţi- i pe membrii clasei să 
identifice modul în care tâlharii lui Gadianton conduceau poporul. 
Rezumaţi Helaman 7:6–12, explicând că, atunci când Nefi a văzut starea poporului său, 
„inima i s- a umplut de supărare” (Helaman 7:6). El s- a urcat într- un turn din grădina lui 
pentru a se ruga şi a deplânge ticăloşia poporului. Când oamenii l- au auzit rugându- se şi 
jelindu- se, o mare mulţime s- a adunat să afle de ce era atât de supărat. El a folosit ocazia 
pentru a- i învăţa.
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Helaman 7:15–16.
• De ce a spus Nefi că oamenii „[trebuie] să [se minuneze]?”
• Ce caută Satana?
Invitaţi- i pe cursanţi să se oprească din citit şi să se gândească la reprezentarea folosită de 
Nefi. După ce Satana pune stăpânire pe inimile oamenilor, el caută să le conducă sufletele 
spre nenorocire veşnică.
• De ce credeţi că Nefi i- a avertizat pe oameni despre intenţiile lui Satana? Ce dorea Nefi 

ca ei să evite? 
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, din Helaman 7:17–22, 26–28. Invitaţi jumătate 
din membrii clasei să identifice păcatele nefiţilor şi rugaţi cealaltă jumătate din clasă să 
identifice consecinţele despre care Nefi avertiza că vor veni dacă poporul nu se pocăieşte.
În timp ce prima jumătate a clasei prezintă ce a găsit, subliniaţi asemănările cu ceea ce este 
scris în partea de jos a tablei. După ce a doua jumătate a clasei prezintă, adresaţi următoa-
rele întrebări:
• Care expresie din Helaman 7:22 indică ceea ce va retrage Domnul de la cei care nu se 

pocăiesc? (Puteţi sugera cursanţilor să marcheze această frază în scripturile lor.)
• Potrivit celor relatate în Helaman 7:28, care este rezultatul atunci când oamenii refuză să 

se pocăiască? (Ei vor pieri. Puteţi să explicaţi că, în cazul nefiţilor, refuzul lor de a se pocăi 
înseamnă că ei urmau să piară atât din punct de vedere fizic, cât şi spiritual.) 

Scrieţi următorul adevăr pe tablă: Dacă refuzăm să ne pocăim de păcatele noastre, vom 
pierde protecţia Domnului şi binecuvântările vieţii eterne.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă acest principiu, invitaţi- i să explice care sunt 
consecinţele posibile pentru oamenii din următoarele situaţii: (1) Un tânăr băiat refuză să 
se pocăiască de dependenţa de pornografie; (2) prioritatea unei tinere fete este de a deveni 
bine cunoscută şi populară în ciuda faptului că a fost învăţată în mod diferit de părinţii ei; 
(3) deşi a ascultat învăţăturile profeţilor de a cerceta scripturile şi de a se ruga, un tânăr 
băiat refuză să facă vreunul dintre aceste două lucruri.
Invitaţi- i pe cursanţi să mediteze asupra căilor prin care trebuie să se pocăiască. 
Îndemnaţi- i să se pocăiască astfel încât să poată avea, întotdeauna, tăria şi protecţia Dom-
nului în vieţile lor.
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Introducere
După ce Nefi a declarat că oamenii trebuie să se po-
căiască sau altfel vor fi distruşi, judecătorii corupţi au 
incitat poporul împotriva lui Nefi. Unii oamenii l- au 
apărat cu îndrăzneală. Nefi a spus că oamenii care 
resping mărturia lui resping, de asemenea, mărturiile 

tuturor profeţilor care au fost înaintea lui, toţi cei care 
au depus mărturie despre Isus Hristos. Ca dovadă că 
era profet, Nefi a revelat că judecătorul- şef fusese ucis. 
Când cuvintele lui Nefi au fost verificate, unii dintre 
oameni l- au acceptat ca profet.

LECŢIA 110
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Sugestii pentru predare

Helaman 8:1–10
Judecătorii corupţi caută să incite poporul împotriva lui Nefi.
• Care sunt unele dintre influenţele care caută să vă convingă să nu credeţi cuvintele 

profeţilor?
În timp ce cursanţii discută despre această întrebare, rugaţi- l pe unul dintre ei să scrie răs-
punsurile lor pe tablă. Invitaţi- i pe cursanţi să caute idei despre ce ar trebui să facă atunci 
când au de a face cu influenţe asemănătoare celor despre care vor citi azi în Helaman 8. 
Amintiţi- le cursanţilor că Nefi a transmis cu îndrăzneală un mesaj de pocăinţă poporului 
său (vezi Helaman 7). Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, Helaman 
8:1–6. Rugaţi- i pe cei din clasă să urmărească textul, identificând felul în care au reacţionat 
judecătorii la învăţăturile lui Nefi. Puteţi sublinia că unii dintre judecători făceau parte din 
banda secretă a lui Gadianton.
• Care a fost mesajul judecătorilor către popor? (Ei au încercat să convingă poporul să fie 

împotriva lui Nefi.)
• Potrivit celor relatate în Helaman 8:4, de ce nu l- au pedepsit judecătorii pe Nefi? 
Rugaţi- i pe cursanţi să se gândească la ce ar face dacă cineva ar încerca să- i convingă să nu 
ţină seama de cuvintele profeţilor. 
Explicaţi- le cursanţilor că unii oameni s- au exprimat împotriva ideilor judecătorilor. Rugaţi 
un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 8:7–9. Subliniaţi că, asemenea unor oameni 
din mulţime, noi ne putem ridica glasul pentru a- l susţine pe profet, chiar dacă este 
neobişnuit să facem acest lucru.
• Au fost ocazii în viaţa voastră când v- aţi ridicat glasul să- l sprijiniţi pe profetul în viaţă, 

chiar dacă învăţăturile sale nu se bucurau de popularitate? Ce schimbare s- a produs în 
viaţa voastră ca urmare acestui fapt? Cum i- a influenţat acest lucru pe alţi oameni?

Rugaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Helaman 8:10 pentru a găsi ce schimbări au pro-
dus cuvintele acestor oameni.
• Cum s- a schimbat situaţia când unii oameni l- au sprijinit pe profet? De ce credeţi că este 

important pentru noi să facem acest lucru astăzi?
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului M. Russel Ballard, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Trebuie să ne aducem aminte de declaraţia lui Edmund Burke: «Singurul 
lucru de este nevoie pentru ca răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă 
nimic». [Atribuit lui John Barlett, compilaţie, Familiar Quotations, ediţia 15, 
(1980), p. ix.] Trebuie să ne ridicăm glasurile, împreună cu alţi cetăţeni 
îngrijoraţi din întreaga lume, împotriva tendinţelor actuale. Trebuie să 
spunem sponsorilor mijloacelor de informare ofensive că nu se mai poate. 

Trebuie să sprijinim programele şi produsele pozitive şi înălţătoare. Împreună cu vecinii şi 
prietenii care ne împărtăşesc îngrijorarea, putem transmite un mesaj clar celor responsabili 
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de caracterul ofensiv al mijloacelor de informare” („Fie ca glasurile noastre să fie auzite”, 
Ensign sau Liahona, Nov. 2003, p. 18).
• Cum putem rezista influenţelor care încearcă să ne ademenească pentru a ne convinge 

să facem lucruri care sunt contrare cuvintelor profeţilor? 
• Care sunt unele dintre căile potrivite de a protesta împotriva influenţelor rele şi de a 

sprijini cuvintele profeţilor?
Invitaţi- i pe cursanţi să povestească despre o situaţie în care ei sau altă persoană pe care o 
cunosc s- au ridicat împotriva unor asemenea influenţe.

Helaman 8:11–24
Helaman le spune oamenilor că toţi profeţii depun mărturie despre Isus Hristos. 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 8:13. Rugaţi- i pe membrii clasei să 
urmărească şi să identifice ce a spus Nefi că tăgăduiau oamenii. Arătaţi- le cursanţilor ilus-
traţia „Moise şi şarpele de aramă”(62202; Cartea cu picturi inspirate din Evanghelie [2009], 
nr. 16). Rugaţi- i să citească Helaman 8:14–15 şi să identifice ce a spus Moise despre 
Salvator. 
• Care sunt unele căi prin care o persoană poate „privi la Fiul lui Dumnezeu cu credinţă”?
• A avea „spiritul smerit”, după cum se exprimă în Helaman 8:15, înseamnă să fii umil, să 

te pocăieşti şi să fii receptiv la voinţa Domnului. De ce este această atitudine esenţială 
când privim la Salvator?

• Cum ne poate ajuta cunoaşterea misiunii Salvatorului să rezistăm în faţa răului?
Invitaţi- i pe cursanţi să reformuleze învăţătura din Helaman 8:15, folosind propriile cu-
vinte. De exemplu, ei pot spune că, dacă ne concentrăm asupra învăţăturilor lui Isus 
Hristos şi ne exercităm credinţa în El, vom primi viaţa veşnică.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 8:16. Invitaţi- i pe membrii clasei să 
urmărească şi să- i identifice pe alţii care au propovăduit mesajul exprimat în Helaman 8:15. 
Apoi, rugaţi- i pe cursanţi să caute repede în Helaman 8:17–22 numele altor profeţi care au 
depus mărturie despre Hristos. Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la multele mărturii 
despre Isus Hristos pe care le- au citit sau auzit de la profeţii din vechime şi profeţii din 
zilele din urmă.
Explicaţi că mulţi oameni l- au respins pe Nefi şi mesajul său. Invitaţi- i pe cursanţi să 
citească Helaman 8:24–26 şi să identifice consecinţele pe care nefiţii le- au avut de îndurat 
deoarece au respins mărturiile profeţilor.
• De ce credeţi că cei care resping adevărul şi se revoltă împotriva lui Dumnezeu suportă, 

în mod constant, consecinţe atât de grave?
• Când v- a ajutat mesajul unui profet să vă întoarceţi spre Domnul?
Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la modul în care îşi pot îmbunătăţi eforturile de a se 
întoarce spre Salvator. Încurajaţi- i să se concentreze asupra unei situaţii pe care s- o îmbu-
nătăţească în cursul săptămânii viitoare. 

Helaman 8:25–9:41
Nefi revelează că judecătorul- şef a fost ucis.
Rezumaţi Helaman 8:25–28, explicând că, pentru a dovedi că oamenii erau într- o stare 
păcătoasă şi că Nefi a rostit cuvântul lui Dumnezeu, Nefi a revelat faptul că judecătorul- şef 
fusese ucis. Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. Invitaţi fiecare echipă să- şi imagineze 
că ei sunt detectivi care trebuie să descopere cine l- a ucis pe judecătorul- şef. Scrieţi urmă-
toarele întrebări pe tablă sau pe o hârtie care să fie înmânată fiecărei echipe.

Prima zi de investigaţie:
 1.  Când cinci oameni au investigat afirmaţiile lui Nefi, ce au găsit ei? De ce au căzut la pă-

mânt? (Vezi Helaman 9:1–5.)
 2.  Pe cine au suspectat oamenii că ar fi fost ucigaşii? (Vezi Helaman 9:7–9.)

A doua zi de investigaţie:
 3.  Cine a fost eliberat? (Vezi Helaman 9:10–13, 18.)

Acordaţi cursanţilor 
timp pentru a medita. 
Adresaţi întrebări, for-
mulate cu atenţie, care 
să stimuleze gândirea. 
Pentru unele întrebări 
cursanţii pot avea nevoie 
de mai mult timp de 
gândire înainte de a 
răspunde. În astfel de 
cazuri puteţi spune: „Vă 
rog, gândiţi- vă pentru 
un moment la răspunsul 
dumneavoastră şi, apoi, 
vă voi ruga să împărtăşiţi 
unele răspunsuri”. 
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 4.  Cine a fost acuzat? (Vezi Helaman 9:16–17, 19.)
 5. Ce informaţii suplimentare a împărtăşit Nefi? (Vezi Helaman 9:25–36.)
 6. Cine a fost ucigaşul? (Vezi Helaman 9:37–38.)

Invitaţi echipele să găsească răspunsurile la întrebările 1 şi 2. După ce cursanţilor li s- a 
acordat suficient timp, întrebaţi: 
• Când cei cinci oameni au descoperit că judecătorul- şef a fost ucis, ce au crezut ei? De ce 

le- a fost frică? (Vezi Helaman 9:5.)
Invitaţi echipele să răspundă la restul întrebărilor pentru a- şi completa investigaţia. Apoi 
întrebaţi: 
• Potrivit celor spuse de Nefi, ce avea să spună Seantum după mărturisirea vinovăţiei lui? 

(Vezi Helaman 9:36.)
• Conform celor relatate în Helaman 9:39–41, de ce l- au crezut unii oameni pe Nefi? 
Invitaţi- i pe cursanţi să rezume ceea ce au învăţat din Helaman 9 despre cuvintele profe-
ţilor. Cursanţii pot exprima multe gânduri diferite, dar fiţi siguri că identifică principiul ur-
mător: Cuvintele profeţilor se vor împlini. Pentru a întări acest adevăr, puteţi să- i rugaţi 
pe cursanţi să citească Doctrină şi legăminte 1:37–38.
• Care dintre experienţe v- a întărit mărturia că avem astăzi profeţi adevăraţi pe pământ? 
Încheiaţi, mărturisind că, într- adevăr, cuvintele profeţilor se vor împlini.

Comentarii şi informaţii generale
Helaman 8:14–15. „Şarpele de aramă”
Când Nefi a vorbit despre ridicarea unui „şarpe de 
aramă”, el s- a referit la o perioadă în care copiii lui 
Israel erau chinuiţi de „şerpi înfocaţi” (vezi Numeri 
21:6–9; observaţi că aramă înseamnă cupru). Începutul 
problemelor israeliţilor a fost faptul că ei vorbiseră 
împotriva lui Dumnezeu şi a profeţilor Săi (vezi Numeri 
21:5). Cei care au privit şarpele de aramă au fost vin-
decaţi şi cei care au ales să nu privească au pierit (vezi 
Numeri 21:9; 1 Nefi 17:41).

Asemenea acelor israeliţi, mulţi dintre oamenii din 
zilele lui Nefi au vorbit împotriva lui Dumnezeu şi a 
profeţilor Săi. Când Nefi s- a referit la relatarea privind 
şarpele de aramă, el a subliniat că poporul lui „[va] privi 
la Fiul lui Dumnezeu cu credinţă” şi va trăi (Helaman 
8:15; vezi, de asemenea, Ioan 3:14–15, în care Însuşi Isus 
Hristos a făcut referire la şarpele de aramă ca simbol al 
răstignirii Sale, care se apropia). Nefi le- a amintit apoi 
oamenilor că toţi profeţii mărturisiseră despre Hristos 
(vezi Helaman 8:16–23). 

Idee suplimentară pentru predare
Helaman 7–9. Prezentare video 
În locul activităţii de investigare, puteţi folosi prezen-
tarea video „The Pride Cycle”, care este o descriere a 

relatării din Helaman 7–9 şi primele câteva versete din 
Helaman 10. Prezentarea este disponibilă la Book of 
Mormon DVD Presentations 1–19 (54011) şi LDS. org.
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Lecţia pentru studiul acasă
Helaman 1–9 (unitatea 22)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat Helaman 1–9 (unita-
tea 22) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Helaman 1–2)
În timp ce cursanţii au studiat despre neînţelegerile politice 
şi crimele care au avut loc printre nefiţi şi capturarea oraşului 
Zarahemla de către lamaniţi, ei au învăţat că cearta dezbină 
şi ne face vulnerabili la influenţa adversarului. Ei au învăţat, 
de asemenea, despre combinaţiile secrete care pot duce la 
distrugerea societăţilor.

Ziua 2 (Helaman 3–4)
Studiind modul în care nefiţii umili care Îl urmau pe Salvator 
au îndurat multă persecuţie, cursanţii au învăţat că, în ciuda 
persecuţiei şi a încercărilor, credinţa noastră în Isus Hristos 
poate creşte când ne rugăm cu umilinţă lui Dumnezeu şi ne 
supunem inimile în El. În timp ce cursanţii au studiat despre 
modul în care creşterea mândriei nefiţilor a permis lamaniţi-
lor să obţină jumătate din ţara nefiţilor, ei au învăţat că mân-
dria şi ticăloşia ne separă de Spiritul Domnului, lăsându- ne să 
ne bizuim doar pe tăria proprie.

Ziua 3 (Helaman 5)
Studiind sfatul pe care Helaman l- a dat fiilor lui, Nefi şi Lehi, 
cursanţii au învăţat că, dacă noi ne clădim temelia pe stânca 
lui Isus Hristos, Satana nu va avea putere asupra noastră. Prin 
puterea lui Dumnezeu şi prin credinţa şi eforturile misionare 
ale lui Nefi şi Lehi, mulţi lamaniţi s- au pocăit. Cursanţii au 
învăţat că, atunci când ne exercităm credinţa în Isus Hristos şi 
ne pocăim de păcate, Duhul Sfânt va umple inimile noastre 
cu pace şi bucurie.

Ziua 4 (Helaman 6–9)
Cursanţii au învăţat că, atunci când credem cuvintele 
Domnului şi ne supunem lor, El va revărsa Spiritul Său asupra 
noastră. Nefi i- a avertizat pe nefiţii ticăloşi despre consecin-
ţele ticăloşiei lor şi a subliniat că, dacă noi refuzăm să ne 
pocăim de păcatele noastre, vom pierde protecţia Domnului 
şi binecuvântările vieţii veşnice. După ce au ascultat cuvintele 
lui Nefi, unii oameni au fost de partea lui. Cursanţii au 
învăţat că, dacă rezistăm păcatului, putem să- l împiedicăm 
să evolueze. Nefi le- a amintit oamenilor că mulţi profeţi 
mărturisiseră despre Salvator şi propovăduiseră că, dacă ne 
concentrăm asupra lui Isus Hristos şi ne exercităm credinţa în 
El, vom primi viaţa veşnică. Din învăţăturile lui Nefi consem-
nate în Helaman 7–9, cursanţii au învăţat că toate cuvintele 
profeţilor se vor împlini. 

Introducere
Printre certurile şi ticăloşeniile crescânde, Nefi i- a învăţat pe fiii 
lui că temelia credinţei lor trebuie să fie Isus Hristos. Învăţăturile 
lui Nefi despre pocăinţă şi ascultarea cu atenţie a cuvintelor 
Domnului erau vitale pentru fericirea oamenilor.

Sugestii pentru predare

Helaman 1–5
Nefiţii suferă înfrângeri din cauza certurilor şi ticăloşiei; mulţi 
lamaniţi sunt convertiţi când Nefi şi Lehi predică Evanghelia.
Rugaţi- i pe cursanţi să se gândească de ce unele clădiri durează 
mult timp, în timp ce altele se prăbuşesc. Apoi întrebaţi: De ce 
este important ca o clădire să aibă o temelie solidă?

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 5:12. 
Deoarece aceasta este o scriptură de bază, invitaţi câţiva cursanţi 
să încerce să o recite din memorie. Îndemnaţi- i să încerce, chiar 
dacă poate nu au memorizat- o în întregime. După aceea, adre-
saţi următoarea întrebare:

• Ce se promite în acest verset, dacă ne clădim vieţile pe temelia 
lui Isus Hristos? Răspunsurile cursanţilor trebuie să exprime 
faptul că, dacă noi clădim temelia noastră pe stânca lui 
Isus Hristos, Satana nu va avea putere asupra noastră.)

• Ce aţi făcut pentru a clădi viaţa voastră pe temelia lui Isus 
Hristos?
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Invitaţi- i pe cursanţi să povestească despre perioadele în care 
mărturiile lor despre Salvator i- au ajutat să nu cedeze ispitelor 
sau să facă faţă încercărilor. Împărtăşiţi- vă mărturia despre tăria 
spirituală pe care aţi primi- o datorită faptului că v- aţi clădit 
viaţa pe temelia lui Isus Hristos. Îndemnaţi- i pe cursanţi să se 
gândească la una sau mai multe căi prin care se vor strădui să- şi 
clădească mai bine vieţile pe stânca lui Hristos.

Helaman 6–7
Lamaniţii devin mai drepţi în timp ce nefiţii devin mai ticăloşi; 
Nefi predică nefiţilor ticăloşi şi le porunceşte să se pocăiască.
Amintiţi- le cursanţilor că, în timp ce lamaniţii se pocăiau şi 
deveneau mai puternici în Evanghelie, nefiţii trăiau în ticăloşie, 
iar Spiritul Sfânt s- a îndepărtat de la ei. Rugaţi- i pe cursanţi să se 
gândească la o perioadă din viaţa lor în care au simţit că Spiritul 
se îndepărtează de la ei din cauza alegerilor făcute.

Explicaţi că, atunci când Nefi a văzut starea poporului său, 
„inima i s- a umplut de supărare” (Helaman 7:6). El s- a urcat 
într- un turn din grădina lui pentru a se ruga şi a deplânge tică-
loşia poporului. O mulţime de oameni s- a adunat în jurul lui, iar 
Nefi a folosit ocazia pentru a- i învăţa.

Invitaţi un cursant să vină în faţa clasei să- l reprezinte pe Nefi în 
turnul lui. Rugaţi- l să citească, cu glas tare, Helaman 7:15–22, 
26–28 în timp ce restul clasei urmăreşte textul. Înainte ca el să 
citească, împărţiţi clasa în două. Rugaţi o jumătate din clasă să 
caute care au fost păcatele nefiţilor menţionate de Nefi şi rugaţi 
cealaltă jumătate de clasă să identifice consecinţele despre care 
Nefi a mărturisit că urmau să apară dacă nefiţii nu se pocăiau. 
Apoi, rugaţi- i pe cursanţi să relateze ceea ce au găsit.

După ce cursanţii au răspuns, invitaţi- i să expună principiile pe 
care le putem învăţa din această relatare. Cursanţii pot împărtăşi 
diferite principii, dar ei trebuie să menţioneze că, dacă refuzăm 
să ne pocăim de păcatele noastre, vom pierde protecţia 
Domnului şi binecuvântările vieţii veşnice.

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă acest principiu, invitaţi- i 
să explice care sunt consecinţele posibile de care pot avea parte 
oamenii din următoarele situaţii: (1) un tânăr băiat refuză să se 
pocăiască de dependenţa de pornografie; (2) prioritatea unei 
tinere fete este de a deveni bine cunoscută şi populară în ciuda 
faptului că a fost învăţată în mod diferit de părinţii ei; (2) deşi a 
ascultat învăţăturile profeţilor de a cerceta scripturile şi de a se 
ruga, un tânăr băiat refuză să facă vreunul dintre aceste două 
lucruri.

Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească dacă există ceva pentru 
care ar trebui să se pocăiască astfel încât puterea Domnului să 
fie mai prezentă în vieţile lor.

Helaman 8
Nefi îi învaţă pe oameni că toţi profeţii depun mărturie despre 
Isus Hristos. 
Scrieţi cuvintele acceptă şi tăgăduieşte pe tablă. Rugaţi- i pe cur-
sanţi să explice diferenţele dintre aceste două cuvinte. Invitaţi un 
cursant să citească Helaman 8:13 în timp ce membrii clasei iden-
tifică ce a spus Nefi că tăgăduiesc oamenii. Puteţi să- i îndemnaţi 
pe cursanţi să marcheze ceea ce au găsit.

Arătaţi- le cursanţilor ilustraţia „Moise şi şarpele de aramă” 
(62202; Cartea cu picturi inspirate din Evanghelie [2009], nr. 16). 
Rugaţi- i să citească Helaman 8:14–15 şi să identifice ce a 
predicat Moise despre Salvator. Invitaţi- i să relateze ceea ce au 
învăţat. Apoi, întrebaţi: 

• Care sunt câteva dintre căile prin care o persoană poate privi 
spre Salvator cu credinţă?

• Ce înseamnă să ai un „spirit smerit”? (Să fii umil, să te pocă-
ieşti şi să fii receptiv la voinţa Domnului.) De ce este această 
atitudine esenţială când Îl urmăm pe Salvator?

• Cum ne poate ajuta cunoaşterea ispăşirii Salvatorului să rezis-
tăm în faţa răului şi să ne pocăim când păcătuim?

Invitaţi- i pe cursanţi să expună principiile pe care le putem învăţa 
din aceste versete. Cursanţii pot folosi diferite cuvinte, dar ei 
trebuie să exprime faptul că, dacă ne concentrăm asupra lui 
Isus Hristos şi ne exercităm credinţa în El, vom primi viaţa 
veşnică. 

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 8:16 şi 
rugaţi- i pe membrii clasei să identifice cine a mai propovă-
duit despre misiunea Salvatorului. Rugaţi- i să caute repede în 
Helaman 8:17–22 pentru a vedea numele altor profeţi care au 
mărturisit despre Hristos. Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la 
modul în care profeţii din vechime, la fel ca şi în zilele noastre, 
au depus mărturie despre misiunea Salvatorului şi sacrificiul Său 
ispăşitor.

Invitaţi- i pe cursanţi să- şi împărtăşească mărturiile despre ce în-
seamnă ispăşirea Salvatorului în vieţile lor. Puteţi, de asemenea, 
să vă depuneţi mărturia.

Unitatea următoare (Helaman 10–16) 
Rugaţi- i pe cursanţi să- şi imagineze că Domnul le- a promis că 
El va face tot ce Îi vor cere să facă. Nefi a fost atât de credincios 
încât Domnul i- a făcut această promisiune şi i- a dat puterea 
de pecetluire. Îndemnaţi- i pe cursanţi să studieze în această 
săptămână Helaman 10–11, căutând modul în care Nefi a folosit 
puterea pe care i- a dat- o Domnul pentru a- şi ajuta poporul. De 
asemenea, invitaţi- i să identifice cât de multe semne pot despre 
naşterea şi moartea lui Isus Hristos în timp ce studiază profeţia 
lui Samuel Lamanitul din Helaman 13–16. 
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Introducere
Cercetările desfăşurate pentru a determina cine l- a ucis 
pe judecătorul- şef s- au încheiat când revelaţia lui Nefi 
despre ucigaş a fost confirmată. Scăpând de pedeapsa 
pentru falsele acuzaţii care- i fuseseră aduse, Nefi a înce-
put să se îndrepte spre casă. El a meditat asupra lucru-
rilor pe care i le arătase Domnul, simţindu- se descurajat 

din cauza ticăloşiei poporului. În aceste momente de 
meditaţie şi tristeţe, el a auzit glasul Domnului. Domnul 
l- a binecuvântat cu puterea de pecetluire şi i- a poruncit 
să continue să predice pocăinţă către popor. Nefi s- a 
supus imediat poruncii Domnului.

LECŢIA 111

Helaman 10

Sugestii pentru predare

Helaman 10:1–11
Nefi primeşte puterea de a pecetlui.
Amintiţi- le cursanţilor de revelaţia lui Nefi cu privire la ucigaşul judecătorului- şef, consem-
nată în Helaman 8–9. Invitaţi- i pe cursanţi să- şi imagineze că sunt în locul lui Nefi, exact 
după ce el a revelat cine era cel care îl ucisese pe judecătorul- şef. 
• Cum v- aţi simţi? Cum v- aţi aştepta să reacţioneze alţii?
• Ce aţi dori să le spuneţi oamenilor? 
• Cum v- aţi simţi dacă oamenii v- ar ignora şi v- ar lăsa singur?
Explicaţi că, după ce a fost găsit nevinovat de moartea judecătorului- şef, Nefi a pornit spre 
casă. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 10:1–3, şi rugaţi- i pe membrii 
clasei să caute ceea ce a făcut Nefi în timp ce mergea spre casă. Puteţi să le sugeraţi cursan-
ţilor să marcheze cuvintele chibzuind şi gândea unde apar în aceste versete. 
• De ce era Nefi „supărat”?
• Ce s- a întâmplat în timp ce Nefi chibzuia asupra acelor lucruri? (Glasul Domnului a 

venit către el.) Care este legătura dintre a chibzui şi a primi revelaţie?
În timp ce cursanţii răspund, ajutaţi- i să identifice principiul următor: Chibzuirea la 
lucrurile Domnului ne pregăteşte să primim revelaţie. Puteţi scrie acest principiu pe 
tablă.
Rugaţi- i pe cursanţi să se gândească la relatări din scripturi sau istoria Bisericii în care se 
menţionează că oamenii au primit revelaţie ca urmare a faptului că au chibzuit asupra 
lucrurilor pe care le- a arătat Domnul. (Exemplele îi includ pe Nefi, fiul lui Lehi, care a avut 
o viziune după ce a dorit să vadă lucrurile pe care tatăl lui le- a văzut şi „[a cumpănit] în 
inima [lui]” [vezi 1 Nefi 10:17; 11:1]; Joseph Smith, a cărui Primă Viziune a venit după ce 
el a „meditat iar şi iar” asupra pasajului din Iacov 1:5 [vezi Joseph Smith–Istorie 1:11–17]; 
şi Joseph F. Smith, care a avut o viziune despre mântuirea morţilor după ce a meditat şi a 
reflectat asupra cuvintelor Domnului [vezi D&L 138:1–6, 11].)
• Când v- a ajutat faptul că aţi meditat să primiţi revelaţie personală? Puteţi menţiona că 

primirea revelaţiei personale nu este, de obicei, atât de spectaculoasă precum sunt unele 
exemple din scripturi. Experienţele revelatoare sunt, de obicei, momente de iluminare 
venite pe neaşteptate, ca cele în care înţelegem dintr- odată un lucru pe care ne- am stră-
duit înainte să- l înţelegem. 

• În ce momente sau situaţii credeţi că este potrivit să medităm în mod special asupra 
lucrurilor Domnului? (Exemple de asemenea momente ar putea fi cele dinainte sau de 
după adunarea de împărtăşanie, înainte sau după rugăciunile personale, după vizionarea 
sau ascultarea lucrărilor conferinţelor generale, în timpul postului, în timpul slujirii în 
templu şi în timp ce Îl cinstim pe Domnul în ziua de sabat.) 

Îndemnaţi- i pe cursanţi să- şi rezerve, în mod regulat, un anumit timp pentru a medita. 
Sugeraţi- le să scrie despre sentimentele pe care le au atunci când meditează.

Atmosfera din clasă
Un mediu ideal pentru 
învăţarea Evangheliei 
dezvoltă sentimente 
de dragoste, respect, 
reverenţă şi pace. Un loc 
unde domneşte ordinea 
contribuie la definirea 
scopului. Preşedintele 
Boyd K. Packer ne- a 
învăţat că „inspiraţia 
vine mult mai uşor într- o 
atmosferă liniştită” şi că 
„reverenţa invită revela-
ţia” („Reverence Invites 
Revelation,” Ensign, nov. 
1991, p.21- 22). 
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Pentru a- i pregăti pe cursanţi să continue studiul experienţei avute de Nefi, invitaţi- i să- şi 
imagineze că vecinii lor vor lipsi un timp de acasă şi au nevoie de cineva care să aibă grijă 
de casa şi bunurile lor.
• Ce fel de persoane credeţi că ar dori vecinii voştri să aibă grijă de casa lor?
• Cum aţi putea arăta vecinilor voştri că sunteţi pregătiţi pentru a vi se încredinţa o aseme-

nea responsabilitate?
Rugaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Helaman 10:4–5, căutând motivele pentru care 
Domnul l- a binecuvântat pe Nefi şi i- a încredinţat responsabilităţi mari. (Puteţi arăta că 
înţelesul cuvântului neoboseală este fără oboseală sau cu sârguinţă.) Invitaţi- i pe cursanţi să 
prezinte ce au găsit.
• În ce fel slujirea neobosită ne dovedeşte că Domnul ne oferă binecuvântări şi ne încre-

dinţează responsabilităţi?
• Cum ar putea să ne ajute urmărirea exemplului lui Nefi de a nu se teme de oameni, să ne 

pregătim pentru a avea responsabilităţi în împărăţia Domnului?
• Ce semnificaţie are pentru voi fraza „tu… nu ţi- ai căutat de viaţa ta proprie”?
Scrieţi următoarele pe tablă: Domnul ne oferă binecuvântări şi ne încredinţează responsa-
bilităţi când noi … Întrebaţi- i pe cursanţi cum ar completa această frază, bazându- se pe 
ceea ce au învăţat despre Nefi în Helaman 10:4–5. Unul dintre modurile prin care cursanţii 
ar putea completa fraza este următorul: Domnul ne oferă binecuvântări şi ne încre-
dinţează responsabilităţi când punem voinţa Lui înaintea voinţei noastre. Le puteţi 
sugera cursanţilor să scrie acest adevăr în scripturile lor, în caietele pentru seminar sau în 
jurnalele pentru studiul scripturilor.
Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la următoarele întrebări şi să scrie răspunsurile lor la 
una dintre ele:
• Ce aţi făcut, recent, în viaţa voastră pentru a- I arăta Domnului că voia Sa este mai im-

portantă decât voia voastră?
• Care este unul dintre domeniile de activitate din viaţa voastră în care puteţi căuta mai 

bine voia Domnului?
Depuneţi mărturie despre dorinţa Domnului de a ne încredinţa binecuvântări din ce în ce 
mai mari când căutăm voia Lui şi ţinem poruncile Sale.
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Helaman 10:5–7, căutând binecuvântările şi res-
ponsabilităţile pe care Domnul i le- a dat lui Nefi. În timp ce cursanţii citesc, scrieţi urmă-
toarele pe tablă:

Versetul 5
Versetul 6
Versetul 7

Invitaţi câţiva cursanţi să scrie pe tablă, alături de numărul versetului corespunzător, bine-
cuvântarea pe care Domnul i- a acordat- o lui Nefi.
Subliniaţi că una dintre binecuvântările pe care Domnul i- a dat- o lui Nefi a fost puterea de 
pecetluire. Apoi, scrieţi următorul adevăr pe tablă: Puterea de pecetluire leagă şi dezleagă 
pe pământ şi în ceruri. Puteţi sugera cursanţilor să scrie acest adevăr în scripturile lor, 
lângă Helaman 10:7.
Întrebaţi- i pe cursanţi dacă, pe lângă Nefi, mai cunosc alţi oameni cărora le- a fost conferită 
puterea de pecetluire. După ce cursanţii răspund, îi puteţi invita ca, pentru Helaman 10:7, 
să folosească următoarele scripturi suplimentare: 1 Regi 17:1 (Ilie); Matei 16:15–19 (Petru); 
Doctrină şi legăminte 132:46 (Joseph Smith). 
Explicaţi că, astăzi, cheile aceleiaşi puteri sunt deţinute de preşedintele Bisericii lui Isus 
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. La fel ca şi Nefi, preşedinţii Bisericii au slujit neobo-
siţi şi au arătat că Domnul le poate încredinţa mari binecuvântări şi responsabilităţi. Când 
ne referim la puterea de pecetluire, cel mai des, facem legătura cu pecetluirea familiilor prin 
rânduielile din templu.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine puterea de pecetluire, invitaţi un cursant 
să citească următoarea afirmaţie a vârstnicului Russel M. Nelson, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli:
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„Templele, rânduielile, legămintele, înzestrările şi pecetluirile au fost 
restaurate, exact aşa cum a fost profeţit. Rânduielile templului asigură 
reconcilierea cu Domnul şi pecetluiesc familiile pentru totdeauna. 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”, Liahona, oct. 2010, p. 42).

• În ce moduri aţi fost binecuvântaţi cunoscând faptul că familiile pot fi unite veşnic?
• În ce mod puteţi căuta să obţineţi binecuvântările puterii de pecetluire în viitor? (Răs-

punsurile ar putea include pregătirea cursanţilor pentru căsătoria în templu şi efectuarea 
muncii de istorie a familiei, care le va permite să fie pecetluiţi cu strămoşii lor decedaţi.)

Împărtăşiţi- vă sentimentele despre binecuvântările puterii de pecetluire şi importanţa 
primirii rânduielilor de pecetluire în templu.

Helaman 10:12–19
Nefi se supune poruncii Domnului de a predica pocăinţa către oameni.
Întrebaţi- i pe cursanţi dacă au amânat vreodată să facă vreun lucru pe care li s- a cerut să- l 
facă. (Exemplele ar putea include amânarea îndeplinirii unei însărcinări dificile acasă, la 
şcoală sau la locul de muncă.)
• Ce mesaj am putea transmite celorlalţi când amânăm să facem ceea ce ne- au rugat?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 10:11–12. Rugaţi- i pe membrii clasei 
să urmărească textul şi să caute ce a răspuns Nefi când Domnul i- a poruncit să predice 
poporului pocăinţă.
• Ce Îi dovedim Domnului când răspundem repede la sfatul şi poruncile Sale?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 10:13–14. După aceea, rugaţi un alt 
cursant să citească, cu glas tare, Helaman 10:15–17.
• Ce ne învaţă exemplul lui Nefi din acest verset?
• Cum l- a ajutat Domnul pe Nefi?
Ajutaţi- i pe cursanţi să observe că, datorită credinţei lui Nefi, Domnul l- a apărat şi l- a 
binecuvântat cu mare putere. Nefi a fost hotărât să îndeplinească misiunea pe care i- a 
încredinţat- o Domnul.
• Cum vă puteţi demonstra hotărârea de a- I sluji Domnului?
Încurajaţi- i pe cursanţi să caute modalităţi prin care pot pune voinţa Domnului înaintea 
voinţei lor şi prin care se pot supune fără întârziere. Depuneţi mărturie despre binecuvân-
tările pe care le primim atunci când ne supunem Domnului.

Recapitularea scripturilor de bază
Durata acestei lecţii ar putea permite alocarea unui timp pentru următoarea activitate de 
recapitulare a scripturilor de bază.
Desemnaţi fiecărui cursant un fragment din următoarele scripturi de bază pentru a le citi în 
gând: 1 Nefi 3:7; 2 Nefi 2:27; 2 Nefi 31:19–20; Mosia 2:17. Rugaţi- i pe cursanţi să citească 
fragmentul care le- a fost atribuit şi să se gândească cum se aplică lui Nefi şi slujirii sale 
după cum este relatat în Helaman 10. După ce le- aţi acordat timp suficient, invitaţi câţiva 
cursanţi să răspundă.
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Helaman 11
Nefiţii trec prin perioade ciclice de dreptate şi ticăloşie.
Copiaţi următoarea diagramă pe tablă. Explicaţi că această diagramă reprezintă ceea ce este 
numit, deseori, ciclul mândriei. 

Rugaţi- i pe cursanţi să se gândească ce- ar scrie la al patrulea element al ciclului. Permiteţi 
cursanţilor să discute posibile răspunsuri. După ce au avut ocazia să discute puţin, scrieţi 
Umilinţă şi pocăinţă lângă numărul 4 din diagramă. Explicaţi că următoarea activitate de-
spre scripturi va arăta în ce mod au trecut oamenii din Cartea lui Mormon prin acest ciclu. 
Subliniaţi că, deseori, acest ciclu este observat în societăţi mari, dar el poate reflecta, de 
asemenea, tipare din vieţile unor familii şi persoane.
Amintiţi- le cursanţilor că, deşi Nefi le spusese oamenilor despre moartea judecătorului lor 
şef, „ei şi- au împietrit inimile şi nu au ascultat cuvintele Domnului” (Helaman 10:13). La 
sfârşitul celui de- al 71- lea an al domniei judecătorilor, oamenii erau „unul împotriva altuia 
şi au început să se ucidă unul pe altul cu sabia” (Helaman 10:18). 
• În acest moment, în care parte a ciclului mâniei credeţi că se aflau aceşti nefiţi?
Înainte de începerea orei, copiaţi următorul tabel pe tablă. Nu includeţi răspunsurile scrise 
cu caractere italice în coloanele trei şi patru. Dacă este posibil, faceţi copii ale tabelului pe 
foi pentru fiecare cursant. Dacă nu este posibil, rugaţi- i să copieze tabelul în caietele pentru 
seminar sau jurnalele pentru studiul scripturilor. 
Arătaţi cum să completeze tabelul, completând primul rând împreună cu clasa. Invitaţi 
un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 11:1–2. Rugaţi- i pe membrii clasei să facă un 
scurt rezumat al condiţiilor în care se aflau oamenii potrivit celor descrise în aceste versete. 
Scrieţi răspunsurile lor pe tabel. Apoi, rugaţi- i pe cursanţi să identifice în care etapă a ciclu-
lui se găseau oamenii. Scrieţi răspunsurile lor pe tabel.
Când cursanţii înţeleg cum să completeze tabelul, acordaţi- le timp să facă acest lucru. I- aţi 
putea ruga să lucreze individual, în perechi sau în grupuri mici ori toată clasa împreună.

 1.  Dreptate şi 
prosperitate

 2.  Mândrie şi 
ticăloşie

 3.  Suferinţă şi 
distrugere

 4.    
 

Arătaţi cum trebuie 
să se desfăşoare 
activităţile despre 
scripturi
Când vă pregătiţi să 
rugaţi cursanţii să 
participe la o activi-
tate despre scripturi, 
determinaţi gradul de 
dificultate al activităţii 
şi abilităţile cursanţilor 
dumneavoastră. În unele 
situaţii, puteţi arăta 
dumneavoastră cum să 
se desfăşoare o parte a 
activităţii, astfel încât 
cursanţii să poată vedea 
ceea ce trebuie să facă 
atunci când vor realiza 
singuri sarcina.

Introducere
Capitolele 11 şi 12 din Cartea lui Helaman acoperă o 
perioadă de 14 ani din istoria nefită, în care poporul a 
trecut prin câteva perioade ciclice în care a trăit în drep-

tate şi, apoi, în ticăloşie. Istoria ne arată cât de repede 
Îl pot uita oamenii pe Domnul şi cum îi pedepseşte El 
pentru a- i ajuta să se pocăiască şi să se întoarcă la El.

LECŢIA 112

Helaman 11–12
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anii de 
domnie a 
judecătorilor

Versete din 
Helaman 11

Descrierea condiţiei în care se aflau oamenii  etapele 
ciclului

72–73 1–2 Conflictele şi războaiele se înmulţesc şi ban-
dele secrete ale tâlharilor continuă lucrarea 
de distrugere.

2, 3

73–75 3–6 Datorită cererii lui Nefi adresate Domnului, 
foametea înlocuieşte războiul şi mii de 
oameni încep să piară de foame.

2, 3

75 7–11 Oamenii încep să- şi aducă aminte de Dom-
nul, se umilesc şi îi înlătură dintre ei pe cei 
din banda lui Gadianton. 

3, 4

76 17–20 Oamenii se bucură şi Îl slăvesc pe Dumne-
zeu. Ei devin drepţi şi încep să prospere din 
nou.

4, 1

77–79 21–23 Prosperitatea şi pacea sunt restabilite. Con-
flictele sunt mici şi ele sunt rezolvate prin 
revelaţii şi predicarea Evangheliei.

1

80 24–26 Oamenii devin, din nou, mândri, mânioşi 
şi ticăloşi. O bandă ticăloasă de tâlhari ia 
naştere, din nou, printre oameni, cu crimele 
şi planurile lor secrete.

2, 3

80–81 27–35 Tâlharii provoacă haos şi distrugeri, iar ar-
matele nefiţilor şi lamaniţilor nu pot distruge 
banda ticăloasă. Tâlharii ucid mulţi oameni 
şi duc prizonieri în pustiu pe unii oameni, 
inclusiv femei şi copii. Încercările îi fac pe 
oameni să- şi aducă aminte de Domnul.

3, 4

După ce cursanţilor li s- a acordat timp să completeze tabelul, rugaţi- i să împărtăşească ce 
au învăţat din această activitate. După aceea, adresaţi următoarele întrebări:
• Potrivit celor relatate în Helaman 11:4, de ce s- a rugat Nefi pentru foamete? (El a sperat 

că foametea îi va face pe oameni să- şi amintească de Domnul şi să se pocăiască.) 
• Ce ar fi putut oamenii să facă pentru a evita etapa de „suferinţă şi distrugere” a ciclului?
Cursanţii pot da multe răspunsuri bune la această întrebare. Asiguraţi- vă că ei identifică 
următorul principiu: Prin umilinţă şi pocăinţă, putem evita mândria şi distrugerea. 
Subliniaţi că nefiţii ar fi putut evita a doua şi a treia etapă a ciclului. Ei ar fi putut trăi mereu 
în dreptate şi umilinţă pocăindu- se fără întârziere ori de câte ori păcătuiau. Dacă ar fi trăit 
în acest mod, ei ar mai fi trecut totuşi prin unele încercări, dar nu ar fi trebuit să îndure 
suferinţele şi distrugerile teribile care au urmat din cauza ticăloşiei lor.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 11:36–37. Rugaţi- i pe membrii clasei să 
urmărească textul, fiind atenţi la schimbarea care a avut loc într- o scurtă perioadă de timp. 
• După cât timp de la momentul în care şi- au adus aminte de Domnul, „[s- au desăvârşit 

nefiţii] iarăşi… pentru distrugere”? (Patru ani.)
• Care etapă din ciclul mândriei este descrisă la sfârşitul capitolului Helaman 11?
Rugaţi- i pe cursanţi să identifice şi să se gândească la anumite momente în care au văzut, 
într- o oarecare măsură, acest ciclu în viaţa lor sau în viaţa unor oameni pe care îi cu-
nosc. Invitaţi- i să se gândească ce pot face pentru a evita a doua şi a treia etapă a ciclului. 
Îndemnaţi- i să scrie idei specifice care le vin în gând în timp ce meditează.
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Helaman 12
Mormon explică de ce Domnul îl dojeneşte pe poporul Său.
Scrieţi următoarele pe tablă: „Şi astfel putem vedea noi …” Explicaţi că Mormon a folosit 
această expresie pentru a indica lecţiile care trebuie învăţate din relatările pe care le- a 
înregistrat. 
• Ţinând seama de Helaman 11, cum aţi completa această afirmaţie? 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 12:1 şi rugaţi- i pe membrii clasei să 
caute modul în care Mormon a completat această afirmaţie.
• Ce înseamnă pentru voi expresia „[nestatornicia inimilor] copiilor oamenilor”?
• Ce vă ajută să rămâneţi neclintiţi în inima voastră cu privire la devotamentul faţă de 

Domnul?
Rugaţi- i pe cursanţi să studieze, în gând, Helaman 12:2–3, căutând alte lecţii din istoria 
nefiţilor pe care Mormon a vrut ca noi să le învăţăm. Amintiţi- le cursanţilor că Mormon a 
folosit, deseori, expresii cum ar fi „noi putem să vedem” (versetul 2) şi „astfel vedem noi” 
(versetul 3) în timp ce împărtăşea adevăruri pe care le putem învăţa din aceste relatări din 
scripturi.
• Exprimaţi cu propriile cuvinte ce lecţii a vrut Mormon să învăţăm? (Cursanţii pot da răs-

punsuri, cum ar fi următorul: dacă nu suntem atenţi, prosperitatea noastră ne poate 
determina să- L uităm pe Domnul; Domnul pedepseşte poporul Său pentru a- i 
aţâţa pe oameni să- şi aducă aminte de El).

• De ce credeţi că oamenii care prosperă Îl uită, uneori, pe Domnul?
• De ce credeţi că, uneori, oamenii trebuie să fie pedepsiţi înainte de a- şi aminti de Dom-

nul? (Puteţi explica faptul că înţelesul cuvântului pedepsi este de a corecta pe cineva prin 
pedeapsă sau suferinţă de un anumit fel.) 

Rugaţi- i pe cursanţi să mediteze la următoarea întrebare: 
• În ce moduri ne poate dojeni Domnul astăzi?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să răspundă la această întrebare, citiţi următoarea declaraţie a 
vârstnicului D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„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- i 
iubesc”, Ensign sau Liahona, mai 2011, p. 98). 
• În ce mod dojana din partea Domnului este o evidenţă a dragostei Sale? 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 12:4–6. Invitaţi- i pe membrii clasei să 
urmărească textul, căutând atitudini care- i fac pe oameni să le fie greu să- şi amintească de 
Dumnezeu. Invitaţi- i pe cursanţi să spună ce au găsit.
Explicaţi că Mormon i- a descris pe oamenii care refuză să- L lase pe Domnul să fie îndru-
mătorul lor ca fiind „mai nevrednici decât nisipul pământului” (Helaman 12:7). Rugaţi un 
cursant să citească, cu glas tare, Helaman 12:7–8. 
• De ce pot unii oameni să fie consideraţi „mai nevrednici decât nisipul pământului”? 

(Ajutaţi- i pe cursanţi să înţeleagă că Mormon nu predica faptul că oamenii valorează mai 
puţin în faţa Tatălui Ceresc decât nisipul pământului. Ci el atrăgea atenţia asupra faptului 
că nisipul se supune totdeauna poruncilor lui Dumnezeu, dar oamenii, deseori, nu fac 
acest lucru.)

Rezumaţi Helaman 12:9–22 menţionând că în aceste versete Mormon ne aminteşte de 
marea putere a Domnului – faptul că Domnul poate porunci elementelor fizice să se mute 
sau să se schimbe şi că El poate face ca o persoană păcătoasă să fie alungată din prezenţa 
Sa. Invitaţi- i pe cursanţi să examineze Helaman 12:23–26 căutând dovada care arată că 
noi suntem mai valoroşi decât nisipul pământului. Puteţi sugera cursanţilor să marcheze 
cuvintele şi expresiile care sunt importante pentru ei. 
• Care este darul disponibil pentru noi când ne pocăim şi ascultăm glasul Domnului?
• Cum este aceasta o dovadă a valorii noastre în faţa lui Dumnezeu?
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Scrieţi următoarele afirmaţii incomplete pe tablă. Invitaţi- i pe cursanţi să scrie o concluzie 
a lecţiei de astăzi prin completarea acestor afirmaţii în caietele lor pentru seminar sau în 
jurnalele lor pentru studiul scripturilor.

Şi astfel eu văd în Helaman 11–12 că …
Şi, de aceea, eu voi …

Depuneţi mărturie că, dacă noi ne amintim de Domnul, dacă ascultăm glasul Lui şi ne po-
căim, noi ne exprimăm umilinţa şi ne arătăm credinţa în El. În schimb, El Îşi ţine promisiu-
nea de a ne binecuvânta şi de a ne face să prosperăm dăruindu- ne, în cele din urmă, viaţă 
veşnică.
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Helaman 13
Introducere
Cu câţiva ani înainte de naşterea Salvatorului, Domnul 
a trimis un profet lamanit, numit Samuel, pentru a 
predica pocăinţă către nefiţi. El a declarat nefiţilor, în 
Zarahemla, veştile bune de mântuire prin ispăşirea lui 

Isus Hristos. De asemenea, el i- a înfruntat cu privire la 
respingerea profeţilor şi înclinaţia lor de a căuta feri-
cirea în nedreptate. El i- a avertizat despre distrugerea 
care urma să vină asupra lor dacă ei nu se pocăiau.

Sugestii pentru predare

Helaman 13
Samuel îi avertizează pe nefiţi despre distrugerea lor, dacă ei nu se pocăiesc.
Înaintea de începerea orei, pregătiţi foile de prezentare care se găsesc la sfârşitul acestei 
lecţii. Puteţi să tăiaţi foile în trei, pe fiecare bucată de hârtie având câte o sarcină pentru 
fiecare grup. De asemenea, înainte de începerea orei, copiaţi, pe tablă, următorul rezumat al 
capitolului Helaman 13.

Helaman 13:1–4. Domnul îl cheamă pe Samuel Lamanitul să predice nefiţilor.
Helaman 13:5–23. Samuel îi avertizează pe nefiţi despre distrugerea care va veni asupra lor 
dacă nu se pocăiesc.
Helaman 13:24–39. Samuel îi avertizează pe oameni despre consecinţele respingerii profeţilor şi 
refuzului de a se pocăi. 

Începeţi lecţia expunând ilustraţia „Samuel Lamanitul pe zid” (62370; Cartea cu picturi in-
spirate din Evanghelie [2009], nr. 81). Întrebaţi- i pe cursanţi dacă ştiu de ce voiau nefiţii să- l 
ucidă pe Samuel. După ce cursanţii răspund, explicaţi că Helaman 13–16 conţine relatarea 
despre profetul lamanit Samuel. Această relatare este unică deoarece, pentru prima oară în 
Cartea lui Mormon, învăţăm despre un profet lamanit care îi cheamă pe nefiţi la pocăinţă. 
În acea perioadă, lamaniţii erau mai drepţi decât nefiţii. Referiţi- vă la rezumatul de pe tablă 
pentru a oferi cursanţilor o scurtă privire de ansamblu a capitolului Helaman 13.
Împărţiţi clasa în trei grupuri. (Dacă este posibil, fiecare grup trebuie să aibă un număr egal 
de cursanţi.) Daţi fiecărui cursant un exemplar al foii pe care se găseşte sarcina repartizată 
grupului (care se află la sfârşitul lecţiei). Spuneţi- le cursanţilor să studieze, în mod indivi-
dual, o parte din Helaman 13 şi, apoi, să predea unii altora ce au învăţat. Rugaţi fiecare cur-
sant să se pregătească să predea principiile din pasajul din scripturi care le- a fost desemnat 
şi să pregătească răspunsuri la întrebările care le însoţesc. Acordaţi cursanţilor timp să scrie 
răspunsurile lor. (Această activitate va permite tuturor cursanţilor să participe şi va asigura 
o atmosferă de încredere în care cursanţii pot împărtăşi sentimente, gânduri şi mărturii 
unul altuia.)
După ce cursanţilor li s- a acordat suficient timp să studieze individual, repartizaţi- i să 
lucreze în grupuri de câte trei. Dacă este posibil, fiecare grup trebuie să includă un cursant 
care a studiat Helaman 13:1–7, 11, unul care a studiat Helaman 13:17–23 şi unul care a 
studiat Helaman 13:24–33. Acordaţi suficient timp fiecărui cursant să- şi împărtăşească 
răspunsurile celorlalţi membri din grup. În timpul discuţiilor din grupurile mici, plimbaţi- vă 
prin clasă şi urmăriţi răspunsurile cursanţilor. După cum este potrivit, adăugaţi observaţiile 
dumneavoastră la discuţiile pe care le auziţi.
După ce cursanţii au avut timp suficient pentru a- şi preda unii altora, invitaţi câţiva dintre 
ei să împărtăşească întregii clase un adevăr sau un principiu pe care l- au învăţat de la alt 
cursant în timpul activităţii. 
Rezumaţi Helaman 13:9–14 explicând că nefiţii urmau să fie distruşi după 400 de ani (vezi 
Helaman 13:9–10) şi că singurul motiv pentru care nu fuseseră încă distruşi era acela că 
printre ei încă trăiau oameni drepţi (vezi Helaman 13:13–14). Depuneţi mărturie că Samuel 
a fost trimis la nefiţi de către Domnul şi că el a vorbit cuvintele pe care Domnul le- a pus 

Permiteţi- le 
cursanţilor să exprime 
ceea ce au învăţat 
unul de la altul
Prin puterea Duhu-
lui Sfânt, cuvintele şi 
exprimările cursanţilor 
pot avea un impact 
important în inima şi 
mintea colegilor lor. 
Când îi rugaţi să exprime 
adevărurile pe care le- au 
învăţat unul de la altul, 
dumneavoastră îi ajutaţi 
să cultive o atmosferă 
de dragoste, respect şi 
unitate.



417

HeLaMan 13

în inima lui în timp ce i- a invitat pe nefiţi să se pocăiască şi să se întoarcă la Domnul (vezi 
Helaman 13:11).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 13:27–28. Rugaţi- i pe membrii clasei 
să urmărească textul şi să caute ceea ce răspunseseră nefiţii profeţilor neadevăraţi.
• Potrivit celor relatate de Samuel, cum au răspuns nefiţii celor care propovăduiau lucruri 

false? De ce credeţi că unii au acceptat predica lui şi alţii au respins- o?
• În ce fel sunt declaraţiile şi atitudinile despre care citim în Helaman 13:27 vizibile în 

zilele noastre?
Rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft Benson:
„Modul în care răspundem la cuvintele unui profet în viaţă când ne spune ceea ce trebuie 
să ştim, dar nu vrem ascultăm, este un test al credinţei noastre” („Fourteen Fundamentals 
in Following the Prophet” [cuvântare rostită la o adunare de devoţiune din cadrul UBY, 26 
febr. 1980], p. 3–4, speeches. byu. edu).
• Care dintre sfaturile profeţilor poate fi dificil de urmat de către unii oameni în ziua de 

astăzi?
• Ce exemplu puteţi da despre un sfat profetic pe care aţi ales să- l urmaţi? Cum aţi fost 

binecuvântaţi când aţi urmat sfatul respectiv?
Invitaţi- i pe cursanţi să scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul 
scripturilor despre un mod prin care pot urma mai bine sfatul profeţilor în viaţă. 
După ce li s- a acordat suficient timp pentru a scrie, rugaţi un cursant să citească, cu glas 
tare, Helaman 13:33–37. Rugaţi- i pe membrii clasei să urmărească textul, observând prin 
ce experienţe au trecut, în cele din urmă, nefiţii care nu s- au pocăit şi ce au spus despre ei 
înşişi. După aceea, rugaţi un alt cursant să citească, cu glas tare, Helaman 13:38. Rugaţi- i 
pe membrii clasei să caute tristul adevăr pe care Samuel l- a declarat cu privire la generaţiile 
viitoare ale nefiţilor.
• Ce adevăr trist a declarat Samuel despre viitoarele generaţii ale nefiţilor?
• Ce credeţi că avea în vedere Samuel când a spus că „zilele voastre de încercare au tre-

cut”? (Generaţiile viitoare ale nefiţilor urmau să amâne pocăinţa lor până când va fi fost 
prea târziu pentru ei să se pocăiască. Şi, pentru că ei nu s- au pocăit, păcatele lor au dus la 
distrugerea lor.)

• Ce este rău în a căuta „fericire făcând nedreptate”? (Ajutaţi- i pe cursanţi să înţeleagă că 
adevărata fericire vine doar atunci când ţinem poruncile lui Dumnezeu).

• Care sunt unele dintre căile prin care oamenii caută fericire făcând nedreptate?
Amintiţi- le cursanţilor de o altă relatare din Cartea lui Mormon în care oamenii au persis-
tat în răzvrătire şi ticăloşie până când inimile lor s- au împietrit în faţa influenţei Duhului 
Sfânt. (Exemplele îi includ pe Laman şi Lemuel, care au devenit „lipsiţi de sentimente” 
[1 Nefi 17:45] şi au refuzat să- L asculte pe Dumnezeu; şi regele Noe şi poporul său, care au 
refuzat să se pocăiască în ciuda avertizărilor profetului Abinadi.) Samuel a subliniat că refu-
zul nefiţilor de a se pocăi urma să ducă la distrugerea poporului lor în generaţiile viitoare.
Ajutaţi- i pe cursanţi să înţeleagă că, la nivel personal, există speranţă pentru toţi cei care 
vor alege să se pocăiască. Prin pocăinţă, noi putem primi iertarea Domnului şi ne putem 
proteja inimile pentru a nu deveni împietrite. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă că 
putem reveni pe drumul cel drept prin pocăinţă, citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui 
Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie:
„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, traversarea deşer-
turilor 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 aceste 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 
de obicei 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 aero-
portul 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… 
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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… 
Pentru a ne face să ne pierdem speranţa, să ne simţim nenorociţi ca el şi să credem că nu 
mai putem fi iertaţi, Satana ar putea chiar să întrebuinţeze greşit cuvintele din scripturi care 
subliniază dreptatea lui Dumnezeu, pentru a insinua 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 întoarcere. 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).
• Cum ar putea remarcile preşedintelui Uchtdorf să dea speranţă cuiva care a păcătuit?
Îndemnaţi- i pe cursanţi să mediteze la adevărurile pe care le- au discutat. Încurajaţi- i să 
acţioneze conform oricăror îndemnuri pe care le- au primit de la Duhul Sfânt. Depuneţi 
mărturie despre fericirea pe care o vor avea cei care acordă atenţie invitaţiei Domnului de a 
se pocăi.
Notă. Pregătiţi următoarele foi de prezentare pentru cele trei grupuri descrise la începutul 
lecţiei. 

Grupul 1– Helaman 13:1–7, 11
Profeţii transmit mesajul pe care Dumnezeu îl pune în inimile lor.
 1.  Care versete simţiţi că ne învaţă acest adevăr? 
 2.  Care a fost mesajul pe care Dumnezeu l- a pus în inima lui Samuel?
 3.  De ce credeţi că ar fi fost greu pentru Samuel să transmită acest mesaj?
 4.  Ce efect spera Samuel că va avea mesajul lui asupra nefiţilor?
 5. Când aţi simţit că un părinte sau un conducător din Biserică a fost inspirat să vă trans-

mită un mesaj? Cum v- a influenţat acesta?
 6. Ce adevăruri suplimentare puteţi găsi în aceste versete?

Grupul 2 – Helaman 13:17–23
Când nu ne amintim de Domnul, riscăm să devenim mândri şi nedrepţi.
 1.  Care dintre versete simţiţi că ne învaţă acest adevăr? 
 2.  Ce blestem a spus Samuel că va veni asupra nefiţilor dacă ei persistă în nedreptate?
 3.  La ce alte păcate a dus dragostea pentru bogăţii a nefiţilor?
 4.  Care sunt unele dintre lucrurile care duc la mândrie şi păcat dacă tinerii îşi îndreaptă 

inimile spre ele?
 5. De ce credeţi că este esenţial să „vă aduceţi aminte de Domnul, Dumnezeul vostru, în 

lucrurile cu care El v- a binecuvântat” (Helaman 13:22)?
 6. Ce adevăruri suplimentare puteţi găsi în aceste versete?

Grupul 3 – Helaman 13:24–33
Dacă respingem cuvintele profeţilor Domnului, vom avea parte de regrete şi durere. 
 1.  Care versete credeţi că ne învaţă acest adevăr? 
 2.  Potrivit celor relatate de Samuel, de ce i- au respins nefiţii pe adevăraţii profeţi?
 3.  De ce credeţi că unii oameni îi acceptă pe profeţii neadevăraţi, aşa cum a descris 

Samuel?
 4.  Care sunt unele dintre învăţăturile concrete ale profeţilor şi apostolilor în viaţă?
 5. Care sunt unii „conducători nebuni şi orbi”(Helaman 13:29) pe care profeţii şi apostolii 

în viaţă ne- au avertizat să- i evităm? 
 6. Ce adevăruri suplimentare puteţi găsi în aceste versete?
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Helaman 14
Introducere
Continuând să predice nefiţilor în Zarahemla, Samuel 
Lamanitul a anunţat semnele care urmau să indice 
naşterea şi moartea lui Isus Hristos. El a explicat că a 
profeţit aceste semne pentru a- i ajuta pe oameni să 
creadă în Isus Hristos şi să- i convingă să se pocăiască de 
păcatele lor. El a spus că, prin ispăşirea lui Isus Hristos, 

toată omenirea va fi adusă înapoi, în prezenţa lui Dum-
nezeu. Chemând poporul să se pocăiască, el a promis că 
cei care se pocăiesc urmau să fie iertaţi de păcatele lor, 
iar cei care nu se pocăiesc vor fi alungaţi din nou din 
prezenţa lui Dumnezeu.

Sugestii pentru predare

Helaman 14:1–13
Samuel profeţeşte semnele referitoare la naşterea Salvatorului 
Înainte de începerea orei, desenaţi trei săgeţi pe tablă, în modul următor: Pe măsură ce se 
desfăşoară lecţia, veţi înscrie cuvinte şi expresii în jurul săgeţilor.

Invitaţi- i pe cursanţi să- şi amintească ceea ce au discutat în lecţia precedentă, care a fost 
despre Helaman 13. Dacă au nevoie de ajutor, amintiţi- le că au învăţat despre un profet 
numit Samuel. Rugaţi- i să împărtăşească detaliile pe care şi le amintesc despre el, cum ar 
fi cine era, unde s- a dus, ce a propovăduit şi condiţiile spirituale în care se aflau cei cărora 
le- a propovăduit. Rugaţi- i pe cursanţi să- şi amintească de modul în care au răspuns oame-
nii la mesajul lui Samuel. Explicaţi că Helaman 14 conţine o continuare a învăţăturilor lui 
Samuel. 
Explicaţi că Samuel a profeţit despre evenimente care urmau să aibă loc în viitor, unele 
dintre ele la mii de kilometri depărtare de Zarahemla. Rugaţi- i pe cursanţi să citească He-
laman 14:1–2 şi să identifice un eveniment despre care a profeţit Samuel (naşterea lui Isus 
Hristos).
Rugaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Helaman 14:3–6, căutând semnele pe care nefiţii 
urmau să le vadă în momentul naşterii Salvatorului. Puteţi sugera cursanţilor să marcheze 
aceste semne în scripturile lor. Puteţi, de asemenea, să îndrumaţi atenţia cursanţilor la 
notele de subsol ale acestor versete, care indică împlinirea profeţiilor lui Samuel.
• Ce semnificaţie are pentru voi naşterea Salvatorului? 
Citiţi, cu glas tare, Helaman 14:8–9. Subliniaţi importanţa de a crede în Salvator în vederea 
obţinerii vieţii nepieritoare. Scrieţi Viaţă nepieritoare pe tablă, după ultima săgeată. Explicaţi 
că „viaţă nepieritoare” înseamnă acelaşi lucru cu „viaţă veşnică”. Înseamnă să trăim modul 
de viaţă pe care- l trăieşte Dumnezeu şi să trăim veşnic în prezenţa Sa împreună cu familiile 
noastre. Samuel i- a învăţat pe nefiţii din Zarahemla ce trebuiau să facă pentru a primi viaţa 
nepieritoare.
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Helaman 14:11–13, căutând ce voia Samuel să afle 
şi să facă oamenii. Puteţi sugera cursanţilor să marcheze lucrurile pe care dorea Samuel ca 
oamenii să le afle şi să le facă. 
Scrieţi pe tablă, în partea stângă a primei săgeţi, Cunoaştere. Apoi, întrebaţi- i pe cursanţi ce 
au găsit că dorea Samuel să afle oamenii. Rugaţi câţiva cursanţi să scrie aceste lucruri pe 
tablă sub cuvântul Cunoaştere. (Răspunsurile ar trebui să includă faptul că Samuel dorea 
ca oamenii să afle despre judecăţile lui Dumnezeu pentru cei care păcătuiesc, condiţiile 
pocăinţei, venirea lui Isus Hristos şi semnele asociate cu venirea Sa.) 
• Ce spera Samuel că vor face oamenii datorită acestei cunoaşteri? (Vor crede în Isus Hris-

tos şi se vor pocăi de păcatele lor.)

Depunerea mărturiei
O mărturie este o 
declaraţie simplă, 
directă, despre adevăr. 
Depuneţi- vă în mod 
frecvent mărturia despre 
Isus Hristos şi Evanghelia 
Sa restaurată. Aceasta va 
invita influenţa Duhului 
Sfânt, care îi va întări pe 
cursanţi în efortul lor de 
a învăţa, de a înţelege şi 
de a trăi conform princi-
piilor Evangheliei.

Căutaţi intenţia 
scriitorului sau a 
vorbitorului.
În timp ce pregăteau 
scripturile, profeţii din 
vechime au fost inspiraţi 
să includă mesaje care 
urmau să aibă legătură 
cu nevoile noastre de 
astăzi. În timp ce căutaţi 
să determinaţi intenţia 
unui scriitor sau vorbitor 
din Cartea lui Mormon, 
fiţi atenţi să nu presu-
puneţi mai mult decât 
ceea ce este clar în text. 
Reţineţi că intenţia de 
bază a profeţilor a fost, 
întotdeauna, de a măr-
turisi despre Isus Hristos.
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Rugaţi- i pe cursanţi să scrie un principiu bazat pe Helaman 14:13. Apoi, rugaţi câţiva cur-
sanţi să citească, cu glas tare, ce au scris. (Un răspuns posibil poate fi acela că, întotdeauna, 
credinţa în Isus Hristos ne duce spre pocăinţă şi iertarea păcatelor.)
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă semnificaţia expresiei „prin meritele Lui”, explicaţi 
că meritele sunt calităţi sau acţiuni care fac ca o persoană să fie demnă de răsplată. Pentru a 
fi demni să primim iertarea păcatelor noastre, trebuie să facem anumite lucruri, cum ar fi să 
ne pocăim sincer, să fim botezaţi şi confirmaţi şi să ţinem poruncile. Cu toate acestea, noi 
primim darul iertării datorită meritelor Salvatorului, nu alor noastre. Puteţi aminti cursan-
ţilor scriptura de bază 2 Nefi 25:23: „După ce am făcut tot posibilul, numai prin har suntem 
salvaţi”. De asemenea, le puteţi sugera cursanţilor să citească Alma 22:14 şi Alma 24:10–11. 
Finalizaţi diagrama de pe tablă, după cum urmează:

Cunoaştere Credinţă în Hristos pocăinţă Viaţă nepieritoare

• În ce mod a crescut credinţa voastră în Salvator datorită dobândirii unei cunoaşteri de-
spre El?

• În ce mod v- a condus credinţa voastră în Salvator spre pocăinţă şi spre străduinţa de a fi 
mai asemănători Lui? 

Depuneţi mărturie că numai prin meritele lui Isus Hristos putem dobândi iertarea păcate-
lor şi primi viaţa veşnică.

Helaman 14:14–31
Samuel profeţeşte semnele referitoare la moartea Salvatorului. 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 14: 14. Apoi, rugaţi- i pe cursanţi să 
citească, în gând, Helaman 14:20–27, căutând semnele pe care nefiţii urmau să le vadă în 
momentul morţii lui Isus Hristos. Le puteţi sugera să marcheze aceste semne. După ce li 
s- a acordat timp suficient să citească, invitaţi- i să prezinte ce au găsit. Spuneţi- le că împli-
nirile acestor semne sunt consemnate în 3 Nefi (vezi Helaman 14:20, nota de subsol a). 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 14:28–29. Rugaţi- i pe membrii clasei 
să urmărească textul şi să caute motivele pentru care Domnul ne oferă semne şi minuni. 
Rugaţi câţiva cursanţi să exprime, cu propriile lor cuvinte, aceste motive. (Cursanţii pot fo-
losi cuvinte diferite, dar fiţi siguri că ei identifică următorul adevăr: Domnul oferă semne 
şi minuni pentru a- i ajuta pe oameni să creadă în El.)
• Ce ne poate învăţa acest adevăr despre semnele care vor precede a Doua Venire a 

Salvatorului?
Rugaţi- i pe cursanţi să se gândească la semnele sau dovezile pe care Domnul li le- a oferit 
pentru a- i ajuta să creadă în El. Puteţi să- i încurajaţi pe cursanţi să- şi împărtăşească expe-
rienţele (dar amintiţi- le că ei nu trebuie să se simtă obligaţi să împărtăşească experienţe 
care sunt prea personale sau particulare). Depuneţi mărturie despre faptul că, în zilele 
noastre, Domnul oferă semne şi trimite profeţi, asemenea lui Samuel, pentru a convinge 
oamenii să creadă în El.
Notă. Deoarece multe pasaje din scripturi ne previn să nu căutăm semne, cursanţii s- ar 
putea să se simtă dezorientaţi în legătură cu această discuţie despre semne. Ajutaţi- i să 
înţeleagă că există o diferenţă între recunoaşterea semnelor care arată dragostea lui Dum-
nezeu şi căutarea de semne din motive egoiste (vezi Iacov 7:9–14; Alma 30:43–50; D&L 
46:9; 63:7- 11). Când profeţii avertizează împotriva căutării de semne, ei se referă la oameni 
care refuză să creadă dacă nu li se arată semne, nu la oameni care dau dovadă de credinţă 
în căutarea de miracole conform voinţei Domnului. 
Explicaţi că, deşi este bine să se ştie despre semnele pe care nefiţii urmau să le vadă în 
legătură cu moartea Salvatorului, este mult mai important să înţelegem învăţăturile lui 
Samuel despre importanţa morţii şi învierii lui Isus Hristos. Desenaţi următoarea diagramă 
pe tablă, fără să includeţi explicaţiile expuse. Adăugaţi aceste explicaţii la timpul potri-
vit, când se discută Helaman 14:15–19. (Puteţi avea în vedere să- i invitaţi pe cursanţi să 
copieze această diagramă în caietelor lor pentru seminar sau în jurnalele lor pentru studiul 
scripturilor.)
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Explicaţi că expresia „moarte spirituală” se referă la separarea de Dumnezeu. Invitaţi un 
cursant să citească, cu glas tare, Helaman 14:15–16.
• Ce este moartea spirituală despre care se vorbeşte în Helaman 14:16? (Aţi putea să expli-

caţi că, din cauza căderii lui Adam şi a Evei, noi suntem separaţi de Dumnezeu.) 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 14:17. Rugaţi- i pe membrii clasei 
să urmărească textul şi să mediteze la modul în care ei pot birui prima moarte spirituală. 
Scrieţi următorul adevăr pe tablă: Isus Hristos mântuieşte toată omenirea de cădere, 
astfel încât noi ne putem întoarce în prezenţa lui Dumnezeu. Explicaţi că toţi oamenii se 
vor întoarce în prezenţa lui Dumnezeu pentru a fi judecaţi (vezi 2 Nefi 2:10).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 14:18–19.
• Ce este cea de- a doua moarte spirituală despre care se vorbeşte în Helaman 14:18–19? 

(Puteţi să explicaţi că cei care nu se pocăiesc vor părăsi prezenţa Tatălui din nou.) 
• Ce putem face pentru a evita a doua moarte de care vorbeşte Samuel? (Puteţi invita cur-

sanţii să citească Helaman 14:13 şi Mormon 7:7–8. Subliniaţi că, prin ispăşirea lui Isus 
Hristos, cei care se pocăiesc vor locui veşnic în prezenţa lui Dumnezeu.)

Pentru a sublinia importanţa libertăţii de a alege atunci când căutăm binecuvântările ispă-
şirii Salvatorului, invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Helaman 14:30–31. Rugaţi- i să 
caute cuvinte şi expresii despre libertatea de a alege. Invitaţi- i să împărtăşească cuvintele şi 
expresiile pe care le- au găsit. Rugaţi- i să explice în ce mod îi ajută aceste cuvinte şi expresii 
să înţeleagă importanţa alegerilor pe care le fac în fiecare zi.

Comentarii şi informaţii generale
Helaman 14:18–19. Darul divin al pocăinţei
Vârstnicul D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a depus mărturie despre bucuria 
care vine prin pocăinţă: 

„Mărturisesc cu recunoştinţă că suferinţa incomensu-
rabilă, moartea şi învierea Domnului nostru fac «ca să 

aibă loc condiţia pocăinţei» (Helaman 14:18). Darul 
divin al pocăinţei este cheia fericirii în această viaţă şi 
după ea. Folosind cuvintele Salvatorului şi cu umilinţă 
şi dragoste profundă, vă invit pe toţi: «Pocăiţi- vă, căci 
Împărăţia cerurilor este aproape» (Matei 4:17). Eu ştiu 
că, dacă veţi accepta această invitaţie, veţi avea bucurie 
acum şi întotdeauna” („Darul divin al pocăinţei”, En-
sign sau Liahona, nov. 2011, p. 41). 

prezenţa lui 
Dumnezeu

pământ

Moartea 
şi lumea 
spiritelor

 1.  Căderea lui adam şi a 
evei a adus cu sine prima 
moarte spirituală (vezi 
Helaman 14:16). 

 2. Învierea aduce toată 
omenirea înapoi în 
prezenţa lui Dumnezeu 
pentru a fi judecată 
(vezi 2 nefi 2:10;  
Helaman 14:17).

 3.  Cei care se pocăiesc 
şi obţin iertarea 
păcatelor locuiesc 
veşnic în prezenţa 
lui Dumnezeu (vezi 
Helaman 14:13; 
Mormon 7:7–8).

 4.  Cei care nu se pocă-
iesc vor fi alungaţi din 
prezenţa lui Dumnezeu, 
suferind a doua moarte 
spirituală (vezi Helaman 
14:18).
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Introducere
Samuel Lamanitul i- a avertizat pe nefiţi că, dacă nu se 
pocăiesc, ei vor fi distruşi. El a declarat că Domnul va 
prelungi zilele lamaniţilor, care deveniseră mai drepţi 
decât nefiţii. Unii dintre nefiţi au crezut învăţăturile lui 

Samuel şi au fost botezaţi de către Nefi. Cei care nu l- au 
crezut pe Samuel au încercat să- l ucidă. Dar Samuel a 
fost protejat de puterea lui Dumnezeu şi s- a întors în 
ţara lui proprie. 

LECŢIA 115

Helaman 15–16

Sugestii pentru predare

Helaman 15
Samuel îi avertizează pe nefiţi şi explică modul în care lamaniţii au devenit popor 
al făgăduinţei.
Citiţi, cu glas tare, următoarele relatări:
Un tânăr băiat a fost crescut de părinţi care nu erau membri ai Bisericii şi nu acordau 
atenţie învăţăturilor lui Isus Hristos. Ei i- au permis să bea alcool, o practică pe care el a 
continuat- o în timpul colegiului. Apoi, el i- a întâlnit pe misionarii sfinţi din zilele din urmă. 
După ce s- a întâlnit de câteva ori cu misionarii, el a promis că va renunţa la alcool. Câteva 
zile mai târziu, el era cu un grup de prieteni. Ei i- au oferit o băutură alcoolică.
Un alt tânăr băiat a fost crescut într- o familie de sfinţi din zilele din urmă. Părinţii lui 
respectau desfăşurarea serilor în familie şi studiau scripturile în familie. El şi- a dezvoltat 
obiceiul de a studia scripturile şi de a se ruga zilnic. El a participat la Societatea Primară, a 
slujit în cvorumurile Preoţiei aaronice şi a absolvit seminarul, dobândind cunoştinţe despre 
poruncile şi căile Domnului. În timp ce studia la facultate, el şi- a făcut noi prieteni. Într- o 
seară, un prieten i- a oferit o băutură alcoolică.
• Acceptarea băuturii alcoolice avea să fie un păcat mai grav pentru primul sau pentru al 

doilea băiat? De ce da sau de ce nu?
Scrieţi următoarele pe tablă: 

Condiţia spirituală a nefiţilor – Helaman 15:1–3, 17
Condiţia spirituală a lamaniţilor – Helaman 15:4–6

Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, pasajele din scripturile scrise pe tablă. (Înainte de 
a citi, puteţi să le îndreptaţi atenţia spre cuvintele cu grijă din Helaman 15:5. A face ceva cu 
grijă înseamnă a acţiona cu atenţie.) Rugaţi- i pe cursanţi să scrie două fraze – una re-
zumând condiţia spirituală a nefiţilor şi cealaltă rezumând condiţia spirituală a lamaniţilor. 
După ce cursanţilor li s- a acordat suficient timp pentru a scrie, întrebaţi:
• Care dintre cei doi băieţi despre care am discutat la începutul lecţiei este asemănător 

nefiţilor descrişi în aceste versete? Care dintre ei este asemănător lamaniţilor?
• De ce au putut primi lamaniţii atât de multe binecuvântări, în ciuda istoriei lor pline de 

fapte ticăloase? 
• De ce erau nefiţii în pericol de a fi distruşi?
• În ce mod este pedeapsa din partea Domnului o dovadă a dragostei Sale? (Puteţi explica 

ce înseamnă cuvântul a pedepsi: a corecta pe cineva aplicându- i o mustrare printr- o pe-
deapsă sau suferinţă de un anumit fel.)

Scrieţi următoarele pe tablă: 
Când oamenii cunosc adevărul şi cred în scripturi, ei sunt conduşi către… şi… … , care 
aduc …

Rugaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Helaman 15:7, căutând modul în care ar putea 
completa afirmaţia de pe tablă. După ce li s- a acordat cursanţilor suficient timp pentru a 
se gândi, rugaţi câţiva cursanţi să spună cum ar completa afirmaţia. (De exemplu, cursanţii 



423

HeLaMan 15 –16

pot enunţa următorul principiu: Când oamenii cunosc adevărul şi cred în scripturi, ei 
sunt conduşi către credinţă şi pocăinţă, care aduc o schimbare a inimii lor.)
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 15: 8. Rugaţi- i pe membrii clasei să ur-
mărească textul, căutând descrierea lui Samuel despre lamaniţii care avuseseră o schimbare 
a inimii. (Ei erau „fermi şi nestrămutaţi în credinţă”.)
Acordaţi- le timp cursanţilor să se gândească dacă studiul scripturilor i- a făcut să aibă mai 
multă credinţă în Domnul. De asemenea, rugaţi- i să mediteze dacă aceasta i- a determinat 
să fie fermi şi nestrămutaţi în credinţă. Puteţi invita unul sau doi cursanţi să explice modul 
în care studiul scripturilor a dus la creşterea credinţei lor în Isus Hristos. 
Îndreptaţi atenţia cursanţilor către Helaman 15:9–17. Explicaţi că, în aceste versete, cuvân-
tul voi se referă la nefiţi, iar cuvintele ei şi pe ei se referă la lamaniţi. Citiţi aceste versete, cu 
glas tare, membrilor clasei, făcând pauze‚ după cum este necesar, pentru a da explicaţii sau 
a răspunde la întrebări. Apoi, acordaţi cursanţilor timpul necesar pentru a se uita din nou la 
versete şi a scrie o frază care să exprime un adevăr transmis de aceste versete.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească ceea ce au scris. Printre alte adevăruri, cursanţii pot scrie 
ceva de genul acesta: Dacă oamenii devin necredincioşi după ce au primit plenitudi-
nea Evangheliei, ei vor primi o condamnare mai mare. Puteţi sugera cursanţilor să scrie 
acest adevăr în scripturile lor, lângă versetele Helaman 15:9–17.
În timp ce cursanţii discută acest adevăr, subliniaţi marile binecuvântări pe care le primim 
datorită înţelegerii Evangheliei şi trăirii potrivit principiilor ei. Învăţăturile lui Samuel nu 
scuză un membru nou al Bisericii de comiterea unui păcat. Ele nici nu sugerează faptul că 
noi putem fi scutiţi de răspundere şi condamnare refuzând să învăţăm despre Evanghelie. 
Deşi este adevărat faptul că o cunoaştere a Evangheliei duce la o responsabilitate mai mare 
dacă facem ceva rău, ea ne oferă, de asemenea, tărie mai mare de a face ceea ce este drept. 
Şi, când urmăm voinţa lui Dumnezeu şi îi ajutăm pe alţii să facă la fel, El ne binecuvântează 
cu pace şi fericire pe care nu le putem primi pe nicio altă cale.

Helaman 16
Cei care îl cred pe Samuel se pocăiesc şi sunt botezaţi, în timp ce alţii îşi împie-
tresc inimile.
Expuneţi o fotografie a preşedintelui actual al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele 
din Urmă. Rugaţi- i pe cursanţi să descrie felurile în care au văzut că au răspuns oamenii 
(atât din cadrul Bisericii, cât şi din afara ei) la mesajele profetului. 
Rugaţi jumătate din clasă să citească, în gând, Helaman 16:1–5, căutând fapte ale oame-
nilor care au crezut în mesajul lui Samuel. Rugaţi cealaltă jumătate din clasă să citească, 
în gând, Helaman 16:2–3, 6–7, căutând fapte ale oamenilor care nu au crezut în mesajul 
lui Samuel. (Puteţi scrie pe tablă aceste referinţe la scripturi.) Invitaţi câţiva cursanţi să 
prezinte ceea ce au învăţat.
• De ce credeţi că oamenii răspund profeţilor şi mesajelor lor în moduri atât de diferite?
• De ce credeţi că unii oameni se supără când profeţii le dau sfaturi, cum ar fi cuvintele din 

broşura Pentru întărirea tineretului ?
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft Benson:

„Când profetul indică păcatele lumii, cei versaţi în lucrurile lumeşti, în loc să 
se pocăiască de păcatele lor, fie doresc să-i închidă gura profetului, fie 
acţionează ca şi cum profetul nu ar exista. Popularitatea nu este niciodată un 
test al adevărului. Mulţi profeţi au fost ucişi sau alungaţi. Pe măsură ce ne 
apropiem de momentul celei de- a Doua Veniri a Domnului, vă puteţi aştepta 
ca, în timp ce oamenii lumii devin mai ticăloşi, învăţăturile profetului să fie 
din ce în ce mai puţin populare printre ei” (Învăţături ale lui Ezra Taft Benson 

[1988], p. 164).
• Care sunt câteva exemple de oameni care urmează sfatul profeţilor, chiar dacă alţii res-

ping acel sfat?
Rugaţi- i pe cursanţi să- şi închidă scripturile. Rugaţi un cursant să deschidă scripturile şi să 
citească Helaman 16:13–14 în timp ce ceilalţi cursanţi ascultă. Întrebaţi- i pe membrii clasei 
cum cred ei că ar răspunde cei care sunt necredincioşi la aceste semne şi apariţii.
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Rugaţi- i pe cursanţi să deschidă scripturile şi să urmărească textul în timp ce le citiţi 
Helaman 16:15–16. Apoi, rugaţi- i să- şi imagineze că li s- a permis să vorbească cu oamenii 
care erau în Zarahemla la timpul în care au fost date semnele. Invitaţi- i să se gândească la 
întrebările pe care le- ar fi plăcut să le adreseze unei persoane care crede şi uneia care nu 
crede. După ce cursanţilor li s- a acordat timp să se gândească la întrebări, rugaţi- i pe câţiva 
dintre ei să împărtăşească întrebările membrilor clasei.
Invitaţi- i pe cursanţi să mediteze la următoarea întrebare fără să răspundă:
• Dacă aţi fi fost acolo şi aţi fi fost martori la acele semne şi minuni, cum credeţi că aţi fi 

acţionat?
După ce cursanţii au avut timp să mediteze, întrebaţi:
• Potrivit celor relatate în Helaman 16:16, de ce resping unii oameni împlinirea profeţiilor 

profeţilor, inclusiv semnele din cer?
Acordaţi cursanţilor câteva minute pentru a citi, în gând, Helaman 16:17–21, căutând mo-
tivele suplimentare invocate de cei nedrepţi pentru a nu crede profeţiile lui Samuel. Numiţi 
câţiva cursanţi să spună ce motive au identificat în aceste versete.
• Care dintre aceste motive sau argumente împotriva profeţilor credeţi că sunt cel mai des 

întâlnite în zilele noastre?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 16:22–23, şi rugaţi- i pe membrii clasei 
să caute ceea ce s- a întâmplat când mulţi oameni au continuat să ignore avertizările lui 
Samuel. Invitaţi- i pe cursanţi să spună ce au găsit.
• Ce ni se va întâmpla dacă respingem profeţii din zilele din urmă ai Domnului?
În timp ce cursanţii răspund, subliniaţi următorul principiu: Când respingem martorii 
Domnului, noi îi permitem lui Satana să ne influenţeze inimile. (Puteţi scrie această 
afirmaţie pe tablă.)
Pentru a încheia lecţia de astăzi, invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a 
preşedintelui Henry B. Eyring din Prima Preşedinţie. Rugaţi restul clasei să asculte ceea ce 
alegem în realitate când respingem sfatul lui Dumnezeu, care, în cea mai mare parte, vine 
prin profeţii din zilele din urmă:
„Când respingem sfatul care vine de la Dumnezeu, 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 viaţa 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 li-
beri 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).
• Conform celor menţionate de preşedintele Eyring, ce căutăm în realitate, dacă respingem 

sfatul lui Dumnezeu şi al profeţilor Săi? Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească dacă şi- au 
împietrit inimile în orice mod împotriva sfatului lui Dumnezeu care le- a fost dat prin 
profeţi şi apostoli.

Încurajaţi- i să fie fermi şi neclintiţi în trăirea conform Evangheliei şi în ascultarea sfatului 
Domnului primit prin profeţii Săi. Depuneţi- vă mărturia despre adevărurile discutate în 
timpul lecţiei.

Recapitulare Helaman
Rezervaţi- vă timp pentru a- i ajuta pe cursanţi să recapituleze Cartea lui Helaman. Rugaţi- i 
să se gândească la ceea ce au învăţat din această carte atât la seminar, cât şi în studiul 
personal al scripturilor. Invitaţi- i să recapituleze pe scurt cuprinsul capitolelor din Helaman 
pentru a şi le aminti. Rugaţi câţiva cursanţi să împărtăşească din Cartea lui Helaman un 
lucru care i- a inspirat sau i- a ajutat să aibă credinţă mai mare în Isus Hristos. După ce li s- a 
acordat timp suficient, rugaţi- i pe câţiva să- şi împărtăşească gândurile şi sentimentele.
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Lecţia pentru studiul acasă
Helaman 10–16 (unitatea 23)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat Helaman 10–16 (uni-
tatea 23) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Helaman 10) 
Helaman 10 le- a oferit cursanţilor ocazia de a învăţa mai 
mult despre tăria spirituală a lui Nefi. Din exemplul lui Nefi, 
cursanţii au învăţat că meditarea asupra lucrurilor lui Dum-
nezeu ne pregăteşte să primim revelaţii. Ei au învăţat, de 
asemenea, că Domnul ne oferă binecuvântări şi ne încredin-
ţează responsabilităţi când punem voinţa Lui înaintea voinţei 
noastre. Când Nefi a pus voinţa Domnului înaintea voinţei 
lui, Domnul i- a acordat puterea de pecetluire.

Ziua 2 (Helaman 11–12)
Studiind 14 ani din istoria nefiţilor, cursanţii au învăţat că 
prin umilinţă şi pocăinţă noi putem evita mândria şi distruge-
rea. Dacă nu suntem atenţi, prosperitatea noastră ne poate 
face să- L uităm pe Domnul. Nefi a propovăduit faptul că, 
pentru a- i ajuta pe oameni să evite această greşeală, Domnul 
îi pedepseşte pe oamenii Săi pentru a- i face să- şi amintească 
de El.

Ziua 3 (Helaman 13–14)
Samuel, un profet lamanit, a demonstrat că profeţii transmit 
mesajele lui Dumnezeu pe care El le pune în inimile lor. Stu-
diind avertizările sale profetice, cursanţii au învăţat că, dacă 
respingem cuvintele profeţilor Domnului, vom avea parte de 
regrete şi tristeţe. Samuel i- a îndemnat pe oameni să creadă 
în Isus Hristos şi a mărturisit că Domnul ne dă semne şi face 
şi minuni pentru a- i ajuta pe oameni să creadă în El.

Ziua 4 (Helaman 15–16)
Deoarece Domnul îi binecuvântase pe nefiţi din abundenţă, 
Samuel a încercat să- i ajute să înţeleagă judecăţile lui Dum-
nezeu la care vor fi supuşi dacă nu se pocăiesc. Din aceasta, 
cursanţii au învăţat că, dacă oamenii devin necredincioşi 
după ce au primit plenitudinea Evangheliei, ei vor primi o 
condamnare mai mare. Din răspunsul nefiţilor către Samuel, 
cursanţii au învăţat că, atunci când alegem să respingem 
martorii Domnului, noi îi permitem lui Satana să ne influen-
ţeze inimile.

Introducere
În Helaman 10–16 este subliniat rolul profeţilor în declararea 
pocăinţei. De- a lungul acestei săptămâni, cursanţii au avut 
ocazia să studieze credinţa profeţilor Nefi şi Samuel Lamanitul. 
Amândoi au primit manifestări spirituale şi au avut autoritatea 
de a sluji printre nefiţii nesupuşi. Fără a ţine seama de împietrirea 
inimilor oamenilor, amândoi au proclamat pocăinţa. Ei au propo-
văduit că fericirea se găseşte atunci când trăim conform principii-
lor propovăduite de Isus Hristos şi nu când facem nedreptate.

Sugestii pentru predare

Helaman 10–16
Helaman şi Samuel au slujit cu credinţă oamenilor.
Întrebaţi- i pe cursanţi dacă au fost vreodată într- o situaţie în care 
faptul că au susţinut standardele propovăduite în broşura Pentru 
întărirea tineretului nu a fost pe placul prietenilor lor. Puteţi 
invita câţiva cursanţi să- şi împărtăşească experienţele şi să spună 
ce au simţit şi ce au învăţat.

Spuneţi cursanţilor că Helaman 10–16 prezintă exemplele a 
doi bărbaţi care au susţinut standardele Domnului, cu toate că 
acest lucru nu era pe placul oamenilor. Invitaţi- i pe cursanţi să se 
gândească la ceea ce pot învăţa din exemplele lui Nefi şi Samuel 
Lamanitul pentru a fi ajutaţi în situaţii asemănătoare.

Desenaţi următorul tabel pe tablă sau pe o bucată de hârtie:

asemănări între nefi şi Samuel Lamanitul

nefi (Helaman 
10:1–5, 12, 15–16)

Samuel (Helaman 
13:1–6; 16:1–2)

Rugaţi- i pe cursanţi să caute versetele menţionate în tabel, 
căutând asemănări între Nefi şi Samuel. Invitaţi câţiva cursanţi să 
înscrie asemănările în spaţiul gol din tabel. Lista ar putea include 
următoarele: respinşi de oameni; au auzit glasul Domnului; au 
urmat imediat îndrumările Domnului; au vorbit ceea ce Dom-
nul a pus în inimile lor; i- au avertizat pe nefiţi că, dacă nu se 
pocăiesc, urmau să fie distruşi; au fost apăraţi de puterea lui 
Dumnezeu astfel încât au putut transmite mesajul Său.

După ce cursanţii au înscris asemănările pe care le- au descoperit, 
rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 10:4. După 
aceea, adresaţi următoarele întrebări:

• Care sunt unele dintre posibilele motive ale neoboselii lui 
Nefi? 

• Cum a demonstrat Samuel, de asemenea, că este neobosit? 
Cum putem să fim neobosiţi? 

Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie 
a vârstnicului Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece 
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Apostoli, în care ne învaţă cum putem să ne dezvoltăm această 
trăsătură:

„Dacă ne concentrăm asupra lui Isus Hristos şi a lucrării Sale, 
atât bucuriile, cât şi capacitatea noastră de a rezista cresc… 
Nefi nu a căutat, în mod egoist, «propriile dorinţe», ci a căutat 
să împlinească voinţa lui Dumnezeu. Aceasta i- a dat o energie 
specială şi neîntreruptă care l- a făcut să se străduiască cu o 
sârguinţă neobosită. Nefi a ştiut în ce direcţie se îndrepta: spre 
Dumnezeu” (If Thou Endure It Well [1996], p. 116).

Întrebaţi:

• Conform celor spuse de vârstnicul Maxwell, ce putem face 
pentru a sluji cu sârguinţă neobosită?

• Care expresii din Helaman 10:4 arată că Nefi „se îndrepta 
spre Dumnezeu” sau, cu alte cuvinte, s- a concentrat asupra 
împlinirii voinţei lui Dumnezeu?

• Care expresii din Helaman 13:3 –5 arată că Samuel a pus 
voinţa lui Dumnezeu înaintea propriei voinţe? 

• Ce adevăr putem învăţa din experienţele lui Nefi şi Samuel? 
(Un răspuns posibil poate reflecta un adevăr pe care cursanţii 
l- au învăţat din studiul lor personal în cursul acestei săptă-
mâni: Domnul ne oferă binecuvântări şi ne încredinţează 
responsabilităţi când punem voinţa Lui înaintea voinţei 
noastre.)

Citiţi următoarea povestire, spusă de vârstnicul Dallin H. Oaks, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, despre o fetiţă de 12 
ani, care a pus voinţa lui Dumnezeu înaintea voinţei sale:

„Nu putem avea credinţă adevărată în Domnul fără să avem, 
de asemenea, încredere deplină în voinţa Domnului şi în timpul 
stabilit de Domnul. Când avem acest gen de credinţă şi încredere 
în Domnul, avem o adevărată protecţie în vieţile noastre. …

Am citit despre o tânără fată care a exercitat acest fel de cre-
dinţă şi încredere. De multe luni, mama ei era foarte bolnavă. În 
cele din urmă, tatăl credincios şi- a chemat copiii lângă patul ei 
şi le- a spus să- şi ia rămas bun de la mama lor, deoarece era pe 
moarte. Fiica în vârstă de 12 ani a protestat:

«Tată, nu vreau ca mama să moară. Am fost cu ea în spital… 
timp de şase luni; în repetate rânduri… tu i- ai oferit binecuvân-
tări şi durerile i- au fost alinate şi a adormit liniştită. Vreau să- ţi 
aşezi mâinile pe capul ei şi să o vindeci».

Tatăl, care era vârstnicul Heber J. Grant, le- a spus copiilor că a 
simţit în inima lui că sosise timpul ca mama lor să plece dintre ei. 
Copiii au plecat şi el a îngenuncheat lângă patul soţiei sale. Mai 
târziu el şi- a amintit rugăciunea sa: «I- am spus Domnului că re-
cunosc mâna Sa în viaţă [şi] în moarte… Dar i- am spus Domnului 
că îmi lipseşte tăria să concep că soţia mea moare şi că aceasta 
va afecta credinţa copiilor mei mici». El s- a rugat fierbinte Dom-
nului să- i dea fiicei lui «cunoaşterea faptului că planul şi dorinţa 
Sa erau ca mama ei trebuia să moară». 

După o oră, mama a murit. Când vârstnicul Grant i- a chemat 
pe copii înapoi în camera ei şi le- a spus, băiatul lui în vârstă de 
şase ani [pe nume Heber] a început să plângă în hohote. Sora 
lui în vârstă de 12 ani l- a luat în braţe şi a spus: «Nu plânge, 
Heber; când am ieşit din această cameră, glasul Domnului din 
ceruri mi- a spus: În moartea mamei tale voinţa Domnului va fi 
îndeplinită» (Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the 

Life of a Great Leader, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1951, p. 
243–244).

Când avem credinţa şi încrederea demonstrate de acea tânără 
fată, avem tăria de a ne susţine în fiecare moment important 
din viaţa noastră” („Faith in the Lord Jesus Christ”,Ensign, mai 
1994,p. 100). 

Întrebaţi:

• Ce i- a ajutat pe preşedintele Heber J. Grant şi pe familia lui să 
pună voinţa Domnului înaintea voinţei lor?

• Aţi avut vreodată o experienţă în care a fost necesar să vă 
încredeţi în Dumnezeu şi să puneţi voinţa Lui înaintea voinţei 
voastre? (Puteţi invita câţiva cursanţi să- şi împărtăşească expe-
rienţele membrilor clasei. Amintiţi- le că nu trebuie să împărtă-
şească experienţe care sunt prea personale sau particulare.)

Asiguraţi- i pe cursanţi de faptul că, atunci când ne încredem în 
Dumnezeu şi punem voinţa Sa înaintea voinţei noastre, El ne va 
susţine în perioade grele.

Explicaţi că o parte importantă din slujirea lui Nefi a constat 
în ajutarea oamenilor să- şi amintească de Dumnezeu şi să se 
pocăiască de păcatele lor. Cu toate acestea, ei au continuat să- şi 
împietrească inimile şi nu au dorit să se corecteze.

Împărţiţi clasa în două grupuri. Rugaţi un grup să citească 
Helaman 10:15–18; 11:3–10 şi celălalt grup să citească Helaman 
11:30–37; 12:1–3. (Puteţi scrie aceste referinţe pe tablă.) Rugaţi 
fiecare grup să fie pregătit să discute despre motivele pentru 
care Domnul pedepseşte poporul Său. Cursanţii pot menţiona 
câteva motive diferite, dar asiguraţi- vă că ele exprimă faptul 
că Domnul pedepseşte poporul Său pentru a- l face să- şi 
amintească de El. 

• Ce fel de pedeapsă a folosit Domnul pentru a atrage atenţia 
oamenilor?

• Conform celor relatate în Helaman 12:3, mulţi oameni nu- şi 
amintesc de Domnul dacă El nu- i pedepseşte. Ce credeţi că 
înseamnă acest lucru?

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Helaman 15:3.

• În ce mod este pedeapsa din partea Domnului o dovadă a 
dragostei Sale? 

Rugaţi- i pe cursanţi să împărtăşească răspunsurile la sarcina 5 
din ziua a 2- a a acestei săptămâni. Puteţi să repetaţi faptul că, 
prin umilinţă şi pocăinţă, putem evita mândria şi distruge-
rea şi că, dacă nu suntem atenţi, prosperitatea noastră ne 
poate determina să- L uităm pe Domnul. 

Unitatea următoare (3 Nefi 1–11)
În următoarea însărcinare a cursanţilor, ei vor citi despre aduna-
rea întregii naţiuni nefite pentru a lupta împotriva tâlharilor lui 
Gadianton într- o mare bătălie. Cum au reuşit nefiţii să- i înfrângă 
pe tâlharii cei ticăloşi? Cursanţii vor citi, de asemenea, despre 
distrugerile masive care au avut loc pe meleagurile americane în 
timpul morţii lui Isus Hristos la Ierusalim. În întuneric, oamenii au 
auzit glasul lui Isus Hristos. Apoi, Salvatorul înviat a venit să le 
slujească personal. Rugaţi- i pe cursanţi să se gândească cum s- ar 
fi simţit dacă ar fi fost acolo.
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al treilea nefi: Cartea lui nefi
De ce studiem această carte?
În timp ce studiază 3 Nefi, cursanţii vor în-
văţa despre cuvintele şi faptele Salvatorului 
din timpul slujirii Sale de trei zile desfăşurată 
printre nefiţi. Preşedintele Ezra Taft Benson 
ne- a învăţat: „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). În 
timp ce cursanţii înţeleg modul în care Isus 
Hristos a dat dovadă de compasiune faţă de 
oameni, când ei s- au dus „unul câte unul” 
la El, ei pot aprecia mai bine preocuparea 
Sa pentru fiecare dintre ei în parte (vezi 
3 Nefi 11:15; 17:21). Ei pot să înveţe lecţii 
importante din exemplele neprihănite ale 
celor care s- au pregătit să- L întâlnească pe 
Salvator. Ei pot să înveţe, de asemenea, din 
exemplele nedrepte ale celor care nu s- au 
pregătit să- L întâlnească pe Salvator.

Cine a scris această carte?
Mormon a prescurtat cronicile de pe plă-
cile mari ale lui Nefi pentru a crea cartea 
3 Nefi. Cartea este numită după Nefi (fiul 
lui Nefi), care a slujit în perioada premer-
gătoare apariţiilor Salvatorului în faţa 
oamenilor, în timpul acestor apariţii şi în 
cea de după aceste evenimente. În timpul 
perioadei de mare ticăloşie care a pre-
cedat vizitele lui Isus Hristos, Nefi a slujit 
„cu putere şi cu mare autoritate” (3 Nefi 
7:17). Eforturile sale au fost 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 inclus, de asemenea, pro-
priile sale comentarii şi propria- i mărturie 
(vezi 3 Nefi 5:8–26; 26:6–12; 29–30).

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Mormon a dorit ca scrierile din 3 Nefi să 
fie menite, în mod special, pentru două 
grupuri de oameni. Primul: el a explicat 
că le- a scris pentru urmaşii lui Lehi (vezi 
3 Nefi 26:8). Al doilea: Mormon s- a 
adresat neamurilor din zilele din urmă şi 
a consemnat îndemnul Domnului ca ele 
să vină la El şi să devină parte a poporului 
Său de legământ (vezi 3 Nefi 30). Cartea 
3 Nefi subliniază această invitaţie prin 
mărturia sa puternică despre Isus Hristos şi 
accentuează importanţa legămintelor.

Când şi unde a fost scrisă?
Cronicile originale folosite ca surse ale căr-
ţii 3 Nefi au fost, cel mai probabil, scrise în 
perioada 1 î.H. şi 35 d.H. Mormon a pres-
curtat acele cronici cândva între anii 345 
d.H. şi 385 d.H. Mormon nu a consemnat 
locul unde se afla atunci când a compilat 
această carte.

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
acestei cărţi?
3 Nefi relatează despre împlinirea pro-
feţiilor cu privire la naşterea, moartea şi 

învierea lui Isus Hristos (vezi 3 Nefi 1; 8; 
11). Relatarea sa despre apariţia Salva-
torului în faţa nefiţilor reprezintă ceea 
ce vârstnicul Jeffrey R. Holland a numit 
„momentul important, suprem din în-
treaga istorie a Cărţii lui Mormon” (Christ 
and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 
p. 250). Douăzeci dintre cele treizeci de 
capitole cuprinse în 3 Nefi conţin învăţătu-
rile pe care Salvatorul le- a oferit personal 
oamenilor respectivi (vezi 3 Nefi 9–28).

Rezumat
3 Nefi 1–5 Nefi primeşte cronicile 
de la tatăl său. Semnele naşterii lui 
Hristos sunt date, un complot de a- i 
distruge pe cei credincioşi este de-
jucat şi mulţi oameni se convertesc. 
Nefiţii şi lamaniţii se unesc pentru 
a lupta împotriva tâlharilor lui Ga-
dianton. Ei se pocăiesc de păcatele 
lor şi, în cele din urmă, îi înving pe 
tâlhari, fiind conduşi de Laconeus şi 
de Ghidghidoni. Mormon comen-
tează despre rolurile sale de ucenic 
al lui Hristos şi de cronicar.

3 Nefi 6–7 Prosperitatea din rândul 
nefiţilor duce la mândrie, ticăloşie şi 
la combinaţii secrete. Guvernul este 
înlăturat şi poporul se împarte în 
triburi. Nefi slujeşte cu mare putere.

3 Nefi 8–10 Furtuni, distrugere şi 
întuneric indică răstignirea şi moar-
tea Salvatorului. Oamenii jelesc 
moartea celor care au murit ca 
urmare a distrugerii. Glasul lui Isus 
Hristos îi invită pe supravieţuitori să 
se pocăiască şi să vină la El.

3 Nefi 11–18 Isus Hristos se arată 
mulţimii la templu şi invită fiecare 
persoană să simtă urmele cuielor 
de pe mâinile şi picioarele Sale. 
El cheamă doisprezece ucenici şi 
le oferă autoritatea de a înfăptui 
rânduieli şi de a administra Biserica. 
Salvatorul propovăduieşte doctrina 
Sa, stabileşte legi ale neprihănirii şi 
explică faptul că El a împlinit legea 
lui Moise. Vindecă infirmităţile 

oamenilor, se roagă pentru ei şi 
le binecuvântează copiii. După ce 
pune bazele împărtăşaniei şi oferă 
învăţături suplimentare, El pleacă.

3 Nefi 19–26 Cei doisprezece ucenici le 
slujesc oamenilor, iar Duhul Sfânt este 
revărsat asupra lor. Isus Hristos apare 
a doua oară şi se roagă pentru toţi 
cei care vor crede în El. El adminis-
trează împărtăşania şi îi învaţă pe 
oameni despre modul în care Tatăl Îşi 
va împlini legământul făcut cu Israel. 
Salvatorul le porunceşte oamenilor să 
cerceteze cuvintele lui Isaia şi ale tu-
turor profeţilor şi îl instruieşte pe Nefi 
să consemneze împlinirea profeţiilor 
făcute de Samuel Lamanitul. El face 
cunoscute cuvintele pe care Tatăl i 
le- a rostit lui Maleahi şi explică „toate 
lucrurile… de la început şi până la 
timpul când El [va veni] în slava Sa” 
(3 Nefi 26:3). Apoi, El pleacă.

3 Nefi 27–28 Isus Hristos se arată 
celor doisprezece ucenici şi îi in-
struieşte să numească Biserica după 
numele Lui. El face cunoscută Evan-
ghelia Sa şi le cere ucenicilor Lui să 
fie aşa cum El este. Isus Hristos le 
oferă celor doisprezece ucenici ceea 
ce îşi doresc.

3 Nefi 29–30 Mormon explică faptul 
că apariţia Cărţii lui Mormon este 
un semn că Dumnezeu a început 
adunarea lui Israel în zilele din 
urmă. Domnul îndeamnă neamurile 
să se pocăiască şi să devină parte a 
poporului Său de legământ.
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Introducere
Când s- a apropiat timpul împlinirii profeţiei lui Samuel 
Lamanitul despre naşterea Salvatorului, cei credincioşi 
au fost atenţi să vadă semnele despre care Samuel a 
spus că aveau să fie date. Cei necredincioşi au amenin-
ţat că aveau să- i omoare pe cei credincioşi dacă profeţia 
nu avea să se împlinească până într- o anumită zi. Nefi, 
fiul lui Nefi şi nepotul lui Helaman, s- a rugat cu putere 
Domnului pentru binele celor credincioşi. Ca răspuns 

la rugăciunea lui Nefi, glasul Domnului i- a vorbit 
spunându- i că semnul avea să fie dat în acea noapte. 
Când soarele a apus, nu a fost întuneric şi a răsărit o 
nouă stea. În pofida încercărilor neîntrerupte ale lui 
Satana de a distruge credinţa oamenilor, cei mai mulţi 
dintre ei s- au convertit la Domnul. Însă, după doi ani, 
tâlharii lui Gadianton au început să- i convingă pe mulţi 
nefiţi şi lamaniţi să trăiască în ticăloşie.
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Sugestii pentru predare

3 Nefi 1:1–26
Sunt împlinite profeţiile despre naşterea lui Isus Hristos şi mulţi nefiţi se 
convertesc.
Invitaţi cursanţii să se gândească la oameni care şi- au sacrificat viaţa pentru Evanghelie. 
(Unele dintre exemple sunt Isus Hristos, Abinadi, unii dintre anti- nefi- lehiţi, precum şi 
Joseph şi Hyrum Smith.) Rugaţi- i pe cursanţi să explice de ce cred că oamenii sunt dornici 
să facă un asemenea sacrificiu. Acordaţi- le cursanţilor puţin timp pentru a cugeta la modul 
în care cred că ar reacţiona dacă s- ar afla într- o situaţie care să le ceară să- şi dea viaţa 
pentru Evanghelie. Explicaţi că, la cinci ani după ce Samuel Lamanitul a propovăduit în 
Zarahemla, un grup de nefiţi credincioşi s- a aflat în această situaţie.
Rezumaţi 3 Nefi 1:1–3 spunându- le cursanţilor că Nefi, fiul lui Helaman, i- a înmânat cro-
nicile sacre fiului său Nefi şi că, apoi, a plecat din ţară. Nimeni nu ştie unde a plecat.
Rugaţi mai mulţi cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din 3 Nefi 1:4–9. Rugaţi membrii 
clasei să urmărească în scripturi şi să fie atenţi la încercarea de care au avut parte nefiţii 
credincioşi.
• De ce încercare au avut parte cei credincioşi?
• De ce le- ar fi greu anumitor oameni să rămână credincioşi într- o astfel de situaţie?
• Pe cine cunoaşteţi şi credeţi că ar rămâne credincios într- o astfel de situaţie? De ce cre-

deţi că acei oameni ar rămâne credincioşi?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 1:10–12 şi să fie atenţi la ceea ce a făcut Nefi în 
acest moment de cumpănă.
• Ce vă impresionează la modul în care Nefi a reacţionat în această situaţie? De ce?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 1:13–14 şi pe restul cursanţilor să acorde 
atenţie sporită răspunsului Domnului la rugăciunea lui Nefi.
• Ce a spus Domnul că va „[arăta] lumii”? (Răspunsurile cursanţilor trebuie să exprime 

faptul că Domnul va împlini toate cuvintele care El a făcut să fie spuse de către 
profeţii Săi.)

• Când Domnul a vorbit despre venirea în lume pentru „[a îndeplini] atât voinţa Tată-
lui, cât şi a Fiului”, El a făcut referire la ispăşirea Sa. Cum ne ajută acest mesaj „[să fim 
bucuroşi]”?

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 1:4, 14–15, 19–21 şi să caute expresii care subli-
niază faptul că Domnul împlineşte cuvintele profeţilor.
• Cum credeţi că v- aţi fi simţit dacă v- aţi fi numărat printre cei credincioşi atunci când a 

fost dat semnul?
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• Cum vă poate ajuta cunoaşterea faptului că Domnul va împlini cuvintele profeţilor atunci 
când cineva vă ridiculizează standardele sau vă persecută datorită crezurilor voastre?

Rugaţi doi sau trei cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din 3 Nefi 1:16–18. Rugaţi 
membrii clasei să urmărească în scripturi şi să fie atenţi la modul în care au reacţionat cei 
ticăloşi când au văzut semnele care fuseseră profeţite.
• Ce ştiau cei ticăloşi după darea semnului?
• De ce duc păcatul şi necredinţa la teamă?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 1:22–23. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să fie atenţi la ceea ce Satana a făcut pentru a- i convinge pe oameni să 
nu creadă în semnele naşterii Domnului.
• Ce a făcut Satana? (El a răspândit minciuni printre oameni.) Care sunt unele dintre min-

ciunile pe care Satana le răspândeşte în ziua de astăzi?
• Ce adevăr putem învăţa din modul în care oamenii au reacţionat faţă de minciunile lui 

Satana? (Ajutaţi- i pe cursanţi să identifice principiul care urmează: Când avem de- a 
face cu minciunile lui Satana, putem alege să credem în Isus Hristos şi să ne con-
vertim. Puteţi să scrieţi acest principiu pe tablă.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă adevărul şi importanţa acestui principiu, împărtă-
şiţi următoarea declaraţie a episcopului Richard C. Edgley din Episcopatul care prezidează. 
Le puteţi oferi cursanţilor câte un exemplar al acestei declaraţii într- un format care să 
încapă în scripturile lor.
„Din cauza conflictelor şi a provocărilor de care avem parte în lumea de astăzi, doresc să 
sugerez o sigură alegere – o alegere a păcii şi a protecţiei, o alegere care este potrivită pen-
tru toţi. Această alegere este 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 propriu, logica sau raţionalul sunt în contradicţie cu învăţăturile şi doctrina 
sacră sau când mesaje contradictorii vă atacă crezurile… alegeţi să nu aruncaţi sămânţa 
afară din inima dumneavoastră prin necredinţă [vezi Alma 32:28]. Nu uitaţi, nu vom primi 
nicio mărturie decât după încercarea credinţei noastre (vezi Eter 12:6)” („Credinţa – alege-
rea vă aparţine”, Ensign sau Liahona, nov. 2010, p. 31, 32–33).
• Ce putem face pentru a alege credinţa în locul îndoielii, temerii şi pesimismului? (Răs-

punsurile pot include faptul că putem alege să ne rugăm şi să căutăm ajutorul Domnului, 
să studiem scripturile, să ţinem poruncile, să participăm la adunările Bisericii şi să le 
slujim altora.)

Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, 3 Nefi 1:24–25 şi să identifice încă o încercare de 
care au avut parte unii dintre cei credincioşi.
• Ce au încercat să dovedească unii oameni cu privire la legea lui Moise?
• Ce vă impresionează cu privire la modul în care aceşti oameni au reacţionat atunci când 

şi- au dat seama că greşeau?
Scrieţi, pe tablă, următoarea întrebare: Cum îmi voi menţine credinţa în Isus Hristos şi în 
Evanghelia Sa restaurată atunci când duşmanul va încerca să mă facă să am îndoieli? Rugaţi 
cursanţii să- şi scrie această întrebare în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru 
studiul scripturilor. Acordaţi- le câteva minute pentru a- şi scrie răspunsurile.

3 Nefi 1:27–30
Disidenţii nefiţi şi unii dintre tinerii lamaniţi se alătură tâlharilor lui Gadianton.
Invitaţi doi cursanţi să iasă în faţa clasei. Rugaţi- l pe unul dintre cursanţi să- şi închidă 
ochii şi să stea într- un picior. Explicaţi că acest cursant reprezintă pe cineva care cunoaşte 
adevărul, dar care nu- şi exercită credinţa în Tatăl Ceresc şi în Isus Hristos şi care nu este 
sârguincios în a trăi conform Evangheliei.
Explicaţi că, în această demonstraţie, al doilea cursant reprezintă influenţele care- l pot 
face pe om să se îndepărteze de adevăr. Rugaţi-l pe cel de- al doilea cursant să împingă cu 
grijă braţul primului cursant până când acesta se dezechilibrează sau până când îl clin-
teşte din loc. Atrageţi atenţia că, atunci când cineva nu se străduieşte să trăiască în acord 
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cu Evanghelia, este mult mai probabil ca această persoană să fie înşelată de minciunile şi 
ispitele lui Satana.
• Ce trebuie să facă primul cursant pentru a rămâne neclintit? (Cursantul trebuie să- şi 

deschidă ochii şi să stea pe ambele picioare.)
Spuneţi- i primului cursant să- şi deschidă ochii şi să stea pe ambele picioare, acestea 
având între ele o distanţă egală cu distanţa dintre umeri. Explicaţi că, acum, acest cursant 
reprezintă pe cineva care este „[ferm] şi [nestrămutat] în credinţă” (Helaman 15:8). Apoi, 
rugaţi- l pe cel de- al doilea cursant să împingă, din nou, cu grijă braţul primului cursant. 
Atrageţi atenţia că, atunci când o persoană se străduieşte să studieze Evanghelia şi să ţină 
poruncile lui Dumnezeu, ea rămâne neclintită chiar şi atunci când are parte de greutăţi.
Rugaţi- i pe cei doi cursanţi să se ducă la locurile lor. Explicaţi că, după doar câţiva ani de 
când fuseseră văzute semnele naşterii lui Isus Hristos, Satana a continuat să încerce să- i 
facă pe oameni să aibă îndoieli cu privire la adevărul Evangheliei.
Rugaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din 3 Nefi 1:27–29. Rugaţi mem-
brii clasei să urmărească în scripturi şi să fie atenţi la influenţa pe care oamenii ticăloşi au 
avut- o asupra unora dintre tinerii lamaniţi.
• Ce s- a întâmplat cu unii dintre tinerii lamaniţi? (Ei „au fost ademeniţi de unii care erau 

zoramiţi” şi s- au alăturat tâlharilor lui Gadianton.) 
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 1:29, de ce au crezut unii dintre tinerii lamaniţi „minciu-

nile” şi „cuvintele… linguşitoare” ale zoramiţilor? (În cazul în care cursanţii nu menţio-
nează declaraţia lui Mormon conform căreia tinerii „au devenit independenţi”, vă rugăm 
s- o faceţi dumneavoastră.)

• Ce credeţi că înseamnă expresia „au devenit independenţi”?
În timp ce cursanţii se gândesc la această întrebare, citiţi ceea ce sora Kathleen H. Hughes, 
membră a Preşedinţiei generale a Societăţii de Alinare, a spus despre această expresie:
„Pentru mine 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).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 1:30. Rugaţi membrii clasei să urmărească 
în scripturi şi să fie atenţi la influenţa pe care „[generaţia] care creştea” a avut- o asupra 
altora.
• Ce efect a avut generaţia care creştea asupra credinţei celor din jurul ei?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să raporteze această relatare la situaţiile din zilele noastre, 
adresaţi întrebările de mai jos.
• Care sunt unele dintre „minciunile” şi „cuvintele linguşitoare” care i- ar putea ademeni 

pe tineri în ziua de astăzi să se alăture grupurilor de oameni ticăloşi?
• În ce situaţii aţi observat că tinerii au un impact negativ asupra credinţei altora?
Rugaţi cursanţii să spună un principiu care să rezume ceea ce putem învăţa din 3 Nefi 
1:29–30. Ei pot folosi cuvinte diferite pentru a- şi exprima răspunsurile, însă asiguraţi- vă că 
identifică adevărul care urmează: Dacă cedăm ispitei, exemplul nostru poate să aibă un 
impact negativ asupra credinţei şi neprihănirii altora. Îi puteţi încuraja pe cursanţi să 
scrie acest adevăr în scripturile lor.
Atrageţi atenţia că, deşi tinerii menţionaţi în 3 Nefi 1:30 au avut o influenţă negativă asupra 
credinţei altora, tinerii pot, de asemenea, să aibă o influenţă pozitivă asupra celor din jurul 
lor. Invitaţi un cursant să vină la tablă şi să scrie pentru cei din clasă. Rugaţi- l pe cel de la 
tablă să scrie răspunsurile cursanţilor la întrebarea de mai jos.
• Care sunt unele dintre modurile prin care puteţi avea o influenţă pozitivă asupra credin-

ţei membrilor familiei voastre, episcopiei sau ramurii voastre ori ai comunităţii voastre?
Încurajaţi cursanţii să aleagă una sau două dintre ideile scrise pe tablă şi să le pună în 
practică imediat. Asiguraţi- i că ei pot întări credinţa altora prin puterea propriilor exemple 
neprihănite.
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Comentarii şi informaţii generale
3 Nefi 1:29–30. „[Ticăloşia] generaţiei care 
creştea.”

Preşedintele Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie, 
a explicat impactul pe care o persoană care începe să 
meargă pe căi greşite îl poate avea asupra membrilor 
unei familii:

„Tinerii Bisericii… au viitorul în propriile mâini. Bise-
rica a avut mereu o generaţie avans faţă de propria- i 

dispariţie. Dacă o generaţie întreagă ar fi pierdută, 
ceea ce nu se va întâmpla, am pierde Biserica. Însă 
chiar şi numai o singură persoană care se rătăceşte de 
Evanghelia lui Isus Hristos închide uşi pentru generaţii 
întregi de urmaşi, în afară de cazul în care Domnul Îşi 
întinde braţul pentru a- i aduce înapoi pe unii dintre ei” 
(„We Must Raise Our Sights” [cuvântare adresată învă-
ţătorilor de religie ai SEB, 14 aug. 2001], p. 1, si. lds. org).
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Introducere
După ce oamenii au văzut semnele naşterii lui Isus 
Hristos, ei au început să fie mai puţin uimiţi de aces-
tea şi şi- au împietrit inima. Mulţi dintre oameni nu au 
acceptat semnele şi minunile ulterioare şi au devenit 
mai ticăloşi. În consecinţă, tâlharii lui Gadianton au 
devenit atât de puternici încât nefiţii şi lamaniţii au tre-
buit să ridice armele împotriva lor. Lamaniţii convertiţi 

s- au alăturat nefiţilor şi au devenit cunoscuţi ca nefiţi. 
Laconeus, judecătorul- şef al nefiţilor, le- a cerut oameni-
lor să se pocăiască şi i- a pregătit pentru luptă. Datorită 
pocăinţei lor, a credinţei lor în Domnul şi a pregătirilor 
sârguincioase ale acestora, nefiţii i- au învins pe tâlharii 
lui Gadianton. După eliberarea lor, oamenii au recunos-
cut că puterea lui Dumnezeu a fost cea care i- a protejat.
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3 nefi 2–5

Sugestii pentru predare

3 Nefi 2
Lamaniţii convertiţi se unesc cu nefiţii pentru a se apăra împotriva tâlharilor lui 
Gadianton.
Invitaţi cursanţii să enumere, timp de câteva minute, în caietele pentru seminar sau în 
jurnalele pentru studiul scripturilor câteva dintre experienţele spirituale pe care le- au avut. 
Amintiţi- le că experienţele spirituale nu trebuie să fie impresionante sau ieşite din comun 
pentru a fi semnificative. Sugeraţi- le să cugete la momentele în care au simţit dragostea 
Tatălui lor Ceresc sau influenţa Duhului Sfânt. De exemplu, pot scrie despre experienţele 
pe care le- au avut când au primit răspunsuri la rugăciuni, când au primit binecuvântări ale 
preoţiei sau când au slujit altora. După ce au terminat de scris, întrebaţi- i de ce cred că este 
important să- şi amintească de acele experienţe spirituale atât astăzi, cât şi peste 10 sau 20 
de ani.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 2:1–3. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să fie atenţi la ceea ce s- a întâmplat când oamenii au început să uite 
semnele naşterii Salvatorului.
• Ce adevăruri despre pericolul uitării experienţelor spirituale se desprind din această 

relatare?
În timp ce cursanţii împărtăşesc adevărurile pe care le- au descoperit, subliniaţi principul 
care urmează: Dacă ne uităm experienţele spirituale anterioare, devenim mai vul-
nerabili faţă de ispitele şi înşelăciunile lui Satana. Puteţi să scrieţi acest principiu pe 
tablă. Puteţi, de asemenea, să- i încurajaţi pe cursanţi să- l scrie sub lista lor cu experienţe 
spirituale.
• De ce credeţi că uitarea experienţelor spirituale ne poate face vulnerabili în faţa lui 

Satana?
• Ce putem face pentru a ne asigura că nu uităm experienţele spirituale pe care le- am 

avut? (Răspunsurile pot include faptul de a le împărtăşi altora experienţe, dacă este po-
trivit, faptul de a scrie în jurnalul personal sau de a consemna experienţe din activităţile 
incluse în Datoria faţă de Dumnezeu sau în Progresul personal.)

Rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie, în care preşedintele Henry B. Eyring, 
din Prima Preşedinţie, explică modul în care l- a ajutat consemnarea experienţelor spirituale 
în jurnal. Rugaţi membrii clasei să asculte care sunt binecuvântările care pot fi primite ca 
urmare a ţinerii unei astfel de cronici.

„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 
următoarea 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 noastră?». Tot gândindu- mă, ceva a 
început să se întâmple. Gândindu- mă la cele întâmplate peste zi, vedeam 
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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 mult mai mult decât doar recunoştinţă. Mărturia a crescut. Am 
devenit şi mai sigur de faptul că Tatăl nostru 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).
Invitaţi cursanţii să vorbească despre modul în care amintirea experienţelor spirituale – prin 
intermediul scrierii în jurnal sau al altor modalităţi – i- a ajutat să rămână credincioşi în 
pofida eforturilor lui Satana de a- i ispiti sau de a- i înşela.
Rezumaţi 3 Nefi 2:4–19 explicând că, în timp ce oamenii au continuat să fie ticăloşi, tâlharii 
lui Gadianton au devenit mai numeroşi şi mai puternici. Tâlharii lui Gadianton au devenit 
mai violenţi, iar lamaniţii convertiţi s- au alăturat nefiţilor în lupta împotriva lor. Deşi au 
avut un oarecare succes în alungarea tâlharilor lui Gadianton din ţinuturile lor, nefiţii (ală-
turi de lamaniţii convertiţi, care erau acum numiţi nefiţi) continuau să se afle, la 15 ani de la 
semnul naşterii lui Isus Hristos, în împrejurări periculoase.

3 Nefi 3:1–10
Conducătorul tâlharilor lui Gadianton le cere nefiţilor să se predea.
Explicaţi că, în 3 Nefi 3:1–10, vedem o ilustrare a modului în care duşmanul poate, uneori, 
să lucreze prin intermediul altora în încercarea de a ne slăbi credinţa şi de a ne duce în 
rătăcire. Ghidiani, conducătorul tâlharilor lui Gadianton, i- a scris o scrisoare lui Laconeus, 
judecătorul-şef al nefiţilor, pentru a- l convinge să se predea tâlharilor lui Gadianton.
Scrieţi pe tablă: Ghidiani îl ispiteşte pe Laconeus. Rugaţi jumătate dintre membrii clasei să 
citească, în gând, 3 Nefi 3:2–5, iar pe ceilalţi să citească, în gând, 3 Nefi 3:6–10. În timp 
ce citesc, rugaţi- i să caute cuvinte sau expresii care ilustrează tacticile pe care Ghidiani le 
folosea în încercarea de a slăbi credinţa lui Laconeus şi de a- l duce în rătăcire. După ce 
cursanţii au terminat de citit, rugaţi- i să spună ce au găsit. Invitaţi un cursant să le scrie 
răspunsurile pe tablă.
Pentru a rezuma tacticile identificate de cursanţi în 3 Nefi 3:2–10, scrieţi pe tablă, sub lista 
cursanţilor, următorul adevăr: Satana şi cei care- l urmează se folosesc, adesea, de lingu-
şire, de promisiuni false şi de ameninţări pentru a- i duce pe oameni în rătăcire. Invitaţi 
cursanţii să aleagă una dintre tacticile lui Ghidiani scrise pe tablă şi să explice modul în care 
Satana şi cei care- l urmează ar putea să folosească o tactică similară, astăzi, împotriva tine-
rilor. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să analizeze aceste comparaţii, le puteţi adresa întrebări 
precum cele care urmează:
• Care sunt câteva dintre situaţiile în care duşmanul poate folosi, astăzi, linguşirea (lauda 

nesinceră sau excesivă) împotriva tinerilor? Care sunt câteva dintre promisiunile false 
sau ameninţările fără acoperire de care s- ar putea folosi duşmanul? Cum credeţi că se 
pot împotrivi tinerii acestor tactici?

3 Nefi 3:11–5:7
Oamenii lui Laconeus se pregătesc să se apere şi îi înving pe tâlharii lui 
Gadianton.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 3:11–12. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să fie atenţi la modul în care Laconeus răspunde scrisorii de amenin-
ţare trimisă de Ghidiani.
• Ce adevăruri putem desprinde din modul în care Laconeus i- a răspuns lui Ghidiani? (Unul 

dintre adevărurile pe care cursanţii l- ar putea identifica este acela că oamenii neprihăniţi 
nu trebuie să se teamă de cei ticăloşi şi să cedeze în faţa intimidărilor acestora.)

Împărţiţi membrii clasei în patru grupuri. Daţi- i fiecărui grup câte o foaie mare de hâr-
tie. Rugaţi- i pe membrii grupurilor să- şi împartă foaia de hârtie în două coloane, pe una 
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s- o numească Pregătirile lui Laconeus, iar pe cealaltă Paralele moderne. Scrieţi, pe tablă, 
următoarele referinţe scripturale şi desemnaţi câte una fiecărui grup: 3 Nefi 3:12–15; 3 Nefi 
3:16–21; 3 Nefi 3:22–26; 3 Nefi 4:1–4. Invitaţi cursanţii să citească versetele ce le- au fost 
desemnate şi să caute modalităţile prin care Laconeus şi- a pregătit oamenii, spiritual şi 
material, să reziste atacurilor tâlharilor lui Gadianton. În coloana Pregătirile lui Laconeus, 
rugaţi câte un cursant din fiecare grup să scrie ce au făcut oamenii respectivi pentru a se 
pregăti. (Notă. În timp ce cursanţii studiază aceste versete, asiguraţi- vă că fac diferenţa 
dintre Ghidiani, conducătorul tâlharilor lui Gadianton, şi Ghidghidoni, profetul măreţ şi 
căpitan- şef al nefiţilor.)
După ce cursanţii au avut suficient timp pentru a- şi completa listele din coloana Pregătirile 
lui Laconeus, invitaţi- i să enumere, în coloana Paralele moderne, pregătirile spirituale şi ma-
teriale pe care am fost sfătuiţi să le facem în zilele din urmă. După ce s- a oferit cursanţilor 
timp suficient pentru finalizarea însărcinării, invitaţi câte un cursant din fiecare grup să le 
împărtăşească celorlalţi membri ai clasei ceea ce a învăţat grupul pe care- l reprezintă. Pen-
tru a- i ajuta pe cursanţi să determine modul în care pot pune în practică ceea ce au învăţat, 
adresaţi- le, în timpul sau după prezentările lor, întrebări precum cele care urmează:
• Cum ne putem întări căminele împotriva atacurilor duşmanului?
• De ce sunt pregătirile materiale – precum dobândirea unei educaţii şi depozitarea de 

alimente – importante în zilele din urmă?
• Cum ne oferă protecţie faptul de a ne aduna ca familii, precum şi ca episcopii sau 

ramuri?
• Când v- a ajutat rugăciunea să dobândiţi tărie spirituală?
• Cum ne poate pregăti pocăinţa pentru viitor?
• Ce binecuvântări primim când îi urmăm pe profeţii şi apostolii în viaţă?
• Cum putem invita spiritul revelaţiei în viaţa noastră?
Invitaţi mai mulţi cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din 3 Nefi 4:7–12. Rugaţi 
membrii clasei să urmărească în scripturi şi să fie atenţi la modurile în care oamenii au fost 
binecuvântaţi datorită propriilor pregătiri spirituale şi materiale.
• Ce adevăruri aţi învăţat din această relatare? (În timp ce cursanţii îşi împărtăşesc răspun-

surile, subliniaţi următorul principiu: Pe măsură ce ne pregătim spiritual şi material, 
Domnul ne întăreşte pentru a birui încercările.)

Rezumaţi 3 Nefi 4:13–29 explicând că Laconeus şi oamenii săi i- au învins pe tâlharii lui 
Gadianton şi că i- au executat pe conducătorii acestora. Citiţi cu glas tare 3 Nefi 4:30–33. 
Invitaţi cursanţii să urmărească în scripturi şi să fie atenţi la modul în care oamenii au reac-
ţionat faţă de această victorie.
• Cum au reacţionat oamenii după ce Domnul i- a eliberat din mâinile duşmanilor lor?
• Care au spus oamenii că erau cauzele eliberării lor de tâlharii lui Gadianton? (Pocăinţa 

şi umilinţa lor şi bunătatea lui Dumnezeu. Puteţi să atrageţi atenţia că, pe măsură ce ne 
pocăim şi ne umilim, Dumnezeu ne va sprijini şi ne va elibera atunci când avem 
parte de încercări.)

Le puteţi împărtăşi o experienţă când v- aţi bizuit pe Dumnezeu şi când El v- a ajutat să tre-
ceţi printr- o încercare sau s- o biruiţi. Puteţi, de asemenea, să invitaţi unul sau doi cursanţi 
să împărtăşească o astfel de experienţă.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 5:1–4. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să fie atenţi la ceea ce au făcut nefiţii ca urmare a ajutorului şi bine-
cuvântărilor pe care le- au primit în lupta lor împotriva tâlharilor lui Gadianton. În timp ce 
cursanţii împărtăşesc ceea ce găsesc, subliniaţi că unul dintre modurile în care oamenii au 
reacţionat a fost acela de a le predica altora Evanghelia.

3 Nefi 5:8–26
Pacea este restaurată în rândul oamenilor; Mormon explică prescurtarea pe care 
a făcut- o cronicilor.
Spuneţi- le cursanţilor că restul relatării din 3 Nefi 5 cuprinde explicaţia lui Mormon cu 
privire la motivul pentru care el a prescurtat această cronică. Invitaţi cursanţii să citească, în 



435

3 nefI  2 – 5

gând, 3 Nefi 5:12–15 şi să fie atenţi la ceea ce Mormon a spus despre responsabilitatea sa 
de a scrie o prescurtare a cronicilor nefite.
• Ce adevăr aţi învăţat din aceste versete cu privire la responsabilitatea pe care o avem în 

calitate de ucenici ai lui Isus Hristos? (Deşi cursanţii ar putea folosi cuvinte diferite, ei 
trebuie să identifice următorul adevăr: În calitate de ucenici ai lui Isus Hristos, avem 
responsabilitatea de a- i învăţa pe alţii calea care duce la viaţa nepieritoare. Puteţi 
scrie acest adevăr pe tablă.)

Atrageţi atenţia că unul dintre cele mai importante moduri prin care ne putem arăta recu-
noştinţa faţă de Domnul pentru binecuvântările pe care El ni le oferă este acela de a- i ajuta 
pe alţii să vină la El şi să primească aceleaşi binecuvântări. Rugaţi cursanţii să sugereze 
câteva moduri prin care ei, în calitate de ucenici ai lui Isus Hristos, îi pot învăţa pe alţii calea 
care duce la viaţa nepieritoare. Încurajaţi cursanţii să aleagă una sau două dintre aceste su-
gestii cu privire la împărtăşirea Evangheliei şi să caute, prin intermediul rugăciunii, ajutorul 
Domnului pentru a realiza ceea ce aleg să facă.
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Introducere
După ce au fost eliberaţi în mod miraculos din mâinile 
tâlharilor lui Gadianton, nefiţii s- au bucurat de pace 
timp de aproximativ trei ani. Însă mândria, diferenţele 
de clase sociale şi persecuţiile au apărut în rândul oame-
nilor. Deşi unii I- au rămas credincioşi Domnului, mulţi 

au intrat în combinaţii secrete. Din cauza combinaţiilor 
secrete, judecătorul- şef a fost ucis şi conducerea nefită 
a fost înlăturată. Oamenii s- au împărţit în triburi şi şi- au 
desemnat propriii conducători. Nefi le- a slujit oameni-
lor cu putere şi cu mare autoritate.

LECŢIA 118

3 nefi 6–7

Sugestii pentru predare

3 Nefi 6:1–18
După o perioadă de prosperitate, nefiţii devin mândri şi Biserica se divizează.
Scrieţi, pe tablă, înainte de începerea orei, întrebările care urmează. Rugaţi cursanţii să 
răspundă la aceste întrebări şi să- şi explice răspunsurile.

Este posibil ca cineva să fie…
bogat şi umil?
sărac şi mândru?
educat şi umil?
needucat şi mândru?

Încurajaţi cursanţii să se gândească în continuare la aceste întrebări în timp ce studiază 
3 Nefi 6. Rezumaţi 3 Nefi 6:1–9 explicând că, după ce nefiţii şi lamaniţii i- au învins pe 
tâlharii lui Gadianton, au stabilit pacea în ţară şi au început să prospere. Însă, nu după mult 
timp, pacea şi prosperitatea lor erau ameninţate.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 6:5, 10–12 şi rugaţi membrii clasei să fie 
atenţi la ceea ce începuse să ameninţe pacea şi prosperitatea oamenilor.
• Ce începuse să se întâmple şi să ameninţe pacea şi prosperitatea oamenilor?
• Aţi văzut acumularea de bogăţii sau de învăţături ducând la probleme similare în şcoala, 

comunitatea sau ţara voastră? Dacă da, în ce fel?
Trasaţi o linie verticală pe tablă, la mijlocul tablei, astfel încât s- o împărţiţi în două coloane. 
Scrieţi Mândru în partea de sus a uneia dintre coloane şi Umil în partea de sus a celeilalte. 
Invitaţi cursanţii să cerceteze 3 Nefi 6:13–14 şi să caute cuvinte şi expresii care descriu 
modul în care oamenii au reacţionat atunci când bogăţiile şi învăţăturile au început să- i di-
vizeze. (Puteţi explica faptul că a lua în derâdere sau a se răzvrăti înseamnă a critica în mod 
mânios sau a rosti injurii la adresa cuiva.) După ce cursanţii au terminat de citit, invitaţi- i să 
scrie în coloana corespunzătoare de pe tablă cuvintele sau expresiile pe care le- au găsit.
• Ce dovezi vedeţi în 3 Nefi 6:13 că unii dintre cei care au fost persecutaţi de către cei 

mândri răspundeau dând ei înşişi dovadă de mândrie?
• De ce credeţi că „injurii pentru injurii” (sau critică pentru critică) este o exprimare a 

mândriei?
• Ce vă impresionează cu privire la modul în care au reacţionat lamaniţii convertiţi în 

această perioadă?
• Ce principii se pot desprinde din 3 Nefi 6:13–14? (Răspunsurile cursanţilor pot diferi, 

însă trebuie să identifice următorul principiu: Putem alege să fim umili şi credincioşi 
indiferent de împrejurările în care ne aflăm.)

Rugaţi cursanţii să se uite la coloana de pe tablă care enumeră răspunsurile despre umi-
linţă. Adresaţi următoarele întrebări:
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• Ce măsuri trebuie să luăm pentru a ne ajuta să rămânem umili şi credincioşi indiferent 
de împrejurări? (Enumeraţi, pe tablă, răspunsurile cursanţilor în coloana intitulată Umil.)

• Gândiţi- vă la cineva despre care credeţi că este un exemplu bun în ceea ce priveşte ale-
gerea de a fi umil şi credincios, indiferent de împrejurările în care se află. În ce mod este 
această persoană un exemplu de umilinţă?

Explicaţi că, din cauza faptului că cei mai mulţi dintre nefiţi nu s- au pocăit de mândria lor, 
situaţia lor s- a înrăutăţit. Rugaţi mai mulţi cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din 
3 Nefi 6:15–18. Rugaţi membrii clasei să urmărească în scripturi şi să fie atenţi la modul în 
care mândria oamenilor i- a permis lui Satana să- i influenţeze.
• Ce ne învaţă aceste versete despre relaţia dintre mândrie şi puterea lui Satana de a ne 

ispiti? (În timp ce cursanţii răspund, ajutaţi- i să identifice adevărul care urmează: Când 
suntem mândri, îi permitem lui Satana să aibă o putere mai mare de a ne ispiti şi 
de a ne face să păcătuim mai mult. Îi puteţi încuraja să scrie acest principiu în scripturi, 
în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor.)

• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 6:15–18, ce cuvinte şi expresii descriu ticăloşia care a 
pătruns în inima acestor oameni din cauza mândriei? (Poporul era „eliberat… pentru 
ca să fie dus… oriunde [Satana] dorea [să- l] ducă şi să facă orice nedreptăţi dorea el 
ca [acesta] să facă”. Poporul era într- o „stare de ticăloşie îngrozitoare” şi s- a „răzvrătit 
împotriva lui Dumnezeu [de bunăvoie]”.)

• De ce credeţi că mândria influenţează măsura în care Satana poate să aibă o influenţă 
asupra noastră?

Pe lângă răspunsurile date de cursanţi, puteţi invita un cursant să citească 
următoarea declaraţie făcută de preşedintele Henry B. Eyring, din Prima 
Preşedinţie. Rugaţi cursanţii să asculte ceea ce preşedintele Eyring a avertizat 
că este unul dintre pericolele mândriei.
„Mândria creează un zgomot înăuntrul nostru care face ca glasul liniştit al 
Spiritului să fie greu de auzit. Şi, în scurt timp, în vanitatea noastră, nu vom 

mai avea deloc dorinţa de a- i da ascultare. Putem ajunge repede la concluzia că nu avem 
nevoie de ea” („Rugăciune”, Liahona, ian. 2002, p. 17).
• De ce este periculos să nu mai ascultăm de glasul Spiritului? (Ajutaţi cursanţii să înţe-

leagă faptul că, atunci când ignorăm şoaptele Duhului Sfânt, suntem mult mai vulnera-
bili faţă de ispitele diavolului.)

Rugaţi, din nou, cursanţii să se uite la coloana de pe tablă care enumeră răspunsurile de-
spre umilinţă. Invitaţi fiecare cursant să aleagă un răspuns despre umilinţă care consideră 
că- i va fi cel mai util. Acordaţi- le câteva minute pentru a scrie cum pot să înceapă imediat 
să pună în practică acea sugestie la şcoală sau acasă.

3 Nefi 6:19–7:14
Combinaţiile secrete distrug conducerea nefită, iar oamenii se împart în triburi.
Desenaţi, pe tablă, următoarea axă a timpului:

Împărţiţi membrii clasei în patru grupuri şi desemnaţi- i fiecărui grup câte un fragment 
din scripturi dintre cele la care se face trimitere pe tablă. Rugaţi cursanţii să citească, în 
gând, fragmentele desemnate şi să fie atenţi la evenimentele importante care au avut loc în 
rândul nefiţilor. După ce cursanţii au avut suficient timp să citească, invitaţi câte un cursant 
din fiecare grup să scrie în secţiunea corespunzătoare de pe axa timpului evenimentele 
principale din fragmentul desemnat (ceilalţi cursanţi din fiecare grup pot să ajute). După ce 
au terminat, explicaţi că lista evenimentelor arată modul în care combinaţiile secrete au dus 
la prăbuşirea conducerii nefite şi la divizarea poporului în triburi.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 3 Nefi 6:27–30. Rugaţi mem-
brii clasei să urmărească în scripturi şi să- l identifice pe fondatorul combinaţiilor secrete, 
precum şi scopul acestora. După ce cursanţii l- au identificat pe fondatorul combinaţiilor 
secrete (diavolul), întrebaţi:

3 nefi 6:19–24 3 nefi 6:25–30 3 nefi 7:1–8 3 nefi 7:9–14



438

LeCţIa 118

• Ce cuvinte şi expresii descriu scopurile combinaţiilor secrete? (Răspunsurile pot include 
„să comploteze împotriva a tot ceea ce era drept”, să „distrugă” poporul Domnului, „au 
defăimat legea şi drepturile ţării lor” şi „ţara să nu mai fie liberă”.)

• Cum au scăpat nepedepsiţi cei care i- au ucis pe profeţi? (Prietenii şi membrii familiei lor, 
care erau, de asemenea, membri ai combinaţiei secrete, s- au unit în a- i ajuta să- şi ţină 
faptele secrete şi să evite consecinţele propriilor fapte.)

• Imaginaţi- vă că aveţi anumiţi prieteni care doresc să evite consecinţele propriilor fapte. Cum 
îi puteţi ajuta să trăiască în acord cu principiile şi standardele Evangheliei?

Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 3 Nefi 7:1–8. Rugaţi membrii 
clasei să urmărească în scripturi şi să observe efectul avut de aceste combinaţii secrete în 
rândul nefiţilor. Explicaţi că diavolul îi ademeneşte pe oameni să intre în combinaţii 
secrete cu scopul de a distruge neprihănirea şi de a spori nedreptatea. Ajutaţi- i pe 
cursanţi să înţeleagă faptul că metodele şi motivele combinaţiilor secrete sunt, adesea, 
subtile şi nu întotdeauna uşor de identificat. Încurajaţi- i să evite asocierea cu orice grup sau 
persoane care se aseamănă în vreun fel cu vreo combinaţie secretă.

3 Nefi 7:15–26
Într- o perioadă în care doar câţiva oameni sunt credincioşi, Nefi continuă să 
slujească, iar unii se convertesc.
• Cum credeţi că v- aţi fi simţit dacă aţi fi trăit printre nefiţi după ce conducerea lor a fost 

destituită? De ce?
• Spre cine credeţi că v- aţi fi îndreptat pentru îndrumare şi conducere?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 3 Nefi 7:15–20. Rugaţi mem-
brii clasei să urmărească în scripturi şi să fie atenţi la motivele pentru care ar fi dorit să- l 
urmeze pe Nefi în împrejurările date. Îi puteţi ruga pe cursanţi să se oprească după fiecare 
verset sau după două versete pentru a le putea cere să explice de ce s- ar fi putut simţi 
inspiraţi să- l urmeze pe Nefi.
• Care era mesajul lui Nefi către oameni la acea vreme? (Vezi 3 Nefi 7:16.)
• În ce mod se aseamănă conducătorii de astăzi ai Bisericii cu Nefi?
• Când aţi văzut un conducător al Bisericii „[slujind] cu putere şi cu mare autoritate”? 

(3 Nefi 7:17)
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 7:21–26 şi să identifice modul în care cei care 
s- au convertit au fost binecuvântaţi pentru că l- au urmat pe Nefi şi pentru că s- au pocăit 
de păcatele lor. Invitaţi câţiva cursanţi să explice ce au găsit.
• Ce principii putem învăţa din exemplul celor care s- au pocăit şi care l- au urmat pe Nefi?
Cursanţii pot împărtăşi diferite adevăruri, însă trebuie să identifice următorul principiu: 
Dacă ne pocăim şi îi urmăm pe slujitorii Domnului, vom avea parte de influenţa 
Duhului Sfânt.
• De ce este pocăinţa esenţială pentru a putea avea Duhul Sfânt cu noi?
• De ce credeţi că, dacă îi urmăm pe slujitorii Domnului, suntem ajutaţi să fim mai recep-

tivi la îndrumarea Duhului Sfânt?
Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui James E. Faust, din Prima Preşedinţie:

„Eu am ajuns la concluzia că îndrumarea spirituală depinde, în mare măsură, 
de armonia în care te afli cu preşedintele Bisericii, cu membrii Primei 
Preşedinţii şi cu cei ai Cvorumului Celor Doisprezece – aceştia toţi fiind 
susţinuţi… ca profeţi, văzători şi revelatori. Nu ştiu cum ne- am putea aştepta 
să fim în deplină armonie cu Spiritul Domnului dacă nu suntem în armonie 
cu preşedintele Bisericii şi cu ceilalţi profeţi, văzători şi revelatori” („Chemat 

şi ales”, Ensign sau Liahona, nov. 2005, p. 53- 54).
• Când aţi simţit influenţa Duhului Sfânt datorită faptului că aţi ales să fiţi supuşi faţă de 

slujitorii Domnului?
Încurajaţi cursanţii să scrie impresiile pe care le- au primit cu privire la ceea ce pot face pen-
tru a pune în practică adevărurile pe care le- au învăţat astăzi. Subliniaţi faptul că şi atunci 
când alţii aleg să trăiască în dezacord cu poruncile Domnului, aşa cum era situaţia în rândul 
nefiţilor, noi putem alege să- i urmăm cu umilinţă pe Dumnezeu şi pe slujitorii Săi aleşi.



439

Introducere
La treizeci şi trei de ani după ce au văzut semnul 
naşterii Salvatorului, nefiţii au început să se uite după 
semnul pe care Samuel Lamanitul îl profeţise cu privire 
la moartea Salvatorului. Deşi multe semne au fost date, 
îndoieli şi discuţii în contradictoriu au apărut în rândul 
oamenilor. În cursul următorului an, profeţia lui Samuel 
s- a împlinit. După ce mari furtuni, cutremure de pământ 

şi alte calamităţi au provocat peste tot distrugeri, întu-
nericul a acoperit ţara timp de trei zile. În întuneric, oa-
menii care au supravieţuit distrugerii au auzit glasul lui 
Isus Hristos. El le- a cerut să se pocăiască şi să se întoarcă 
la El. După ce întunericul s- a risipit, plânsetul oamenilor 
s- a transformat în bucurie şi în slăvirea lui Isus Hristos.

LECŢIA 119

3 nefi 8–10

Sugestii pentru predare

3 Nefi 8:1–18
Marea distrugere indică moartea lui Isus Hristos, împlinindu- se astfel profeţia lui 
Samuel Lamanitul.
Începeţi lecţia adresând următoarea întrebare:
• Cunoaşteţi vreun semn care a fost deja şi care arată că a Doua Venire a Salvatorului este 

aproape? (Puteţi atrage atenţia că multe profeţii, precum cea despre restaurarea Evan-
gheliei, cea despre venirea profetului Ilie şi cea despre faptul că Evanghelia este predicată 
în întreaga lume au fost împlinite sau sunt în curs de împlinire.)

• Cum vă simţiţi când recunoaşteţi ceva ca fiind un semn clar că a Doua Venire a Salvato-
rului este aproape?

Explicaţi că trăim într- o perioadă similară cu cea imediat premergătoare vizitei pe care Isus 
Hristos le- a făcut- o nefiţilor. Tot aşa cum nefiţii au fost atenţi să vadă semnele despre care 
Samuel Lamanitul a profeţit că aveau să fie semnele morţii şi învierii lui Isus Hristos, şi noi 
trebuie să fim atenţi la semnele celei de- a Doua Veniri a Salvatorului.
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, 3 Nefi 8:3–4 şi să identifice diferenţele privind 
modul în care au reacţionat unii dintre nefiţi cu privire la semne. Rugaţi cursanţii să spună 
ce au aflat. (Deşi oamenii se uitau după semne „cu multă nerăbdare”, au existat „mari 
îndoieli şi certuri” printre ei.)
• În ce feluri se aseamănă situaţia descrisă în 3 Nefi 8:3–4 cu împrejurările din lumea de 

astăzi?
• Cum ne putem întări credinţa în Isus Hristos chiar şi atunci când mulţi dintre cei din 

jurul nostru îşi exprimă îndoiala?
Întrebaţi cursanţii dacă au avut parte vreodată de o furtună puternică, de un cutremur sau 
de vreo altă calamitate. În timp ce cursanţii răspund, invitaţi- i să vorbească despre senti-
mentele pe care le- au avut în timpul şi după experienţa respectivă.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 8:5–7. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să fie atenţi la ceea ce s- a întâmplat în cel de- al 34- lea an de după 
naşterea lui Isus Hristos. Apoi, invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 8:8–18 şi să fie 
atenţi la ceea ce li s- a întâmplat locuitorilor oraşelor. Rugaţi cursanţii să spună ce au aflat. 
Amintiţi- le cursanţilor că Samuel Lamanitul a profeţit despre aceste lucruri (vezi Helaman 
14:20–27). Subliniaţi faptul că toate cuvintele profeţilor vor fi împlinite şi că Dumne-
zeu îi va face răspunzători pe cei ticăloşi pentru faptele lor.

3 Nefi 8:19–25
Întunericul acoperă pământul trei zile.
Explicaţi că, după ce furtunile şi cutremurele de pământ au încetat, întunericul a acoperit 
pământul timp de trei zile. Închideţi, pentru câteva secunde, lumina din încăpere. Apoi, 
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întrebaţi cursanţii dacă au fost vreodată într- un loc în care să nu fi existat deloc lumină, 
precum o peşteră sau o încăpere fără ferestre.
• Cum v- aţi simţit când aţi fost în locul acela?
Atrageţi atenţia că întunericul care a acoperit pământul timp de trei zile a fost diferit de 
întunericul care apare când închidem luminile sau când mergem într- o încăpere fără 
ferestre. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 8:19–23 şi să caute expresii care descriu 
întunericul de care au avut parte nefiţii. (Răspunsurile pot include: „întuneric gros”, „aburii 
întunericului” şi „nu a putut să fie lumină deloc”.)
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 8:23–25 şi să fie atenţi la efectul pe care întune-
ricul l- a avut asupra nefiţilor care au supravieţuit distrugerii. Rugaţi cursanţii să spună ce au 
aflat.

3 Nefi 9:1–14
În întuneric, Isus Hristos îi invită pe cei care au supravieţuit distrugerii să se 
pocăiască şi să vină la El.
Scrieţi, pe tablă, întrebările de mai jos. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 9:1–12 şi 
să caute răspunsurile la aceste întrebări.

De ce a avut loc această distrugere?
Cum a reacţionat Satana faţă de această distrugere?
Ce ne învaţă aceasta despre Satana şi despre modul în care el îi tratează pe cei care- l urmează?

Citiţi- le cursanţilor, cu glas tare, 3 Nefi 9:13–14. Rugaţi cursanţii să urmărească în scripturi 
şi să fie atenţi la invitaţia pe care Salvatorul a adresat- o celor care au fost cruţaţi în timpul 
distrugerii. Rugaţi cursanţii să şi- i imagineze pe acei nefiţi ascultând glasul Salvatorului 
într- un întuneric complet. Ei au fost „cruţaţi fiindcă [au] fost mai drepţi decât” cei care au 
fost distruşi, însă tot trebuiau să se pocăiască şi să se schimbe (vezi 3 Nefi 9:13; 10:12).
• Cum credeţi că s- au simţit nefiţii când au auzit această invitaţie făcută de Salvator? De 

ce?
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului C. Scott Grow, din Cei 
Şaptezeci:
„Isus Hristos este Marele Vindecător al sufletelor noastre…
Când păcătuim, Satana ne spune că suntem pierduţi. În schimb, Mântuitorul nostru ne 
oferă mântuire tuturor – indiferent cu ce am greşit – chiar dumneavoastră şi mie” („Mira-
colul ispăşirii”, Ensign sau Liahona, mai 2011, p. 109).
Afirmaţi că invitaţia Salvatorului din 3 Nefi 9:13 – de a veni la El şi de a fi vindecaţi – este 
valabilă pentru fiecare dintre noi. Pentru ca Salvatorul să ne poată vindeca, noi trebuie să 
acceptăm invitaţia Sa de a veni la El, de a ne pocăi de păcatele noastre şi de a ne converti. 
Rugaţi cursanţii să se gândească la aspecte din viaţa lor în care au nevoie de vindecarea 
Salvatorului. Apoi, invitaţi- i să răspundă la următoarea întrebare scriind răspunsurile în 
caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor:
• Ce trebuie să faceţi pentru a putea avea parte de vindecarea Salvatorului în viaţa voastră?

3 Nefi 9:15–22
Salvatorul proclamă că, prin sacrificiul Său, legea lui Moise este împlinită.
Citiţi, cu glas tare, 3 Nefi 9:19. Rugaţi membrii clasei să urmărească în scripturi şi să fie 
atenţi la ceea ce a spus Isus Hristos că nu va mai accepta de la nefiţi. Puteţi să le amin-
tiţi cursanţilor că nefiţii trăiau, la acea vreme, conform legii lui Moise. Ca parte a legii lui 
Moise, Domnul a poruncit poporului Său să jertfească animale ca semn şi simbol al jertfei 
pe care Salvatorul avea s- o ofere prin intermediul ispăşirii Sale. 
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 9:20 şi să caute ceea ce Salvatorul le- a spus 
nefiţilor că trebuiau să ofere drept jertfă. Rugaţi cursanţii să spună ceea ce au găsit.
• Ce credeţi că înseamnă să oferi ca jertfă „o inimă frântă şi un spirit smerit”?
• Ce binecuvântări le promite Salvatorul celor care vin la El cu o inimă frântă şi cu un spirit 

smerit?

Întrebări personale
Întrebările personale 
îi pot ajuta pe cursanţi 
să pună în practică 
adevărurile Evangheliei. 
Totuşi, dacă ne gân-
dim la natura acestor 
întrebări, este posibil 
ca respectivii cursanţi să 
ezite să răspundă cu glas 
tare. Invitarea cursanţi-
lor de a răspunde în scris 
la întrebările personale 
le permite să răspundă 
în particular, dând 
răspunsuri mult mai 
deschise şi mai sincere. 
Cu toate acestea, trebuie 
să- i avertizaţi să nu scrie 
despre lucruri confiden-
ţiale, precum păcate sau 
încălcări din trecut.
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Explicaţi că vârstnicul D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
ne- a învăţat un mod în care putem să ne gândim la expresiile „inimă frântă” şi „spirit sme-
rit”. Citiţi declaraţia care urmează şi rugaţi cursanţii să asculte ce cuvinte a folosit vârstnicul 
Christofferson pentru a ne ajuta să înţelegem aceste expresii:

„[Îi] puteţi oferi Domnului darul inimii dumneavoastră frânte sau pocăite şi 
spiritul dumneavoastră smerit sau supus. În realitate, darul sunteţi dumnea-
voastră înşivă – ceea ce sunteţi şi ceea ce deveniţi.
Există ceva în dumneavoastră sau în vieţile dumneavoastră care este impur 
sau nedemn? Când vă eliberaţi de acest lucru, acela este un dar pentru Sal-
vator. Există un obicei sau o calitate care lipseşte din viaţa dumneavoastră? 

Când îl adaptaţi şi îl faceţi să fie o parte din personalitatea dumneavoastră, îi oferiţi un dar 
Domnului” („Când te vei întoarce la Dumnezeu”, Ensign sau Liahona, mai 2004, p. 12- 13).
• Ce cuvânt a folosit vârstnicul Christofferson pentru a ne ajuta să înţelegem expresia 

„inimă frântă”? ([Pocăită].) Ce credeţi că înseamnă să ai o inimă pocăită?
• Ce cuvânt a folosit vârstnicul Christofferson pentru a ne ajuta să înţelegem expresia „spi-

rit smerit”? (Supus.) Cum aţi descrie o persoană care are un spirit supus?
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 9:21–22 şi să caute descrierea Salvatorului 
privind modul în care trebuie să venim la El. Rugaţi- i să spună ce au găsit. Arătaţi- le o poză 
cu un copilaş; poate să fie cineva din familia dumneavoastră.
• Cum vi- l imaginaţi pe un copilaş care vine la Salvator? Cum vă ajută aceasta să înţelegeţi 

modul în care trebuie să venim la Salvator?
Scrieţi, pe tablă, următoarele:

Dacă venim la Hristos cu inima frântă şi cu spiritul smerit, El ne va…
Rugaţi cursanţii să citească 3 Nefi 9:13–15, 19–22 şi să identifice modurile în care poate fi 
completată afirmaţia scrisă pe tablă. Invitaţi- i să spună ce au aflat. Răspunsurile pot include 
faptul că El ne va vindeca (vezi 3 Nefi 9:13), că ne va oferi viaţă veşnică (vezi 3 Nefi 9:14) şi 
că ne va primi (vezi 3 Nefi 9:22). După ce cursanţii au răspuns, completaţi afirmaţia scrisă 
pe tablă: Dacă venim la Hristos cu inima frântă şi cu spiritul smerit, El ne va primi, ne 
va vindeca şi ne va oferi viaţă veşnică.

3 Nefi 10
Domnul Se oferă să- Şi adune poporul aşa cum găina îşi adună puii.
Rezumaţi 3 Nefi 10:1–3 explicând că, după ce au auzit glasul Salvatorului, oamenii au 
fost atât de uimiţi, încât a fost linişte timp de mai multe ore. Apoi, El le- a vorbit, din nou, 
oamenilor.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 3 Nefi 10:4–6. Atrageţi atenţia 
că, în aceste versete, Salvatorul vorbeşte despre casa lui Israel, poporul Său de legământ.
• Cum se aseamănă Salvatorul cu găina care- şi protejează puii de pericol? De ce nu i- a 

adunat şi protejat Salvatorul pe toţi cei din casa lui Israel? (Ei nu doreau să vină la El.)
• Ce le- a promis Salvatorul celor care se pocăiesc şi se întorc la El? (El îi va aduna aşa cum 

îşi adună găina puii.)
Rugaţi cursanţii să răspundă la următoarea întrebare scriind răspunsurile în caietele pentru 
seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor. (Puteţi scrie această întrebare pe tablă 
sau o puteţi citi, rar, pentru ca respectivii cursanţi să şi- o poată scrie.)
• Când aţi simţit invitaţia Salvatorului de a accepta îngrijirea şi protecţia Sa?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 10:9–11. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să fie atenţi la ce s- a întâmplat după ce Salvatorul le- a vorbit oameni-
lor. Puteţi încheia depunându- vă mărturia că Salvatorul este milos cu toţi cei care vin la El 
cu inima frântă şi cu spiritul smerit. Puteţi, de asemenea, să explicaţi că, în lecţia următoare, 
cursanţii vor discuta despre vizita pe care Salvatorul le- a făcut- o acelor oameni şi despre 
modul în care El  a slujit personal fiecăruia dintre ei.
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Introducere
După distrugerea şi cele trei zile de întuneric care au 
indicat moartea Salvatorului, aproximativ 2.500 de 
bărbaţi, femei şi copii nefiţi s- au adunat în jurul tem-
plului din ţara Abundenţa (vezi 3 Nefi 17:25). În timp 
ce vorbeau între ei, au auzit glasul Tatălui Ceresc care 
Îl prezenta pe Fiul Său, Isus Hristos, Acesta făcându- Şi 

apariţia după aceea. Isus Hristos i- a invitat pe oameni 
să se convingă personal că El a fost ucis pentru păca-
tele lumii. Unul câte unul, ei s- au dus la El şi au simţit 
urmele rănii din coasta Sa şi urmele cuielor din mâinile 
şi picioarele Sale.

LECŢIA 120

3 nefi 11:1–17

Sugestii pentru predare

3 Nefi 11:1–7
Nefiţii aud glasul Tatălui care anunţă apariţia Fiului Său.
În timp ce cursanţii intră în clasă, asiguraţi- vă ca aveţi ca muzică de fundal o înregistrare a 
unui imn sau a unei conferinţe generale – nu mai tare decât doar să se poată auzi. Opriţi 
înregistrarea atunci când trebuie să spuneţi rugăciunea de deschidere şi să se prezinte gân-
dul spiritual. După rugăciune, întrebaţi cursanţii dacă au auzit înregistrarea. (Dacă nu puteţi 
face această activitate, rugaţi un cursant să citească, pe un ton scăzut, 3 Nefi 11, în timp ce 
cursanţii intră în încăpere. Dacă alegeţi această opţiune, va funcţiona cel mai bine dacă daţi 
însărcinarea respectivă, cu o zi înainte, unui cursant care soseşte, de obicei, mai devreme.)
• Ce trebuie să facă cineva pentru a auzi şi a înţelege un glas domol?
• Care a fost mesajul cântecului (sau al cuvântării din cadrul conferinţei generale ori al 

fragmentului scriptural) care se auzea când aţi intrat, astăzi, în sala de clasă?
• A fost uşor sau dificil să auziţi şi să înţelegeţi cuvintele în timp ce toată lumea intra în 

clasă? De ce?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 11:1–3. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să observe de ce au întâmpinat nefiţii dificultăţi în a înţelege.
• Cum este descris glasul în 3 Nefi 11:3? (Le puteţi sugera cursanţilor să- şi însemneze în 

scripturi descrierea acelui glas.)
• Ce efect a avut glasul asupra celor care l- au auzit?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 11:4–7 şi să fie atenţi la ceea ce nefiţii au făcut 
diferit pentru a putea înţelege glasul când l- au auzit a treia oară.
• Ce au făcut diferit nefiţii când au auzit a treia oară glasul?
• Conform celor citite în 3 Nefi 11:7, al cui era glasul pe care l- au auzit oamenii? (Ei au 

auzit glasul Tatălui Ceresc prezentându- L pe Fiul Său, Isus Hristos.)
Îi puteţi ruga pe cursanţi să citească Helaman 5:30 şi să caute o altă descriere a glasului 
Domnului.
• Cum se aseamănă glasul pe care l- au auzit nefiţii cu îndemnurile pe care le primim de 

la Duhul Sfânt? (Cursanţii pot folosi cuvinte diferite, însă trebuie să identifice următorul 
adevăr: Duhul Sfânt ne vorbeşte, adesea, prin intermediul sentimentelor noastre.)

• De ce este important să dăm atenţie inspiraţiei pe care o primim de la Domnul prin 
intermediul Duhului Sfânt?

Invitaţi cursanţii să împărtăşească experienţele pe care le- au avut când au simţit inspiraţia 
Duhului Sfânt pătrunzând în mintea sau în inima lor. Rugaţi- i să descrie cum s- au simţit. 
Puteţi, de asemenea, să le împărtăşiţi o experienţă pe care aţi avut- o.
Rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedintelui Boyd K. Packer, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, despre ceea ce trebuie să facem pentru a auzi şi a 
înţelege glasul Domnului prin intermediul Duhului Sfânt:

Planificarea lecţiei
Planificaţi fiecare lecţie 
astfel încât să aveţi 
suficient timp pentru 
elementele cele mai 
importante. De exemplu, 
la sfârşitul acestei lecţii, 
cursanţii vor avea ocazia 
să- şi depună mărturia 
despre Isus Hristos. 
Deşi celelalte părţi ale 
lecţiei sunt importante, 
asiguraţi- vă că rămâne 
suficient timp pentru 
depunerea mărturiilor.

„Spiritul nu ne atrage atenţia strigând. Nu ne zgâlţâie niciodată cu o mână 
puternică. Spiritul şopteşte. El ne mângâie atât de blând încât, dacă suntem 
preocupaţi, s- ar putea să nu- L simţim deloc.
Uneori, Spiritul va apăsa atât cât trebuie sau de atâtea ori cât trebuie ca noi 
să- i dăm ascultare; însă, din propria- mi experienţă, de cele mai multe ori, 
dacă nu dăm atenţie sentimentului blând, Spiritul Se va retrage şi va aştepta 

până când vom ajunge să căutăm şi să ascultăm, în felul şi în modul nostru” („How Does 
the Spirit Speak to Us?” New Era, febr. 2010, p. 3).
• Ce principiu putem învăţa din 3 Nefi 11:1–7 şi de la preşedintele Packer? (Cursanţii pot 

da diferite răspunsuri, însă asiguraţi- vă că identifică următorul adevăr: Când învăţăm 
cum să dăm ascultare glasului Domnului prin intermediul Duhului Sfânt, putem 
să înţelegem ceea ce El ne transmite.)

• Ce vă ajută să vă pregătiţi mintea şi inima pentru a auzi şi a înţelege şoaptele Duhului 
Sfânt?

3 Nefi 11:8–17
Isus Hristos Se arată nefiţilor şi îi invită să vină pe rând şi să simtă semnele 
rănilor din mâinile şi picioarele Sale, precum şi din coasta Sa.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 11:8–10. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să- şi imagineze cum ar fi fost dacă s- ar fi aflat, la acea vreme, printre 
nefiţi. Expuneţi ilustraţia „Isus propovăduind în emisfera vestică” (62380; Carte cu picturi 
inspirate din Evanghelie [2009], nr. 82) şi întrebaţi:
• Ce gânduri şi sentimente credeţi că aţi fi avut dacă v- aţi fi aflat printre nefiţi când i- a 

vizitat Salvatorul?
Amintiţi- le cursanţilor de întunericul şi distrugerea de care au avut parte nefiţii chiar 
înainte de apariţia Salvatorului. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea de-
claraţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, despre 
importanţa apariţiei Salvatorului în faţa nefiţilor: 

„Acea apariţie şi acea declaraţie au constituit momentul important, suprem 
din întreaga istorie a Cărţii lui Mormon. Au fost manifestarea şi afirmaţia 
care informaseră şi inspiraseră pe fiecare profet nefit în cei şase sute de ani 
anteriori, fără a mai aminti de strămoşii lor israeliţi şi iarediţi care au avut 
parte de acestea cu mii de ani înainte.
Toată lumea a vorbit despre El, a cântat despre El, a visat despre El şi s- a 

rugat pentru venirea Lui – însă, aici, El a fost prezent fizic. Ziua zilelor! Dumnezeul care 
transformă fiecare noapte întunecoasă într- o dimineaţă luminoasă sosise!” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], p. 250–251).
Explicaţi cursanţilor că următoarea parte a lecţiei este menită să le permită să cugete sin-
guri asupra vizitei Salvatorului. Înainte de începerea orei, pregătiţi următoarele instrucţiuni 
şi întrebări pe foi de prezentare pentru fiecare cursant (sau scrieţi- le pe tablă sau pe un 
afiş). Acordaţi- le cursanţilor suficient timp pentru a citi 3 Nefi 11:11–17 şi pentru a urma 
instrucţiunile de pe foaia de prezentare. Încurajaţi- i să cugete cu atenţie la înţelesul acestor 
versete atunci când le studiază.
 1. Citeşte, în gând, 3 Nefi 11:11–12. Fii atent la ceea ce a dorit Isus Hristos ca oamenii să 

ştie despre El şi despre ceea ce El a făcut în timpul slujirii Sale din viaţa muritoare. Cu-
getă asupra următoarelor întrebări:
• Care dintre afirmaţiile Salvatorului din 3 Nefi 11:11 are cea mai mare însemnătate 

pentru tine? De ce?
• Ce a vrut Salvatorul să spună când a zis: „Eu am băut din cupa aceea amară pe care 

Tatăl Mi- a dat- o”? De ce este important să ştim că Isus Hristos S- a supus întotdeauna 
voinţei Tatălui Ceresc?

 2. Citeşte 3 Nefi 11:13–15 şi cugetă asupra următoarelor întrebări:
• Ce i- a invitat Salvatorul pe nefiţi să facă? Ce dorea El ca ei să ştie ca urmare a acestei 

experienţe?
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„Spiritul nu ne atrage atenţia strigând. Nu ne zgâlţâie niciodată cu o mână 
puternică. Spiritul şopteşte. El ne mângâie atât de blând încât, dacă suntem 
preocupaţi, s- ar putea să nu- L simţim deloc.
Uneori, Spiritul va apăsa atât cât trebuie sau de atâtea ori cât trebuie ca noi 
să- i dăm ascultare; însă, din propria- mi experienţă, de cele mai multe ori, 
dacă nu dăm atenţie sentimentului blând, Spiritul Se va retrage şi va aştepta 

până când vom ajunge să căutăm şi să ascultăm, în felul şi în modul nostru” („How Does 
the Spirit Speak to Us?” New Era, febr. 2010, p. 3).
• Ce principiu putem învăţa din 3 Nefi 11:1–7 şi de la preşedintele Packer? (Cursanţii pot 

da diferite răspunsuri, însă asiguraţi- vă că identifică următorul adevăr: Când învăţăm 
cum să dăm ascultare glasului Domnului prin intermediul Duhului Sfânt, putem 
să înţelegem ceea ce El ne transmite.)

• Ce vă ajută să vă pregătiţi mintea şi inima pentru a auzi şi a înţelege şoaptele Duhului 
Sfânt?

3 Nefi 11:8–17
Isus Hristos Se arată nefiţilor şi îi invită să vină pe rând şi să simtă semnele 
rănilor din mâinile şi picioarele Sale, precum şi din coasta Sa.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 11:8–10. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să- şi imagineze cum ar fi fost dacă s- ar fi aflat, la acea vreme, printre 
nefiţi. Expuneţi ilustraţia „Isus propovăduind în emisfera vestică” (62380; Carte cu picturi 
inspirate din Evanghelie [2009], nr. 82) şi întrebaţi:
• Ce gânduri şi sentimente credeţi că aţi fi avut dacă v- aţi fi aflat printre nefiţi când i- a 

vizitat Salvatorul?
Amintiţi- le cursanţilor de întunericul şi distrugerea de care au avut parte nefiţii chiar 
înainte de apariţia Salvatorului. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea de-
claraţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, despre 
importanţa apariţiei Salvatorului în faţa nefiţilor: 

„Acea apariţie şi acea declaraţie au constituit momentul important, suprem 
din întreaga istorie a Cărţii lui Mormon. Au fost manifestarea şi afirmaţia 
care informaseră şi inspiraseră pe fiecare profet nefit în cei şase sute de ani 
anteriori, fără a mai aminti de strămoşii lor israeliţi şi iarediţi care au avut 
parte de acestea cu mii de ani înainte.
Toată lumea a vorbit despre El, a cântat despre El, a visat despre El şi s- a 

rugat pentru venirea Lui – însă, aici, El a fost prezent fizic. Ziua zilelor! Dumnezeul care 
transformă fiecare noapte întunecoasă într- o dimineaţă luminoasă sosise!” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], p. 250–251).
Explicaţi cursanţilor că următoarea parte a lecţiei este menită să le permită să cugete sin-
guri asupra vizitei Salvatorului. Înainte de începerea orei, pregătiţi următoarele instrucţiuni 
şi întrebări pe foi de prezentare pentru fiecare cursant (sau scrieţi- le pe tablă sau pe un 
afiş). Acordaţi- le cursanţilor suficient timp pentru a citi 3 Nefi 11:11–17 şi pentru a urma 
instrucţiunile de pe foaia de prezentare. Încurajaţi- i să cugete cu atenţie la înţelesul acestor 
versete atunci când le studiază.
 1. Citeşte, în gând, 3 Nefi 11:11–12. Fii atent la ceea ce a dorit Isus Hristos ca oamenii să 

ştie despre El şi despre ceea ce El a făcut în timpul slujirii Sale din viaţa muritoare. Cu-
getă asupra următoarelor întrebări:
• Care dintre afirmaţiile Salvatorului din 3 Nefi 11:11 are cea mai mare însemnătate 

pentru tine? De ce?
• Ce a vrut Salvatorul să spună când a zis: „Eu am băut din cupa aceea amară pe care 

Tatăl Mi- a dat- o”? De ce este important să ştim că Isus Hristos S- a supus întotdeauna 
voinţei Tatălui Ceresc?

 2. Citeşte 3 Nefi 11:13–15 şi cugetă asupra următoarelor întrebări:
• Ce i- a invitat Salvatorul pe nefiţi să facă? Ce dorea El ca ei să ştie ca urmare a acestei 

experienţe?
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• Oamenii s- au dus la Salvator „unul câte unul până când ei s- au dus cu toţii” (3 Nefi 
11:15). Având în vedere că acolo erau aproximativ 2.500 de oameni (vezi 3 Nefi 17:25), 
ce învăţătură desprinzi de aici cu privire la sentimentele pe care Salvatorul le are faţă 
de fiecare dintre noi?

 3. Răspunde în caietul pentru seminar sau în jurnalul pentru studiul scripturilor la urmă-
toarele întrebări:
• De ce crezi că Domnul a dorit ca oamenii să- L vadă şi să- L atingă „unul câte unul”?
• Ce influenţă crezi că ar fi avut asupra ta posibilitatea de a fi putut atinge rănile de care 

Salvatorul a avut parte în timp ce ispăşea pentru păcatele tale?
 4. Gândeşte- te la posibilitatea de a scrie următorul adevăr pe marginea scripturilor tale, 

în dreptul pasajului 3 Nefi 11:11–15. Isus Hristos mă invită să dobândesc o mărturie 
personală despre faptul că El este Salvatorul meu. Răspunde în caietul pentru semi-
nar sau în jurnalul pentru studiul scripturilor la următoarele întrebări:
• Ce experienţe te- au ajutat să- ţi dobândeşti mărturia despre faptul că Isus Hristos este 

Salvatorul tău?
• Ce crezi că ar dori Salvatorul să faci pentru a- ţi întări mărturia despre El?
• Când ai simţit că Salvatorul te cunoaşte şi că te- a binecuvântat personal?

După ce cursanţilor li s- a acordat suficient timp pentru a termina această activitate, rugaţi 
un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 11:16–17. Rugaţi membrii clasei să urmărească 
în scripturi şi să fie atenţi la ceea ce oamenii au făcut după ce au avut această experienţă 
personală cu Salvatorul. Puteţi explica faptul că osana este un cuvânt din ebraică având 
înţelesul de „salvează acum” sau de „te rugăm, salvează- ne” şi că este folosit în scripturi 
pentru exprimarea preamăririi şi rugăciunii (vezi Bible Dictionary, „Hosanna”; Ghidul 
pentru scripturi, „Osana”, scriptures.lds.org).
• De ce crezi că oamenii au strigat „Osana!” după experienţa avută cu Salvatorul?
Invitaţi cursanţii să analizeze cu atenţie 3 Nefi 11:15. Rugaţi- i să identifice ce au făcut 
oamenii după ce au văzut şi au simţit urmele rănilor Salvatorului. (Oamenii au depus măr-
turie că era Isus Hristos.)
• Trebuie să- L vedem şi să- L atingem pe Salvator pentru a şti că El trăieşte? (Vezi Moroni 

10:5.) Cum putem „[depune] mărturie” despre Isus Hristos?
• Cum am putea implementa 3 Nefi 11:15 în împrejurările noastre? Ce trebuie să facă 

fiecare dintre noi după ce dobândeşte o mărturie despre Isus Hristos? (Când dobândim 
o mărturie personală despre Isus Hristos, avem responsabilitatea să depunem măr-
turie despre El.)

Încheiaţi ora invitându- i pe cursanţi să vorbească despre momente din viaţa lor în care şi- au 
împărtăşit mărturia despre Isus Hristos în faţa altora. În funcţie de timpul rămas, invitaţi- i 
pe toţi cei care doresc să depună o mărturie scurtă despre Salvator şi să spună ce au făcut 
pentru a- şi dobândi mărturia. Dacă timpul vă permite, îi puteţi invita, de asemenea, să îm-
părtăşească ceva din ceea ce au scris sau au simţit în timp ce au studiat, astăzi, din 3 Nefi 11.

Comentarii şi informaţii generale
3 Nefi 11:3. „Un glas slab”

Preşedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a explicat modul în care glasul Duhu-
lui Sfânt lucrează în mintea şi inima noastră:

„Glasul Spiritului este mai degrabă un sentiment decât 
un sunet. Veţi învăţa şi voi, aşa cum am învăţat eu, să 
«ascultaţi» acel glas care este mai degrabă simţit decât 
auzit …

Darul Duhului Sfânt vă va îndruma şi proteja, dacă 
sunteţi de acord, 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…

Nu se aşteaptă din partea voastră să treceţi prin viaţă 
fără să faceţi greşeli, însă voi nu veţi face o greşeală 
mare fără ca mai întâi să fiţi avertizaţi de îndemnurile 
Spiritului” („Sfat pentru tineri”, Ensign sau Liahona, 
nov. 2011, p. 17–18).
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Introducere
Activitatea pentru 3 Nefi 1–7 din această lecţie subliniază unele 
dintre doctrinele şi principiile care- i pot ajuta pe cursanţi să 
înţeleagă mai bine ce înseamnă să fii convertit la Evanghelia lui 
Isus Hristos. Activităţile privind predarea pentru 3 Nefi 8–10 îi vor 
ajuta pe cursanţi să cugete asupra mărturiei lor despre Salvator în 
timp ce în 3 Nefi 11 ei învaţă despre vizita Sa la urmaşii lui Lehi.

Sugestii pentru predare

3 Nefi 1–7
Semne şi minuni anunţă naşterea lui Isus Hristos; oamenii 
alternează între neprihănire şi ticăloşie până când conducerea se 
destramă.
Desenaţi, pe tablă, o linie ca aceasta:

Întrebaţi: Conform cu ceea ce aţi studiat în această săptămână, 
cum i- ar putea reprezenta această linie pe nefiţii descrişi în 3 Nefi 
1–7? (Îi puteţi invita pe cursanţi să recapituleze rezumatele 
capitolelor 3 Nefi 1–7 pentru a- şi aminti cum au fluctuat nefiţii 
între neprihănire şi ticăloşie în perioada 1 d.H.- 33 d.H.)

Lecţia pentru studiul acasă
3 Nefi 1–11:17 (unitatea 24)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat 3 Nefi 1–11:17 (unita-
tea 24) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (3 Nefi 1)
În timp ce cursanţii au studiat despre împlinirea profeţiilor 
lui Samuel Lamanitul despre naşterea lui Isus Hristos, ei au 
învăţat că Domnul va împlini toate cuvintele pe care El a dorit 
ca profeţii Săi să le rostească. Din exemplul celor care au fost 
credincioşi chiar şi atunci când cei necredincioşi plănuiau 
să- i distrugă, cursanţii au învăţat că, atunci când avem de- a 
face cu minciunile lui Satana, putem alege să credem în Isus 
Hristos şi să rămânem credincioşi. Răzvrătirea unora dintre 
lamaniţii tineri le- a arătat cursanţilor că, dacă cedăm în faţa 
ispitei, exemplul nostru poate avea un impact negativ asupra 
credinţei şi neprihănirii altora.

Ziua 2 (3 Nefi 2–5)
În timp ce au studiat scăderea nivelului de neprihănire în 
rândul oamenilor, cursanţii au învăţat că, dacă ne uităm 
experienţele spirituale anterioare, devenim mai vulnerabili 
faţă de ispitele şi înşelăciunile lui Satana. În timp ce au 
analizat scrisoarea înşelătoare pe care Ghidiani i- a trimis- o lui 
Laconeus, cursanţii au descoperit modul în care Satana şi cei 
care- l urmează se folosesc, adesea, de linguşire, de promi-
siuni false şi de ameninţări pentru a- i duce pe oameni în 
rătăcire. Cursanţii au învăţat de la nefiţii şi lamaniţii care s- au 
apărat cu succes împotriva tâlharilor lui Gadianton că, pe mă-
sură ce ne pregătim spiritual şi material, Domnul ne întăreşte 
pentru a birui încercările. Când au citit despre nefiţii care- L 
slăveau pe Domnul pentru eliberarea lor, cursanţii au învăţat 
că recunoaşterea bunătăţii şi milei lui Dumnezeu în eliberarea 
noastră de încercări ne ajută să rămânem umili. Eforturile 
nefiţilor de a predica Evanghelia şi declaraţia lui Mormon cu 
privire la datoria sa au ilustrat că noi, în calitate de ucenici ai 
lui Isus Hristos, avem responsabilitatea de a- i învăţa pe alţii 
calea care duce la viaţa nepieritoare.

Ziua 3 (3 Nefi 6–10)
Când cursanţii au citit despre modul în care nefiţii şi lamaniţii 
au devenit din nou ticăloşi, au învăţat că, atunci când suntem 
mândri, îi permitem lui Satana să aibă o putere mai mare de 
a ne ispiti şi de a ne face să comitem mai multe păcate. Însă 
exemplul plin de credinţă al unora dintre oameni a demon-
strat că putem alege să fim umili şi credincioşi în pofida 

împrejurărilor în care ne aflăm. Când conducerea nefită s- a 
destrămat, cei care l- au urmat pe Nefi au demonstrat că, 
dacă ne pocăim şi- i urmăm pe slujitorii Domnului, putem 
avea parte de influenţa Duhului Sfânt în viaţa noastră. După 
distrugerea teribilă care a avut loc, toţi oamenii din ţară au 
auzit glasul lui Isus Hristos proclamând în întuneric că, dacă 
venim la El cu inima frântă şi cu spiritul smerit, El ne va vin-
deca şi ne va oferi viaţă veşnică.

Ziua 4 (3 Nefi 11:1–17)
Când cursanţii au studiat anunţul Tatălui cu privire la Isus 
Hristos, au învăţat că Duhul Sfânt ne vorbeşte, adesea, prin 
intermediul sentimentelor noastre. Au învăţat, de asemenea, 
că, pe măsură ce învăţăm cum să dăm ascultare glasului 
Domnului prin intermediul Duhului Sfânt, putem să înţele-
gem ceea ce El ne transmite. Din relatarea despre începutul 
slujirii Salvatorului printre nefiţi, cursanţii au învăţat că Isus 
Hristos ne invită pe toţi să dobândim o mărturie personală 
despre faptul că El este Salvatorul nostru şi că, odată ce do-
bândim acea mărturie, avem responsabilitatea de a depune 
mărturie despre El.
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Pentru a- i ajuta pe cursanţi să se gândească la învăţăturile pe 
care le putem desprinde din 3 Nefi 1–7 cu privire la adevărata 
convertire la Isus Hristos şi la Evanghelia Sa, invitaţi un cursant să 
citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedintelui Ma-
rion G. Romney, din Prima Preşedinţie. (Dacă este posibil, oferiţi 
câte un exemplar fiecărui cursant şi rugaţi- i să sublinieze expresiile 
sau cuvintele care cred ei că descriu cel mai bine un convertit.)

„Convertirea este o schimbare spirituală şi morală. Convertit im-
plică nu numai acceptarea mentală a lui Isus şi a învăţăturilor Lui, 
ci şi credinţa în El şi în Evanghelia Sa pusă în practică… Pentru ci-
neva care s- a convertit cu adevărat în totalitate, dorinţa de a face 
lucruri contrare Evangheliei lui Isus Hristos nu mai există. Aceasta 
a fost înlocuită de dragostea lui Dumnezeu, de determinarea fixă 
şi puternică de a ţine poruncile Sale” („Convertirea deplină aduce 
fericire”, Richard G. Scott, Liahona, iulie 2002, p. 27.)

Întrebaţi: Ce expresii sau cuvinte credeţi că descriu cel mai bine 
un convertit?

Desenaţi pe tablă tabelul de mai jos sau pregătiţi- l sub forma 
unor foi de prezentare pentru cursanţi:

Crezuri şi fapte care 
duc la convertire

Crezuri şi fapte care 
slăbesc convertirea

3 nefi 1:15–23, 
27–30

3 nefi 2:1–3; 
3:1–10

3 nefi 4:7–12, 
30–33

3 nefi 6:13–18; 
7:1–5

3 nefi 7:15–22

Desemnaţi- i fiecărui cursant câte un fragment scriptural dintre 
cele scrise în tabel. Acordaţi- le membrilor clasei timp pentru a 
căuta în fragmentele desemnate crezuri şi fapte care fie duc la 
convertire, fie slăbesc convertirea. Multe dintre principiile pe care 
cursanţii le pot găsi sunt în Rezumatul lecţiilor pentru studiul 
acasă zilnic pentru zilele 1–3, de la începutul acestei lecţii. În 
timp ce cursanţii spun ce au găsit, scrieţi- le răspunsurile pe tablă 
sau încurajaţi- i să le scrie pe foile lor de prezentare. Ajutaţi cur-
sanţii să pună în practică principiile pe care le- au găsit adresând 
întrebări precum cele ce urmează cu privire la unul sau două 
dintre adevărurile identificate de către cursanţi:

• Cum aţi trăit voi sau cum a trăit cineva pe care- l cunoaşteţi în 
acord cu acel adevăr sau cu acel principiu?

• Conform adevărului pe care l- aţi descoperit, ce sfat aţi da pen-
tru a ajuta pe cineva să fie mai convertit şi mai ferm spiritual?

3 Nefi 8–11:17
O mare distrugere şi un întuneric profund indică moartea lui Isus 
Hristos; după ce a înviat, El i- a vizitat pe urmaşii lui Lehi.
Invitaţi un cursant să rezume evenimentele descrise în 3 Nefi 8 şi 
să împărtăşească membrilor clasei sentimentele sau impresiile pe 

care le- a avut în timp ce a studiat acest capitol de- a lungul săp-
tămânii trecute. Rugaţi un cursant să citească 3 Nefi 8:20–23. 
Invitaţi membrii clasei să explice de ce semnul descris în aceste 
versete este unul potrivit pentru a descrie moartea lui Isus 
Hristos. Pentru a sublinia întunericul de care au avut parte nefiţii, 
puteţi desfăşura următoarea activitate:

Daţi- i fiecărui cursant câte o lanternă şi stingeţi lumina în 
încăpere. (Dacă nu aveţi destule lanterne, cursanţii vor trebui să 
le folosească pe rând.) Rugaţi cursanţii să- şi aprindă lanternele 
şi invitaţi câţiva dintre ei să citească, pe rând, cu glas tare, din 
3 Nefi 9:13–20. Rugaţi membrii clasei să urmărească în scrip-
turi şi să fie atenţi la adevărurile pe care oamenii le- au învăţat 
despre Isus Hristos atunci când au avut parte de întunericul care 
a urmat morţii Sale. După ce aţi aprins lumina, rezumaţi pe tablă 
adevărurile identificate de cursanţi. Subliniaţi următoarele prin-
cipii: Isus Hristos este lumina şi viaţa lumii. Dacă venim la 
Hristos cu inima frântă şi cu spiritul smerit, El ne va primi, 
ne va vindeca şi ne va oferi viaţă veşnică.

Rezumaţi 3 Nefi 11:1–7 explicând că oamenii care au supravie-
ţuit distrugerii s- au adunat la templul din ţara Abundenţa.

Arătaţi ilustraţia „Isus propovăduind în emisfera vestică” (62380; 
Carte cu picturi inspirate din Evanghelie [2009], nr. 82) sau 
ilustraţia „Isus vindecându- i pe nefiţi” (Carte cu picturi inspirate 
din Evanghelie, nr. 83). Invitaţi cursanţii să vizualizeze mintal 
3 Nefi 11:8–17 în timp ce le citiţi acest pasaj. Din când în când, 
opriţi- vă din citit şi invitaţi cursanţii să spună cum se simt pe 
măsură ce vizualizează mintal această experienţă, în mod special 
experienţa „unul câte unul” pe care nefiţii au avut- o cu Salvato-
rul, aşa cum este descrisă în 3 Nefi 11:15.

După ce s- a citit 3 Nefi 11:8–17, adresaţi- le cursanţilor între-
bările următoare. Invitaţi- i să cugete în linişte, timp de câteva 
minute, asupra întrebărilor înainte să răspundă. (Asiguraţi- vă că 
le acordaţi suficient timp cursanţilor pentru a răspunde la aceste 
întrebări astfel încât să nu se simtă presaţi de timp atunci când 
cugetă sau îşi împărtăşesc sentimentele şi mărturia.)

• Dacă v- aţi fi aflat printre nefiţi şi aţi fi avut ocazia de a simţi 
urmele rănilor Salvatorului, ce I- aţi fi spus?

• Când Isus Hristos S- a prezentat nefiţilor, de ce credeţi că este 
important faptul că El a atras atenţia asupra „[cupei amare]”? 
(3 Nefi 11:11)

• Ce este „cupa amară” despre care a vorbit Isus Hristos? (Vezi 
D&L 19:16–19.)

Depuneţi- vă mărturia despre Salvator şi despre lumina care a 
venit în viaţa dumneavoastră ca urmare a faptului că- L urmaţi. 
(Puteţi, de asemenea, să- i încurajaţi pe cursanţi să- şi amintească 
sentimentele pe care le- au avut în timpul acestei lecţii şi să le 
consemneze, acasă, în jurnalul personal.)

Unitatea următoare (3 Nefi 11:18–16:20)
Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la următoarele întrebări 
în timp ce studiază unitatea următoare: Consider pe cineva ca 
fiind duşmanul meu? Dacă da, cum tratez astfel de oameni? Ce 
virtuţi crede Dumnezeu că sunt importante în viaţa mea? Este 
normal să judecăm alţi oameni? Cursanţii pot găsi răspunsurile 
la aceste întrebări în timp ce studiază cuvintele Salvatorului din 
unitatea 25.
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Introducere
După ce nefiţii au venit şi au simţit urmele rănilor 
de pe mâinile, picioarele şi din coasta Salvatorului, 
Domnul le- a dat lui Nefi şi altora puterea de a boteza 
şi de a înfăptui alte rânduieli ale preoţiei. Salvatorul 

i- a avertizat, de asemenea, pe oameni să evite cearta şi 
a promis că cei care trăiesc conform doctrinei Sale vor 
moşteni împărăţia lui Dumnezeu.

LECŢIA 121

3 nefi 11:18–41

Sugestii pentru predare

3 Nefi 11:18–27
Isus Hristos le- a dat lui Nefi şi altora puterea de a boteza.
Scrieţi, pe tablă, înainte de începerea orei, întrebările care urmează: Cine mă poate boteza? 
Cum este înfăptuit botezul?
Dacă predaţi unuia sau mai multor cursanţi care s- au alăturat recent Bisericii, puteţi începe 
această lecţie rugându- i să împărtăşească anumite experienţe pe care le- au avut în timp ce 
învăţau despre Biserică. Întrebaţi- i dacă se gândeau la cele două întrebări scrise pe tablă 
atunci când s- au hotărât să fie botezaţi.
Puteţi, de asemenea, să începeţi această lecţie invitându- i pe cursanţi să- şi imagineze că 
unul dintre prietenii lor s- a decis recent să se alăture Bisericii şi că le- a adresat cele două 
întrebări scrise pe tablă. Rugaţi cursanţii să explice modul în care ar răspunde acestor 
întrebări. Sau puteţi invita doi cursanţi să poarte o discuţie interpretând rolul de membru al 
Bisericii şi de prieten al acestuia folosind aceste întrebări.
Amintiţi- le cursanţilor că, în lecţia precedentă, au învăţat despre apariţia lui Isus Hristos 
în faţa unui grup de nefiţi. Isus Hristos i- a invitat să se convingă singuri de învierea şi de 
divinitatea Lui simţind urmele rănilor din mâinile, picioarele şi din coasta Sa. Explicaţi că, 
imediat după această experienţă, Salvatorul i- a învăţat pe oameni doctrina Sa, care este 
aceea de a crede în El, de a fi botezat şi de a- L primi pe Duhul Sfânt.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 11:18–22. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să caute răspunsuri la întrebarea: „Cine mă poate boteza? ”. Rugaţi un 
cursant să scrie răspunsurile lor, pe tablă, sub întrebarea corespunzătoare. Deşi cursanţii 
ar putea folosi cuvinte diferite, ei trebuie să identifice următorul adevăr: Botezul trebuie 
înfăptuit de către un membru care deţine autoritatea corespunzătoare. (Dacă această 
idee nu este scrisă deja pe tablă, o puteţi adăuga în lista cu răspunsuri.)
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine acest adevăr, le puteţi explica pe scurt că 
botezul poate fi înfăptuit doar de către un membru care deţine oficiul de preot din cadrul 
Preoţiei aaronice (vezi D&L 20:46) sau de către un membru căruia i s- a conferit Preoţia lui 
Melhisedec (vezi D&L 20:38–39; 107:10–11). Mai mult, acest membru trebuie să acţioneze 
sub îndrumarea unui conducător al preoţiei care deţine cheile preoţiei necesare autorizării 
acestei rânduieli (cum ar fi episcopul, preşedintele de ramură sau preşedintele de misiune).
• De ce credeţi că Domnul cere ca rânduiala botezului să fie înfăptuită de către un deţină-

tor autorizat al preoţiei?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 11:23–27. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să caute răspunsuri la întrebarea: „Cum este înfăptuit botezul? ”. Rugaţi 
un cursant să scrie răspunsurile lor pe tablă, sub întrebarea corespunzătoare.
• Ce trebuie făcut în timpul unui botez dacă respectivele cuvinte ale rânduielii nu sunt 

spuse corect sau dacă persoana care este botezată nu este scufundată complet în apă? 
(Rânduiala se înfăptuieşte din nou.) Ce adevăr putem învăţa de aici? (Deşi cursanţii ar 
putea folosi cuvinte diferite, ei trebuie să identifice următorul adevăr: Botezul trebuie 
înfăptuit în felul stabilit de Domnul. Puteţi să scrieţi această afirmaţie pe tablă.)

Adaptarea lecţiei
Multe lecţii din acest 
manual încep cu sugera-
rea unei activităţi sau a 
unei întrebări care are ca 
scop pregătirea cursan-
ţilor în vederea studiu-
lui scripturilor. Aceste 
sugestii pot fi adaptate 
în funcţie de nevoile şi 
împrejurările cursanţilor.
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• De ce credeţi că este important ca botezurile să fie înfăptuite exact în felul stabilit de 
Domnul?

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă importanţa adevărurilor pe care le- aţi discutat în 
3 Nefi 11:18–27, puteţi adresa câteva dintre următoarele întrebări:
• Cum v- aţi simţit când aţi fost botezaţi? Ce înseamnă pentru voi să ştiţi că aţi fost botezaţi 

de către un membru care deţine autoritatea corespunzătoare şi în felul stabilit de Domnul?
• Aţi fost prezenţi de curând la un botez? Ce sentimente aţi avut?
Dacă vreunul dintre cursanţii dumneavoastră deţine oficiul de preot în cadrul Preoţiei aaro-
nice, întrebaţi:
• Ce influenţă are asupra ta faptul că ştii că deţii autoritatea de a boteza? (Vă puteţi inte-

resa dacă vreunul dintre cursanţii dumneavoastră a avut ocazia de a boteza pe cineva. 
Dacă au avut această ocazie, invitaţi- i să împărtăşească ce sentimente au avut şi ce au 
învăţat în timpul experienţei lor.)

Vă puteţi împărtăşi experienţele şi sentimentele cu privire la rânduiala sacră a botezului.

3 Nefi 11:28–30
Isus Hristos avertizează că cearta vine de la diavol.
Scrieţi cuvântul ceartă pe tablă.
• Ce este cearta? (Neînţelegere, controversă sau discuţie în contradictoriu.)
Invitaţi cursanţii să enumere pe scurt în caietul pentru seminar sau în jurnalul pentru stu-
diul scripturilor câteva situaţii sau activităţi în care s- ar putea ivi cearta. După ce cursanţilor 
li s- a acordat suficient timp pentru a scrie, rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 
11:28–30. Rugaţi membrii clasei să urmărească în scripturi şi să identifice câteva dintre 
lucrurile pentru care s- au certat nefiţii.
• Pe ce teme se certau nefiţii? (Rânduiala botezului [vezi, de asemenea, 3 Nefi 11:22] şi 

doctrina lui Hristos.)
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 11:29, de la cine vine spiritul de ceartă? (Scrieţi, pe tablă, 

următorul adevăr: Spiritul de ceartă nu vine de la Dumnezeu, ci de la diavol. Le puteţi 
sugera cursanţilor să marcheze acest adevăr în 3 Nefi 11:29.)

• De ce credeţi că este important să evităm cearta când discutăm cu alţii despre Evanghe-
lie? De ce este cearta modalitatea greşită de a predica Evanghelia? (Cursanţii pot oferi 
diferite răspunsuri, însă asiguraţi- vă că ei înţeleg faptul că, atunci când ne certăm sau ne 
contrazicem cu alţii pe tema Evangheliei, Duhul Sfânt nu va fi prezent pentru a ne ajuta 
ca ceea ce propovăduim sau mărturisim despre adevăr să ajungă în inima celor cărora le 
propovăduim.)

Pentru a sublinia o consecinţă importantă a certei, scrieţi pe tablă următoarea declaraţie a 
preşedintelui James E. Faust, din Prima Preşedinţie. Îi puteţi încuraja pe cursanţi s- o scrie 
în scripturile lor, lângă 3 Nefi 11:29. (Declaraţia se găseşte în „What I Want My Son to 
Know before He Leaves on His Mission”, Ensign, mai 1996, p. 41.)

„Unde există ceartă, Spiritul Domnului pleacă, indiferent a cui este vina.” (Preşedintele James E. 
Faust)

• Când aţi simţit Spiritul Domnului plecând din cauza unei certe? Cum aţi ştiut că Spiritul 
a plecat?

Atrageţi atenţia asupra afirmaţiei Salvatorului despre ceartă din 3 Nefi 11:30: „Doctrina 
Mea este ca asemenea lucruri să se termine”.
• Cum putem „termina” cu cearta şi discuţiile în contradictoriu? (Răspunsurile pot include 

următoarele: putem căuta să fim împăciuitori [vezi 3 Nefi 12:9]; ne putem ruga să avem 
înţelepciune şi răbdare pentru a încheia o ceartă; putem încerca să evităm situaţiile în 
care putem fi ispitiţi să ne certăm cu alţii.)

• Când v- aţi simţit binecuvântaţi pentru eforturile pe care le- aţi făcut de a evita sau de a 
încheia o ceartă?

• Cum poate faptul de a vă aduce aminte de învăţăturile Salvatorului din 3 Nefi 11:29–30 
să vă ajute când vă aflaţi într- o situaţie în care există sau în care ar putea exista un spirit 
de ceartă?
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Puteţi împărtăşi o experienţă pe care aţi avut- o atunci când v- aţi simţit binecuvântat pentru 
eforturile depuse de a evita sau încheia o ceartă. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să pună în 
practică ceea ce au învăţat din 3 Nefi 11:28–30, invitaţi- i să se uite din nou pe lista lor de si-
tuaţii sau activităţi în care ar putea fi predispuşi la ceartă. Invitaţi- i să stabilească şi să scrie 
un obiectiv privind modul în care vor căuta să evite sau să încheie cearta într- una dintre 
situaţiile sau activităţile enumerate.

3 Nefi 11:31–41
Isus Hristos declară doctrina Sa.
Pentru a- i pregăti pe cursanţi să studieze 3 Nefi 11:31–41, scrieţi pe tablă următoarele 
cuvinte:

faptă Consecinţă

Invitaţi fiecare cursant să- i împărtăşească unui coleg ceva ce a făcut recent şi care a avut o 
consecinţă pozitivă, explicând şi care a fost consecinţa respectivă. Îi puteţi ruga, de aseme-
nea, să vorbească despre ceva ce au făcut sau au văzut şi care a avut o consecinţă negativă. 
(Avertizaţi cursanţii să nu împărtăşească ceva necorespunzător sau prea personal.)
Citiţi- le cursanţilor, cu glas tare, 3 Nefi 11:31. Explicaţi că restul relatării din 3 Nefi 11 con-
ţine prezentarea doctrinei lui Isus Hristos făcută de către El Însuşi către poporul lui Nefi. 
Acest capitol prezintă, de asemenea, consecinţele acceptării sau respingerii doctrinei Sale.
Scrieţi, pe tablă, următoarele referinţe scripturale: 3 Nefi 11:32–34; 3 Nefi 11:35–36; 3 Nefi 
11:37–38; 3 Nefi 11:39–40. Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi şi desemnaţi fiecărei 
echipe studiul unuia dintre fragmentele scripturale. Rugaţi cursanţii să identifice faptele 
şi consecinţele despre care a vorbit Isus Hristos. (Le puteţi sugera cursanţilor să compare 
aceste învăţături cu al patrulea articol de credinţă.)
După ce au avut suficient timp să studieze, rugaţi câţiva dintre ei să prezinte faptele şi 
consecinţele pe care le- au găsit în versetele desemnate. Invitaţi- i să- şi scrie răspunsurile pe 
tablă, sub Faptă sau sub Consecinţă. În timp ce cursanţii vorbesc despre fiecare fragment, 
adresaţi următoarele întrebări:
Echipelor cărora le- a fost desemnat 3 Nefi 11:32–34, adresaţi- le întrebările:
• Cum ne ajută Duhul Sfânt să credem în Isus Hristos şi în Tatăl Ceresc? (Duhul Sfânt 

mărturiseşte despre Tatăl Ceresc şi despre Isus Hristos.) Când v- a depus mărturie 
Duhul Sfânt despre realitatea şi dragostea Tatălui Ceresc şi a lui Isus Hristos?

Echipelor cărora le- a fost desemnat 3 Nefi 11:35–36, adresaţi- le întrebarea:
• Potrivit celor relatate în aceste versete, în ce mod alegerea de a crede în Tatăl Ceresc şi în 

Isus Hristos invită influenţa Duhului Sfânt în viaţa noastră?
Echipelor cărora le- a fost desemnat 3 Nefi 11:37–38, adresaţi- le întrebările:
• Ce asemănări aţi găsit între 3 Nefi 11:37 şi 3 Nefi 11:38?
• Care sunt atributele unui copil mic? De ce credeţi că este important să „[devenim] ca 

nişte copii mici”?
Echipelor cărora le- a fost desemnat 3 Nefi 11:39–40, adresaţi- le întrebarea:
• Cum subliniază învăţăturile Salvatorului din aceste versete importanţa alegerii noastre 

de a ne supune sau nu doctrinei Sale?
Rugaţi cursanţii să rezume faptele cheie despre care Isus Hristos a spus că trebuie să le 
facem pentru a putea intra în împărăţia cerului. Cursanţii pot folosi cuvinte diferite, însă 
trebuie să exprime următorul adevăr: Pentru a putea intra în împărăţia cerului, trebuie 
să ne pocăim, să credem în Isus Hristos, să fim botezaţi şi să- L primim pe Duhul 
Sfânt. Puteţi încheia depunându- vă mărturia despre acest adevăr. Încurajaţi cursanţii să 
trăiască în acord cu doctrina lui Isus Hristos pentru a putea, astfel, să moştenească împără-
ţia lui Dumnezeu. Le puteţi aminti, de asemenea, să lucreze asupra obiectivelor proprii de a 
evita şi de a încheia cearta.
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Introducere
Isus Hristos i- a învăţat pe nefiţi cum să primească 
binecuvântările Evanghelie Sale şi i- a instruit să aibă 
o influenţă bună asupra celorlalţi. A declarat că El a 

împlinit legea lui Moise şi le- a dat oamenilor o lege 
superioară pentru a- i pregăti să devină ca El şi ca Tatăl 
nostru din Cer.

LECŢIA 122

3 nefi 12

Sugestii pentru predare

3 Nefi 12:1–12
Isus Hristos învaţă mulţimea despre binecuvântările pe care le primim când trăim 
conform Evangheliei Sale.
Scrieţi, pe tablă, înainte de începerea orei, întrebările care urmează.

Se aşteaptă Tatăl Ceresc ca noi să fim perfecţi?
Trebuie să devenim perfecţi în această viaţă pentru a putea intra în împărăţia celestială?
Vom putea vreodată să fim perfecţi?

La începutul lecţiei, invitaţi cursanţii să cugete asupra acestor întrebări. Rugaţi- i să se gân-
dească la aceste întrebări pe parcursul lecţiei.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 12:48. Atrageţi atenţia că aceasta este o 
scriptură de bază. Îi puteţi încuraja pe cursanţi să marcheze acest fragment într- un mod 
distinct pentru a- l putea găsi cu uşurinţă.
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Russell M. Nelson, din 

Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, despre porunca de a fi perfecţi:
„Nu trebuie să ne descurajăm dacă eforturile noastre sincere de a deveni per-
fecţi par anevoioase şi nesfârşite. Perfecţiunea este în curs de realizare. Se va 
produce în întregime doar după înviere şi numai prin intermediul Domnului. 
De ea vor avea parte toţi cei care- L iubesc şi care ţin poruncile Sale” („Per-
fection Pending”, Ensign, nov. 1995, p. 88).

• De ce credeţi că perfecţiunea rezultă „doar prin intermediul Domnului”?
Treceţi în revistă cele trei întrebări de la începutul lecţiei. Întrebaţi cursanţii dacă doresc 
să- şi schimbe răspunsurile acum, după ce au citit 3 Nefi 12:48 şi după ce au auzit explicaţia 
vârstnicului Nelson. Ajutaţi cursanţii să înţeleagă faptul că Tatăl Ceresc nu se aşteaptă ca 
noi să devenim perfecţi în timpul vieţii noastre muritoare, însă pe măsură ce ne străduim 
cu sârguinţă să ţinem poruncile şi ne bizuim pe ispăşire vom putea ajunge, în cele din 
urmă, să fim perfecţi.
Scrieţi cuvântul binecuvântaţi pe tablă. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 12:1–12 
şi să caute atributele pe care Salvatorul ne îndeamnă să le dezvoltăm şi binecuvântările pe 
care El ni le promite drept rezultat.
• Ce binecuvântări aţi primit în viaţă ca rezultat al trăirii conform învăţăturilor lui Isus 

Hristos din 3 Nefi 12:1–12?
Atrageţi atenţia cât de des apare cuvântul binecuvântaţi în aceste versete. Depuneţi- vă 
mărturia despre modul în care aţi fost binecuvântat pentru că trăiţi conform învăţăturilor 
Salvatorului.
Rugaţi cursanţii să scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scrip-
turilor despre o binecuvântare pe care şi- o doresc şi care este descrisă în 3 Nefi 12:1–12. 
Rugaţi- i să scrie atributul pe care trebuie să- l dezvolte pentru a primi binecuvântarea 
respectivă. Apoi, invitaţi- i să scrie ce ar dori să facă pentru a dezvolta acel atribut. Invitaţi 
câţiva cursanţi să împărtăşească ce au scris şi motivul pentru care au scris aceste lucruri.

3 Nefi 12:48 este 
scriptură de bază. 
Folosiţi ideea de predare 
de la sfârşitul lecţiei 
pentru a-i ajuta pe 
cursanţi să o memoreze.
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3 Nefi 12:13–16
Salvatorul îi îndeamnă pe oameni să fie exemple neprihănite pentru lume.
Arătaţi o solniţă. Rugaţi cursanţii să identifice beneficiile sării. În timp ce răspund, 
asiguraţi- vă că este clar faptul că sarea dă gust mâncării şi că este un conservant folosit 
pentru a preveni stricarea cărnii. Puteţi, de asemenea, să le explicaţi că, sub legea lui Moise, 
preoţilor li s- a poruncit să ofere sare laolaltă cu darurile lor de mâncare (vezi Leviticul 
2:13). Aşadar, sarea era un simbol al legământului dintre Domnul şi poporul Său.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 12:13 şi să identifice pe cine a comparat Salva-
torul cu sarea. Pe măsură ce cursanţii răspund, explicaţi că Salvatorul nu se referea doar la 
cei adunaţi la templu în acea zi, ci şi la toţi cei care sunt botezaţi în Biserica Sa şi trăiesc în 
acord cu Evanghelia Sa.
• Cum putem noi, în calitate de ucenici ai lui Isus Hristos, să fim ca sarea? (Noi trebuie să 

ajutăm la păstrarea sau salvarea oamenilor şi să facem ca lumea să fie mai bună având o 
influenţă bună asupra celorlalţi.)

• Ce credeţi că înseamnă ca sarea să îşi piardă gustul?
În timp ce cursanţii discută despre această întrebare, puteţi citi următoarea declaraţie a 
vârstnicului Carlos E. Asay, din Cei Şaptezeci:
„Sarea nu- şi pierde gustul odată cu trecerea timpului. Gustul se pierde dacă sarea este 
amestecată cu altceva sau dacă este contaminată… Gustul şi calitatea îl părăsesc pe om 
când îşi contaminează mintea cu gânduri necurate, când îşi pângăreşte gura rostind min-
ciuni şi când îşi foloseşte tăria în mod greşit făcând fapte rele” („Salt of the Earth: Savor of 
Men and Saviors of Men”, Ensign, mai 1980, p. 42).
• De ce trebuie să fim puri pentru a putea avea o influenţă bună asupra altora?
Explicaţi că Salvatorul a folosit un alt simbol pentru a preda modul în care membrii Bisericii 
Sale care au intrat în legământ trebuie să aibă o influenţă bună asupra celorlalţi. Invitaţi un 
cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 12:14–16. Rugaţi membrii clasei să urmărească în 
scripturi şi să fie atenţi la modul în care Salvatorul a folosit lumina pentru a preda despre 
rolul pe care poporul Său de legământ îl are în lume. Înainte ca respectivii cursanţi să 
citească, puteţi explica faptul că baniţa este un vas făcut din doage.
• Cum pot fi membrii Bisericii o lumină pentru alţii? Ce credeţi că înseamnă să ne lăsăm 

lumina să lumineze? (În timp ce cursanţii răspund la această întrebare, ajutaţi- i să înţe-
leagă modul în care exemplele lor de viaţă neprihănită îi pot ajuta pe alţi oameni.)

• În ce moduri pot unii membri ai Bisericii să- şi acopere lumina?
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 12:16, de ce doreşte Salvatorul să ne lăsăm lumina să 

lumineze? (Când dăm un exemplu neprihănit, îi putem ajuta pe alţii să- L slăvească 
pe Tatăl Ceresc. Le puteţi sugera cursanţilor să scrie acest principiu, în propriile cuvinte, 
în scripturile lor.)

• Al cui exemplu neprihănit v- a ajutat să vă apropiaţi mai mult de Tatăl Ceresc şi v- a întărit 
dorinţa de a trăi conform Evangheliei?

Invitaţi cursanţii să cugete asupra exemplului pe care- l dau celor din jurul lor. Încurajaţi- i 
să se gândească la modul în care îi pot ajuta mai bine pe alţii să- şi aprofundeze dragostea 
faţă de Tatăl Ceresc şi dorinţa de a- L urma.

3 Nefi 12:17–48
Isus Hristos îi învaţă pe oameni legea superioară care- i va ajuta să devină ca El şi 
ca Tatăl Ceresc.
Explicaţi că Salvatorul a continuat să- i înveţe pe nefiţi cum să vină la El şi să intre în împă-
răţia cerului. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 12:19–20. Rugaţi membrii 
clasei să urmărească în scripturi şi să caute un cuvânt care apare de mai multe ori în aceste 
versete.
• Ce cuvânt important foloseşte Salvatorul de trei ori în cadrul acestei invitaţii de a veni la 

El? (Poruncile)
Explicaţi că fragmentul 3 Nefi 12:21–47 conţine anumite porunci concrete pe care Salva-
torul le- a dat pentru a ne ajuta să venim la El şi să devenim mai asemănători Lui. Când El 
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le- a predat nefiţilor aceste porunci, a făcut referire la precepte care erau incluse în legea 
lui Moise şi, apoi, a predat o lege superioară. El a făcut referire la înţelegerea tradiţională a 
legii lui Moise atunci când a folosit expresii precum „a fost spus de către cei din vechime” 
şi „este scris”. Când El a spus „dar vă spun Eu vouă”, El a prezentat modul în care doreşte 
ca noi să ţinem acea poruncă în ziua de astăzi.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să studieze aceste versete, desenaţi, pe tablă, tabelul de mai 
jos. Împărţiţi- i pe membrii clasei în patru grupuri. Desemnaţi fiecărui grup câte un rând al 
tabelului şi invitaţi- l să citească versetele scrise în el şi să răspundă la întrebări.

Care a fost înţelegerea tradiţio-
nală sub legea lui Moise?

Cum ne- a sfătuit Salvatorul să 
trăim?

Ce poate să facă un tânăr 
băiat sau o tânără fată pentru 
a pune în practică învăţătura 
Salvatorului?

3 nefi 12:21 3 nefi 12:22–26

3 nefi 12:27 3 nefi 12:28–30

3 nefi 12:38 3 nefi 12:39–42

3 nefi 12:43 3 nefi 12:44–46

Pentru a- i ajuta pe cursanţi atunci când citesc 3 Nefi 12:22, puteţi explica faptul că prostule 
este un termen batjocoritor care exprimă dispreţ sau batjocură (vezi Matei 5:22). Puteţi, de 
asemenea, să explicaţi că vârstnicul David E. Sorensen, din Cei Şaptezeci, ne- a învăţat că 
expresia „fii de acord cu duşmanul tău repede” (3 Nefi 12:25) înseamnă să „ne rezolvăm 
diferendele cât mai repede, pentru ca trăirile momentului să nu se transforme în violenţă 
fizică sau psihică şi să devenim robii mâniei noastre” („Iertarea va schimba amărăciunea în 
dragoste”, Ensign sau Liahona, mai 2003, p. 11).
După ce cursanţii au terminat de studiat versetele desemnate, invitaţi fiecare grup să- şi 
prezinte răspunsurile. Le puteţi cere să- şi scrie răspunsurile în tabelul de pe tablă.
• Care sunt diferenţele dintre legea lui Moise şi legea superioară predată de Isus Hristos?
Puteţi atrage atenţia că legea superioară se concentrează mai mult asupra dorinţelor, gân-
durilor şi intenţiilor noastre decât asupra faptelor noastre.
• Pe măsură ce ne străduim să ne perfecţionăm, de ce este atât de important să ne concen-

trăm asupra dorinţelor, gândurilor şi intenţiilor noastre?
Invitaţi cursanţii să aleagă una dintre învăţăturile Salvatorului din 3 Nefi 12 şi să scrie un 
paragraf despre cum vor progresa în acel domeniu.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 12:19–20. Ajutaţi cursanţii să înţeleagă 
faptul că, dacă ne pocăim şi încercăm cu sârguinţă să ţinem poruncile pe care ni le- a dat 
Salvatorul, putem deveni perfecţi prin intermediul ispăşirii şi putem „intra în împărăţia 
cerului” (3 Nefi 12:20).
După ce cursanţii au terminat aceste activităţi, invitaţi- i să împărtăşească ce a avut cea mai 
mare însemnătate pentru ei. Rezumaţi acest capitol scriind pe tablă următorul principiu: 
Pe măsură ce venim la Hristos şi ţinem poruncile Sale, putem deveni mai asemănători 
Lui şi Tatălui nostru din Cer, care sunt perfecţi. Amintiţi- le cursanţilor că, pentru a putea 
dobândi orice grad de perfecţiune, trebuie să ne bizuim pe ispăşirea lui Isus Hristos. Invitaţi 
cursanţii să scrie una sau două modalităţi prin care ar dori să pună în practică învăţăturile 
Salvatorului pe care le- au învăţat astăzi. Încheiaţi depunându- vă mărturia despre principiul 
pe care l- aţi scris pe tablă.

Scriptură de bază – 3 Nefi 12:48
Invitaţi cursanţii să- şi deschidă scripturile la 3 Nefi 12:48. Rugaţi- i să citească versetul, cu 
glas tare, la unison. Acordaţi- le cursanţilor timp pentru a studia versetul, iar apoi rugaţi- i 
să- şi închidă scripturile şi să recite versetul din nou, pe cât de bine pot. Rugaţi- i să repete 
procesul de a citi versetul, de a- şi închide scripturile şi de a- l recita, apoi, din memorie.



453

3 nefI  12

• Cum v- aţi îmbunătăţit depunând efort?
• Cum vă ajută această activitate să vă înţelegeţi călătoria către perfecţiune?
Atrageţi atenţia că eforturile noastre în viaţă sunt cruciale. Amintiţi- le totuşi cursanţilor că 
Domnul nu se aşteaptă să devenim perfecţi în toate lucrurile în timpul vieţii noastre muri-
toare. Prin intermediul ispăşirii şi al eforturilor noastre sârguincioase de a- L urma pe Sal-
vator, vom putea, în cele din urmă, să devenim perfecţi. Invitaţi cursanţii să se gândească la 
un mod prin care ei se pot strădui să- L urmeze pe Salvator.
Notă. Datorită lungimii acestei lecţii, puteţi folosi această activitate într- o altă zi, când veţi 
avea mai mult timp.
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Introducere
Salvatorul Şi- a continuat cuvântarea la templul din ţara 
Abundenţa. El i- a avertizat pe oameni asupra ipocriziei 
şi i- a învăţat să facă lucrări neprihănite care să- L mulţu-
mească pe Tatăl Ceresc. El i- a instruit, de asemenea, pe 

oameni să- şi strângă comori în ceruri şi i- a îndrumat pe 
ucenicii Săi să caute împărăţia lui Dumnezeu înaintea 
lucrurilor vremelnice.

LECŢIA 123

3 nefi 13

Sugestii pentru predare

3 Nefi 13:1–18
Salvatorul îi avertizează pe nefiţi asupra ipocriziei şi îi învaţă să facă lucrări 
neprihănite care să- L mulţumească pe Tatăl Ceresc.
Înainte de începerea orei, pregătiţi o foaie de prezentare cu următoarea autoevaluare şi fa-
ceţi copii pentru fiecare cursant. Dacă acest lucru nu este posibil, puteţi prezenta evaluarea 
verbal sau o puteţi scrie pe tablă.
 1. Fac daruri (fapte de devotament religios sau slujire pentru alţii), deoarece:

 a. trebuie;
 b. Îl iubesc pe Domnul şi îmi place să ajut alţi oameni;
 c. vreau ca ceilalţi să aibă o părere bună despre mine.

 2. Mă rog, deoarece:
 a. doresc să le pot spune părinţilor mei sau episcopului meu „da” când mă întreabă dacă 

mă rog;
 b. rugăciunea face parte din rutina mea zilnică;
 c. doresc să comunic cu Tatăl meu Ceresc.

 3. Postesc, deoarece:
 a. postul mă ajută să mă apropii de Domnul;
 b. ceilalţi oameni vor crede că sunt slab dacă n- o fac;
 c. părinţii îmi spun că trebuie.

Pentru a începe lecţia, rugaţi cursanţii să finalizeze autoevaluarea (fie pe foaia de prezen-
tare, fie în caietele pentru seminar ori în jurnalele pentru studiul scripturilor) indicând 
situaţiile care descriu cel mai bine motivele sau intenţiile lor pentru care fac daruri, se roagă 
şi postesc. Asiguraţi- i pe cursanţi că nu le veţi cere să le împărtăşească celorlalţi răspun-
surile lor. După ce cursanţii termină autoevaluarea, indicaţi faptul că posibilele răspunsuri 
enumerate sub faptul de a face daruri, de a ne ruga şi de a posti reflectă diferite motive sau 
intenţii pe care le- am putea avea şi pentru care facem aceste sau alte activităţi legate de 
Evanghelie (le putem face, de exemplu, din datorie sau obligaţie, pentru a impresiona alţi 
oameni sau pentru a- L mulţumi pe Tatăl Ceresc).
• Contează de ce facem lucrări neprihănite? De ce da sau de ce nu?
Scrieţi, pe tablă, următoarele subiecte şi referinţe scripturale care le însoţesc (puteţi să faceţi 
aceasta înainte de începerea orei):

Daruri: 3 Nefi 13:1–4
Rugăciune: 3 Nefi 13:5–6
Post: 3 Nefi 13:16–18

Explicaţi că, în 3 Nefi 13, se relatează modul în care Isus Hristos a continuat să- i instruiască 
pe nefiţi, la templu, şi cum i- a învăţat despre importanţa motivelor unei persoane de a face 
daruri, de a se ruga şi de a posti.
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Invitaţi cursanţii să aleagă unul dintre cele trei subiecte scrise pe tablă. Rugaţi- i să citească, 
în gând, fragmentele din scripturi corespunzătoare şi să caute răspunsurile la următoarele 
întrebări (puteţi să scrieţi pe tablă aceste întrebări):
• Ce motiv ne- a spus Domnul să nu avem atunci când facem acest lucru?
• Cum a spus Domnul că ar trebui să facem acest lucru?
Înainte ca respectivii cursanţi să înceapă, ar putea fi util să definiţi ipocrit ca fiind cineva 
care prezintă o falsă înfăţişare de neprihănire sau care spune ceva şi face altceva.
Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească răspunsurile pe care le- au găsit pentru cele două 
întrebări. (Ca urmarea a căutării lor, cursanţii trebuie să descopere că Domnul a avertizat 
împotriva faptului de a face lucrări neprihănite pentru a fi văzuţi de oameni şi ne- a învăţat 
că trebuie să facem lucrări neprihănite pentru a- L mulţumi pe Tatăl nostru Ceresc.) Pentru 
a- i ajuta pe cursanţi să se gândească mai departe şi să pună în practică învăţăturile Salvato-
rului, adresaţi următoarele întrebări:
• Cum pot motivele noastre de a face lucrări neprihănite să influenţeze modul în care le 

facem?
• Care sunt câteva dintre motivele neprihănite care pot inspira o persoană să facă daruri, 

să se roage sau să postească în secret?
Scrieţi, pe tablă, următoarele: Dacă facem lucrări neprihănite pentru a- L mulţumi pe Tatăl 
Ceresc…
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 13:4, 6, 18, ce binecuvântare vor primi cei care fac lucrări 

neprihănite pentru a- L mulţumi pe Tatăl Ceresc? (În timp ce cursanţii răspund, comple-
taţi afirmaţia de pe tablă: Dacă facem lucrări neprihănite pentru a- L mulţumi pe Tatăl 
Ceresc, El ne va răsplăti pe faţă.)

Invitaţi cursanţii să- şi treacă repede în revistă autoevaluarea şi să- şi evalueze motivele 
pentru care fac daruri, se roagă sau postesc. Încurajaţi- i să se gândească la modul în care 
pot pune în practică învăţăturile Salvatorului pentru a- şi îmbunătăţi motivele pentru care 
fac aceste activităţi sau pentru care fac altele, precum studiul scripturilor, plata zeciuielii, 
frecventarea Bisericii şi luarea din împărtăşanie.

3 Nefi 13:19–24
Isus Hristos îi învaţă pe oameni să strângă comori în ceruri.
Scrieţi, pe tablă, următoarele expresii: Comori pe pământ şi Comori în ceruri. Invitaţi cursan-
ţii să discute cu un coleg despre următoarea întrebare:
• Care sunt câteva dintre comorile de pe pământ şi comorile din ceruri?
După ce au avut timp să discute despre această întrebare în echipe de câte doi, îi pu-
teţi ruga pe câţiva dintre ei să împărtăşească membrilor clasei răspunsurile lor. Puteţi să 
menţionaţi un exemplu de comoară pe pământ din viaţa dumneavoastră (puteţi arăta un 
lucru preţios pe care- l deţineţi) şi un exemplu de comoară în ceruri (puteţi arăta o poză cu 
familia dumneavoastră sau puteţi menţiona importanţa mărturiei dumneavoastră). Invitaţi 
un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 13:19–23. Rugaţi membrii clasei să urmărească în 
scripturi şi să identifice sfatul dat de Salvator cu privire la strângerea de comori pe pământ 
şi strângerea de comori în ceruri.
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 13:19–20, prin ce diferă comorile de pe pământ de cele din 

ceruri?
• Cum poate strângerea de comori pe pământ să ne abată atenţia de la faptul de a strânge 

comori în ceruri? (Puteţi clarifica faptul că Salvatorul nu a predicat că banii sau bunurile 
pământeşti sunt rele; ci El a subliniat importanţa faptului de a ne îndrepta inimile către 
comorile cereşti, care nu vor fi distruse.)

• Ce credeţi că înseamnă expresia „dacă ochiul vostru va fi sănătos” din 3 Nefi 13:22? Cum 
puteţi da dovadă de devotament strângând comori în ceruri?

Invitaţi un cursant să scrie cuvântul Dumnezeu pe o foaie de hârtie şi s- o aşeze în stânga 
sau în dreapta sălii de curs. Invitaţi un alt cursant să scrie cuvintele Lucruri lumeşti pe o 
foaie de hârtie şi s- o aşeze în cealaltă parte a sălii de curs. Rugaţi un al treilea cursant să 
stea în faţa clasei şi să se uite către foaia de hârtie pe care scrie Dumnezeu. Apoi, rugaţi 
cursantul să se uite către foaia pe care scrie Lucruri lumeşti. Invitaţi cursantul să încerce să 

Definirea cuvintelor 
sau expresiilor dificile
Limbajul scriptural poate 
fi, uneori, dificil de 
înţeles de către cursanţi. 
Definirea cuvintelor 
sau expresiilor dificile îi 
poate ajuta pe cursanţi 
să înţeleagă mai bine 
nu doar conţinutul unui 
verset anume, ci şi me-
sajul profetic general al 
scriitorului. Dicţionarele, 
notele de subsol şi mij-
loacele ajutătoare pen-
tru studiul scripturilor 
pot fi unelte utile pentru 
a- i ajuta pe cursanţi să 
descopere înţelesul unui 
anumit cuvânt sau al 
unei anumite expresii.
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se uite la ambele foi de hârtie în acelaşi timp. Rugaţi membrii clasei să citească, în gând, 
3 Nefi 13:24 şi să se gândească la legătura dintre aceste verset şi încercarea cursantului de a 
se uita în acelaşi timp la ambele foi de hârtie. Explicaţi că termenul Mamona descrie lucruri 
lumeşti sau bogăţii.
• Cum se aseamănă încercarea de a sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona în acelaşi timp cu 

cea de a te uita la ambii pereţi în acelaşi timp?
• Ce pot fi considerate exemple de încercări de a sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona în 

acelaşi timp?
Invitaţi membrii clasei să se ridice în picioare şi să se uite către foaia pe care scrie 
Dumnezeu.
• De ce este important pentru voi să- L aveţi pe Dumnezeu ca stăpân al vostru?
• Luând în considerare cuvintele Salvatorului din 3 Nefi 13:24, cum puteţi şti că Dumne-

zeu este stăpânul vostru? (Deşi cursanţii pot oferi multe răspunsuri corecte, asiguraţi- vă 
că identifică următorul principiu: Pentru a- L avea pe Dumnezeu ca stăpân al nostru, 
trebuie să- L iubim şi să- I slujim mai presus decât oricărui om sau lucru de pe 
pământ.)

În timp ce cursanţii rămân în picioare, citiţi exemplele de mai jos şi rugaţi- i să se uite spre 
partea sălii de curs care- l reprezintă pe stăpânul despre care cred că este slujit de persoana 
respectivă – Dumnezeu sau Lucruri lumeşti (Mamona). Rugaţi cursanţii să explice de ce 
au ales să se uite spre locul pe care l- au ales. (Puteţi adapta aceste exemple să corespundă 
împrejurărilor şi intereselor cursanţilor dumneavoastră.)
 1. Un tânăr refuză un loc de muncă pentru că acesta presupunea ca el să nu meargă la 

adunările de duminica şi, în schimb, alege un loc de muncă plătit mai slab care- i permite 
să meargă la adunările sale.

 2. O tânără fată li se plânge des părinţilor ei despre faptul că are nevoie de haine noi. Hai-
nele pe care îşi doreşte să le cumpere costă mai mult decât îşi poate permite familia ei.

 3. Un tânăr băiat îşi plăteşte zeciuiala, în mod constant, din banii pe care- i primeşte de la 
locul său de muncă. Totuşi, el îşi foloseşte restul salariului pentru a- şi cumpăra lucruri 
pentru distracţie, inclusiv anumite filme şi melodii necorespunzătoare şi nu şi- a econo-
misit niciun ban pentru misiune sau pentru educaţie.

 4. O tânără fată foloseşte des o parte din venitul ei pentru a cumpăra cadouri mici pentru a 
le arăta dragoste altora.

După activitate, invitaţi cursanţii să se aşeze şi, apoi, adresaţi- le următoarele întrebări:
• Bizuindu- vă pe experienţa voastră, de ce ar putea fi dificil să- L iubim şi să- I slujim mereu 

lui Dumnezeu mai presus de lucrurile lumii? De ce merită să facem efortul de a- L pune 
pe Dumnezeu pe primul loc?

3 Nefi 13:25–34
Salvatorul îi instruieşte pe cei doisprezece ucenici să caute împărăţia lui 
Dumnezeu înaintea lucrurilor vremelnice. 
Rezumaţi 3 Nefi 13:25–31 spunându- le cursanţilor că Isus Hristos i- a instruit pe cei 
doisprezece ucenici ai Săi să nu- şi facă griji despre nevoile lor temporale privind hrana 
şi îmbrăcămintea. Atrageţi atenţia că, deşi aceste învăţături au fost date, în mod special, 
celor doisprezece ucenici, principiile implicate sunt valabile pentru toată lumea. Invitaţi 
un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 13:32–33. Rugaţi membrii clasei să urmărească 
în scripturi şi să identifice modul în care Salvatorul i- a alinat pe ucenicii Săi cu privire la 
nevoile temporale.
• Cum ne ajută cunoaşterea faptului că Dumnezeu ne ştie nevoile?
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 13:33, ce le- a promis Isus Hristos celor care- L pun pe 

Dumnezeu şi care pun împărăţia Sa pe primul loc în viaţa lor? (Deşi cursanţii pot 
răspunde în diferite moduri, asiguraţi- vă că identifică următorul principiu: Dacă noi 
căutăm, mai întâi, împărăţia lui Dumnezeu, El ne va ajuta să avem cele necesare. 
Puteţi să scrieţi acest principiu pe tablă.)



457

3 nefI  13

• Cum vă simţiţi când un prieten apropiat sau un membru al familiei pune interesele sau 
nevoile voastre mai presus decât cele personale? Ce le transmitem Tatălui Ceresc şi Sal-
vatorului când Îi punem mai presus decât nevoile temporale şi interesele noastre?

Invitaţi cursanţii să scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scrip-
turilor un obiectiv cu privire la un lucru pe care- l pot face pentru a- L pune şi mai mult pe 
Dumnezeu pe primul loc în viaţa lor. Puteţi încheia lecţia depunându- vă mărturia despre 
binecuvântările pe care le- aţi primit în timp ce aţi căutat să- L puneţi pe Dumnezeu şi să 
puneţi împărăţia Sa pe primul loc în viaţa dumneavoastră.
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Introducere
În timp ce Isus Hristos Şi- a continuat cuvântarea la tem-
plul din ţara Abundenţa, El i- a avertizat pe oameni asu-
pra faptului de a- i judeca pe alţii şi i- a instruit să caute 
binecuvântările Tatălui Ceresc rugându- se şi făcând 

voia Lui. Salvatorul i- a avertizat, de asemenea, despre 
profeţii neadevăraţi şi a subliniat importanţa faptului 
de a face voia lui Dumnezeu.

LECŢIA 124

3 nefi 14

Sugestii pentru predare

3 Nefi 14:1–6
Salvatorul ne învaţă să judecăm drept.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să studieze învăţăturile Salvatorului de a judeca drept, citiţi 
următoarea povestire relatată de preşedintele Thomas S. Monson:

„Un cuplu tânăr, Lisa şi John, s- au mutat într- un cartier nou. Într- o dimi-
neaţă, în timp ce luau micul dejun, Lisa a privit pe fereastră şi şi- a văzut 
vecina întinzând câteva rufe spălate.
«Rufele acelea nu sunt curate!», a exclamat Lisa. «Vecina noastră nu ştie cum 
să- şi cureţe hainele!»
John a privit pe fereastră, dar nu a spus nimic.

De fiecare dată când vecina întindea rufe la uscat, Lisa făcea aceleaşi comentarii.
Câteva săptămâni mai târziu, Lisa a fost surprinsă când a privit pe fereastră şi a văzut rufe 
curate întinse la uscat în curtea vecinei. Ea i- a spus soţului ei: «Priveşte, John, în sfârşit a 
învăţat cum să spele! Mă întreb cum a făcut asta!».
John a răspuns: «Draga mea, îţi pot da răspunsul. Află că m- am trezit devreme în această 
dimineaţă şi am spălat ferestrele noastre!»” („Caritatea nu piere niciodată”, Ensign sau 
Liahona, nov. 2010, p. 122).
• Ce lecţii putem desprinde din această povestire?
Explicaţi că 3 Nefi 14 conţine continuarea învăţăturilor Salvatorului date nefiţilor la templu. 
Invitaţi un cursant să citească 3 Nefi 14:1–2. Rugaţi membrii clasei să urmărească în scrip-
turi şi să identifice avertizarea pe care Isus Hristos a făcut- o cu privire la modul în care- i 
judecăm pe ceilalţi. Puteţi explica faptul că termenul măsuraţi din 3 Nefi 14:2 are sensul de 
a aplica pedepse. Expresia „cu măsura cu care voi măsuraţi” se referă la etalonul folosit de 
către o persoană pentru a evalua sau judeca alţi oameni.
• Cum aţi exprima cu propriile cuvinte adevărul din 3 Nefi 14:2? (Răspunsurile cursanţilor 

trebuie să reflecte următorul adevăr: Vom fi judecaţi la fel cum noi îi judecăm pe alţii.)
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă porunca Salvatorului: „Nu judecaţi”, din 3 Nefi 
14:1, invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H. Oaks, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi membrii clasei să fie atenţi la modul în care 
nu trebuie să- i judecăm pe alţii. 

„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 noas-
tre… Eu cred că porunca din scripturi: «Nu judecaţi», se referă cât se poate 
de clar la această judecată 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 pretindem că o judecăm, cât şi nouă înşine…
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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).
• Cum vă ajută declaraţia vârstnicului Oaks să înţelegeţi porunca Salvatorului: „Nu judecaţi”?
Arătaţi o bucată mică de ceva, cum ar fi o aşchie de lemn. Explicaţi că un sinonim pentru 
aşchie este pai. Apoi arătaţi (sau desenaţi pe tablă) o bârnă din lemn sau o bucată lungă 
de lemn. Informaţi cursanţii că Salvatorul a făcut referire la un pai şi la o bârnă pentru a ne 
ajuta să înţelegem problemele care apar când îi judecăm greşit pe alţii. Invitaţi un cursant 
să citească, cu glas tare, 3 Nefi 14:3–5 şi pe membrii clasei să se gândească ce reprezintă 
paiul şi bârna.
• Ce reprezintă paiul? (Un defect pe care- l vedem la altcineva.) Ce reprezintă bârna? (De-

fectele noastre.)
Atrageţi atenţia că analogia Salvatorului se concentrează asupra lucrurilor rămase în ochi. 
Astfel de obiecte afectează capacitatea de a vedea a unei persoane.
• Cum pot defectele noastre să ne influenţeze modul în care îi vedem pe ceilalţi?
Invitaţi cursanţii să se gândească dacă este vreodată bine să- i judecăm pe alţii. Acordaţi- le 
puţin timp pentru a cugeta asupra acestei întrebări. Apoi, explicaţi că în traducerea inspi-
rată făcută textului din Matei 7:1, profetul Joseph Smith a clarificat învăţătura Salvatorului 
cu privire la faptul de a- i judeca pe alţii. Conform lui Joseph Smith, Salvatorul a spus: „Nu 
judecaţi nedrept, ca să nu fiţi judecaţi; ci judecaţi cu judecată dreaptă” (Traducerea Bibliei 
de Joseph Smith, Matei 7:1). Invitaţi un cursant să citească următoarea explicaţie din Fideli 
credinţei :
„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. 97).
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să observe că Salvatorul a predat importanţa de a judeca drept, 
invitaţi- i să citească, în gând, 3 Nefi 14:6. Rugaţi- i să identifice unele judecăţi pe care El le- a 
cerut din partea noastră. Rugaţi- i să spună ce au găsit.
• Ce înseamnă să dai la câini ceea ce este sfânt sau să arunci mărgăritare la porci? (Să 

împărtăşeşti ceva sacru celor care nu- l vor aprecia sau care nu- i vor respecta caracterul 
sacru.)

• Cum ne cere sfatul Salvatorului din 3 Nefi 14:6 să- i judecăm pe ceilalţi?
După ce cursanţii răspund, citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H. Oaks despre 
alte situaţii în care trebuie să judecăm drept:
„Cu toţii judecăm atunci când ne alegem prietenii, când alegem modul cum ne petrecem 
timpul şi cum ne cheltuim banii şi, desigur, când ne alegem partenera sau partenerul 
etern…
Judecata dreaptă va fi îndrumată de Spiritul Domnului, nu de mânie, răzbunare, gelozie 
sau de interes personal” („«Judge Not» and Judging”, p. 9).
• De ce este important să judecăm drept în aspecte precum alegerea prietenilor, decizia 

privind modul cum ne petrecem timpul şi cum ne cheltuim banii şi alegerea partenerei 
sau partenerului etern?

• Care sunt câteva dintre celelalte situaţii în care trebuie să- i judecăm pe alţii? (Cursanţii 
pot menţiona alegerea posibililor angajatori sau decizia de a accepta sau nu invitaţia de a 
ieşi la o întâlnire.)

3 Nefi 14:7–11
Salvatorul ne învaţă să căutăm binecuvântările Tatălui Ceresc.
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 14:7–11 şi să fie atenţi la învăţăturile Salvatoru-
lui cu privire la dorinţa Tatălui Ceresc de a ne răspunde la rugăciuni. Explicaţi că, dacă taţii 
pământeni, care sunt buni, iubitori, dar şi imperfecţi, le dau propriilor copii pâine şi peşte 
în loc de pietre şi şerpi, cu atât mai mult Tatăl nostru Ceresc, care este perfect în bunătate şi 
dragoste, va răspunde, în mod sigur, rugăciunilor pentru ajutor ale copiilor Săi.
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• Ce principii se pot desprinde din 3 Nefi 14:7–11? (Cursanţii pot identifica mai multe 
principii. Principiul pe care- l puteţi sublinia este acela că Tatăl Ceresc ne binecuvân-
tează când ne rugăm pentru a- I cere ajutorul.)

• De ce este important pentru voi să ştiţi că Tatăl Ceresc vă va răspunde la rugăciuni?
• Când aţi simţit dragostea Tatălui Ceresc exprimată prin felul în care v- a răspuns la rugă-

ciuni? (Le puteţi acorda cursanţilor timp pentru a cugeta la această întrebare înainte de a 
răspunde. Puteţi, de asemenea, să le împărtăşiţi o experienţă personală.)

3 Nefi 14:12–27
Salvatorul ne învaţă importanţa de a face voia Tatălui Ceresc.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 14:12 şi rugaţi- i să se gândească la modul în 
care învăţătura Salvatorului din acest verset îi poate ajuta să devină mai asemănători Tatălui 
Ceresc.
• Cum ne poate ajuta supunerea faţă de sfatul din 3 Nefi 14:12 să devenim mai asemănă-

tori Tatălui nostru Ceresc?
Informaţi- i pe cursanţi că, în timp ce Salvatorul a continuat să predice, El a folosit analogii 
foarte inspirate pentru a ne ajuta să înţelegem importanţa faptului de a face voia Tatălui 
Ceresc.
Pentru a- i pregăti pe cursanţi să studieze analogiile Salvatorului din 3 Nefi 14, desfăşuraţi 
următoarea activitate:
Împărţiţi cursanţii în grupuri de câte 2 sau 4. Daţi- i fiecărui cursant câte o foaie de hârtie. 
Scrieţi, pe tablă, următoarele referinţe scripturale şi desemnaţi câte una fiecărui grup: 3 Nefi 
14:13–14; 3 Nefi 14:15–20; 3 Nefi 14:24–27. (Dacă aveţi o sală de clasă mare, puteţi desem-
naţi acelaşi fragment scriptural mai multor grupuri.) Rugaţi cursanţii să- şi citească scriptu-
rile desemnate şi să ilustreze grafic analogiile folosite de Salvator. De asemenea, rugaţi- i să 
scrie ceea ce învaţă din analogii.
După ce au avut suficient timp, rugaţi cursanţii să le arate membrilor clasei desenele lor şi 
să explice ce au învăţat. În timp ce cursanţii prezintă ceea ce au învăţat, adresaţi întrebări 
precum cele care urmează:
• Cum se aseamănă supunerea faţă de învăţăturile lui Isus Hristos cu mersul pe o cale 

îngustă? Cum se aseamănă respingerea învăţăturilor lui Isus Hristos cu mersul pe o cale 
largă? (Vezi 3 Nefi 14:13–14.) Care sunt câteva dintre modurile în care învăţăturile Salva-
torului diferă de învăţăturile lumii?

• De ce s- ar îmbrăca un lup în haine de oaie? (Vezi 3 Nefi 14:15.) Ce ne spune această 
analogie despre dorinţele şi faptele profeţilor neadevăraţi?

• Dacă pomii din 3 Nefi 14:16–20 reprezintă oamenii, ce ar putea reprezenta roadele? 
(Răspunsurile pot fi: gândurile, cuvintele, faptele oamenilor şi influenţa asupra altora.)

• Când auzim cuvintele Salvatorului şi le urmăm, cum ne asemănăm cu un om care- şi 
construieşte casa pe stâncă? (Vezi 3 Nefi 14:24–25.) Dacă alegem să nu urmăm cuvintele 
Salvatorului, cum ne asemănăm cu un om care- şi construieşte casa pe nisip? (Vezi 3 Nefi 
14:26–27.)

După prezentările cursanţilor şi după discuţie, rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 
3 Nefi 14:21–23.
• Ce putem învăţa din 3 Nefi 14:21? (Cursanţii pot folosi cuvinte diferite, însă trebuie să 

identifice următorul adevăr [scrieţi acest adevăr pe tablă]: Trebuie să facem voia Tatălui 
Ceresc pentru a putea intra în împărăţia cerului.)

• Ce legătură există între acest adevăr şi analogia cu acea cale largă şi cu cea îngustă, între 
acest adevăr şi analogia cu pomii buni şi răi, precum şi între acest adevăr şi analogia cu 
omul înţelept şi cel nesăbuit?

Acordaţi- le cursanţilor timp să cugete şi să pună în practică ceea ce au învăţat din 3 Nefi 
14. Invitaţi- i să scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor 
despre modul în care îşi vor îmbunătăţi eforturile de a urma învăţăturile Salvatorului din 
3 Nefi 14. Dacă timpul vă permite, invitaţi câţiva cursanţi să rezume ceea ce au învăţat şi să 
împărtăşească ceea ce vor face datorită a ceea ce au învăţat. Puteţi încheia depunând măr-
turie despre binecuvântările pe care le- aţi primit pentru că aţi urmat voia Tatălui Ceresc.
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Introducere
În timp ce Isus Hristos a continuat să- i înveţe pe oameni 
la templul din ţara Abundenţa, El a declarat că legea 
lui Moise fusese împlinită şi El este lumina şi legea pe 
care oamenii trebuie să le urmeze. Apoi, El le- a explicat 
celor doisprezece ucenici că oamenii de pe meleagurile 

americane sunt „[celelalte] oi” despre care a vorbit în 
Ierusalim (vezi Ioan 10:14–16). El a promis, de aseme-
nea, că cei care se pocăiesc şi se întorc la El vor fi incluşi 
în poporul Său de legământ.

LECŢIA 125

3 nefi 15–16

Sugestii pentru predare

3 Nefi 15:1–10
Salvatorul declară că El a împlinit legea lui Moise.
Înainte de începerea orei, scrieţi pe tablă întrebările care urmează:

De ce plătiţi zeciuială? De ce ţineţi ziua de sabat sfântă? De ce vă cinstiţi părinţii?
Pentru a începe lecţia, arătaţi întrebările de pe tablă şi întrebaţi:
• Unii oameni se pot întreba de ce dă Domnul porunci. Cum puteţi explica scopul poruncilor?
Spuneţi cursanţilor că, în timp ce Isus Hristos îi instruia pe nefiţi, El i- a învăţat că unul din-
tre scopurile poruncilor Sale este acela de a- i îndrepta pe oameni către El. Invitaţi cursanţii 
să caute acest scop în timp ce studiază 3 Nefi 15.
Explicaţi că, în timp ce Salvatorul se adresa mulţimii, El a simţit că unii dintre ei aveau o 
întrebare. Rugaţi cursanţii să citească repede 3 Nefi 15:1–2 şi să vadă ce doreau acei oameni 
să ştie. (Se întrebau ce dorea Salvatorul ca ei să facă „[referitor la] legea lui Moise”. Modul 
de preaslăvire, ceremoniile nefite şi modul de organizare al Bisericii se bazau pe legea lui 
Moise pentru a- i ajuta pe oameni în vederea venirii lui Isus Hristos, precum şi pentru a- i 
ajuta să aştepte cu nerăbdare sacrificiul Său ispăşitor. Se pare că unii dintre ei erau confuzi 
cu privire la ceea ce trebuiau să facă în locul ţinerii legii lui Moise.)
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 15:3–5, 9. Invitaţi membrii clasei să 
urmărească în scripturi şi să caute expresii pe care Salvatorul le- a folosit în explicaţia Sa şi 
care i- au asigurat pe nefiţi că propria lor credinţă nu trebuia să se schimbe. Rugaţi câţiva 
cursanţi să împărtăşească expresiile pe care le- au găsit. Rugaţi- i să explice de ce cred că 
acele expresii le- au fost utile nefiţilor.
• Ce credeţi că preda Isus când a spus că El este „legea”? (3 Nefi 15:9)
Cursanţii pot da diferite răspunsuri. În timp ce răspund, ajutaţi- i să identifice următoarele 
adevăruri (scrieţi aceste adevăruri pe tablă): Isus Hristos este sursa legii; toate legile 
Evangheliei ne îndreaptă către Isus Hristos şi către ispăşirea Sa; dacă urmăm porun-
cile Sale, vom primi viaţă eternă.
• De ce a fost important ca nefiţii să înţeleagă aceste adevăruri la acest moment? (Puteţi 

să spuneţi că, asemenea legii lui Moise, noua lege îi îndreaptă pe oameni către Salvator 
şi către ispăşirea Sa. Deşi anumite modalităţi ale oamenilor de preaslăvire aveau să se 
schimbe, ei aveau să continue să- şi exercite credinţa în Isus Hristos şi să- L preaslăvească 
pe Tatăl în numele Său.)

Rezumaţi 3 Nefi 15:6–8 explicând că Salvatorul i- a asigurat din nou pe oameni că tot aşa 
cum ceea ce profeţii au spus despre un Mântuitor s- a împlinit în El, tot aşa se vor împlini 
şi profeţiile lor despre evenimentele viitoare. El a explicat, de asemenea, că legământul pe 
care El l- a făcut cu poporul Său era în vigoare şi că avea să fie împlinit.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 15:9–10. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să fie atenţi la modul în care Salvatorul doreşte ca oamenii Săi să- şi 
folosească cunoaşterea adevărurilor scrise pe tablă.
• Ce înseamnă pentru voi să „priviţi la” Hristos?
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Rugaţi cursanţii să recapituleze 3 Nefi 15:9–10 şi să rezume modul în care Domnul doreşte 
ca noi să abordăm modul în care trăim conform Evangheliei şi binecuvântarea care rezultă. 
(Cursanţii pot rezuma acest fragment în diferite moduri, dar răspunsurile lor trebuie să 
reflecte următorul principiu: Dacă privim spre Isus Hristos ţinând poruncile Sale şi 
îndurând până la sfârşit, El ne va da viaţă eternă.)
• Se poate să- L urmăm pe Isus Hristos fără să ţinem poruncile Sale? De ce nu?
Invitaţi cursanţii să se gândească la întrebările pe care le- aţi scris pe tablă înainte de înce-
perea orei.
• Este posibil ca o persoană să arate celorlalţi că ţine poruncile, dar să nu privească la Isus 

Hristos?
• Care sunt unele dintre motivele pentru care o persoană ar putea să arate că ţine porun-

cile, dar să nu privească la Isus Hristos? (Răspunsurile pot include: datoria, teama de 
pedeapsă, dorinţa de a se încadra sau de a păstra aparenţele sau faptul că- i plac regulile.)

• Care trebuie să fie motivele pentru care ne supunem poruncilor? (Trebuie să ţinem po-
runcile pentru că Îl iubim pe Domnul, pentru că vrem să- L mulţumim şi pentru că vrem 
să venim la El.)

• Cum aţi fost binecuvântaţi când aţi ţinut poruncile cu intenţie adevărată?
Invitaţi cursanţii să se gândească la o poruncă sau la un standard al Evangheliei pe care 
le-a fost dificil să- l înţeleagă şi să- l urmeze. Invitaţi- i să se gândească la modul în care 
sentimentele lor cu privire la această poruncă sau la acest standard ar putea să se schimbe 
dacă dragostea lor pentru Domnul devine motivul pentru care se supun. Încurajaţi- i să se 
supună poruncilor datorită dragostei lor faţă de Domnul. Împărtăşiţi moduri în care porun-
cile v- au ajutat să vă apropiaţi mai mult de Tatăl Ceresc şi de Salvator.

3 Nefi 15:11–16:5
Isus Hristos le vorbeşte ucenicilor Săi despre celelalte oi ale Sale.
Rugaţi cursanţii să ridice mâna dacă s- au simţit vreodată mai puţin importanţi decât alt-
cineva. Rugaţi- i să se gândească dacă s- au simţit vreodată uitaţi sau singuri ori dacă s- au 
întrebat vreodată dacă Tatăl Ceresc îi cunoaşte.
Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie: Lui Dumnezeu Îi pasă de toţi copiii Săi şi li Se 
face cunoscut lor. Asiguraţi- i pe cursanţi de adevărul acestei afirmaţii şi invitaţi- i să caute 
dovezi care confirmă acest adevăr în timp ce studiază ce a mai rămas din 3 Nefi 15 şi înce-
putul din 3 Nefi 16.
Invitaţi un cursant să citească 3 Nefi 15:11–17 şi rugaţi cursanţii să identifice ce le- a spus 
Domnul celor din Ierusalim despre poporul Său de pe meleagurile americane. Puteţi, 
de asemenea, să- i rugaţi pe cursanţi să citească Ioan 10:14–16. (Ajutaţi- i pe cursanţi să 
înţeleagă faptul că „alte oi” este o referire la alţi oameni care- L urmează pe Păstor, pe 
Isus Hristos. Cuvântul stână poate avea înţelesul de ţarc pentru oi, dar şi acela de turmă a 
credincioşilor.)
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 15:17, cum a promis Domnul că El Însuşi li se va face 

cunoscut acestor alte oi ale Sale sau ucenici ai Săi? (Ei aveau să- I audă glasul.)
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 15:18–19. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să afle motivul pentru care Tatăl Ceresc I- a poruncit lui Isus Hristos să 
nu le mai spună nimic celor din Ierusalim despre aceste alte oi ale Sale. După ce cursanţii 
au spus ce au aflat, întrebaţi:
• Ce principiu putem desprinde de aici? (Răspunsurile cursanţilor trebuie să reflecte 

următorul principiu: Dumnezeu ne oferă cunoaştere şi adevăr potrivit credinţei şi 
supunerii noastre.)

Rezumaţi 3 Nefi 15:21–23 explicând că Domnul le- a spus nefiţilor că ei erau celelalte oi 
despre care a vorbit; totuşi, iudeii din Ierusalim au crezut că El a vorbit despre neamuri, 
adică oameni care nu erau israeliţi. Ei nu înţeleseseră că neamurile nu aveau să- I audă 
glasul personal.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 15:24 şi rugaţi membrii clasei să fie atenţi 
la modul în care Domnul i- a asigurat pe nefiţi că Lui Îi pasă de ei. Îi puteţi întreba pe cur-
sanţi cum s- ar fi simţit dacă L- ar fi auzit pe Domnul spunându- le aceste cuvinte.
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Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 16:1–3 şi să identifice cine altcineva avea să mai 
audă glasul Salvatorului. Explicaţi că nu avem o cronică despre celelalte locuri şi ceilalţi oa-
meni pe care Salvatorul i- a vizitat, însă este limpede că El a vizitat şi alte grupuri sau „stâne”.
Pentru a prezenta ideea că Salvatorul Se face cunoscut şi celor care nu aud glasul Său, 
adresaţi întrebările de mai jos înainte de a- i invita pe cursanţi să cerceteze scripturile pen-
tru a găsi răspunsuri:
• Ce se întâmplă cu cei care nu au şansa de a auzi glasul Salvatorului? Cum le arată El 

acestor oameni că Îi pasă de ei?
Invitaţi cursanţii să cerceteze 3 Nefi 15:22–23 şi 3 Nefi 16:4 şi să găsească modul în care 
Domnul a declarat că li se va face cunoscut neamurilor (prin propovăduirea altora, prin 
mărturia Duhului Sfânt şi prin scrierile profeţilor).
• Cum arată aceste moduri că lui Dumnezeu Îi pasă de toţi copiii Săi?
• În ce moduri S- a făcut Domnul cunoscut vouă şi membrilor familiilor voastre?
• Cum puteţi ajuta în efortul Domnului de a Se face cunoscut tuturor oamenilor Săi?

3 Nefi 16:6–20
Isus Hristos rosteşte binecuvântări şi avertizări pentru neamurile care vor primi 
Evanghelia în zilele din urmă.
Întrebaţi cursanţii dacă şi- au dorit vreodată să facă parte dintr- un grup, club sau dintr- o 
echipă. Întrebaţi- i despre cerinţele pe care trebuiau să le îndeplinească pentru a putea 
deveni membri ai grupului din care doreau să facă parte. Spuneţi- le că cel mai bun grup ai 
cărui membri putem deveni este acela al poporului de legământ al Domnului.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 16:6–7. Rugaţi membrii clasei să urmărească 
în scripturi şi să fie atenţi la ceea ce a spus Domnul că se va întâmpla în zilele din urmă dato-
rită faptului că neamurile aveau să creadă în El şi că cei din casa lui Israel nu aveau să creadă în 
El. (Puteţi să explicaţi că profeţii din Cartea lui Mormon au folosit termenul neamuri pentru a 
se referi la oamenii care nu trăiau în Ţara Sfântă. Prin urmare, termenul poate face referire atât 
la membrii Bisericii, cât şi la necredincioşi şi la membrii altor credinţe.) După ce au răspuns 
cursanţii, rezumaţi 3 Nefi 16:8–9 explicând că Isus Hristos a profeţit că, în zilele din urmă, vor 
fi şi necredincioşi printre neamuri care- i vor împrăştia şi trata necorespunzător pe membrii 
casei lui Israel. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 16:10. Rugaţi membrii clasei 
să urmărească în scripturi şi să afle ce li se va întâmpla acestor necredincioşi dintre neamuri.
• Ce a spus Domnul că vor pierde cei necredincioşi dintre neamuri?
• Cum este acest lucru valabil şi pentru cei care ştiu adevărul, dar care ajung să se înalţe în 

mândrie?
Explicaţi că Domnul a promis să- Şi ţină legământul cu cei din casa lui Israel făcând ca 
Evanghelia să ajungă la ei (vezi 3 Nefi 16:11–12). Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 
3 Nefi 16:13. Rugaţi cursanţii să urmărească în scripturi şi să fie atenţi ce i se cere unui om 
pentru a putea deveni membru al poporului de legământ al Domnului. Scrieţi, pe tablă, 
următoarele: „Dacă ne…, atunci vom…”. Rugaţi cursanţii să folosească 3 Nefi 16:13 pentru 
a completa această afirmaţie. Cursanţii trebuie să poată identifica următorul adevăr: Dacă 
ne pocăim şi ne întoarcem la Isus Hristos, atunci vom fi număraţi printre oamenii Săi.
• De ce este o binecuvântare faptul de a te număra printre oamenii Domnului?
Încheiaţi depunându- vă mărturia despre adevărurile predate în lecţia de astăzi.

Comentarii şi informaţii generale
3 Nefi 15:5–8. Legământul nu este împlinit în 
întregime.

Ce a vrut Isus să spună cu: „Legământul pe care Eu l- am 
făcut cu poporul Meu nu este împlinit în întregime”? 
(3 Nefi 15:8) Iehova a făcut, în vechime, un legământ cu 

Avraam. Lui Avraam i s-au promis: (1) urmaşi nenumă-
raţi, (2) o ţară a moştenirii şi (3) puterea preoţiei lui 
Dumnezeu. Aceste promisiuni au fost, de asemenea, 
făcute urmaşilor lui Avraam (vezi D&L 132:30–31) şi vor 
fi îndeplinite în viitor.

Întrebări care 
invită la căutare
Întrebările care invită 
la căutare îi ajută pe 
cursanţi să- şi clădească 
înţelegerea de bază a 
scripturilor invitându- i să 
caute detalii importante 
în timp ce citesc. Este 
util să adresaţi aseme-
nea întrebări înainte de 
a- i ruga pe cursanţi să 
citească versetele în care 
se găsesc răspunsurile. 
Acest lucru captează 
atenţia cursanţilor şi îi 
ajută să descopere, în 
timp ce citesc, răs-
punsurile în relatarea 
scripturală.
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Introducere
În această lecţie, cursanţii se vor gândi la modul în care cearta le 
afectează capacitatea de a simţi Spiritul. Vor putea, de aseme-
nea, să se gândească la cei care le- au fost exemple bune şi să 
cugete asupra modului în care ar putea mai bine să fie exemple 
bune pentru alţii.

Sugestii pentru predare

3 Nefi 11:18–41
Isus Hristos stabileşte felul de înfăptuire a botezului, condamnă 
cearta şi declară doctrina Sa.
Scrieţi, pe tablă, cuvântul ceartă şi rugaţi cursanţii să defi-
nească acest cuvânt (neînţelegere, controversă sau discuţie în 
contradictoriu).

Invitaţi cursanţii să enumere pe scurt, pe tablă, câteva situaţii 
sau activităţi unde ar putea fi predispuşi la ceartă. (Puteţi ruga 
un cursant să scrie, pe tablă, răspunsurile membrilor clasei.) În 
timp ce desfăşuraţi această activitate, evitaţi ceea ce vârstnicul 
Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a numit 
„tehnici ale duşmanului” care ar putea încuraja „discuţii în con-
tradictoriu şi controverse” (The Lord’ s Way [1991], p. 139).

Amintiţi- le cursanţilor că, în 3 Nefi 11, au citit că Isus Hristos S- a 
arătat nefiţilor care erau adunaţi la templu. Invitaţi un cursant 
să citească, cu glas tare, 3 Nefi 11:28 şi rugaţi membrii clasei să 
identifice subiectul despre care se certau nefiţii. (Pentru a- i ajuta 
pe cursanţi să înţeleagă mai bine acest verset, le puteţi explica 
faptul că termenul certuri înseamnă discuţii în contradictoriu sau 
neînţelegeri.)

Întrebaţi: De ce credeţi că este important să evităm certurile 
sau discuţiile în contradictoriu când discutăm cu alţii despre 
Evanghelie?

Scrieţi, pe tablă, următoarele: Spiritul de ceartă nu vine de la 
Dumnezeu, ci … Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 
3 Nefi 11:29–30 şi rugaţi cursanţii să afle de unde vine spiri-
tul de ceartă. Adevărul pe care- l află poate fi exprimat astfel: 
Spiritul de ceartă nu vine de la Dumnezeu, ci de la diavol. 
Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze acest adevăr în scripturi.

Întrebaţi: Cum poate faptul de a vă aduce aminte de învăţăturile 
Salvatorului din 3 Nefi 11:29–30 să vă ajute când vă aflaţi într- o 
situaţie în care ar putea exista un spirit de ceartă? (Puteţi indica 
situaţii concrete scrise pe tablă sau îi puteţi ruga pe cursanţi să 

Lecţia pentru studiul acasă
3 Nefi 11:18–16:20 (unitatea 25)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat 3 Nefi 11:18–16:20 
(unitatea 25) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a 
lecţiei dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concen-
trează doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. 
Urmaţi îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere 
nevoile cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (3 Nefi 11:18–12:48)
Cursanţii au învăţat că botezul trebuie înfăptuit de către un 
membru care deţine autoritatea corespunzătoare şi că trebuie 
înfăptuit în felul stabilit de Domnul. Ei au studiat, de aseme-
nea, doctrina lui Hristos şi au învăţat că Duhul Sfânt mărtu-
riseşte despre Tatăl Ceresc şi despre Isus Hristos. În timp ce 
au studiat Fericirile şi explicaţia Salvatorului cu privire la legea 
superioară, au învăţat că, dacă trăim în acord cu învăţăturile 
lui Isus Hristos, vom fi binecuvântaţi şi pregătiţi să intrăm în 
împărăţia cerului. Au mai învăţat că, dacă venim la Hristos şi 
ţinem poruncile Sale, putem deveni mai asemănători Lui şi 
Tatălui nostru din Cer, care sunt perfecţi.

Ziua 2 (3 Nefi 13)
Din învăţăturile Salvatorului privind motivele pentru care 
facem daruri, ne rugăm şi postim, cursanţii au învăţat că, 
dacă facem lucrări neprihănite pentru a- L mulţumi pe Tatăl 
Ceresc, El ne va răsplăti pe faţă. Când au studiat învăţăturile 
Salvatorului despre imposibilitatea de a sluji la doi stăpâni, ei 
au învăţat principiile care urmează: Pentru a- L avea pe Dum-
nezeu ca stăpân al nostru, trebuie să- L iubim şi să- I slujim mai 
presus decât oricărui om sau lucru de pe pământ. Dacă noi 
căutăm, mai întâi, împărăţia lui Dumnezeu, El ne va ajuta să 
avem cele necesare.

Ziua 3 (3 Nefi 14)
Învăţăturile Salvatorului despre judecata dreaptă i- au ajutat 
pe cursanţi să înţeleagă faptul că vom fi judecaţi la fel cum 
noi îi judecăm pe alţii. Au mai învăţat că Tatăl Ceresc ne bine-
cuvântează când ne rugăm pentru a- I cere ajutorul. Cursanţii 
au făcut desene care ilustrau învăţăturile Salvatorului şi au 
învăţat că trebuie să facem voia Tatălui Ceresc pentru a putea 
intra în împărăţia cerului.

Ziua 4 (3 Nefi 15–16)
Cursanţii au învăţat că Isus Hristos este sursa tuturor legilor şi 
poruncilor Evangheliei. Dacă privim spre El ţinând poruncile 
Sale şi îndurând până la sfârşit, El ne va da viaţă eternă. Când 
au studiat cuvintele Salvatorului despre „alte oi” (3 Nefi 
15:21), ei au învăţat că lui Dumnezeu Îi pasă de toţi copiii Săi 

şi că El Însuşi li Se face cunoscut. Au învăţat, de asemenea, că 
Dumnezeu ne oferă cunoaştere şi adevăr potrivit credinţei şi 
supunerii noastre.
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se gândească la o situaţie în care cineva doreşte să se certe pe 
teme din Evanghelie.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă una dintre consecinţele 
importante ale certei, citiţi sau afişaţi următoarea declaraţie 
a preşedintelui James E. Faust, din Prima Preşedinţie: „Unde 
există ceartă, Spiritul Domnului pleacă, indiferent a cui este 
vina” („What I Want My Son to Know before He Leaves on His 
Mission”, Ensign, mai 1996, p. 41.)

Le puteţi sugera cursanţilor să scrie această declaraţie în scripturi 
sau în jurnalele pentru studiul scripturilor.

Întrebaţi: Aţi simţit vreodată Spiritul Domnului plecând din cauza 
unei certe? Cum a fost?

Atrageţi atenţia asupra cuvintelor Salvatorului despre ceartă 
din 3 Nefi 11:30: „Doctrina Mea este ca asemenea lucruri să se 
termine”. Apoi, adresaţi următoarele întrebări:

• Cum putem termina cu cearta şi cu discuţiile în 
contradictoriu?

• Cum putem să nu fim de acord cu alţii şi să evităm, în acelaşi 
timp, cearta?

• În ce moduri v- aţi simţit binecuvântaţi pentru eforturile pe 
care le- aţi făcut de a evita sau de a încheia o ceartă?

Puteţi împărtăşi o experienţă pe care aţi avut- o atunci când 
v- aţi simţit binecuvântat pentru eforturile depuse de a evita sau 
încheia o ceartă. Invitaţi cursanţii să se uite la lista scrisă pe tablă 
şi să aleagă o situaţie în care pot să simtă adesea un spirit de 
ceartă. Acordaţi- le timp să scrie un obiectiv privind modul în care 
vor căuta să evite sau să încheie cearta în situaţia respectivă.

3 Nefi 12–16
Isus Hristos predă principii care- i ajută pe copiii Săi să meargă 
către perfecţiune.
Invitaţi cursanţii să se ridice în picioare şi să recite 3 Nefi 12:48. 
Îi puteţi lăsa să exerseze de câteva ori pentru a putea recita per-
fect această scriptură de bază. Rugaţi cursanţii să- şi folosească 
scripturile pentru a indica unele dintre atributele perfecţiunii 
menţionate în 3 Nefi 12:1–12 şi pe care speră să le dezvolte 
într-o mai mare măsură.

Puneţi puţină sare într-o lingură şi rugaţi cursanţii să ghicească 
ce este acea substanţă. Apoi, invitaţi un cursant să vină în faţă şi 
să identifice substanţa gustând-o. După ce cursantul a identificat 
praful presărat ca fiind sare, rugaţi membrii clasei să enumere 
beneficiile sării. În timp ce răspund, asiguraţi- vă că este clar 
faptul că sarea dă gust mâncării şi că este un conservant folosit 
pentru a preveni stricarea cărnii.

Rugaţi cursanţii să citească 3 Nefi 12:13 pentru a identifica pe 
cine a comparat Salvatorul cu sarea. Pe măsură ce cursanţii răs-
pund, explicaţi că El nu se referea doar la cei adunaţi la templu 
în acea zi, ci şi la toţi cei care sunt botezaţi în legământul Său.

Întrebaţi: Cum putem noi, în calitate de ucenici ai lui Isus Hristos, 
să fim ca sarea? (Noi trebuie să ajutăm la păstrarea sau salva-
rea oamenilor şi să facem ca lumea să fie mai bună având o 
influenţă bună asupra celorlalţi.)

Explicaţi că, în 3 Nefi 12:13, termenul gust nu se referă doar la 
gustul sării, ci şi la rolul ei de conservant.

Rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicu-
lui Carlos E. Asay, din Cei Şaptezeci, despre cum îşi poate pierde 
sarea gustul:

„Sarea nu- şi pierde gustul odată cu trecerea timpului. Gustul 
se pierde dacă sarea este amestecată cu altceva sau dacă este 
contaminată. În mod asemănător… gustul şi calitatea îl părăsesc 
pe om când îşi contaminează mintea cu gânduri necurate, când 
îşi pângăreşte gura rostind minciuni şi când îşi foloseşte tăria în 
mod greşit făcând fapte diabolice” („Salt of the Earth: Savor of 
Men and Saviors of Men”, Ensign, mai 1980, p. 42).

Întrebaţi: De ce trebuie să ne străduim să fim puri pentru a putea 
avea o influenţă bună asupra altora?

Arătaţi- le cursanţilor o lanternă. Aprindeţi- o şi invitaţi cursan-
ţii să citească 3 Nefi 12:14–16 şi să fie atenţi la modul în care 
Salvatorul a folosit lumina pentru a preda despre rolul pe care 
poporul Său de legământ îl are în lume. Înainte ca ei să citească, 
ar fi util să explicaţi că o baniţă este un vas de măsurat făcut din 
lemn.

Întrebaţi: Cum pot fi membrii Bisericii care îşi ţin legămintele o 
lumină pentru alţii?

Acoperiţi lumina cu un coş sau cu un prosop şi adresaţi următoa-
rele întrebări:

• Care sunt unele dintre modurile prin care suntem ispitiţi să 
acoperim lumina?

• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 12:16, de ce doreşte Salvatorul 
să fim un exemplu neprihănit pentru ceilalţi? (Când dăm un 
exemplu neprihănit, îi putem ajuta pe alţii să- L slă-
vească pe Tatăl Ceresc. Le puteţi sugera cursanţilor să scrie 
acest principiu pe marginea propriilor scripturi.)

• Al cui exemplu neprihănit v- a ajutat să vă apropiaţi mai mult 
de Tatăl Ceresc sau v- a întărit dorinţa de a trăi mai din plin 
conform Evangheliei?

Încurajaţi cursanţii să fie ca sarea şi ca o lumină pentru lume 
alegând să fie exemple neprihănite.

Explicaţi că Salvatorul a continuat să- i înveţe pe nefiţi că ade-
vărata răsplată pentru ţinerea în neprihănire a poruncilor urma 
să vină pe măsură ce ei preaslăveau fără ipocrizie şi fără să- şi 
îndrepte inima spre comori sau recompense lumeşti. Scrieţi, pe 
tablă, următoarele referinţe scripturale: 3 Nefi 13:22; 13:31–33; 
14:7–8; 15:9; 16:13. Invitaţi cursanţii să studieze aceste frag-
mente şi să identifice unele dintre recompensele pe care Tatăl 
din Cer ni le- a promis dacă inima noastră este îndreptată spre o 
viaţă trăită în neprihănire. După ce le- aţi acordat suficient timp, 
invitaţi- i să împărtăşească ce au găsit.

Împărtăşiţi- le cursanţilor mărturia dumneavoastră că Tatăl Ceresc 
şi Isus Hristos îi vor ajuta şi îi vor binecuvânta în eforturile lor de 
a evita cearta şi de a fi exemple neprihănite pentru lume.

Unitatea următoare (3 Nefi 17–22)
Spuneţi- le cursanţilor că, în timp ce vor studia 3 Nefi 17–22, vor 
citi că Isus Hristos a plâns când a fost în prezenţa copiilor nefiţi. 
Încurajaţi- i să caute răspunsuri la următoarele întrebări: Ce a fă-
cut El pentru ei? Ce alte miracole a înfăptuit Isus în timpul slujirii 
Sale printre nefiţi?
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Introducere
Când prima zi a Salvatorului alături de nefiţi s- a apro-
piat de sfârşit, El Şi- a dat seama că mulţi nu înţeleseseră 
pe deplin cuvintele Sale. El i- a învăţat cum să dobân-
dească mai multă înţelegere şi a subliniat importanţa 
rugăciunii şi cugetării. Oamenii au plâns când El a 

anunţat că urma să plece. Plin de compasiune, Salvato-
rul a mai rămas puţin pentru a- i vindeca pe cei bolnavi, 
pentru a se ruga pentru oameni şi pentru a le binecu-
vânta copiii. Nefiţii au fost copleşiţi de bucurie.
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3 nefi 17

Sugestii pentru predare

3 Nefi 17:1–3
Isus îi instruieşte pe nefiţi să cugete asupra cuvintelor Lui şi să se roage pentru a 
le înţelege.
Invitaţi cursanţii să se imagineze în următoarea situaţie: Tu şi un prieten aveţi locuri în 
primul rând la conferinţa generală sau la o conferinţă regională unde vorbeşte profetul. 
În timp ce vă aflaţi acolo, aveţi amândoi ocazia să- l cunoaşteţi personal. După încheierea 
conferinţei, tu şi prietenul tău mergeţi acasă.
• Despre ce crezi că ar trebui să vorbiţi, tu şi prietenul tău, după conferinţă?
Amintiţi- le cursanţilor că Isus Hristos i- a învăţat pe nefiţi timp de aproximativ o zi întreagă. 
Pe când Se pregătea să plece, El Şi- a dat seama că oamenii nu au înţeles pe deplin ceea ce 
i- a învăţat. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 17:1–3 şi să caute ceea ce Salvato-
rul le- a spus nefiţilor să facă pentru a dobândi mai multă înţelepciune. (Le puteţi sugera 
cursanţilor să marcheze ceea ce găsesc.) După ce cursanţii au spus ce au aflat, întrebaţi:
• Ce înseamnă să cugeţi?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedintelui Henry B. 
Eyring, din Prima Preşedinţie. Rugaţi membrii clasei să fie atenţi la ceea ce dânsul a predat 
despre ceea ce înseamnă să meditezi sau să cugeţi.

„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 [tipare] 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).

• Cum credeţi că pot conlucra cugetarea şi rugăciunea pentru a ne ajuta să înţelegem ceea 
ce învăţăm la Biserică sau la cursul de seminar?

Atrageţi atenţia asupra instrucţiunii Salvatorului din 3 Nefi 17:3 conform căreia nefiţii 
trebuiau să- şi „[pregătească] minţile pentru ziua de mâine”, când El avea să revină şi să 
continue să- i înveţe.
• Ce poate să facă cineva pentru a- şi pregăti mintea înainte de a se duce la Biserică sau la 

seminar?
• Ce este diferit atunci când ne pregătim mintea pentru astfel de ocazii de învăţare?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să identifice principiul predat în 3 Nefi 17:1–3, scrieţi, pe tablă, 
următoarea afirmaţie incompletă şi rugaţi cursanţii s- o completeze conform celor învăţate.

Cugetând şi rugându- ne la Tatăl, putem…
Deşi cursanţii ar putea folosi alte cuvinte, ei trebuie să identifice următorul principiu: Cu-
getând şi rugându- ne la Tatăl, putem dobândi o înţelegere mai mare.
Scrieţi, pe tablă, următoarele:

Îmi pregătesc mintea înainte de a mă duce la Biserică sau la seminar.
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Cuget asupra a ceea ce aud la Biserică sau la seminar.
Mă rog despre ceea ce aud la Biserică sau la seminar.

Invitaţi cursanţii să aleagă una dintre acţiunile scrise pe tablă. Acordaţi- le timp să se gân-
dească la (1) modul în care au făcut- o şi la (2) modul în care i- a ajutat să înveţe mai mult 
din experienţa avută la Biserică sau la seminar. Invitaţi câţiva cursanţi să le împărtăşească 
membrilor clasei gândurile lor. Încurajaţi cursanţii să se gândească la modul în care se pot 
îmbunătăţi în unul dintre cele trei domenii şi să planifice modul în care vor face aceasta. 
Le puteţi sugera să- şi scrie planurile în caietele pentru seminar sau în jurnalele personale 
pentru studiul scripturilor. Spuneţi- le cursanţilor că următoarea parte a lecţiei le va oferi 
ocazia să exerseze cugetarea.

3 Nefi 17:4–25
Salvatorul îi vindecă pe cei bolnavi dintre nefiţi, Se roagă la Tatăl pentru oameni 
şi le binecuvântează copiii.
Expuneţi ilustraţia „Isus propovăduind în emisfera vestică” (62380; Carte cu picturi inspi-
rate din Evanghelie [2009], nr. 82). Invitaţi un cursant să citească 3 Nefi 17:4. Atrageţi atenţia 
asupra expresiei „acum mă duc la Tatăl”. Rugaţi cursanţii să- şi imagineze că tocmai au 
petrecut o zi cu Salvatorul şi că a sosit timpul ca El să plece. Invitaţi câţiva cursanţi să spună 
cum s- ar simţi în această situaţie. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 17:5 şi 
rugaţi membrii clasei să identifice modul în care nefiţii au reacţionat când Salvatorul Şi- a 
exprimat intenţia să plece.
Explicaţi că, dacă nu erau dorinţele neprihănite ale nefiţilor, evenimentele consemnate în 
3 Nefi 17 şi 18 probabil că nu ar fi avut loc niciodată. Activitatea următoare este menită să- i 
ajute pe cursanţi să înţeleagă mai bine dragostea pe care Isus Hristos o are pentru oamenii 
Săi, precum şi să- i ajute să găsească, individual, în scripturi adevăruri despre caracterul lui 
Isus Hristos. Scrieţi, pe tablă, următoarele referinţe scripturale şi rugaţi cursanţii să le scrie 
în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor:

3 Nefi 17:6–10
3 Nefi 17:11–18
3 Nefi 17:19–25

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft Benson: 
„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. Aceasta 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 Învăţătorul, Isus Hristos. El este calea cea dreaptă, 
întregul adevăr şi viaţa îmbelşugată” („Jesus Christ – Gifts and Expecta-

tions”, Ensign, dec. 1988, p. 2).
Acordaţi- le cursanţilor 5- 10 minute pentru a studia, în gând, fiecare dintre fragmentele 
scripturale pe care le- aţi scris pe tablă. Invitaţi- i să identifice adevărurile despre caracterul 
Salvatorului. În timp ce studiază, trebuie să găsească cel puţin un adevăr în fiecare frag-
ment scriptural. Rugaţi- i să scrie adevărurile pe care le găsesc.
După ce au terminat de studiat, invitaţi câţiva dintre ei să scrie pe tablă, sub referinţa scrip-
turală corespunzătoare, un adevăr pe care l- au învăţat despre Salvator. După ce cursanţii au 
terminat această activitate, adresaţi următoarele întrebări:
• De ce este important pentru noi să ştim aceste adevăruri despre Salvator?
• Ce dovadă aţi găsit despre faptul că Salvatorul este atent la nevoile şi dorinţele noastre?
• Ce părţi ale acestei relatări v- au impresionat cel mai mult? De ce?
• De ce credeţi că oamenii au fost copleşiţi de bucurie? (Vezi 3 Nefi 17:18.)
• De ce credeţi că bucuria Salvatorului a fost deplină în acea zi? (Vezi 3 Nefi 17:20.)
Invitaţi cursanţii să rezume ce au învăţat din 3 Nefi 17:6–25. Cursanţii pot oferi diferite 
răspunsuri. Unul dintre adevărurile pe care le pot identifica este: Salvatorul are multă 
compasiune pentru noi. Scrieţi acest adevăr pe tablă. Le puteţi sugera cursanţilor să scrie 
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acest adevăr, sau un altul pe care l- au identificat, pe marginea propriilor scripturi, în apro-
piere de 3 Nefi 17:6.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să aprecieze modul în care înţelegerea caracterului lui Isus 
Hristos ne ajută să creştem în credinţă, citiţi următoarea declaraţie:
„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. 50).
• Cum vă ajută înţelegerea naturii plină de compasiune a Salvatorului să vă exercitaţi 

credinţa în El?
Atrageţi atenţia asupra expresiei „erau în suferinţă de orice fel” din 3 Nefi 17:9.
• Ce fel de boli s- ar încadra în suferinţe „de orice fel”? (Toate genurile de suferinţe fizice, 

emoţionale, psihice şi spirituale.)
Rugaţi cursanţii să cugete la modurile în care pot fi „în suferinţă” şi la ce L- ar fi rugat pe 
Salvator să le vindece dacă El i- ar fi binecuvântat personal. Amintiţi- le că, deşi Salvatorul 
nu este aici pentru a ne sluji personal, puterea Lui de a binecuvânta şi de a vindeca este 
disponibilă prin intermediul preoţiei.
• La cine vă duceţi pentru a primi binecuvântări ale preoţiei?
• Când a fost ultima dată când aţi simţit influenţa vindecătoare a Salvatorului în viaţa 

voastră?
Amintiţi- le cursanţilor principiul despre cugetare pe care l- au discutat la începutul orei. 
Spuneţi că o modalitate prin care pot cugeta este aceea de a se vizualiza în situaţiile des-
crise în relatările scripturale pe care le- au citit. Invitaţi cursanţii să se vizualizeze printre 
nefiţi în timpul evenimentelor descrise în 3 Nefi 17. Acordaţi- le timp să scrie în caietele 
pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor despre ceea ce ar fi auzit, văzut, 
simţit şi învăţat dacă s- ar fi numărat printre nefiţi şi dacă ar fi interacţionat cu Salvatorul cu 
acea ocazie. Le puteţi sugera să scrie despre o suferinţă pe care L- ar fi rugat pe Salvator s- o 
vindece. După ce au terminat de scris, puteţi invita câţiva cursanţi să le citească membrilor 
clasei ceea ce au scris. Asiguraţi- vă că ei înţeleg că nu trebuie să se simtă obligaţi să împăr-
tăşească nimic ce este prea personal.
După ce câţiva cursanţi au împărtăşit ceea ce au scris, puteţi invita unul sau doi dintre ei 
să împărtăşească modul în care au ajuns să ştie că Isus Hristos îi iubeşte şi are compasiune 
faţă de ei. Încurajaţi cursanţii să cugete asupra acestei lecţii şi să aibă încredere în com-
pasiunea Salvatorului pe măsură ce se aşteaptă ca El să- i ajute cu dorinţele, slăbiciunile, 
necazurile şi încercările lor.

Vizualizare
Vizualizarea este o apti-
tudine de a studia scrip-
turile care- i poate ajuta 
pe cursanţi să analizeze, 
să înţeleagă şi să pună 
în practică ceea ce citesc. 
Ajutaţi- i pe cursanţi să 
înveţe să vizualizeze eve-
nimentele din scripturi 
încurajându- i să încerce 
să- şi imagineze oamenii, 
locurile şi evenimentele 
despre care citesc. Un 
mod prin care cursanţii 
pot realiza acest lucru 
este acela de a- şi ima-
gina că sunt personaje 
din povestirea pe care o 
citesc.
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Introducere
În timp ce Isus Hristos îşi încheia prima zi a slujirii Sale 
printre nefiţi, El a administrat împărtăşania. El le- a 
poruncit să ia din împărtăşanie, să se roage întot-
deauna la Tatăl şi să ofere înfrăţire tuturor oamenilor. 
Salvatorul le- a promis mari binecuvântări celor care se 

supun. Apoi, El le- a dat celor doisprezece ucenici nefiţi 
instrucţiuni cu privire la slujirea lor în cadrul Bisericii. 
Înainte de înălţarea la cer, El la- a dat puterea de a da 
darul Duhului Sfânt.
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3 nefi 18

Sugestii pentru predare

3 Nefi 18:1–14
Isus Hristos le administrează nefiţilor împărtăşania.
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Gerald N. Lund, din Cei 
Şaptezeci. (Spuneţi- le cursanţilor că numele Czenkusch se pronunţă „Zencuş”.) Încurajaţi 
membrii clasei să- şi imagineze cum ar fi dacă ar fi fost alpinistul menţionat de vârstnicul 
Lund.
„În urmă cu ceva timp, a fost un articol interesant despre alpinism într- o revistă de 
sănătate…
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 împotriva căderilor. Un alpinist ajunge într- o poziţie sigură 
şi fixează coarda pentru următorul alpinist, de regulă, în jurul trupului său. «Eşti în sigu-
ranţă», 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 articolul: 
«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 
prinzând coarda cu mâna. «Don mi- a salvat viaţa», spune Czenkusch. «Ce ai face pentru 
un astfel de om? Îi dai 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 Wilder-
ness”, Private Practice, noiembrie 1979, p. 21; subliniere adăugată]” („The Grace and Mercy 
of Jesus Christ”, în Jesus Christ: Son of God, Savior, redactată de Paul H. Peterson, Gary L. 
Hatch şi Laura D. Card [2002], p. 48).
• De ce credeţi că alpinistul a simţit că dacă i- ar fi dat salvatorului său daruri materiale ar 

reprezenta o modalitate nepotrivită de a- şi exprima recunoştinţa?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 18:1–7 şi să fie atenţi la ceea ce Salvatorul le- a 
spus nefiţilor să facă pentru a- şi aminti de El. (Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze cu-
vintele amintirea şi vă aduceţi aminte din 3 Nefi 18:7.) După ce cursanţii spun ce au învăţat, 
adresaţi următoarele întrebări:
• Cum ne ajută luarea din împărtăşanie să ne amintim de sacrificiul pe care Salvatorul l- a 

făcut pentru noi?
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 18:7, ce trebuiau nefiţii să- şi aducă aminte în timp ce luau 

din pâine?
Acordaţi- le cursanţilor timp să citească 3 Nefi 11:14–15. Apoi, adresaţi- le următoarele 
întrebări:
• De ce era amintirea trupului Salvatorului în mod deosebit importantă pentru nefiţi?
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• Deşi nu aţi văzut rănile de pe trupul Salvatorului aşa cum s- a întâmplat cu nefiţii, de ce 
este totuşi important pentru voi să luaţi din pâinea împărtăşaniei „în amintirea trupului” 
Salvatorului? (D&L 20:77)

• Ce puteţi să faceţi pentru a vă aduce întotdeauna aminte de Salvator?
Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie: Când luăm din împărtăşanie, Îi depunem mărturie 
Tatălui că…
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 18:8–11 şi să caute cuvinte sau expresii care 
completează afirmaţia scrisă pe tablă. Rugaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ce au găsit. 
(Cursanţii pot completa afirmaţia după cum urmează: Când luăm din împărtăşanie, îi 
depunem mărturie Tatălui că ne vom aduce aminte întotdeauna de Isus Hristos. Un 
alt răspuns posibil poate fi următorul: Când luăm din împărtăşanie, Îi depunem mărtu-
rie Tatălui că vrem să facem tot ceea ce ne- a poruncit Salvatorul.)
Folosiţi câteva sau toate întrebările următoare pentru a- i ajuta pe cursanţi să- şi aprofun-
deze înţelegerea şi aprecierea cu privire la rolul împărtăşaniei de a ne ajuta să ne aducem 
aminte de Salvator:
• Care sunt unele dintre aspectele vieţii şi slujirii Salvatorului pe care ni le putem aminti 

în timpul rânduielii împărtăşaniei? (Răspunsurile pot include: moartea Sa, sacrificiul Său 
ispăşitor, naşterea Sa în condiţii umile, miracolele şi învăţăturile Sale, grija Sa plină de 
iubire faţă de alţii şi supunerea Sa faţă de Tatăl Ceresc.)

• Deşi luarea din împărtăşanie ia foarte puţin timp, efectele pregătirii pentru această 
rânduială şi participarea la ea sunt eterne. Ce putem să facem pentru a ne aduce întot-
deauna aminte de Salvator, atât după ce am luat din împărtăşanie, cât şi de- a lungul 
săptămânii?

• Cum pot sinceritatea şi atenţia cu care luăm din împărtăşanie să ne ajute să ne amintim 
de Salvator în timpul săptămânii?

• Ce însemnătate are împărtăşania dacă eşuăm să ne amintim de El?
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 18:7, 11, ce le- a promis Salvatorul celor care iau din îm-

părtăşanie şi care îşi aduc aminte de El? (Când luăm din împărtăşanie şi ne aducem 
întotdeauna aminte de Salvator, avem Spiritul Său cu noi.)

Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 18:12–14 şi, apoi, rugaţi un alt cursant să 
citească, cu glas tare, Helaman 5:12. Invitaţi restul cursanţilor să urmărească în scripturi şi 
să se gândească la legături între cele două fragmente scripturale.
• Cum vă poate ajuta luarea din împărtăşanie în fiecare duminică să faceţi ca Isus Hristos 

să fie temelia pe care vă clădiţi viaţa?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să- şi amintească mai mult de Isus Hristos, invitaţi- i să scrie 
în fiecare zi, timp de o săptămână, în caietele pentru seminar, în jurnalele pentru studiul 
scripturilor sau în jurnalele personale despre ceea ce fac pentru a- şi aduce aminte de Salva-
tor. Încurajaţi- i să scrie despre gândurile pe care le au când iau din împărtăşanie sau despre 
modul în care faptul de a- şi aduce aminte de Salvator le influenţează gândurile, cuvintele şi 
faptele.
Discutaţi cu respectivii cursanţi, în timpul următoarelor ore de seminar, despre progresul 
pe care îl fac încurajându- i să continue să scrie în fiecare zi. În timpul săptămânii, le puteţi 
acorda câteva minute, la începutul orei, să scrie ceea ce fac pentru a- şi aduce aminte de 
Salvator.

3 Nefi 18:15–25
Isus îi învaţă pe nefiţi să se roage mereu la Tatăl şi să se adune laolaltă adesea.
Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. Invitaţi membrii fiecărei echipe să citească, îm-
preună, 3 Nefi 18:15–21 şi să fie atenţi la ceea ce ne- a învăţat Salvatorul să facem pentru ne 
împotrivi ispitei. După ce au terminat de citit, rugaţi membrii echipei să scrie o propoziţie 
în care să rezume aceste învăţături despre faptul de a birui ispita. Rugaţi mai multe echipe 
să împărtăşească ce au scris. (Deşi cursanţii ar putea folosi diferite cuvinte pentru rezuma-
tele lor, trebuie să identifice următorul adevăr: Dacă veghem şi ne rugăm întotdeauna la 
Tatăl, ne putem împotrivi ispitelor lui Satana.)
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• Ce credeţi că înseamnă cuvântul vegheaţi în 3 Nefi 18:18? (A fi alert, vigilent şi pregătit 
din punct de vedere spiritual.)

• De ce credeţi că atât faptul de a veghea, cât şi acela de a ne ruga sunt esenţiale împotrivi-
rii ispitei?

Atrageţi atenţia că 3 Nefi 18:15, 20–21 este un fragment care conţine o scriptură de bază. 
Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze acest fragment într- un mod distinct pentru a- l 
putea găsi cu uşurinţă.
• Cum vă ajută rugăciunea să vegheaţi şi să fiţi alerţi faţă de eforturile lui Satana de a ne 

ispiti?
Invitaţi cursanţii să răspundă, în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul 
scripturilor, la una dintre următoarele întrebări: (Puteţi scrie aceste întrebări pe tablă sau le 
puteţi citi, rar, astfel încât cursanţii să şi le poată scrie.)
• Cum v- a ajutat faptul de a vă ruga să vă împotriviţi ispitelor lui Satana?
• Ce puteţi să faceţi pentru a vă îmbunătăţi rugăciunile personale?
• Ce binecuvântări aţi observat ca rezultat al faptului că vă rugaţi împreună cu membrii 

familiei voastre?
• Ce puteţi să faceţi pentru a ajuta ca rugăciunea în familia voastră să fie spusă în mod 

corespunzător şi semnificativ? 
Dacă timpul vă permite, puteţi ruga câţiva cursanţi să le împărtăşească membrilor clasei 
ceea ce au scris.
Rugaţi cursanţii să se gândească la cineva pe care ar dori să- l ajute să se apropie mai mult 
de Salvator. Scrieţi, pe tablă, principiul care urmează şi încurajaţi cursanţii să şi- l noteze: 
Când le slujim altora, îi putem ajuta să vină la Hristos. Invitaţi cursanţii să citească, în 
gând, 3 Nefi 18:22–24.
• Ce ne cere Salvatorul să facem pentru a- i ajuta pe alţii să vină la El? (Nu trebuie să- i 

alungăm pe alţii din adunările Bisericii şi trebuie să ne rugăm pentru ei.)
• Salvatorul a spus că El este lumina pe care noi trebuie s- o ţinem sus pentru a lumina 

lumea. Cum trebuie fiecare dintre noi să- şi trăiască viaţa în aşa fel încât să ţinem sus 
lumina Salvatorului?

Citiţi, cu glas tare, următoarea declaraţie a vârstnicului Robert D. Hales, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli. Invitaţi cursanţii să fie atenţi la ceea ce a spus vârstnicul Hales că se 
va întâmpla dacă trăim în neprihănire.

„Nu ar fi pe placul lui Isus dacă noi ne- am lăsa lumina să strălucească în aşa 
fel încât cei care ne urmează să- L urmeze, de fapt, pe Salvator? Sunt oameni 
care caută lumina şi care ar intra fericiţi prin poarta botezului înaintând pe 
calea cea dreaptă şi îngustă care duce la viaţa veşnică (vezi 2 Nefi 31). Veţi fi 
voi acea lumină care îi va duce într- un port sigur?” („That Ye May Be the 
Children of Light” [cuvântare adresată în cadrul Serii la gura sobei organi-

zată la Universitatea Brigham Young, 3 nov. 1996], p.8, speeches. byu. edu).
• La ce vă gândiţi când auziţi întrebarea: „Nu ar fi pe placul lui Isus dacă noi ne- am lăsa 

lumina să strălucească în aşa fel încât cei care ne urmează să- L urmeze, de fapt, pe 
Salvator?”.

Explicaţi că faptul de a ne ruga pentru alţii, acela de a- i invita să vină la adunările Bisericii şi 
acela de a da un exemplu asemănător celui dat de Hristos constituie modalităţi prin care le 
putem sluji altora. Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească o experienţă în care au ţinut sus 
lumina Salvatorului pentru a ajuta pe cineva să vină la El.

3 Nefi 18:26–39
Salvatorul îi învaţă pe ucenicii Lui să se înfrăţească cu toată lumea.
Rezumaţi 3 Nefi 18:26–39 explicând că, după ce Salvatorul S- a adresat mulţimii, S- a 
îndreptat către cei doisprezece ucenici pe care El i- a ales şi i- a instruit cum să conducă şi 
să desfăşoare treburile Bisericii. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 18:32 şi să fie 
atenţi la modul în care trebuie să reacţionăm faţă de cei care s- au rătăcit de la credinţă.
• De ce este important să continuăm să le slujim celor care s- au rătăcit de la credinţă?

3 Nefi 18:15, 
20–21 este un 
fragment care conţine 
scriptură de bază. 
Folosiţi ideea de predare 
de la sfârşitul lecţiei 
pentru a-i ajuta pe 
cursanţi să memoreze 
acest fragment.
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Puteţi să împărtăşiţi o experienţă în care aţi ajutat la slujirea unui copil al lui Dumnezeu şi 
l- aţi ajutat să vină la Hristos.

Scriptură de bază – 3 Nefi 18:15, 20–21
Notă. Datorită lungimii aceste lecţii, puteţi începe următoarea lecţie cu următoarea activi-
tate pentru însuşirea scripturilor de bază. Sau puteţi desfăşura această activitate într- o lecţie 
viitoare, când veţi avea mai mult timp pentru a recapitula fragmente care conţin scripturi 
de bază.
Petreceţi câteva minute ajutându- i pe cursanţi să memoreze 3 Nefi 18:15, 20–21. Scrieţi, 
pe tablă, toate aceste trei versete şi rugaţi cursanţii să exerseze memorarea lor cu glas tare. 
După ce cursanţii le- au citit de câteva ori, începeţi să ştergeţi diferite părţi ale versetelor 
în timp ce cursanţii continuă să recite întregul fragment. Repetaţi acest proces până când 
toate cuvintele au fost şterse de pe tablă.
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Introducere
După ce Salvatorul Şi- a încheiat prima vizită la nefiţi, 
vestea vizitei Sale s- a răspândit printre oameni pe toată 
durata acelei nopţi. (Evenimentele consemnate în 3 Nefi 
11–18 au avut toate loc într- o singură zi.) De- a lungul 
nopţii, oamenii au lucrat „nespus de mult… pentru ca 
să poată fi a doua zi în locul” în care Salvatorul avea să 
Se arate din nou (3 Nefi 19:3). Dimineaţa următoare, cei 

doisprezece ucenici i- au învăţat pe oameni şi s- au rugat 
cu ei. Isus Hristos a venit şi le- a poruncit oamenilor să se 
roage, timp în care El S- a rugat Tatălui pentru folosul 
lor. Datorită credinţei lor, cei doisprezece ucenici au fost 
purificaţi. Isus S- a rugat ca ucenicii şi toţi cei care cred 
cuvintele lor să poată deveni una cu El şi cu Tatăl Său.

LECŢIA 128

3 nefi 19

Sugestii pentru predare

3 Nefi 19:1–14
Cei doisprezece ucenici le slujesc oamenilor aşa cum le- a poruncit Salvatorul.
Invitaţi cursanţii să- şi imagineze ce ar face sau cum s- ar simţi dacă ar şti că mâine Isus 
Hristos ar veni la templu (sau la centrul de ţăruş, în centrul oraşului sau într- un alt loc care 
ar solicita din partea cursanţilor un anumit efort pentru a călători).
• Cum aţi ajunge acolo?
• Cine aţi dori să meargă cu voi?
• Ce aţi face pentru a vă pregăti pentru această experienţă?
Amintiţi- le cursanţilor că, aproape de încheierea vizitei Salvatorului făcută nefiţilor în 
prima zi, El i- a încurajat pe oameni să meargă la casele lor pentru a cugeta şi a se ruga cu 
privire la învăţăturile Sale, pregătindu- se astfel pentru vizita Sa din ziua următoare (vezi 
3 Nefi 17:3). Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 19:1–3 şi să fie atenţi la reacţia 
nefiţilor faţă de promisiunea Salvatorului că Se va întoarce a doua zi. După ce cursanţii 
spun ce au învăţat, rezumaţi 3 Nefi 19:4–8 explicând că, după ce mulţimea s- a adunat în 
ziua următoare, cei doisprezece ucenici i- au împărţit pe oameni în douăsprezece grupuri 
şi au început să- i înveţe. După ce le- au cerut oamenilor să îngenuncheze în rugăciune, cei 
doisprezece ucenici s- au rugat şi ei, iar apoi i- au învăţat pe oameni aceleaşi adevăruri pe 
care Salvatorul le propovăduise în ziua precedentă. Apoi, ucenicii au îngenuncheat din nou 
în rugăciune.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 19:8–9. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să afle pentru ce s- au rugat ucenicii.
• Ce şi- au dorit ucenicii cel mai mult?
• Cei doisprezece ucenici aveau să conducă treburile Bisericii printre nefiţi după ce pleca 

Salvatorul. De ce credeţi că aveau nevoie de Duhul Sfânt în slujirea lor?
• Atunci când vă rugaţi, care sunt câteva dintre lucrurile pe care le doriţi cel mai mult?
• Vă rugaţi pentru a avea Duhul Sfânt? De ce da sau de ce nu?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 19:10–12. După ce cursantul a terminat de 
citit, explicaţi că acest al doilea botez a reprezentat o împrejurare specială. Deşi nefiţii fuseseră 
botezaţi anterior pentru iertarea păcatelor şi erau demni de a fi în prezenţa lui Isus Hristos, 
Salvatorul le- a poruncit să fie botezaţi din nou pentru că El organizase Biserica din nou.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 19:13–14. Rugaţi membrii clasei să 
urmărească în scripturi şi să caute binecuvântările pe care le- au primit ucenicii ca urmare a 
dorinţelor neprihănite pe care le- au avut. Pentru a ajuta la creşterea dorinţei cursanţilor de 
a avea parte de influenţa Duhului Sfânt în viaţa lor, desfăşuraţi activitatea următoare:
Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. Rugaţi fiecare echipă să facă o listă, în caietele pen-
tru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor, cu ceea ce face Duhul Sfânt pentru 
cei care trăiesc demn. În continuare, invitaţi cursanţii să- şi compare listele cu declaraţia de 
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mai jos a vârstnicului Robert D. Hales, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. (Înainte 
de începerea orei, faceţi copii ale declaraţiei sau scrieţi- o pe tablă.) Rugaţi cursanţii să 
adauge în listele lor toate ideile noi pe care le descoperă în timp ce citesc declaraţia.

„Duhul Sfânt… este sursa mărturiei noastre despre Tatăl şi despre Fiul…
Avem nevoie de Duhul Sfânt ca partener constant pentru a ne ajuta să facem 
alegeri mai bune în deciziile pe care trebuie să le luăm zilnic… Prezenţa 
Spiritului le va da [tinerilor noştri] puterea de a se împotrivi răului şi, când 
va fi necesar, de a se pocăi şi de a se întoarce pe cărarea dreaptă şi îngustă… 
Noi toţi avem nevoie de protecţia 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).
• În ce moduri ar putea fi utile binecuvântările din lista voastră pentru tinerii din Biserică?
Invitaţi cursanţii să treacă în revistă lista cu binecuvântări pe care au scris- o şi să se gândească 
la ceea ce trebuie să facem pentru a fi demni de aceste binecuvântări. Rugaţi- i să citească, în 
gând, 3 Nefi 19:9, 13 şi să caute un principiu cu privire la primirea influenţei Duhului Sfânt. 
Rugaţi cursanţii să scrie principiul pe care l- au identificat. Rugaţi câţiva dintre ei să împăr-
tăşească ceea ce au scris. (Cursanţii pot să împărtăşească ceva de genul: Dorinţele noastre 
neprihănite şi rugăciunile noastre ne pot face demni să fim plini de Duhul Sfânt.)
• Când v- au ajutat dorinţele voastre neprihănite şi rugăciunile voastre să simţiţi influenţa 

Spiritului?
Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie incompletă. Invitaţi cursanţii să scrie această afirma-
ţie incompletă şi, apoi, s- o completeze cu propriile cuvinte.

Îi voi arăta Tatălui Ceresc dorinţa mea de a avea parte de însoţirea Duhului Sfânt…

3 Nefi 19:15–36
Salvatorul apare şi se roagă pentru ca oamenii să fie purificaţi prin intermediul 
credinţei lor.
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 19:15–16. Atrageţi atenţia că, în timp ce 
oamenii erau în genunchi, ei au fost martori când Isus Hristos a oferit trei rugăciuni dis-
tincte pentru ucenicii Săi şi pentru ceilalţi oameni. (Explicaţi că, mai târziu în cadrul lecţiei, 
vor studia cea de- a treia rugăciune a Salvatorului.)
Înainte de începerea orei, scrieţi pe tablă următoarele referinţe scripturale şi următoarele 
întrebări (sau pregătiţi- le pe foi de prezentare pentru fiecare cursant):

3 Nefi 19:17–18, 24–26, 30
3 Nefi 19:19–23
3 Nefi 19:27–29
Ce puteţi învăţa despre rugăciunea din acest fragment?
Cum puteţi pune în practică în rugăciunile personale ceea ce aţi învăţat din aceste versete?

Împărţiţi cursanţii în grupuri de câte trei. (În cazul în care nu aveţi prea mulţi cursanţi, îi 
puteţi împărţi în grupuri mai mici.) Desemnaţi un cursant din fiecare grup care să citească 
unul dintre fragmentele scripturale scrise pe tablă. Informaţi cursanţii că trebuie cu toţii să 
fie pregătiţi să răspundă, în grupurile lor, la întrebările de pe tablă.
După ce aţi acordat timp suficient, rugaţi cursanţii să le împărtăşească celorlalţi membri 
ai grupului lor propriile răspunsuri la întrebări. Fiţi pregătit să răspundeţi în cazul în care 
cursanţii întreabă de ce ucenicii s- au rugat Salvatorului (vezi 3 Nefi 19:18). Atrageţi atenţia 
că, în această situaţie, ucenicii s- au rugat lui Isus Hristos pentru că El era fizic în prezenţa 
lor, în calitate de reprezentant al Tatălui (vezi 3 Nefi 19:22).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 19:31–34. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să se gândească la motivul pentru care rugăciunea Salvatorului a avut un 
efect atât de profund asupra oamenilor. Invitaţi câţiva cursanţi să spună ce au învăţat. Deşi 
cursanţii pot învăţa multe adevăruri unul de la altul în timp ce le împărtăşesc, activitatea care 
urmează va sublinia două principii pe care ei le- ar putea descoperi în timp ce studiază.
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Scrieţi, pe tablă, următoarele: Când ne exercităm credinţa în Isus Hristos…
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 19:28 şi să identifice modurile în care poate fi 
completată afirmaţia scrisă pe tablă. (Invitaţi cursanţii să îşi scrie răspunsurile. În conti-
nuare este un mod în care cursanţii pot completa afirmaţia: Când ne exercităm credinţa 
în Isus Hristos, putem fi purificaţi.)
• Ce însemnă să fii purificat? Cum ne ajută exercitarea credinţei în Isus Hristos să fim curaţi?
• Cum şi- au exercitat ucenicii credinţa în timpul evenimentelor consemnate în 3 Nefi 19?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă faptul că noi suntem purificaţi prin intermediul 
Duhului Sfânt, amintiţi- le că ucenicii primiseră Duhul Sfânt şi erau „umpluţi… cu foc” 
(3 Nefi 19:13). Explicaţi că expresia „umpluţi… cu foc” este simbolică, referindu- se la bine-
cuvântarea de a fi curăţaţi prin intermediul influenţei Duhului Sfânt.
Rugaţi cursanţii să citească din nou, în gând, 3 Nefi 19:23, 29 şi să identifice o altă bine-
cuvântare pe care o primesc cei care au Spiritul Domnului cu ei. (După ce cursanţii au 
terminat de citit, le puteţi sugera să marcheze în ambele versete expresia „pentru ca Noi să 
putem să fim [una]”.)
• Cum sunt Isus Hristos şi Tatăl una? (Ei sunt fiinţe separate, tangibile, însă sunt una în 

scop şi doctrină. Fiind perfect uniţi, Ei duc la îndeplinire planul divin al salvării conceput 
de Tatăl Ceresc.)

• Ce înseamnă pentru noi să devenim una cu Dumnezeu Tatăl şi cu Fiul?
• Ce învăţăm din 3 Nefi 19:23, 29 despre modul în care putem deveni una cu Ei? (Prin 

credinţă, putem fi purificaţi şi putem deveni una cu Isus Hristos, la fel cum El este 
una cu Tatăl.)

Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului D. Todd Christofferson, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi membrii clasei să fie atenţi la modul în 
care putem fi una cu Tatăl şi cu Fiul:

„Isus a atins unitatea perfectă cu Tatăl supunându- Se atât fizic, cât şi 
spiritual, voinţei Tatălui. Slujirea Sa a fost întotdeauna perfect limpede, 
deoarece nu au existat gânduri sau dorinţe care să nu fi fost în armonie cu 
Tatăl, care L- ar fi făcut să se abată de la scopul Său. Despre Tatăl Său, Isus a 
spus: «Totdeauna fac ce- I este plăcut» (Ioan 8:29)…
Cu siguranţă, noi nu 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 Spiritului 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” („Ei să fie una în noi”, Liahona, nov. 2002, p. 72, 73).
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 19:35–36 şi să cugete la tăria rugăciunilor 
proprii. Promiteţi- le cursanţilor că şi noi putem avea experienţe spirituale mai puternice şi 
că putem progresa până când devenim una cu Tatăl şi cu Fiul dacă ne mărim credinţa şi ne 
rugăm cu sinceritate pentru a avea parte de însoţirea Spiritului.

Comentarii şi informaţii generale
3 Nefi 19:18, 22. „S- au rugat lui Isus.”

Din scripturi şi din învăţăturile profeţilor din zilele din 
urmă, ştim că trebuie să- L preaslăvim pe Dumnezeu 
Tatăl şi să ne rugăm doar Lui. Nu ne putem ruga lui Isus 
Hristos. De exemplu, Salvatorul i- a învăţat pe nefiţi: 
„Voi trebuie întotdeauna să vă rugaţi la Tatăl în numele 
Meu” (3 Nefi 18:19). Totuşi, la scurt timp după ce Sal-
vatorul a predicat aceasta, ucenicii Săi nefiţi s- au rugat 
direct Lui (vezi 3 Nefi 19:18). Ei au făcut astfel, a spus 
El, deoarece El era cu ei (vezi 3 Nefi 19:22). Vârstnicul 
Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece 

Apostoli, a explicat că aceasta a fost o excepţie – o 
situaţie unică:

„A existat un motiv special pentru care acest lucru a 
fost făcut în această situaţie şi doar o singură dată. Isus 
îi învăţase deja să se roage Tatălui în numele Său, ceea 
ce făcuseră la început… Isus era prezent în faţa lor ca 
simbol al Tatălui. Văzându- L, a fost ca şi cum L- au văzut 
pe Tatăl; rugându- Se la El, a fost ca şi cum s- ar fi rugat 
Tatălui. A fost o situaţie specială şi unică” (The Promi-
sed Messiah [1978], p. 560, 561).



476

Introducere
În a doua zi a slujirii Sale printre nefiţi, Isus Hristos le- a 
administrat din nou împărtăşania oamenilor. El a depus 
mărturie că legămintele şi promisiunile Tatălui vor fi 

împlinite în zilele din urmă. Israelul va fi adunat şi toate 
neamurile pământului vor fi binecuvântate.
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3 nefi 20

Sugestii pentru predare

3 Nefi 20:1–9
Salvatorul le administrează din nou împărtăşania oamenilor.
Pentru a începe lecţia, explicaţi că doriţi ca tinerii băieţi şi tinerele fete din clasă să răspundă 
la întrebări separate. Invitaţi câţiva tineri băieţi care deţin Preoţia aaronică să le vorbească 
membrilor clasei despre responsabilităţile lor în ceea ce priveşte pregătirea, binecuvântarea 
şi distribuirea împărtăşaniei. Ajutaţi- i să- şi împărtăşească sentimentele cu privire la înfăp-
tuirea acestor însărcinări adresându- le următoarele întrebări:
• Ce înseamnă pentru voi să ajutaţi la administrarea împărtăşaniei?
• Cum Îi demonstraţi Domnului că înţelegeţi natura sacră a acestei rânduieli?
Ajutaţi câteva tinere fete să- şi împărtăşească sentimentele cu privire la caracterul sacru al 
împărtăşaniei adresându- le următoarele întrebări:
• Cum vă simţiţi când vedeţi tineri băieţi demni administrând împărtăşania?
• Ce faceţi în timpul administrării împărtăşaniei pentru a arăta că înţelegeţi natura sacră a 

acesteia?
Explicaţi că, în timpul celei de- a doua zile a slujirii Sale printre nefiţi, Salvatorul şi ucenicii 
Săi le- au administrat, a doua oară, împărtăşania oamenilor. Invitaţi cursanţii să citească, în 
gând, 3 Nefi 20:1. Atrageţi atenţia asupra frazei: „Şi El le- a poruncit lor să nu înceteze să se 
roage în inimile lor”.
• Ce înseamnă pentru voi să „nu [încetaţi să vă rugaţi]” în inima voastră?
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 20:3–5.
• Ce efect poate avea asupra experienţei voastre săptămânale de a lua din împărtăşanie 

faptul de a vă ruga în inimă?
• De ce credeţi că este important să rămânem concentraţi asupra Salvatorului atunci când 

luăm din împărtăşanie?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 20:8. Rugaţi membrii clasei să urmărească 
în scripturi şi să afle ce reprezentau pâinea şi vinul. (Ar putea fi util să le explicaţi că, în 
prezent, Biserica trebuie să folosească apă în loc de vin. [Vezi D&L 27:2].)
• Ce reprezintă pâinea şi apa din cadrul împărtăşaniei? (Trupul şi sângele Salvatorului.)
Puteţi să citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului James E. Talmage, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă sensul simbolic al invitaţiei 
Salvatorului de a mânca trupul Său şi de a bea sângele Său: 
„A mânca trupul şi a bea sângele lui Hristos a însemnat şi înseamnă să crezi în El şi să- L accepţi 
în adevăratul sens al cuvântului ca fiind Fiul lui Dumnezeu şi Salvatorul lumii, precum şi să te 
supui poruncilor Sale. Numai astfel poate Spiritul lui Dumnezeu să devină parte permanentă 
în viaţa omului, tot aşa cum substanţele din mâncarea pe care omul o consumă sunt asimilate 
de organismul său” (Jesus the Christ, a treia ediţie [1916], p, 342; caractere cursive adăugate).
• Ce reprezintă luarea din pâine şi apă?
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 20:8, ce le- a promis Isus Hristos celor care iau din împăr-

tăşanie? (Sufletul lor va fi sătul.)
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Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă ce înseamnă ca sufletul lor să fie sătul, rugaţi- i să 
se gândească la cantitatea de pâine şi apă pe care o mănâncă şi o beau, de obicei, când iau 
din împărtăşanie. Apoi, întrebaţi:
• Dacă aţi fi înfometaţi şi însetaţi, v- aţi sătura cu acestea?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 20:9, iar apoi întrebaţi- i pe membrii clasei:
• Care este principiul care se desprinde din învăţăturile Salvatorului din 3 Nefi 20:8–9? 

(Cursanţii pot folosi cuvinte diferite, însă ei trebuie să identifice următorul principiu: 
Dacă luăm în mod demn din împărtăşanie, putem fi plini de Duhul Sfânt.)

Invitaţi un cursant să citească declaraţia de mai jos a vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvo-
rumul celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi membrii clasei să fie atenţi la modurile în care 
putem fi binecuvântaţi când suntem plini 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 conştient şi pios legămintele făcute la botez 
rezultă o reînnoire a binecuvântărilor rezultate ca urmare a botezului prin apă şi prin Spirit, 
ca să putem avea întotdeauna Spiritul Său cu noi. În acest fel, noi toţi vom fi îndrumaţi şi, 
în acest fel, noi toţi putem fi curăţaţi” („Always Have His Spirit”, Ensign, nov. 1996, p. 61).
• Care sunt câteva dintre modurile în care putem fi binecuvântaţi când suntem plini de Spirit?
• Când v- a ajutat luarea din împărtăşanie să fiţi plini de Duhul Sfânt?
Depuneţi mărturie despre binecuvântările pe care le- aţi primit ca urmare a luării din 
împărtăşanie şi a faptului de a fi plini de Spirit. Spuneţi că faptul de a nu ne ruga în inima 
noastră este un mod prin care ne putem pregăti pentru a lua din împărtăşanie şi pentru a fi 
plini de Duhul Sfânt. Încurajaţi cursanţii să se roage înainte de a lua din împărtăşanie.

3 Nefi 20:10–46
Salvatorul îi învaţă pe nefiţi despre legămintele care vor fi împlinite în zilele din urmă.
Invitaţi cursanţii să scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scriptu-
rilor o scurtă descriere a celor mai importante calităţi ale lor. După ce au terminat, invitaţi- i 
să se uite la tipul calităţilor asupra cărora s- au concentrat. Au fost caracteristici fizice? 
Trăsături de caracter? Calităţi spirituale? (Dacă aveţi timp, puteţi invita câţiva cursanţi să 
citească ce au scris.) Citiţi declaraţia de mai jos a vârstnicului David A. Bednar, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, iar apoi rugaţi membrii clasei să fie atenţi la ceea ce a spus 
el că trebuie să definească identitatea unui om:

„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 [copiii] lui Dumnezeu şi seminţia lui 
Avraam” („Să devenim misionari”, Ensign sau Liahona, nov. 2005, p. 47).

• Cum a definit vârstnicul Bednar cine suntem? De ce credeţi că este important ca noi să ne 
vedem „în primul rând şi foarte important” ca fiinţe spirituale care sunt copiii lui Dumnezeu?

Atrageţi atenţia că, pe lângă faptul că a spus că suntem copiii lui Dumnezeu, vârstnicul 
Bednar a mai declarat că suntem seminţia lui Avraam. Explicaţi că expresia „seminţia lui 
Avraam” se poate referi la cei care sunt literalmente descendenţi ai lui Avraam. Se poate 
referi, de asemenea, la cei care, acceptând şi supunându- se legilor şi rânduielilor Evanghe-
liei lui Isus Hristos, primesc plenitudinea Evangheliei, binecuvântările preoţiei şi aceleaşi 
promisiuni şi legăminte pe care Dumnezeu le- a făcut cu Avraam.
Spuneţi- le cursanţilor că, în ceea ce a mai rămas din 3 Nefi 20, vor studia învăţăturile Sal-
vatorului către nefiţi despre legămintele şi promisiunile făcute lui Avraam şi descendenţilor 
săi (casa lui Israel). El a spus că ei pot învăţa despre aceste legăminte studiind cuvintele lui 
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Isaia. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 20:11–12. Rugaţi membrii clasei să 
urmărească în scripturi şi să caute ceea ce Salvatorul a spus că se va întâmpla când cuvin-
tele lui Isaia se vor fi împlinit. După ce cursanţii spun ce au găsit, le puteţi explica faptul că 
respectivele cuvinte ale lui Isaia vor fi împlinite în zilele din urmă.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 20:13 şi rugaţi cursanţii să identifice modul în 
care Tatăl Ceresc Îşi va îndeplini, în zilele din urmă, legămintele făcute cu cei din casa lui Israel. 
Rugaţi cursanţii să rezume adevărurile învăţate din 3 Nefi 20:11–13. (Răspunsurile cursanţilor 
pot diferi, însă trebuie să identifice următorul adevăr: Domnul Îşi va împlini legământul de 
a aduna casa lui Israel în zilele din urmă. Puteţi să scrieţi, pe tablă, acest adevăr.)
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 20:13, ce cunoaştere vor dobândi cei din casa lui Israel ca 

parte esenţială a acestei adunări? (Ei vor dobândi „cunoaşterea Domnului Dumnezeului 
lor, Cel care i- a mântuit pe ei”.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă modul în care dobândirea unei cunoaşteri a lui Isus 
Hristos este o parte esenţială a adunării lui Israel, rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 
declaraţia de mai jos a vârstnicului Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli. Invitaţi cursanţii să fie atenţi la ceea ce implică adunarea lui Israel.
„Adunarea lui Israel constă în a crede, a accepta şi a trăi în armonie cu tot ceea ce a oferit 
Domnul, cândva, poporului Său ales din vechime. Constă în a avea credinţă în Domnul Isus 
Hristos, în a te pocăi, în a fi botezat şi în a primi darul Duhului Sfânt şi în a ţine poruncile 
lui Dumnezeu. Constă în a crede Evanghelia, în a ne alătura Bisericii şi în a intra în împără-
ţie. Constă în a primi preoţia sfântă, în a fi înzestrat, în locuri sfinte, cu putere de sus şi în a 
primi toate binecuvântările lui Avraam, Isaac şi Iacov prin intermediul rânduielii căsătoriei 
celestiale. Poate să constea, de asemenea, în a ne aduna într- un loc desemnat sau într- o ţară 
desemnată pentru a preaslăvi” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], p. 515).
• În ce mod sunt faptul de a crede în Isus Hristos şi cel de a- L urma o parte esenţială a 

adunării lui Israel?
Rezumaţi 3 Nefi 20:14–22. Explicaţi că Salvatorul i- a învăţat pe nefiţi că, în vederea adu-
nării lui Israel şi a împlinirii legământului Domnului cu Avraam, Tatăl Ceresc le- a dat ca 
moştenire descendenţilor lui Lehi ţara în care locuiau. El a mai explicat o altă modalitate 
prin care nefiţii erau binecuvântaţi în calitate de copii ai legământului. Invitaţi cursanţii să 
citească, în gând, 3 Nefi 20:23–24 şi să caute despre cine a profeţit Moise că va binecuvânta 
casa lui Israel. După ce cursanţii spun ce au găsit, invitaţi- i să citească, în gând, 3 Nefi 
20:25–26. Rugaţi- i să identifice modul în care descendenţii lui Lehi au fost binecuvântaţi 
datorită legământului pe care Domnul l- a făcut cu Avraam. În timp ce cursanţii spun ce au 
găsit, subliniaţi faptul că Tatăl Ceresc L- a trimis pe Isus Hristos pentru a- i vizita pe descen-
denţii lui Lehi şi pentru a- i salva de la păcat „pentru că [ei erau] copiii legământului”.
• Cum suntem binecuvântaţi datorită legămintelor pe care le facem cu Tatăl Ceresc?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 20:27, iar apoi rugaţi membrii clasei să 
identifice o responsabilitate care vine odată cu legămintele pe care le facem cu Domnul.
• Odată ce am făcut legăminte cu Domnul, ce responsabilitate avem faţă de ceilalţi oameni 

de pe pământ? (Cursanţii trebuie să identifice următorul adevăr: Ca seminţie a lui 
Avraam, avem, prin legământ, responsabilitatea de a- i binecuvânta pe toţi oamenii 
de pe pământ. Puteţi să scrieţi, pe tablă, acest adevăr.)

• Cum credeţi că putem fi o binecuvântare pentru toţi oamenii de pe pământ? (Dacă aţi 
scris, pe tablă, afirmaţia doctrinală, adăugaţi- i cuvintele „împărtăşindu- le Evanghelia”.)

Rezumaţi 3 Nefi 20:29–46 explicând pe scurt că, pe lângă faptul că i- a învăţat pe nefiţi 
despre binecuvântările şi responsabilităţile lor în calitate de copii ai legământului, Salvato-
rul a mai spus că ţara moştenirii iudeilor va fi Ierusalimul. El a citat profeţiile lui Isaia, care 
au prezis timpul când iudeii se vor întoarce în ţara moştenirii lor, după ce vor crede în Isus 
Hristos şi se vor ruga Tatălui în numele Lui.
Pentru a încheia lecţia, rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 20:46. Invitaţi 
cursanţii să urmărească în scripturi şi să identifice o modalitate prin care pot binecuvânta 
cu Evanghelia viaţa unei alte persoane în săptămâna care urmează. Planificaţi să urmăriţi 
progresul făcut de cursanţi în cadrul unei ore viitoare, astfel încât să le daţi ocazia să vor-
bească despre experienţele avute. Depuneţi mărturie despre importanţa de a ne îndeplini 
responsabilitatea de a ajuta la adunarea Israelului.
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Introducere
În timp ce Isus Hristos a continuat să- i înveţe pe nefiţi, 
El a explicat că aducerea la lumină a Cărţii lui Mor-
mon în zilele din urmă va fi un semn că El a început 
adunarea Israelului şi îndeplinirea legământului Său 

cu poporul Lui. Subliniind măreaţa Sa dragoste pentru 
poporul Său de legământ, Salvatorul a citat profeţiile 
lui Isaia despre restaurarea poporului de legământ.

LECŢIA 130

3 nefi 21–22

Sugestii pentru predare

3 Nefi 21:1–11
Isus Hristos predică faptul că apariţia Cărţii lui Mormon va fi un semn al adunării 
lui Israel în zilele din urmă.
Înainte de începerea orei, desenaţi pe tablă următoarele indicatoare (sau folosiţi alte indica-
toare care sunt cunoscute în zona unde locuiţi).

Rugaţi cursanţii să identifice ce înseamnă fiecare indicator. Apoi, adresaţi următoarele 
întrebări:
• Pentru ce sunt folosite aceste indicatoare? (Pentru a pregăti, a avertiza şi pentru a ne instrui.)
• De ce este important ca un indicator să fie plasat în mod corespunzător şi ca mesajul de 

pe el să fie uşor de înţeles?
Amintiţi- le cursanţilor că scripturile relatează adesea despre semne care ne pregătesc, ne 
avertizează şi ne instruiesc cu privire la îndeplinirea planului Tatălui Ceresc. Invitaţi cursan-
ţii să citească 3 Nefi 21:1–2, 7 şi să caute cuvântul semn. Le puteţi sugera să marcheze acest 
cuvânt peste tot unde apare în aceste versete. Apoi, rugaţi- i să citească, în gând, cu atenţie 
versetul 1.
• De ce a spus Domnul că va da acest semn anume? (Pentru ca oamenii să ştie că El adună 

casa lui Israel.)
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 21:1–7 şi rugaţi- i să remarce expresiile „aceste 
lucruri” şi „aceste lucrări” şi să se gândească la ce se referă ele.
• Adresându- Se nefiţilor, Salvatorul a vorbit despre „aceste lucruri pe care Eu vi le vestesc 

vouă” (3 Nefi 21:2). Unde aveau să fie consemnate cuvintele Sale adresate nefiţilor? (În 
Cartea lui Mormon.)

• Potrivit celor relatate în aceste versete, care este unul dintre semnele care ne arată că 
Dumnezeu Îşi îndeplineşte legămintele în zilele din urmă? (Ajutaţi cursanţii să identifice 
următorul adevăr [scrieţi- l pe tablă]: Aducerea la lumină a Cărţii lui Mormon este un 
semn că Dumnezeu Îşi îndeplineşte legământul de a aduna Israelul în zilele din urmă.)

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a vârstnicu-
lui Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi 
membrii clasei să fie atenţi la modurile în care Cartea lui Mormon îi ajută pe 
oameni să se adune pentru lucrarea Domnului.
„Cartea lui Mormon este esenţială pentru această lucrare. În ea se declară 
doctrina adunării casei lui Israel. Ea îi determină pe oameni să înveţe despre 

Isus Hristos, să creadă Evanghelia Sa şi să se alăture Bisericii Sale. De fapt, dacă nu ar fi 

Predaţi cu ajutorul 
Spiritului Sfânt
Rugaţi- vă pentru a fi în-
drumaţi de Duhul Sfânt 
în timp ce vă pregătiţi şi 
în timp ce predaţi.
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Cartea lui Mormon, promisa adunare a lui Israel nu ar avea loc” („Adunarea Israelului 
risipit”, Ensign sau Liahona, nov. 2006, p. 80).
• Când v- a ajutat Cartea lui Mormon în aceste moduri? Când aţi văzut Cartea lui Mormon 

ajutându- i pe alţi oameni în aceste moduri?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 21:9, iar apoi rugaţi membrii clasei să re-
marce expresia „o lucrare mare şi minunată”. Atrageţi atenţia că această expresie se referă 
la restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos, care include apariţia Cărţii lui Mormon.
• Ce este măreţ şi minunat cu privire la restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos?
Atrageţi atenţia că 3 Nefi 21:9 face referire la „un om”. Invitaţi cursanţii să se gândească 
cine ar putea fi acel om. Apoi, expuneţi o ilustraţie cu Joseph Smith (poate ilustraţia  
„Fratele Joseph” sau ilustraţia „Prima Viziune” [Carte cu picturi inspirate din Evanghelia 
(2009), nr. 87 sau nr. 90]). Spuneţi- le cursanţilor că vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, l- a identificat pe acel om ca fiind Joseph Smith (vezi Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], p. 287–288). 
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 21:10–11 şi să cugete la modul în care profetul 
Joseph Smith corespunde descrierii din aceste versete.
• Cum a arătat Dumnezeu prin intermediul lui Joseph Smith că „înţelepciunea [Sa] este 

mai mare decât viclenia diavolului”?
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 21:11, ce li se va întâmpla celor care nu cred în cuvintele 

lui Hristos făcute cunoscute prin intermediul lui Joseph Smith? (Ei vor fi „[alungaţi]” de 
la binecuvântările care rezultă prin legăminte.)

3 Nefi 21:12–22:17
Salvatorul vorbeşte despre distrugerea celui care nu se pocăieşte şi despre 
restaurarea oamenilor Săi care se vor pocăi şi se vor întoarce la El.
Rezumaţi 3 Nefi 21:12–21 explicând că Salvatorul i- a avertizat pe cei din zilele din urmă 
care nu cred în El şi care nu se pocăiesc. El a spus că posesiunile lor materiale, oraşele lor, 
întăriturile şi practicile lor malefice vor fi distruse. El a mai spus că ei vor fi alungaţi din mij-
locul poporului Său de legământ.
Invitaţi cursanţii să citească, în linişte, 3 Nefi 21:22, 25–28 şi să caute binecuvântările şi 
responsabilităţile de care vor avea parte cei din zilele din urmă care se vor pocăi şi vor da 
ascultare cuvintelor Salvatorului.
Întrebaţi- i cum ar rezuma învăţăturile din 3 Nefi 21:12–22, 25–28. Invitaţi un cursant să le 
scrie răspunsurile pe tablă. Apoi, rezumaţi toate răspunsurile de pe tablă atrăgând atenţia 
asupra faptului că, atunci când ne pocăim şi dăm ascultare cuvintelor Salvatorului, 
suntem adunaţi ca parte a poporului Său de legământ. (Puteţi scrie acest adevăr pe 
tablă.)
Desenaţi, pe tablă sau pe un afiş, un cort (puteţi face aceasta înainte de începerea orei). 
Explicaţi că Isus Hristos a citat o profeţie pe care El îl inspirase pe profetul Isaia s- o scrie cu 
multe secole înainte. În această profeţie, Isaia a comparat Biserica, împreună cu legămintele 
şi binecuvântările ei, cu un cort.

• Care sunt câteva dintre avantajele de a te afla la adăpostul unui cort? (Răspunsurile pot 
include faptul că un cort oferă protecţie împotriva furtunilor şi umbră faţă de soare.)

• În ce fel este Biserica asemănătoare unui cort?
Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 22:2.
• De ce trebuie acest „cort” mărit şi întărit în zilele din urmă? (Deoarece mulţi oameni se 

vor alătura Bisericii sau vor reveni la legămintele pe care le- au făcut cu Domnul.) Ce pu-
teţi să faceţi pentru a ajuta la mărirea cortului şi la întărirea ţăruşilor? (Încurajaţi cursanţii 
să pună în practică răspunsurile pe care le dau la această întrebare.)

învelitoare

ţăruş

frânghie
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Explicaţi că, în aceeaşi profeţie, Isaia a folosit o altă metaforă. El s- a referit la casa lui Israel 
ca la o soţie a cărui soţ este Domnul. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 
22:4–5, iar apoi rugaţi membrii clasei să caute cuvinte de alinare adresate soţiei respective.
• Ce cuvinte de alinare vedeţi în 3 Nefi 22:4? (Răspunsurile pot include „tu nu vei fi făcută de 

ruşine” şi „nu- ţi vei aduce aminte de reproşurile [ruşinea] tinereţii tale”.) De ce este alinător 
faptul de a şti că „bărbatul” este „Mântuitorul… Cel Sfânt al lui Israel”? (3 Nefi 22:5)

• Cum se aseamănă aceste versete cu reacţia Salvatorului faţă de noi atunci când păcătuim?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 22:7–10 şi să fie atenţi la promisiunile pe care 
Salvatorul le face oamenilor Săi de legământ care se întorc la El.
• Ce le- a promis Salvatorul celor care se întorc la El?
• Care sunt unele dintre adevărurile pe care le învăţăm despre Domnul din aceste versete? 

(Cursanţii pot răspunde diferit la această întrebare. Asiguraţi- vă că identifică următorul 
adevăr: Domnul dă dovadă de bunătate şi milă nepieritoare faţă de cei care se în-
torc la El. Puteţi scrie acest adevăr pe tablă. Puteţi, de asemenea, să le sugeraţi cursanţi-
lor să şi- l scrie în scripturi, lângă 3 Nefi 22:7–10.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine 3 Nefi 22:4–10, puteţi citi următoarea 
declaraţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: 

„Chiar dacă uneori au existat momente de infertilitate şi de lipsă de fidelitate, 
totuşi soţul (Hristos) Îşi va revendica şi mântui soţia (Israel). Imaginea cu 
Iehova fiind ginerele şi cu Israel fiind mireasa este printre cele mai folosite 
metafore în scripturi, fiind folosită de către Domnul şi de către profeţii săi 
pentru a descrie relaţia dintre Dumnezeire şi copiii legământului…
Hristos a fost, uneori, supărat, pe bună dreptate, pe Israelul nesupus, însă 

această stare a fost întotdeauna scurtă şi temporară – «pentru un timp scurt». Compasiu-
nea şi mila au revenit şi au învins întotdeauna într- un mod foarte încurajator. Munţii şi 
dealurile pot să dispară. Marile oceane pot seca. Cel mai puţin probabil lucru din lume se 
poate întâmpla, însă bunătatea şi pacea Domnului nu vor fi luate niciodată de la oamenii 
Săi de legământ. El a făcut un jurământ ceresc că nu va fi mânios pe ei pentru totdeauna” 
(Christ and the New Covenant, p. 290).
• Ce dovezi ale milei şi bunătăţii Salvatorului aţi văzut în viaţa voastră? (Asiguraţi- vă că ei 

înţeleg că nu trebuie să împărtăşească nimic ce este prea personal.)
• Cum poate cunoaşterea milei şi bunătăţii Salvatorului să ne influenţeze loialitatea faţă de 

legămintele făcute?
Explicaţi că Salvatorul a continuat să- i înveţe pe nefiţi despre binecuvântările care- i aş-
teaptă pe cei neprihăniţi. Invitaţi cursanţii să studieze, în linişte, 3 Nefi 22:13–17 şi să caute 
o binecuvântare promisă care are o însemnătate aparte pentru ei. Atrageţi atenţia că, pe 
măsură ce citim despre aceste binecuvântări promise, observăm că poporul Domnului va 
fi întemeiat în neprihănire şi va triumfa asupra ticăloşiei.
Încheiaţi depunându- vă mărturia despre adevărurile discutate în timpul lecţiei. Invitaţi 
cursanţii să scrie, în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor, trei 
sau patru fraze despre un lucru pe care îl pot face astăzi pentru a deveni demni de binecu-
vântările pe care Domnul doreşte să li le ofere.

Comentarii şi informaţii generale
3 Nefi 21:22–25. Noul Ierusalim

Daniel H. Ludlow a clarificat cine va clădi Noul 
Ierusalim:

„«Noul Ierusalim» al zilelor din urmă va fi clădit pe 
continentul american de către (1) «rămăşiţa lui Iacov», 

(2) cei dintre neamuri care «vor veni în legământ şi vor 
fi număraţi printre… [rămăşiţa lui Iacov]» şi (3) «[de] 
toţi cei din casa lui Israel care vor veni». (3 Nefi 21:22–
25. Citiţi, de asemenea, 3 Nefi 20:22; Eter 13:1–12.)” 
(A Companion to Your Study of the Book of Mormon 
[1976], p. 281).
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Introducere
Această lecţie îi poate ajuta pe cursanţi să înţeleagă afecţiunea 
şi mila Salvatorului faţă de oamenii Săi. Mai mult, în timp ce cur-
sanţii trec în revistă sfatul Domnului de a se ruga, se pot gândi la 
modalităţi de a face ca rugăciunile lor personale şi cele spuse în 
familie să aibă o însemnătate mai mare.

Sugestii pentru predare

3 Nefi 17
Salvatorul îi vindecă pe cei bolnavi, Se roagă la Tatăl pentru 
oameni şi le binecuvântează copiii.
Invitaţi cursanţii să se gândească la cea mai grijulie persoană pe 
care o cunosc. Apoi, întrebaţi: La cine v- aţi gândit? Cum arată 
această persoană dragoste faţă de alţii şi faţă de voi?

Expuneţi ilustraţiile „Isus vindecându- i pe nefiţi” (Carte cu picturi 
inspirate din Evanghelie [2009], nr. 83) şi „Isus îi binecuvântează 
pe copiii nefiţi” (Carte cu picturi inspirate din Evanghelie, nr. 84). 
Apoi, întrebaţi: Ce aţi învăţat despre dragostea Salvatorului 
faţă de oameni în timp ce aţi studiat din Cartea lui Mormon în 
această ultimă săptămână?

Scrieţi, pe tablă, următorul adevăr: Salvatorul are o mare 
compasiune faţă de noi. Sub această afirmaţie, scrieţi urmă-
toarea referinţă scripturală: 3 Nefi 17:7, 9, 11, 15–17, 21, 24. 
Invitaţi cursanţii să recapituleze aceste versete şi să aleagă unul 
care demonstrează în mod special adevărul scris pe tablă. După 
ce le- aţi acordat suficient timp, puteţi să adresaţi următoarele 
întrebări:

• Cum arată versetul pe care l- aţi ales că Salvatorul are o mare 
compasiune faţă de noi?

• Ce învăţaţi despre Salvator din faptul că El le- a slujit oamenilor 
„unul câte unul”? (3 Nefi 17:21)

• Cum vă poate ajuta cunoaşterea despre compasiunea Sal-
vatorului să exercitaţi o credinţă mai mare în El şi să aveţi o 
dragoste mai mare faţă de El?

3 Nefi 18–19
Isus i- a învăţat pe oameni să se roage mereu la Tatăl şi să se 
adune laolaltă adesea.
Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi şi rugaţi fiecare echipă 
să facă o listă cu cinci dintre cele mai grele ispite de care ei cred 
că au parte tinerii în ziua de astăzi. După ce au terminat, invitaţi 
fiecare echipă să citească 3 Nefi 18:15–20 şi să caute sfatul pe 
care Salvatorul l- a oferit cu privire la învingerea ispitelor. Rugaţi 
câţiva cursanţi să împărtăşească un principiu descoperit în aceste 
versete. Un principiu pe care- l pot identifica este acela că, dacă 
veghem şi ne rugăm întotdeauna la Tatăl, ne putem împo-
trivi ispitelor lui Satana.

Lecţia pentru studiul acasă
3 Nefi 17–22 (unitatea 26)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au în-
văţat cursanţii în timp ce au studiat 3 Nefi 17–22 (unitatea 26) nu 
este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei dumneavoastră. 
Lecţia pe care o predaţi se concentrează doar asupra câtorva din-
tre aceste doctrine şi principii. Urmaţi îndemnurile Spiritului Sfânt 
în timp ce aveţi în vedere nevoile cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (3 Nefi 17)
În timp ce cursanţii au studiat cuvintele lui Isus Hristos adre-
sate mulţimii nefite, au învăţat că, prin cugetare şi rugăciune 
la Tatăl, putem dobândi o înţelegere mai mare a învăţăturilor 
Salvatorului. Salvatorul a dat curs dorinţei nefiţilor de a mai 
sta cu ei vindecându- le bolnavii şi binecuvântându- le copiii. 
Când au citit aceste versete, cursanţii au învăţat că Isus Hris-
tos are o mare compasiune pentru noi.

Ziua 2 (3 Nefi 18)
Salvatorul administrează împărtăşania oamenilor. Cursanţii au 
învăţat că, atunci când luăm din împărtăşanie, Îi mărturisim 
Tatălui că suntem dornici să facem tot ceea ce a poruncit El 
şi că ne vom aduce mereu aminte de Isus Hristos. Au mai 
învăţat că, dacă luăm din împărtăşanie şi ne aducem mereu 
aminte de Salvator, vom avea mereu Spiritul Său cu noi. Învă-
ţăturile Salvatorului despre rugăciune i- au ajutat pe cursanţi 
să înţeleagă că, dacă veghem şi ne rugăm mereu Tatălui, ne 
putem împotrivi ispitelor lui Satana. Au mai învăţat că, dacă 
le slujim altora, îi putem ajuta pe aceştia să vină la Hristos.

Ziua 3 (3 Nefi 19)
După ce Salvatorul a plecat la sfârşitul primei Sale zile alături 
de nefiţi, ucenicii i- au învăţat pe oameni. Ei s- au rugat pentru 
a- L primi pe Duhul Sfânt şi L- au primit. Cursanţii au învăţat 
că dorinţele noastre neprihănite şi rugăciunile noastre ne pot 
face demni să fim plini de Duhul Sfânt. Salvatorul a apărut 
din nou şi I- a mulţumit Tatălui că i- a purificat pe ucenicii Săi. 
Cursanţii au învăţat că, atunci când ne exercităm credinţa în 
Isus Hristos, putem fi purificaţi şi putem deveni una cu Isus 
Hristos, tot aşa cum El este una cu Tatăl.

Ziua 4 (3 Nefi 20–22)
Isus Hristos a administrat din nou împărtăşania. Cursanţii au 
învăţat că, dacă luăm în mod demn din împărtăşanie, putem 
fi plini de Duhul Sfânt. Apoi, Salvatorul i- a învăţat pe nefiţi 
că Tatăl Îşi va îndeplini legământul de a aduna casa lui Israel 
în zilele din urmă. Cursanţii au învăţat, de asemenea, că, 
în calitatea de seminţie a lui Avraam, avem, prin legământ, 
responsabilitatea de a- i binecuvânta pe toţi oamenii de pe 
pământ împărtăşindu- le Evanghelia.
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Adresaţi- le cursanţilor următoarele întrebări:

• La ce trebuie să vegheze un tânăr pentru a putea să reziste 
uneia dintre ispitele din lista voastră?

• Pentru ce s- ar putea ruga un tânăr care l- ar putea ajuta să 
reziste uneia dintre ispitele din lista voastră? Cum vă ajută să 
rămâneţi puternici faptul de a vă ruga Tatălui Ceresc?

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să- şi întărească mărturia despre 
rugăciunea în familie, invitaţi un cursant să citească, cu glas 
tare, 3 Nefi 18:21. Apoi, întrebaţi: Ce binecuvântări aţi primit 
ca rezultat al faptului că vă rugaţi împreună cu membrii familiei 
voastre?

Invitaţi un cursant să citească următoarea relatare a preşedin-
telui James E. Faust, din Prima Preşedinţie, care a vorbit despre 
puterea rugăciunii în familie:

„Rugăciunea în familie este o influenţă puternică şi întăritoare. 
În timpul zilelor întunecate din timpul celui de- al Doilea Război 
Mondial, o bombă de 225 de kilograme a căzut lângă casa 
fratelui Patey, un tată tânăr din Liverpool, Anglia, însă bomba 
nu a explodat. Soţia lui murise, deci el îşi creştea singur cei cinci 
copii. În acel moment de mare cumpănă, el i- a adunat în jurul 
său pentru a se ruga în familie. Ei «s- au rugat… cu sinceritate 
şi, când au terminat rugăciunea, copiii au spus: ʻTati, totul va fi 
bine. Vom fi în siguranţă, la noapte, în casa noastră’.

Aşadar, s- au dus la culcare, cu acea bombă îngrozitoare aflată 
imediat în apropierea uşii, jumătate îngropată în pământ…

În dimineaţa următoare… întregul cartier a fost evacuat timp 
de douăzeci şi opt de ore, iar bomba a fost, în cele din urmă, 
îndepărtată…

Pe drumul de întoarcere, fratele Patey l- a întrebat pe conducăto-
rul unităţii de genişti: ʻEi bine, ce aţi găsit?’.

ʻDomnule Pattey, am găsit o bombă chiar lângă uşa dumnea-
voastră, bombă care putea exploda oricând. Nu avea nicio defec-
ţiune. Suntem uimiţi că nu a explodat’». Au loc miracole când 
membrii familiei se roagă împreună” („The Lifeline of Prayer”, 
Ensign, mai 2002, p. 61).

Adresaţi- le cursanţilor următoarele întrebări dând dovadă de 
atenţie faţă de sentimentele celor ai căror membri ai familiei nu 
se roagă împreună:

• Ce puteţi să faceţi pentru a ajuta ca rugăciunea în familia 
voastră să fie spusă în mod corespunzător şi semnificativ? 

• Cum planificaţi să faceţi din rugăciunea în familie o prioritate 
a viitoarei voastre familii?

Explicaţi că, atunci când Salvatorul S- a întors a doua zi pentru 
a continua să- i înveţe pe nefiţi, conform celor consemnate în 
3 Nefi 19, El i- a îndemnat, din nou, pe ucenicii nefiţi să se roage. 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 19:9, 13 şi pe 
ceilalţi să identifice pentru ce s- au rugat ucenicii. Întrebaţi: Ce 
principiu putem desprinde din experienţa ucenicilor nefiţi? (O 
modalitate prin care cursanţii pot exprima acest principiu este 
următoarea: Dorinţele noastre neprihănite şi rugăciunile 
noastre ne pot face demni să fim plini de Duhul Sfânt.)

Apoi, întrebaţi- i pe cursanţi: Când v- aţi dorit în mod sincer şi v- 
aţi rugat să aveţi parte de însoţirea Duhului Sfânt? Cum aţi fost 
binecuvântaţi pentru că aţi făcut aceasta?

3 Nefi 20–22
În zilele din urmă, Dumnezeu va începe să adune casa lui Israel.
Explicaţi că, după ce i- a învăţat pe nefiţi despre rugăciune, 
Salvatorul a început să- i înveţe despre adunarea casei lui Israel în 
zilele din urmă. Invitaţi un cursant să citească 3 Nefi 21:9. Rugaţi 
membrii clasei să urmărească în scripturi şi să caute cuvinte care 
descriu lucrarea Domnului. Apoi, întrebaţi:

• La ce credeţi că face referire „o lucrare mare şi minunată”? 
(Restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos, care include aducerea 
la lumină a Cărţii lui Mormon.)

• În opinia voastră, ce este mare şi minunat cu privire la restau-
rarea Evangheliei lui Isus Hristos?

Rugaţi cursanţii să treacă în revistă 3 Nefi 21:10–11 şi să se 
gândească pe cine a descris Domnul ca fiind „[slujitorul] Meu”. 
Întrebaţi: Ce cuvinte sau expresii vă ajută să ştiţi că Domnul îl 
descrie pe profetul Joseph Smith? Apoi, expuneţi ilustraţia „Jo-
seph Smith în închisoarea Liberty” (Carte cu picturi inspirate din 
Evanghelie, nr. 97).

Întrebaţi: Cum a arătat Dumnezeu prin intermediul lui Joseph 
Smith că „înţelepciunea [Sa] este mai mare decât viclenia 
diavolului”?

În încheiere, invitaţi cursanţii să- şi împărtăşească mărturia 
despre profetul Joseph Smith şi despre restaurarea Evangheliei. 
Depuneţi- vă mărturia, în faţa cursanţilor, despre aceste lucruri.

Unitatea următoare (3 Nefi 23–30)
Invitaţi cursanţii să- şi imagineze că Salvatorul le- a spus că le va oferi 
orice îşi doresc. Explicaţi că, în timp ce vor studia 3 Nefi 23–30 
săptămâna viitoare, vor învăţa despre doisprezece bărbaţi care au 
avut această experienţă, precum şi despre ceea ce şi- au dorit.
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Introducere
După ce a citat cuvintele lui Isaia (vezi 3 Nefi 22), Isus 
Hristos le- a poruncit nefiţilor să cerceteze cuvintele 
acestui profet. El a spus că respectivele cuvinte ale lui 
Isaia sunt o binecuvântare, deoarece Isaia „a vorbit 
cu simţire despre toate lucrurile care sunt legate de 

poporul Meu, care este din casa lui Israel” (3 Nefi 23:2). 
El a mai spus că toate cuvintele lui Isaia au fost sau vor 
fi împlinite. Apoi, Salvatorul le- a poruncit nefiţilor să 
cerceteze cuvintele tuturor profeţilor şi i- a instruit să 
adauge informaţii la cronicile lor.

LECŢIA 131

3 nefi 23

Sugestii pentru predare

3 Nefi 23:1–5
Isus Hristos le porunceşte oamenilor să cerceteze cuvintele profeţilor.
Scrieţi, pe tablă, următoarea expresie: Binecuvântări rezultate din faptul că studiez scriptu-
rile. Rugaţi cursanţii să cugete la experienţele lor privind studiul Cărţii lui Mormon acasă şi 
la seminar în acest an. Invitaţi- i să iasă la tablă şi să scrie un cuvânt sau o propoziţie scurtă 
care să descrie o binecuvântare pe care au primit- o ca rezultat al studiului scripturilor. Le 
puteţi cere câtorva cursanţi să descrie mai în detaliu ceea ce au scris. Apoi, atrageţi atenţia 
asupra binecuvântărilor scrise pe tablă.
• De ce credeţi că suntem binecuvântaţi în aceste moduri când citim scripturile?
Rugaţi cursanţii să- şi aducă aminte, din lecţia precedentă, ale cui cuvinte au fost citate de 
către Isus Hristos în timp ce- i învăţa pe nefiţi. (Cuvintele lui Isaia.) Invitaţi un cursant să 
citească, cu glas tare, 3 Nefi 23:1–3. Rugaţi membrii clasei să urmărească în scripturi şi să 
caute ceea ce Salvatorul a spus că trebuie să facem cu respectivele cuvinte ale lui Isaia. Le 
puteţi sugera cursanţilor să marcheze cuvintele şi expresiile din aceste versete care au o 
însemnătate specială pentru ei. Invitaţi- i să împărtăşească ceea ce au descoperit.
• De ce a dorit Domnul ca oamenii să cerceteze cuvintele lui Isaia? (Vezi 3 Nefi 23:2–3.)
• De ce este o binecuvântare să ştii că toate cuvintele lui Isaia vor fi împlinite?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 23:4–5. Atrageţi atenţia asupra faptului 
că, după ce Salvatorul a spus să cercetăm cuvintele lui Isaia, El a spus să- i „[căutăm] pe 
profeţi”. Scrieţi, pe tablă, următorul adevăr: Salvatorul ne porunceşte să cercetăm cu 
sârguinţă cuvintele lui Isaia şi ale celorlalţi profeţi.
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 23:5, ce trebuie să facem pentru a fi salvaţi? Cum ne ajută 

cuvintele profeţilor să urmăm aceste porunci?
• În ce moduri diferă cercetarea cu sârguinţă a cuvintelor profeţilor de simpla citire a cu-

vintelor profeţilor? De ce credeţi că este important să cercetăm cu sârguinţă cuvintele lui 
Isaia şi ale celorlalţi profeţi?

• Ce metode de studiu al scripturilor vă ajută cel mai bine să faceţi din cercetarea cuvinte-
lor lui Isaia şi ale celorlalţi profeţi un aspect important al vieţii voastre?

Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Merrill J. Bateman, din 
Cei Şaptezeci:
„Sunt anumite binecuvântări dobândite în urma cercetării scripturilor. Când cineva stu-
diază 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).
• În afara scripturilor, unde putem găsi cuvintele profeţilor?
Rugaţi cursanţii să răspundă la următoarea întrebare scriind răspunsurile în caietele pentru 
seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor:
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• Ce puteţi să schimbaţi în aşa fel încât să studiaţi cu mai multă sârguinţă cuvintele 
profeţilor?

Invitaţi câţiva cursanţi să depună mărturie despre binecuvântările care rezultă ca urmare a 
cercetării cuvintelor profeţilor.

3 Nefi 23:6–14
Salvatorul îi instruieşte pe ucenicii Săi să adauge un eveniment important la 
cronica lor scripturală.
Rugaţi câţiva cursanţi să numească relatările lor preferate din Cartea lui Mormon. Scrieţi- le 
răspunsurile pe tablă. Apoi, ştergeţi unul dintre răspunsuri. Rugaţi cursanţii să- şi imagineze 
că Mormon sau Nefi ori un alt cronicar a uitat să includă acea relatare.
• Ce învăţături importante ar lipsi din Cartea lui Mormon dacă această relatare nu ar fi fost 

inclusă?
Explicaţi că, atunci când Salvatorul i- a învăţat pe nefiţi, El a atras atenţia că cronicarii lor au 
uitat să includă un eveniment important care avusese loc ca parte a împlinirii profeţiei. Ru-
gaţi mai mulţi cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din 3 Nefi 23:6–13. Rugaţi membrii 
clasei să urmărească în scripturi şi să caute ce au uitat nefiţii să consemneze.
• Nefiţii aveau deja o cronică despre profeţia lui Samuel (vezi Helaman 14:25). De ce cre-

deţi că era important pentru ei să aibă şi o cronică despre împlinirea ei?
Atrageţi atenţia că, deşi nouă nu ni s- a poruncit să ţinem o cronică scripturală pentru Bise-
rică, am fost sfătuiţi să ţinem jurnale personale.
• În ce mod este valabil sfatul Salvatorului din 3 Nefi 23:6–13 pentru eforturile noastre de 

a ţine jurnale personale?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să observe un mod prin care pot ţine un jurnal, invitaţi un cur-
sant să citească, cu glas tare, următoarea experienţă împărtăşită de preşedintele Henry B. 
Eyring, din Prima Preşedinţie:

„Am venit acasă târziu de la o îndatorire de la Biserică. Se întunecase deja. 
Socrul meu, care locuia lângă noi, m- a surprins în timp ce mă îndreptam spre 
uşa de la intrarea casei mele. Căra pe umeri o grămadă de ţevi, mergând 
foarte repede, şi era îmbrăcat în hainele de lucru. Ştiam că tot lucra la un 
sistem de pompare a apei de la un izvor aflat sub proprietatea noastră.
Mi- a zâmbit, a vorbit în şoaptă, şi apoi a zbughit- o pe lângă mine în întu-

neric pentru a- şi continua munca. Am făcut câţiva paşi spre casă, gândindu- mă la ce făcea 
el pentru noi şi, cum am ajuns lângă uşă, am auzit în mintea mea – nu din glasul meu – 
aceste cuvinte: «Nu îţi ofer aceste experienţe pentru tine. Notează- le».
Am intrat. Nu m- am dus la culcare. Deşi eram obosit, am scos o foaie de hârtie şi am 
început să scriu. Şi cum făceam aşa, am înţeles mesajul pe care- l auzisem în mintea mea. 
Trebuia să ţin o evidenţă ca astfel copiii mei să citească, la un moment dat în viitor, despre 
cum am văzut influenţa mâinii lui Dumnezeu binecuvântând familia noastră. Bunicul nu 
era nevoit să facă ceea ce făcea pentru noi. Putea pune pe altcineva să facă acel lucru sau 
putea să nu- l fi făcut deloc. Dar el ne slujea nouă, familiei lui, aşa cum fac mereu ucenicii 
de legământ ai lui Isus Hristos. Ştiam că era adevărat. Aşa că am notat, astfel ca ai mei copii 
să aibă o amintire care, într- o zi, le va putea fi de ajutor.
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 următoarea zi. Înainte de a 
începe să scriu, mă gândeam la această întrebare: «Am văzut influenţa mâinii lui Dum-
nezeu întinsă azi spre a ne atinge pe mine şi pe copiii mei sau pe familia noastră?»” („O, 
aduceţi- vă aminte, aduceţi- vă aminte”, Ensign sau Liahona, nov. 2007, p. 66–67).
• De ce credeţi că este important pentru noi să scriem despre experienţele care ne întăresc 

spiritual?
• Cum ne- ar putea ajuta faptul de a urma exemplul preşedintelui Eyring? Cum i- ar putea 

ajuta pe alţii consemnările noastre?
Explicaţi că preşedintele Eyring a vorbit despre binecuvântările pe care le- a primit ca 
urmare a faptului că a scris zilnic despre modul în care Dumnezeu i- a binecuvântat fa-
milia. Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, declaraţia care urmează. (Este posibil să 
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fi împărtăşit părţi din această declaraţie în lecţia 117. Cursanţii vor fi avantajaţi s- o audă 
din nou.)
„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 mult mai mult decât doar recunoştinţă în inimă. Mărturia a crescut. Am 
devenit şi mai sigur de faptul că Tatăl nostru Ceresc aude şi răspunde rugăciunilor. Am simţit 
o şi mai mare recunoştinţă pentru alinarea şi purificarea care rezultă datorită ispăşirii Salva-
torului Isus Hristos. Am devenit şi mai încrezător în 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”, p. 67).
• Ce principiu putem învăţa din relatarea din 3 Nefi 23 şi din experienţa preşedintelui 

Eyring? (Cursanţii pot răspunde în mai multe moduri la această întrebare. Răspunsurile 
lor trebuie să reflecte următorul adevăr: Când consemnăm experienţe spirituale, vom 
fi binecuvântaţi atât individual, cât şi ca familii.)

Este posibil ca unii cursanţi să simtă că nu li s- a întâmplat nimic ce ar merita să fie con-
semnat. Pentru a- i ajuta, puteţi invita un cursant să citească, cu glas tare, următoarea 
declaraţie a vârstnicului John H. Groberg, din Cei Şaptezeci:
„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 măsură ce scriem»” („Writing Your Personal and Fa-
mily History”, Ensign, mai 1980, p. 48).
Invitaţi cursanţii să se întrebe singuri dacă au uitat să scrie despre experienţe care i- au întă-
rit spiritual. Încurajaţi- i să scrie despre aceste experienţe şi să continue să consemneze alte 
experienţe de- a lungul vieţii lor. Le puteţi sugera să urmeze exemplul preşedintelui Eyring 
scriind ceva în fiecare zi.

Recapitularea scripturilor de bază
Faptul de a învăţa să rezolve probleme folosind scripturile îi poate ajuta pe cursanţi de- a 
lungul vieţii lor. Daţi- i fiecărui cursant câte o foaie mică de hârtie. Invitaţi- i să scrie o între-
bare pe care o au sau despre o încercare de care au parte. Explicaţi- le că veţi strânge foile 
şi că veţi citi câteva dintre ele în faţa clasei. Spuneţi- le cursanţilor să nu- şi scrie numele şi 
amintiţi- le să nu includă detalii care sunt prea personale sau nepotrivite pentru a fi discu-
tate la oră. (După ce aţi adunat foile, puteţi să le citiţi repede, în gând, pentru a vă asigura 
că sunt în regulă şi că nu sunt prea personale.) Citiţi- le membrilor clasei o întrebare sau o 
încercare şi vedeţi dacă pot folosi fragmente cu scripturi de bază pentru a aborda întrebarea 
sau încercarea respectivă.
Explicaţi că Salvatorul ne- a poruncit să- i învăţăm pe alţii ceea ce ne- a învăţat El (vezi 
3 Nefi 23:14). Pentru a- i ajuta pe cursanţi să se pregătească pentru a ţine această poruncă, 
încurajaţi- i să exerseze abilităţi de predare, precum explicarea doctrinelor sau principiilor, 
împărtăşirea experienţelor şi depunerea mărturiei atunci când folosesc fragmente cu scrip-
turi de bază pentru rezolvarea problemelor. Puteţi păstra celelalte întrebări sau încercări 
scrise de cursanţi şi să le discutaţi, în acelaşi fel, atunci când veţi avea mai mult timp.
Notă. Durata acestei lecţii vă poate permite să alocaţi timp pentru a desfăşura această 
activitate pentru recapitularea scripturilor de bază. Puteţi desfăşura activitatea la începutul 
lecţiei, ca o pauză între secţiunile lecţiei sau la sfârşitul lecţiei. Fiţi concis pentru a avea timp 
pentru lecţie. Pentru alte activităţi de recapitulare, consultaţi anexa de la sfârşitul acestui 
manual.

Urmărirea progresului 
în ceea ce priveşte 
obiectivele şi 
însărcinările
După ce- i însărcinaţi pe 
cursanţi să facă un anu-
mit lucru, cum ar fi să 
scrie în jurnal, gândiţi- vă 
la modalităţi de a urmări 
progresul, amintindu- le 
de angajamentul pe care 
şi l- au luat. Oferiţi- le 
ocazii de a- şi împărtăşi 
experienţele pe măsură 
ce pun în practică 
adevărurile învăţate la 
clasă. Prin împărtăşirea 
experienţelor pe care le 
au, se pot inspira reci-
proc să trăiască în acord 
cu Evanghelia. Puteţi 
oferi astfel de ocazii la 
începerea orei. Nu toţi 
cursanţii trebuie să facă 
aceasta.
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Introducere
Isus Hristos a împlinit porunca Tatălui Ceresc de a le 
împărtăşi nefiţilor unele profeţii ale profetului Ma-
leahi (vezi 3 Nefi 26:2). Aceste profeţii spuneau că 
membrii casei lui Israel trebuiau să se pocăiască şi să se 
întoarcă la Domnul ca pregătire pentru a Doua Venire a 

Salvatorului. Isus Hristos le- a explicat, de asemenea, nefi-
ţilor „toate lucrurile, chiar de la început şi până la timpul 
când El trebuia să vină în slava Sa” (3 Nefi 26:3). Mormon 
ne- a învăţat că celor care cred în Cartea lui Mormon li se 
vor dezvălui lucruri şi mai mari (vezi 3 Nefi 26:9).

LECŢIA 132

3 nefi 24–26

Sugestii pentru predare

3 Nefi 24:1–6
Isus Hristos citează profeţia lui Maleahi despre a Doua Venire.
Începeţi ora arătând un băţ de chibrit aprins şi o bucată de săpun (sau desenaţi pe tablă 
un foc şi o bucată de săpun). Întrebaţi- i pe cursanţi ce au în comun focul şi săpunul. (Atât 
săpunul, cât şi focul pot fi folosite ca agenţi de curăţare sau de purificare.)
Explicaţi că Isus Hristos a îndeplinit porunca Tatălui (vezi 3 Nefi 26:2) de a le spune nefiţilor 
o parte dintre profeţiile lui Maleahi, un profet de pe vremea Vechiului Testament care a trăit 
în Ţara Sfântă la aproximativ 170 de ani după ce Lehi şi familia sa au plecat din Ierusalim. 
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 24:1–3 şi să caute pe cineva pe care Maleahi l- a 
comparat cu „focul topitorului” şi „săpunul nălbitorului”.
• Cine este comparat cu focul topitorului şi cu săpunul nălbitorului? (Isus Hristos.)
• Ce eveniment este descris în aceste versete? („Ziua venirii Lui”. Cu alte cuvinte, a Doua 

Venire a lui Isus Hristos. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să răspundă la această întrebare, le 
puteţi sugera să citească repede prezentarea capitolului sau notele de subsol.)

• Ce ne sugerează compararea lui Isus Hristos cu focul şi cu săpunul că se va întâmpla la 
a Doua Sa Venire? (Cursanţii pot folosi diferite cuvinte, însă trebuie să identifice urmă-
torul adevăr: La a Doua Sa Venire, Isus Hristos va purifica lumea. Îi puteţi invita pe 
cursanţi să scrie acest adevăr în scripturile lor, lângă 3 Nefi 24:2–3.)

Explicaţi că un purificator foloseşte focul pentru a încălzi un metal, precum argintul sau 
aurul, până când ajunge în stare lichidă. Procesul de încălzire face ca reziduurile sau im-
purităţile să se ridice la suprafaţa metalului lichid de unde purificatorul le poate îndepărta, 
purificându- se astfel metalul. Nălbitorul este cel care curăţă sau albeşte materiale textile 
folosind săpun. Puteţi explica, de asemenea, că „fiii lui Levi” erau deţinători ai preoţiei în 
Israelul din vechime. Astăzi, această expresie se poate referi la deţinătorii preoţiei din zilele 
noastre (vezi D&L 84:33–34).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 24:5–6. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să identifice cine va fi nimicit sau distrus la a Doua Venire a Salvato-
rului şi cine nu va fi nimicit. (Puteţi explica faptul că expresia „fii ai lui Iacov” se referă la 
oamenii de legământ ai Domnului din casa lui Israel.)
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 24:5, ce va face Isus Hristos la a Doua Sa Venire? (Deşi 

cursanţii ar putea folosi alte cuvinte, ei trebuie să identifice următorul adevăr: Isus Hris-
tos îi va distruge pe cei ticăloşi la a Doua Sa Venire.)

3 Nefi 24:7–18
Isus Hristos citează învăţăturile lui Maleahi despre modul în care casa lui Israel 
se poate întoarce la Domnul.
Invitaţi cursanţii să- şi imagineze că au un prieten apropiat sau un membru al familiei care 
are probleme în a simţi dragostea şi influenţa Domnului şi în a- şi păstra mărturia despre 
Evanghelie.

Decideţi ce să predaţi
Această lecţie conţine 
mai multe informaţii 
decât veţi avea timp să 
predaţi. Gândiţi- vă, cu 
ajutorul rugăciunii, care 
sunt doctrinele, prin-
cipiile şi ideile pentru 
predare care le vor fi 
cele mai utile cursanţilor 
dumneavoastră.
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• Ce aţi face în încercarea de a- l ajuta pe acest om?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 24:7 şi rugaţi- i să identifice sfatul Domnului 
adresat celor care au început să se îndepărteze de El şi care nu mai ţin legămintele pe care 
le- au făcut cu El.
• Ce credeţi că înseamnă că oamenii s- au „îndepărtat” de rânduielile Domnului? (Ei nu 

mai ţineau legămintele şi rânduielile Evangheliei.)
• Ce le- a promis Domnul celor care nu- şi ţin legămintele? („Întoarceţi- vă la Mine şi Eu 

Mă voi întoarce la voi.”)
• Ce credeţi că înseamnă să „[ne întoarcem]” la Domnul? Ce credeţi că înseamnă că Dom-

nul Se va „întoarce” la cei care se întorc la El?
Scrieţi, pe tablă, următorul principiu: Dacă ne întoarcem la Domnul, El Se întoarce la noi.
• Ce vă învaţă acest principiu despre Tatăl Ceresc şi despre Isus Hristos?
Scrieţi, pe tablă, Întoarceţi- vă la Domnul. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 24:8–
12 şi să caute un mod prin care Domnul a spus că oamenii se pot întoarce la El. În timp ce 
cursanţii răspund, scrieţi plătiţi zeciuiala şi celelalte donaţii sub Întoarceţi- vă la Domnul.
• În ce fel este dorinţa de a plăti zeciuiala un semn că cineva Îl iubeşte pe Domnul?
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedintelui Gordon B. Hinckley:
„Ne putem plăti zeciuiala. 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).
• În ce fel este dorinţa de a plăti zeciuiala şi celelalte donaţii un indicator al credinţei noas-

tre în Domnul?
Acordaţi- le cursanţilor timp să citească, în linişte, 3 Nefi 24:10–12. Rugaţi- i să identifice 
promisiunile pe care Domnul le- a făcut celor care plătesc o zeciuială cinstită şi întreagă.
• Cum aţi fost binecuvântaţi ca urmare a faptului că vă plătiţi zeciuiala? Cum sunt acestea 

exemple ale „ferestrelor cerului” care au fost deschise pentru voi?
Rezumaţi 3 Nefi 24:13–18 explicând că, în aceste versete, Domnul a atras atenţia că unii 
oameni din Israelul din vechime au pus la îndoială nevoia de a ţine rânduielile Evangheliei. 
Ei s- au plâns că cei mândri şi cei ticăloşi păreau să prospere în pofida lipsei lor de nepri-
hănire. În 3 Nefi 24:16, Domnul a spus că o „carte de aducere- aminte” va fi ţinută, în care 
numele celor credincioşi vor fi consemnate (vezi D&L 85:7–9; 128:6–7; Moise 6:5–8). Apoi, 
Domnul a spus că, atunci când El va veni din nou, El îi va cruţa pe cei credincioşi şi îi va 
păstra pentru El ca pe o comoară, sau „[Îşi va] aduna comorile”.
• De ce este o binecuvântare să ştim că Domnul îi va cruţa pe cei credincioşi şi- i va face 

comoara Sa?
• În 3 Nefi 24:16, care sunt expresiile care- i descriu pe cei pe care Domnul îi va cruţa ca 

fiind comoara Sa? („Cei care s- au temut de Domnul” şi care „au cinstit numele Lui”.)
Scrieţi temeţi- vă de Domnul şi cinstiţi numele Domnului sub Întoarceţi- vă la Domnul. (Puteţi 
explica faptul că, în acest context, cuvântul teamă înseamnă pioşenie sau respect.) Invitaţi 
cursanţii să răspundă la următoarea întrebare scriind răspunsurile în caietele pentru semi-
nar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor:
• Aveţi în vedere cât de bine vă plătiţi zeciuiala şi celelalte donaţii şi cât de des vă gândiţi 

la Hristos. În ce moduri vă puteţi „întoarce” la El sau cum puteţi să îndepliniţi mai bine 
aceste lucruri?

3 Nefi 25
Isus Hristos citează profeţia lui Maleahi în care se spune că Ilie avea să revină 
înainte de a Doua Venire.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 25:1–3. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să caute un motiv pentru care a Doua Venire va fi o binecuvântare 
pentru cei care- I sunt credincioşi lui Isus Hristos. Invitaţi cursanţii să spună ce au găsit. 
Puteţi să explicaţi că în 3 Nefi 25:1, cuvântul rădăcina se referă cel mai probabil la strămoşi, 
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iar cuvântul ramura la posteritate. Prin urmare, în viaţa următoare, cei ticăloşi nu se vor 
bucura de binecuvântările de a fi pecetluiţi cu strămoşii şi cu posteritatea lor. În 3 Nefi 25:2, 
expresia „viţeii din grajd” se referă la viţeii care sunt în siguranţă, bine hrăniţi şi îngrijiţi. 
Domnul promite că El îi va proteja şi Se va îngriji în mod asemănător de cei care „[se tem] 
de numele [Său]”.
Explicaţi că Maleahi a profeţit despre un eveniment care avea să aibă loc înainte de a Doua 
Venire şi care urma să- l implice pe profetul Ilie, profet din vremea Vechiului Testament. In-
vitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 25:5–6, iar apoi rugaţi membrii clasei să fie 
atenţi la ce urma să facă Ilie pentru a ajuta la pregătirea lumii în vederea venirii Domnului.
Întrebaţi cursanţii ce ştiu despre întoarcerea lui Ilie pe pământ ca parte a restaurării Evanghe-
liei. Puteţi să le completaţi răspunsurile explicând că, în data de 3 aprilie 1836, Ilie li s- a arătat 
lui Joseph Smith şi lui Oliver Cowdery în Templul Kirtland, care tocmai fusese dedicat (vezi 
D&L 110:13–16). La acea vreme, Ilie a restaurat cheile preoţiei necesare pecetluirii familiilor 
pentru eternitate în templele sfinte ale Domnului. Prin munca de realizare a istoriei familiei, îi 
identificăm pe membrii familiei pentru care pot fi înfăptuite rânduielile din templu.
• Ce credeţi că înseamnă faptul că Ilie va „întoarce inima strămoşilor înspre copii, iar inima 

copiilor înspre strămoşii lor”?
• De ce este o binecuvântare pentru voi să ştiţi că puteţi fi pecetluiţi cu familia voastră 

pentru eternitate?
Depuneţi mărturie că, pe măsură ce inima noastră se întoarce către strămoşii noştri 
prin intermediul istoriei familiei şi al lucrării din templu, ajutăm la pregătirea pă-
mântului pentru a Doua Venire a lui Isus Hristos.

3 Nefi 26:1–12
Isus Hristos explică scripturile, iar Mormon ne învaţă ce trebuie să facem pentru a 
primi lucrurile mai mari pe care le- a dezvăluit Salvatorul.
Rezumaţi 3 Nefi 26:1–5 explicând că, după ce Salvatorul a împărtăşit profeţiile lui Maleahi, 
El i- a învăţat pe oameni „toate lucrurile care trebuie să vină pe faţa pământului”, de la 
Creare până la Judecata finală (3 Nefi 26:3–4).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 26:6–8, iar apoi rugaţi membrii clasei să 
fie atenţi cât de mult din ce a predicat Isus Hristos a fost consemnat în Cartea lui Mormon. 
Apoi, invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 26:9–11 şi să caute motivul pentru care 
Mormon nu a inclus în prescurtarea lui tot ceea ce i- a învăţat Salvatorul pe nefiţi. Subliniaţi 
faptul că termenul creadă din aceste versete implică faptul că noi trebuie să acţionăm con-
form doctrinelor şi principiilor pe care Dumnezeu le- a revelat, nu înseamnă doar o simplă 
speranţă că ele sunt adevărate.
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 26:9, ce le promite Domnul celor care cred şi acţionează 

conform celor revelate de El? (În timp ce cursanţii răspund, subliniaţi că pe măsură ce 
credem şi acţionăm conform celor revelate de Dumnezeu, noi ne pregătim să pri-
mim revelaţii mai mari.)

• De ce credeţi că este necesar să credem în adevărurile pe care le- am primit deja înainte 
de a putea primi mai mult adevăr?

• Cum putem arăta că noi credem ceea ce a revelat Domnul?
Promiteţi- le cursanţilor că, dacă studiază cu credinţă şi pun în practică principiile din 
Cartea lui Mormon, vor dobândi o înţelegere sporită a Evangheliei. Ajutaţi cursanţii să 
cugete cât de bine primesc adevărurile din Cartea lui Mormon invitându- i să răspundă la 
următoarele întrebări scriind răspunsurile în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru 
studiul scripturilor (puteţi să scrieţi aceste întrebări pe tablă):
• Ce faceţi în viaţa voastră care să vă demonstreze credinţa în Cartea lui Mormon?
• Când aţi primit revelaţie personală ca urmare a faptului că aţi citit din Cartea lui Mor-

mon cu intenţie adevărată?
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3 Nefi 26:13–21
Salvatorul Îşi încheie slujirea pământeană printre nefiţi, iar ucenicii Săi Îi urmează 
exemplul în slujirea lor.
Explicaţi că, în 3 Nefi 26, Mormon a rezumat restul slujirii Salvatorului printre nefiţi. Invitaţi 
cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 26:13–16. Le puteţi sugera să marcheze unele dintre 
lucrurile pe care Salvatorul le- a făcut şi pe care Mormon a ales să le sublinieze.
Dacă aveţi timp, invitaţi cursanţii să recapituleze şi să cugete asupra notiţelor şi însemnă-
rilor pe care le- au făcut în scripturi în timp ce au studiat 3 Nefi 11–25. Încurajaţi- i să caute 
învăţăturile şi evenimentele din timpul slujirii Salvatorului printre nefiţi care sunt impor-
tante sau memorabile pentru ei. Invitaţi câţiva cursanţi să- şi împărtăşească sentimentele şi 
gândurile despre slujirea Salvatorului printre nefiţi.
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Introducere
La scurt timp după slujirea Salvatorului printre nefiţi, 
cei doisprezece ucenici nefiţi proaspăt chemaţi s- au 
adunat laolaltă şi s- au unit în rugăciune puternică 
şi în postire. Isus Hristos li S- a arătat şi le- a răspuns 

la întrebarea cu privire la modul în care trebuiau să 
numească Biserica. El i- a învăţat despre Evanghelia Sa şi 
le- a poruncit să fie ca El.
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Sugestii pentru predare

3 Nefi 27:1–12
Isus Hristos îi învaţă pe cei doisprezece ucenici că Biserica Sa trebuie să poarte 
numele Său.
Împărţiţi- i pe membrii clasei în grupuri de câte trei sau patru. În cazul în care nu aveţi prea 
mulţi cursanţi, rugaţi fiecare cursant să lucreze singur. Rugaţi membrii fiecărui grup (sau 
fiecare cursant) să- şi imagineze că vor forma o echipă nouă care să practice un sport de 
echipă sau o activitate de echipă. Rugaţi membrii fiecărui grup să decidă ce fel de echipă 
vor forma, cum ar fi, de exemplu, una pentru un club de ştiinţe, sau o echipă de fotbal, şi 
apoi, rugaţi- i să aleagă un nume pentru echipa lor. Rugaţi fiecare grup să- şi scrie numele 
pe o foaie de hârtie. Apoi, strângeţi foile grupurilor. (Această activitate trebuie să fie scurtă. 
Nu trebuie să ia prea mult timp sau să distragă prea mult atenţia de la doctrinele şi princi-
piile din 3 Nefi 27.)
Citiţi, cu glas tare, numele scrise pe fiecare foaie de hârtie. După ce aţi citit fiecare nume, 
rugaţi membrii clasei să ghicească, în funcţie de nume, ce fel de echipă sau de club este 
fiecare.
• Ce poate comunica un nume despre o organizaţie şi despre oamenii care fac parte 

din ea?
Explicaţi că, la scurt timp după vizita lui Isus Hristos la nefiţi, cei doisprezece ucenici nefiţi 
ai Săi s- au unit în post şi rugăciune (vezi 3 Nefi 27:1). Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe 
rând, cu glas tare, din 3 Nefi 27:2–7. Rugaţi membrii clasei să urmărească în scripturi şi să 
fie atenţi la întrebarea ucenicilor şi la răspunsul Salvatorului.
• Cum a spus Salvatorul că trebuie să se numească Biserica Sa?
• Ce motive a dat El pentru ca Biserica să se numească după numele Său?
Invitaţi cursanţii să cerceteze, în gând, 3 Nefi 27:8–12 şi să caute descrierea pe care Salva-
torul a făcut- o adevăratei Sale Biserici. În timp ce ei studiază, scrieţi, pe tablă, următoarea 
afirmaţie incompletă:

Adevărata Biserică a lui Isus Hristos trebuie să fie…
După ce cursanţii au avut suficient timp pentru a cerceta aceste versete, întrebaţi- i cum ar 
completa fraza de pe tablă conform celor citite. (Cursanţii trebuie să poată identifica urmă-
torul adevăr: Adevărata Biserică a lui Isus Hristos trebuie să fie numită după numele 
Său şi să fie zidită pe Evanghelia Sa.)
• De ce credeţi că este important ca Biserica Salvatorului să poarte numele Său?
• Ce credeţi că înseamnă ca Biserica să fie „zidită pe Evanghelia [Sa]”? (3 Nefi 27:10) De 

ce credeţi că este important ca Biserica să fie zidită pe Evanghelia Sa şi nu pe lucrările 
omului?

Invitaţi cursanţii să completeze, în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul 
scripturilor, următoarea frază: „Pentru mine, este important să fiu membru al Bisericii lui 
Isus Hristos, deoarece…”.
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3 Nefi 27:13–22
Isus Hristos defineşte Evanghelia Sa şi ne învaţă ce trebuie să facem pentru a sta 
fără vină în faţa Lui şi a Tatălui Său.
Rugaţi cursanţii să se gândească la modul cum s- au simţit când au fost prinşi făcând ceva 
rău. (Nu le cereţi să împărtăşească acele experienţe.) Apoi, rugaţi- i să- şi imagineze cum ar 
fi dacă ar sta în faţa Domnului pentru a fi judecaţi. Încurajaţi- i să cugete asupra următoarei 
întrebări:
• Cum v- aţi simţi în faţa Domnului dacă aţi fi vinovaţi de păcat?
Explicaţi că termenul Evanghelie înseamnă „veste bună”. Invitaţi câţiva cursanţi să citească 
pe rând, cu glas tare, din 3 Nefi 27:13–16, iar pe membrii clasei să caute vestea bună din 
aceste versete. Rugaţi- i, de asemenea, să se gândească la legătura dintre această veste bună 
şi ziua când vor sta în faţa lui Dumnezeu pentru a fi judecaţi.
• Salvatorul a depus mărturie că El a venit în lume pentru a face voia Tatălui Său. Potrivit 

celor relatate în 3 Nefi 27:14, ce L- a trimis Tatăl Ceresc pe Isus Hristos să facă în lume?
• Conform celor citite în 3 Nefi 27:13–14, care este temelia Evangheliei? (Deşi cursanţii ar 

putea folosi alte cuvinte, ei trebuie să identifice următorul adevăr: Temelia Evanghe-
liei lui Isus Hristos este aceea că Isus Hristos a făcut voia Tatălui Său înfăptuind 
ispăşirea. Îi puteţi invita pe cursanţi să scrie acest adevăr în scripturile lor, lângă 3 Nefi 
27:13–14.)

• Pentru că Salvatorul a împlinit voia Tatălui Său, ce se va întâmpla cu întreaga omenire? 
(Vom fi înălţaţi înaintea Lui pentru a fi judecaţi după faptele noastre.)

Invitaţi cursanţii să cerceteze, în gând, 3 Nefi 27:16 şi să caute faptele pe care trebuie să le 
facem pentru a primi toate binecuvântările ispăşirii şi pentru a ne pregăti pentru judecată. 
Invitaţi cursanţii să spună ce au găsit. Invitaţi un cursant să le scrie răspunsurile pe tablă.
• Conform acestui verset, ce binecuvântări vor primi cei care se pocăiesc, sunt botezaţi şi 

îndură până la sfârşit? (Răspunsurile cursanţilor trebuie să reflecte următorul adevăr: 
Dacă ne pocăim, suntem botezaţi şi îndurăm până la sfârşit, vom fi găsiţi nevino-
vaţi când vom sta în faţa lui Dumnezeu pentru a fi judecaţi.)

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 27:17–19. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să afle ce li se va întâmpla celor care nu se pocăiesc sau care nu îndură 
până la sfârşit.
• Din ceea ce aţi citit, de ce au nevoie toţi copiii Tatălui Ceresc de ispăşirea lui Isus Hristos?
• Care este vestea bună pentru noi când ne gândim la faptul că vom sta în faţa Domnului 

pentru a fi judecaţi?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a vârstnicului Jeffrey R. 
Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: 

„«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 bună este că mormântul 
tuturor va fi, într- o bună zi, gol, că sufletele tuturor pot fi, din nou, pure, 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).

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 27:20–21, iar pe membrii clasei să caute 
invitaţia pe care ne- a adresat- o Salvatorul.
• Care este invitaţia Salvatorului din aceste versete?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să se gândească la eforturile lor de a accepta această invitaţie, 
rugaţi- i să răspundă, în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor, 
la întrebările de mai jos. (Puteţi scrie aceste întrebări pe tablă înainte de începerea orei sau 
le puteţi citi, rar, pentru ca respectivii cursanţi să şi le poată scrie.)
• De ce doreşte Salvatorul să vă pocăiţi şi să veniţi la El?
• Cum acceptaţi invitaţia Salvatorului din 3 Nefi 27:20–21?
• Ce puteţi să faceţi astăzi pentru a vă pregăti să staţi fără de păcat în faţa Domnului?
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Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Doctrină şi legăminte 76:40–42. Rugaţi membrii 
clasei să urmărească în scripturi şi să caute să dobândească o înţelegere mai mare despre 
motivul pentru care Evanghelia este vestea cea bună. (Le puteţi sugera cursanţilor să scrie 
D&L 76:40–42 în scripturile lor, lângă 3 Nefi 27:13.)
Mai devreme, în cadrul lecţiei, aţi rugat cursanţii să se gândească la cum s- ar simţi în faţa 
Domnului dacă ar fi vinovaţi de păcat. În acest moment al lecţiei, invitaţi- i să se gândească 
la cum s- ar simţi în faţa Salvatorului acum, când ştiu că au fost făcuţi curaţi prin ispăşirea 
Sa şi prin supunerea faţă de principiile, poruncile şi rânduielile Evangheliei.
• Dacă aţi putea vorbi acum cu Salvatorul, ce I- aţi spune?
• Conform celor studiate astăzi, cum i- aţi putea explica unui prieten vestea cea bună a 

Evangheliei lui Isus Hristos?

3 Nefi 27:23–33
Isus Hristos îi instruieşte pe ucenicii Săi să devină aşa cum este El.
Rezumaţi 3 Nefi 27:23–26 explicând că Salvatorul le- a dat instrucţiuni celor doisprezece 
ucenici nefiţi ai Săi şi i- a învăţat despre responsabilităţile lor. Invitaţi cursanţii să citească, în 
gând, 3 Nefi 27:27 şi să caute porunca pe care El le- a dat- o ucenicilor pentru a- i ajuta să- şi 
îndeplinească rolul de judecători ai poporului.
• De ce este important ca judecătorii poporului să fie ca Salvatorul?
Rugaţi cursanţii să citească 3 Nefi 27:21.
• Ce le- a poruncit Salvatorul ucenicilor să facă?
• Care este relaţia dintre faptul de a face ceea ce a făcut Salvatorul şi acela de a deveni 

ca El?
În timp ce cursanţii discută această întrebare, scrieţi, pe tablă, următorul principiu: Domnul 
Se aşteaptă din partea ucenicilor Săi să facă ceea ce a făcut El şi să devină aşa cum 
este El.
• Care sunt unele dintre modurile în care putem fi ca Salvatorul? Care sunt unele dintre 

lucrurile pe care trebuie să le facem în timp ce urmăm exemplul Său?
• Cum aţi fost binecuvântaţi când aţi încercat să urmaţi exemplul Salvatorului?
Încheiaţi ora depunând mărturie despre binecuvântările care rezultă atunci când ne stră-
duim să devenim ca Isus Hristos.

Depuneţi mărturie 
despre Isus Hristos
Ispăşirea lui Isus Hristos 
este adevărul fundamen-
tal pe care sunt înteme-
iate toate doctrinele şi 
principiile Evangheliei. 
Ea trebuie să reprezinte 
esenţa întregului proces 
de predare şi învăţare 
a Evangheliei. Căutaţi 
ocazii de a depune des 
mărturie despre Isus 
Hristos şi de a- i ajuta pe 
cursanţi să- şi sporească 
dragostea faţă de El şi 
dorinţa de a fi adevăraţi 
ucenici de- ai Săi.
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LeCţIa 133

Comentarii şi informaţii generale
3 Nefi 27:13–21. Evanghelia lui Isus Hristos

Profetul Joseph Smith a explicat mesajul central al 
Evangheliei lui Isus Hristos:

„Principiile fundamentale ale religiei noastre sunt 
incluse în mărturia apostolilor şi profeţilor cu privire 
la Isus Hristos, că El a murit, a fost înmormântat şi S- a 
ridicat din nou, în a treia zi, şi S- a înălţat la cer; şi toate 
celelalte lucruri care ţin de religia noastră sunt numai 
anexe ale acesteia” (Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 
Joseph Smith [2007], p. 51- 52).

Vârstnicul Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a învăţat:

„Cuvântul Evanghelie înseamnă «veste bună». Ves-
tea bună o reprezintă Domnul Isus Hristos şi mesajul 
Său despre salvare. Isus a pus un semn de egal între 
Evanghelie şi, atât misiunea Sa, cât şi slujirea Sa în viaţa 
muritoare. În declaraţia despre misiunea Sa, Isus a spus:

«Aceasta este Evanghelia pe care Eu v- am dat- o vouă 
– cum că Eu am venit pe lume pentru ca să îndeplinesc 
voinţa Tatălui Meu, căci Tatăl Meu M- a trimis pe Mine.

Iar Tatăl Meu M- a trimis pe Mine pentru ca Eu să pot fi 
înălţat pe cruce» [3 Nefi 27:13–14].

Misiunea din viaţa muritoare a Salvatorului este cunos-
cută sub numele de ispăşire.

Slujirea din viaţa muritoare a Salvatorului include tot ce 
a făcut El – învăţăturile Sale, dragostea arătată, atenţia 
acordată rânduielilor, modelele de rugăciune, perse-
verenţa şi multe altele. El a trăit pentru a fi exemplul 
nostru, pe care, în declaraţia despre slujirea Sa, El l- a 
asemănat cu Evanghelia: «Aceasta este Evanghelia 
Mea», a spus El, «… căci lucrurile pe care voi M- aţi 
văzut pe Mine că le fac, pe acelea trebuie să le faceţi şi 
voi» [3 Nefi 27:21]. Astfel, credinţa, pocăinţa, bote-
zul cu apă, foc şi Duhul Sfânt, adunarea celor aleşi şi 
îndurarea până la sfârşit fac toate parte din Evanghe-
lie” („Misionarii în vârstă şi Evanghelia”, Ensign sau 
Liahona, nov. 2004, p. 81).

3 Nefi 27:27. Să devenim ca Isus Hristos.

Preşedintele Ezra Taft Benson ne- a învăţat:

„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. Aceasta 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 Învă-
ţătorul, Isus Hristos. El este calea cea dreaptă, întregul 
adevăr şi viaţa îmbelşugată” („Jesus Christ – Gifts and 
Expectations”, [BYU devotional address, 10 dec. 1974], 
p. 1, speeches.byu.edu).



495

Introducere
Când Isus Hristos i- a întrebat pe fiecare dintre cei doi-
sprezece ucenici nefiţi ai Săi ce doreau de la El, nouă 
dintre ei au cerut să se întoarcă în grabă la El după ce 
slujirea lor pe pământ se va fi terminat. Trei au cerut să 
rămână pe pământ pentru a aduce suflete la El până la 
a Doua Sa Venire. Domnul a onorat ambele categorii de 

dorinţe neprihănite. Mormon a oferit anumite detalii 
despre slujirea celor trei nefiţi şi a împărtăşit, de aseme-
nea, ceea ce Domnul i- a revelat cu privire la schimba-
rea fizică de care au avut parte cei trei nefiţi pentru a 
putea rămâne pe pământ.

LECŢIA 134

3 nefi 28

Sugestii pentru predare

3 Nefi 28:1–11
Isus Hristos le îndeplineşte dorinţele ucenicilor Săi nefiţi.
Invitaţi cursanţii să se gândească ce ar fi răspuns dacă Isus Hristos li S- ar fi arătat şi i- ar 
fi întrebat: „Ce doriţi voi de la Mine?”. Rugaţi- i să- şi scrie răspunsurile în caietele pentru 
seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor. Oferiţi- le ocazia de a împărtăşi ceea ce 
au scris, dacă se simt confortabil să facă aceasta.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 28:1–3 şi să fie atenţi la ceea ce au răspuns cei 
nouă ucenici nefiţi când Domnul le- a adresat această întrebare. După ce cursanţii au spus 
ce au învăţat, întrebaţi:
• Ce sentimente a avut Salvatorul cu privire la dorinţa acestor nouă ucenici?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 28:4–9 şi să fie atenţi la ceea ce şi- au dorit 
ceilalţi trei ucenici de la Salvator. Rugaţi cursanţii să spună ce au aflat. (Ar putea fi util să le 
îndreptaţi atenţia către următoarea afirmaţie din 3 Nefi 28:9: „Aţi dorit ca să puteţi aduce 
sufletele oamenilor la Mine”.)
• Ce sentimente a avut Salvatorul cu privire la dorinţa acestor trei ucenici?
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 28:8–9, ce le- a promis Salvatorul celor trei nefiţi pentru ca 

dorinţele lor neprihănite să poată fi îndeplinite?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 28:10 şi rugaţi membrii clasei să caute 
binecuvântările pe care Domnul le- a promis celor trei nefiţi.
• Ce le- a promis Domnul celor trei nefiţi? Când aţi văzut că faptul de a le sluji altora duce 

la bucurie?
• Ce putem învăţa despre Domnul în 3 Nefi 28:1–10? (Răspunsurile cursanţilor la această 

întrebare pot include faptul că Domnul ne binecuvântează în acord cu dorinţele 
noastre neprihănite şi acela că Domnul este mulţumit când dorim să- i ajutăm pe 
alţii să vină la El.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă importanţa dorinţelor neprihănite, citiţi următoa-
rele declaraţii:
Vârstnicul Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus:
„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” („According to the Desire of 
[Our] Hearts”, Ensign, nov. 1996, p. 21–22).
Preşedintele Brigham Young ne- a învăţat:
„Bărbaţii şi femeile, care doresc să dobândească un loc în împărăţia celestială, îşi vor da 
seama că trebuie să se lupte, în fiecare zi, cu duşmanul tuturor lucrurilor neprihănite” („Re-
marks”, Deseret News, 28 dec. 1864, p. 98).

Evitaţi speculaţiile 
despre cei trei nefiţi
Mulţi au auzit povestiri 
despre presupuse vizite 
ale celor trei nefiţi. În 
loc să împărtăşiţi aceste 
povestiri, predaţi ceea ce 
este predicat în scripturi. 
Amintiţi- vă declaraţia lui 
Mormon conform căreia 
cei trei nefiţi urmau să 
fie printre neamuri şi 
printre iudei, care „nu- i 
vor cunoaşte” (3 Nefi 
28:27–28). Nu discutaţi 
despre povestiri sau alte 
informaţii care nu se gă-
sesc în sursele aprobate 
de Biserică.
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• De ce credeţi că trebuie să ne luptăm, în fiecare zi, pentru ca dorinţele noastre neprihă-
nite să fie împlinite?

• Când aţi simţit că Domnul v- a binecuvântat datorită dorinţelor voastre neprihănite?
Rugaţi cursanţii să se uite la dorinţele pe care le- au scris la începutul lecţiei. Invitaţi- i să 
scrie câteva fraze despre ceea ce vor începe să facă începând de astăzi pentru a se asigura 
că acele dorinţe neprihănite pot fi împlinite.

3 Nefi 28:12–35
Mormon descrie slujirea celor trei nefiţi.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 28:12–16. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să afle ce s- a întâmplat cu ucenicii nefiţi după ce Salvatorul a plecat de 
la ei. Explicaţi că ucenicii au fost schimbaţi la faţă – o schimbare temporară în trupurile lor.
• Potrivit celor relatate în 3 Nefi 28:15, care a fost unul dintre motivele pentru care ucenicii 

au trebuit să fie schimbaţi la faţă? (Pentru „[ca să poată] să vadă lucrurile lui Dumnezeu”.)
Explicaţi că, începând cu 3 Nefi 28:17, citim relatarea făcută de Mormon despre slujirea 
celor trei nefiţi. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 28:17 şi să fie atenţi la ceea ce 
Mormon nu a ştiut despre starea fizică a celor trei nefiţi în momentul în care a scris această 
relatare. (Le puteţi spune cursanţilor că, mai târziu în cadrul lecţiei, vor învăţa mai multe 
despre schimbarea de care au avut parte cei trei nefiţi.)
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 3 Nefi 28:18–23. Rugaţi membrii 
clasei să urmărească în scripturi şi să observe modul în care Domnul i- a binecuvântat pe 
cei trei nefiţi pentru ca ei să- şi poată duce la îndeplinire dorinţele neprihănite.
• Ce au făcut cei trei nefiţi pentru a- şi îndeplini dorinţa de a- i aduce pe alţii la Salvator?
• Cum i- a binecuvântat Domnul pentru ca ei să- şi poată îndeplini dorinţa?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 28:25–32 şi să identifice oamenii care au avut 
parte, precum şi pe cei care urmează să aibă parte de slujirea celor trei nefiţi. Le puteţi 
sugera cursanţilor să marcheze ceea ce găsesc. (Remarcaţi că 3 Nefi 28:27–28 arată unul 
dintre motivele pentru care trebuie să fim atenţi când credem şi împărtăşim poveşti de la 
oameni care pretind să- i fi întâlnit pe cei trei nefiţi: Mormon a spus că oamenii printre care 
slujesc cei trei nefiţi „nu- i vor cunoaşte”.)

3 Nefi 28:36–40
Mormon învaţă despre natura fiinţelor translatate.
Întrebaţi cursanţii dacă au avut vreodată vreo întrebare despre Evanghelie sau dacă au citit 
vreodată ceva în scripturi ce nu au înţeles. Amintiţi- le că, atunci când Mormon a scris pentru 
prima dată despre schimbarea la faţă a celor trei nefiţi, el a spus că nu a înţeles pe deplin 
schimbarea produsă în starea lor fizică de- a lungul slujirii lor pe pământ (vezi 3 Nefi 28:17).
• Către cine vă îndreptaţi, de obicei, când aveţi întrebări despre Evanghelie sau despre 

pasaje scripturale? De ce?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 28:36–37 şi să descopere ce a făcut Mormon 
pentru a găsi răspunsul la întrebarea sa.
• Ce principiu putem învăţa de la Mormon despre cum să dobândim mai multă înţele-

gere? (Deşi cursanţii pot răspunde la această întrebare în diferite moduri, asiguraţi- vă că 
identifică următorul principiu: Când ne lipseşte înţelegerea, trebuie s- o cerem de la 
Tatăl Ceresc şi, astfel, vom primi îndrumare.)

• Care sunt câteva exemple care ilustrează acest principiu?
• Care sunt unele dintre situaţiile în care poate fi nevoie să- I cerem Tatălui Ceresc mai 

multă înţelegere?
Citiţi declaraţia de mai jos, în care preşedintele Spencer W. Kimball scoate în 
evidenţă câteva împrejurări în care trebuie să ne rugăm pentru ajutor:
„Cu toţii avem mare nevoie de ajutorul Său când căutăm să învăţăm adevăru-
rile Evangheliei şi, apoi, să trăim conform lor, când căutăm ajutorul Său în lua-
rea deciziilor majore în viaţa noastră, decizii cu privire la educaţie, căsătorie, 
locul de muncă, locul de reşedinţă, întemeierea şi creşterea familiei noastre, 
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slujirea reciprocă în lucrarea Domnului şi în căutarea iertării Sale şi a protecţiei şi îndrumării 
continue în tot ceea ce facem. Lista nevoilor noastre este lungă, reală şi sinceră…
După o viaţă de rugăciuni, eu cunosc dragostea, puterea şi tăria care rezultă ca urmare a 
rugăciunii sincere. Cunosc bunăvoinţa Tatălui nostru de a ne ajuta în timpul experienţei 
noastre din viaţa muritoare, de a ne învăţa, de a ne conduce, de a ne îndruma. Prin urmare, 
cu multă dragoste, Salvatorul nostru a spus: «Ceea ce spun unuia spun tuturor; rugaţi- vă 
întotdeauna» (D&L 93:49)” („Pray Always”, Ensign, oct. 1981, p. 3, 6).
• Cum vă puteţi mări credinţa în puterea rugăciunii? Când aţi primit voi şi membrii fami-

liei voastre răspunsuri la rugăciunile voastre?
Încurajaţi cursanţii să se îndrepte spre Tatăl Ceresc în rugăciune atunci când caută să înţe-
leagă Evanghelia şi când înfruntă provocările vieţii. Depuneţi mărturie despre binecuvântă-
rile pe care le- aţi primit în viaţa dumneavoastră când I- aţi prezentat Tatălui Ceresc propriile 
provocări şi întrebări.
Explicaţi că schimbarea trăită de cei trei nefiţi se numeşte translatare. Unii dintre sluji-
torii credincioşi ai Domnului au fost translataţi pentru a- şi putea continua slujirea 
pe pământ. Pe măsură ce Mormon a continuat să întrebe despre această schimbare, el a 
învăţat despre natura fiinţelor translatate.
Scrieţi, pe tablă, Fiinţe translatate. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 
28:37–38. Rugaţi membrii clasei să urmărească în scripturi şi să caute ce a învăţat Mormon 
despre schimbarea survenită în trupurile celor trei nefiţi. 
• Ce a învăţat Mormon despre fiinţele translatate? (Rugaţi un cursant să scrie, pe tablă, 

răspunsurile celorlalţi cursanţi. Răspunsurile trebuie să includă faptul că fiinţele transla-
tate nu „[gustă] moartea”, că ele nu simt durere şi că nu au parte de supărare, în afară de 
supărarea pe care o simt din cauza păcatelor lumii.)

• De ce a fost necesară această schimbare în trupurile lor? (Puteţi ruga cursanţii să re-
capituleze 3 Nefi 28:6–7. Schimbarea a fost necesară pentru ca ei să- şi poată îndeplini 
dorinţa neprihănită de a rămâne pe pământ şi de a continua să aducă suflete la Hristos 
până la a Doua Venire a Salvatorului.)

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 28:39–40 şi să caute mai multe informaţii de-
spre fiinţele translatate. În timp ce cursanţii spun ce au aflat, rugaţi un alt cursant să le scrie 
răspunsurile pe tablă. (Răspunsurile trebuie să includă faptul că fiinţele translatate nu pot fi 
ispitite de Satana, că ele sunt purificate şi sfinte, precum şi că „puterile pământului nu [pot] 
să [le] captureze”.) Le puteţi explica faptul că, deşi fiinţele translatate nu suferă durerile 
morţii, ele nu sunt înviate. Ele nu vor avea parte de acea „schimbare şi mai mare” până în 
ziua judecăţii, când vor trece rapid de la starea de fiinţe muritoare la cea de fiinţe nemuri-
toare – „într- o clipă” (vezi 3 Nefi 28:8, 40).
Încheiaţi depunându- vă mărturia despre principiile şi doctrinele discutate în clasă. Invitaţi 
cursanţii să acţioneze conform îndemnurilor pe care le- au primit de la Spirit.

Comentarii şi informaţii generale
3 Nefi 28. Schimbarea la faţă şi translatarea.

Cei trei nefiţi au fost schimbaţi la faţă şi translataţi. 

Schimbarea la faţă, care este menţionată în 3 Nefi 
28:13–17, este „starea persoanelor care, temporar, 
îşi schimbă înfăţişarea şi natura – şi anume, se înalţă 
la un nivel spiritual mai ridicat – astfel încât ele pot 
îndura prezenţa şi slava fiinţelor cereşti” (Ghidul pen-
tru scripturi, „Schimbarea la faţă”, scriptures.lds.org; 
vezi, de asemenea, D&L 67:11; Moise 1:11). Scripturile 
relatează despre oameni care au fost schimbaţi la 
faţă, incluzându- i pe Moise (vezi Moise 1:9–11); pe Isus 

Hristos, Petru, Iacov şi Ioan (vezi Matei 17:1–8); şi pe 
Joseph Smith (vezi Joseph Smith – Istorie 1:14–20).

Fiinţele translatate sunt „persoane care sunt schimbate 
astfel încât să nu aibă experienţa durerii sau a morţii, 
până la învierea lor în viaţa nemuritoare” (Ghidul pen-
tru scripturi, „Fiinţe schimbate, scriptures.lds.org; vezi, 
de asemenea, 3 Nefi 28:7–9, 20–22, 37–40). Scopul lor 
este să aducă suflete la Hristos (vezi 3 Nefi 28:9). Scriptu-
rile cuprind relatări despre oameni care au fost transla-
taţi, incluzându- i pe Enoh (vezi Genesa 5:24; Evrei 11:5), 
pe Moise (vezi Alma 45:19), pe Ilie (vezi 2 Împăraţi 2:11), 
precum şi pe Ioan cel iubit (vezi Ioan 21:22–23; D&L 7).
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Introducere
În timp ce Mormon îşi încheia relatarea despre vizita 
Salvatorului printre nefiţi, el a explicat că aducerea la 
lumină a Cărţii lui Mormon avea să fie un semn că Dom-
nul Îşi împlineşte legământul făcut cu cei din casa lui 
Israel. El a avertizat, de asemenea, că cei care resping 

lucrările lui Dumnezeu vor avea parte de judecăţile lui 
Dumnezeu. La final, el a consemnat invitaţia pe care 
Salvatorul a adresat- o tuturor oamenilor de a se pocăi şi 
de a fi număraţi alături de cei din casa lui Israel.

LECŢIA 135

3 nefi 29–30

Sugestii pentru predare

3 Nefi 29
Mormon depune mărturie că Domnul Îşi va îndeplini, în zilele din urmă, 
legământul făcut cu cei din casa lui Israel.
Desenaţi, pe tablă, următorul tabel, înainte de începerea orei (sau pregătiţi- l sub forma 
unor foi de prezentare pentru fiecare cursant):

  1. neamuri  a. două înţelesuri: (1) descendenţii profetului 
Iacov (Israel) din Vechiul testament, cu care 
Domnul a făcut legăminte şi, (2) adevăraţii 
credincioşi în Isus Hristos care au făcut legă-
minte cu Dumnezeu

  2. Casa lui Israel  b. o promisiune făcută celor credincioşi care 
cuprindea binecuvântări ale evangheliei, 
autoritatea preoţiei, familii eterne şi o ţară a 
moştenirii

  3. a dispreţui  c. două înţelesuri: (1) oameni care nu au o des-
cendenţă israelită sau iudaică şi, (2) oameni 
care nu au evanghelia în viaţa lor

  4. Legământul Domnului cu Israel  d. tristeţe şi regret profunde

  5. Vai  e. a dispreţui sau respinge cu dispreţ sau lipsă 
de respect

Începeţi ora invitându- i pe cursanţi să asocieze cuvintele din prima coloană a tabelului cu 
definiţiile corecte din cea de- a doua coloană (răspunsuri: 1- c, 2- a, 3- e, 4- b, 5- d). În timp ce 
cursanţii îşi fac cunoscute răspunsurile, asiguraţi-vă că înţeleg fiecare definiţie. Puteţi face 
aceasta invitându- i pe cursanţi să explice definiţiile cu propriile lor cuvinte sau folosind 
fiecare cuvânt sau expresie într- o propoziţie sau frază. Informaţi- i pe cursanţi că aceste 
definiţii îi vor ajuta să înţeleagă mai bine 3 Nefi 29–30.
Explicaţi că, după ce Mormon a scris despre vizita Salvatorului făcută nefiţilor, el a profeţit 
despre îndeplinirea, în zilele din urmă, a promisiunilor Domnului. Întrebaţi cursanţii dacă 
au văzut vreodată îndeplinirea vreunei promisiuni divine, indiferent dacă s- a întâmplat 
în scripturi, prin intermediul unui profet, prin Duhul Sfânt sau printr- o binecuvântare a 
preoţiei. Invitaţi câţiva cursanţi să- şi relateze experienţele, însă reamintiţi- le că nu trebuie 
să împărtăşească experienţe care sunt prea personale.
• De ce credeţi că unii oameni se îndoiesc de faptul că Dumnezeu Îşi va ţine promisiunile?
• Cum ştiţi că Dumnezeu Îşi ţine promisiunile?
Scrieţi, pe tablă, cuvintele Când şi Atunci. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 29:1–
3 şi să caute cuvintele scrise pe tablă. Explicaţi că aceste cuvinte îi vor ajuta să identifice un 

Urmărirea progresului 
în ceea ce priveşte 
obiectivele şi 
însărcinările
În cadrul lecţiei 131, i- aţi 
încurajat pe cursanţi să 
scrie despre experienţe 
care i- au întărit spiritual. 
Înainte de a începe lecţia 
de astăzi, luaţi în calcul 
faptul de a le aminti de 
această însărcinare. Le 
puteţi oferi, de aseme-
nea, ocazia de a vorbi 
despre modul în care 
au beneficiat de faptul 
că îşi consemnează 
experienţele.
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eveniment care le va arăta că Domnul Îşi ţine, în zilele din urmă, promisiunile făcute casei 
lui Israel. (Poate fi util să le explicaţi că expresia „aceste spuse” din 3 Nefi 29:1 se referă la 
scrierile cuprinse în Cartea lui Mormon.)
• Cum aţi rezuma profeţia consemnată în aceste versete? (Cursanţii pot folosi diferite cu-

vinte, însă trebuie să identifice următorul adevăr: Apariţia Cărţii lui Mormon este un 
semn că Dumnezeu Îşi îndeplineşte legământul de a aduna Israelul în zilele din 
urmă. Îi puteţi încuraja pe cursanţi să marcheze acest adevăr în rezumatul capitolului 
aferent lui 3 Nefi 29.)

Invitaţi cursanţii să- şi ridice exemplarele Cărţii lui Mormon. Explicaţi- le că ţin în mână 
împlinirea profeţiei lui Mormon şi că pot fi siguri că Domnul Îşi pregăteşte oamenii pentru 
venirea Sa. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a vârstnicului 
Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„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 binecuvântat pe noi şi i- a binecuvân-
tat pe alţii din întreaga 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).
• Cum consideraţi faptul că avem Cartea lui Mormon ca o dovadă că Dumnezeu Îşi va ţine 

promisiunile?
Scrieţi, pe tablă, următoarea întrebare: De ce sunt interesaţi sfinţii din zilele din urmă de 
legământul Domnului cu cei din casa lui Israel? Rugaţi cursanţii să fie atenţi la răspunsurile 
pentru această întrebare în timp ce citiţi declaraţia de mai jos a vârstnicului Russell M. Ne-
lson, care enumeră promisiunile care fac parte din legământul Domnului cu oamenii Săi. 
(Puteţi să- i oferiţi fiecărui cursant câte un exemplar al acestei declaraţii.)
„Legământul pe care Dumnezeu l- a făcut cu Avraam şi pe care l- a reafirmat mai târziu lui 
Isaac şi Iacov… conţinea mai multe promisiuni, inclusiv că:
• Isus Hristos avea să Se nască din urmaşii lui Avraam;
• urmaşii lui Avraam urmau să fie numeroşi, primind dreptul de a se înmulţi etern, pre-

cum şi acela de a deţine preoţia;
• Avraam avea să devină părintele multor naţiuni;
• anumite pământuri urmau să fie moştenite de urmaşii lui;
• toate neamurile pământului vor fi binecuvântate prin seminţia sa;
• legământul va fi nepieritor – chiar până la «al miilea neam».
Unele dintre aceste promisiuni au fost îndeplinite; altele încă aşteaptă să fie îndeplinite…
Unii dintre noi sunt descendenţii direcţi ai lui Avraam; alţii sunt adunaţi în familia sa prin 
adopţie. Domnul nu face nicio diferenţă. Împreună primim aceste binecuvântări promise – 
dacă Îl căutăm pe Domnul şi ne supunem poruncilor Sale…
Brigham Young a spus: «Toţi sfinţii din zilele din urmă intră în noul şi nepieritorul legământ 
atunci când devin membri ai acestei Biserici»”(„Legăminte”, p. 87–88; citând din Teachings 
of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], p. 62).
• Folosind ceea ce aţi învăţat din declaraţia vârstnicului Nelson, cum aţi putea să răspundeţi 

la întrebarea de pe tablă? (Cursanţii pot da diferite răspunsuri, însă asiguraţi- vă că iden-
tifică următorul adevăr: Sfinţii din zilele din urmă fac parte din poporul de legământ 
al Domnului, iar noi avem responsabilitatea de a binecuvânta toate naţiunile.)

• Cum caută sfinţii din zilele din urmă să binecuvânteze naţiunile pământului?
• Ce rol are Cartea lui Mormon în aceste eforturi?
Faceţi referire la termenii a dispreţui şi vai din cadrul activităţii de asociere. Explicaţi că 
Mormon a ştiut că, în zilele din urmă, vor fi oameni care vor dispreţui Cartea lui Mormon 
şi celelalte dovezi ale împlinirii legământului Domnului cu poporul Său. Rugaţi cursanţii să 
citească, în gând, 3 Nefi 29:4–9 şi să afle ce se va întâmpla cu cei care Îl dispreţuiesc pe Sal-
vator şi care dispreţuiesc faptele Sale. După ce cursanţii explică ce au aflat, le puteţi sugera 
să- şi scrie în scripturi următorul adevăr: Necazul va veni asupra celor care- L tăgăduiesc 
pe Isus Hristos şi care tăgăduiesc lucrările Sale.
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• De ce este necazul o consecinţă firească a dispreţuirii Salvatorului şi a faptelor Sale?
• Cum i- aţi răspunde cuiva care spune că Domnul nu vorbeşte omului sau nu înfăptuieşte 

minuni?
• Cum putem să recunoaştem şi să apreciem mai bine, în viaţa noastră, pe Domnul şi 

faptele Sale?

3 Nefi 30
Domnul îndeamnă neamurile să se pocăiască şi să vină la El.
Faceţi referire la termenul neamuri din cadrul activităţii de asociere. Informaţi cursanţii că, 
în 3 Nefi 30, Mormon a îndeplinit o poruncă a Domnului, aceea de a consemna o invitaţie 
a lui Isus Hristos adresată în mod special neamurilor, sau oamenilor care nu au Evanghe-
lia în viaţa lor. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 30:1–2 şi să caute cât de multe 
invitaţii adresate neamurilor pot. După ce cursanţii au spus ce au găsit, întrebaţi:
• Care dintre aceste invitaţii credeţi că ar putea fi un rezumat al tuturor celorlalte? (Invita-

ţia de a veni la Hristos include pocăinţa, botezul, primirea Duhului Sfânt şi faptul de a fi 
numărat alături de poporul Domnului.) 

• Ce binecuvântări le promite Isus Hristos neamurilor dacă vor veni la El? (Iertarea păcate-
lor, faptul de a fi plini de Duhul Sfânt şi acela de a fi număraţi alături de poporul Său.)

• De ce este o binecuvântare faptul de a fi numărat alături de poporul Domnului?
Scrieţi, pe tablă, următorul principiu: Dacă venim la Hristos, vom fi număraţi alături de 
poporul Său. Explicaţi că, deşi 3 Nefi 30:2 se adresează celor care nu sunt membri ai Biseri-
cii, putem folosi invitaţia lui Isus Hristos pentru a ne evalua eforturile de a ţine legămintele 
pe care le- am făcut cu Dumnezeu. Depuneţi mărturie despre binecuvântările care rezultă 
ca urmare a ţinerii legămintelor noastre şi a poruncilor Domnului.

Recapitulare 3 Nefi
Alocaţi- vă timp pentru a ajuta cursanţii să recapituleze cartea 3 Nefi. Rugaţi- i să se gân-
dească la ceea ce au învăţat din această carte, atât la seminar, cât şi prin studiul personal al 
scripturilor. Dacă este necesar, invitaţi- i să treacă repede în revistă unele dintre rezumatele 
capitolelor din 3 Nefi pentru a- i ajuta să- şi aducă aminte. După ce le- aţi acordat suficient 
timp, invitaţi mai mulţi cursanţi să împărtăşească ceva din 3 Nefi care i- a inspirat sau care 
i- a ajutat să aibă o credinţă mai mare în Isus Hristos.

Recapitularea scripturilor de bază
Daţi- i fiecărui cursant câte o foaie albă de hârtie. Invitaţi- i să scrie o scrisoare către cineva 
(fie imaginar, fie cineva pe care îl cunosc) care nu este membru al Bisericii. Sugeraţi- le să 
cerceteze fragmentele cu scripturi de bază pentru adevăruri pe care le pot folosi pentru a 
invita destinatarul să vină la Hristos şi să fie numărat alături de poporul Său. Rugaţi câţiva 
cursanţi să împărtăşească ce au scris.
Notă. Durata acestei lecţii vă poate permite să alocaţi timp pentru a desfăşura această 
activitate. Pentru alte activităţi pentru recapitularea scripturilor de bază, consultaţi anexa de 
la sfârşitul acestui manual.

Comentarii şi informaţii generale
3 Nefi 30:1–2. Adunarea lui Israel

Preşedintele Spencer W. Kimball ne- a învăţat:

„Adunarea lui Israel constă în faptul de deveni membru 
al adevăratei Biserici şi de a dobândi o cunoaştere a 
Dumnezeului cel Adevărat… Prin urmare, orice om care 

a acceptat Evanghelia restaurată, care caută acum să- L 
preaslăvească pe Domnul în propria sa limbă şi alături 
de sfinţii din naţiunea în care trăieşte, s- a supus legii 
privind adunarea lui Israel şi este moştenitor al tuturor 
binecuvântărilor promise sfinţilor în aceste zile din 
urmă” (The Teachings of Spencer W. Kimball, redactate 
de Edward L. Kimball [1982], p. 439).
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Introducere
Deşi în 3 Nefi 23–30 sunt multe principii preţioase, prima jumă-
tate a acestei lecţii se concentrează asupra a ceea ce cursanţii 
pot învăţa din 3 Nefi 24–25 despre pregătirea pentru a Doua Ve-
nire a lui Isus Hristos. A doua jumătate a lecţiei se concentrează 
asupra principiilor din 3 Nefi 27 care îi pot ajuta pe cursanţi să se 
gândească la ceea ce înseamnă să fie ucenici ai lui Isus Hristos şi 
la cum pot fi mai asemănători Lui.

Sugestii pentru predare

3 Nefi 23–26
Isus Hristos cel Înviat le explică nefiţilor scripturile.
Invitaţi cursanţii să dea exemple de evenimente care necesită 
pregătiri speciale de- a lungul unei perioade de timp. (Exemplele 
pot include o întrecere sportivă pe distanţă lungă, un concert 
de muzică sau o piesă de teatru.) Rugaţi cursanţii să descrie ce 
i s- ar putea întâmpla cuiva care ar încerca să participe la aceste 
evenimente fără pregătirea necesară.

Invitaţi un cursant să citească 3 Nefi 24:2, iar apoi întrebaţi- i pe 
membrii clasei ce eveniment prevestea profetul Maleahi. Odată 
ce cursanţii au identificat „ziua venirii Lui” ca a Doua Venire 
a lui Isus Hristos, invitaţi- i să marcheze întrebarea adresată de 
Maleahi: „Dar cine va putea să sufere ziua venirii Lui; şi cine va 
sta în picioare atunci când El Se va arăta?”.

Întrebaţi: De ce este aceasta o întrebare importantă asupra 
căreia trebuie să cugete cei care trăiesc în zilele din urmă?

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea explicaţie 
a preşedintelui Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie, cu privire 
la modul în care plata zeciuielii ne poate ajuta să fim pregătiţi 
pentru a Doua Venire a Salvatorului:

„Prin decizia noastră de a fi plătitori integrali ai zeciuielii şi prin 
eforturile consecvente, vom fi întăriţi în credinţa noastră şi, în 
timp, inimile noastre vor fi mai liniştite. Acea schimbare din ini-
mile noastre prin ispăşirea lui Isus Hristos, mai presus de oferirea 
banilor sau a bunurilor noastre, face posibil ca Domnul să pro-
mită protecţie plătitorilor integrali în ultimele zile. Noi ne putem 

Lecţia pentru studiul acasă
3 Nefi 23–30 (unitatea 27)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat 3 Nefi 23–30 (unita-
tea 27) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei 
dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (3 Nefi 23)
Cursanţii au continuat să studieze cuvintele adresate de 
Isus Hristos nefiţilor. Ei au învăţat că Salvatorul le- a poruncit 
oamenilor să cerceteze cu sârguinţă cuvintele lui Isaia şi ale 
celorlalţi profeţi. Când Salvatorul i- a dojenit pe oameni că nu 
au ţinut cronici exacte ale propriei lor istorii spirituale, cur-
sanţii au învăţat că, atunci când ne consemnăm experienţele 
spirituale, Îl invităm pe Domnul să ne dea mai multă revelaţie.

Ziua 2 (3 Nefi 24–26)
În timp ce cursanţii au cugetat asupra cuvintelor lui Maleahi 
pe care Isus Hristos le- a împărtăşit nefiţilor, li s- a amintit că, 
la a Doua Venire a Salvatorului, El îi va purifica pe oamenii 
Săi şi îi va judeca pe cei ticăloşi. Continuarea cugetării asupra 
principiului zeciuielii şi asupra profeţitei întoarceri a lui Ilie în 
zilele din urmă i- a ajutat pe cursanţi să înţeleagă faptul că, 
dacă ne întoarcem la Domnul, El Se va întoarce către noi şi 
că, atunci când inimile noastre sunt întoarse către strămoşii 
noştri, ajutăm la pregătirea pământului pentru a Doua Venire 
a lui Isus Hristos. Explicaţia lui Mormon cu privire la motivul 
pentru care el nu a inclus toate învăţăturile Salvatorului date 
nefiţilor i- a ajutat pe cursanţi să descopere că, atunci când 
credem ceea ce a revelat Dumnezeu, noi ne pregătim să 
primim revelaţii mai mari.

Ziua 3 (3 Nefi 27)
Când cei doisprezece ucenici nefiţi au continuat să se roage şi 
să postească, Salvatorul i- a vizitat şi le- a explicat că adevărata 
Biserică a lui Isus Hristos poartă numele Lui şi este clădită pe 
Evanghelia Sa. Din ceea ce Salvatorul i- a învăţat pe ucenicii 
Săi, cursanţii au învăţat, de asemenea, că temelia Evangheliei 
lui Isus Hristos o reprezintă faptul că El a făcut voia Tatălui 
Său realizând ispăşirea. Cu această înţelegere a Evangheliei, 
cursanţii au mai învăţat că, dacă trăim conform principiilor 
Evangheliei, putem sta fără de pată în faţa lui Dumnezeu în 
ziua cea din urmă.

Ziua 4 (3 Nefi 28–30)
Când Isus Hristos cel Înviat le- a îndeplinit dorinţele ucenicilor 
Săi nefiţi, cursanţii au învăţat că Domnul ne binecuvântează 

în acord cu dorinţele noastre neprihănite. Din exemplul dat 
de Mormon de a- I cere Domnului mai multă cunoaştere 
despre cei trei nefiţi, cursanţii au învăţat că, dacă- I cerem 
Domnului înţelegere, vom primi revelaţie. Încheierea pe care 
Mormon a făcut- o relatării despre slujirea Salvatorului în 
rândul nefiţilor i- a învăţat pe cursanţi că aducerea la lumină 
a Cărţii lui Mormon este un semn că Domnul Îşi împlineşte 
legământul făcut cu cei din casa lui Israel şi că, dacă venim la 
Hristos, putem fi număraţi alături de oamenii Săi.
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încrede că vom fi pregătiţi pentru acea binecuvântare, dacă ne 
angajăm acum să plătim o zeciuială întreagă şi suntem consec-
venţi în a face aceasta” („Pregătirea spirituală: începeţi devreme 
şi fiţi consecvenţi”, Ensign sau Liahona, nov. 2005, p. 40).

Întrebaţi: Conform spuselor preşedintelui Eyring, cum ne poate 
ajuta plata zeciuielii să ne pregătim să- L întâlnim pe Salvator?

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, profeţia lui Maleahi 
despre venirea lui Ilie din 3 Nefi 25:5–6. Pentru a- i ajuta să înţe-
leagă mai bine cum îi poate influenţa împlinirea acestei profeţii, 
invitaţi un cursant să citească următoarea invitaţie a vârstnicului 
David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Îi invit pe tinerii Bisericii să înveţe şi să trăiască experienţa ofe-
rită de spiritul lui Ilie…

Când răspundeţi cu credinţă acestei invitaţii, inimile voastre 
se vor întoarce spre strămoşi. Promisiunile făcute lui Avraam, 
Isaac şi Iacov vor fi întipărite în inimile voastre… Dragostea şi 
recunoştinţa voastră faţă de strămoşii voştri se vor mări. Mărturia 
voastră despre Salvator şi convertirea la El vor deveni profunde şi 
statornice. Iar eu vă promit că veţi fi protejaţi împotriva influenţei 
tot mai intense a duşmanului. Pe măsură ce participaţi la această 
lucrare sfântă şi o îndrăgiţi, veţi fi protejaţi în tinereţea voastră şi 
pe tot parcursul vieţii voastre” („Inimile copiilor se vor întoarce”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 26–27).

Întrebaţi: Ce experienţe aţi avut înfăptuind lucrarea de întocmire 
a istoriei familiei şi lucrările din templu care v- au întărit spiritual?

3 Nefi 27–30
Isus Hristos dezvăluie numele şi caracteristicile cheie ale Bisericii 
Sale şi îndeplineşte dorinţele ucenicilor Săi; Mormon îşi încheie 
cronica despre slujirea Salvatorului printre nefiţi.
Scrieţi, pe tablă, următoarea declaraţie a profetului Joseph Smith 
(puteţi face aceasta înainte de începerea orei şi s- o acoperiţi 
până în acest moment al lecţiei). Rugaţi un cursant să citească 
această declaraţie cu glas tare. (Această declaraţie se găseşte în 
Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 51).

„Principiile fundamentale ale religiei noastre sunt incluse în 
mărturia apostolilor şi profeţilor cu privire la Isus Hristos, că El a 
murit, a fost înmormântat şi S- a ridicat din nou, în a treia zi, şi 
S- a înălţat la cer” (Joseph Smith).

Explicaţi că, aşa cum a declarat profetul Joseph Smith, Salvatorul 
i- a învăţat pe nefiţi că esenţa Evangheliei Sale este reprezentată 
de sacrificiul Său ispăşitor. Scrieţi, pe tablă, următorul adevăr: 
Temelia Evangheliei lui Isus Hristos este aceea că El a făcut 
voia Tatălui Său înfăptuind ispăşirea.

Invitaţi cursanţii să parcurgă repede 3 Nefi 27 şi să identifice 
expresiile prin care Salvatorul a predicat această doctrină. Rugaţi 
cursanţii să împărtăşească fragmentele pe care le- au descoperit.

Explicaţi că 3 Nefi 27:16–20 conţine învăţăturile Salvatorului 
despre modul în care putem invita puterea ispăşirii Sale în viaţa 
noastră. Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie: Dacă noi…, 
atunci noi… Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 3 Nefi 27:20 
şi să caute cuvinte sau expresii pe care le pot folosi pentru a 

completa spaţiile libere de pe tablă. Întrebaţi: Cum ne poate 
ajuta urmarea acestui principiu să fim adevăraţi ucenici ai lui Isus 
Hristos?

Explicaţi- le membrilor clasei că provocarea supremă şi apogeul 
uceniciei noastre se află în 3 Nefi 27:21, 27. Invitaţi cursanţii să 
citească, în gând, aceste versete. În timp ce citesc, scrieţi, pe 
tablă, următoarea afirmaţie: Domnul Isus Hristos Se aşteaptă din 
partea ucenicilor Săi să facă ceea ce a făcut El şi să devină…

Întrebaţi cursanţii cum ar completa această afirmaţie, 
bizuindu- se pe ceea ce au citit în 3 Nefi 27:27. (În timp ce 
cursanţii răspund, completaţi afirmaţia de pe tablă după cum 
urmează: Domnul Isus Hristos Se aşteaptă din partea uceni-
cilor Săi să facă ceea ce a făcut El şi să devină aşa cum este 
El.) Citiţi, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedintelui 
James E. Faust, din Prima Preşedinţie:

„Să luăm în considerare câteva dintre lucrurile pe care le- a făcut 
Isus şi pe care noi, cu toţii, le putem lua ca exemplu.

1. Isus «umbla din loc în loc, făcea bine» [Faptele apostolilor 
10:38]. Noi, cu toţii, putem face bine în fiecare zi – pentru un 
membru al familiei, un prieten sau chiar pentru un străin – dacă 
vom căuta acele ocazii.

2. Isus era Păstorul cel bun care a vegheat asupra oilor Sale şi 
S- a preocupat de cele care erau pierdute. Noi îi putem căuta pe 
cei singuri sau pe aceia care sunt mai puţin activi şi ne putem 
împrieteni cu ei.

3. Isus a avut milă de mulţi, inclusiv de sărmanul lepros. Şi noi 
putem avea milă de alţii. În Cartea lui Mormon, ni se aminteşte 
că trebuie «să [jelim] împreună cu cei care jelesc» [Mosia 18:9].

4. Isus a depus mărturie despre misiunea Sa divină şi despre 
lucrarea măreaţă a Tatălui Său. Ceea ce putem face noi este să 
fim «martorii lui Dumnezeu în toate timpurile» [Mosia 18:9]” 
(„Ucenicia”, Ensign sau Liahona, nov. 2006, p. 21).

Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi sau în grupuri mici. Invi-
taţi fiecare echipă sau grup să scrie două sau trei modalităţi prin 
care pot implementa în viaţa lor cele patru sugestii ale preşedin-
telui Faust.

După ce au terminat, invitaţi fiecare echipă sau grup să împăr-
tăşească, pe rând, câte o idee din lista sa. Scrieţi, pe tablă, ideile 
lor despre cum putem să facem ceea ce a făcut Salvatorul şi cum 
putem deveni mai asemănători Lui. Invitaţi cursanţii să- şi ia, în 
linişte, angajamentul de a pune în practică una sau două dintre 
aceste idei în timpul săptămânii care urmează. Depuneţi- vă 
mărturia că putem deveni toţi ca Salvatorul, dacă ne exercităm 
credinţa în El.

Unitatea următoare (4 Nefi 1–Mormon 8)
Încurajaţi cursanţii să caute, în timp ce studiază unitatea ur-
mătoare, răspunsuri pentru următoarele întrebări: Cum poate 
un popor paşnic şi prosper să ajungă să fie ticălos? Cum a fost 
posibil ca nefiţii, care au fost cei mai prosperi şi fericiţi oameni 
care au existat vreodată pe pământ, să devină complet ticăloşi? 
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Mormon?
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al patrulea nefi: Cartea lui nefi
De ce studiem această carte?
Pe măsură ce cursanţii studiază 4 Nefi, 
ei vor învăţa despre binecuvântările pe 
care le primesc oamenii care sunt uniţi 
în trăirea conform Evangheliei lui Isus 
Hristos. După slujirea Salvatorului printre 
urmaşii lui Lehi, toţi oamenii din ţară au 
fost convertiţi. Ca urmare a supunerii faţă 
de porunci, ei au avut pace, prosperitate 
şi mari binecuvântări spirituale. Mormon 
a spus: „Cu siguranţă nu a putut să fie 
nici un popor mai fericit printre toate po-
poarele care au fost făcute de către mâna 
lui Dumnezeu”(4 Nefi 1:16). Cursanţii vor 
învăţa, de asemenea, lecţii importante din 
declinul treptat al oamenilor spre o stare 
de ticăloşie.

Cine a scris această carte? 
Mormon a compilat şi prescurtat cronicile 
a patru autori pentru a crea cartea 4 Nefi. 
Primul dintre aceştia este Nefi, după care 
a fost numită cartea. Nefi a fost fiul lui 
Nefi, care a fost unul dintre cei doispre-
zece ucenici aleşi de Domnul în timpul 
slujirii Sale printre urmaşii lui Lehi (vezi 
3 Nefi 11:18–22; 12:1). Ceilalţi trei autori 
au fost: Amos, fiul lui Nefi, şi fii lui Amos, 
Amos şi Amaron (vezi 4 Nefi 1:19, 21, 47).

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Mormon nu a adresat cartea 4 Nefi 
unei anumite categorii de cititori şi nu a 
menţionat de ce a scris această carte. Cu 
toate acestea, această carte contribuie la 
scopurile principale ale Cărţii lui Mormon 
– de a depune mărturie despre faptul că 
Isus este Hristosul şi de a face cunoscute 

legămintele Domnului (vezi pagina de 
titlu a Cărţii lui Mormon). Acest lucru este 
realizat prin ilustrarea binecuvântărilor 
care rezultă atunci când oamenii se po-
căiesc, vin la Isus Hristos şi fac legăminte 
cu El. Arată, de asemenea, consecinţele 
distructive care au loc atunci când oamenii 
Îl reneagă pe Salvator şi Evanghelia Sa şi 
abandonează legămintele făcute.

Când şi unde a fost scrisă?
Cronicile originale folosite ca surse pentru 
cartea 4 Nefi probabil au fost scris între 
anii 34 d.H. şi 321 d.H. Mormon a pres-
curtat aceste cronici între 345 d.H. şi 385 
d.H. Mormon nu a specificat locul în care 
se afla atunci când a compilat această 
carte.

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
acestei cărţi?
În doar 49 de versete, în cartea 4 Nefi, 
este relatată o perioadă de aproxima-
tiv 300 de ani – aproape o treime din 
întreaga istorie nefită relatată în Cartea 
lui Mormon. Exprimarea concisă a cărţii 
4 Nefi contribuie, de asemenea, la mesajul 
puternic al acesteia. Aceasta subliniază 
succint contrastul dintre neprihănirea 
oamenilor, imediat după slujirea Salvato-
rului printre ei şi răutatea lor după patru 
generaţii. Primele 18 versete ale cărţii ilus-
trează binecuvântările de care se bucură 
o societate care este clădită pe Evanghelia 
lui Isus Hristos. Versetele următoare oferă 
o mărturie despre efectele distrugătoare 
ale mândriei, arătând modul în care 
această societate a slăbit treptat, până 

când a fost aproape în întregime distrusă 
din cauza păcatului.

Rezumat
4 Nefi 1:1–18 După slujirea lui Isus 
Hristos, toţi oamenii din ţară sunt 
convertiţi şi botezaţi. Oamenii 
nu mai sunt divizaţi în nefiţi şi 
lamaniţi. Ei au „toate lucrurile în 
comun” (4 Nefi 1:3), trăiesc expe-
rienţa multor miracole, prosperă 
şi se bucură de unitate şi fericire 
timp de 110 ani.

4 Nefi 1:19–34 Nefi moare şi fiul 
său, Amos, păstrează cronicile. 
Amos, mai târziu, îi dă cronicile 
fiului său, Amos. Mulţi oameni 
îi permit lui Satana să „[pună] 
stăpânire pe inimile lor”(4 Nefi 
1:28). Diviziuni, mândrie şi bise-
rici false apar printre oameni. 
Ticăloşii încep să- i persecute pe 
membrii Bisericii adevărate şi pe 
„ucenicii lui Isus care rămăseseră 
cu ei” (4 Nefi 1:30).

4 Nefi 1:35–49 Oamenii sunt divi-
zaţi din nou în nefiţi şi lamaniţi.
Lamaniţii se răzvrătesc, cu bună 
ştiinţă, împotriva Evangheliei şi 
întemeiază combinaţia secretă a 
lui Gadianton. În cele din urmă, 
nefiţii devin, de asemenea, 
ticăloşi. Amos moare şi fratele 
său, Amaron, păstrează cronicile 
o perioadă de timp, până când 
este constrâns de Duhul Sfânt să 
le ascundă.
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4 Nefi 1:1–18
Toţi oamenii sunt convertiţi şi se bucură de pace şi fericire.
Înainte de a începe ora, dacă este posibil, pregătiţi câte două coli de hârtie pentru fiecare 
cursant – una albă şi una de altă culoare (câte jumătate din fiecare coală este suficient). 
Aşezaţi jumătăţile de coli albe pe pupitrele sau pe scaunele cursanţilor înainte de sosirea 
lor. Puneţi deoparte jumătăţile de coli de hârtie colorată pentru a fi folosite mai târziu în 
timpul lecţiei. Scrieţi următoarea întrebare pe tablă: Ce vă face cu adevărat fericiţi? Pe mă-
sură ce sosesc cursanţii, invitaţi- i să scrie pe tablă răspunsurile la întrebare.
Începeţi lecţia discutând despre răspunsurile pe care le- au scris pe tablă. Adresaţi cursanţi-
lor următoarele întrebări:
• Care este diferenţa dintre lucrurile care ne oferă fericire vremelnică şi lucrurile care ne 

conduc spre fericire nepieritoare? (Pe măsură ce cursanţii răspund, subliniaţi faptul că 
adevărata fericire nu poate fi găsită în lucruri temporale, precum popularitatea, bogăţiile 
şi bunurile materiale.)

Explicaţi că 4 Nefi reprezintă o cronică a mai multor generaţii ale urmaşilor lui Lehi care 
au trăit ulterior vizitei lui Isus Hristos. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 4 Nefi 1:16 şi 
să identifice modul în care Mormon i- a descris pe oamenii care au trăit după aproximativ 
100 de ani de la vizita Salvatorului. Cereţi- le cursanţilor să marcheze fraza „cu siguranţă nu 
a putut să fie niciun popor mai fericit”. Invitaţi cursanţii să scrie cu siguranţă nu a putut să 
fie niciun popor mai fericit în partea de sus a bucăţii de hârtie albă pe care le- aţi dat- o. Apoi 
cereţi- le să deseneze un cerc mare în mijlocul hârtiei.

Rugaţi- i pe cursanţi să citească 4 Nefi 1:1–2, căutând ceea ce au făcut oamenii pentru a face 
această bucurie posibilă. Rugaţi- i să noteze ceea ce au găsit în interiorul cercului. (Răspun-
surile ar putea include: oamenii s- au pocăit, au fost botezaţi, L- au primit pe Duhul Sfânt şi 
erau „cu toţii convertiţi la Domnul”. 
• Ce înseamnă să fii convertit?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă modul în care convertirea înseamnă mai mult decât 
a avea mărturie sau decât a fi membru al Bisericii, invitaţi un cursant să citească cu glas 

Captaţi atenţia 
cursanţilor pe 
măsură ce sosesc.
Identificaţi modalităţi de 
a- i ajuta pe cursanţi să 
se gândească la lecţie de 
îndată ce intră în clasă. 
Scrieţi o întrebare pe 
tablă sau expuneţi un 
obiect sau o ilustraţie. 
Acestea îi ajută pe cur-
sanţi să fie atenţi şi să- şi 
pregătească mintea şi 
inima pentru a învăţa.

Cu siguranţă nu a putut să fie niciun  
popor mai fericit

oamenii s- au pocăit, 
au fost botezaţi, au 
primit Duhul Sfânt şi 
erau „cu toţii conver-

tiţi la Domnul”. 

LECŢIA 136

4 nefi
Introducere
După slujirea lui Isus Hristos printre urmaşii lui Lehi, oa-
menii au trăit conform învăţăturilor Sale şi s-au bucurat, 
mai mult de 100 ani, de unitate, prosperitate şi fericire. 
Ei s-au unit în calitate de „[copii ai] lui Hristos” şi nu 
s-au mai referit la ei înşişi ca fiind nefiţi sau lamaniţi 

(4 Nefi 1:17). Cu toate acestea, în cele din urmă au de-
venit mândri şi din ce în ce mai ticăloşi divizându- se, din 
nou, în nefiţi şi lamaniţi. După aproximativ 300 de ani 
de la vizita Salvatorului, aproape toţi oamenii deveni-
seră ticăloşi.
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tare următoarea declaraţie a vârstnicului Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli. Dacă este posibil, oferiţi cursanţilor copii ale acestei declaraţii şi îndemnaţi- i să 
identifice cuvinte şi expresii care definesc convertirea.
„Fericirea dumneavoastră de acum şi din veşnicie este condiţionată de gradul dumnea-
voastră de convertire şi de transformarea pe care o aduce în viaţa dumneavoastră. 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 neapărat sinonime. Nici a fi convertit şi 
a avea o mărturie nu sunt neapărat acelaşi lucru. O mărturie se obţine când Duhul Sfânt 
confirmă adevărul celui care caută cu râvnă. O mărturie impresionantă vitalizează credinţa. 
Adică duce la pocăinţă şi la supunere faţă de porunci. Convertirea este fructul sau răsplata 
pocăinţei şi a supunerii». [În Conference Report, Guatemala Area Conference 1977, p. 8–9.]
În cuvinte simple, convertirea adevărată este rodul credinţei, al pocăinţei şi al supunerii 
consecvente…
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).
• Care dintre cuvintele şi frazele pe care le- aţi auzit definesc convertirea?
• Cum credeţi că ar fi dacă toţi oamenii din jurul vostru ar fi convertiţi la Domnul?
Scrieţi pe tablă următoarele referinţe din scripturi: 4 Nefi 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18. Invitaţi 
câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, aceste versete. Rugaţi ceilalţi cursanţi să ur-
mărească versetele citite, căutând cuvinte şi fraze care descriu experienţa trăită de oameni 
ca urmare a faptului că toţi au fost convertiţi la Domnul. Rugaţi- i pe cursanţi să scrie aceste 
cuvinte şi expresii în jurul cercului pe bucata de hârtie. (Răspunsurile pot fi următoarele: 
nu erau nici un fel de conflicte şi certuri între ei, se purtau cu dreptate unul faţă de celălalt, 
aveau toate lucrurile în comun, multe miracole au fost făcute în numele lui Isus Hristos, 
Domnul a făcut ca ei să prospere, au zidit oraşe acolo unde oraşele fuseseră arse, s- au că-
sătorit şi au întemeiat familii, au devenit puternici şi s- au înmulţit, dragostea lui Dumnezeu 
era în inimile oamenilor, erau fericiţi şi uniţi.) 
Rugaţi- i pe cursanţi să identifice un principiu cu privire la fericire pe care l- au învăţat din 
prima jumătate a capitolului 4 Nefi 1. Deşi cursanţii ar putea găsi mai multe principii, 
asiguraţi- vă că vor face referire la faptul că, atunci când oamenii lucrează împreună pen-
tru a fi convertiţi la Domnul, devin uniţi şi sunt mai fericiţi. Puteţi scrie acest principiu 
pe tablă.
• Ce binecuvântări credeţi că ar fi revărsate asupra membrilor acestei clase dacă noi toţi 

am trăi cum au trăit aceşti oameni? Ce binecuvântări credeţi că ar fi revărsate asupra 
familiei voastre? Ce binecuvântări credeţi că ar fi revărsate asupra ramurii sau episcopiei 
voastre? 

Invitaţi cursanţii să împărtăşească o experienţă din perioada în care au făcut parte dintr- un 
grup care era unit în dreptate, cum ar fi familia, un cvorum sau o clasă, sau un grup de prie-
teni. Împărtăşiţi şi dumneavoastră o experienţă de acest fel.
• În ce mod pot eforturile voastre de a fi drepţi să influenţeze în bine fericirea şi bunăs-

tarea celor din jurul vostru? (Asiguraţi- vă că respectivii cursanţi înţeleg modul în care 
convertirea noastră şi faptele noastre drepte contribuie nu doar la fericirea noastră, ci şi 
la fericirea şi bunăstarea altor oameni. Când membrii unei familii, ai unui cvorum, ai unei 
clase sau ai unui grup sunt uniţi în neprihănire, pot fi mai fericiţi decât ar putea fi în mod 
individual.)

• În ce mod păcatele unei persoane îi pot influenţa pe ceilalţi membri ai unui grup care se 
străduiesc să fie neprihăniţi? 

Încurajaţi cursanţii să îşi întărească convertirea la Domnul şi să- i ajute pe cei din jurul lor 
să facă la fel. Pentru a- i ajuta pe cursanţi în privinţa acestei provocări, invitaţi- i să recitească 
cuvintele şi frazele pe care le- au notat pe foaia de hârtie. Invitaţi- i să aleagă una sau două 
fraze care descriu moduri de viaţă pe care şi- ar dori să le experimenteze. Acordaţi- le câteva 
minute pentru a scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturi-
lor despre felul în care vor încerca să trăiască în aceste moduri. Depuneţi mărturie despre 
fericirea pe care o simţim ca urmare a convertirii adevărate şi a faptului de a fi uniţi în 
neprihănire.
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4 Nefi 1:19–49
Nefiţii devin din ce în ce mai ticăloşi până când mai rămân doar câţiva oameni 
neprihăniţi.
• Ce credeţi că poate determina distrugerea unei societăţi precum cea descrisă în 4 Nefi 

1:1–18?
Rugaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, 4 Nefi 1:20, 23–24, căutând ce anume a ameninţat 
unitatea şi fericirea poporului. Le puteţi sugera să marcheze răspunsurile găsite. După ce vă 
comunică ce au găsit, scrieţi pe tablă următoarea declaraţie a preşedintelui Henry B. Eyring, 
din Prima Preşedinţie. (Această declaraţie se găseşte în „Uniţi într- o inimă”, Ensign sau 
Liahona, nov. 2008, p. 70.) Le puteţi sugera cursanţilor să scrie această declaraţie în scriptu-
rile lor în dreptul versetului 24 din 4 Nefi 1.

„Mândria este un mare duşman al unităţii” (preşedintele Henry B. Eyring).
• În ce mod credeţi că mândria este duşmanul unităţii?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedintelui Dieter F. 
Uchtdorf, din Prima Preşedinţie. Rugaţi- i pe membrii clasei să asculte cu atenţie descrierea 
unui mod prin care mândria poate distruge unitatea.

„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 inimile noastre sunt pline de mândrie, noi comitem un păcat grav, căci 
încălcăm cele două mari porunci (vezi Matei 22:36–40). În loc să- L preaslă-
vim pe Dumnezeu şi să ne iubim aproapele, noi scoatem la iveală adevăratul 

obiect al preaslăvirii şi dragostei noastre – şi anume imaginea pe care o avem în oglindă” 
(„Mândria şi preoţia” Ensign sau Liahona, nov. 2010, p. 56).
• Ţinând seama de această declaraţie a preşedintelui Uchtdorf, în ce mod poate mândria să 

distrugă unitatea?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din 4 Nefi 1:24–35, 38–45. Rugaţi- i 
pe membrii clasei să urmărească textul căutând efectele pe care mândria le are asupra oa-
menilor. Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze ceea ce au găsit. (Răspunsurile ar putea 
include următoarele: purtarea de veşminte scumpe, separarea în diferite clase sociale sau 
grupuri de prieteni exclusiviste, clădirea de biserici pentru a obţine câştig, tăgăduirea Bise-
ricii adevărate, persecutarea celor credincioşi, formarea combinaţiilor secrete şi ticăloşia.)
Rugaţi fiecare cursant să împărtăşească pe rând un exemplu pe care l- a găsit. (Cursanţii pot 
să repete răspunsurile date deja de ceilalţi cursanţi.) Pe măsură ce fiecare cursant răspunde, 
scrieţi răspunsul pe una dintre bucăţile de hârtie colorată pe care le- aţi pus deoparte 
înainte de începerea orei. Daţi- le cursanţilor bucata de hârtie colorată în schimbul bucăţilor 
de hârtie albă care descriu fericirea şi unitatea oamenilor. Procedaţi în acest mod până când 
toţi cursanţii din clasă au schimbat bucata de hârtie albă cu cea colorată.
Rugaţi- i pe cursanţi să se uite în jurul lor şi să observe că fiecare membru al clasei are o 
hârtie colorată reprezentând mândria. Invitaţi- i să se gândească la modul în care s- au sim-
ţit cei trei ucenici ai lui Hristos când au văzut mândria şi ticăloşia răspândite în rândul unui 
popor care a fost cândva foarte fericit şi unit.
• Ce adevăr putem învăţa din aceste versete? (Deşi cursanţii pot folosi cuvinte diferite, ei 

trebuie să identifice următorul principiu: Păcatul de a fi mândru creează diviziuni şi 
conduce la ticăloşie. Puteţi scrie acest adevăr pe tablă.)

• În ce mod mândria câtorva persoane poate afecta fericirea unui întreg grup? 
Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la modul în care mândria unei persoane i- ar putea 
influenţa pe alţii în următoarele exemple:
 1. În ciuda încurajării familiei sale, un frate mai mare decide să- şi urmărească interesele 

egoiste şi să nu slujească în misiune.
 2. O membră a clasei Tinerelor Fete sau un membru al Cvorumului Preoţiei aaronice per-

turbă lecţia intenţionat, refuză să participe la lecţie şi nu urmează instrucţiunile primite.
 3. Un tânăr băiat sau o tânără fată tachinează sau jigneşte un alt membru din grupul său de 

prieteni.
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Rugaţi- i pe cursanţi să se gândească la un moment în care au văzut modul în care mândria 
distruge fericirea şi unitatea.
Invitaţi- i pe cursanţi să aibă în vedere rolurile lor în diferitele grupuri din care fac parte, 
cum ar fi familiile lor, cvorumuri sau clase, ramuri sau episcopii şi clasa de seminar. (Pu-
teţi menţiona şi alte grupuri din care fac parte cursanţii dumneavoastră.) Rugaţi- i să se 
gândească dacă au făcut sau fac ceva care manifestă mândrie în relaţiile lor cu alte per-
soane din aceste grupuri. Încurajaţi- i să se pocăiască şi să se gândească la modalităţi prin 
care pot depăşi mândria şi promova unitatea şi dreptatea în acele grupuri. De asemenea, 
îndemnaţi- i să se gândească la ceea ce au scris despre modul în care plănuiesc să trăiască 
mai asemănător urmaşilor lui Lehi, care au fost convertiţi la Domnul.
Depuneţi mărturie despre faptul că, în timp ce ne străduim să devenim mai convertiţi la 
Isus Hristos şi să trăim in unitate cu alţii, putem să cunoaştem fericirea descrisă în 4 Nefi 
1:1–18.
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Cartea lui Mormon
De ce studiem această carte?
Pe măsură ce cursanţii studiază această 
carte, ei vor învăţa lecţii preţioase de la 
Mormon, un ucenic al lui Isus Hristos, care 
a trăit cu credinţă, în ciuda faptului că a 
fost înconjurat, de- a lungul vieţii sale, de 
„o scenă continuă de ticăloşie şi de lucruri 
abominabile” (Mormon 2:18). Cursanţii 
vor beneficia, de asemenea, de studierea 
cuvintelor lui Moroni, care a depus măr-
turie pentru cititorii din zilele din urmă: 
[Voi mi- aţi fost arătaţi de] Isus Hristos… 
iar eu cunosc faptele voastre” (Mormon 
8:35). Pe măsură ce cursanţii citesc despre 
distrugerea care a venit ca o consecinţă a 
răutății nefiţilor, ei vor învăţa importanţa 
de a trăi în conformitate cu poruncile şi 
legămintele 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. El a făcut, de ase-
menea, o relatare completă a evenimen-
telor din timpul vieţii sale, pe plăcile mari 
ale lui Nefi (vezi Mormon 2:18; 5:9). Când 
Mormon avea aproximativ 10 ani, cronica-
rul Amaron, cel care deţinea înregistrările, 
i- a poruncit să- şi asume responsabilitatea 
pentru înregistrările sacre atunci când va fi 
destul de mare. El trebuia să consemneze 
tot ce observa cu privire la popor (vezi 
Mormon 1:4). La vârsta de 15 ani, Mormon 
a fost „vizitat de către Domnul şi [a] gustat 
şi [a] cunoscut dragostea lui Isus” (Mormon 
1:15). În acelaşi an, nefiţii l- au ales pe 
Mormon să fie conducătorul oştirilor lor 
(vezi Mormon 2:1). Fiind supus sfatului pe 
care l- a primit de la Amoron, mai târziu el 
a primit plăcile mari ale lui Nefi şi a început 
să facă propria cronică. De asemenea, a 
prescurtat plăcile mari ale lui Nefi, care 
includeau scrieri ale profeţilor şi cronicarilor, 
începând cu Lehi şi pana la Amaron, şi a 
adăugat plăcile mici ale lui Nefi la respec-
tiva prescurtare. Aproape de sfârşitul vieţii 
sale, Mormon a ascuns toate înregistrările 
în Dealul Cumora, cu excepţia câtorva plăci 
pe care le- a dat fiului său Moroni (vezi 
Mormon 6:6). El i- a condus apoi pe nefiţi în 
ultima lor mare bătălie împotriva lamaniţi-
lor. Înainte de a muri, Mormon l- a instruit 
pe Moroni să termine cronica lui. Moroni a 
adăugat cuvintele care alcătuiesc capitolele 
8–9 din această carte.

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Mormon s- a adresat neamurilor şi mem-
brilor casei lui Israel din zilele din urmă, 
dorind să „[convingă] toate marginile 
pământului să se pocăiască şi să se 
pregătească să stea în faţa scaunului de 
judecată al lui Hristos” (Mormon 3:22). 
La încheierea cărţii tatălui său, Moroni s- a 
adresat în mod direct celor care vor citi 
cuvintele sale. El i- a avertizat cu privire la 
consecinţele păcatelor lor şi i- a invitat să 
„[vină] la Domnul cu toată inima [lor]” 
(Mormon 9:27).

Când şi unde a fost scrisă?
Probabil Mormon a scris capitolele 1–7 
din această carte între anii 345 d.H. şi 401 
d.H. (vezi Mormon 2:15–17; 8:5–6). El şi- a 
terminat scrierile după bătălia finală dintre 
nefiţi şi lamaniţi care a avut loc la Cumora 
în anul 385 d.H. (vezi Mormon 6:10–15; 

7:1). Probabil Moroni a scris relatarea din 
capitolele 8–9 între anii 401 d.H. şi 421 
d.H., în timp ce rătăcea „pentru siguranţa 
propriei [sale] vieţi” (vezi Mormon 8:4–6; 
Moroni 1:1–3).

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
acestei cărţi?
Această carte descrie îndeplinirea profeţii-
lor făcute de Nefi, Alma, Samuel Lamani-
tul şi Isus Hristos cu privire la distrugerea 
nefiţilor (vezi 1 Nefi 12:19; Alma 45:9–14; 
Helaman 13:8–10; 3 Nefi 27:32). Mormon 
face referire la unele dintre scrierile lui, 
numindu- le „cronica mea despre distru-
gerea poporului meu”(Mormon 6:1). El 
a arătat că prăbuşirea nefiţilor a fost o 
consecinţă a ticăloşiei lor (vezi Mormon 
4:12; 6:15–18).

Rezumat
Mormon 1 Amoron îi dă lui Mormon 
însărcinarea de a face o cronică 
despre poporul din vremea sa. Ne-
fiţii îi biruie pe lamaniţi în bătălie. 
Ticăloşia predomină în toată ţara, 
cei trei ucenici nefiţi încetează să 
slujească printre oameni şi darurile 
Spiritului sunt în general retrase. Cu 
toate acestea, Mormon este „vizitat 
de către Domnul”.

Mormon 2–3 Nefiţii îl aleg pe Mor-
mon să le conducă oştirile. El îi con-
duce în bătălii împotriva lamaniţilor 
mai mult de 30 de ani. În pofida 
marii distrugeri şi a suferinţei, nefi-
ţii refuză să se pocăiască. Mormon 
preia plăcile lui Nefi dintr- un deal 
numit Şim şi începe cronica sa. După 
mai multe victorii, oamenii încep să 
se mândrească cu propria lor putere 
şi fac jurăminte de răzbunare îm-
potriva lamaniţilor. Mormon refuză 
să îi mai conducă. El scrie pentru a- i 
convinge pe toţi oamenii în zilele 
din urmă să se pregătească pentru a 
sta în faţa scaunului de judecată al 
lui Hristos.

Mormon 4 Nemaifiind condusă de 
Mormon, oştirea nefită continuă să 

lupte împotriva lamaniţilor. Mii de 
soldaţi de ambele părţi sunt ucişi. 
Urmaşii lui Lehi devin mai ticăloşi ca 
niciodată în istoria lor şi lamaniţii 
încep să- i distrugă pe nefiţi. Mor-
mon primeşte în grijă toate cronicile 
nefite şi le mută din dealul Şim în 
dealul Cumora. 

Mormon 5–7 Mormon reia comanda 
oştirii nefite, deşi ştie că va fi dis-
trusă. El profeţeşte despre aducerea 
la lumină a Cărţii lui Mormon. El îi 
adună pe nefiţi la Cumora pentru o 
bătălie finală împotriva lamaniţilor. 
După terminarea bătăliei, el jeleşte 
distrugerea poporului său. Mormon 
scrie pentru a- i convinge pe urmaşii 
lamaniţilor să creadă în Isus Hristos 
şi să fie botezaţi.

Mormon 8–9 După ce Mormon 
moare, Moroni continuă cronica. 
El profeţeşte despre aducerea la 
lumină a Cărţii lui Mormon prin 
puterea lui Dumnezeu într- o zi de 
necredinţă şi ticăloşie. El depune 
mărturie despre Isus Hristos şi arată 
că miracolele şi minunile însoţesc 
credinţa în El. El îi îndeamnă pe cei 
care citesc cuvintele sale să vină la 
Domnul şi să fie salvaţi.
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Introducere
Cu toate că Mormon a crescut într- o perioadă de mare 
ticăloşie, el a ales să fie credincios. Datorită credinţei 
sale, i- a fost făcut cunoscut faptul că, mai târziu în 
timpul vieţii sale, va primi înregistrările sacre ale po-
porului său. La vârsta de 15 ani, a fost „vizitat de către 
Domnul” (Mormon 1:15). El dorea să- i ajute pe nefiţi 

să se pocăiască dar, din pricina răzvrătirii lor cu bună-
voie, Domnul i- a interzis să le predice. La această vârstă 
fragedă, el a fost numit să conducă oştirea nefiţilor. De-
oarece mulţi dintre nefiţi pierduseră Duhul Sfânt şi alte 
daruri ale lui Dumnezeu, ei au fost lăsaţi să se bazeze 
pe propria lor putere pentru a se lupta cu lamaniţii.

LECŢIA 137

Mormon 1–2

Sugestii pentru predare

Mormon 1:1–5
Lui Mormon îi este făcut cunoscut faptul că într- o zi îi vor fi încredinţate cronicile 
sacre ale nefiţilor.
Scrieţi următoarea întrebare pe tablă înaintea de a începe ora pentru a oferi cursanţilor 
posibilitatea de a se gândi la ea pe măsură ce sosesc: Cum vă simţiţi atunci când oamenii vă 
numesc mormon?
La începutul lecţiei, rugaţi cursanţii să răspundă la întrebarea de pe tablă. După ce au dis-
cutat despre întrebare, rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedintelui 
Gordon B. Hinckley:

„În timp ce uneori regret că oamenii nu numesc această Biserică conform 
numelui său corect, mă bucur că porecla pe care o folosesc este una de mare 
onoare care îşi are originea în numele unui om remarcabil şi o carte care 
oferă o mărturie de neegalat în ceea ce priveşte Mântuitorul lumii.
Orice persoană care ajunge să- l cunoască pe omul numit Mormon, prin a 
citi şi a cugeta la cuvintele sale, 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).
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă contextul capitolelor Mormon 1–2, explicaţi faptul 
că, după 320 de ani de la vizitarea nefiţilor de către Salvator, aproape fiecare locuitor al ţării 
trăia în ticăloşie. În acest timp, Amaron, un om neprihănit care slujise în calitate de croni-
car, a fost „constrâns de Duhul Sfânt [să ascundă] cronicile sfinte” (vezi 4 Nefi 1:47 –49). 
Aproximativ în aceeaşi perioadă, Amaron a vizitat un băiat de 10 ani, pe nume Mormon, şi 
l- a instruit cu privire la responsabilitatea sa viitoare cu privire la cronici.
Rugaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Mormon 1:2, căutând cuvinte sau expresii folosite 
pentru a- l descrie pe Mormon. Rugaţi- i să expună ce au găsit. Scrieţi pe tablă numele Mor-
mon şi sub el întocmiţi o listă cu răspunsurile primite. Trebuie să explicaţi faptul că serios 
înseamnă calm, sobru şi atent.
• Cu privire la ce credeţi că ar trebui să fim serioşi? (Răspunsurile pot include distribuirea 

şi participarea la rânduiala împărtăşaniei, studiul scripturilor, castitatea, şi a vorbi şi a 
mărturisi despre Salvator.) De ce trebuie să fim serioşi cu privire la aceste lucruri?

Explicaţi faptul că o persoană poate să fie serioasă şi totuşi se poate distra şi râde. Cu toate 
acestea, o persoană serioasă înţelege când să fie voioasă şi când să fie serioasă.
• Ce credeţi că înseamnă să fii „iute în a observa”?
Ca parte a acestei discuţii, invitaţi un cursant să citească următoarea explicaţie a vârstnicu-
lui David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
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„Când suntem iuţi în a observa, privim sau remarcăm 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. Profetul Mormon este un exemplu impresionant al acestui dar pus în 
practică…
Darul spiritual de a fi iute în a observa este foarte important pentru noi în această lume în 
care trăim şi vom continua să trăim” („Quick to Observe,” Ensign, dec. 2006, p. 34).
• În ce mod ne poate ajuta abilitatea de a fi iuţi în a observa şi de a fi supuşi sfaturilor 

Domnului?
Invitaţi- i pe cursanţi să scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul 
scripturilor un lucru pe care consideră că ar trebui să îl trateze cu mai multă seriozitate – un 
lucru în privinţa căruia ar trebui să fie mai sobri. De asemenea, rugaţi- i să enumere sfaturi 
de la Domnul cărora se pot supune cu mai multă uşurinţă. Încurajaţi- i să fie mai serioşi şi 
iuţi în a observa.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare Mormon 1:3–5 şi rugaţi- i pe ceilalţi membri ai 
clasei să găsească sfaturile pe care Amaron i le- a dat lui Mormon.
• Ce i- a cerut Amaron lui Mormon să facă?
• De ce credeţi că Mormon a trebuit să fie serios şi iute în a observa pentru a îndeplini 

aceste responsabilităţi?

Mormon 1:6–19
Ca urmare a răzvrătirii cu bună ştiinţă a oamenilor, Domnul îi interzice lui Mor-
mon să le predice.
Întrebaţi- i pe cursanţi dacă au pierdut vreodată ceva ce preţuiau sau dacă au avut ceva 
valoros care le- a fost luat. Invitaţi câţiva cursanţi să exprime aceste experienţe.
Rezumaţi Mormon 1:6–12, explicând faptul că, pe când era tânăr, Mormon a fost martorul 
unui număr de lupte care au avut loc între nefiţi şi lamaniţi. El, de asemenea, a fost marto-
rul răspândirii ticăloşiei printre toţi oamenii care locuiau în ţară.
Explicaţi faptul că, deoarece nefiţii au devenit ticăloşi, au pierdut daruri preţioase de la 
Domnul. Împărţiţi cursanţii în două grupuri. Desemnaţi unul dintre grupuri să citească 
în gând Mormon 1:13–14, 18, căutând darurile pe care Domnul a început să le ia înapoi 
de la poporul nefit. Desemnaţi celălalt grup să citească, în gând, Mormon 1:14, 16–17, 19, 
căutând motivul pentru care Domnul a luat aceste daruri de la poporul nefit. Invitaţi- i pe 
cursanţii din fiecare grup să împărtăşească membrilor clasei răspunsurile găsite.
• Potrivit celor relatate în Mormon 1:13–14, ce se întâmplă atunci când oamenii se răzvră-

tesc şi se îndepărtează de Domnul? (Cursanţii pot să ofere răspunsuri diferite. Rezumaţi 
răspunsurile lor şi scrieţi pe tablă următorul adevăr: Când oamenii sunt ticăloşi şi 
lipsiţi de credinţă, pierd darurile spirituale pe care le- au primit de la Domnul şi 
nu mai pot primi influenţa Duhului Sfânt.)

Subliniaţi faptul că răzvrătirea poporului nefit era extremă. Pe de altă parte, principul de 
faţă se aplică în mod individual atunci când nu ne supunem poruncilor lui Dumnezeu. 
• Care dintre darurile enumerate în Mormon 1:13–14, 18 v- ar afecta cel mai mult dacă l- aţi 

pierde?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mormon 1:15. Invitaţi- i pe ceilalţi cursanţi să 
urmărească în scripturile lor, căutând experienţele de care a avut parte Mormon în timp ce 
mulţi dintre nefiţi pierdeau darurile de la Dumnezeu şi influenţa Duhului Sfânt.
• 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.
Rugaţi un cursant care are 15 ani (sau aproape 15 ani) să citească, cu glas tare, Mormon 
2:1–2. Invitaţi- i pe ceilalţi cursanţi să identifice responsabilitatea care i- a fost dată lui Mor-
mon când acesta avea 15 ani (în al „şaisprezecelea an” al său). Rugaţi- i pe cursanţi să îşi 
imagineze cum ar fi ca o persoană în vârstă de 15 ani să conducă o oştire.



511

MoRMon 1– 2

• În ce moduri atributele menţionate în Mormon 2:1 l- au ajutat pe Mormon în rolul său de 
conducător al unei oştiri?

Rezumaţi Mormon 2:3–9, spunând cursanţilor că lamaniţii au atacat oştirile nefiţilor cu pu-
tere atât de mare încât nefiţii au fost speriaţi 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 a rezistat lamaniţilor şi i- a determinat să fugă.
Invitaţi cursanţii să citească în gând Mormon 2:10–15, căutând starea spirituală a nefiţilor 
după aceste lupte.
• De ce erau nefiţii întristaţi? (Vezi Mormon 2:10–13. Ei erau întristaţi deoarece nu puteau 

să- şi păstreze bunurile. Cu alte cuvinte, erau întristaţi datorită consecinţelor păcatelor 
săvârşite, şi nu pentru că regretau faptele lor.)

• Conform celor relatate în Mormon 2:13–14, cum a ştiut Mormon că întristarea poporului 
nu era o dovadă a pocăinţei sincere? 

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să vadă diferenţa dintre „întristarea pentru pocăinţă” şi „întris-
tarea celui osândit”, scrieţi pe tablă următoarele: 

Aceia care erau întristaţi pentru pocăinţă…
Aceia care erau întristaţi ca urmare a consecinţelor păcatului…

Rugaţi cursanţii să recapituleze Mormon 2:12–15, căutând caracteristicile celor două gru-
puri de oameni. Invitaţi- i să spună ce găsesc. Răspunsurile lor trebuie să reflecte următoa-
rele adevăruri:
Cei care erau întristaţi pentru pocăinţă au recunoscut bunătatea lui Dumnezeu şi au 
venit la Hristos cu inimi umile.
Cei care erau întristaţi ca urmare a consecinţelor păcatului au continuat să se răzvră-
tească împotriva lui Dumnezeu.
Explicaţi faptul că Mormon a folosit expresia „întristarea celui osândit”(Mormon 2:13) pen-
tru a descrie durerea celor care suferă din cauza consecinţelor faptelor săvârşite, dar care 
nu sunt dispuşi să se pocăiască. Această atitudine nu poate conduce la fructul iertării şi al 
fericirii. Ea duce către distrugere, ceea ce înseamnă că o persoană este oprită din progresul 
ei către viaţa veşnică.
Invitaţi cursanţii să se gândească la modul în care acţionează atunci când realizează că au 
păcătuit. Încurajaţi- i să vină la Salvator cu inima umilă pentru a putea să fie iertaţi, să aibă 
pace şi să fie împăcaţi cu Dumnezeu.

Mormon 2:16–29
Mormon obţine plăcile şi face o relatare despre ticăloşiile poporului său.
Recapitulaţi Mormon 2:16–18, explicând că, atunci când luptele cu lamaniţii au continuat, 
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 văzuse printre oameni începând din 
vremea când era copil.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare Mormon 2:18–19. Rugaţi ceilalţi cursanţi să 
urmărească în scripturile lor, căutând descrierea făcută de Mormon cu privire la condiţiile 
spirituale ale oamenilor din vremea sa. De asemenea, cereţi- le să caute expresia lui perso-
nală de speranţă.
• În ce mod a descris Mormon condiţiile spirituale din zilele sale? („O scenă continuă de 

ticăloşie şi de lucruri abominabile.”)
• Din ceea ce aţi învăţat despre Mormon, de ce credeţi că era sigur că va fi „înălţat în ziua 

din urmă”? (Ajutaţi- i pe cursanţi să înţeleagă că, atunci când Mormon a vorbit despre a 
fi „înălţat în ziua din urmă”, el s- a referit la a fi înviat şi adus în prezenţa lui Dumnezeu 
să rămână cu El pentru totdeauna.)

• În ce mod vă este de ajutor exemplul de neprihănire al lui Mormon? (Cursanţii pot 
împărtăşi mai multe răspunsuri diferite. Răspunsurile lor trebuie să exprime principiul 
următor: Putem decide să trăim vieţi drepte chiar şi în mijlocul unei societăţi tică-
loase. Invitaţi un cursant să scrie acest adevăr pe tablă.)
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• În ce situaţie aţi văzut prieteni sau membri ai familiei stând neclintiţi în supunerea faţă 
de voinţa lui Dumnezeu chiar şi atunci când cei din jurul lor nu au făcut acest lucru?

Îndemnaţi- i pe cursanţi să se gândească la o latură specifică a vieţii lor în care pot face mai 
mult pentru a apăra ceea ce este drept. Invitaţi- i să scrie în caietul pentru seminar sau în 
jurnalul pentru studiul scripturilor despre modul în care ar dori să răspundă data viitoare 
când vor fi încercaţi în acea latură specifică. Mărturisiţi că, la fel ca Mormon, putem decide 
să trăim neprihăniţi şi că Domnul ne va ajuta să apărăm cu fermitate ceea ce este drept, 
chiar şi atunci când alţii în jurul nostru nu fac acest lucru.
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Introducere
După recâştigarea pământurilor din posesia lamaniţilor, 
nefiţii s-au pregătit din nou pentru bătălie. Mormon i-a 
rugat pe 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 nefiţilor şi aceasta a fost 
înfrântă. În timp ce nefiţii au persistat în ticăloşie, Dum-
nezeu a revărsat judecăţile Sale asupra lor şi lamaniţii 
au început să- i măture de pe faţa pământului.
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Mormon 3–4

Sugestii pentru predare

Mormon 3:1–8
Domnul îi cruţă pe nefiţi în bătălie pentru a le oferi ocazia de a se pocăi, dar ei îşi 
împietresc inimile.
Înainte de începerea orei, scrieţi următoarea întrebare pe tablă: Aţi simţit vreodată că Dom-
nul încearcă să vă atragă atenţia şi vă încurajează să schimbaţi ceva in viaţa voastră?
Începeţi lecţia rugându- i pe cursanţi să- şi împărtăşească răspunsurile la întrebarea de pe 
tablă. (Asiguraţi- vă că ei înţeleg că nu trebuie să se simtă obligaţi să împărtăşească expe-
rienţe care sunt prea personale sau particulare.) Dumneavoastră puteţi, de asemenea, să 
împărtăşiţi o experienţă.
Explicaţi faptul că Domnul a dorit să le atragă atenţia nefiţilor pentru ca aceştia să se întoarcă 
de la calea lor ticăloasă. Cu toate acestea, nefiţii şi- au împietrit inimile şi nu au înţeles că Dom-
nul îi binecuvânta în bătăliile împotriva lamaniţilor. După ce nefiţii au încheiat un tratat cu 
lamaniţii şi cu tâlharii lui Gadianton (vezi Mormon 2:28), Domnul i- a protejat permiţându- le 
să trăiască 10 ani fără a avea vreun conflict. În decursul acestor ani, Mormon i- a ajutat pe nefiţi 
să se pregătească pentru atacurile care urmau să aibă loc (vezi Mormon 3:1).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mormon 3:2–3. Invitaţi cursanţii să urmărească 
în scripturi şi să identifice lucrurile pe care Domnul se aştepta ca nefiţii să le facă în timpul 
de pace pe care El li- l dăduse.
• Ce mesaj i- a poruncit Domnul lui Mormon să transmită nefiţilor? Au înţeles nefiţii acest 

mesaj? În ce mod au răspuns nefiţii mesajului?
• Conform celor relatate în Mormon 3:3, de ce i- a cruţat Domnul pe nefiţi în bătăliile lor 

recente, în pofida ticăloşiei lor? 
• Ce adevăr puteţi identifica din legăturile pe care Domnul le- a avut cu nefiţii după cum 

este consemnat în Mormon 3:2–3? (Cursanţii pot răspunde în diferite moduri. Rezumaţi 
răspunsurile lor scriind următorul adevăr pe tablă: Domnul ne oferă suficiente ocazii de 
a ne pocăi de păcate. Puteţi sugera cursanţilor să scrie acest adevăr în scripturile lor.)

Recapitulaţi Mormon 3:4–8, explicând faptul că Domnul i- a apărat pe nefiţi de două ori în 
bătălie, în pofida ticăloşiei şi a refuzului lor de a se întoarce la El.
• Ce vă învaţă modul în care Domnul i- a apărat pe nefiţi despre caracterul Său? (Răspun-

surile pot include faptul că Domnul este milostiv şi răbdător.)
Subliniaţi faptul că Domnul ne oferă tuturor „o şansă să [ne pocăim]”(Mormon 3:3). Apoi, 
rugaţi- i pe cursanţi să mediteze la următoarele întrebări:
• Aţi fost dispuşi să vă pocăiţi şi să faceţi schimbările pe care Dumnezeu doreşte să le fa-

ceţi? Există schimbări pe care le puteţi face acum pentru a deveni persoana care Dumne-
zeu doreşte să fiţi?

Depuneţi mărturie despre bunătatea şi răbdarea lui Dumnezeu de a ne oferi ocazii pentru a 
ne pocăi. Invitaţi cursanţii să caute posibilităţi şi provocări de a face schimbări în viaţa lor şi 
încurajaţi- i să facă imediat schimbări.

Meditare
O modalitate de a- i ajuta 
pe cursanţi să îşi apro-
fundeze înţelegerea cu 
privire la ceea ce învaţă 
este aceea de a le acorda 
timp de- a lungul orei 
pentru a medita. Invitaţi 
cursanţii să se gândească 
în linişte la modul în 
care un principiu le- a 
influenţat vieţile sau la 
modul în care pot aplica 
acel principiu. În timp ce 
cursanţii învaţă cum să 
mediteze la scripturi în 
clasă şi în mod indivi-
dual, Duhul Sfânt le va 
revela, deseori, adevărul.
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Mormon 3:9–22
Nefiţii devin tot mai ticăloşi şi Mormon refuză să le conducă oştirile.
Explicaţi faptul că nefiţii nu au răspuns invitaţiilor Domnului de a se pocăi, ci mai degrabă 
şi- au întărit inimile. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mormon 3:9–10. Invitaţi 
cursanţii să urmărească în scripturi, căutând modul în care nefiţii au reacţionat ca urmare a 
victoriilor multiple pe care le- au avut împotriva lamaniţilor. (Spuneţi cursanţilor că terme-
nul [a] se… răzbuna din versetul 9 sugerează ideea de a căuta răzbunare.)
• În ce mod au reacţionat nefiţii ca urmare a victoriilor obţinute împotriva lamaniţilor?
• De ce nu era potrivit ca nefiţii să se mândrească cu puterea lor? Ce demonstrează această 

mândrie despre relaţia lor cu Dumnezeu?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mormon 3:11–13. Rugaţi- i pe membrii clasei să 
caute răspunsul dat de Mormon atunci când nefiţii au jurat să se răzbune.
• Ce a făcut Mormon atunci când nefiţii şi- au exprimat dorinţa de a se răzbuna împotriva 

lamaniţilor? 
• V- aţi dorit vreodată să vă răzbunaţi pe cineva? De ce credeţi că a căuta răzbunare este o 

reacţie firească pentru mulţi oameni? 
• Mormon condusese oştirile nefiţilor mai mult de 30 de ani, în pofida ticăloşiei lor. Ce 

ne învaţă refuzul lui Mormon de a conduce oştirea despre gravitatea faptului de a căuta 
răzbunare?

Invitaţi un cursant să citească Mormon 3:14–16 şi încurajaţi- i pe membrii clasei să caute 
ceea ce l- a învăţat Domnul pe Mormon despre a căuta răzbunare.
• Ce crede Domnul despre a căuta răzbunare? (Răspunsurile cursanţilor pot fi diferite. 

Rezumaţi răspunsurile lor scriind următorul adevăr pe tablă: Domnul ne interzice să 
căutăm răzbunare.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine sfatul Domnului din versetele 14–16, 
rugaţi- i să reformuleze cu propriile cuvinte prima parte din Mormon 3:15 („Răzbunarea 
este a Mea, şi eu voi răsplăti”).
• De ce este important să nu căutăm răzbunare? În ce mod putem depăşi dorinţele de a ne 

răzbuna?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înveţe cum să depăşească sentimentele de răzbunare, invitaţi 
un cursant să citească, cu glas tare, următorul sfat al preşedintelui James E. Faust, din Prima 
Preşedinţie. Dacă este posibil, puneţi la dispoziţia fiecărui cursant câte o copie a acestui citat.

„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 alungăm ura şi amărăciunea, Domnul ne poate alina 

inima…
Când tragedia loveşte, noi nu trebuie să reacţionăm căutând răzbunarea personală, ci tre-
buie 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 preţioasă 
prin ispăşirea Sa, dar aceasta poate veni numai dacă suntem dornici să alungăm sentimen-
tele negative de furie, răutate sau răzbunare” („Puterea tămăduitoare a iertării” Ensign sau 
Liahona, mai 2007, p. 69).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mormon 3:17, 20–22 şi rugaţi- i pe ceilalţi cur-
sanţi să găsească ceea ce dorea Mormon să ştim noi. Invitaţi cursanţii să marcheze sfatul 
lui Mormon „să se pocăiască şi să se pregătească să stea în faţa scaunului de judecată al lui 
Hristos” (Mormon 3:22).
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Mormon 4
Lamaniţii încep să- i măture pe nefiţi de pe faţa pământului.
Invitaţi cursanţii să ridice mâna dacă cunosc pe cineva care a făcut ceva greşit dar care 
nu a fost încă prins sau nu s- a aflat în situaţia de a confrunta consecinţele faptei greşite. 
Invitaţi- i pe cursanţi să cugete asupra următoarei întrebări:
• V- aţi gândit vreodată la momentul în care consecinţele unei alegeri greşite se vor în-

toarce împotriva cuiva care cu bună ştiinţă alege greşit?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Mormon 4:1–2, căutând ce s- a întâmplat oştirii 
nefiţilor în timp ce căutau să se răzbune împotriva lamaniţilor. Apoi, rugaţi- i pe cursanţii 
să citească, în linişte, Mormon 4:4, căutând motivul pentru care oştirile nefiţilor nu au avut 
succes. Rugaţi- i să spună ce au găsit.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mormon 4:5. Invitaţi- i pe ceilalţi cursanţi să 
urmărească în scripturile lor, căutând adevărurile care sunt predate în acest verset cu privire 
la consecinţele persistenţei în ticăloşie. În timp ce cursanţii împărtăşesc ce au găsit, scrieţi 
pe tablă următorul adevăr din Mormon 4:5: „Judecăţile lui Dumnezeu îi vor copleşi pe 
cei păcătoşi”. Puteţi sugera cursanţilor să marcheze acest adevăr în scripturile lor.
Invitaţi- i pe cursanţi să citească în gând Mormon 4:10–12, căutând modul în care este des-
crisă ticăloşia nefiţilor. Rugaţi- i să spună ce au găsit.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, Mormon 4:13–14, 18, 21–22. Rugaţi 
cursanţii să urmărească în scripturile lor, căutând modul în care judecăţile lui Dumnezeu au 
fost revărsate asupra nefiţilor.
• Din punctul vostru de vedere, care este partea cea mai tristă din această relatare?
Rugaţi cursanţii să cugete la principiile pe care le- aţi scris pe tablă. Rugaţi- i să se gândească 
la modul în care pot să aplice aceste adevăruri în vieţile lor. Încurajaţi- i pe cursanţi să ur-
meze îndrumarea Duhului Sfânt pe care o primesc în timp ce meditează. 
Depuneţi mărturie despre bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu de a ne oferi suficiente 
ocazii pentru a ne pocăi. De asemenea, mărturisiţi despre consecinţele care vor veni întot-
deauna asupra celor care persistă în păcat. 

Comentarii şi informaţii generale
Mormon 3:9–10. Legat cu jurământ

Mormon a spus că nefiţii au jurat „pe ceruri precum şi 
pe tronul lui Dumnezeu” că se vor răzbuna pe lama-
niţi (vezi Mormon 3:9–10). Următoarea declaraţie a 
vârstnicului Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, explică importanţa de a depune 
un jurământ în vremea Cărţii lui Mormon, oferindu- ne 
astfel o înţelegere cu privire la natura blasfematoare 
a încercării nefiţilor de a- L implica pe Dumnezeu în 
răzbunarea lor.

„Importanţa de a depune un jurământ în timpurile 
străvechi a fost mult mai semnificativă decât au înţeles 
mulţi dintre noi.

Spre exemplu: Nefi şi fraţii săi încercau să obţină plăcile 
de alamă aflate în posesia lui Laban. Vieţile lor se aflau 
în pericol. Cu toate acestea, Nefi a făcut următorul 
jurământ: «Aşa cum Domnul trăieşte şi tot aşa cum noi 
trăim, nu ne vom duce la tatăl nostru în pustiu până 
când nu vom îndeplini ceea ce Domnul ne- a poruncit». 
(1 Ne. 3:15.)

În acest mod, Nefi L- a avut pe Dumnezeu de partea sa. 
Dacă el nu ar fi reuşit să obţină plăcile, asta ar fi însem-
nat că Dumnezeu nu reuşise. Şi, ca urmare a faptului că 
Dumnezeu nu greşeşte, era responsabilitatea lui Nefi să 
obţină plăcile sau să îşi piardă viaţa în încercarea de a le 
obţine” („The Doctrine of the Priesthood” Ensign, mai 
1982, p. 33).
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Introducere
Mormon a profeţit despre cronica lui că va fi adusă la 
lumină în zilele din urmă pentru a- i convinge pe cei 
care o citesc că Isus este Hristosul. El i-a încurajat pe cei 
care vor citi cronica să se pocăiască şi să se pregătească 
pentru propria lor judecată înaintea lui Dumnezeu. El 
a revenit la calitatea de comandat al armatei nefiţilor 
şi a fost de acord să- i conducă din nou în bătălie. Cu 

toate acestea, poporul a refuzat să se pocăiască şi a fost 
urmărit de către lamaniţi până când întreaga naţiune 
nefită a fost distrusă complet. În timp ce Mormon era 
martor la această scenă a morţii şi a distrugerii, el a jelit 
distrugerea poporului său şi lipsa lui de voinţă de a se 
întoarce la Isus Hristos. 

LECŢIA 139

Mormon 5–6

Sugestii pentru predare

Mormon 5:1–9
Mormon decide să conducă oştirea nefiţilor încă o dată, dar lamaniţii înving.
Discutaţi despre o calamitate naturală care poate fi o ameninţare în zona dumneavoastră – 
de exemplu, un cutremur, un tsunami, o erupţie vulcanică sau un uragan. Rugaţi cursanţii 
să îşi imagineze că au fost avertizaţi că această calamitate va avea loc în comunitatea lor în 
câteva zile.
• Unde aţi căuta ajutor?
Amintiţi- le cursanţilor că nefiţii s- au confruntat cu un pericol asemănător, dar dezastrul 
lor iminent era de natură spirituală. De asemenea, amintiţi- le cursanţilor că nefiţii se 
aflau în război şi că, din pricina ticăloşiei lor, Mormon refuzase să le conducă oştirile (vezi 
Mormon 3:16).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mormon 5:1–2. Rugaţi- i pe ceilalţi cursanţi să 
urmărească în scripturile lor şi să identifice, potrivit credinţei nefiţilor, cine putea să- i sal-
veze pe nefiţi din încercările lor.
• Deşi este adevărat că Mormon îi putea conduce pe nefiţi în bătălie, de ce credea Mormon 

că poporul nu va fi eliberat din suferinţele sale? 
• Ce putem învăţa din Mormon 5:1–2 despre locul în care trebuie să căutăm prima dată 

ajutor când trecem prin suferinţe? (În primul rând trebuie să ne îndreptăm către Dumne-
zeu, care va răspunde celor care se pocăiesc şi care- I cer ajutorul în suferinţele lor.)

Rezumaţi Mormon 5:3–7, explicând că sub conducerea lui Mormon nefiţii au respins câteva 
atacuri ale lamaniţilor. Dar, în cele din urmă, lamaniţii „au călcat poporul nefiţilor sub 
picioarele lor” (Mormon 5:6). În timp ce nefiţii se retrăgeau, cei care nu au putut să fugă 
suficient de repede au fost distruşi. 
Rugaţi cursanţii să citească Mormon 5:8–9. Rugaţi cursanţii să identifice motivul pentru 
care Mormon nu a făcut o relatare detaliată a lucrurilor pe care le- a văzut. 
• De ce s- a abţinut Mormon să facă o relatare detaliată a lucrurilor la care a fost martor?

Mormon 5:10–24
Mormon explică faptul că intenţia înregistrării Cărţii lui Mormon este de a- i con-
vinge pe oameni să creadă în Isus Hristos. 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mormon 5:10–11. Rugaţi ceilalţi cursanţi să 
urmărească în scripturile lor şi să identifice un cuvânt pe care Mormon l- a folosit pentru a 
descrie ce vor simţi oamenii din zilele din urmă când vor afla despre distrugerea naţiunii 
nefite. (El a spus că noi ne vom „întrista”.)
• Ce găsiţi trist în această relatare? 



517

MoRMon 5 – 6

Îndreptaţi atenţia cursanţilor către declaraţia lui Mormon din Mormon 5:11, care menţio-
nează că, dacă poporul său s- ar fi pocăit, el ar fi fost „primit în braţele lui Isus.”
• Ce credeţi că înseamnă să fii „primit în braţele lui Isus”? (Atrageţi atenţia asupra cuvân-

tului primit care, aici, se referă la a fi ţinut strâns, în siguranţă sau îmbrăţişat.)
• Ce ne învaţă această expresie despre rezultatul pocăinţei noastre? (Ajutaţi cursanţii să 

identifice următoarele principii: Cu ajutorul pocăinţei putem fi „[primiţi] în braţele 
lui Isus.” Scrieţi acest principiu pe tablă.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine acest principiu, rugaţi- l pe unul dintre ei 
să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Kent F. Richards, din Cei Şaptezeci:
„Toţi care vor veni pot fi «[primiţi] în braţele lui Isus». [Mormon 5:11.] Toate sufletele pot 
fi tămăduite prin puterea Sa. Toată suferinţa poate fi alinată. În El, noi putem «găsi odihnă 
pentru sufletele [noastre]». (Matei 11:29.) Condiţiile noastre muritoare poate nu se vor 
schimba imediat, dar durerea, îngrijorarea, suferinţa şi teama pot fi înghiţite în pacea Sa 
şi în leacul său alinător” („Ispăşirea poate tămădui orice durere”, Ensign sau Liahona, mai 
2011, p. 17).
Invitaţi cursanţii să răspundă la una dintre următoarele întrebări, scriind răspunsurile în 
caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor. (Scrieţi aceste întrebări 
pe tablă sau citiţi- le rar pentru a putea fi scrise de către cursanţi.)
• Când v- aţi simţit „primit în braţele lui Isus”?
• Ce puteţi face a primi din abundenţă alinarea, protecţia şi iertarea Domnului?
Explicaţi faptul că Mormon 5:12–13 conţine profeţia făcută de Mormon cu privire la faptul 
că mai întâi cronica lui va fi ascunsă şi pe urmă adusă la lumină pentru a fi citită de toţi 
oamenii. Invitaţi cursanţii să citească în gând Mormon 5:14–15 şi să fie atenţi la efectul pe 
care Domnul doreşte să îl aibă cronica lui Mormon asupra oamenilor în ultimele zile. Le 
puteţi sugera cursanţilor să marcheze frazele care sunt importante pentru ei.
• Conform celor relatate în Mormon 5:14–15, care sunt scopurile Cărţii lui Mormon? 

(Cursanţii trebuie să menţioneze că scriptura Cartea lui Mormon a fost scrisă pentru 
a- i convinge pe toţi oamenii că Isus este Hristosul, pentru a- L ajuta pe Dumnezeu 
să- Şi îndeplinească legământul făcut cu cei din casa lui Israel şi pentru a- i ajuta pe 
urmaşii lamaniţilor să creadă mai mult în Evanghelie.)

În timp ce cursanţii răspund că scrierile lui Mormon au ca scop convingerea oamenilor că 
Isus este Hristosul, împărtăşiţi- vă mărturia cu privire la faptul că acest lucru este principalul 
scop al Cărţii lui Mormon.
• În ce mod acest scop principal al Cărţii lui Mormon îi binecuvântează pe cei care o 

citesc?
• În ce mod studiul Cărţii lui Mormon v- a ajutat să credeţi mai mult şi să Îl iubiţi mai mult 

pe Isus Hristos?
Subliniaţi faptul că scriptura Cartea lui Mormon îi ajută pe mulţi să se pocăiască şi să 
fie „[primiţi] în braţele lui Isus”, dar că există încă mulţi oameni care refuză să creadă în 
Hristos. 
Pe tablă, lângă principiul despre pocăinţă pe care l- aţi scris mai devreme în timpul lecţiei, 
scrieţi următoarele: Dacă refuzăm să ne pocăim… Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 
Mormon 5:16–19 şi rugaţi- i pe ceilalţi cursanţi să fie atenţi la rezultatele apărute ca urmare 
a faptului că nefiţii au refuzat să se pocăiască. Rugaţi cursanţii să folosească ceea ce au găsit 
pentru a completa fraza de pe tablă. În timp ce ei răspund, adresaţi- le câteva dintre urmă-
toarele întrebări pentru a- i ajuta să înţeleagă cuvintele şi expresiile din aceste versete:
• Ce credeţi că înseamnă a fi „fără de Hristos şi fără de Dumnezeu în lume”? (Mormon 

5:16). (Răspunsurile pot include faptul că înseamnă a trăi fără credinţă în Isus Hristos sau 
în Tatăl Ceresc şi fără influenţă şi îndrumare divine.)

• Pleava este o coajă subţire care acoperă cerealele. Când grânele sunt recoltate, pleava 
este înlăturată. Care credeţi că este înţelesul expresiei „mânaţi ca pleava spulberată de 
vânt”? (Mormon 5:16).

• Cum ar fi să vă aflaţi pe o corabie fără a avea coordonatele de navigare, fără cârmă şi fără 
ancoră? (Vezi Mormon 5:18.) În ce fel este această situaţie similară celei în care se aflau 
nefiţii?
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• Ce ne învaţă Mormon cu privire la cei care refuză să se pocăiască? (Răspunsurile cur-
sanţilor trebuie să exprime că refuzul de a se pocăi are ca rezultat pierderea îndrumării 
Domnului. Completaţi fraza de pe tablă scriind următorul adevăr: Dacă refuzăm să ne 
pocăim, Spiritul Se va retrage şi vom pierde îndrumarea Domnului.

Rugaţi cursanţii să se gândească la modul în care au văzut acest principiu aplicându- se în 
viaţa lor sau în vieţile altora.
Invitaţi cursanţii să recapituleze pe scurt Mormon 5:11, 16–18 şi cele două principii pe care 
le- aţi scris pe tablă.
• Cum aţi exprima, cu propriile cuvinte, diferenţa dintre rezultatul pocăinţei sincere şi 

rezultatul refuzului de a se pocăi?
Invitaţi cursanţii să citească în gând Mormon 5:22–24 căutând ce i- a îndemnat Mormon pe 
oamenii din zilele din urmă să facă. Puteţi sugera cursanţilor să marcheze răspunsurile găsite. 
Depuneţi mărturie cu privire la diferenţa dintre cele două principii scrise pe tablă.

Mormon 6
Mormon relatează bătălia finală a nefiţilor şi jeleşte distrugerea poporului său
Adresaţi următoarele întrebări:
• Cum v- aţi simţi dacă ar muri o persoană dragă care a fost credincioasă lui Dumnezeu 

de- a lungul vieţii sale? 
• Cum v- aţi simţi dacă ar muri o persoană dragă care nu a fost supusă poruncilor lui 

Dumnezeu de- a lungul vieţii sale? 
Explicaţi faptul că Mormon s- a întristat când toţi oamenii din poporul său au murit deoa-
rece el ştia că nu erau pregătiţi să- L întâlnească pe Dumnezeu. Rezumaţi Mormon 6:1–6, 
explicând că lamaniţii le- au dat voie nefiţilor să se adune în ţara Cumora pentru bătălie. 
Mormon îmbătrânise şi ştia că aceasta avea să fie „ultima bătălie a poporului său” (Mor-
mon 6:6). El i- a încredinţat câteva dintre cronicile sacre fiului său Moroni şi a ascuns restul 
acestora în dealul Cumora. El a consemnat distrugerea finală a poporului său la care a fost 
martor. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Mormon 6:7–15 şi să se gândească cum ar fi 
putut să se simtă Mormon în timp ce scria aceste cuvinte.
• De ce credeţi că nefiţii aşteptau moartea „cu [frică]… îngrozitoare”? (Mormon 6:7).
Citiţi- le cursanţilor Mormon 6:16–22 în timp ce ei urmăresc în scripturile personale. Apoi, 
rugaţi- i să scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor 
despre gândurile pe care le- au avut şi sentimentele pe care le- au simţit în timp ce au citit 
şi au ascultat aceste versete. După ce le- aţi acordat timp suficient pentru a scrie, oferiţi- le 
ocazia de a împărtăşi câteva dintre gândurile pe care le- au notat. 
Mărturisiţi- le cursanţilor despre dragostea pe care o au pentru ei Tatăl Ceresc, Isus Hristos, 
profeţii, conducătorii şi părinţii. Încurajaţi- i să îşi exercite credinţa în Isus Hristos şi să se 
pocăiască de păcatele lor pentru a putea să fie „[primiţi] în braţele lui Isus”(Mormon 5:11).

Comentarii şi informaţii generale
Mormon 5:11. „Primit în braţele lui Isus”

Vârstnicul Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a explicat legătura dintre cuvântul 
ispăşire şi expresia „primit în braţele lui Isus”:

„Cuvântul ispăşire capătă o însemnătate bogată 
studiindu-l în limbile semitice din vremea Vechiului 
Testament. În limba ebraică, la originea cuvântului 
ispăşire este cuvântul kaphar, un verb care înseamnă 
„a acoperi” sau „a ierta”. O strânsă legătură există cu 

termenul aramaic şi arab kafat, care înseamnă «îm-
brăţişare strânsă» – fără îndoială făcând trimitere la 
ritualul egiptean al îmbrăţişării. În Cartea lui Mormon 
există referinţe evidente la acea îmbrăţişare. Una dintre 
acestea afirmă: «Domnul mi- a mântuit sufletul…; eu 
am văzut slava Lui şi sunt îmbrăţişat pentru veşnicie în 
braţele dragostei Lui». (2 Nefi 1:15.) Altă referinţă face 
menţiune la speranţa noastră glorioasă de a fi «[primiţi] 
în braţele lui Isus» [Mormon 5:11]” („The Atonement”, 
Ensign, nov. 1996, p. 34).
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Introducere
După ultima luptă care a avut loc între nefiţi şi lamaniţi, 
Mormon a scris pentru urmaşii oamenilor 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 ju-
decăţii” (Mormon 7:10). După moartea lui Mormon, fiul 
său Moroni a rămas singur să scrie despre distrugerea 
poporului său.

LECŢIA 140

Mormon 7–8:11

Sugestii pentru predare

Mormon 7
În ultima sa mărturie, Mormon îi îndeamnă pe urmaşii lamaniţilor să creadă în 
Isus Hristos şi să se supună Evangheliei Sale.
Scrieţi pe tablă numărul 230.000. Întrebaţi cursanţii dacă îşi amintesc legătura dintre acest 
număr şi distrugerea nefiţilor. (Acesta este numărul soldaţilor nefiţi care au murit în bătălia 
finală înregistrată în Mormon 6. Subliniaţi faptul că numărul menţionat în Mormon 6:10–
15 pare a se referi doar la cei care au luat parte la această luptă şi nu la mulţi alţii care au 
murit în urma acestei lupte.) Rugaţi cursanţii să îşi imagineze că au supravieţuit unei lupte 
mari în care familia şi prietenii lor au fost ucişi şi naţiunea lor a fost cucerită. Acordaţi- le 
câteva clipe să se gândească la ce ar spune dacă ar scrie un mesaj celor care i- au ucis pe cei 
dragi ai lor şi care le- au cucerit naţiunea.
Invitaţi cursanţii să citească în gând Mormon 7:1–4, căutând să identifice câteva dintre 
cuvintele de final ale lui Mormon adresate urmaşilor lamaniţilor.
• Ce dorea Mormon să cunoască urmaşii lamaniţilor?
• Care sunt atributele lui Hristos pe care le identificaţi în cuvintele lui Mormon adresate 

duşmanilor săi?
Ajutaţi- i pe cursanţi să înţeleagă că Mormon i- a învăţat pe urmaşii lamaniţilor ce trebuie să 
facă pentru a fi salvaţi. El a avut caritate pentru toţi oamenii, chiar şi pentru duşmanii săi.
Rugaţi cursanţii să citească în gând Mormon 7:5, 8, 10, căutând ce i- a învăţat Mormon pe 
cititori că trebuie să facă. Invitaţi cursanţii să împărtăşească ce au găsit şi scrieţi răspun-
surile lor pe tablă. Menţionaţi faptul că învăţăturile lui Mormon sunt aceleaşi principii ale 
Evangheliei care i- ar fi salvat pe nefiţi de la distrugere (vezi Mormon 3:2).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mormon 7:6–7. Invitaţi ceilalţi cursanţi să 
urmărească în scripturile lor şi să identifice ce oferă Domnul celor care cred în El şi acceptă 
Evanghelia Sa. După ce cursanţii spun ce au găsit, rugaţi- i să scrie lângă Mormon 7:6–7 ur-
mătorul adevăr: Domnul oferă salvare tuturor şi El îi va mântui pe cei care vor accepta 
principiile şi rânduielile Evangheliei Sale.
Scrieţi următoarea întrebare pe tablă. Invitaţi cursanţii să scrie răspunsurile lor la întrebare 
în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor.

Conform celor relatate în Mormon 7:7, care sunt binecuvântările promise celor care sunt găsiţi 
„[nevinovaţi]” înaintea lui Dumnezeu?

Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ce au scris.

Mormon 8:1–11
După ce Mormon moare, fiul său Moroni rămâne singur pentru a scrie despre 
distrugerea poporului său. 
Rugaţi cursanţii să se gândească la un moment în care au fost lăsaţi singuri într- o situaţie 
care le- a pus credinţa la încercare – poate o situaţie în care ar fi putut uşor face ceva greşit 
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fără să fie văzuţi de cineva. Rugaţi- i să se gândească dacă hotărârea lor de a- L urma pe 
Salvator şi de a ţine poruncile Sale din acel timp a crescut, a rămas la fel sau a scăzut. 
• De ce unii oameni ar putea alege să nu rămână credincioşi când se află singuri într- o 

situaţie în care le este pusă credinţa la încercare?
• De ce unii oameni decid să rămână credincioşi în situaţii similare?
Explicaţi faptul că Mormon a fost ucis după ultima bătălie dintre nefiţi şi lamaniţi şi că fiul 
său Moroni a rămas singur, fără niciun membru al familiei sau cineva din poporul său. In-
vitaţi un cursant să citească cu glas tare cuvintele lui Mormon din Mormon 8:1–9 şi rugaţi- i 
pe ceilalţi membri ai clasei să caute descrierile circumstanţelor în care se afla Moroni. 
Rugaţi- i să spună ce au găsit.
• Cum credeţi că v- aţi simţi dacă v- aţi afla în situaţii similare celor în care se afla Moroni? 
Folosiţi informaţiile care se găsesc în subsolul paginilor sau în rezumatele capitolului şi 
spuneţi cursanţilor că trecuseră aproximativ 16 ani din momentul în care Mormon a scris 
ultimele sale cuvinte până când Moroni a început să scrie pe plăci. Apoi, invitaţi cursan-
ţii să citească din nou Mormon 8:1–4 pentru a vedea ce era Moroni hotărât să facă, chiar 
dacă era singur de atâta timp. Rugaţi- i să spună ce au găsit. (Ei trebuie să observe că el era 
hotărât să se supună poruncii tatălui său şi să scrie pe plăci.)
• Ce putem învăţa din exemplul de supunere al lui Moroni în pofida circumstanţelor în 

care se afla? (În timp ce cursanţii îşi împărtăşesc părerile, subliniaţi următorul adevăr: 
Chiar şi când suntem singuri, putem alege să rămânem credincioşi. Rugaţi cursanţii 
să scrie acest adevăr în scripturile lor, lângă Mormon 8:1–4.)

Subliniaţi faptul că Moroni a avut o misiune unică. El a „[rămas] singur ca să [scrie] 
povestea tristă a poporului [său]” (Mormon 8:3). Chiar dacă respectivii cursanţi nu se vor 
confrunta cu situaţii similare, ei se vor confrunta cu situaţii în care sunt singuri şi trebuie să 
rămână credincioşi. De asemenea, poate ei se confruntă cu situaţii în care se simt singuri 
chiar dacă se află în prezenţa altor oameni – care nu trăiesc conform standardelor stabilite 
de Domnul şi de profeţii Săi.
• Ce exemple de oameni cunoaşteţi care au rămas credincioşi chiar dacă se aflau singuri în 

circumstanţe dificile?
Când cursanţii răspund la această întrebare, adresaţi una sau toate aceste întrebări 
suplimentare:
• În ce fel a acţionat această persoană în respectivele circumstanţe?
• În ce mod a fost această persoană binecuvântată în cele din urmă, ca urmare a faptului că 

a făcut ceea ce i- a cerut Domnul?
• În ce mod vă ajută aceste exemple?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Mormon 8:10–11. Rugaţi- i să caute un mod în care 
Domnul le- a oferit sprijin lui Moroni şi lui Mormon în timpul circumstanţelor dificile pe 
care le- au înfruntat. (Domnul i- a trimis pe cei trei nefiţi pentru a le sluji lui Mormon şi Mo-
roni; vezi, de asemenea, 3 Nefi 28:25–26.) Subliniaţi că, dacă suntem credincioşi Domnu-
lui în situaţii dificile sau când suntem singuri, El ne va ajuta să rămânem credincioşi. 
Folosiţi următoarele întrebări pentru a discuta acest adevăr:
• Când v- aţi supus uneia dintre poruncile Tatălui Ceresc într- o situaţie extrem de dificilă? 

Cum v- aţi simţit când aţi fost binecuvântaţi datorită supunerii?
• De ce credeţi că este important să vă pregătiţi acum pentru a fi credincioşi în situaţiile 

dificile din viitor?
Pentru a- i încuraja pe cursanţi să rămână credincioşi chiar şi în situaţiile în care sunt sin-
guri, împărtăşiţi următoarea afirmaţie a preşedintelui Thomas S. Monson:

„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 acest lucru înseamnă că trebuie să- l 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 cunoaşterea 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). 

Întrebări suplimentare 
Când adresăm întrebări 
suplimentare după 
răspunsurile iniţiale ale 
cursanţilor, acestea îi pot 
ajuta pe cursanţi să se 
gândească profund la 
un răspuns pe care l- au 
dat şi să împărtăşească 
gânduri şi sentimente 
profunde. Puteţi adresa 
întrebări suplimentare 
cursantului care a răs-
puns deja sau puteţi des-
chide discuţii adresând 
întrebările suplimentare 
celorlalţi cursanţi.
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Încheiaţi împărtăşind o experienţă în care Domnul v- a binecuvântat pentru că aţi fost cre-
dincios într- o situaţie dificilă sau în care aţi fost singur.

Recapitularea scripturilor de bază
Scrieţi cuvântul a îndemna pe tablă. Explicaţi că termenul a îndemna înseamnă a- i încuraja 
cu putere pe alţii pentru a acţiona într- un anumit mod. Explicaţi faptul că, în Mormon 
7, ultimele cuvinte ale lui Mormon sunt un bun exemplu de îndemn. Daţi- le cursanţilor 
bucăţi de hârtie şi spuneţi- le să scrie un îndemn care are la bază unul dintre fragmentele 
lor preferate care conţin scripturi de bază din Cartea lui Mormon. În partea de sus a bucăţii 
de hârtie, cursanţii trebuie să scrie: „Aş dori să vorbesc puţin tinerilor din ultimele zile”. 
Invitaţi fiecare cursant să aleagă un fragment care conţine scriptură de bază şi pe urmă să 
scrie un îndemn pentru tinerii din zilele din urmă având la bază fragmentul pe care l- au 
ales. Îndemnul poate include un rezumat al adevărurilor principale cuprinse în fragmentul 
care conţine scriptură de bază, o explicaţie cu privire la importanţa acestor adevăruri pentru 
tinerii din ziua de astăzi şi o invitaţie de a acţiona conform acestor adevăruri. Îndemnurile 
se pot încheia cu o promisiune precum cea din Mormon 7:7 sau Mormon 7:10. Puteţi ruga 
câţiva cursanţi să împărtăşească îndemnul cu ceilalţi colegi. De asemenea, puteţi aduna 
aceste îndemnuri pentru a le folosi ca idei pentru viitoarele activităţi pentru însuşirea scrip-
turilor de bază sau pentru a le expune în clasă.
Notă. Puteţi folosi această activitate în orice moment al lecţiei. Spre exemplu, o puteţi folosi 
la sfârşitul lecţiei sau după ce discutaţi Mormon 7.

Comentarii şi informaţii generale
Mormon 7. Ultimul îndemn adresat de Mormon 
pentru a crede în Hristos.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a explicat îndemnul final al lui Mor-
mon de a crede în Hristos, un îndemn pe care Mormon 
l- a scris pentru oamenii din zilele noastre după ce el a 
văzut distrugerea întregii sale naţiuni:

„Într- un monolog înainte de a muri, Mormon şi- a în-
dreptat comentariile către oamenii din viitor, în special 
celor care sunt o «rămăşiţă a casei lui Israel», care într- o 
zi vor citi cronica sa maiestoasă. Cei care aparţin altui 
loc şi altor vremuri trebuie să înveţe lucrurile pe care cei 
din generaţiile anterioare le uitaseră – că toţi trebuie să 
«[creadă] în Isus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu», 

că după răstignirea Sa în Ierusalim «prin puterea Ta-
tălui, El a înviat din nou prin care El a câştigat victoria 
asupra mormântului; şi prin El, de asemenea, muşcătura 
morţii este înghiţită.

Şi El va face învierea morţilor… [şi] mântuirea lumii.» 
Aceia care sunt mântuiţi pot să se bucure, datorită lui 
Hristos, de o «stare de fericire fără de sfârşit» [Mormon 
7:2, 5–7]…

A «crede în Hristos», în special în situaţii care au conse-
cinţe tragice, dar care pot fi evitate, a fost ultimul în-
demn al lui Mormon şi singura sa speranţă. Acesta este 
scopul fundamental al întregii cărţi, care va fi transmisă 
lumii din zilele din urmă purtând numele său” (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], p. 321–322).

Idee suplimentară pentru predare
Mormon 7:8–9. Biblia şi Cartea lui Mormon.

Expuneţi un exemplar al Cărţii lui Mormon pe care aţi 
lipit o etichetă pe care este scris „aceasta”. Apoi, expu-
neţi un exemplar al Bibliei pe care aţi lipit o etichetă 
pe care este scris „aceea”. Rugaţi cursanţii să citească, 
în gând, Mormon 7:8–9 şi să fie atenţi la ce a spus 

Mormon despre legătura dintre „aceasta” (Cartea lui 
Mormon) şi „aceea” (Biblia).

• În ce mod studiul Cărţii lui Mormon v- a întărit măr-
turia cu privire la adevărurile din Biblie? În ce mod 
studiul Bibliei v- a întărit mărturia cu privire la Cartea 
lui Mormon? 
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Introducere la lecţie
În această lecţie, cursanţii vor recapitula distrugerea nefiţilor 
şi vor învăţa despre dorinţa lui Mormon ca poporul său să fie 
„primit în braţele lui Isus” (Mormon 5:11). Cursanţii vor învăţa 
despre modul în care pot simţi îmbrăţişarea Domnului în viaţa 
lor. Din exemplul nefiţilor de a refuza să se pocăiască, cursanţii 
vor înţelege consecinţele triste pe care oamenii le trăiesc atunci 
când nu se pocăiesc.

Sugestii pentru predare

4 Nefi 1–Mormon 4
Poporul nefit decade de la dreptate şi fericire, devenind ticălos.
Rugaţi cursanţii să aprecieze câţi ani din istoria nefiţilor au 
studiat săptămâna aceasta. Ajutaţi- i să folosească informaţiile 
din rezumatul de la începutul capitolelor sau din subsolul paginii 
din 4 Nefi 1 şi Mormon 8 pentru a afla aceasta. (Aceste capitole 
cuprind aproape 400 de ani sau mai mult de o treime din istoria 
nefiţilor.)

Invitaţi jumătate din cursanţi să folosească scripturile şi jurnalele 
pentru studiul scripturilor pentru a revedea ceea ce au învăţat cu 
privire la fericirea nefiţilor din 4 Nefi 1. Invitaţi cealaltă jumă-
tate a cursanţilor să folosească Mormon 1–2 şi jurnalele pentru 
studiul scripturilor pentru a revedea cine era Mormon şi de ce 
era atât de minunat. Invitaţi fiecare grup să rezume lucrurile 
învăţate. Apoi, invitaţi fiecare grup să- şi prezinte rezumatele.

Întrebaţi- i pe cursanţi: Care este unul dintre adevărurile pe care 
le-aţi învăţat în urma studierii acestor capitole şi de ce este 
important pentru voi?

Explicaţi faptul că, în ciuda eforturilor depuse de Mormon pentru 
a- i ajuta pe nefiţi să se pregătească spiritual pentru luptă, ei au 
refuzat să se pocăiască şi să se întoarcă la Domnul. Ca urmare a 
ticăloşiei lor, ei au fost lăsaţi să se bizuie pe propria lor putere şi 
lamaniţii au început a- i birui (vezi Mormon 3–4).

Mormon 5:8–24
Mormon explică faptul că scriptura Cartea lui Mormon a fost 
scrisă pentru a- i convinge pe oameni să creadă în Isus Hristos.
Întrebaţi cursanţii dacă vreodată au fost trişti ca urmare a fap-
tului că o persoană a trebuit să îndure consecinţele unei alegeri 
greşite. Împărtăşiţi un exemplu adecvat (fără a judeca pe nimeni) 
de întristare pe care aţi simţit- o pentru cineva care a suferit con-
secinţe triste ca urmare a unei alegeri pe care a făcut- o. Explicaţi 
faptul că Mormon a scris că oamenii din ultimele zile se vor 
întrista în timp ce vor citi despre distrugerea nefiţilor. 

Invitaţi- i pe cursanţii să citească, în gând, Mormon 5:10–11, cău-
tând ce a spus Mormon că ar fi putut să aducă fericire nefiţilor. 
După ce cursanţii răspund, adresaţi următoarele întrebări:

Lecţia pentru studiul acasă
4 Nefi 1–Mormon 8:11 (unitatea 28)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat 4 Nefi 1–Mormon 8:11 
(unitatea 28) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a 
lecţiei dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (4 Nefi 1)
În timp ce cursanţii au studiat circumstanţele în care se aflau 
nefiţii în timpul perioadei de aproape 200 de ani după vizita 
Salvatorului, ei au învăţat că, atunci când oamenii se străduiesc 
împreună să fie convertiţi la Domnul, ei devin uniţi şi trăiesc 
experienţa unei fericiri sporite. Ei au văzut, de asemenea, că 
mândria împarte oamenii în clase şi duce la ticăloşie mai mare.

Ziua 2 (Mormon 1–2)
Din exemplul vieţii drepte a lui Mormon, cursanţii au învăţat 
despre calităţile de a fi serios şi iute în a învăţa. Ei au învăţat 
că putem alege să trăim drept chiar şi în mijlocul unei 
societăţi ticăloase. Din exemplul de ticăloşie al poporului lui 
Nefi, cursanţii au înţeles următoarele principii: ticăloşia şi lipsa 
credinţei îndepărtează darurile lui Dumnezeu şi influenţa 
Duhului Sfânt. Dacă întristarea pentru păcate este pentru 
pocăinţă, ea va face ca inima noastră să fie umilă şi ne va 
conduce spre Hristos. Întristarea care o simţim doar pentru 
consecinţele păcatelor ne duce către distrugere (sau ne va 
opri din progresul către viaţa eternă).

Ziua 3 (Mormon 3–6)
În timp ce au studiat despre răbdarea Domnului faţă de 
nefiţi, cursanţii au observat că Domnul ne oferă suficiente 
ocazii să ne pocăim de păcate. Cu toate acestea, nefiţii au 
refuzat să se pocăiască şi au căutat să se răzbune pe lamaniţi. 
Deoarece Domnul interzice răzbunarea, Mormon a refuzat 
să mai conducă oştirile nefiţilor. Rezultatul efortului nefiţilor 
de a se răzbuna împotriva lamaniţilor le- a permis cursanţi-
lor să înţeleagă că judecăţile lui Dumnezeu îi vor copleşi pe 
cei păcătoşi. Mormon a fost martor la distrugerea totală a 
poporului său şi a jelit decăderea acestora.

Ziua 4 (Mormon 7:1–8:11)
Mormon şi- a terminat cronica adresându- se urmaşilor lamani-
ţilor. Cursanţii au învăţat că Domnul le oferă mântuire tuturor 
oamenilor care acceptă principiile şi rânduielile Evangheliei 
Sale. Mormon a murit, iar Moroni a scris despre condiţiile 
ulterioare distrugerii nefiţilor. Din exemplul lui Mormon, cur-
sanţii au învăţat că pot alege să rămână drepţi chiar şi atunci 
când sunt singuri.
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• Ce credeţi că înseamnă a fi „primit în braţele lui Isus”? (Aici, 
cuvântul „primit” se referă la a fi ţinut strâns, în siguranţă sau 
îmbrăţişat, reprezentând un gest de protecţie sau afecţiune.)

• Conform celor relatate în Mormon 5:11, ce putem face pen-
tru a primi acest fel de îmbrăţişare? (Cu ajutorul pocăinţei 
putem fi „[primiţi] în braţele lui Isus”. Scrieţi pe tablă acest 
principiu.)

Citiţi sau invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie 
a vârstnicului Kent F. Richards, din Cei Şaptezeci. Invitaţi- i pe 
membrii clasei să fie atenţi la ce înseamnă să fii „primit în braţele 
lui Isus”.

„Toţi care vor veni pot fi «[primiţi] în braţele lui Isus». [Mormon 
5:11.] Toate sufletele pot fi tămăduite prin puterea Sa. Toată 
suferinţa poate fi alinată. În El, noi putem «găsi odihnă pentru 
sufletele [noastre]». (Matei 11:29.) Condiţiile noastre muritoare 
poate nu se vor schimba imediat, dar durerea, îngrijorarea, 
suferinţa şi teama pot fi înghiţite în pacea Sa şi în leacul Său 
alinător” („Ispăşirea poate tămădui orice durere”, Ensign sau 
Liahona, mai 2011, p. 17).

Invitaţi cursanţii să se gândească la momente în care s- au simţit 
„[primiţi] în braţele lui Isus” ca urmare a faptului că s- au pocăit. 
De asemenea, invitaţi- i să se gândească la ce trebuie să facă 
pentru a fi primiţi, acum, în braţele Sale. Depuneţi- vă mărturia 
despre alinarea şi protecţia care rezultă în urma pocăinţei.

Pentru a ilustra un alt principiu din Mormon 5, aşezaţi un dop 
sau un alt obiect plutitor într- un vas cu apă. Rugaţi doi sau trei 
cursanţi să sufle obiectul plutitor în diferite direcţii. Întrebaţi- i 
cât de mult a influenţat acest obiect direcţia în care s- a deplasat. 
Îndemnaţi- i pe cursanţi, în timp ce studiază, să observe în ce 
mod acest obiect este asemănător nefiţilor. 

Scrieţi pe tablă: Dacă refuzăm să ne pocăim… Apoi, rugaţi un 
cursant să citească, cu glas tare, Mormon 5:2,16–19 şi rugaţi- i 
pe ceilalţi cursanţi să găsească rezultatele apărute ca urmare a 
faptului că nefiţii au refuzat să se pocăiască. Rugaţi cursanţii să 
folosească ceea ce au găsit în aceste versete pentru a completa 
fraza de pe tablă. În timp ce răspund, adresaţi- le câteva dintre 
următoarele întrebări pentru a- i ajuta să înţeleagă cuvintele şi 
expresiile din aceste versete:

• Conform versetului 16, ce credeţi că înseamnă să fii „fără 
Hristos şi Dumnezeu în lume”? (Să trăieşti fără credinţă în Isus 
Hristos sau în Tatăl Ceresc şi fără influenţa şi îndrumarea Lor.)

• Ce credeţi că înseamnă să fii „[mânat] ca pleava spulberată de 
vânt”? (Mormon 5:16). (Explicaţi faptul că termenul pleavă se 
referă la iarba şi învelişul grânelor care sunt aruncate în vânt în 
timpul treieratului.) 

• Cum credeţi că v- aţi simţi aflându- vă în ocean pe o corabie 
fără ancoră, fără a putea naviga şi fără puncte de reper? În ce 
fel este această situaţie similară celei în care se aflau nefiţii?

Explicaţi faptul că Mormon 5 ne învaţă că, atunci când refu-
zăm să ne pocăim, spiritul se retrage şi pierdem îndru-
marea Domnului. Scrieţi acest principiu pe tablă pentru a 
completa declaraţia pe care aţi început să o scrieţi mai devreme. 
Invitaţi cursanţii să se gândească la momente din viaţa lor în care 
au trăit experienţa acestui principiu. 

Pentru a- i determina să compare cele două principii scrise pe 
tablă, adresaţi cursanţilor următoarele întrebări: Analizând cele 
două adevăruri scrise pe tablă, în ce fel este diferit rezultatul 
pocăinţei de rezultatul faptului de a refuza pocăinţa? 

Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Mormon 5:22–24, 
căutând ce anume ne- a invitat Mormon să facem pentru a nu 
deveni la fel ca nefiţii din vremea lui. Îndemnaţi- i pe cursanţi să 
marcheze ceea ce au găsit. 

Depuneţi mărturie cu privire la cele două principii scrise pe tablă.

Mormon 6:1–8:11
După ce a fost martor la distrugerea finală a poporului său, 
Mormon scrie urmaşilor poporului lamanit şi pe urmă moare, 
lăsându- l pe fiul său Moroni singur.
Invitaţi cursanţii să rezume distrugerea finală a nefiţilor, folosind 
informaţiile de la începutul capitolelor Mormon 6–8 dacă este 
necesar.

Invitaţi cursanţii să citească în gând Mormon 7:10 şi să se gân-
dească la ultimele cuvinte pe care Mormon le- a scris înainte de 
a muri.

Unitatea următoare (Mormon 8:12–Eter 3)
Moroni a vorbit cu Isus Hristos şi i- au fost arătate zilele noastre. 
Ce avertizare ne- a adresat Moroni? Fratele lui Iared a avut, de 
asemenea, credinţă mare. El l- a văzut pe Isus Hristos şi a vorbit 
cu El faţă în faţă. In ce fel vă ajută faptul că Moroni şi fratele 
lui Iared L- au văzut pe Hristos şi au vorbit cu El să credeţi în 
cuvintele lor?
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Introducere
După ce a scris despre distrugerea poporului şi moartea 
tatălui său, Moroni a profeţit despre aducerea la lu-
mină a Cărţii lui Mormon şi a făcut avertizări cu privire 
la consecinţele respingerii acesteia. Moroni a văzut 
cum cronica nefiţilor va fi adusă la lumină într- o vreme 

în care ticăloşia va fi foarte mare, când mulţi vor iubi 
posesiunile lumeşti mai mult decât pe Dumnezeu. El a 
mărturisit că scriptura Cartea lui Mormon va fi de mare 
valoare în mijlocul condiţiilor periculoase care vor exista 
în ultimele zile.
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Mormon 8:12–41

Sugestii pentru predare

Mormon 8:12–32
Moroni profeţeşte despre aducerea la lumină a Cărţii lui Mormon.
Înainte de începerea orei, expuneţi obiecte sau poze care reprezintă progresele tehnologice. 
La începutul orei, îndreptaţi atenţia cursanţilor către ceea ce aţi expus. Invitaţi un cursant să 
citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft Benson:

„Aş dori să vorbesc despre unul dintre cele mai importante daruri care au 
fost date lumii în timpurile moderne. Darul la care mă gândesc este mult mai 
important decât orice invenţie care a apărut în urma descoperirilor indus-
triale 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 

zborurilor sau a deplasărilor în spaţiu. Vorbesc despre darul…” („Cartea lui Mormon 
– cheia de boltă a religiei noastre”, Liahona, oct. 2011, p. 56- 57).
• Aţi dori să aveţi darul despre care a vorbit preşedintele Benson? De ce?
• Ce credeţi că este acest dar?
Explicaţi faptul că Moroni a propovăduit despre acest dar. Invitaţi cursanţii că citească Mor-
mon 8:12 pentru a afla despre ce dar este vorba. Ajutaţi cursanţii să înţeleagă că expresia 
„această cronică” se referă la Cartea lui Mormon. Explicaţi- le că preşedintele Benson a 
vorbit despre darul Cărţii lui Mormon.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă valoarea Cărţii lui Mormon, invitaţi- i să citească în 
gând Mormon 8:13–16. Înainte de a citi, invitaţi- i să identifice ce ne- a învăţat Moroni cu 
privire la valoarea Cărţii lui Mormon. Apoi adresaţi toate, sau câteva, dintre următoarele 
întrebări pentru a- i ajuta să discute şi să analizeze ceea ce au găsit:
• Unii oameni se gândesc la valoarea materială a plăcilor de aur. Conform celor rela-

tate în Mormon 8:14, care era aspectul care făcea ca plăcile să fie cu adevărat „de mare 
valoare”? (Ajutaţi- i pe cursanţi să vadă că, deoarece Domnul nu va permite nimănui să 
„capete câştig” de pe urma plăcilor de aur, plăcile însele nu sunt „de nicio valoare”. Cu 
toate acestea, cronica scrisă pe plăci „este de mare valoare”.)

• Moroni a spus despre Cartea lui Mormon că ea poate fi adusă la lumină doar de cineva 
care va avea „ochiul îndreptat numai către slava lui Dumnezeu”(Mormon 8:15). Ce 
credeţi că înseamnă acest lucru? (În timp ce cursanţii discută despre această întrebare, 
puteţi să- i invitaţi să citească Joseph Smith–Istorie 1:46, care include instrucţiunile ulte-
rioare oferite de către Moroni lui Joseph Smith, înainte de a aduce la lumină Cartea lui 
Mormon.)

• În ce fel descrierea făcută de către Moroni în Mormon 8:16 despre aducerea la lumină a 
Cărţii lui Mormon explică marea valoare a acestei cărţi?

Conform celor relatate în Mormon 8:17–21, Moroni i- a avertizat pe cei care aveau să osân-
dească sau să se opună învăţăturilor Cărţii lui Mormon. Invitaţi cursanţii să citească aceste 
versete şi să caute avertizările lui Moroni.
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• Care este avertizarea lui Moroni pentru cei care resping sau osândesc învăţăturile Cărţii 
lui Mormon?

• Ce adevăr învăţaţi din Mormon 8:22? În ce fel aducerea la lumină a Cărţii lui Mormon în 
ultimele zile ajută la îndeplinirea scopurilor veşnice ale Domnului?

Explicaţi faptul că Mormon 8:23–25 conţine cuvintele lui Moroni cu privire la sfinţii credin-
cioşi care trăiseră înaintea sa. El a spus că aceştia Îl vor implora „din ţărână” pe Domnul. 
Rugaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, acest fragment căutând pentru ce anume s- au 
rugat sfinţii de pe vechile meleaguri americane cu privire la Cartea lui Mormon.
• Pentru cine s- au rugat sfinţii din vechime? (Ei s- au rugat pentru fraţii lor – lamaniţii şi 

urmaşii lor – şi pentru cel care va aduce la lumină Cartea lui Mormon – adică profetul 
Joseph Smith.)

Explicaţi faptul că Moroni a dezvăluit condiţiile care vor preceda aducerii la lumină a Cărţii 
lui Mormon. Apoi rugaţi- i să- şi imagineze că sunt în locul lui Moroni, trăind în urmă cu 
mai bine de 1.600 de ani şi văzând o viziune despre vremurile noastre.
Invitaţi cursanţii să scrie un paragraf în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul 
scripturilor, descriind condiţiile spirituale din zilele noastre. După ce cursanţii au avut sufi-
cient timp să scrie, invitaţi câţiva dintre ei să împărtăşească ce au scris. Apoi rugaţi cursanţii să 
citească în linişte Mormon 8:26–32 şi să compare ceea ce au scris cu profetica descriere făcută 
de Moroni cu privire la zilele noastre. Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. Rugaţi fiecare 
echipă să prezinte câteva asemănări şi diferenţe dintre descrierea lor şi cea a lui Moroni.
• Care sunt lucrurile din zilele noastre pe care Moroni le- a descris perfect?
Scrieţi pe tablă următorul rezumat al profeţiilor lui Moroni: Cartea lui Mormon va fi 
adusă la lumină prin puterea lui Dumnezeu într- o vreme în care ticăloşia va fi foarte 
mare. Dacă aţi expus obiecte sau poze reprezentând invenţii din domeniul tehnologic 
sau medical, aşezaţi lângă acestea un exemplar al Cărţii lui Mormon. Pentru a- i ajuta pe 
cursanţi să se gândească şi să depună mărturie cu privire la valoarea Cărţii lui Mormon în 
viaţa lor, adresaţi întrebări, cum ar fi:
• Cum ne poate ajuta Cartea lui Mormon să rezistăm ticăloşiei din zilele noastre?
• In ce fel este Cartea lui Mormon de mai mare valoare decât invenţiile din domeniul 

tehnologic sau cel medical?
• De ce credeţi că scriptura Cartea lui Mormon este „unul dintre cele mai semnificative 

daruri oferite omenirii în vremurile moderne”, aşa cum a spus preşedintele Benson?
• În situaţia în care un prieten v- ar întreba de ce este de valoare Cartea lui Mormon pentru 

voi, ce i- aţi răspunde?

Mormon 8:33–41
Moroni vede zilele din urmă şi condamnă ticăloşia spirituală din vremea noastră.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mormon 8:35. Înainte de a citi, subliniaţi faptul 
că, în aceste versete, Moroni se adresează nouă în mod direct.
• Cum poate influenţa acest verset modul în care citim Cartea lui Mormon?
După ce cursanţii au discutat pe marginea acestei întrebări, citiţi următoarea declaraţie a 
preşedintelui Ezra Taft Benson, în care face referire la profeţii din Cartea lui Mormon:
„Dacă ei au văzut zilele noastre şi au ales lucrurile care urmau să fie de cea mai mare va-
loare 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”, p. 
56- 57).
Încurajaţi- i pe cursanţi să urmeze acest sfat pe măsură ce studiază restul cuvintelor lui 
Moroni din Mormon 8.
Invitaţi cursanţii să se gândească la un moment în care au observat o persoană a cărei nevoie 
era de natură temporală, socială sau spirituală. Invitaţi- i să se gândească ce au făcut pentru 
a ajuta respectiva persoană – sau, în situaţia în care nu au oferit ajutor, ce ar fi putut să facă 
pentru a ajuta. Invitaţi- i să se gândească la motivul pentru care au oferit sau nu ajutor. 

Invitaţi cursanţii 
să împărtăşească 
răspunsurile scrise
Din când în când, 
îndemnaţi- i pe cursanţi 
să împărtăşească ce au 
scris în caietele pentru 
seminar sau în jurnalele 
pentru studiul scrip-
turilor. Mulţumiţi- le 
cursanţilor pentru tot 
ce au împărtăşit şi 
adresaţi- le în mod sincer 
complimente. În timp ce 
veţi face acest lucru de- a 
lungul orei, veţi ajuta la 
cultivarea unei atmos-
fere de învăţare plină de 
dragoste şi respect.
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Invitaţi câţiva cursanţi să citească cu glas tare, pe rând, din Mormon 8:33–41. Rugaţi ceilalţi 
cursanţi să urmărească în scripturile personale şi să identifice motivul pentru care unii 
oameni, în ultimele zile, nu vor oferi ajutor celor nevoiaşi. 
• De ce unii oameni din ultimele zile nu oferă ajutor celor nevoiaşi? (Răspunsurile pot fi 

următoarele: din mândrie, nedreptate, dragoste de bani şi de îmbrăcăminte scumpă mai 
mult decât faţă de cei nevoiaşi şi din dorinţa de a fi lăudaţi de către lume.)

• În Mormon 8:38, Mormon foloseşte cuvântul spurcaţi. Care sunt unele dintre influenţele 
din lumea în care trăim care ar putea fi considerate spurcate? (Răspunsurile pot include 
mândria, pornografia şi dragostea de bani.)

Invitaţi cursanţii să scrie o propoziţie în care să rezume ce au învăţat din Mormon 8:36–41 
cu privire la responsabilitatea noastră de a avea grijă de cei săraci şi nevoiaşi. Invitaţi doi 
sau trei cursanţi să citească, cu glas tare, propoziţiile scrise. Deşi cursanţii se pot exprima în 
mai multe feluri, ei trebuie să fie capabili să identifice următorul adevăr: Dumnezeu ne va 
face răspunzători pentru felul în care îi tratăm pe cei săraci şi nevoiaşi.
• Care credeţi că sunt unele dintre cele mai obişnuite nevoi în şcoala sau comunitatea 

voastră? Ce pot face tinerii din Biserică pentru a ajuta la îngrijirea persoanelor care au 
aceste nevoi? (Ajutaţi- i pe cursanţi să înţeleagă că nu trebuie să îşi ofere timpul şi banii 
fiecărei situaţii sau persoane care necesită ajutor. În cadrul familiei şi al Bisericii, tinerii 
au multe ocazii pentru a- i ajuta pe cei nevoiaşi. Pe lângă aceasta, ei pot urma îndrumarea 
Spiritului pentru a sluji în mod individual.)

• Ce credeţi că pot face tinerii din Biserică pentru a avea grijă de cei săraci? (În situaţia în 
care cursanţii nu menţionează donaţiile de post, subliniaţi oferirea de donaţii de post citind 
despre „Duminica de post” în Fideli credinţei: referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 130–131).

În urma acestei discuţii, invitaţi- i pe cursanţi să scrie în caietele pentru seminar sau în 
jurnalele pentru studiul scripturilor despre unul sau două lucruri pe care le pot face pentru 
a avea grijă de cei săraci şi nevoiaşi. Ei pot scrie sugestii pe care le- au auzit în timpul lecţiei 
sau propriile idei. Invitaţi- i să stabilească un obiectiv în care să facă unul dintre aceste lu-
cruri în timpul săptămânii următoare. Încurajaţi- i să ducă la îndeplinire obiectivele stabilite.

Comentarii şi informaţii generale
Mormon 8:14–18. „Iar acela care le va aduce la 
lumină, pe el Domnul îl va binecuvânta”

Moroni a profeţit despre Joseph Smith, care a fost ales 
pentru a aduce lumii Cartea lui Mormon (vezi Mormon 
8:15–16). Mai mulţi profeţi din vechime ştiau de Joseph 
Smith şi s- au rugat ca el să poată izbuti traducerea şi 
publicarea cronicilor de pe plăcile de aur, îndeplinind 
astfel scopul lui Dumnezeu (vezi Mormon 8:23–25; D&L 
10:46). Preşedintle Boyd K. Packer, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a vorbit despre rolul lui Joseph 
Smith în aducerea la lumină a Cărţii lui Mormon:

„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 revelaţiile au fost date…

Profetul Joseph Smith a fost un copil neşcolit de la ţară. 
Câteva dintre primele sale scrisori originale arată lipsa 
de educaţie în ortografie, gramatică şi 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).

Mormon 8:37–38. În ce fel grija pentru cei săraci 
şi nevoiaşi are legătură cu fericirea veşnică?

Episcopul H. David Burton, episcopul care prezidează, 
a mărturisit cu privire la consecinţele veşnice de a avea 
grijă de cei săraci şi nevoiaşi:

„Scopurile, promisiunile şi principiile care susţin munca de 
bunăstare a Bisericii se extind cu mult dincolo de această 
viaţă muritoare. Această lucrare sacră nu este doar pen-
tru folosul şi binecuvântarea celor care suferă sau a celor 
nevoiaşi. Ca fii şi fiice ai Tatălui Ceresc, noi nu putem 
moşteni plenitudinea vieţii veşnice fără să fim pe deplin 
preocupaţi de bunăstarea celorlalţi cât trăim pe acest 
pământ. Principiile celeste ale sacrificiului şi consacrării le 
învăţăm prin punerea în practică cu bunăvoinţă a sacrifi-
ciului şi slujind în folosul altora” („Munca de bunăstare 
care sfinţeşte”, Ensign sau Liahona, mai 2011, p. 81–82).
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Introducere
Moroni a încheiat cronica tatălui său, chemându- i pe 
cei care nu cred în Isus Hristos să se pocăiască şi să se 
întoarcă la Domnul. El a propovăduit că Dumnezeu 
este un Dumnezeu al miracolelor neschimbător şi că 

miracolele încetează numai ca urmare a necredinţei. El 
i- a încurajat pe oameni să creadă în Isus Hristos şi să se 
roage Tatălui cu toată inima în numele lui Isus Hristos 
pentru a putea primi lucrurile de care au nevoie. 
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Mormon 9

Sugestii pentru predare

Mormon 9:1–6
Moroni îi cheamă la pocăinţă pe cei care nu cred în Isus Hristos. 
Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la un moment când s- au aflat într- o situaţie neplăcută. 
Invitaţi câţiva cursanţi să relateze experienţa trăită şi să spună de ce s- au simţit neconfortabil. 
Puteţi să- i întrebaţi, de asemenea, ce i- ar fi făcut să se simtă mai bine în situaţiile respective.
Invitaţi cursanţii să citească în gând Mormon 9:1–5, căutând situaţia neplăcută descrisă 
de Moroni. (Invitaţi, de asemenea, cursanţii să citească Alma 12:12–15 şi să scrie această 
referinţă în dreptul lui Mormon 9:1–5.)
• Cum se vor simţi cei ticăloşi în prezenţa lui Dumnezeu Tatăl şi a lui Isus Hristos când va 

avea loc judecata finală? De ce se vor simţi în acest fel?
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedintelui Joseph Fielding Smith:

„Fără pocăinţă nu putem fi salvaţi. 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 prezenţa Sa fără să se fi pocăit…
Consider că sunt mulţi oameni pe acest pământ, mulţi dintre ei probabil sunt 
membri ai Bisericii – cel puţin o parte sunt în 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 trebuie să citească cuvintele lui Moroni (citând Mormon 9:3–5).
Credeţi că o persoană a cărei viaţă a fost denaturată, care s- a răzvrătit împotriva lui 
Dumnezeu, care nu s- a pocăit, va fi fericită sau se va simţi bine dacă ar putea să trăiască 
în prezenţa lui Dumnezeu?” (Doctrines of Salvation, ediţia Bruce R. McConkie, 3 volume 
[1954–1956], 2:195–196; s-a renunţat la caracterele cursive din textul original).
• De ce avem nevoie să ne pocăim de păcatele noastre în această viaţă şi să nu aşteptăm 

ziua judecăţii? (Pentru a- i ajuta pe cursanţi să răspundă la această întrebare, invitaţi- i să 
citească Alma 34:33–38.)

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mormon 9:6. Invitaţi ceilalţi cursanţi să urmă-
rească în scripturile personale şi să fie atenţi la ce trebuie să facă pentru a se simţi bine în 
prezenţa lui Dumnezeu. După ce cursanţii spun ce au găsit, invitaţi- i să fie atenţi la cuvinte 
şi expresii în Mormon 9:6 care îi descriu pe cei care s- au întors către Domnul şi s- au rugat 
pentru iertare. Rugaţi cursanţii să marcheze cuvintele şi frazele găsite. 
Invitaţi cursanţii să scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scriptu-
rilor un principiu care rezumă Mormon 9:6. Numiţi doi sau trei cursanţi să citească ce au 
scris. Deşi cursanţii pot folosi diferite cuvinte, răspunsurile lor trebuie să exprime urmă-
torul adevăr: Dacă ne pocăim, vom fi găsiţi fără pată când vom intra în prezenţa lui 
Dumnezeu.
Mărturisiţi despre faptul că pocăinţa şi trăirea unei vieţi drepte ne pregătesc pentru a ne 
simţi bine în prezenţa Domnului. Invitaţi cursanţii să se gândească la ce trebuie să facă în 
această viaţă pentru a se pregăti să- L întâlnească pe Domnul.

Invitarea fiecărui 
cursant să citească 
şi să răspundă
Invitarea fiecărui cursant 
să citească şi să răspundă 
poate încuraja parti-
ciparea celor care nu 
participă des. Oferiţi- le 
cursanţilor suficient timp 
pentru a se gândi înainte 
de a le cere aceste 
lucruri. Asiguraţi- vă că 
nu se simt stânjeniţi sau 
obligaţi să participe la 
lecţie dacă nu doresc să 
facă acest lucru.
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Mormon 9:7–20
Moroni declară că Dumnezeu face minuni şi răspunde la rugăciunile celor 
credincioşi.
Scrieţi cuvântul minune pe tablă. Întrebaţi- i pe cursanţi cum ar defini acest cuvânt. După 
ce au răspuns câţiva cursanţi, invitaţi- i pe toţi să citească definiţia cuvântului minune în 
Ghidul pentru scripturi. Invitaţi- i să citească cele menţionate în ghid şi să caute lucruri care 
pot clarifica sau dezvolta definiţia dată de ei. 
• De ce credeţi că unii oameni nu cred în minuni?
Rezumaţi Mormon 9:7–8 explicând faptul că Moroni se adresează oamenilor din zilele 
noastre care pretind că revelaţia, profeţia, darurile Spiritului şi minunile nu mai au loc.
Împărţiţi cursanţii în echipe de câte doi. În fiecare echipă, invitaţi unul dintre cursanţi să ci-
tească în gând Mormon 9:9–11 în timp ce celălalt citeşte în gând Mormon 9:15–19. Rugaţi- i 
pe cursanţi să scrie lucrurile importante pe care Moroni le- a făcut pentru a convinge 
oamenii să creadă în minuni. După ce cursanţii au avut la dispoziţie suficient timp pentru a 
termina, invitaţi- i să spună colegilor din echipă ce au scris.
În partea stângă a tablei, scrieţi Minunile încetează când noi…
În partea dreaptă a tablei, scrieţi Minunile au loc când noi…
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare Mormon 9:20 şi rugaţi- i pe membrii clasei să 
identifice trei motive pentru care Dumnezeu încetează a mai face minuni printre copiii Săi. 
Invitaţi un cursant să scrie pe tablă aceste motive pentru a completa declaraţia din partea 
stângă a tablei, aşa cum se arată în următorul tabel.
Invitaţi cursanţii să reformuleze fiecare declaraţie cu privire la motivul pentru care minunile 
încetează într- un mod care exprimă o condiţie care face minunile posibile. Răspunsurile lor 
trebuie să fie similare exemplelor declaraţiei din partea dreaptă a tabelului.

Minunile încetează când noi… Minunile au loc când noi…

trăim în necredinţă ne mărim credinţa

ne îndepărtăm de calea cea dreaptă trăim neprihănit sau respectăm poruncile lui 
Dumnezeu

nu- L cunoaştem pe Dumnezeul în care trebuie 
să ne încredem

ajungem să Îl cunoaştem pe Dumnezeu şi să 
avem încredere în el

Invitaţi cursanţii să recapituleze Mormon 9:9, 19 şi să caute învăţăturile lui Moroni cu privire 
la natura lui Dumnezeu. După ce cursanţii spun ce au găsit, adresaţi următoarea întrebare:
• Din moment ce ştim că Dumnezeu este neschimbător şi că El a făcut minuni printre 

copiii Săi în vremurile trecute, ce putem şti despre dorinţa Lui de a face minuni în viaţa 
noastră astăzi? (Deşi cursanţii pot folosi cuvinte diferite, ei trebuie să exprime următorul 
principiu: Dumnezeu întotdeauna a făcut minuni şi, ca urmare a faptului că este 
neschimbător, El continuă să facă minuni în acord cu credinţa noastră. Scrieţi pe 
tablă acest principiu şi sugeraţi- le cursanţilor să- l scrie lângă Mormon 9:19–20 în scriptu-
rile personale.)

Explicaţi- le faptul că putem simţi miraculoasa putere a lui Dumnezeu în vieţile noastre în 
multe moduri. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să se gândească la modurile în care Dumnezeu 
este şi astăzi Dumnezeu al minunilor, invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie 
a surorii Sydney S. Reynolds, din Preşedinţia Generală a Societăţii Primare:
„Am învăţat… că Domnul ne va ajuta în fiecare aspect al vieţii noastre dacă noi ne stră-
duim să Îi slujim şi să facem voia Sa. 
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 plătesc 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 
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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).
• Care dintre experienţele pe care le- aţi avut v- au confirmat faptul că Dumnezeu este şi 

astăzi Dumnezeu al miracolelor?

Mormon 9:21–37
Moroni îi îndeamnă pe necredincioşi să creadă în Isus Hristos şi să se roage în 
numele Său.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mormon 9:21. Invitaţi ceilalţi cursanţi să ur-
mărească în scripturile lor şi să fie atenţi la ce a predat Moroni despre modul de a ne ruga 
Tatălui Ceresc.
• Ce promisiune a făcut Moroni? (Răspunsurile cursanţilor trebuie să reflecte următorul 

principiu: Dacă ne rugăm cu credinţă şi în numele lui Isus Hristos, Tatăl Ceresc ne 
va da orice Îi vom cere.)

Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă ce înseamnă să ne rugăm „în numele lui Hristos”, 
invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie:
„Ne rugăm în numele lui Hristos atunci când mintea noastră şi când dorinţele noastre se 
contopesc cu voia lui Hristos – când cuvintele Sale rămân în noi (Ioan 15:7). Apoi cerem lu-
cruri pe care Dumnezeu le poate oferi. Multe rugăciuni nu îşi primesc răspunsul ca urmare a 
faptului că acestea nu sunt rostite în numele lui Hristos; ele nu se contopesc nicicum cu voia 
Sa, acestea izvorăsc din egoismul din inima omului” (Ghidul pentru scripturi, „Rugăciune”).
Adresaţi următoarele întrebări:
• Cum putem fi siguri că lucrurile pentru care ne rugăm reflectă ceea ce doreşte Domnul 

pentru noi?
• Când aţi văzut îndeplinită promisiunea din Mormon 9:21? (Acordaţi- le cursanţilor timp 

pentru a se gândi la această întrebare înainte de a răspunde.)
Rezumaţi Mormon 9:22–25, explicând faptul că Salvatorul a promis ucenicilor Săi binecu-
vântări atunci când i- a trimis să predea Evanghelia. Invitaţi cursanţii să citească în gând 
Mormon 9:22–25 şi să identifice unele dintre acele binecuvântări.
• Ce înseamnă pentru voi faptul că Salvatorul va „confirma toate cuvintele [Sale]”? (Mor-

mon 9:25).
Invitaţi cursanţii să citească în gând Mormon 9:27–29, căutând comportamente şi fapte care 
îi califică pentru a primi ajutorul lui Dumnezeu. Îi puteţi invita pe cursanţi să scrie rezuma-
tele acestor versete în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor. 
Pentru a încheia această lecţie, rezumaţi Mormon 9:30–34, spunând cursanţilor că Moroni 
era îngrijorat cu privire la faptul că unii oameni din ultimele zile vor respinge mesajul Cărţii 
lui Mormon ca urmare a imperfecţiunii celor care au scris în această carte şi a limbii în care 
a fost scrisă. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Mormon 9:35–37. Invitaţi ceilalţi 
cursanţi să urmărească în scripturile lor, căutând motivele pentru care Moroni şi alţi profeţi 
s- au rugat ca scriptura Cartea lui Mormon să fie adusă la lumină în zilele din urmă. (Pentru 
ca urmaşii fraţilor lor, lamaniţii, să poată fi restauraţi la „cunoaşterea lui Hristos” şi la legă-
mintele pe care Dumnezeu le- a făcut cu casa lui Israel.)
Pentru a- i ajuta cursanţi să rezume cele învăţate astăzi, adresaţi următoarele întrebări:
• În ce mod este Cartea lui Mormon o dovadă a faptului că Dumnezeu este Dumnezeu al 

minunilor şi că El răspunde rugăciunilor noastre?
• Care dintre adevărurile învăţate astăzi vor influenţa rugăciunile voastre personale?

Recapitulare Mormon
Acordaţi cursanţilor suficient timp pentru a recapitula Cartea lui Mormon. Rugaţi- i să se 
gândească la ceea ce au învăţat din această carte, atât la seminar, cât şi prin studiul personal. 
Invitaţi- i să recapituleze pe scurt câteva dintre rezumatele capitolelor din Mormon pentru 
a- i ajuta să- şi amintească. Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească unele lucruri învăţate din 
Mormon care i- au inspirat sau i- au ajutat să aibă credinţă mai mare în Isus Hristos. 
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Cartea lui eter
De ce studiem această carte?
Pe măsură ce cursanţii studiază Cartea lui 
Eter, ei vor învăţa despre iarediţi – un grup 
de oameni care au călătorit spre emisfera 
vestică şi au locuit acolo timp de multe se-
cole înainte de sosirea poporului lui Lehi. 
Cursanţii vor învăţa principii importante 
despre rugăciune, revelaţie şi legătura 
dintre exercitarea credinţei în Isus Hristos 
şi primirea cunoaşterii spirituale. Ei vor în-
văţa, de asemenea, despre rolul profeţilor 
în convingerea poporului să se pocăiască 
şi despre consecinţele care se răsfrâng 
asupra celor care Îl resping pe Isus Hristos 
şi pe profeţii Săi.

Cine a scris această carte?
Moroni a prescurtat această carte de pe 
24 de plăci de aur, numite plăcile lui Eter. 
Cartea poartă numele profetului Eter, 
care a fost ultimul profet al iarediţilor şi 
care a consemnat istoria lor (vezi Eter 
15:33–34). Cu aproximativ 500 de ani 
înainte ca Moroni să facă prescurtarea 
cronicii sacre, câţiva dintre oamenii lui 
Limhi au descoperit plăcile lui Eter în timp 
ce căutau ţara lui Zarahemla (vezi Mosia 
8:7–11; Eter 1:2). Profeţi şi istorici nefiţi 
au transmis plăcile lui Eter din generaţie în 
generaţie până când acestea au intrat în 
posesia lui Moroni. Moroni a declarat că el 
nu a inclus nici „a suta parte” a cronicii în 
prescurtarea sa (Eter 15:33).

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Deoarece Moroni a prescurtat plăcile lui 
Eter după ce iarediţii şi propriul său popor 
fuseseră distruşi, el a dorit să scrie această 
carte pentru oamenii din zilele noastre. 
Moroni a avertizat neamurile din zilele 
din urmă să se pocăiască, să- L slujească 
pe Dumnezeu şi să scape de combinaţiile 
secrete (vezi Eter 2:11–12; 8:23). El a 
consemnat, de asemenea, cuvintele lui 
Isus Hristos, care îi invită pe „toţi din toate 
marginile pământului” să se pocăiască, să 
vină la El, să fie botezaţi şi să primească 
acea cunoaştere care este ascunsă de 
lume din cauza necredinţei (vezi Eter 
4:13–18).

Când şi unde a fost scrisă?
Eter a terminat cronica despre poporul său 
în timpul şi după marea bătălie în care toţi 
iarediţii au fost ucişi, în afară de doi – el 
însuşi şi Coriantumr (vezi Eter 13:13–14; 
15:32–33). El şi- a ascuns apoi scrierile „în 
aşa fel încât oamenii lui Limhi le- au găsit” 
(Eter 15:33; vezi, de asemenea, Mosia 
8:7–9). Moroni a prescurtat cronica lui 
Eter între anii 400 d.H. şi 421 d.H. (vezi 
Mormon 8:3–6; Moroni 10:1). Moroni a 
scris că iarediţii au fost distruşi „de pe faţa 
acestei ţări de la miazănoapte” (Eter 1:1), 
fapt ce indică posibilitatea ca el să se fi 
aflat în această ţară în timp ce a prescur-
tat cronica lor.

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
acestei cărţi?
Spre deosebire de alte cărţi din Cartea 
lui Mormon, Cartea lui Eter nu relatează 
istoria urmaşilor lui Lehi. Cartea poves-
teşte despre cum au venit iarediţii de la 
Turnul lui Babel şi au călătorit înspre ţara 
făgăduinţei, unde, în cele din urmă, au 
fost distruşi. Cartea lui Eter este o a doua 
mărturie, pe lângă cronica nefiţilor, care 
arată că „orice neam va avea stăpânire 
asupra [pământului făgăduinţei] va trebui 
să- L slujească pe Dumnezeu sau, dacă 
nu, atunci ei vor fi distruşi… când ei vor fi 
copţi în nedreptate” (Eter 2:9). 
Faptul că Isus Hristos s- a arătat, în timpul 
vieţii Sale premuritoare, fratelui lui Iared 
„se numără printre cele mai măreţe 
momente din istoria consemnată”. Acest 
eveniment „îl situează pe fratele lui Iared 
printre cei mai mari profeţi ai lui Dum-
nezeu din toate timpurile” (Jeffrey R. 
Holland, Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], p.17). Relatarea viziunii 
de către Moroni oferă o mărturie puter-
nică despre Isus Hristos şi prezintă învăţă-
turi remarcabile despre natura trupurilor 
spiritelor (vezi Eter 3:4–17).

Rezumat
Eter 1–3 Domnul nu încurcă limba 
iarediţilor la Turnul lui Babel şi 
făgăduieşte să- i conducă într- o 
ţară aleasă şi să- i facă un mare 
neam. El îi conduce la malul mării 
şi îi instruieşte să construiască 
corăbii pentru călătoria lor peste 
ocean. Domnul i se arată fratelui 
lui Iared şi îi dezvăluie „toate 
lucrurile” (Eter 3:26).

Eter 4–5 Moroni pecetluieşte 
scrierile fratelui lui Iared. El 
consemnează explicaţia oferită 
de Isus Hristos, că aceste scrieri 
vor fi revelate acelora care dau 
dovadă de credinţă în El. Moroni 
propovăduieşte că trei martori 
din zilele din urmă se vor alătura 
Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt în a 
depune mărturie despre adevărul 
Cărţii lui Mormon.

Eter 6–11 Iarediţii călătoresc spre 
ţara făgăduită. Poporul se înmul-
ţeşte şi începe să se împrăştie pe 
tot curpinsul ţării. Regi drepţi şi 
ticăloşi se succed la conducere 
de- a lungul multor generaţii. 
Iarediţii sunt aproape distruşi 
din cauza combinaţiilor secrete. 
Mulţi profeţi avertizează poporul 
să se pocăiască, însă poporul îi 
respinge.

Eter 12 Moroni ne învaţă că este 
nevoie de credinţă înainte ca 
o persoană să poată primi o 
mărturie spirituală. El îşi exprimă 
îngrijorarea înaintea Domnului că 
neamurile din viitor îşi vor bate 
joc de nepriceperea lui în a scrie 
cronica sfântă şi consemnează răs-
punsul pe care i l- a dat Domnul. 
Moroni îi îndeamnă pe cititorii 
din zilele din urmă să- L caute pe 
Isus Hristos.

Eter 13–15 Moroni discută despre 
profeţiile lui Eter cu privire la 
Noul Ierusalim. După ce iarediţii 
îl resping pe Eter, el este martor 
la distrugerea lor completă şi 
consemnează acest lucru.
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Eter 1:1–32
Moroni consemnează genealogia lui Eter înapoi până la Iared de la  
Turnul lui Babel.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să- şi amintească de unde provine Cartea lui Eter, recapitulaţi 
lista călătoriilor din Mosia 7–24, aflată în anexa acestui 
manual. Rugaţi- i să deschidă la călătoria 4: încercarea de a 
găsi Zarahemla. Invitaţi- i apoi să caute ce a găsit poporul 
lui Limhi în timpul acestei călătorii. După aceea, rugaţi- i 
să deschidă la prima pagină din Cartea lui Eter. Rezumatul 
de mai jos explică faptul că respectiva carte a lui Eter a fost 
luată de pe cele 24 de plăci pe care le- a găsit poporul lui 
Limhi.
Explicaţi că, după ce Moroni a terminat consemnarea 
cronicii tatălui său, el a scris o prescurtare sau o versiune 
prescurtată a cronicii de pe cele 24 de plăci. Această cronică 
a cuprins istoria iarediţilor, care au trăit pe continentul 
american înaintea nefiţilor şi lamaniţilor. Rugaţi- i pe 
cursanţi să citească, în gând, Eter 1:1–5 şi să caute ceea ce 
a decis Moroni să includă în prescurtarea pe care a făcut- o 
cronicii iaredite. Rugaţi- i pe cursanţi să spună ce au aflat.
Dacă aveţi acces la o ilustraţie cu Turnul lui Babel, aveţi în 
vedere să o expuneţi. Rugaţi- i pe cursanţi să facă un rezu-
mat a ceea ce cunosc despre turnul menţionat în Eter 1:5 şi 
ceea ce li s- a întâmplat celor care au încercat să îl con-
struiască. (S- a numit Turnul lui Babel. Domnul a încurcat 
limbile oamenilor care au încercat să- l construiască şi i- a 
risipit din cauza ticăloşiei lor; vezi Genesa 11:1–9.)
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă legătura dintre istoria iarediţilor şi cea a nefiţilor, îi 
puteţi ruga să se uite la cronologia de pe semnul de carte al Cărţii lui Mormon (articol nr. 
32336). Explicaţi că Moroni a început relatarea istoriei iarediţilor consemnând genealogia 
profetului Eter, care a scris istoria lor pe cele 24 de plăci de aur. Moroni a menţionat stră-
moşii lui Eter până la un bărbat pe nume Iared, care a trăit în perioada construirii Turnului 
lui Babel.

Eter 1:33–43
Datorită rugăciunilor fratelui lui Iared, familia şi prietenii săi au obţinut milă şi 
îndrumare.
Întrebaţi- i pe cursanţi dacă vreunul dintre ei a fost vreodată într- un loc în care nu înţelegea 
limba pe care o vorbeau oamenii din jurul său. Invitaţi- i să împărtăşească ceea ce au simţit 

Introducere
Moroni a prescurtat Cartea lui Eter de pe cele 24 de 
plăci găsite de echipa de căutare trimisă de Limhi (vezi 
Mosia 8:7–11). Aceste plăci conţineau istoria poporului 
iaredit. Povestea iarediţilor începe cu Iared şi fratele 
său, care căutau să obţină îndrumarea şi compasiunea 
Domnului pentru familiile şi prietenii lor atunci când 

Domnul a încurcat limbile oamenilor la Turnul lui Babel 
(vezi Genesa 11). Pentru că fratele lui Iared s- a rugat 
cu credinţă Domnului, Domnul nu a încurcat limba lui 
Iared, a fratelui său şi a familiilor şi prietenilor lor. Dom-
nul a declarat că El urma să- i conducă pe un pământ al 
făgăduinţei, unde aveau să devină un mare neam.

LECŢIA 143

eter 1

Imagine de ansamblu privind călătoriile din Mosia 7-24

Ţara lui 
Zarahemla

Ţara lui Nefi 
(Lehi- Nefi)

grup nefit 
condus de 

zenif
grupul condus 

de amon

Ruinele civilizaţiei iaredite 
din ţara de la miazănoapte

24 de plăci de aur  
(Cartea lui eter)

Câţiva nefiţi caută  
să recâştige ţara  

lui nefi

poporul lui 
Limhi scapă

alma şi  
poporul său 

pleacă

Ţara lui Helam

poporul lui 
alma scapă

Apele lui 
Mormon

Încercarea 
de a găsi 

zarahemla
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în acea situaţie. Cereţi- le apoi să- şi imagineze cum s- au simţit oamenii din jurul Turnului 
lui Babel când şi- au dat seama că limbile lor au fost încurcate. Rugaţi- i apoi să mediteze în 
linişte la următoarele întrebări:
• Dacă aţi fi în această situaţie, cu cine v- ar fi cel mai dor să comunicaţi? De ce?
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 1:33–34. Înainte de a citi, rugaţi- i să caute 
(1) cu cine a vrut Iared să poată comunica şi (2) cum a propus el să se rezolve problema. (El 
a dorit să poată comunica cu familia lui şi i- a cerut fratelui său să se roage pentru ca limbile 
lor să nu fie încurcate). După ce fiecare grup expune ceea ce a descoperit, întrebaţi:
• Ce înseamnă pentru voi „[a implora] pe Domnul”?
• Ce putem învăţa din Eter 1:33–34 despre ce părere avea Iared despre fratele său şi rugă-

ciunile lui?
Împărţiţi membrii clasei în perechi. Rugaţi cursanţii din fiecare pereche să citească, pe rând, 
din Eter 1:35–42. Spuneţi- le să caute rugăciunile fratelui lui Iared şi răspunsurile Domnului 
la acele rugăciuni. După ce le- aţi acordat suficient timp pentru a citi, întrebaţi:
• Ce vă impresionează în legătură cu rugăciunile fratelui lui Iared?
• Cum a răspuns Domnul rugăciunilor fratelui lui Iared?
• Ce principii putem învăţa din modul în care s- a rugat fratele lui Iared şi modul în care 

Domnul a răspuns la rugăciunile sale? (În timp ce cursanţii împărtăşesc ideile lor, 
îndemnaţi- i să mediteze la mila şi dragostea pe care Tatăl Ceresc le are pentru ei). Scrieţi 
următorul principiu pe tablă: Pe măsură ce Îl implorăm pe Dumnezeu cu credinţă, în 
mod constant, El va avea milă de noi.)

Scrieţi următoarele întrebări pe tablă înainte de începerea lecţiei: (Sau puteţi avea în vedere 
scrierea acestora pe o foaie de prezentare sau citirea lor rar, cu glas tare, pentru a permite 
cursanţilor să le noteze).

În ce moduri a- L implora pe Tatăl Ceresc este diferit de doar „a spune o rugăciune”?
Când aţi simţit mila Tatălui Ceresc ca răspuns la o rugăciune? Când v- au spus membrii fami-
liei voastre sau prietenii despre mila Tatălui Ceresc ca răspuns la o rugăciune?
Ce ne învaţă răspunsurile lui Dumnezeu la rugăciunile noastre despre ceea ce simte El pentru 
noi?
Ce puteţi face pentru ca rugăciunile voastre să fie mai pline de însemnătate?

Invitaţi- i pe cursanţi să răspundă la aceste întrebări în jurnalele lor pentru studiul scrip-
turilor sau în caietele lor pentru seminar. Le puteţi da ocazia de a împărtăşi ceea ce scriu. 
Depuneţi mărturie că ştiţi că Tatăl Ceresc ne iubeşte şi doreşte să ne binecuvânteze când ne 
rugăm Lui cu regularitate.
Explicaţi că relatarea din Eter 1 ne poate oferi o cunoaştere mai profundă despre dragos-
tea lui Dumnezeu pentru noi şi despre binecuvântările care vin ca răspuns la rugăciuni. 
Rugaţi- i pe cursanţi să recapituleze, în gând, Eter 1:34, 36, 38 şi să caute ceea ce l- a rugat 
Iared pe fratele său să ceară în rugăciunile sale. Invitaţi un cursant să scrie răspunsurile 
celorlalţi pe tablă. Puteţi sugera cursantului să scrie răspunsurile colegilor sub cuvintele 
„a-L implora pe Tatăl Ceresc” din principiul pe care l- aţi scris deja pe tablă.
Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze expresia „să fim credincioşi în Domnul” de la 
sfârşitul versetului Eter 1:38. Subliniaţi faptul că acţiunile lui Iared şi ale fratelui său arată 
credinţa şi dorinţa lor de a fi supuşi Domnului. Ei au cerut cu credinţă binecuvântările de 
care aveau nevoie.
Invitaţi- i pe cursanţi să recapituleze, în gând, Eter 1:35, 37, 40–42, căutând modurile prin 
care Dumnezeu i- a binecuvântat pe Iared şi pe fratele său şi pe familiile şi prietenii lor. 
Rugaţi- l pe cursantul care este în faţă să scrie pe tablă ceea ce au descoperit colegii săi, sub 
cuvântul milă din principiul scris mai devreme. Asiguraţi- vă că respectivii cursanţi observă 
legătura dintre lucrurile pe care fratele lui Iared le- a cerut şi binecuvântările pe care Dom-
nul le- a dat.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 1:43. Rugaţi- i pe membrii clasei să urmă-
rească în scripturile lor, căutând binecuvântările pe care Dumnezeu le- a promis, deşi fratele 
lui Iared nu le ceruse în mod anume.
• Ce alte binecuvântări a promis Domnul acelor oameni? (Iared îi ceruse fratelui său să- L 

întrebe pe Domnul unde trebuiau să plece. Iared a crezut că Domnul avea să- i îndrume 
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înspre o ţară care era „aleasă mai presus de tot pământul” [Eter 1:38]. Domnul, într- 
adevăr, a promis să- i conducă înspre o ţară a făgăduinţei. În plus, El le- a dat indicaţii 
exacte despre cum să înceapă să se pregătească pentru călătoria lor. El le- a promis, de 
asemenea, că avea să ridice un neam mare din familiile lor şi că nu avea să fie niciun alt 
neam mai mare pe pământ).

Invitaţi- i pe cursanţi să deschidă la 2 Nefi 4:35. (Le puteţi sugera să scrie 2 Nefi 4:35 lângă 
Eter 1:43 în scripturile lor). Rugaţi- i apoi să citească, în gând, 2 Nefi 4:35 şi Eter 1:43, cău-
tând care sunt binecuvântările pe care le promite Dumnezeu în aceste versete ca răspuns la 
rugăciunile noastre.
• Ce ne învaţă Nefi în 2 Nefi 4:35 despre răspunsurile oferite de Dumnezeu la rugăciuni? 

(Dumnezeu dă cu mână largă acelora care Îl caută în rugăciune. S- ar putea să fie nevoie 
să explicaţi expresia cu mână largă, care înseamnă cu generozitate.) În ce mod relatarea 
din Eter 1:43 confirmă declaraţia lui Nefi din 2 Nefi 4:35?

• Potrivit versetului Eter 1:43, care a fost motivul menţionat de Domnul pentru faptul că El 
a promis mai multe decât cele cerute de iarediţi? (Domnul a promis mai multe binecu-
vântări deoarece ei fuseseră credincioşi în rugăciunile lor. Le puteţi sugera cursanţilor să 
marcheze următoarea expresie din Eter 1:43: „datorită acestui îndelungat timp când Tu 
m- ai implorat pe Mine”).

• Ce principiu putem învăţa din Eter 1:43? (Cursanţii l- ar putea exprima în alte cuvinte, 
însă principiul pe care trebuie să- l identifice este următorul: Dacă ne rugăm lui Dum-
nezeu cu regularitate, având credinţă, putem primi binecuvântări mai mari decât 
cele pe care le cerem. Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze acest principiu în scrip-
turile lor).

• Când aţi văzut cum acest principiu se împlineşte în viaţa voastră sau în viaţa unei per-
soane pe care o cunoaşteţi?

După ce cursanţii împărtăşesc răspunsurile lor, puteţi împărtăşi exemple din viaţa dum-
neavoastră sau din vieţile altora. Profetul Joseph Smith este un exemplu bun care ilustrează 
acest principiu. El a primit mai multe binecuvântări decât cele pe care le- a cerut când s- a 
rugat pentru a şti care biserică era adevărată (vezi Joseph Smith – Istorie 1:10–20) şi atunci 
când s- a rugat să ştie care era situaţia lui înaintea Domnului (vezi Joseph Smith – Istorie 
1:29–47).
În încheiere, îndemnaţi- i pe cursanţi să depună efortul de a se ruga cu mai multă sinceri-
tate. Îndemnaţi- i, de asemenea, să- şi aducă aminte că Tatăl Ceresc este plin de milă şi că 
El va răspunde la rugăciunile lor potrivit credinţei lor şi potrivit cu ceea ce El ştie că le va 
aduce mai multe binecuvântări în vieţile lor.

Recapitularea scripturilor de bază
Împărţiţi membrii clasei în perechi. Acordaţi- le timp pentru a se ajuta unul pe celălalt să 
recapituleze referinţele şi expresiile cheie din toate cele 25 de scripturi de bază din Cartea 
lui Mormon. Le puteţi sugera folosirea cartonaşelor cu scripturi de bază pentru a se asculta 
unul pe altul (vezi ideea de la sfârşitul lecţiei 45 referitoare la recapitularea scripturilor de 
bază). După aceea, daţi- le un test cu versetele de bază, folosind, poate, indicii din cartona-
şele cu scripturi de bază. Corectaţi testul împreună. Rugaţi cursanţii să îşi noteze fragmen-
tele pe care trebuie să le recapituleze şi îndemnaţi- i să le studieze individual. Pe măsură ce 
anul şcolar se apropie de sfârşit, aveţi în vedere să le daţi un test final cu scripturile de bază 
din Cartea lui Mormon.
Notă. Puteţi face această activitate la începutul sau la sfârşitul lecţiei. Dacă folosiţi această 
activitate la începutul lecţiei, asiguraţi- vă că este scurtă pentru a avea timp pentru lecţie. 
Consultaţi anexa pentru alte activităţi recapitulative.
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Comentarii şi informaţii generale
Eter 1:34–35. Cum îl cheamă pe fratele lui Iared?

Vârstnicul George Reynolds, din Cei Şaptezeci, a relatat 
următoarea povestire care arată că Domnul i- a revelat 
profetului Joseph Smith numele fratelui lui Iared:

„În timp ce locuia în Kirtland, vârstnicului Reynolds 
Cahoon i s- a născut un fiu. Într- o zi, când preşedin-
tele Joseph Smith trecea pe lângă casa lui, vârstnicul 
Cahoon l- a chemat pe profet înăuntru şi l- a rugat să 
binecuvânteze bebeluşul şi să- i dea un nume. Joseph 

a făcut acest lucru şi i- a dat băiatului numele Mahonri 
Moriancumer. Când a terminat de rostit binecuvânta-
rea, el a pus copilul pe pat şi, întorcându- se spre vârstni-
cul Cahoon, a spus: «Numele pe care i l- am dat fiului 
vostru este numele fratelui lui Iared; Domnul tocmai mi 
l- a făcut cunoscut». Vârstnicul William F. Cahoon, care 
se afla în apropiere, l- a auzit pe profet făcând această 
declaraţie în faţa tatălui său; şi aceasta a fost prima 
dată când numele fratelui lui Iared a fost făcut cunos-
cut în Biserică în această dispensaţie” („The Jaredites”, 
Juvenile Instructor, 1 mai 1892, p. 282).
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Introducere
După ce au plecat de la Turnul lui Babel, Iared şi fratele 
său şi familiile şi prietenii lor au fost conduşi de Domnul 
prin pustiu. Domnul l- a instruit pe fratele lui Iared să 
construiască opt corăbii, care să transporte poporul său 

peste mare către un pământ al a făgăduinţei. Atunci 
când fratele lui Iared şi poporul său au ascultat de Dom-
nul cu credinţă, Domnul i- a îndrumat şi ghidat pentru a 
călători cu bine.

LECŢIA 144

eter 2

Sugestii pentru predare

Eter 2:1–12
Iarediţii îşi încep călătoria către pământul făgăduit.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să vadă în ce fel urmarea instrucţiunilor pe care le primim de 
la Dumnezeu ne poate pregăti pentru a fi ghidaţi şi îndrumaţi în continuare de către El, 
desfăşuraţi următoarea activitate:
Înainte de începerea lecţiei, ascundeţi în încăperea în care vă întâlniţi un lucru ce repre-
zintă o comoară. Pregătiţi o serie de trei sau patru indicii care să- i ghideze pe cursanţi la 
comoară. Le veţi da cursanţilor primul indiciu. Acel indiciu va duce la următorul, care va 
duce la următorul şi aşa mai departe până când cursanţii vor găsi comoara. După ce găsesc 
comoara, adresaţi următoarea întrebare:
• Ce s- ar fi întâmplat dacă aţi fi ignorat primul indiciu? (Nu ar fi găsit cel de- al doilea indiciu.)
Invitaţi- i pe cursanţi să recitească, în gând, Eter 1:41–42, căutând care este primul set de 
instrucţiuni pe care Domnul le- a dat iarediţilor pentru a- i îndruma spre pământul făgăduit.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să vadă cum au răspuns iarediţii la aceste instrucţiuni, invitaţi 
un cursant să citească, cu glas tare, Eter 2:1–3.
• Cum au răspuns iarediţii la primul set de instrucţiuni date de Domnul?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 2:4–6. Rugaţi membrii clasei să urmărească 
în scripturile lor, căutând binecuvântările pe care le- au primit iarediţii în urma ascultării 
primului set de instrucţiuni.
• Ce s- a întâmplat după ce iarediţii au urmat primul set de instrucţiuni? (Domnul le- a dat 

alte instrucţiuni prin intermediul fratelui lui Iared.)
• Ce putem învăţa din această relatare despre cum să primim îndrumare de la Domnul? 

(Cursanţii vor folosi, probabil, alte cuvinte, însă răspunsurile lor trebuie să reflecte urmă-
torul principiu: Pe măsură ce acţionăm cu credinţă la îndrumarea pe care ne- a dat- o 
Domnul, putem primi mai multă îndrumare de la El. Le puteţi sugera să scrie acest 
adevăr în scripturile lor pe marginea versetului Eter 2:6.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă şi să aplice mai bine acest principiu, invitaţi- i să 
se gândească la un sentiment sau un îndemn pe care l- au primit de curând de la Domnul. 
Citiţi apoi următoarea declaraţie a vârstnicului Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, despre cum primim adesea revelaţii:

„Va veni puţin câte puţin, în pachete, astfel încât vă veţi dezvolta capacitatea 
de a înţelege. Când fiecare 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, rezultatul va fi o dezvoltare personală semnificativă” („Să folosim darul 
divin al rugăciunii”, Ensign sau Liahona, mai 2007, p. 9).

Invitaţi- i pe cursanţi să răspundă la următoarele întrebări în jurnalele pentru studiul 
scripturilor sau în caietele pentru seminar. Le puteţi scrie pe tablă sau le puteţi citi rar, astfel 
încât cursanţii să le poată nota.
• Când aţi urmat un îndemn spiritual şi aţi primit apoi mai multă îndrumare de la Dumnezeu?

Să creăm interes şi 
să captăm atenţia
Planificaţi activităţi care 
vor crea interes şi- i vor 
ajuta pe cursanţi să- şi 
concentreze atenţia pe 
versetele studiate în 
lecţie. Aceste activităţi 
sunt cele mai eficiente 
când sunt scurte şi îi 
determină pe ascultători 
să se concentreze asupra 
principiilor de bază ale 
lecţiei.
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• De ce credeţi că uneori trebuie să răspundem unui îndemn spiritual înainte de a primi 
mai multe revelaţii?

Faceţi un rezumat al versetelor Eter 2:8–12, explicând că Domnul i- a spus fratelui lui Iared 
că, atunci când iarediţii vor ajunge pe pământul făgăduit, vor trebui „să- L slujească pe El, 
Dumnezeul cel adevărat şi unic” (Eter 2:8) dacă doreau să devină marele neam despre care 
El a promis că (ei) ar putea deveni. Dacă nu îl vor sluji pe El, atunci ei vor fi „distruşi” din 
ţară (Eter 2:8–10). Moroni a spus că aceasta a fost o „hotărâre veşnică” (Eter 2:10), ceea ce 
înseamnă că avea să se aplice tuturor celor care aveau să trăiască în acea ţară.

Eter 2:13–15
Domnul îl dojeneşte pe fratele lui Iared pentru că nu a chemat numele Lui în 
rugăciune.
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 2:13–15 şi să caute ceea ce au făcut iarediţii 
când au ajuns la malul mării.
• Ce au făcut iarediţii? (Ei şi- au instalat corturile şi au locuit la malul mării timp de patru ani.)
• De ce l- a dojenit Domnul pe fratele lui Iared?
• Ce lecţii putem învăţa din Eter 2:14- 15? (Cursanţii pot identifica diferite adevăruri, prin-

tre care: Domnul doreşte ca noi să- L chemăm în rugăciune cu regularitate; Dom-
nul nu este mulţumit atunci când nu Îl chemăm în rugăciune; şi Spiritul nu se va 
strădui întotdeauna cu noi dacă suntem păcătoşi.)

Rugaţi- i pe cursanţi să se gândească la rugăciunile lor personale, în timp ce citiţi următoa-
rea declaraţie a vârstnicului Donald L. Staheli, din Cei Şaptezeci:
„Rugăciunile 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 ne-
voie pentru a face faţă cu succes provocărilor din viaţa noastră de zi cu zi” („Să ne întărim 
mărturiile”, Ensign sau Liahona, nov. 2004, p. 39).
Scrieţi următoarele întrebări pe tablă înainte de începerea lecţiei: (Sau puteţi pregăti foi de 
prezentare cu aceste întrebări ori le puteţi citi rar, astfel încât cursanţii să le poată nota.) 
Acordaţi- le cursanţilor două sau trei minute să scrie răspunsuri scurte la aceste întrebări în 
caietele pentru seminar sau jurnalele pentru studiul scripturilor.

Ce părere aveţi despre frecvenţa rugăciunilor voastre personale?
Ce părere aveţi despre sinceritatea rugăciunilor voastre personale?
Consideraţi că, în timpul rugăciunilor voastre personale, comunicaţi cu adevărat cu Tatăl Ce-
resc? De ce da sau de ce nu?
Dacă aţi putea schimba un lucru pentru a vă îmbunătăţi rugăciunile personale, care ar fi 
acesta?

Eter 2:16–25 (de asemenea, Eter 3:1–6; 6:4–9)
Iarediţii construiesc corăbii pentru a traversa oceanul spre ţara făgăduită.
Rugaţi- i pe cursanţi să se gândească la o provocare din viaţa lor sau la o decizie impor-
tantă pe care ar trebui să o ia acum sau în viitor. De exemplu, s- ar putea gândi la o situaţie 
familială dificilă, probleme la şcoală, hotărârea cu cine să se căsătorească sau alegerea unei 
profesii. Invitaţi- i să se gândească la cum ar putea Domnul să îi îndrume sau să îi ajute. În 
timp ce studiază restul versetelor din Eter 2, îndemnaţi- i să caute principiile care îi vor ajuta 
să primească ajutorul Domnului în luarea deciziilor bune.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 2:16–17. Rugaţi- i pe membrii clasei să 
urmărească în scripturile lor, căutând ceea ce Domnul le- a spus iarediţilor să facă pentru a 
putea înainta înspre ţara făgăduită. Când a terminat de citit, întrebaţi dacă doreşte cineva 
să vină la tablă şi să schiţeze corăbiile iarediţilor, aşa cum crede că ar fi arătat.
Copiaţi următorul tabel pe tablă fără să includeţi răspunsurile din ultimele trei rânduri. 
Oferiţi- le cursanţilor foi de prezentare cu acest tabel sau rugaţi- i să-l copieze în caietele lor 
de seminar sau în jurnalele lor pentru studiul scripturilor.
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eter 2:18–19 eter 2:20–25; 3:1–6; 6:4–9

problemă cu corăbiile Soluţie Ce a făcut Domnul Ce a făcut fratele lui 
Iared

nu exista aer a făcut găuri care 
puteau fi deschise şi 
închise deasupra şi 
dedesubtul corăbiilor

I- a dat instrucţiuni 
fratelui lui Iared 

a făcut găurile

nu existau cârme Vântul avea să sufle 
corăbiile înspre ţara 
făgăduită

a făcut ca vântul să 
sufle

S-a încrezut în Domnul

nu exista lumină a pregătit nişte 
pietre speciale şi L- a 
rugat pe Domnul să 
le atingă pentru a 
străluci

L- a sfătuit pe fratele 
lui Iared în legătură 
cu ce nu ar funcţiona 
şi l-a instruit să 
găsească soluţia care 
ar funcţiona
a atins pietrele după 
ce fratele lui Iared le 
pregătise

a pregătit pietrele şi 
L- a rugat pe Domnul 
să le atingă pentru a 
străluci în întuneric

Invitaţi- i pe cursanţi să caute singuri în Eter 2:18–19 pentru a găsi cele trei probleme pe 
care fratele lui Iared le- a observat în legătură cu corăbiile. 
• Care sunt problemele pe care le- a observat fratele lui Iared? (Scrieţi răspunsurile cur-

sanţilor în prima coloană a tabelului, după cum este precizat. Îndemnaţi- i să facă acelaşi 
lucru în tabelele lor).

După ce cursanţii au identificat problemele, invitaţi- i să studieze Eter 2:20–25; 3:1–6; 
6:4–9. (Notă. Pasajele din Eter 3 şi 6 vor fi studiate, mai în detaliu, în lecţiile 145 şi 147). 
Acordaţi- le timp să completeze singuri restul tabelului.
După ce cursanţii au avut timp suficient să- şi completeze tabelele, adresaţi- le următoarele 
întrebări pentru a- i ajuta să identifice principiile ce reies din experienţa fratelui lui Iared:
• Având în vedere soluţia problemei aerului din corăbii, cum ne ajută Domnul uneori să 

ne rezolvăm problemele sau cum răspunde la rugăciunile noastre? (Uneori, Domnul ne 
spune cum să rezolvăm o problemă şi se aşteaptă să- I urmăm instrucţiunile.)

• Având în vedere soluţia problemei cârmei, cum ne ajută Domnul uneori să ne rezolvăm 
problemele sau cum răspunde la rugăciunile noastre? (Uneori, Domnul are grijă să ofere 
El însuşi soluţia.)

• Având în vedere soluţia problemei luminii din corăbii, cum ne ajută Domnul uneori să 
ne rezolvăm problemele sau cum răspunde la rugăciunile noastre? (Uneori, Domnul ne 
cere să găsim noi o soluţie şi să- I cerem aprobarea şi ajutorul în a o pune în practică).

Scrieţi următorul principiu pe tablă: Pe măsură ce chemăm numele Domnului în rugă-
ciune şi facem partea noastră pentru a ne rezolva problemele, putem primi ajutor din 
partea Domnului. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să aplice acest principiu, rugaţi- i să aibă în 
vedere decizia importantă la care s- au gândit acum câteva minute. Rugaţi- i apoi să medi-
teze la următoarele întrebări:
• Ce credeţi că ar dori Domnul să faceţi pentru a lua această decizie?
• Ce ar putea face Domnul să vă ajute?
• Cum puteţi să demonstraţi încredere în Domnul în timp ce vă gândiţi la această decizie?
Acordaţi- le cursanţilor câteva minute să scrie lucrurile pe care le- au învăţat astăzi. 
Împărtăşiţi- vă mărturia că, atunci când chemăm numele Domnului cu credinţă şi ne facem 
partea pentru a ne rezolva problemele, El ne va îndruma şi ne va ajuta în acord cu înţelep-
ciunea şi puterea Sa.
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Introducere
Răspunzând la întrebarea Domnului – „Ce vrei tu să fac 
Eu pentru ca voi să aveţi lumină în corăbiile voastre?” – 
fratele lui Iared a pregătit şaisprezece pietre şi L- a rugat 
pe Domnul, cu umilinţă, să le atingă „ca ele să lumineze 
în întuneric” (Eter 2:23; 3:4). Pentru că fratele lui Iared 
avea o credinţă mare, el a văzut degetul Salvatorului 

în timp ce atingea pietrele. Domnul S- a arătat apoi 
fratelui lui Iared şi i- a revelat multe lucruri. Domnul i- a 
poruncit fratelui lui Iared să scrie ce a văzut şi a auzit şi 
să pecetluiască aceste scrieri până când Domnul va dori 
ca ele să fie scoase la lumină.

LECŢIA 145

eter 3

Sugestii pentru predare

Eter 3:1–20
Domnul atinge pietrele pentru ca acestea să lumineze în corăbiile iarediţilor şi I 
se arată fratelui lui Iared.
Invitaţi un cursant să vină să scrie pe tablă. Apoi adresaţi următoarea întrebare şi rugaţi- l pe 
cursantul din faţă să enumere răspunsurile colegilor săi pe tablă.
• Care sunt unele lucruri pentru care adolescenţii se roagă cu sinceritate?
Rugaţi cursanţii să- şi imagineze că unul din prietenii lor se roagă pentru unul dintre lucru-
rile enumerate pe tablă. Acest prieten ar dori să ştie cum să- şi îmbunătăţească rugăciunile 
şi faptele pentru a primi ajutor şi îndrumare din partea Domnului. Îndemnaţi- i pe cursanţi 
să se gândească la această cerinţă pe măsură ce studiază exemplul fratelui lui Iared din Eter 
3, căutând idei pe care le- ar putea împărtăşi cu prietenul lor. 
Amintiţi- le cursanţilor că, în lecţia trecută, au discutat despre relatarea în care fratele lui 
Iared Îi cerea Domnului să asigure lumină în corăbiile iarediţilor.
• Ce a făcut fratele lui Iared pentru a ajuta la asigurarea luminii din corăbii? (Vezi Eter 3:1.)
• Ce I- a cerut fratele lui Iared Domnului să facă pentru a asigura lumină în corăbii? (Vezi 

Eter 3:1, 4.)
• Ce vă impresionează în legătură cu eforturile fratelui lui Iared?
Subliniaţi că fratele lui Iared a depus un efort mare pentru a pregăti pietrele. Apoi invitaţi- i 
pe cursanţi să se gândească cât de eficiente ar fi fost pietrele în a face lumină dacă Domnul 
nu le- ar fi atins. Rugaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 3:2–5, căutând expresii care 
arată că fratele lui Iared şi- a dat seama că depindea de Domnul.
După ce cursanţii au avut timp să citească, împărţiţi- i în perechi. Rugaţi- i să îşi spună unul 
altuia ceea ce au găsit. Sugeraţi- le, de asemenea, să împărtăşească ceea ce îi impresionează 
cu privire la rugăciunea fratelui lui Iared.
În timp ce cursanţii citesc Eter 3:2, s- ar putea să aibă întrebări legate de expresiile „noi sun-
tem nevrednici în faţa Ta” şi „firile noastre au devenit rele fără întrerupere”. Ajutaţi- i să înţe-
leagă că, atunci când fratele lui Iared a folosit aceste cuvinte, el s- a referit la condiţia pe care 
noi am moştenit- o „din cauza căderii”. Suntem separaţi de Dumnezeu fizic şi spiritual şi ne 
îndepărtăm şi mai mult de El atunci când păcătuim. În comparaţie cu El, noi suntem slabi şi 
nedemni. Fără ajutorul Său, nu ne- am putea întoarce niciodată să locuim în prezenţa Sa.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine versetele pe care le- au citit, adresaţi- le 
următoarele întrebări:
• De ce credeţi că este important să recunoaştem că depindem de Domnul atunci când Îi 

cerem ajutorul?
• În Eter 3:1–5, ce dovezi vedeţi despre credinţa fratelui lui Iared că Domnul putea să- l ajute 

să rezolve problema? (După cum este necesar, îndemnaţi- i pe cursanţi să caute expresii 
care descriu eforturile fratelui lui Iared şi expresii care arată încrederea lui în Domnul.)
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Pentru a sublinia puterea credinţei fratelui lui Iared, rugaţi un cursant să citească următoarea 
declaraţie făcută de vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„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». Probabil nu există o afirmaţie mai impresionantă spusă de om despre credinţă 
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).
Arătaţi ilustraţia „Fratele lui Iared vede degetul Domnului” (62478; Carte cu picturi 
inspirate din Evanghelie [2009], nr. 85). Rugaţi un cursant să citească Eter 3:6. Rugaţi- i pe 
membrii clasei să urmărească în scripturile lor şi să- şi imagineze experienţa fratelui lui 
Iared descrisă în acest verset.
• Ce aţi crede sau aţi simţi voi dacă aţi avea o experienţă asemănătoare cu cea trăită de 

fratele lui Iared?
Rezumaţi Eter 3:6–8, explicând că, atunci când fratele lui Iared a văzut degetul Domnului, 
el „a căzut jos în faţa Domnului” (Eter 3:6). A fost surprins să vadă că degetul Domnului 
„era asemănător cu degetul unui om, din carne şi sânge” (Eter 3:6). (Fratele lui Iared a aflat 
mai târziu că văzuse o parte din trupul spiritului Domnului [vezi Eter 3:16].)
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Eter 3:9 şi să caute motivul pentru care fratele lui Iared 
a putut să vadă degetul Domnului.
După ce cursanţii răspund, scrieţi următoarea afirmaţie incompletă pe tablă:

Pe măsură ce chemăm numele Domnului, El ne va binecuvânta în acord cu… noastră şi voinţa 
Sa.

Rugaţi- i pe cursanţi să sugereze cuvinte care ar putea fi folosite în completarea acestei 
afirmaţii. Cursanţii trebuie să sugereze cuvântul credinţa pentru a completa fraza. Ei ar 
putea să sugereze, de asemenea, cuvinte precum străduinţa, umilinţa, nevoia şi sinceritatea. 
Ajutaţi- i să înţeleagă că toate aceste cuvinte reprezintă expresii ale credinţei noastre. Apoi 
completaţi afirmaţia de pe tablă: Pe măsură ce chemăm numele Domnului, El ne va bine-
cuvânta în acord cu credinţa noastră şi voinţa Sa.
Faceţi referire la lista scrisă pe tablă la începutul lecţiei. Alegeţi unul sau două lucruri din 
listă. Invitaţi- i pe cursanţi să îşi împărtăşească gândurile despre cum ar putea cineva să 
dea dovadă de credinţă în acele situaţii. După ce cursanţii şi- au împărtăşit gândurile, faceţi 
referire la principiul pe care tocmai l- aţi scris pe tablă.
• Ce experienţe aţi avut care v- au ajutat să ştiţi că acest principiu este adevărat?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să aplice acest principiu în vieţile lor, invitaţi- i să se gândească 
la o situaţie în care au avut nevoie de ajutorul Domnului. Acordaţi- le timp să scrie în caie-
tele lor de seminar sau în jurnalele lor pentru studiul scripturilor despre un mod prin care 
pot da dovadă de mai multă credinţă atunci când caută, cu umilinţă, ajutorul Domnului. 
Încurajaţi- i pe cursanţi să urmărească ceea ce au scris. Puteţi împărtăşi o experienţă perso-
nală în care aţi primit binecuvântări pentru că aţi dat dovadă de credinţă în Domnul.
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie, în care vârstnicul Jeffrey R. Holland 
explică faptul că experienţele noastre din trecut ne pot întări credinţa.
„Credinţa pregătitoare se formează din experienţele trecute – din ceea ce cunoaştem, 
lucruri care ne oferă o temelie pentru ceea ce credem” (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon [1997], p. 18).
• Începând cu evenimentele de la Turnul lui Babel, ce experienţe a avut fratele lui Iared care, 

cu siguranţă, i- au întărit credinţa în Domnul? Cum credeţi că l- au pregătit aceste experienţe 
pentru a exercita o credinţă atât de mare atunci când a dus pietrele înaintea Domnului?

Rugaţi- i pe cursanţi să se grupeze câte doi şi să discute următoarele întrebări:
• Ce experienţe v- au întărit credinţa în Domnul? Cum vă pot pregăti acele experienţe 

pentru a exercita o mai mare credinţă în vieţile voastre de mai târziu?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, Eter 3:9–12. Rugaţi- i pe membrii 
clasei să urmărească în scripturile lor. Apoi adresaţi următoarea întrebare:
• Când Domnul a întrebat: „Crezi tu cuvintele pe care Eu le voi spune?”, fratele lui Iared 

a spus: „Da, Doamne” (Eter 3:11–12). De ce credeţi că este important că fratele lui Iared 
şi- a luat angajamentul să creadă în cuvintele Domnului înainte de a le auzi?

Împărtăşiţi experienţe 
personale
Când împărtăşiţi expe-
rienţele pe care le- aţi 
avut în timp ce aţi căutat 
să trăiţi în acord cu 
principiile Evangheliei, îi 
puteţi ajuta pe cursanţi 
să înţeleagă cum să 
aplice acele principii ei 
înşişi. Asiguraţi- vă că po-
vestirile dumneavoastră 
sunt scurte şi includeţi 
întotdeauna afirmaţii 
care să cuprindă ceea ce 
aţi învăţat şi cum aţi fost 
binecuvântat prin aceste 
experienţe. Acestea Îl 
vor invita pe Duhul Sfânt 
pentru a depune mărtu-
rie despre adevărurile pe 
care le împărtăşiţi.
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Explicaţi că, după ce vârstnicul Holland a predat despre credinţa care se bazează pe expe-
rienţe trecute, el a vorbit despre o credinţă mai completă pe care trebuie să o dezvoltăm. 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a vârstnicului Holland:

„Credinţa mântuitoare trebuie deseori exercitată în experienţele viitoare – în 
necunoscut, ceea ce asigură o ocazie ca miracolele să se producă. Credinţa 
exigentă, credinţa care mută munţii, credinţa precum cea a fratelui lui Iared 
precede miracolul şi cunoaşterea… Credinţa înseamnă a accepta fără rezerve 
– şi dinainte – orice condiţie pe care Dumnezeu o va cere atât în viitorul 
apropiat, cât şi în cel îndepărtat.

Credinţa fratelui lui Iared a fost completă” (Christ and the New Covenant, p. 18–19).
Îndemnaţi- i pe cursanţi să se gândească dacă au suficientă credinţă în Domnul pentru a- şi 
lua angajamentul să creadă şi să urmeze ceea ce El le va revela, chiar şi înainte ca El să 
reveleze aceste lucruri.
Rugaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 3:13–20, căutând care sunt binecuvântările pe care 
le- a primit fratele lui Iared datorită credinţei sale. Le puteţi acorda timp pentru a scrie despre 
adevărurile pe care le- a învăţat şi experienţele pe care le- a avut. După ce cursanţii au avut sufi-
cient timp pentru a scrie, aveţi în vedere să rugaţi pe câţiva dintre ei să împărtăşească ce au scris.
La începutul acestei lecţii, când cursanţii au citit despre momentul în care fratele lui Iared a 
văzut degetul Domnului, i- aţi întrebat cum s- ar simţi dacă ar avea o experienţă asemănă-
toare. Acum, după ce au citit mai mult despre experienţa fratelui lui Iared, le puteţi adresa 
din nou acea întrebare.
Depuneţi mărturie că, pe măsură ce dăm dovadă de credinţă precum cea a fratelui lui 
Iared, ne vom apropia mai mult de Domnul.

Eter 3:21–28
Domnul îi porunceşte fratelui lui Iared să scrie lucrurile pe care le- a văzut şi să- şi 
pecetluiască cronica.
Rugaţi un cursant să citească Eter 3:25–26 şi rugaţi- i pe membrii clasei să identifice ce i- a 
arătat Domnul fratelui lui Iared în viziune. Invitaţi- i pe cursanţi să spună ce au învăţat.
Rezumaţi Eter 3:21–24, 27–28, explicând că Domnul i- a poruncit fratelui lui Iared să scrie 
lucrurile pe care le văzuse şi auzise şi să le pecetluiască. Domnul a explicat, de asemenea, 
că El va pregăti o cale pentru ca scrierile fratelui lui Iared să fie traduse în viitor – prin 
intermediul a două pietre. Aceste pietre sunt o parte din ceea ce se numeşte Urim şi Tumim 
(vezi D&L 17:1; vezi, de asemenea, Ghidul pentru scripturi, „Urim şi Tumim”).
Încheiaţi, încurajându- i pe cursanţi să pună în practică ceea ce au învăţat astăzi – să caute 
moduri prin care să- şi demonstreze credinţa şi încrederea în Domnul. Asiguraţi- i că, pe 
măsură ce dăm dovadă de credinţă în Isus Hristos, Dumnezeu ne va binecuvânta aşa cum 
l- a binecuvântat pe fratele lui Iared.

Comentarii şi informaţii generale
Eter 3:15. „Niciodată nu M- am arătat eu unui om”

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli a prezentat o posibilă explicaţie a 
declaraţiei lui Isus că El niciodată nu S- a arătat unui om 
înainte de a se fi arătat fratelui lui Iared:

„Hristos îi spunea 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 aruncat prin văl, nu ca un musafir 
care nu este binevenit dar, probabil, ca unul neinvitat… 
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: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], p. 23).
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Lecţia pentru studiul acasă
Mormon 8:12–Eter 3 (unitatea 29)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat Mormon 8:12–Eter 3 
(unitatea 29) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lec-
ţiei dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează 
doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi 
îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile 
cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Mormon 8:12–41)
Cursanţii au descoperit că Moroni a văzut zilele noastre şi 
că el a făcut o descriere profetică a circumstanţelor în care 
trăim. Ei şi- au putut da seama de ce este Cartea lui Mormon 
un dar preţios de la Domnul, un dar care îi poate îndruma în 
zilele din urmă. Conform descrierii zilelor din urmă făcută de 
Moroni, cursanţii au învăţat, de asemenea, că Dumnezeu ne 
va cere socoteală pentru felul în care îi tratăm pe cei săraci şi 
pe cei nevoiaşi.

Ziua 2 (Mormon 9)
Moroni a terminat cronica tatălui său proclamând că, dacă 
ne pocăim şi chemăm numele lui Dumnezeu, vom fi fără 
pată când vom intra în prezenţa Sa. Cursanţii au învăţat de 
la Moroni că, deoarece Dumnezeu nu se schimbă, El va face 
miracole în acord cu credinţa copiilor Săi şi că, dacă ne ru-
găm cu credinţă Tatălui Ceresc, în numele lui Isus Hristos, El 
ne va da binecuvântări care ne vor ajuta să lucrăm la salvarea 
personală.

Ziua 3 (Eter 1–2)
Cursanţii au învăţat despre Cartea lui Eter că este prescur-
tarea făcută de Moroni a celor 24 de plăci descoperite de 
poporul lui Limhi, aşa cum este menţionat în Cartea lui 
Mosia. Aceste plăci conţin o relatare a iarediţilor, care au 
fost îndrumaţi de Domnul către pământul făgăduit. Studiind 
experienţele iarediţilor, cursanţii au învăţat că, pe măsură 
ce acţionăm cu credinţă la îndemnurile primite din partea 
Domnului, putem primi mai multă îndrumare de la El. La un 
moment dat, în timpul călătoriei către pământul făgăduit, 
Domnul l- a dojenit pe fratele lui Iared pentru că nu- L che-
mase în rugăciune. Studiind această experienţă, cursanţii au 
învăţat importanţa de a ne ruga Tatălui Ceresc cu regula-
ritate. Experienţa pe care a avut- o fratele lui Iared când a 
construit corăbiile i- a ajutat pe cursanţi să recunoască faptul 
că, dacă ne rugăm Domnului şi ne facem partea pentru a ne 
rezolva problemele, putem primi ajutorul Domnului.

Ziua 4 (Eter 3)
În timp ce fratele lui Iared a încercat să rezolve problema 
luminii din corăbii, el a demonstrat că, atunci când ne rugăm 
cu umilinţă Domnului, El ne va binecuvânta în acord cu cre-
dinţa noastră şi voinţa Sa. Cursanţii au învăţat că, pe măsură 
ce dăm dovadă de credinţă în Domnul, ne vom apropia mai 
mult de El. Fratele lui Iared a trăit în acord cu aceste principii 
şi a văzut trupul de spirit al Salvatorului şi o viziune minunată 
cu toţi locuitorii pământului.

Introducere
Cartea lui Eter este prescurtarea cronicii iaredite făcută de 
Moroni. Profetul Eter scris această cronică pe 24 de plăci de 
aur, care au fost descoperite de un grup de oameni aparţinând 
poporului lui Limhi. Următoarea idee pentru predare îi va ajuta 
pe cursanţi să înţeleagă unele principii despre rugăciune care 
sunt predate în Eter 1.

Sugestii pentru predare

Eter 1
Datorită rugăciunilor fratelui lui Iared, el, familia şi prietenii săi 
au obţinut milă şi îndrumare.
Începeţi lecţia rugându- i pe cursanţi să se gândească la o situaţie 
în care s- au aflat, când au simţit cu adevărat nevoia de a se ruga 
pentru ajutor. Invitaţi- i pe câţiva cursanţi să împărtăşească expe-
rienţele lor sau împărtăşiţi una din experienţele dumneavoastră.

Amintiţi- le cursanţilor că prescurtarea cronicii iarediţilor făcută 
de Moroni reprezintă Cartea lui Eter. Iared, fratele lui, priete-
nii lor şi familiile lor au trăit în perioada construirii Turnului lui 
Babel (în aproximativ anul 2.200 î.H.), atunci când Dumnezeu a 
încurcat limbile oamenilor. Invitaţi un cursant să citească, cu glas 
tare, Eter 1:33–35 şi rugaţi- i pe membrii clasei să caute motivele 
pentru care Iared şi fratele său au simţit nevoia de a se ruga pen-
tru ajutor. Înainte ca acesta să citească, puteţi explica faptul că 
expresia „L- a implorat pe Domnul” este un alt mod de a spune 
„s- a rugat”. Apoi adresaţi următoarele întrebări:

• De ce fel de ajutor au avut nevoie Iared şi fratele lui?
• Ce vă spun aceste versete despre sentimentele pe care le- a 

avut Iared despre credinţa fratelui său?

Împărţiţi cursanţii în perechi. Invitaţi fiecare pereche să citească, 
pe rând, cu glas tare, unul celuilalt Eter 1:35–42. Înainte de a 
citi, rugaţi- i să caute (1) fiecare situaţie în care fratele lui Iared 
L- a implorat pe Domnul şi (2) fiecare situaţie în care Domnul a 
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arătat milă faţă de fratele lui Iared ca urmare a rugăciunilor sale. 
După ce a trecut suficient timp, invitaţi câteva perechi să împăr-
tăşească câte un exemplu al milei arătate de Domnul fratelui lui 
Iared şi familiei sale datorită rugăciunilor lor repetate.

Întrebaţi: Ce principiu despre rugăciune putem învăţa din aceste 
versete? (Pe măsură ce cursanţii împărtăşesc principiile pe care 
le- au identificat, subliniaţi următorul principiu: Pe măsură ce Îl 
implorăm pe Dumnezeu cu credinţă, în mod constant, El 
va avea milă de noi. Scrieţi acest principiu pe tablă).

Explicaţi- le cursanţilor că este important să ţină minte că „rugă-
ciunea este actul prin care voinţa Tatălui şi voinţa copilului sunt 
aduse în concordanţă una cu alta. Scopul rugăciunii nu este 
de a schimba voinţa lui Dumnezeu, ci de a ne asigura nouă şi 
celorlalţi binecuvântările pe care Dumnezeu este deja dornic să 
ni le ofere, doar că trebuie să le cerem pentru a le obţine” (vezi 
Ghidul pentru scripturi, „Rugăciune”).

Invitaţi- i pe cursanţi să recapituleze Eter 1:34, 36, 38 şi să caute 
ce a cerut fratele lui Iared în rugăciunile sale. Rugaţi un cursant 
să facă pe tablă o listă cu lucrurile pe care cursanţii le- au identifi-
cat, sub cuvintele „Îl implorăm pe Dumnezeu”, din principiul pe 
care l- aţi scris dumneavoastră.

Subliniaţi că Iared şi fratele său au avut credinţă şi au fost dispuşi 
să fie supuşi Domnului. Sugeraţi- le cursanţilor să însemneze 
expresia „să fim credincioşi în Domnul” de la sfârşitul versetului 
38 din Eter 1.

Invitaţi- i pe cursanţi să recapituleze Eter 1:35, 37, 40–42 şi să 
caute modurile prin care Dumnezeu i- a binecuvântat pe fratele 
lui Iared şi pe familia şi prietenii săi. Pe măsură ce cursanţii 
identifică aceste binecuvântări, rugaţi un cursant să facă o listă 
a acestora sub cuvântul milă din principiul pe care l- aţi scris 
pe tablă. Subliniaţi faptul că Domnul i- a oferit fratelui lui Iared 
binecuvântările pentru care s- a rugat.

Scrieţi următoarele întrebări pe tablă sau pregătiţi foi de pre-
zentare cu aceste întrebări. Rugaţi- i pe cursanţi să facă referire 
la principiul scris pe tablă şi să discute, doi câte doi, întrebările 
primite. Aceste întrebări îi vor ajuta să înţeleagă şi să realizeze 
importanţa acestui principiu.

Prin ce credeţi că „a- L implora pe Dumnezeu” este diferit de „a 
spune o rugăciune” pur şi simplu?

Când aţi cunoscut, voi sau cineva din anturajul vostru, mila Tată-
lui Ceresc ca răspuns la o rugăciune?

Ce puteţi învăţa despre Domnul din răspunsurile pe care le- a 
oferit lui Iared la rugăciunile sale?

După ce cursanţii au avut timp suficient să discute aceste între-
bări, îi puteţi ruga să împărtăşească o experienţă despre care au 
discutat în grupurile lor sau să împărtăşească idei pe care le- au 
avut ca urmare a discuţiei pe care au purtat- o.

Împărtăşiţi mărturia dumneavoastră despre dragostea Tatălui 
Ceresc pentru noi şi dorinţa Lui de a ne binecuvânta atunci când 

ne rugăm cu regularitate. Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească 
la cum ar putea pune în practică principiul scris pe tablă. De 
exemplu, ei ar putea să- şi fixeze un ţel de a se ruga cu mai multă 
regularitate sau să aleagă un mod prin care rugăciunile lor să 
devină mai sincere. Puteţi să le acordaţi timp să scrie în jurnalele 
lor pentru studiul scripturilor ceea ce doresc să facă.

Explicaţi că studiul rugăciunilor fratelui lui Iared ne poate oferi o 
cunoaştere mai profundă cu privire la dragostea Domnului pen-
tru noi şi binecuvântările care vin în urma rugăciunii. Invitaţi un 
cursant să citească, cu glas tare, Eter 1:43. Rugaţi- i pe membrii 
clasei să urmărească în scripturile lor, căutând alte binecuvântări 
pe care Dumnezeu le- a promis lui Iared şi fratelui său. După ce 
cursanţii spun ce au învăţat, subliniaţi că fratele lui Iared nu s- a 
rugat, în mod anume, ca urmaşii săi să devină un neam mare. Le 
puteţi sugera cursanţilor să însemneze propoziţia de la sfârşitul 
versetului Eter 1:43 în scripturile lor, care arată de ce Dumnezeu 
a răspuns la rugăciunea fratelui lui Iared în felul acesta: „datorită 
acestui îndelungat timp când tu M- ai implorat pe Mine”.

Întrebaţi: Ce principii putem învăţa din generozitatea de care 
a dat dovadă Domnul faţă de Iared şi fratele său, după cum se 
vede în Eter 1:43?

Există mai multe principii pe care le putem învăţa din acest verset 
din scripturi. Un principiu important este: Dacă ne rugăm lui 
Dumnezeu cu regularitate, având credinţă, putem primi 
binecuvântări mai mari decât cele pe care le cerem.

Întrebaţi: Când aţi avut o experienţă prin care vi s- a arătat că 
acest principiu este adevărat? Cunoaşteţi pe cineva care a avut 
o astfel de experienţă sau vă puteţi gândi la cineva din scrip-
turi care a avut? (Spuneţi- le cursanţilor că le veţi acorda câteva 
momente să se gândească la exemple înainte să le cereţi să 
răspundă. Puteţi să împărtăşiţi şi dumneavoastră un exemplu din 
propria dumneavoastră viaţă).

În încheierea lecţiei, împărtăşiţi- vă mărturia că Dumnezeu aude 
şi răspunde la rugăciunile noastre. El este plin de înţelepciune 
şi compasiune şi se bucură în a- i binecuvânta pe copiii Săi. El 
este mulţumit când ne rugăm Lui cu sinceritate şi regularitate. 
Îndemnaţi- i pe cursanţi să facă un efort pentru a se ruga cu 
mai multă credinţă. Îndemnaţi- i, de asemenea, să- şi amintească 
faptul că Tatăl Ceresc este plin de milă şi că El va răspunde la 
rugăciunile lor potrivit credinţei lor şi potrivit cu ceea ce El ştie că 
le va aduce mai multe binecuvântări în vieţile lor.

Unitatea următoare (Eter 4–12)
În unitatea următoare, cursanţii vor învăţa mai multe despre po-
porul iaredit. Cu toate că profeţii îi avertizează pe iarediţi să nu 
numească regi, poporul face acest lucru şi regii îi duc pe oameni 
în captivitate. Bărbaţii care doresc să aibă putere în lume folosesc 
combinaţii secrete pentru a- şi îndeplini dorinţele lor egoiste. Mo-
roni consemnează multe lucruri minunate care au fost înfăptuite 
datorită credinţei mari a unor oameni. El ne învaţă că aceia care 
se umilesc înaintea lui Dumnezeu şi au credinţă în El vor primi 
harul Său pentru a- i ajuta să- şi învingă slăbiciunile.
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Introducere
Domnul i- a poruncit lui Moroni să pecetluiască consem-
narea viziunii fratelui lui Iared şi a explicat că aceste 
scrieri vor fi dezvăluite atunci când poporul va avea 

credinţă tot atât cât fratele lui Iared. Moroni a profeţit 
că trei martori vor depune mărturie despre adevărul 
Cărţii lui Mormon în zilele din urmă.

LECŢIA 146

eter 4–5

Sugestii pentru predare

Eter 4:1–7
Moroni consemnează şi pecetluieşte întreaga relatare a viziunii fratelui lui Iared.
Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la un obiect care are o valoare deosebită pentru ei sau 
pentru familia lor şi pe care ar dori să- l ţină la distanţă de copiii mici. Drept exemplu, puteţi 
arăta sau descrie ceva care are valoare pentru dumneavoastră.
• De ce nu i- aţi permite unui copil să ia un astfel de obiect în mână?
• Ce ar trebui să înveţe sau să facă un copil înainte de a avea încredere să- i daţi acest 

obiect?
Explicaţi că adevărurile Evangheliei au o mare valoare pentru Domnul. El doreşte să ni le 
împărtăşească pe toate, dar aşteaptă până când suntem pregătiţi să le primim. În timp ce 
cursanţii studiază Eter 4 pe parcursul acestei lecţii, îndemnaţi- i să caute principii care îi pot 
ajuta să se pregătească să primească adevăruri de la Domnul.
Invitaţi un cursant să citească Eter 4:1–5 şi rugaţi membrii clasei să caute ce i- a poruncit 
Domnul lui Moroni să scrie şi să pecetluiască.
• Ce i s- a poruncit lui Moroni să „pecetluiască”?
Explicaţi că Moroni a inclus cronica fratelui lui Iared în ceea ce se numeşte adesea por-
ţiunea pecetluită a Cărţii lui Mormon. (Puteţi arăta tabelul intitulat Surse ale Cărţii lui 
Mormon, care se află în anexa de la sfârşitul acestui manual).
• Cum a descris Moroni ceea ce a văzut fratele lui Iared? (Vezi Eter 4:4.)
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să afle mai multe despre ceea ce Domnul i- a arătat fratelui lui 
Iared, invitaţi- i să citească, în gând, Eter 3:25–26 şi 2 Nefi 27:8–10. Apoi adresaţi următoa-
rele întrebări:
• Conform versetelor din Eter 3:25–26, ce i- a arătat Domnul fratelui lui Iared?
• Conform 2 Nefi 27:10, ce conţine partea pecetluită a Cărţii lui Mormon?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 4:6–7. Rugaţi membrii clasei să urmărească 
în scripturile lor şi să identifice condiţiile care trebuie îndeplinite înainte ca revelaţiile 
oferite fratelui lui Iared să fie făcute cunoscute. Îi puteţi îndemna pe cursanţi să însemneze 
lucrurile pe care le- au identificat în scripturile lor.
• Care sunt condiţiile pe care le- aţi identificat?
• Care sunt principiile legate de primirea revelaţiei, pe care le putem învăţa din acest 

fragment de scriptură? (Ajutaţi- i pe cursanţi să înţeleagă că, pe măsură ce ne pocăim şi 
dăm dovadă de credinţă în Isus Hristos, putem primi mai multe revelaţii.)

• De ce credeţi că trebuie să ne pocăim şi să devenim curaţi pentru a primi mai multe 
revelaţii?

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă ce înseamnă „[a avea] credinţă… la fel ca şi fratele 
lui Iared” (Eter 4:7), invitaţi- i să facă o listă în caietele lor pentru seminar sau în jurnalele 
lor pentru studiul scripturilor cu toate modalităţile pe care şi le amintesc prin care fratele 
lui Iared a arătat credinţă în Domnul. Le puteţi sugera să recapituleze capitolele Eter 1–3 
în timp ce fac lista. După ce au avut timp suficient să se gândească şi să scrie, invitaţi câţiva 
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cursanţi să citească câteva exemple pe care le- au dat şi să explice de ce acele exemple i- au 
impresionat.
Rugaţi cursanţii să- şi amintească obiectul valoros la care s- au gândit la începutul lecţiei 
şi în ce condiţii ar permite unui copil să ţină acel obiect în mână. Depuneţi mărturie că, în 
acelaşi mod, Domnul le cere copiilor Săi să îndeplinească nişte condiţii înainte să le reve-
leze întregul Său adevăr. El ne cere să demonstrăm că suntem pregătiţi spiritual şi că avem 
credinţă.

Eter 4:8–19
Domnul ne învaţă ce trebuie să facem pentru a primi mai multe revelaţii.
Ţineţi în mână o bucată de material. Explicaţi că Domnul a predat principii care ne pot 
ajuta să primim revelaţii. Când a predat aceste principii, a făcut referire la un văl. Un văl 
este o perdea sau o bucată de material, folosită pentru a acoperi sau a ascunde ceva.
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 4:15 şi să caute expresia care conţine cuvân-
tul văl.
• La ce fel de văl s- a referit Domnul? (Un „[văl]… de necredinţă.”) În ce fel este necre-

dinţa asemenea unui văl?
• Cuvântul a sfâşia înseamnă a rupe sau a împărţi. Ce credeţi că înseamnă a „sfâşia vălul 

acela de necredinţă”?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 4:8, un altul să citească, cu glas tare, Eter 
4:11 şi un altul să citească, cu glas tare, Eter 4:15. Rugaţi- i pe membrii clasei să urmărească 
în scripturile lor şi să identifice ceea ce ne poate împiedica să primim revelaţii şi ceea ce ne 
poate ajuta să „[sfâşiem] vălul acela de necredinţă” şi să primim mai multe revelaţii.
• Ce credeţi că înseamnă a se „ridica împotriva cuvântului Domnului”? (Eter 4:8).
• Conform Eter 4:8, care sunt consecinţele care se abat asupra noastră când ne ridicăm 

împotriva cuvântului Domnului?
• Conform Eter 4:11, ce binecuvântare primim când credem în cuvintele Domnului?
Scrieţi următoarea afirmaţie incompletă pe tablă:

Când credem cuvântul Domnului, …
Rugaţi- i pe cursanţi să completeze această afirmaţie cu ceea ce au învăţat din aceste ver-
sete. Deşi răspunsurile cursanţilor pot varia, asiguraţi- vă că acestea identifică următorul 
principiu: Atunci când credem cuvântul Domnului, Domnul ne va binecuvânta cu mai 
multe revelaţii. Scrieţi acest principiu pe tablă. De asemenea, îi puteţi îndemna pe cursanţi 
să- l scrie în scripturile lor, lângă Eter 4:11.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă acest principiu, adresaţi întrebarea:
• De ce credeţi că trebuie să credem adevărurile pe care le- am primit deja, înainte ca Dom-

nul să ne ofere şi altele?
Rugaţi un cursant să scrie pe tablă următoarele exemple prin care putem exercita credinţă 
în cuvântul Domnului: studiul personal din scripturi; urmarea îndemnurilor Duhului Sfânt; 
susţinerea conducătorilor locali ai Bisericii; studiul scripturilor la biserică şi în cadrul semina-
rului; punerea în practică a cuvintelor profeţilor din zilele din urmă.
Invitaţi- i pe cursanţi să mediteze la felul în care, atunci când au dat dovadă de credinţă 
în cuvintele Domnului în unul dintre aceste moduri, au putut primi mai multă revelaţie. 
Îndemnaţi- i pe câţiva cursanţi să împărtăşească experienţele lor.
Faceţi din nou referire la exemplele scrise pe tablă. Rugaţi- i pe cursanţi să aibă în vedere 
acele exemple în timp ce meditează, în linişte, la felul în care arată credinţă în cuvintele lui 
Dumnezeu. Sugeraţi- le ca, pentru fiecare exemplu, să se evalueze singuri cu note de la 1 la 
10, 10 însemnând foarte bine. Invitaţi- i pe cursanţi să scrie în caietele lor pentru seminar 
sau în jurnalele lor pentru studiul scripturilor un mod prin care pot arăta mai multă cre-
dinţă în îndrumarea pe care au primit- o deja de la Domnul. Împărtăşiţi mărturia dumnea-
voastră despre principiul scris pe tablă şi încurajaţi- i pe cursanţi să- şi atingă ţelurile pe care 
le- au scris.
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Ştergeţi expresia „credem cuvântul Domnului” de pe tablă. Subliniaţi faptul că Domnul a 
predat şi alte principii despre a primi revelaţii. Rugaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 
4:13–15, căutând alte lucruri pe care le pot face pentru a primi revelaţii de la Domnul.
După ce cursanţilor li s- a acordat timp să citească, rugaţi- i să sugereze cum să se comple-
teze declaraţia. Răspunsurile cursanţilor pot include următoarele principii: Atunci când 
venim la Domnul, El ne va binecuvânta cu mai multe revelaţii. Atunci când ne 
rugăm cu umilinţă, Domnul ne va binecuvânta cu mai multe revelaţii.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă aceste principii mai bine, le puteţi adresa următoa-
rele întrebări:
• Ce înseamnă pentru voi să veniţi la Domnul? (Răspunsurile pot include a studia cuvin-

tele Lui, a- şi întoarce inima către El, a se pocăi, a- L urma şi a se supune Lui).
• Ce înseamnă a avea o inimă frântă şi un spirit smerit? (A fi umil, plin de căinţă şi receptiv 

la voia Domnului). De ce sunt aceste atitudini necesare când ne rugăm pentru a primi 
revelaţie continuă de la Domnul?

Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la cum ar putea încorpora aceste principii în eforturile 
lor de a primi revelaţie.
Rezumaţi Eter 4:17–19, explicând că Domnul a declarat că scoaterea la lumină a Cărţii lui 
Mormon va fi un semn că lucrarea din zilele din urmă a lui Dumnezeu a început. El i- a 
chemat, de asemenea, pe toţi oamenii să se pocăiască şi să vină la El.

Eter 5
Moroni declară că trei martori vor vedea şi vor depune mărturie despre plăci.
Arătaţi ilustraţia „Joseph Smith traducând Cartea lui Mormon” (Carte cu picturi inspirate 
din Evanghelie [2009], nr. 92). Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 5:1–3. Rugaţi 
membrii clasei să urmărească în scripturile lor şi să- şi imagineze cum a fost pentru Joseph 
Smith să traducă scriptura Cartea lui Mormon şi să- şi dea seama că acest sfat a fost scris 
anume pentru el de către Moroni, cu mai mult de 1.400 de ani în urmă.
• Ce a spus Moroni despre plăcile pe care le pecetluise?
• Conform lui Eter 5:2–3, ce privilegiu avea Joseph de a face cu aceste plăci?
Întrebaţi- i pe cursanţi dacă îi pot numi pe cei trei martori ai Cărţii lui Mormon şi dacă îşi 
amintesc ce experienţe au avut. (Dacă cursanţii au nevoie de ajutor, invitaţi- i să citească 
„Mărturia celor trei martori” de la începutul Cărţii lui Mormon). Puteţi explica faptul că, pe 
lângă cei trei martori, au existat şi alţii care au mărturisit despre realitatea plăcilor de aur, 
inclusiv membrii Dumnezeirii (vezi Eter 5:4), Moroni (vezi Eter 5:6), Joseph Smith şi cei opt 
martori.
• În ce moduri puteţi voi să fiţi martori ai Cărţii lui Mormon, chiar fără să vedeţi plăcile? 

Cum poate mărturia voastră despre Cartea lui Mormon să- i influenţeze pe ceilalţi 
oameni?

În încheierea acestei lecţii, rugaţi câţiva cursanţi să împărtăşească mărturia lor despre Car-
tea lui Mormon.
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Introducere
După ce au pregătit toate lucrurile potrivit cu poruncile 
Domnului, iarediţii s- au îmbarcat în vasele lor, având 
încredere că Domnul avea să- i ducă prin călătoria lor 
grea până la pământul făgăduit. Domnul a trimis un 
vânt care a purtat corăbiile pe valurile mării şi le- a 

scufundat în mare de mai multe ori; totuşi, vântul a 
împins corăbiile lor înspre pământul făgăduit. După ce 
s- au stabilit pe noul pământ, oamenii au ales un rege, 
în ciuda avertizărilor fratelui lui Iared.

LECŢIA 147

eter 6

Sugestii pentru predare

Eter 6:1–12
Domnul a făcut ca vântul să poarte corăbiile iaredite înspre pământul făgăduit.
Scrieţi următoarele lucruri pe tablă înainte de începerea lecţiei:

Să împărtăşim Evanghelia cu un prieten
Să ne păstrăm curaţi din punct de vedere spiritual
Să alegem prieteni care au standarde înalte
Să ne fixăm priorităţile în viaţă în mod corect

Subliniaţi că acestea sunt exemple de lucruri pe care Domnul doreşte să le facem. Cu toate 
acestea, unii oameni le consideră prea dificile. Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la alte 
exemple care pot fi adăugate listei. Explicaţi că relatarea călătoriei iarediţilor înspre ţara 
făgăduită conţine principii care ne pot îndruma atunci când ne este greu să facem ceea ce 
porunceşte Domnul. Îndemnaţi- i pe cursanţi ca, în timp ce studiază Eter 6, să caute princi-
piile care îi vor ajuta să înfrunte provocări precum cele enumerate pe tablă.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 2:24–25. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi, căutând avertizarea dată de Domnul iarediţilor cu privire la dificultatea 
călătoriei lor înspre ţara făgăduită.
• Ce a promis Domnul că va face pentru a- i ajuta pe iarediţi să ajungă în siguranţă la ţara 

făgăduită?
Amintiţi- le cursanţilor că, pentru a face faţă valurilor şi vântului, iarediţii au construit coră-
bii „etanşe ca o farfurie” (Eter 2:17), cu găuri în partea de sus şi în partea de jos, pe care le 
puteau deschide pentru a avea aer. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 6:1–4. 
Rugaţi membrii clasei să urmărească în scripturi şi să identifice alte mijloace prin care iare-
diţii s- au pregătit pentru aceste greutăţi.
• Ce credeţi că înseamnă că iarediţii au pornit pe mare „dedicându- se pe ei înşişi Domnu-

lui Dumnezeului lor”? (Ei şi- au încredinţat vieţile lui Dumnezeu ca să aibă grijă de ei şi 
să îi cruţe.)

• De ce credeţi că a fost important ca iarediţii să se dedice pe ei înşişi Domnului după ce 
au făcut tot ce au putut să se pregătească?

• De ce ar fi putut fi greu să aibă încredere în Domnul în această situaţie? (În cazul în care 
cursanţii nu menţionează următorul lucru, puteţi sublinia că iarediţii au trebuit să- şi 
construiască corăbiile singuri, nu le puteau conduce şi, cel mai probabil, ei nu au ştiut 
drumul spre ţara făgăduită sau durata călătoriei lor.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să vizualizeze evenimentele relatate în Eter 6, rugaţi- i să schi-
ţeze un desen simplu reprezentând o corabie iaredită în caietele lor pentru seminar sau în 
jurnalele lor pentru studiul scripturilor. După aceea, rugaţi- i să deseneze sau să enumere ce 
se afla în corăbii, conform celor relatate în Eter 6:1–4.

Să ne imaginăm
Când cursanţii vizuali-
zează sau îşi imaginează 
evenimentele relatate 
într- o povestire din 
scripturi, acele eveni-
mente devin mai reale şi 
vii pentru ei. Acest lucru 
îi poate ajuta pe cursanţi 
să se raporteze mai bine 
la oamenii şi situaţiile 
prezentate în scripturi, 
să analizeze şi să înţe-
leagă relatările într- un 
mod mai eficient.
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Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, Eter 6:5–11. Rugaţi membrii clasei 
să se uite la desenele lor în timp ce ascultă şi să- şi imagineze cum ar fi fost să călătorească 
în astfel de corăbii.
• De ce credeţi că ar fi dificil să se călătorească într- o corabie iaredită?
• Potrivit celor relatate în Eter 6:11, cât timp au călătorit iarediţii în acest mod?
• Ce credeţi că înseamnă expresia „[valuri] ca munţii” (Eter 6:6)? Cum credeţi că v- aţi 

simţi dacă aţi fi într- o corabie iaredită când un astfel de val ar face- o să fie „[îngropată] 
în adâncimile mării”? (Le puteţi aminti cursanţilor că iarediţii au fost nevoiţi să aştepte 
până când corăbiile lor au ieşit la suprafaţă înainte ca să destupe gaura şi să ia aer.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să se pregătească să identifice un principiu, adresaţi următoarea 
întrebare:
• Cum şi- au arătat iarediţii încrederea în Domnul în timp ce traversau marea? (Vezi Eter 

6:7, 9.)
• Ce expresii din versetele Eter 6:5–11 descriu ceea ce a făcut Domnul pentru iarediţi dato-

rită încrederii lor în El?
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 6:12, identificând finalul călătoriei iarediţilor.
• De ce au vărsat iarediţii lacrimi de bucurie? Ce „milostiviri blânde” le- a acordat 

Domnul?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să identifice un principiu ilustrat într- una din experienţele iare-
diţilor, adresaţi următoarea întrebare:
• Bazându- vă pe ceea ce aţi învăţat din călătoria iarediţilor, ce va face Domnul pentru noi 

când avem încredere în El şi facem voia Sa? (Unul dintre principiile pe care cursanţii 
trebuie să le identifice este că, atunci când avem încredere în Domnul şi facem voia 
Sa, El ne va îndruma în viaţă. Scrieţi acest principiu pe tablă. Rugaţi- i pe cursanţi să 
mediteze la acest principiu şi să împărtăşească experienţe care i- au ajutat să ştie că este 
adevărat. Dumneavoastră puteţi, de asemenea, să împărtăşiţi cum ştiţi că este adevărat).

Invitaţi- i pe cursanţi să reflecte la modul în care ar putea avea mai multă încredere în 
Domnul şi urma îndrumările Sale în situaţii dificile cu care se confruntă, poate, în acel mo-
ment. Explicaţi că pot descoperi şi alte principii în Eter 6:1–12. Ştergeţi totul de pe tablă, cu 
excepţia afirmaţiei despre a avea încredere în Domnul. Desenaţi o corabie simplă în stânga 
tablei. În dreapta, scrieţi ţara făgăduită.
• Cu ce- ar putea fi comparată ţara făgăduită în planul salvării? (Viaţa veşnică.)
• Când ne confruntăm cu dificultăţile vieţii, cum putem urma exemplul acestor iarediţi? În 

ce mod ne ajută Domnul, la fel cum i- a ajutat pe iarediţi, în timpul călătoriei noastre prin 
viaţa muritoare? (Răspunsurile cursanţilor trebuie să reflecte următorul principiu: Dacă 
ne încredem în Domnul, El ne va sprijini pe măsură ce progresăm şi ne pregătim 
să dobândim viaţa veşnică. Le puteţi sugera cursanţilor să scrie acest principiu în scrip-
turile lor în dreptul versetelor Eter 6:5–12.)

Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la greutăţile cu care s- au confruntat sau cu care se 
confruntă în vieţile lor. Rugaţi- i să scrie în caietele lor pentru seminar sau în jurnalele lor 
pentru studiul scripturilor părerea lor cu privire la cum au reacţionat cu credinţă în faţa 
acestor greutăţi şi cum i- a sprijinit Domnul.
Îndemnaţi- i pe câţiva cursanţi să împărtăşească ceea ce au scris. Apoi adresaţi următoarea 
întrebare:
• Bazându- vă pe ceea ce aţi studiat astăzi, ce sfat i- aţi da cuiva care se confruntă cu pro-

bleme şi greutăţi?

Eter 6:13–18
Iarediţii îi învaţă pe copiii lor să umble cu umilinţă înaintea Domnului.
Rezumaţi Eter 6:13–18, explicând că, atunci când iarediţii au sosit în ţara făgăduită, ei au 
început să se stabilească cu familiile lor şi să cultive pământul. Invitaţi- i pe cursanţi să 
citească, în gând, Eter 6:17, căutând ce i- au învăţat iarediţii pe copiii lor. Apoi adresaţi 
următoarele întrebări:

Invitaţi- i pe cursanţi 
să împărtăşească 
experienţe
Când îi invitaţi pe cur-
sanţi să mediteze la mo-
dul prin care ştiu că un 
principiu este adevărat, 
oferiţi ocazia ca Spiritul 
să- i inspire pe măsură 
ce caută experienţe şi 
sentimente în memoria 
lor. Atunci când răspund, 
ei îşi exprimă mărturia, 
chiar dacă răspunsurile 
lor nu vor include cuvin-
tele „aş dori să- mi depun 
mărturia” sau „eu ştiu”.
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• Ce credeţi că înseamnă „[a umbla] cu umilinţă înaintea Domnului”? Aveţi exemple de 
oameni pe care i- aţi văzut că urmează acest principiu? V- au încurajat părinţii sau alte 
persoane să umblaţi cu umilinţă înaintea Domnului?

• Ce înseamnă a fi „[învăţat] de sus”?
• Ce relaţie credeţi că există între a umbla cu umilinţă înaintea Domnului şi a fi învăţat de 

sus? (Răspunsurile cursanţilor trebuie să reflecte următorul principiu: Dacă umblăm cu 
umilinţă înaintea Domnului, putem fi învăţaţi de sus.)

Puteţi invita cursanţii să scrie despre un moment în care au simţit că erau „învăţaţi de sus”. 
Îndemnaţi- i pe câţiva dintre ei să împărtăşească ceea ce au scris. Invitaţi- i pe cursanţi să 
urmeze principiul din Eter 6:17.

Eter 6:19–30
Iarediţii îşi aleg un rege
Rezumaţi Eter 6:19–22, explicând că, atunci când Iared şi fratele său au îmbătrânit, iarediţii 
au cerut un rege. Rugaţi- i pe cursanţi să caute în Eter 6:23 pentru a identifica ce i- a averti-
zat fratele lui Iared că s- ar întâmpla dacă ar alege un rege.
Încheiaţi cu mărturia dumneavoastră despre principiile predate în această lecţie.

Comentarii şi informaţii generale
Eter 6:1–12. Iarediţii traversează oceanul în 
siguranţă

Preşedintele Thomas S. Monson ne- a învăţat cum 
putem fi pregătiţi pentru provocările cu care ne 
confruntăm:

„Trăim în timpuri în care mulţi oameni din lume au 
părăsit siguranţa pe care o găsim atunci când ne supu-
nem poruncilor. Este un timp în care se tolerează fapte 
nepermise, într- o societate care, în general, nesocoteşte 
şi încalcă legile lui Dumnezeu cu regularitate. Ne trezim 
adesea luptând împotriva curentului şi, uneori, se pare 
că totuşi, acesta ne poate lua cu el.

Îmi amintesc cuvintele Domnului care se găsesc în Car-
tea lui Eter din Cartea lui Mormon. Domnul a spus: «Voi 
nu puteţi să treceţi peste aceste adâncuri mari dacă Eu 
nu vă pregătesc împotriva valurilor mării şi a vânturilor 
care s- au înteţit şi a inundaţiilor care vor veni». (Eter 
2:25.) Dragi fraţi şi surori, El ne- a pregătit. Dacă suntem 
atenţi la cuvintele Sale şi trăim în conformitate cu 
poruncile, vom supravieţui acestui timp al îngăduinţei şi 

al ticăloşiei – un timp care poate fi comparat cu valurile 
şi vânturile şi inundaţiile care pot distruge. El Îşi aduce 
aminte întotdeauna de noi. Ne iubeşte şi ne va binecu-
vânta atunci când facem ceea ce este drept” („Cuvânt 
de încheiere”, Ensign sau Liahona, nov. 2009, p. 109).

Eter 6:22–24. Iarediţii aleg un rege

În scripturi, profeţii au avertizat despre pericolele ce 
vin ca urmare a faptului de a fi conduşi de regi. Aveţi în 
vedere următoarele exemple:

 1. Fratele lui Iared şi- a avertizat poporul că, dacă ar 
avea rege, ar fi duşi în captivitate (vezi Eter 6:23).

 2. Regele Mosia şi- a avertizat poporul despre pericolul 
de a fi conduşi de un rege nedrept. El a sugerat ca, în 
loc de regi, să se stabilească un sistem de judecători. 
(Vezi Mosia 29.)

 3. Profetul Samuel din Vechiul Testament a averti-
zat despre problemele guvernării monarhale când 
poporul său a vrut să aibă un rege ca să fie „ca toate 
neamurile” (vezi 1 Samuel 8).
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Introducere
Fratele lui Iared s- a întristat pentru că poporul a cerut 
să fie condus de un rege. El a spus „Cu siguranţă lucrul 
acesta ar duce la robie” (Eter 6:23). Profeţia lui s- a 
îndeplinit două generaţii mai târziu. În timpul domniei 

mai multor regi, iarediţii au trecut prin câteva cicluri de 
supunere faţă de profeţi şi trai neprihănit, iar apoi de 
respingere a profeţilor şi trai în ticăloşie.

LECŢIA 148

eter 7–11

Sugestii pentru predare

Eter 7
Oriha şi Chib domnesc în dreptate; Corihor se răzvrăteşte şi dobândeşte controlul 
asupra regatului, iar fratele lui, Şul, îl recucereşte; profeţii condamnă ticăloşia 
oamenilor.
Desenaţi o celulă de închisoare simplă pe tablă.

Rugaţi- i pe cursanţi să descrie cum s- ar simţi cineva în timp ce s- ar afla în captivitate. 
Subliniaţi faptul că un comportament păcătos îi poate duce pe oameni la captivitate 
spirituală şi fizică.
• În ce moduri pot comportamentele păcătoase să ne ducă la captivitate?
Cursanţii ar putea menţiona idei, precum: alegerea de a nu respecta Cuvântul de înţelep-
ciune sau de a se uita la materiale pornografice duc la captivitate şi dependenţă. Păcatul, în 
toate formele sale, scade puterea pe care o are Duhul Sfânt în vieţile noastre. Explicaţi că 
această lecţie îi va ajuta pe cursanţi să vadă cum pot evita captivitatea.
Explicaţi că, atunci când fratele lui Iared a aflat că oamenii doreau să aibă un rege, el a 
avertizat că această alegere avea să- i ducă în captivitate (vezi Eter 6:22–23). În ciuda acestui 
fapt, poporul iaredit a ales să aibă un rege. Primul rege a fost Oriha, unul dintre fiii lui 
Iared. Cel de- al doilea rege pe care l- au avut a fost Chib, fiul lui Oriha.
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 7:1–2, pentru a vedea dacă profeţia fratelui lui 
Iared s- a împlinit în zilele lui Oriha. Rugaţi- i să spună ceea ce au aflat.
• Ce i- aţi spune cuiva care a trăit în zilele regelui Oriha şi nu a crezut că profeţia fratelui lui 

Iared avea să se împlinească?
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 7:3–7 şi să caute modul prin care profeţia 
fratelui lui Iared a început să se împlinească. Rugaţi- i să spună ce au aflat. Asiguraţi- vă că 
ei înţeleg faptul că regele Chib şi oamenii săi au fost aduşi în captivitate – „Chib a trăit în 
robie [şi] poporul lui” (Eter 7:7).
• Ce principii aţi remarcat până în prezent în Eter 7? (Pe măsură ce cursanţii împărtăşesc 

ceea ce au învăţat, asiguraţi- vă că următorul principiu este clar: Respingerea cuvintelor 
profeţilor poate duce la captivitate.)

Invitaţi- i pe cursanţi să citească Eter 7:8–13 pentru a învăţa despre Şul, fiul care i s- a născut 
lui Chib în timp ce era în robie. Înainte de a citi, rugaţi- i să- şi imagineze că sunt nişte 
reporteri de ştiri care au primit însărcinarea de a prezenta relatarea din Eter 7:8–13. Apoi 
rugaţi fiecare cursant în parte să raporteze unui alt membru al clasei lucrurile cele mai 
importante din această relatare.
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Rezumaţi Eter 7:14–22, explicând că, după ce Şul a devenit rege şi Corihor s- a pocăit de 
ceea ce făcuse, fiul lui Corihor, Noe, a condus un grup în răzvrătire împotriva lui Şul şi Co-
rihor. Şul a fost dus în captivitate. Fiii lui Şul au reuşit să- l omoare pe Noe şi să- l elibereze 
pe Şul, iar Şul s- a reîntors în calitate de rege al regatului său. Totuşi, fiul lui Noe, Cohor, 
a păstrat regatul în care domnise Noe. Ţara a fost împărţită între cei doi regi şi cele două 
popoare până când Şul l- a ucis pe Cohor în timpul unei bătălii. Nimrod, fiul lui Cohor, i- a 
dat partea lui Cohor din regat lui Şul.
Explicaţi că, după ce Şul a recâştigat regatul, au venit profeţi printre popor. Rugaţi- i pe 
cursanţi să citească, în gând, Eter 7:23–25, identificând ceea ce au spus profeţii şi cum a 
reacţionat poporul. După ce cursanţii expun ceea ce au aflat, întrebaţi:
• Cum a răspuns poporul la cuvintele profeţilor? Cum a răspuns Şul?
• Cum a fost binecuvântat poporul datorită protecţiei pe care a oferit- o Şul profeţilor?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 7:26–27. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi şi să caute ce s- a întâmplat atunci când poporul a ascultat de cuvintele 
profeţilor. Pe măsură ce cursanţii expun ceea ce au găsit, asiguraţi- vă că identifică următo-
rul principiu: Când urmăm sfatul profeţilor şi ne aducem aminte de Domnul, înce-
pem să prosperăm.
• Cum aţi fost binecuvântaţi pentru că v- aţi supus sfaturilor profeţilor?
Îndemnaţi- i pe cursanţi să se gândească la un mod prin care pot asculta şi se pot supune 
mai bine cuvintelor profeţilor.

Eter 8:1–9:13
Iared şi Achiş au deveniţi regi iarediţi prin combinaţii secrete.
Rezumaţi Eter 8:1–14, explicând că, după moartea lui Şul, Omer a devenit rege. Iared, fiul 
lui Omer, s- a răzvrătit împotriva tatălui său şi şi- a pus în gând să devină rege. El a reuşit 
să obţină regatul un timp, dar, mai târziu, a fost învins şi forţat să renunţe la jumătate din 
regatul său. Apoi fiica lui Iared a plănuit o cale prin care Iared să devină rege. Ea i- a amintit 
tatălui său despre planurile secrete din timpurile străvechi. Apoi a spus că va dansa în faţa 
unui bărbat pe care îl cunoştea, pe nume Achiş, şi care dorea ca ea să- i fie nevastă. Când 
Achiş a cerut- o de nevastă, Iared i- a spus lui Achiş că trebuia să- l omoare pe Omer, regele. 
Iared şi fiica lui şi- au dus planul la îndeplinire. Achiş a cerut- o pe fiica lui Iared de nevastă, 
după care a intrat într- o combinaţie secretă cu prietenii săi pentru a- l ucide pe Omer, 
regele.
Subliniaţi faptul că, odată cu acest plan, au început să apară combinaţiile secrete printre 
iarediţi şi, în final, acestea au reprezentat cauza distrugerii lor. Explicaţi că o combinaţie 
secretă este o „organizaţie de oameni legaţi între ei prin jurăminte de a duce la îndeplinire 
scopurile rele ale grupului” (Ghid pentru scripturi, „combinaţii secrete”, scriptures.lds.org). 
Tâlharii lui Gadianton reprezintă un exemplu de organizaţie din Cartea lui Mormon care a 
folosit combinaţii secrete pentru a înfăptui scopurile sale rele.
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 8:15–19 şi să caute ceea ce a făcut Achiş 
pentru a întemeia o combinaţie secretă. Rugaţi cursanţii să caute ce ne învaţă aceste versete 
despre combinaţiile secrete.
• Ce motive au cei care folosesc combinaţiile secrete? (Să obţină putere pentru a comite 

fapte ticăloase.)
• Cine se află în spatele combinaţiilor secrete? (Diavolul.)
• În care frază din Eter 8:18 este prezentată părerea Domnului cu privire la combinaţiile 

secrete? („Odioasă şi ticăloasă mai presus decât toate.”)
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 8:20–22, 25. Rugaţi membrii clasei să ur-
mărească în scripturi, căutând alte lucruri pe care le pot învăţa despre combinaţiile secrete. 
Rugaţi- i să acorde atenţie deosebită efectului combinaţiilor secrete asupra societăţilor. (Ob-
servaţi că expresia „o va înfiinţa” de la începutul versetului Eter 8:25 se referă la a întemeia 
combinaţii secrete.)
• Din ceea ce aţi citit, ce efecte au combinaţiile secrete asupra societăţilor? (Pe măsură ce 

cursanţii îşi împărtăşesc ideile, asiguraţi- vă că identifică următorul adevăr: Combinaţiile 
secrete duc la distrugerea societăţilor.)
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Invitaţi membrii clasei să citească, în gând, Eter 8:23–24, 26, căutând ceea ce a dorit Moroni 
să facem ca răspuns la avertizările lui despre combinaţiile secrete.
• Ce ne- a spus Moroni să facem? (Să ne ferim de combinaţii secrete şi să ne asigurăm că 

acestea nu- şi au locul în societăţile noastre.)
• Potrivit celor relatate în Eter 8:26, care a fost speranţa lui Moroni pentru noi în zilele din 

urmă?
Rezumaţi Eter 9:1–13, explicând că, prin combinaţiile secrete ale lui Achiş şi prietenilor 
lui, aceştia au pus stăpânire pe regatul lui Omer. Totuşi, Dumnezeu l- a avertizat pe Omer 
că trebuie să fugă împreună cu familia sa, salvându- i astfel viaţa. Iared, fiul cel rău al lui 
Omer, a devenit rege şi i- a dat- o pe fiica sa lui Achiş de nevastă. Achiş şi prietenii lui au 
continuat cu planurile lor rele, ucigându- l pe Iared şi chiar pe fiul lui Achiş. Aceste fapte au 
dus la război între Achiş şi fiii lui, care, în cele din urmă, i- a distrus pe aproape toţi iarediţii 
şi l- a reîntronat pe Omer. Subliniaţi că aceste evenimente arată modul în care combinaţiile 
secrete duc la distrugerea societăţilor.

Eter 9:14–11:23
Regii se succed la scaunul de domnie, unii domnind în neprihănire şi alţii în 
ticăloşie.
Explicaţi că în capitolele 9–11 din Eter sunt consemnaţi mai mult de 24 de regi care au 
domnit după Iared – unii în neprihănire şi alţii în ticăloşie. Amintiţi cursanţilor urmă-
torul principiu despre care s- a discutat mai devreme: Respingerea cuvintelor profeţilor 
poate duce la captivitate. Rugaţi jumătate din cursanţi să studieze Eter 9:26–35 (în timpul 
domniei lui Het) şi cealaltă jumătate să studieze Eter 11:1–8 (în timpul domniei lui Com şi 
Şiblom). Rugaţi cursanţii din ambele grupuri să caute dovezi ale acestui principiu. Invitaţi- i 
pe cursanţi să spună, pe scurt, au aflat.
Împărtăşiţi mărturia dumneavoastră cu privire la importanţa faptului de a urma sfatul dat 
de profeţi. Puteţi împărtăşi o experienţă din viaţa dumneavoastră din care aţi învăţat im-
portanţa de a urma sfatul profeţilor.

Comentarii şi informaţii generale
Eter 7:23–27; 9:28–31. Profeţii şi mesajele lor sunt 
deseori respinse

De ce proclamă profeţii mesaje care nu sunt populare 
printre mulţi oameni din lume? Vârstnicul Robert D. Ha-
les, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat:

„Profeţii trebuie deseori să avertizeze cu privire la 
consecinţele încălcării legilor lui Dumnezeu. Ei nu pro-
povăduiesc ceea ce este plăcut pentru cei din lume… 
De ce proclamă profeţii porunci care nu sunt la modă 
şi cheamă societatea la pocăinţă din pricina respinge-
rii, modificării şi chiar ignorării poruncilor? Motivul 
este foarte simplu. Când primesc revelaţii, profeţii nu 
pot face decât să proclame şi reafirme ceea ce le- a dat 

Dumnezeu să transmită lumii” („If Thou Wilt Enter into 
Life, Keep the Commandments”, Ensign, mai 1996, p. 
37).

Elder L. Aldin Porter, din Preşedinţia celor Şaptezeci, 
ne- a învăţat:

„Unii oameni se plâng că, atunci când profeţii vorbesc 
limpede şi ferm, ei ne iau libertatea de a alege. Suntem 
liberi să alegem în continuare. Dar trebuie să acceptăm 
consecinţele acelor alegeri. Profeţii nu ne iau libertatea 
de a alege. Pur şi simplu, ei ne avertizează care vor fi 
consecinţele alegerilor noastre. Cât este de nesăbuit să- i 
învinuim pe profeţi din cauza avertizărilor lor!” („Our 
Destiny”, Ensign, nov. 1999, p. 66).
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Introducere
După ce a povestit despre evenimentele petrecute 
de- a lungul multor ani din istoria iarediţilor, Moroni 
a început să vorbească despre slujirea profetului Eter. 
Apoi Moroni şi- a întrerupt relatarea istorică pentru 

a consemna câteva dintre binecuvântările ce le revin 
celor care exercită credinţă în Isus Hristos. În această 
lecţie se studiază Eter 12:1–22, în timp ce în lecţia 150 se 
studiază Eter 12:23–41.

LECŢIA 149

eter 12:1–22

Sugestii pentru predare

Eter 12:1–4
Eter le propovăduieşte iarediţilor pocăinţă.
Începeţi lecţia invitând un cursant să vină la tablă şi să deseneze nişte valuri şi o corabie 
ancorată.
• De ce este important ca o corabie să aibă ancoră?
• Prin ce pericole sau dificultăţi poate trece o corabie dacă nu are ancoră?
• Ce influenţă au valurile asupra unei corăbii? (Răspunsurile pot include: valurile depla-

sează corabia, o fac să intre în derivă şi o împing încoace şi- ncolo).
Scrieţi cuvintele viaţa voastră pe corabie. 
• Dacă această corabie reprezintă viaţa voastră, cu ce am putea asemăna valurile? (Răs-

punsurile ar putea include presiunile din partea societăţii, necazurile, învăţăturile false 
sau ticăloşia.)

• În ce fel ar putea fi viaţa cuiva ca o corabie fără ancoră? (Le puteţi sugera cursanţilor să 
citească Mormon 5:17–18 pentru a- i ajuta să răspundă la această întrebare.)

• Care sunt unele lucruri pe care ni le- a oferit Domnul, care pot funcţiona ca ancore 
spirituale în vieţile noastre? (Cursanţii pot oferi răspunsuri diferite. Multe aspecte din 
Evanghelie ar putea fi asemănate cu o ancoră.)

Îndemnaţi- i pe cursanţi să caute exemple de ancore spirituale în timp ce studiază Eter 12.
Explicaţi că Eter 12 începe cu prezentarea pe care Moroni o face despre Eter, un profet 
iaredit care a propovăduit într- o perioadă în care oamenii i- au respins pe profeţi şi au trăit 
în ticăloşie. Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 12:1–3 şi să identifice tot ce îi 
impresionează cu privire la faptele lui Eter. Rugaţi- i să spună ce au aflat.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 12:4. Rugaţi membrii clasei să urmărească 
în scripturi, identificând în ce pot „să nădăjduiască” aceia care cred în Dumnezeu, în ciuda 
faptului că sunt înconjuraţi de greutăţi şi nedreptate. Pe măsură ce cursanţii răspund, 
puteţi sublinia că „[lumea] mai bună” la care trebuie să sperăm este „un loc la dreapta lui 
Dumnezeu”.
• Ce înseamnă a avea un loc la dreapta lui Dumnezeu? (A se întoarce în prezenţa Sa şi a 

primi viaţa veşnică.)
• În ce mod credeţi că a avea speranţă „cu siguranţă” este diferit de a dori pur şi simplu 

ceva? (În scripturi, speranţa se referă la a avea încredere că putem să primim binecuvân-
tările pe care Dumnezeu ni le promite dacă ţinem legămintele făcute cu El.)

• Potrivit celor scrise în Eter 12:4, cum dobândim speranţă de a primi un loc la dreapta lui 
Dumnezeu? (Pe măsură ce cursanţii răspund, explicaţi că acea credinţă menţionată în 
Eter 12:4 se referă la credinţa în Isus Hristos.) Cum ne permite credinţa în Isus Hristos să 
sperăm „cu siguranţă” la un loc la dreapta lui Dumnezeu?

Scrieţi pe ancora de pe tablă cuvintele credinţă şi speranţă.
• Potrivit versetului Eter 12:4, ce se întâmplă când cineva are credinţă şi speranţă în Isus 

Hristos? (Deşi cursanţii pot răspunde folosind cuvinte diferite, ei trebuie să exprime 
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eteR 12:1– 22

următorul principiu: Când avem speranţă şi credinţă în Isus Hristos, vom deveni 
neclintiţi şi vom abunda în fapte bune.)

• Ce credeţi că înseamnă să abundăm în fapte bune? (Să facem multe fapte bune.)
• Care sunt câteva fapte bune care Îl „[slăvesc] pe Dumnezeu”? (Răspunsurile pot include 

rugăciunea, studiul scripturilor, slujirea altora şi dezvoltarea talentelor.)
• Gândiţi- vă la oameni pe care îi cunoaşteţi şi care par mereu să abunde în fapte bune şi 

nu le este ruşine să- L slăvească pe Dumnezeu. Care sunt lucrurile deosebite pe care le 
fac şi care arată că ei sunt exemple bune în ceea ce priveşte acest principiu?

Invitaţi- i pe cursanţi să mediteze la perioade în care le- a fost greu să fie neclintiţi şi să 
abunde în fapte bune. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să se pregătească pentru situaţii asemă-
nătoare în vieţile lor, încurajaţi- i să caute moduri prin care îşi pot spori credinţa şi speranţa 
în timp ce continuă să studieze Eter 12.

Eter 12:5–22
Moroni povesteşte miracolele şi lucrările minunate care au fost făcute prin 
credinţă.
Scrieţi următoarea expresie pe tablă: Aş dori să obţin o mărturie spirituală despre …
Invitaţi- i pe cursanţi să sugereze unele adevăruri ale Evangheliei, principii sau doctrine pentru 
care oamenii ar căuta o mărturie spirituală. În timp ce răspund, scrieţi răspunsurile lor pe tablă. 
(Răspunsurile pot include o mărturie că este adevărată Cartea lui Mormon; este important să 
trăim o viaţă curată şi virtuoasă; Cuvântul de înţelepciune este o lege a lui Dumnezeu; trebuie să 
mă pregătesc să slujesc în misiune.) Invitaţi- i pe cursanţi să se gândească la un adevăr din Evan-
ghelie despre care ar dori să primească o mărturie spirituală sau o mărturie mai puternică.
Explicaţi că unii oameni au următoarea atitudine: „Nu voi crede sau trăi în acord cu un 
principiu al Evangheliei până când nu voi avea dovada că este adevărat”. Invitaţi- i pe 
cursanţi să citească, în gând, Eter 12:5–6, căutând legătura care există între aceste versete 
şi această atitudine. Subliniaţi faptul că Eter 12:6 este o scriptură de bază. Le puteţi sugera 
cursanţilor să marcheze acest pasaj într- un mod aparte pentru a- l putea găsi cu uşurinţă.
• Potrivit versetului 6 din Eter 12, ce trebuie să se întâmple înainte de a putea primi o 

mărturie?
• Ce vă vine în minte când vă gândiţi la expresia „încercarea credinţei voastre”?
După ce cursanţii răspund, le puteţi explica faptul că unii oameni interpretează greşit 
expresia „încercarea credinţei voastre” ca fiind una care se referă întotdeauna la greutăţi. 
Expresia „încercarea credinţei” poate descrie orice lucru ce ne oferă ocazia de a ne de-
monstra sau exercita credinţa în Isus Hristos. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să dobândească 
o mai bună înţelegere cu privire la această expresie, invitaţi un cursant să citească, cu glas 
tare, următoarea declaraţie a vârstnicului Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli. Înainte să se citească această declaraţie, rugaţi membrii clasei să asculte explicaţia 
expresiei „încercarea credinţei” pe care o dă vârstnicul Scott.

„Puteţi învăţa să folosiţi credinţa mai eficient, aplicând acest principiu 
predicat de Moroni: « Voi 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 potrivit unei impresii 
fiind demni să primiţi răspuns, veţi primi dovada confirmatoare din partea 
Spiritului. Aceste sentimente vă vor întări credinţa. Pe măsură ce repetaţi 

acest model, credinţa dumneavoastră va deveni mai puternică” („Puterea susţinătoare a 
credinţei în vremurile de nesiguranţă şi de încercări”, Ensign sau Liahona, mai 2003, p. 76).
• Prin ce se diferenţiază procesul descris de vârstnicul Scott de atitudinea celor care vor să 

aibă dovezi înainte de a crede sau acţiona?
Scrieţi următoarele referinţe din scripturi pe tablă: Eter 12:7–12; Eter 12:13–18; Eter 
12:19–22, 30–31. Împărţiţi clasa în trei grupuri şi repartizaţi fiecărui grup unul dintre aceste 
fragmente din scripturi. Rugaţi- i pe cursanţi să caute binecuvântările care au venit ca rezul-
tat al credinţei oamenilor descrişi în fiecare fragment. Îndemnaţi- i să fie atenţi la folosirea 
cuvintelor „până când ei nu au avut credinţă” sau „după credinţa lor” din versetele 7, 12, 
17, 18 şi 31. (Le puteţi sugera să însemneze aceste expresii de fiecare dată când apar.)

Eter 12:6 este 
scriptură de bază. 
Folosiţi ideea de predare 
de la sfârşitul lecţiei 
pentru a- i ajuta pe 
cursanţi să o memoreze.
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După ce cursanţii expun ceea ce au găsit, invitaţi- i să facă un rezumat a ceea ce ne oferă Dom-
nul după ce dăm dovadă de credinţă în Isus Hristos. Deşi cursanţii pot răspunde folosind cu-
vinte diferite, ei trebuie să exprime un adevăr asemănător acestuia: Dacă dorim să primim o 
mărturie spirituală, trebuie, în primul rând, să dăm dovadă de credinţă în Isus Hristos. 
Explicaţi că, la fel ca mărturiile, miracolele vin după ce am dat dovadă de credinţă.
Prezentaţi membrilor clasei următoarele situaţii. Invitaţi- i pe cursanţi să explice cum ar 
putea persoana din fiecare situaţie să demonstreze credinţă în Domnul.
 1. O tânără fată doreşte să primească o mărturie a adevărului Cărţii lui Mormon.
 2. Un tânăr doreşte foarte mult să- i ajute pe cei dragi să accepte Evanghelia.
Invitaţi- i pe cursanţi să mediteze la un moment în care ei înşişi sau persoane pe care le 
cunosc au primit o mărturie spirituală după ce au demonstrat credinţă în Domnul. Invitaţi 
câţiva cursanţi să împărtăşească experienţele la care s- au gândit. (Asiguraţi- vă că înţeleg 
că nu trebuie să se simtă obligaţi să împărtăşească experienţe care sunt prea personale sau 
particulare). Puteţi şi dumneavoastră să împărtăşiţi o experienţă.
Invitaţi- i pe cursanţi să- şi amintească adevărul din Evanghelie despre care ar dori să primească 
o mărturie spirituală. Invitaţi- i să scrie în caietele lor pentru seminar sau în jurnalele lor pentru 
studiul scripturilor ce pot face pentru a da dovadă de mai multă credinţă în Domnul.

Scriptură de bază – Eter 12:6
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să memoreze Eter 12:6, invitaţi pe fiecare dintre ei să scrie ver-
setul pe o bucată de hârtie, lăsând spaţii libere în locul cuvintelor şi expresiilor cheie. După 
ce au terminat, acordaţi- le cursanţilor un minut să încerce să memoreze versetul, comple-
tând, în gând, spaţiile goale de pe hârtiile lor.
Rugaţi- i pe cursanţi să schimbe hârtiile cu cineva de lângă ei. Fiecare cursant trebuie să citească, 
cu glas tare, ce scrie pe cealaltă hârtie, încercând să completeze din memorie spaţiile goale. 
Dacă timpul vă permite, rugaţi- i pe cursanţi să repete activitatea, schimbând din nou hârtiile.
Invitaţi- i pe cursanţi să ia hârtiile acasă şi să le folosească pentru a spune pe de rost Eter 
12:6 unui părinte. Îndemnaţi- i să- i întrebe pe părinţii lor despre un moment în care au 
arătat credinţă în Isus Hristos şi au primit o mărturie sau au fost martori ai unui miracol pe 
care l- au căutat.
Încheiaţi, depunându- vă mărturia despre principiile predate în această lecţie.

Comentarii şi informaţii generale
Eter 12:4–6. Ce este speranţa?

În Eter 12, învăţăturile lui Moroni despre principiile cre-
dinţei şi speranţei scot la iveală că cele două sunt strâns 
legate. El a definit credinţa ca fiind „lucruri care sunt 
nădăjduite, dar nevăzute” (Eter 12:6) şi a propovăduit 
că speranţa noastră în salvare „vine de la credinţă” în 
Isus Hristos (Eter 12:4). Broşura Fideli credinţei ne învaţă 
următoarele cu privire la speranţă:

„Când avem speranţă, ne încredem în promisiunile lui 
Dumnezeu. Avem asigurarea că, dacă facem «lucrările 
dreptăţii», noi vom «primi răsplata [noastră], chiar pace 
în această lume şi viaţă veşnică în lumea care va veni» 
(D&L 59:23)… Principiul speranţei străbate veşniciile, dar 
vă poate susţine şi în încercările vieţii de zi cu zi” (Fideli 
credinţei: referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 181).

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf a definit speranţa în 
felul următor:

„Speranţa este un dar al Spiritului. (Vezi Moroni 8:26.) 
Este speranţa că, prin ispăşirea lui Isus Hristos şi prin 
puterea învierii Sale, noi vom fi înălţaţi la viaţa veş-
nică şi aceasta datorită credinţei noastre în Salvator. 
(Vezi Moroni 7:41.) Acest gen de speranţă este atât un 
principiu al promisiunii, cât şi o poruncă (vezi Coloseni 
1:21–23) şi, precum toate poruncile, noi avem respon-
sabilitatea să facem din aceasta o parte activă a vieţii 
noastre şi să învingem ispita de a ne pierde speranţa. 
Speranţa în planul fericirii plin de îndurare pregătit de 
Tatăl nostru Ceresc duce la pace (vezi Romani 15:13), 
milă (vezi Psalmii 33:22) şi bucurie (vezi Romani 12:12). 
(Vezi Proverbe 10:28.) Speranţa în salvare este ca un 
coif protector (vezi 1 Tesaloniceni 5:8); este temelia cre-
dinţei noastre (vezi Evrei 11:1; Moroni 7:40) şi o ancoră 
pentru sufletele noastre. (Vezi Evrei 6:19; Eter 12:4.)” 
(„Puterea infinită a speranţei”, Ensign sau Liahona, nov. 
2008, p. 21–22).
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Introducere
Moroni îşi exprimă îngrijorarea în rugăciune umilă. El 
îşi face griji cu privire la slăbiciunea pe care o observă 
la scrierile lui şi la scrierile altor profeţi din Cartea lui 

Mormon. Domnul i- a răspuns cu promisiunea de a- i 
întări pe cei care se umilesc şi au credinţă în El.

LECŢIA 150

eter 12:23–41

Sugestii pentru predare

Eter 12:23–41
Moroni ne învaţă că speranţa, credinţa şi caritatea sunt esenţiale pentru salvare.
Scrieţi cuvântul puternic în partea stângă a tablei şi cuvântul slab în partea dreaptă a tablei. 
Acordaţi- le cursanţilor timp să se gândească la ceea ce ei consideră că ar fi punctele lor 
forte. Apoi invitaţi- i să se gândească la câteva dintre slăbiciunile sau imperfecţiunile lor. 
Rugaţi- i să ridice mâna dacă ar dori ca slăbiciunile lor să fie schimbate în puncte forte. 
Explicaţi că Moroni a predat despre motivul pentru care avem slăbiciuni şi modul în care le 
putem depăşi.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 12:23–25. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturile lor, identificând slăbiciunile pe care Moroni le- a descris ca fiind ale lui 
sau ale altor scriitori ai Cărţii lui Mormon. Înainte de a citi, puteţi explica faptul că, în aceste 
versete, cuvântul neamuri se referă la oamenii care aveau să locuiască în naţiunile neamuri-
lor în zilele din urmă.
• Ce se temea Moroni că se va întâmpla din cauza slăbiciunii celor care au scris Cartea lui 

Mormon?
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, răspunsul pe care l- a primit Moroni de la Domnul 
în Eter 12:26–27. Rugaţi- i să caute un motiv pentru care Dumnezeu ne dă slăbiciuni. Subli-
niaţi faptul că Eter 12:27 este o scriptură de bază. Îi puteţi încuraja pe cursanţi să marcheze 
acest verset într- un mod aparte pentru a- l putea găsi cu uşurinţă.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine termenul slăbiciune după cum este folosit 
în aceste versete, rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Neal A. 
Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Înainte ca declaraţia să fie citită, rugaţi 
membrii clasei să asculte care sunt cele două feluri de slăbiciuni pe care le- a identificat 
vârstnicul Maxwell.

„Când citim în scripturi despre «slăbiciunile» unui om, acest termen include… 
slăbiciunea inerentă condiţiei generale a omenirii în care trupul are un impact 
atât de puternic [sau constant] asupra spiritului (vezi Eter 12:28–29). Totuşi, 
slăbiciunea include, de asemenea, slăbiciunile personale, individuale, pe care 
ar trebui să le depăşim (vezi D&L 66:3; Iacov 4:7). Viaţa are modul ei de a ne 
arăta aceste slăbiciuni” (Lord, Increase Our Faith [1994], p. 84).

• Potrivit cuvintelor vârstnicului Maxwell, care sunt cele două slăbiciuni omeneşti despre 
care citim în scripturi? (Puteţi explica faptul că expresia „condiţia generală a omenirii” se 
referă la slăbiciunea care a rezultat în urma căderii lui Adam şi a Evei sau, cu alte cuvinte, 
slăbiciunea asociată omului firesc menţionat în Mosia 3:19).

Amintiţi- le cursanţilor că, uneori, scripturile indică un principiu prin cuvintele dacă şi 
atunci. Cuvântul dacă ne prezintă ceva ce trebuie să facem şi cuvântul atunci ne prezintă o 
explicaţie a ceea ce se va întâmpla ca urmare a acţiunilor noastre. Invitaţi- i pe cursanţi să 
recitească, în gând, Eter 12:27, căutând principiile „dacă- atunci” predate în acest verset. 
Cursanţii trebuie să identifice următoarele principii (scrieţi- le pe tablă):

Dacă venim la Isus Hristos, atunci El ne va arăta slăbiciunile noastre.

Eter 12:27 este 
scriptură de bază. 
Folosiţi ideea de predare 
de la sfârşitul lecţiei 
pentru a- i ajuta pe 
cursanţi să o memoreze.
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Dacă ne umilim şi arătăm credinţă în Domnul, atunci El va face ca lucrurile slabe să 
devină puternice pentru noi.

• De ce credeţi că este important să ne recunoaştem slăbiciunile?
• Subliniaţi expresia „venim la Isus Hristos” din primul principiu. Care sunt unele lucruri 

pe care le putem face pentru „a veni la Isus Hristos”? (Răspunsurile ar putea include 
rugăciunea, postul, studiul scripturilor, participarea la preaslăvirea din templu, slujirea 
altora şi efortul de a ne dezvolta atributele asemănătoare celor ale lui Hristos. Puteţi 
sublinia că, în general, a depăşi o slăbiciune mai înseamnă că trebuie să ne facem partea, 
pe lângă faptul de a căuta ajutorul Domnului.)

• Ce sugerează cel de- al doilea principiu că se va întâmpla dacă alegem să nu ne umilim 
şi să nu avem credinţă în Isus Hristos? (Vom continua să avem slăbiciuni deoarece am 
refuzat ajutorul Domnului de a le învinge prin harul Său.)

• Ce credeţi că se doreşte a se spune prin fraza „harul meu este destul pentru toţi… care 
se umilesc în faţa Mea”? (Pentru a- i ajuta pe cursanţi să răspundă la această întrebare, le 
puteţi explica faptul că harul este „ajutor sau tărie divină… dată prin milostenia şi dra-
gostea lui [Isus Hristos]” şi făcută posibilă prin ispăşire (Ghidul pentru scripturi, „Har”). 
Această putere sporită sau sprijin nu se va termina niciodată — oricât de mulţi oameni 
fac apel la ea, o vor primi.)

Invitaţi- i pe cursanţi să împărtăşească experienţe trăite în care Domnul i- a ajutat (pe ei sau 
pe altcineva) să învingă o slăbiciune. (Reamintiţi cursanţilor că nu trebuie să împărtăşească 
experienţe care sunt prea personale sau particulare.) Puteţi, de asemenea, să împărtăşiţi o 
experienţă proprie.
Pentru a- i încuraja pe cursanţi să aplice principiile predate în Eter 12:27, scrieţi următoarele 
expresii pe tablă:

1. Îmi recunosc slăbiciunile 2. Devin umil 3. Dau dovadă de credinţă în Isus Hristos
Invitaţi- i pe cursanţi să scrie aceste propoziţii în jurnalele lor pentru studiul scripturilor 
sau în caietele lor pentru seminar. Invitaţi- i pe cursanţi să scrie sub expresia potrivită (1) o 
slăbiciune pe care simt că o au, (2) un mod prin care se pot umili pe ei înşişi şi (3) un mod 
prin care pot demonstra credinţă în Isus Hristos pentru ca să poată primi ajutorul sau harul 
Său. Asiguraţi- i pe cursanţi că, dacă vor face ceea ce au scris, Domnul va „face ca lucrurile 
slabe să devină puternice pentru ei” (Eter 12:27).
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 12:26, 28, căutând ce i- a mai răspuns Dom-
nul lui Moroni legat de slăbiciunile sale.
Subliniaţi declaraţia „Nebunii îşi bat joc, dar ei se vor căi” (Eter 12:26).
• Potrivit lucrurilor studiate astăzi, de ce credeţi că este un lucru nebunesc să îţi baţi joc de 

slăbiciunile altora?
Subliniaţi că Eter 12:26 menţionează blândeţea (celor slabi). (Puteţi explica faptul că a fi 
blând înseamnă a fi umil şi dispus să înveţi şi a fi răbdător în momentele de suferinţă.)
• De ce credeţi că trebuie să fim blânzi pentru a nu ţine seama de slăbiciunile altora?
Înainte de a continua, subliniaţi că, dacă suntem umili, putem primi harul Domnului ca 
să ne ajute să nu ţinem seama de slăbiciunile altora.
Rezumaţi Eter 12:29–32, explicând că Moroni a predat despre importanţa de a da dovadă 
de credinţă şi a avea speranţă şi caritate. Puteţi explica ce este caritatea: „este dragostea 
pură a lui Hristos” (Moroni 7:47).
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 12:33–35, căutând de ce este important să 
arătăm caritate faţă de slăbiciunile celorlalţi.
• Potrivit celor spuse în Eter 12:34, care este consecinţa pe care o vom suporta dacă nu 

vom avea caritate?
În încheiere, invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 12:38–41. Rugaţi- i să scrie în 
caietele lor sau în jurnalele lor pentru studiul scripturilor ce vor face pentru a răspunde in-
vitaţiei din Eter 12:41 – „Să- L căutaţi pe acest Isus despre care profeţii şi apostolii au scris”.
Depuneţi mărturie că, pe măsură ce ne umilim şi exercităm credinţă în Isus Hristos, El va 
„face ca lucrurile slabe să devină puternice pentru [noi]” (Eter 12:27). Îndemnaţi- i pe cur-
sanţi să ducă la bun sfârşit planurile pe care le- au scris. Îi puteţi, de asemenea, îndemna să 
caute ajutorul Domnului în a da dovadă de caritate când se confruntă cu slăbiciunile altora.

Să- i încurajăm 
pe cursanţi să 
împărtăşească 
experienţe spirituale
Puteţi avea încredere în 
cursanţii dumneavoastră, 
că ei vor avea experienţe 
spirituale de împărtăşit. 
Preşedintele J. Reuben 
Clark jr., din Prima Preşe-
dinţie, a observat: „Este 
foarte greu să găseşti 
vreun tânăr care să fi 
intrat pe uşa seminaru-
lui… care să nu fi fost 
beneficiarul conştient 
al binecuvântărilor 
spirituale… sau care să 
nu fi văzut eficienţa ru-
găciunii… ori care să nu 
fi fost martor la puterea 
credinţei de a- l vindeca 
pe cel bolnav sau… care 
să nu fi văzut binecuvân-
tări spirituale de care cei 
mai mulţi oameni din 
lumea de astăzi nu ştiu” 
(The Charted Course of 
the Church in Education, 
ediţie revizuită. [1994], 
p. 6; vezi, de asemenea, 
si. lds. org).
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eteR 12:23– 41

Scriptură de bază – Eter 12:27
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să memoreze Eter 12:27, scrieţi următoarele cuvinte pe tablă şi 
invitaţi- i pe cursanţi să le copieze pe o bucată de hârtie:

Dacă… vin… voi arăta… slăbiciunea… dau… slăbiciune… umili… harul… toţi oamenii… 
se umilesc… dacă… se umilesc… credinţă… slabe… puternice.

Rugaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 12:27, observând aceste cuvinte. Apoi invitaţi- i 
să spună acest verset pe de rost cât de bine pot, uitându- se numai la cuvintele de pe hârtiile 
lor. Încurajaţi- i pe cursanţi să pună bucata de hârtie într- un loc în care o vor putea găsi mai 
târziu sau în ziua următoare (de exemplu, într- un buzunar sau în scripturile lor). Invitaţi- i să 
repete Eter 12:27 ori de câte ori văd bucata de hârtie până când îl învaţă pe de rost.

Comentarii şi informaţii generale
Eter 12:27. „Eu le voi arăta slăbiciunea lor”

Vârstnicul Bruce C. Hafen, din Cei Şaptezeci, a arătat că 
strădania noastră de a învinge slăbiciunea este o parte 
centrală a scopului nostru de pe pământ:

„Planul Tatălui nostru ne face să avem parte de ispită şi 
nenorocire în această lume decăzută …

Aşa că dacă dumneavoastră aveţi probleme în viaţă, 
să nu presupuneţi că este ceva în neregulă cu dum-
neavoastră. Lupta cu acele probleme este chiar esenţa 
scopului vieţii. Pe măsură ce ne apropiem de Dumne-
zeu, El ne va arăta slăbiciunile noastre şi, prin ele, ne 
va face mai înţelepţi, mai puternici. Dacă vă vedeţi 
mai multe dintre slăbiciunile dumneavoastră, asta ar 
putea însemna că vă apropiaţi de Dumnezeu, nu că vă 
îndepărtaţi” („Ispăşirea: toţi pentru toţi”, Ensign sau 
Liahona, mai 2004, p. 97).

Următoarea povestire este despre un tânăr băiat care 
a trăit experienţa îndeplinirii promisiunii Domnului din 
Eter 12:27:

Toţi tinerii băieţi din Biserică sunt îndemnaţi să atingă 
obiective prin programul „Să- mi îndeplinesc datoria faţă 
de Dumnezeu” şi, în unele zone, prin programul Cerce-
taşilor. Părinţii lui Jonathan Perez erau foarte ocupaţi să 
asigure cele necesare familiei lor numeroase şi prietenii 
lui îl ridiculizau din cauza eforturilor lui de a atinge ran-
gul de Vultur în programul Cercetaşilor. În ciuda acestor 
dificultăţi, Jonathan şi- a fixat obiectivul şi a trecut la 
treabă. În timp şi cu ajutorul şi sprijinul conducătorilor 
săi de la Tinerii Băieţi, el şi- a atins obiectivul. El a scris: 
„Această experienţă m- a învăţat că oricare ar fi obsta-
colele sau provocările care apar în calea mea, Domnul 
mă va ajuta să îmi depăşesc defectele şi slăbiciunile 
(Eter 12:27). Nu are importanţă de unde venim sau dacă 
suntem bogaţi sau săraci. Ne putem atinge ţelurile de-
oarece Îl avem pe Domnul de partea noastră” (Jonathan 
Perez, „An Honor Earned”, New Era, nov. 2007, p. 45).

Idee suplimentară pentru predare
Eter 12:26. A nu lua în seamă slăbiciunile altora

Subliniaţi că una dintre slăbiciunile cu care se confruntă 
mulţi oameni este incapacitatea de a fi umili şi de a da 
dovadă de credinţă atunci când se lovesc de slăbiciunile 
altora. Citiţi cu glas tare două sau trei dintre următoa-
rele situaţii. Opriţi- vă după fiecare situaţie şi invitaţi- i 
pe cursanţi să explice cum poate credinţa în Isus Hristos, 
speranţa în primirea binecuvântărilor eterne sau de-
monstrarea carităţii ajuta pe cineva să se comporte în 
mod potrivit în fiecare situaţie dată.

 1. O cunoştinţă sau un prieten are trăsături pe care le 
consideraţi enervante.

 2. Un membru din episcopia voastră rosteşte o cuvân-
tare care vi se pare plictisitoare.

 3. Cineva vă critică.

 4. Un membru al familiei are o slăbiciune care, uneori, 
vă face viaţa grea.
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Lecţia pentru studiul acasă
Eter 4–12 (unitatea 30)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat Eter 4–12 (unitatea 30) 
nu este destinat pentru a fi predat ca parte a lecţiei dumnea-
voastră. Lecţia pe care o predaţi se concentrează doar asupra 
câtorva dintre aceste doctrine şi principii. Urmaţi îndemnurile 
Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere nevoile cursanţilor 
dumneavoastră.

Ziua 1 (Eter 4–5)
Moroni a pecetluit cronica fratelui lui Iared şi a predat despre 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinim înainte ca noi să 
primim această cronică. Din aceste învăţături, cursanţii au 
învăţat că, pe măsură ce dăm dovadă de credinţă în cuvântul 
Domnului, El ne va binecuvânta cu mai multe revelaţii.

Ziua 2 (Eter 6)
Din exemplul iarediţilor, care şi- au exercitat credinţa în 
Domnul în timp ce au traversat „apele cele mari”(Eter 6:3) 
în corăbiile lor, cursanţii au învăţat că, atunci când avem 
încredere în Domnul şi facem voia Sa, El va dirija cursul vieţii 
noastre. Vântul a suflat corăbiile până la pământul făgăduit, 
iar cursanţii au învăţat că, dacă avem încredere în Domnul, 
adversitatea şi greutăţile ne pot ajuta să progresăm şi să 
obţinem binecuvântări promise.

Ziua 3 (Eter 7–11)
Când iarediţii au ignorat avertizările fratelui lui Iared şi 
au ales un rege, cursanţii au descoperit că respingerea 
cuvintelor profeţilor duce la captivitate. Şul a fost un rege 
care a domnit în neprihănire. Când oamenii au început să se 
pocăiască şi să- i asculte pe profeţi, ei au început să prospere. 
Cursanţii au învăţat că, pe măsură ce ne pocăim de ticăloşiile 
noastre, începem să prosperăm. Până la urmă, iarediţii au 
căzut în nedreptate şi au demonstrat că sprijinirea combina-
ţiilor secrete duce la distrugerea societăţilor.

Ziua 4 (Eter 12)
De la profetul Eter, cursanţii au învăţat că, atunci când avem 
speranţă şi credinţă în Isus Hristos, noi primim tărie pentru 
a fi neclintiţi şi a abunda în fapte bune. Moroni a scris că, 
dacă dorim să primim o mărturie spirituală, trebuie, în primul 
rând, să dăm dovadă de credinţă în Isus Hristos. Din răs-
punsul Domnului cu privire la îngrijorările lui Moroni despre 
nepriceperea sa şi a altor profeţi din Cartea lui Mormon în 
a scrie, cursanţii au învăţat că, dacă ne umilim şi exercităm 
credinţă în Domnul, El va face ca slăbiciunile noastre să 
devină puternice.

Introducere
Această lecţie se concentrează pe Eter 12:23–41. Moroni a 
predat de ce au oamenii slăbiciuni şi ce trebuie să facă pentru a 
le învinge.

Sugestii pentru predare

Eter 4–11; 12:6
Iarediţii prosperă şi sunt binecuvântaţi atunci când sunt 
neprihăniţi.
Rugaţi trei cursanţi să revadă şi să rezume următoarele capi-
tole, folosind rezumatele de la începutul capitolelor: Eter 4–5; 
Eter 6; şi Eter 7–11. Rugaţi un alt cursant să recitească Eter 12:6. 
Rugaţi- i să împărtăşească membrilor clasei unul sau două princi-
pii pe care le- au învăţat.

Eter 12:23–41
Moroni îşi exprimă îngrijorarea cu privire la modul în care nea-
murile vor reacţiona faţă de Cartea lui Mormon.
Scrieţi cuvântul puternic în partea stângă a tablei şi cuvântul 
slab în partea dreaptă a tablei. Acordaţi- le cursanţilor puţin 
timp să mediteze la punctele forte pe care ei cred că le au şi la 
slăbiciunile sau imperfecţiunile pe care cred că le au. Explicaţi că, 
în Eter 12, Moroni ne- a învăţat cum pot slăbiciunile noastre să 
devină puternice.

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 12:23–25 şi 
rugaţi membrii clasei să identifice slăbiciunea pe care Moroni a 
crezut că el şi alţi profeţi din Cartea lui Mormon o aveau. Apoi 
adresaţi cursanţilor următoarele întrebări:

• Ce slăbiciune a menţionat Moroni în aceste versete?
• Ce se temea Moroni că se va întâmpla din cauza slăbiciunii 

celor care au scris Cartea lui Mormon?

După ce cursanţii răspund, rugaţi- i să citească, în gând, răspun-
sul Domnului la îngrijorarea lui Moroni din Eter 12:26–27 şi să 
caute motivul pentru care Dumnezeu ne dă slăbiciuni. După 
ce cursanţii au avut suficient timp să citească aceste versete, 
amintiţi- le că Eter 12:27 este o scriptură de bază.

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine termenul slăbi-
ciune după cum este folosit în aceste versete, rugaţi un cursant 
să citească următoarea declaraţie a vârstnicului Neal A. Maxwell, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Când citim în scripturi despre «slăbiciunile» unui om, acest 
termen include slăbiciunea universală, dar necesară, inerentă 
condiţiei generale a omenirii în care trupul are un impact atât 
de puternic [sau constant] asupra spiritului… Totuşi, slăbiciunea 
include, de asemenea, slăbiciunile personale, individuale, pe care 
ar trebui să le depăşim” (Lord, Increase Our Faith [1994], 84).
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LeCţIa pentRu StuDIuL aCaSă

Puteţi explica faptul că acea condiţie universală a oamenilor de-
spre care a vorbit vârstnicul Maxwell se referă la slăbiciunea pe 
care o au bărbaţii şi femeile ca rezultat al căderii lui Adam. Din 
pricina căderii, noi toţi suntem supuşi ispitei şi imperfecţiunilor 
omeneşti pe lângă defectele noastre personale.

Invitaţi- i pe cursanţi să identifice un principiu predat în Eter 
12:27. (Dacă devenim umili şi arătăm credinţă în Domnul, 
atunci El va face ca lucrurile slabe să devină puternice 
pentru noi.)

Pentru a- i încuraja pe cursanţi să aplice principiile predate în Eter 
12:27, scrieţi următoarele propoziţii pe tablă:

1. Îmi recunosc slăbiciunile 2. Devin umil 3. Dau dovadă 
de credinţă în Hristos

Invitaţi- i pe cursanţi să scrie aceste propoziţii în partea de sus 
a unei foi de hârtie. Sub aceste titluri, rugaţi- i pe cursanţi să 
mediteze şi să scrie, acum sau mai târziu, (1) o slăbiciune pe care 
cred că o au, (2) cât de mult se umilesc pe ei înşişi cu privire la 
acea slăbiciune şi (3) cum pot exercita credinţă în Hristos pentru 
a putea primi ajutorul sau harul Său necesare pentru a învinge 
slăbiciunea pe care au scris- o.

După ce au terminat, îndemnaţi- i pe cursanţi să pună foaia de 
hârtie în jurnalele lor personale sau într- un alt loc unde o pot 
vedea des şi îşi pot aminti de efortul pe care doresc să îl facă. 
Depuneţi- vă mărturia că, pe măsură ce cursanţii se străduiesc 
să- şi învingă slăbiciunile, Domnul îi va ajuta şi va „face ca lucru-
rile slabe să devină puternice pentru ei” (Eter 12:27).

Invitaţi- i pe cursanţi să citească Eter 12:26, 28 şi să caute ce 
altceva i- a răspuns Domnul lui Moroni legat de îngrijorarea pe 
care o avea cu privire la nepriceperea sa în a scrie. Puteţi adresa 
următoarele întrebări:

• În Eter 12:26, Moroni i- a menţionat pe cei slabi, care în-
seamnă cei blânzi, umili şi supuşi voinţei divine. De ce credeţi 
că este nevoie de blândeţe pentru a nu lua în seamă slăbiciu-
nile altora?

• Cum poate harul Domnului (ajutorul Său sau puterea Sa spo-
rită) să ne ajute să nu profităm de slăbiciunile altora?

Subliniaţi că, pe măsură ce dezvoltăm credinţă, speranţă şi 
caritate, harul Domnului ne va ajuta când ne confruntăm 
cu slăbiciunile altora. Rezumaţi Eter 12:29–32, explicând 
că Moroni a reiterat cât este de important să dăm dovadă de 
credinţă şi mărturiile şi miracolele ce vin ca urmare a acesteia. 
Rugaţi- i pe cursanţi să citească Eter 12:33–35 şi să identifice ce a 
scris Moroni despre importanţa de a da dovadă de caritate.

Întrebaţi: De ce este important să avem caritate când ne con-
fruntăm cu slăbiciunile altora?

Invitaţi- i pe cursanţi să împărtăşească cu un alt coleg ce fac ei 
pentru a căuta să aibă mai din plin harul lui Isus Hristos în vieţile 
lor. Dacă timpul vă permite, îi puteţi invita pe câţiva cursanţi să 
împărtăşească cu membrii clasei modul în care încercarea de a fi 
mai aproape de Isus Hristos le- a influenţat vieţile.

Unitatea următoare (Eter 13–Moroni 7)
Pe măsură ce cursanţii se pregătesc să studieze unitatea urmă-
toare, îndemnaţi- i să se gândească la următoarele: Ce- ar fi dacă 
toţi prietenii şi membrii familiei voastre ar fi fost ucişi şi aţi fi 
singurul rămas în viaţă, credincios Evangheliei lui Isus Hristos? 
Atât Eter, cât şi Moroni au trecut prin acest fel de singurătate. 
Cum puteţi îndura orice fel de încercare şi obţine viaţă veşnică? 
Moroni 7 explică modul în care credinţa, speranţa şi caritatea 
sunt necesare pentru a primi aceste daruri.
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Introducere
Cronica profetului Eter despre civilizaţia iaredită are 
rolul de martor că cei care Îl resping pe Domnul şi 
resping profeţii Lui nu vor prospera. Eter l- a avertizat 
pe Coriantumr, un rege iaredit, că poporul său avea să 
fie distrus dacă el şi casa lui nu aveau să se pocăiască. 
Atunci când Coriantumr şi poporul său au refuzat să se 
pocăiască, au urmat războaie şi ticăloşii timp de mulţi 

ani până când întreaga naţiune iaredită a fost distrusă. 
Eter şi Coriantumr au fost singurii care au supravieţuit 
pentru a fi martorii împlinirii profeţiei lui Eter. Aceste 
capitole sunt, de asemenea, o împlinire a decretului lui 
Dumnezeu că „orice neam va avea stăpânire asupra 
[ţării făgăduinţei] va trebui să- L slujească pe Dumnezeu 
sau, dacă nu, atunci ei vor fi distruşi” (Eter 2:9).

LECŢIA 151

eter 13–15

Sugestii pentru predare

Eter 13:1–12
Moroni consemnează profeţiile lui Eter cu privire la Noul Ierusalim şi Ierusalimul 
din vechime.
Explicaţi că unele oraşe sunt cunoscute după numele caracteristicilor lor pline de însemnă-
tate. Citiţi următoarele nume care descriu oraşe şi rugaţi cursanţii să ghicească ce nume de 
oraş se potriveşte descrierii acestuia: Oraşul luminilor (Paris, Franţa); Oraşul etern (Roma, 
Italia); Oraşul vânturilor (Chicago, Illinois, Statele Unite); Perla orientului (Manila, Filipine) 
şi Oraşul palatelor (Ciudat de Mexico, Mexic). Rugaţi- i pe cursanţi să sugereze ce- ar putea 
spune aceste nume sugestive despre oraşe.
Subliniaţi că Moroni a făcut o înregistrare a profeţiilor lui Eter cu privire la trei oraşe. Noul 
Ierusalim (vezi Eter 13:6–8, 10); oraşul lui Enoh, care „trebuia să se pogoare din cer” (Eter 
13:3; vezi, de asemenea, Moise 7:62–64); şi Ierusalimul din Ţara Sfântă (vezi Eter 13:11). 
Spuneţi membrilor clasei că Eter i- a învăţat pe iarediţi că ţara în care trăiau era un loc în 
care avea să existe un oraş foarte important în viitor (vezi Eter 13:2–3). Invitaţi- i pe cursanţi 
să citească, în gând, Eter 13:4–8, căutând numele oraşelor menţionate în aceste versete.
• Cum se numesc aceste oraşe? (Ierusalim şi Noul Ierusalim.) Ce nume sugestiv a folosit 

Eter pentru Ierusalimul din Ţara Sfântă şi pentru Noul Ierusalim care va fi construit într- o 
zi pe continentul american? („Oraşul sfânt”.)

• Cum credeţi că ar fi să locuiţi într- un oraş cu numele de „oraş sfânt”?
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 13:10–11 şi să caute modul în care oamenii 
vor deveni demni pentru a locui în aceste oraşe sfinte.
• Ce trebuie să facă oamenii pentru a deveni demni să locuiască în aceste oraşe? (Să aibă 

veşmintele lor făcute „albe prin sângele Mielului”.)
• Ce înseamnă că veşmintele oamenilor sunt făcute „albe prin sângele Mielului”? (În-

seamnă că oamenii vor deveni curaţi şi purificaţi de păcate prin ispăşirea lui Isus Hristos, 
Mielul lui Dumnezeu; vezi 1 Nefi 12:11; Alma 5:21.)

Explicaţi că un alt nume pentru Noul Ierusalim este Sion (vezi Moise 7:62; Articolele de 
credinţă 1:10). Deşi Noul Ierusalim şi oraşul Ierusalim vor fi întemeiate în viitor, toţi mem-
brii Bisericii pot întemeia Sionul acolo unde locuiesc (vezi D&L 6:6; 14:6). În sensul cel mai 
de bază, Sionul este „cei care au inima pură” (D&L 97:21). Împărtăşiţi următoarea declara-
ţie a vârstnicului D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Sionul este Sionul datorită caracterului, atributelor şi credinţei cetăţenilor lui 
(vezi Moise 7:18). Aduceţi- vă aminte că «Domnul l- a numit pe poporul Său 
Sion, pentru că era într- o singură inimă şi într- un singur gând şi trăia în 
dreptate; şi nu existau săraci printre ei» (Moise 7:18). Dacă dorim să clădim 
Sionul în căminele, ramurile, episcopiile şi ţăruşii noştri, noi trebuie să ne 
ridicăm la acest standard. Va deveni necesar (1) să devenim uniţi într- o singură 

Să întreţinem 
o atmosferă de 
dragoste şi respect.
Cursanţii care se simt 
iubiţi, preţuiţi şi cărora 
le acordaţi încredere 
vor avea dorinţa de a 
veni la lecţie. Vor fi mai 
receptivi la influenţa 
Duhului Sfânt şi vor avea 
o dorinţă mai mare de a 
participa.
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inimă şi într- un singur gând; (2) să devenim, individual şi colectiv, un popor sfânt şi (3) să ne 
îngrijim de cei săraci şi nevoiaşi” („Vino- n Sion”, Ensign sau Liahona, nov. 2008, p. 37).
Acordaţi- le cursanţilor puţin timp să mediteze la ceea ce pot face pentru a ajuta la stabili-
rea unui standard mai înalt în căminele şi în ramurile sau episcopiile lor. Le puteţi acorda 
timp să- şi consemneze gândurile în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul 
scripturilor.

Eter 13:13–15:34
Iarediţii resping avertizările profetice ale lui Eter şi persistă în ticăloşie şi răz-
boaie până când sunt distruşi.
Rezumaţi Eter 13:13–14, explicând că iarediţii l- au respins pe Eter şi l- au alungat dintre ei. 
În timpul zilei, Eter s- a ascuns „în peştera unei stânci”, unde a terminat de scris cronica ia-
rediţilor. Noaptea, el ieşea să vadă ce se întâmpla poporului său, iarediţii. El a scris lucrurile 
pe care le- a văzut.
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 13:15–19 şi să caute lucrurile care descriu 
societatea iaredită. După ce citesc, invitaţi- i să descrie, cu propriile lor cuvinte, societatea 
iaredită. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 13:20–22. Rugaţi membrii clasei să 
urmărească în scripturi, căutând mesajul pe care Domnul i- a poruncit lui Eter să- l trans-
mită lui Coriantumr.
• Care a fost mesajul lui Eter pentru Coriantumr? (În cazul în care Coriantumr şi toată 

casa lui aveau să se pocăiască, Domnul avea să cruţe poporul şi să- i permită lui Corian-
tumr să- şi păstreze regatul. Dacă nu aveau să se pocăiască, toţi oamenii din regatul lui 
Coriantumr, în afară de el, aveau să fie distruşi.)

• Cum au răspuns Coriantumr şi poporul său?
Rezumaţi Eter 13:23–14:20, explicând că războaiele au continuat în ţară. Trei oameni la rând 
– Şared, Galaad şi Lib – au încercat să- i ia regatul lui Coriantumr. Până la urmă, combi-
naţiile secrete au dobândit mai multă putere şi întreaga naţiune a fost cuprinsă de război. 
„Toţi oamenii de pe faţa ţării au vărsat sânge şi nu era nimeni care să- i oprească” (Eter 
13:31). Ultimul duşman al lui Coriantumr a fost un bărbat pe nume Şiz.
Rugaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 14:21–25, 30–31 şi 15:1–2, pentru a desco-
peri cât de mare a fost distrugerea cauzată de aceste războaie. Apoi invitaţi un cursant să 
citească, cu glas tare, Eter 15:3–5. Rugaţi membrii clasei să urmărească în scripturi, pentru 
a căuta lucrurile pe care a încercat Coriantumr să le facă pentru a cruţa de la distrugere 
poporul rămas.
• Ce a făcut Coriantumr? (El a fost dispus să- i dea regatul lui Şiz.)
• Cum a răspuns Şiz la oferta lui Coriantumr? (El a spus că va cruţa poporul dacă va putea 

să- l ucidă pe Coriantumr. Vezi, de asemenea, Eter 14:24.)
Rezumaţi Eter 15:6–11, explicând că popoarele lui Coriantumr şi Şiz au continuat să se 
lupte între ele. Le puteţi explica, de asemenea, că această luptă, în care naţiunea iaredită a 
fost distrusă, s- a dat lângă un deal numit Rama. Sute de ani mai târziu, civilizaţia nefită a 
fost distrusă într- o luptă care a avut loc lângă acelaşi deal, numit atunci Cumora. (Vezi Eter 
15:11; Mormon 6:6.)
Invitaţi- i pe cursanţi să citească, în gând, Eter 15:12–17. Înainte să citească, rugaţi- i să caute 
detaliile care descriu situaţia iarediţilor şi să identifice un lucru din această relatare care este 
deosebit de dureros. După ce au avut timp să citească, rugaţi mai mulţi cursanţi să expună 
ceea ce au descoperit.
Amintiţi- le cursanţilor că Eter petrecuse mulţi ani avertizându- şi poporul să se pocăiască 
(vezi Eter 12:2–3; 13:20). Scrieţi următoarea afirmaţie incompletă pe tablă: Dacă respingem 
avertizările Domnului de a ne pocăi, …
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Eter 15:18–19. Rugaţi membrii clasei să urmă-
rească în scripturi, identificând prin ce cuvinte se poate completa declaraţia de pe tablă. 
După ce cursanţii împărtăşesc ideile lor, completaţi declaraţia scriind următorul principiu: 
Dacă noi respingem avertizările Domnului de a ne pocăi, Spiritul Său se va retrage şi 
Satana va câştiga putere asupra inimilor noastre.
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• Cum le- a fost afectată iarediţilor capacitatea de a se schimba mai târziu de refuzul lor de 
a se pocăi mai devreme?

Rezumaţi Eter 15:20–32, explicând că armatele lui Coriantumr şi ale lui Şiz s- au bătut până 
când au rămas doar Coriantumr şi Şiz. Apoi Coriantumr l- a ucis pe Şiz. Aşa cum a profeţit 
Eter, întregul popor din împărăţie fusese ucis, în afară de Coriantumr, care a trăit ca să vadă 
un alt popor – poporul lui Zarahemla – moştenind ţara (vezi Eter 13:21; Omni 1:20–22). 
Rugaţi un cursant să citească Eter 15:33 pentru a arăta că toate cuvintele Domnului spuse 
de Eter au fost împlinite.
Subliniaţi că istoria iarediţilor este un exemplu extrem a ceea ce se întâmplă cu oame-
nii atunci când resping invitaţiile repetate ale lui Dumnezeu de a se pocăi. Deşi este un 
exemplu dur, putem identifica principii din relatare care ne pot ajuta. Explicaţi că, aseme-
nea iarediţilor, mulţi oameni din ziua de azi resping invitaţiile lui Dumnezeu de a se pocăi, 
pierzând astfel Spiritul Domnului. Aceşti oameni găsesc, deseori, scuze pentru refuzul lor 
de a se pocăi. Citiţi următoarele scuze şi invitaţi- i pe cursanţi să explice ce ar răspunde 
cuiva care ar spune aceste lucruri. Pe măsură ce cursanţii împărtăşesc răspunsurile lor, 
încurajaţi- i să facă referire la principiile pe care le- au învăţat din Eter 13–15.
 1. „Ştiu că filmele la care mă uit nu se încadrează în standardele Bisericii, dar nu par să aibă 

niciun efect rău asupra mea.”
 2. „Nu- i aşa de rău să beau alcool cu prietenii mei – doar ne distrăm.”
 3. „Copiez doar pentru că toţi colegii din clasă copiază. Ar fi imposibil să iau o notă bună 

dacă nu aş copia.”
 4. „Este doar un pic de pornografie. Nu înseamnă că fac fapte imorale după aceea. Pe lângă 

asta, pot renunţa oricând vreau.”
 5. „Nu trebuie să mă pocăiesc acum. Pot aştepta până când voi merge în misiune sau mă 

voi căsători în templu.”
Asiguraţi- vă că toţi cursanţii înţeleg că, atunci când oamenii păcătuiesc şi nu se pocăiesc, 
ei vor avea întotdeauna de înfruntat consecinţele acelor păcate. Asiguraţi- i pe cursanţi că, 
dacă au păcătuit, se pot pocăi de păcatele lor şi pot readuce Spiritul Domnului în vieţile lor. 
Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Neil L. Andersen, din Cvorumul celor Doispre-
zece 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 conştiinţă împăcată” („Pocăiţi- vă… ca Eu să vă pot vindeca”, Ensign sau Liahona, nov. 
2009, p. 40–41).
Invitaţi- i pe cursanţi să- şi examineze vieţile şi să vadă dacă există păcate care îi împiedică 
să aibă tovărăşia constantă a Duhului Sfânt. Încurajaţi- i să folosească puterea ispăşirii 
pentru a face schimbările care îi vor ajuta să păstreze tovărăşia Spiritului şi să reziste puterii 
lui Satana.
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă un alt principiu predat în Eter 13–15, rugaţi- i să 
citească următoarele fragmente în gând: Eter 13:27; 14:24; 15:6, 22, 28. Înainte să citească, 
rugaţi- i să caute cuvinte sau expresii care subliniază sentimentele de mânie ale iarediţilor 
sau dorinţele lor de răzbunare. Le puteţi sugera cursanţilor să marcheze aceste cuvinte şi 
expresii.
• Bazându- vă pe ceea ce aţi studiat în Eter 13–15, care au fost consecinţele mâniei iarediţi-

lor şi dorinţelor lor de a se răzbuna?
• Care sunt principiile referitoare la mânie şi răzbunare pe care le putem învăţa din ulti-

mul episod al istoriei iarediţilor? (Este posibil ca ei să împărtăşească principii diferite. 
Asiguraţi- vă că răspunsurile lor reflectă ideea următoare: mânia şi răzbunarea îi fac pe 
oameni să ia decizii care le cauzează rău lor şi altora.)

• Care sunt consecinţele mâniei asupra unei persoane sau familii?
Depuneţi mărturie că putem învinge sentimentele de mânie şi dorinţele de răzbunare 
dacă ne îndreptăm către Isus Hristos şi primim iertare şi mângâiere prin ispăşirea Sa. 
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Îndemnaţi- i pe cursanţi să se îndrepte către Domnul în rugăciune pentru a primi ajutorul 
de care au nevoie dacă sunt mânioşi pe cineva.

Recapitulare Eter
Puneţi puţin timp deoparte pentru a- i ajuta pe cursanţi să recapituleze Cartea lui Eter. 
Rugaţi- i să se gândească la ceea ce au învăţat din această carte, atât la seminar, cât şi prin 
studiul personal al scripturilor. Dacă este necesar, invitaţi- i să revadă, pe scurt, unele dintre 
rezumatele capitolelor din Eter pentru a- i ajuta să- şi amintească. După ce li s- a acordat 
suficient timp, invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ceva din Eter care i- a inspirat sau i- a 
ajutat să aibă o mai mare credinţă în Isus Hristos.
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De ce studiem această carte?
Pe măsură ce cursanţii studiază Cartea lui 
Moroni, ei pot fi întăriţi prin intermediul 
exemplelor şi învăţăturilor puternice ale 
lui Moroni şi ale tatălui său, Mormon. Ei 
vor învăţa despre rânduielile şi practicile 
de bază ale Bisericii lui Isus Hristos; că este 
important să faci fapte drepte cu intenţie 
adevărată; cum să alegi dintre bine şi rău; 
relaţia dintre credinţă, speranţă şi caritate; 
şi salvarea copiiilor mici. De asemenea, 
cursanţii vor citi îndemnul lui Moroni de 
a se ruga pentru a cunoaşte dacă este 
adevărată Cartea lui Mormon (vezi Moroni 
10:3–5) şi de „[a veni] la Hristos şi [a se 
perfecţiona] în El” (Moroni 10:32).

Cine a scris această carte?
Moroni a scris această carte care include 
cuvintele sale, cuvintele lui Isus Hristos 
către cei doisprezece ucenici nefiţi ai 
Săi (vezi Moroni 2) şi cuvintele tatălui 
său, Mormon (vezi Moroni 7–9). Înainte 
ca nefiţii să fie distruşi, Moroni a slujit 
printre ei în calitate de conducător militar 
şi conducător al Bisericii (vezi Mormon 
6:12; Moroni 8:1). Asemenea altor autori 
şi compilatori importanţi ai Cărţii lui Mor-
mon, Moroni a fost un martor al Salvato-
rului. El a depus mărturie: „L- am văzut pe 
Isus şi… El a vorbit cu mine faţă în faţă” 
(Eter 12:39). Moroni a fost fidel mărturiei 
sale, refuzând să Îl nege pe Hristos în 
perioada în care lamaniţii îi ucideau pe toţi 
nefiţii care nu Îl negau pe El (vezi Moroni 
1:1–3). În anul 1823, după aproximativ 
1400 de ani de la terminarea cronicii 
Cărţii lui Mormon, Moroni i- a apărut 
profetului Joseph Smith ca fiinţă înviată şi 
l- a informat pe Joseph că această cronică 
era depozitată pe un deal de lângă casa sa 
(vezi Joseph Smith – Istorie 1:29–35). La 
acea vreme şi periodic în următorii patru 
ani, Moroni i- a oferit lui Joseph Smith 
instrucţiuni „referitoare 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).

Pentru cine a fost scrisă 
această carte şi de ce?
Moroni a declarat: „Eu mai scriu câteva 
lucruri, care poate vor fi de vreo valoare 
pentru fraţii mei, lamaniţii, într- o oarecare 
zi din viitor” (Moroni 1:4; de asemenea, 
vezi Moroni 10:1). El a mai declarat că a 
vorbit „către toate marginile pământu-
lui”, avertizând că, în faţa scaunului de 
judecată al lui Dumnezeu, toţi vor fi făcuţi 
răspunzători pentru cuvintele pe care el 
le- a scris (vezi Moroni 10:24, 27). Pentru 
a fi pregătiţi pentru acest eveniment, Mo-
roni i- a invitat pe toţi să „[vină] la Hristos” 
(Moroni 10:30, 32).

Când şi unde a fost scrisă?
Cel mai probabil, Moroni a scris şi compi-
lat această carte între anii 401 d.H. şi 421 
d.H. (vezi Mormon 8:4–6; Moroni 10:1). 
El nu a spus unde se afla atunci când a 
scris- o – ci doar că rătăcea oriunde putea 
pentru siguranţa vieţii sale (vezi Moroni 
1:1–3).

Care sunt unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale 
acestei cărţi?
Această carte oferă detalii cu privire la in-
strucţiunile pe care Isus Hristos le- a dat ce-
lor doisprezece ucenici nefiţi ai Săi, atunci 
când le- a dat puterea de a conferi darul 
Duhului Sfânt (vezi Moroni 2; de aseme-
nea, vezi 3 Nefi 18:36–37). De asemenea, 
include singurele instrucţiuni din Cartea 
lui Mormon cu privire la desfăşurarea rân-
duielilor preoţiei şi rugăciunile folosite în 
rânduiala împărtăşaniei (vezi Moroni 3–5). 
Alte trăsături caracteristice ale acestei cărţi 
sunt învăţăturile lui Mormon despre cum 
să deosebim binele de rău (vezi Moroni 
7:12–19), despre slujirea îngerilor (vezi 
Moroni 7:29–39), despre caritatea ca fiind 
dragostea pură a lui Hristos (vezi Moroni 
7:44–48) şi despre salvarea pruncilor 
(vezi Moroni 8). Include, de asemenea, 
descrierea, făcută de Mormon, a decăderii 
nefiţilor şi lamaniţiilor de dinaintea bătăliei 
finale de la Cumora (vezi Moroni 9). 
Moroni include şi învăţăturile sale despre 
darurile Spiritului (vezi Moroni 10:8–26). 
El a consemnat şi o invitaţie, aflată în 

Moroni 10:3–5, care reprezintă o contri-
buţie importantă la Cartea lui Mormon. 
Făcând referire la acest pasaj, preşedintele 
Gordon B. Hinckley a explicat despre 
Cartea lui Mormon că „este singura carte 
care conţine între copertele ei promisiunea 
că, prin putere divină, cititorul va putea 
afla cu certitudine despre adevărul ei” 
(„A Testimony Vibrant and True”, Ensign, 
2005, p. 4).

Rezumat
Moroni 1–6 În timp ce rătăceşte 
pentru siguranţa vieţii sale, Mo-
roni consemnează rânduielile şi 
practicile Bisericii lui Isus Hris-
tos. Printre acestea sunt incluse 
conferirea darului Duhului Sfânt, 
înfăptuirea rânduielilor preoţiei, 
administrarea împărtăşaniei şi 
condiţiile pe care trebuie să le în-
deplinească o persoană pentru a 
fi botezată. De asemenea, Moroni 
vorbeşte despre hrana spirituală 
a membrilor Bisericii şi despre 
scopul întrunirilor Bisericii şi felul 
în care acestea erau conduse.

Moroni 7 Moroni consemnează o 
predică rostită de Mormon, care a 
predat despre lumina lui Hristos, 
despre importanţa de a face fapte 
drepte cu intenţie adevărată, 
despre cum să deosebim binele 
de rău, despre cum să punem 
stăpânire pe fiecare lucru bun 
şi despre relaţia dintre credinţă, 
speranţă şi caritate.

Moroni 8–9 Moroni consemnează 
scrisori de la Mormon, în care 
acesta explică de ce pruncii nu au 
nevoie de botez şi în care descrie 
ticăloşia mare din rândul nefiţilor 
şi lamaniţilor.

Moroni 10 Moroni îi îndeamnă 
pe toţi cei care vor citi Cartea lui 
Mormon să se roage pentru a şti 
despre adevărul ei, să nu nege 
puterea şi darurile de la Dumne-
zeu şi să vină la Hristos şi să fie 
perfecţi în El.

IntRoDuCeRe La 

Cartea lui Moroni
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Introducere
După ce a terminat prescurtarea plăcilor lui Eter, Mo-
roni a presupus că el nu va mai scrie deloc. Totuşi, el a 
fost inspirat să „mai [scrie] câteva lucruri, care poate 
vor fi de vreo valoare pentru fraţii [lui], lamaniţii, 

într- o oarecare zi din viitor, potrivit voinţei lui Dum-
nezeu” (Moroni 1:4). Cuvintele sale confirmă credinţa 
sa în Isus Hristos şi subliniază importante rânduieli ale 
Evangheliei.

LECŢIA 152

Moroni 1–3

Sugestii pentru predare

Moroni 1
Moroni rătăceşte pentru siguranţa vieţii sale şi îşi continuă scrierile.
Invitaţi un cursant să citească cu glas tare următoarea poveste spusă de o tânără fată care 
şi- a apărat crezurile la şcoală:
„Profesorul meu era în faţa clasei, vorbind despre o secvenţă dintr- un film pe care urma 
să o vedem… Profesorul… a explicat cu nonşalanţă că… filmul avea un conţinut explicit. 
Eram şocată… Nu am crezut că aşa ceva s- ar putea întâmpla.
Am stat pe scaunul meu, gândindu- mă la ce ar trebui să fac. Un gând îmi tot venea în 
minte. Ni s- a cerut să nu ne uităm la filme ofensatoare. Deoarece eram la şcoală, am încer-
cat să- mi explic în mod raţional că acea secvenţă a filmului pe care urma să o vedem va fi 
adecvată. Dar gândul de a nu mă uita la filme ofensatoare era mai puternic decât justifică-
rile mele.
Am ridicat mâna cu calm şi, stând în faţa întregii mele clase, am cerut permisiunea de a 
sta afară în timpul proiectării filmului. Am simţit ochii tuturor aţintiţi asupra mea în timp 
ce puneam scaunul la loc şi îmi luam cartea. Am văzut privirea de pe feţele lor; ei pur şi 
simplu nu au înţeles.
În timp ce stăteam pe hol, m- am simţit foarte fericită. Am ştiut că făcusem ceea ce trebuie, 
indiferent de ceea ce au spus colegii şi profesorul meu. De asemenea, m- am simţit mai 
puternică. Am ştiut că nu trebuia să mă uit la o secvenţă de film nepotrivită doar pentru că 
profesorul ni l- a prezentat…
Eu cred că, atunci când avem de înfruntat momente potrivnice şi reuşim să le facem faţă, 
devenim mai puternici decât dacă doar am fi stat jos şi am fi permis ca ele să se întâmple.
Aceasta este o putere interioară care se găseşte prin intermediul Salvatorului nostru. Dacă 
vom privi spre El în momentele noastre dificile, vom deveni mai puternici. Credinţa noastră 
în El ne poate ajuta să înfruntăm dificultăţile” (Catherine Hall, „Standing Up, Standing 
Out”, New Era, feb. 2012, p. 11).
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 1:1–3, pentru a afla cum Moroni, singur fiind, şi- a 
apărat credinţa. Rugaţi- i să vă spună ce au aflat. Puteți să le adresaţi următoarele întrebări:
• Ce înseamnă pentru voi să „nu Îl negaţi pe Hristos”?
• Când v- aţi manifestat voi sau cineva pe care îl cunoaşteţi hotărârea de a- L urma pe Isus 

Hristos în timpul unui moment potrivnic?
Explicaţi faptul că, deşi exemplele lui Moroni şi ale tinerei fete din poveste sunt exemple 
minunate despre cum să nu Îl negăm pe Isus Hristos, fiecare din noi poate să ia mici decizii 
în fiecare zi care să demonstreze aceeaşi credinţă, supunere şi dorinţă de a „nu [Îl nega] pe 
Hristos”.
• Care ar fi câteva moduri prin care puteţi urma exemplul lui Moroni? (Cursanţii pot 

sugera că ei nu se ruşinează de Evanghelie şi de standardele ei, se supun poruncilor, sunt 
un exemplu demn de urmat şi rămân fermi în mărturia lor despre Isus Hristos chiar şi 
atunci când alţii nu fac la fel.)

Predaţi cu ajutorul 
Spiritului
Atunci când vă pregătiţi 
şi predaţi, străduiţi- vă să 
fiţi îndrumaţi de Duhul 
Sfânt. Când învăţătorul 
şi cursanţii sunt îndru-
maţi de Spirit, „cel 
care predică şi cel care 
primeşte se înţeleg unul 
cu altul şi amândoi sunt 
edificaţi şi se bucură îm-
preună” (D&L 50:22).
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Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 1:4. Rugaţi cursanţii să urmărească în 
scripturi, pentru a căuta motivele pentru care Moroni a ales să continue să scrie. După ce 
cursanţii vă spun ce au aflat, subliniaţi că Moroni a scris pentru beneficiul descendenţilor 
acelora care căutau să îi ia viaţa.
• Ce putem învăţa din dorinţa lui Moroni de a- i ajuta pe lamaniţi? (Putem arăta dedicarea 

noastră în a- L urma pe Isus Hristos alegând să arătăm dragoste duşmanilor noştri.)
Explicaţi că dorinţa lui Moroni de a- L urma pe Isus Hristos l- a determinat să scrie despre 
câteva dintre aspectele importante ale Bisericii, pe care el le- a simţit ca fiind „de… valoare” 
(Moroni 1:4). Invitaţi cursanţii să se gândească la modul în care Moroni 2–3 ar putea să fie 
de valoare pentru ei pe parcursul studierii acestor capitole.

Moroni 2
Moroni consemnează instrucţiunile lui Isus Hristos cu privire la conferirea darului 
Duhului Sfânt.
Invitaţi un tânăr băiat să vină în faţa clasei. Rugaţi cursanţii să îşi imagineze că acest tânăr 
băiat va fi un viitor misionar cu timp deplin. El şi colegul său au predat cuiva Evanghelia 
şi acea persoană a decis să se boteze. Tânărul băiat din clasa voastră este invitat să facă 
rânduiala confirmării, care include oferirea darului Duhului Sfânt. Adresaţi tânărului băiat 
următoarea întrebare:
• Ce ar trebui să faci pentru a te pregăti să îndeplineşti această rânduială? (După ce tânărul 

băiat răspunde, invitaţi, de asemenea, restul cursanţilor să îşi împărtăşească gândurile.)
Explicaţi că, atunci când Salvatorul înviat i- a vizitat pe nefiţi, „El i- a atins cu mâna Sa pe 
Ucenicii pe care El îi alesese” şi cărora „El le- a dat lor putere ca să dea Duhul Sfânt” (3 Nefi 
18:36–37). Moroni a inclus în cronica sa câteva dintre instrucţiunile Salvatorului către cei 
doisprezece nefiţi despre modul de conferire a darului Duhului Sfânt. Invitaţi un cursant să 
citească, cu glas tare, Moroni 2:1–3 şi rugaţi cursanţii să caute următoarele informaţii:
 1. Ce ar trebui să facă persoana care îndeplineşte rânduiala pentru a se pregăti;
 2. Cum ar trebui să fie îndeplinită rânduiala.
După ce cursanţii au citit versetele, adresaţi- le toate sau câteva dintre următoarele întrebări:
• Conform notei de subsol b pentru Moroni 2:2, de ce preoţie este nevoie pentru a conferi 

darul Duhului Sfânt? (Preoţia lui Melhisedec.) 
• Ce ar trebui un deţinător al Preoţiei lui Melhisedec să facă pentru a se pregăti să confere 

darul Duhului Sfânt? (El ar trebui „să Îl cheme pe Tatăl în numele [lui Isus Hristos], 
printr- o rugăciune puternică”.)

• Cum credeţi că rugăciunea poate ajuta o persoană să se pregătească să înfăptuiască o 
rânduială a preoţiei?

• Cum ar trebui îndeplinită rânduiala confirmării? (Prin aşezarea mâinilor şi în numele lui 
Isus Hristos. Explicaţi că, pentru această parte a acestei rânduieli, deţinătorii Preoţiei lui 
Melhisedec trebuie să folosească anumite cuvinte. Misionarilor cu timp deplin le este dat 
un manual de buzunar cu instrucţiuni despre cum să îndeplinească rânduieli ale preoţiei 
şi să confere binecuvântări.)

Puteți să rezumaţi ce au învăţat cursanţii până acum, scriind pe tablă următorul adevăr: 
Deţinătorii Preoţiei lui Melhisedec conferă darul Duhului Sfânt membrilor Bisericii 
botezaţi prin aşezarea mâinilor.

Moroni 3
Moroni consemnează instrucţiunile lui Isus Hristos despre rânduirea preoţilor şi 
învăţătorilor.
Cu o zi sau două înainte de a preda această lecţie, puteți să rugaţi un tânăr băiat să se 
pregătească să citească în faţa clasei linia autorităţii preoţiei sale. (Sau puteți să vă pregătiţi 
să citiţi linia dumneavoastră a autorităţii sau linia autorităţii unui membru al familiei sau a 
unui conducător al preoţiei din episcopia sau ramura dumneavoastră.) Explicaţi faptul că 
linia autorităţii preoţiei face legătura dintre autoritatea unui deţinător al preoţiei cu cea a lui 
Isus Hristos. Deţinătorii Preoţiei lui Melhisedec pot solicita o arhivă a liniei lor a autorităţii 
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preoţiei contactând sediul central al Bisericii sau biroul administrativ din zona lor. Biserica 
nu asigură o arhivă a liniei autorităţii preoţiei pentru deţinătorii Preoţiei aaronice. Totuşi, 
dacă un deţinător al Preoţiei aaronice a fost rânduit de un deţinător al Preoţiei lui Melhise-
dec, el va putea să afle despre linia autorităţii preoţiei a bărbatului care l- a rânduit.
Rugaţi cursantul să citească linia sa a autorităţii preoţiei în clasă (sau să citească linia auto-
rităţii preoţiei pe care aţi adus- o dumneavoastră la clasă). Invitaţi- l să vă împărtăşească ce 
înseamnă pentru el să ştie că poate vedea cum linia sa a autorităţii preoţiei vine direct de la 
Isus Hristos (sau împărtăşiţi propriile sentimente despre faptul că deţinătorii preoţiei sunt 
capabili să- şi cunoască linia autorităţii preoţiei până la cea a Salvatorului).
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă faptul că autoritatea de a îndeplini toate îndatori-
rile preoţiei vine de la Isus Hristos şi Tatăl Ceresc, invitaţi un cursant să citească următoarea 
declaraţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„În mod clar, pentru a acţiona cu autoritate divină este nevoie de mai mult 
decât o simplă înţelegere între oameni. Aceasta nu poate fi oferită 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 deținută deja de către oamenii din congregaţie sau de către cei de pe 
străzi sau de la seminare – un fapt pe care multe persoane care au încercat în 

mod sincer să înțeleagă 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. Acea linie merge înapoi, într- un lanţ neîntrerupt, 
la îngerii oficianţi care au venit de la Însuşi Fiul lui Dumnezeu purtând acest dar incompara-
bil din cer” („Caracteristica noastră cea mai distinctivă”, Ensign sau Liahona, mai 2005, p. 44).
• De ce este important să ştiţi că fiecare deţinător al preoţiei din această Biserică îşi poate 

trasa linia autorităţii preoţiei înapoi până la Isus Hristos?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 3:1–4. Invitaţi cursanţii să urmărească în 
scripturi, pentru a afla cum este rânduită în oficiile preoţiei fiecare persoană.
• Cum sunt persoanele rânduite în oficiile preoţiei? (Persoanele individuale sunt rân-

duite la oficiile preoţiei prin aşezarea mâinilor de către cei care au autoritate.)
• De ce este necesar ca o persoană să fie rânduită la oficiul preoţiei de cineva care deţine în 

prezent acel oficiu al preoţiei sau unul mai mare?
Rugaţi deţinătorii preoţiei din clasă să explice, pe scurt, îndatoririle preoţiei lor. Întrebaţi 
cursanţii:
• Când aţi fost binecuvântaţi deoarece un deţinător al preoţiei şi- a îndeplinit 

responsabilităţile?
Invitaţi câţiva cursanţi să- şi împărtăşească sentimentele despre modul în care preoţia le- a 
binecuvântat vieţile. Şi dumneavoastră puteți împărtăşi cum v- a fost binecuvântată viaţa 
datorită preoţiei.

Recapitularea scripturilor de bază
Oferiţi cursanţilor o listă cu toate cele 25 de scripturi de bază din Cartea lui Mormon şi o 
jumătate de foaie de hârtie. Rugaţi cursanţii să scrie numerele 1, 2 şi 3 pe foile lor. Apoi, 
citiţi exemplele de mai jos (sau pregătiţi altele care ar fi mai potrivite nevoilor şi intereselor 
cursanţilor cărora le predaţi). Rugaţi cursanţii să scrie, lângă fiecare număr de pe foaia lor, 
pasajul din scriptura de bază pe care îl consideră cel mai potrivit pentru exemplul pe care l- 
aţi citit. Apoi, rugaţi- i să- şi împărtăşească răspunsurile. Deoarece ar putea exista mai multe 
pasaje potrivite, rugaţi cursanţii să explice de ce le- au ales.
 1. Căutaţi puterea de a depăşi o ispită deosebit de puternică. (Răspunsuri posibile: Hela-

man 5:12 şi 3 Nefi 18:15, 20–21.)
 2. În timp ce studiaţi scripturile şi vă gândeaţi la o încercare din viaţa voastră, aţi primit 

îndrumare în legătură cu ceea ce trebuie să faceţi. (Răspuns posibil: 2 Nefi 32:3.)
 3. Aţi simţit presiune din partea unor prieteni de a participa la activităţi care sunt împotriva 

poruncilor lui Dumnezeu. Ei vă spun că aceste activităţi fac parte din ceea ce înseamnă 
să fii tânăr şi să te distrezi. (Răspunsuri posibile: Mosia 4:30; Alma 37:35; 41:10.)
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Introducere
Moroni a consemnat instrucţiunile pe care Salvatorul 
le- a dat nefiţilor cu privire la distribuirea împărtăşaniei, 

inclusiv rugăciunile pe care deţinătorii preoţiei trebuiau 
să le folosească atunci când binecuvântau pâinea şi vinul.

LECŢIA 153

Moroni 4–5

Sugestii pentru predare

Moroni 4–5
Moroni dă explicaţii despre modul de distribuire a împărtăşaniei.
Dacă este posibil, expuneţi o tavă de împărtăşanie pentru pâine şi una pentru apă. (Deşi 
este indicat să expuneţi aceste obiecte, nu trebuie să încercaţi să reproduceţi în niciun fel 
rânduiala împărtăşaniei.) Oferiţi cursanţilor o foaie şi rugaţi- i să scrie din memorie, cât pot 
de bine, una dintre rugăciunile împărtăşaniei. După ce aţi acordat cursanţilor timp suficient 
pentru activitate, explicaţi că Moroni a consemnat, în cronica sa, rugăciunile pentru distri-
buirea împărtăşaniei aşa cum au fost date de Domnul. Rugaţi- i să- şi deschidă scripturile la 
Moroni 4:3 sau Moroni 5:2 şi să îşi verifice răspunsurile. Apoi întrebaţi:
• Dacă un prieten de altă credinţă a hotărât să participe la adunarea de împărtăşanie îm-

preună cu voi, cum i- aţi explica semnificaţia împărtăşaniei şi importanţa ei pentru voi?
Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă unul dintre scopurile împărtăşaniei, invitaţi un cursant 
să citească, cu glas tare, Moroni 4:1–3 şi un alt cursant să citească, tot cu glas tare, Moroni 
5:1–2. Invitaţi cursanţii să identifice expresiile din Moroni 4:3 şi din Moroni 5:2 care explică 
ce reprezintă pâinea şi apa de la împărtăşanie. Puteți să le sugeraţi cursanţilor să marcheze 
aceste expresii în scripturile lor. (Puteți să le amintiţi cursanţilor că, astăzi, Biserica foloseşte 
apă în loc de vin la împărtăşanie, acest lucru fiind stabilit ca urmare a revelaţiei primite de 
Joseph Smith [vezi D&L 27:2].)
• Ce reprezintă pâinea? (Trupul lui Isus Hristos. Vezi Matei 26:26; 3 Nefi 18:6–7.)
• Ce reprezintă apa? (Sângele lui Isus Hristos. Vezi Matei 26:27–28; 3 Nefi 18:8–11.)
• De ce sunt importante pentru noi trupul şi sângele Salvatorului? (În timp ce cursanţii 

răspund la această întrebare, ei trebuie să menţioneze suferinţele fizice ale Salvato-
rului şi moartea Sa pe cruce. Ei trebuie să menţioneze învierea Sa, atunci când trupul 
Său s- a reunit cu spiritul Său la trei zile după ce El a luat moartea asupra Sa. Ei trebuie, 
de asemenea, să menţioneze şi suferinţa Sa spirituală intensă şi chinul pe care Le- a 
simţit atunci când a luat asupra Lui păcatele noastre, ceea ce a făcut ca El să sângereze 
din fiecare por. Deoarece El a luat moartea fizică asupra Lui, toţi oamenii vor fi înviaţi. 
Deoarece El a suferit pentru păcatele noastre, noi putem fi iertaţi pentru păcatele noastre 
atunci când ne pocăim.)

Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie incompletă: Însemnele împărtăşaniei ne ajută să ne 
amintim… Întrebaţi cursanţii cum ar rezuma ei acest scop important al împărtăşaniei. Apoi, 
completaţi afirmaţia despre acest adevăr pe tablă astfel: Însemnele împărtăşaniei ne ajută 
să ne amintim de ispăşirea lui Isus Hristos.

Invitaţi cursanţii să mediteze asupra următoarei întrebări adresate de 
vârstnicul David B. Haight, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
„Cum ne descurcăm noi ca membri ai Bisericii atunci când vine vorba să ne 
amintim de Domnul şi Salvatorul nostru, de sacrificiul Său şi de faptul că 
Îi suntem datori?” („Remembering the Savior’s Atonement”, Ensign, apr. 
1988, p. 7).

• Ce putem face pentru a ne concentra pe amintirea ispăşirii în timpul adunării de 
împărtăşanie?

Invitaţi Duhul Sfânt să 
fie martor al adevărului
Pe măsură ce ajutaţi 
cursanţii să identifice şi 
să înţeleagă principiile 
şi doctrinele Evan-
gheliei, predaţi astfel 
încât Duhul Sfânt să fie 
prezent şi să fie martor 
al adevărului. Odată ce 
cursanţii vor dobândi o 
mărturie spirituală de-
spre doctrina Evanghe-
liei, ei vor fi mai înclinaţi 
să acţioneze şi să trăiască 
potrivit Evangheliei.
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• Ce ai simţit tu în timpul împărtăşaniei atunci când te- ai gândit, cu sinceritate, la ispăşirea 
Salvatorului?

După ce cursanţii îşi împărtăşesc gândurile, invitaţi- i să scrie în caietele pentru seminar sau 
în jurnalele pentru studiul scripturilor o modalitate prin care se pot concentra asupra ispă-
şirii şi pe care o vor folosi atunci când vor avea următoarea ocazie de a participa la aduna-
rea de împărtăşanie. (Puteți să invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ce au scris.)
Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă şi alte scopuri ale împărtăşaniei, desenaţi pe tabla din 
faţa clasei următorul tabel, omiţând răspunsurile din paranteze. Invitaţi cursanţii să copieze 
tabelul în caietul pentru seminar sau în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Ce am promis prin legământ că 
voi face

Ce cred eu că înseamnă să 
respect această parte a legă-
mântului meu

Ce pot eu să fac pentru a 
respecta această parte a legă-
mântului meu

 1. (Să fiu dispus să iau asupra 
mea numele Domnului)

 2. (Să îmi amintesc totdeauna 
de el)

 3. (Să ţin poruncile Lui)

Amintiţi cursanţilor că, în timp ce luăm din împărtăşanie, noi facem legăminte sau înţe-
legeri sacre cu Dumnezeu. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 4:3. Rugaţi- i să 
scrie, în prima coloană a tabelului, cele trei promisiuni pe care ei le fac atunci când participă 
la adunarea de împărtăşanie. Rugaţi- i să verifice răspunsurile cu cineva care stă lângă ei. 
Apoi, rugaţi- i să completeze a doua coloană în mod individual. După ce le- aţi acordat sufi-
cient timp, invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ce au scris. În timp ce cursanţii împărtă-
şesc ce au scris, folosiţi o parte sau chiar tot material următor pentru a- i ajuta să înţeleagă 
mai bine fiecare parte a legământului.
Pentru a ajuta cursanţii să- şi aprofundeze înţelegerea despre ceea ce înseamnă să ia asupra 
lor numele lui Isus Hristos, rugaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a preşedin-
telui Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie:

„Noi promitem să luăm numele Lui asupra noastră. Aceasta înseamnă că 
trebuie să ne vedem pe noi ca fiind ai Lui. Îl vom pune pe El pe primul loc în 
viaţa noastră. Vom dori ceea ce El doreşte, nu ceea ce dorim noi sau ceea ce 
lumea ne învaţă să dorim” („That We May Be One”, Ensign, mai 1998, p. 67).
Explicaţi că, atunci când ne mărturisim dorinţa de a lua asupra noastră 
numele lui Isus Hristos, noi ne luăm angajamentul de a trăi ca ucenici ai Săi. 

Noi promitem că nu vom aduce ruşine sau reproş asupra numelui Său. Ne angajăm să slu-
jim Lui şi aproapelui nostru. De asemenea, noi arătăm că suntem dornici să fim identificaţi 
cu El şi Biserica Sa.
• Cum aţi încercat voi să vă arătaţi dorinţa de a lua numele Domnului asupra voastră? Ce 

efect a avut acest lucru în viaţa voastră?
Invitaţi cursanţii să compare rugăciunea pentru pâine din Moroni 4:3 cu rugăciunea pentru 
vin din Moroni 5:2. Întrebaţi- i ce diferenţe sau asemănări observă. Atrageți atenția asupra 
faptului că promisiunea de a- şi „[aminti] totdeauna de El” apare în ambele rugăciuni.
• Ce credeţi că înseamnă a- şi,,[aminti] totdeauna de El”?
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului D. Todd Christofferson, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi- i pe cursanţi să asculte şi să identifice ce 
lucru am putea face care să ne ajute să ne amintim totdeauna de Salvator.

„Trebuie să punem pe primul loc lucrurile care ne ajută să ne amintim 
totdeauna de El – rugăciunea frecventă şi studiul scripturilor, studiul atent al 
învăţăturilor apostolice, pregătirea săptămânală pentru a lua cu demnitate 
din împărtăşanie, preaslăvirea în cadrul adunărilor de duminică şi consem-
narea şi amintirea lucrurilor pe care le învăţăm despre ucenicie prin interme-
diul Spiritului şi al experienţelor.
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V- aţi putea gândi şi la alte lucruri care vi se potrivesc în mod deosebit în acest moment al 
vieţii voastre…
Eu pot confirma că, în timp, dorinţa şi capacitatea noastră de a ne aminti întotdeauna de 
Salvator şi de a- L urma vor creşte. Ar trebui să lucrăm cu răbdare în vederea împlinirii 
acestui scop şi să ne rugăm întotdeauna pentru a avea parte de discernământul şi de ajuto-
rul divin de care avem nevoie” („Să ne amintim totdeauna de El”, Liahona, apr. 2011, p. 23).
• Ce aţi făcut pentru,,[a vă aminti] totdeauna de El”?
• Cum ne ajută faptul că ne amintim totdeauna de Salvator să ţinem şi celelalte părţi ale 

legământului nostru?
• De ce credeţi că este important ca noi să luăm din împărtăşanie în fiecare săptămână?
Pentru a sublinia promisiunea noastră de a ţine poruncile, invitaţi un cursant să citească 
următoarea afirmaţie din Pentru întărirea tineretului :
„Tatăl Ceresc v- a dat libertatea de a alege, capacitatea de a alege ce este bine şi nu ce este 
rău şi de a acţiona potrivit hotărârii voastre. Pe lângă darul vieţii înseşi, dreptul de a vă 
conduce propria viaţă este unul dintre cele mai mari daruri pe care vi le face Dumnezeu. 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” (Pentru întărirea tineretului [2011], p. 2).
• Ce faceţi zilnic pentru a vă ajuta pe voi înşivă să ţineţi poruncile lui Dumnezeu?
După ce cursanţii au discutat despre promisiunile pe care le reînnoim la adunarea de 
împărtăşanie în fiecare săptămână, rugaţi- i să scrie în a treia coloană a tabelului un lucru 
pe care îl vor face în timpul săptămânii pentru a putea respecta mai bine fiecare parte a le-
gământului. Invitaţi- i să împărtăşească unele dintre ideile lor (dar asiguraţi- vă că ei înţeleg 
că nu trebuie să împărtăşească ceva ce este prea personal sau privat).
Explicaţi că, pe măsură ce ţinem legămintele pe care le facem cu Domnul, El promite că 
ne va binecuvânta (vezi D&L 82:10). Invitaţi cursanţii să caute în Moroni 4:3 şi Moroni 5:2 
ceea ce Domnul ne promite că ne va da dacă ne vom ţine promisiunile pe care le reînnoim 
atunci când luăm din împărtăşanie. Scrieţi pe tablă, sub tabel, următoarea afirmaţie incom-
pletă: Dacă vom ţine legământul împărtăşaniei… Rugaţi cursanţii să completeze afirmaţia 
de pe tablă bazându- se pe ce au învăţat din Moroni 4:3 şi din Moroni 5:2. (Un mod de 
a termina afirmaţia ar fi: Dacă vom ţine legământul împărtăşaniei, vom putea avea 
totdeauna Spiritul Domnului cu noi.)
• De ce merită această promisiune a faptului că Spiritul ar putea fi mereu cu noi să facem 

eforturi pentru a ţine acest legământ?
Invitaţi un cursant să citească următoarea declaraţie a vârstnicului David A. 
Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi cursanţii să asculte 
cu atenţie ceea ce Spiritul poate face pentru noi.
„Spiritul Domnului poate fi îndrumătorul nostru şi ne va binecuvânta cu 
îndrumare, învăţătură şi protecţie spirituală în timpul călătoriei din viaţa 
noastră muritoare” („Pentru ca noi să putem avea totdeauna Spiritul Său cu 

noi”, Ensign sau Liahona, mai 2006, p. 31).
• Când aţi primit îndrumare, orientare, învăţătură şi protecţie datorită însoţirii Duhului 

Sfânt? (Pe lângă faptul că puteţi să- i rugaţi pe cursanţi să- şi împărtăşească experienţele, 
puteţi să împărtăşiţi şi dumneavoastră o experienţă proprie.)

• În fiecare săptămână, în timpul adunării de împărtăşanie, avem ocazia de a reflecta cât 
de bine ţinem noi legământul descris în rugăciunile împărtăşaniei. Cum ne poate ajuta 
acest lucru în eforturile noastre de a avea totdeauna Spiritul cu noi?

• În timp ce vă gândiţi la ceea ce aţi învăţat astăzi despre luarea din împărtăşanie, care 
parte a rugăciunilor împărtăşaniei este în mod special importantă pentru voi? De ce?

Încurajaţi cursanţii să se gândească la ispăşirea Salvatorului în timp ce iau din împărtăşa-
nie. Invitaţi- i să se uite din nou pe tabelele lor şi să se gândească în continuare la ideile lor 
despre cum să păstreze mai bine legământul împărtăşaniei. Amintiţi cursanţilor promisiu-
nea pe care Domnul ne- a făcut- o atunci când ţinem acest legământ: vom avea totdeauna 
Spiritul Său cu noi. Depuneţi mărturie despre binecuvântările care vor veni în vieţile 
noastre pe măsură ce ne vom aminti şi vom ţine legământul pe care îl facem în fiecare 
săptămână, atunci când luăm din împărtăşanie.
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Recapitularea scripturilor de bază
Puteți să planificaţi un test final din scripturile de bază sau să recapitulaţi materia pentru 
a- i ajuta pe cursanţi să- şi consolideze cunoştinţele despre fragmente selectate din Cartea 
lui Mormon. Decideţi cum aţi dori să le testaţi cunoştinţele şi planificaţi o activitate care 
se potriveşte acestui scop. Puteţi face un test în care trebuie să completeze spaţiile libere 
sau unul în care trebuie să potrivească anumiţi termeni, folosind referinţe şi cuvinte cheie 
ori scenarii sau îi puteţi testa pe cursanţi pentru a vedea cât de bine au memorat anumite 
fragmente. O altă abordare ar fi să desemnaţi fiecare cursant să predea o lecţie scurtă sau 
să rostească o cuvântare folosind fragmentele care conțin scripturi de bază ca principală 
resursă. Orice formă aţi decide să aibă această experienţă finală cu fragmentele care conțin 
scripturi de bază, oferiţi cursanţilor timp pentru a studia şi pentru a se pregăti. Durata 
lecţiei de astăzi ar putea oferi timp pentru a începe această pregătire.
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Introducere
Atunci când Moroni se apropia de terminarea scrie-
rilor sale pe plăci, el a explicat câteva dintre condi-
ţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană 
pentru a fi botezată în Biserică. Apoi, el a subliniat 

responsabilităţile membrilor Bisericii de a avea grijă 
unul de celălalt. De asemenea, el a explicat scopurile 
întrunirilor Bisericii şi a subliniat nevoia ca întrunirile 
Bisericii să se desfăşoare sub influenţa Duhului Sfânt.

LECŢIA 154

Moroni 6

Sugestii pentru predare

Moroni 6:1–3
Moroni stabileşte care sunt cerinţele pentru botez.
Rugaţi cursanţii să îşi închipuie că au un frate de şapte ani care va împlini opt ani în câteva 
luni. De asemenea, rugaţi- i să îşi închipuie că părinţii lor i- au rugat să predea o lecţie la 
seara în familie despre cum să te pregăteşti pentru botez. Invitaţi câţiva cursanţi să spună 
ce ar preda ei ca să- şi ajute fratele mai mic să se pregătească pentru botez.
Explicaţi că Moroni 6 conţine descrierea lui Moroni a cerinţelor pentru botez. Invitaţi cur-
sanţii să citească, în gând, Moroni 6:1–3 şi să caute care sunt cerinţele pentru botez. Apoi, 
invitaţi cursanţii să împărtăşească ceea ce au aflat. Puteți să le adresaţi următoarele întrebări:
• Ce credeţi că înseamnă faptul că cei care vor să fie botezaţi trebuie să aducă „roade ca 

să arate că [sunt] demni de acesta”? (Ei trebuie să trăiască supunându- se poruncilor lui 
Dumnezeu, arătând că sunt gata să facă şi să ţină legământul făcut la botez.)

• De ce credeţi că este important pentru o persoană să aibă „inima frântă şi… spiritul 
smerit” înainte de a fi botezat? (Puteți să le explicaţi că expresia „inima frântă şi… spiri-
tul smerit” se referă la atitudinea umilă a unei persoane şi la dorinţa de a se pocăi şi de a 
se supune poruncilor Domnului.)

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 6:3 şi rugaţi cursanţii să identifice ce 
promitem să facem la botez. Cursanţii trebuie să identifice următorul adevăr: Prin botez, 
promitem să luăm asupra noastră numele lui Isus Hristos şi să Îl slujim până la sfâr-
şit. (Puteți să îi rugaţi pe cursanţi să- şi amintească ce au învăţat la lecţiile trecute despre 
ceea ce înseamnă să luăm asupra noastră numele lui Isus Hristos.)
• Din experienţa voastră, de ce o persoană care vrea să se boteze trebuie să fie hotărâtă 

să- L slujească pe Isus Hristos până la sfârşit?
• Ce aţi făcut pentru a menţine şi a întări hotărârea voastră de a- L sluji pe Domnul?

Moroni 6:4
Moroni explică modul în care să avem grijă de membrii Bisericii şi să îi hrănim 
spiritual.
Spuneţi- le cursanţilor că, după ce a descris care sunt cerinţele pentru botez, Moroni a 
explicat ce se făcea în zilele sale pentru a ajuta persoanele nou botezate să rămână credin-
cioase legămintelor lor. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 6:4 şi să afle ce făceau 
membrii Bisericii pentru a- i ajuta pe noii convertiţi. Rugaţi cursanţii să vă spună ce au aflat. 
Scrieţi răspunsurile lor pe tablă.
Rugaţi cursanţii să rezume ce ne învaţă Moroni 6:4 despre responsabilităţile noastre faţă 
de alţi membri ai Bisericii, mai ales faţă de noii convertiţi. (De exemplu, cursanţii ar putea 
să răspundă astfel: Avem responsabilitatea de a ne aminti de alţi membri ai Bisericii 
şi de a- i hrăni spiritual oferindu- le cuvântul lui Dumnezeu. Ei ar putea, de asemenea, 
spune că trebuie să ne ajutăm unul pe celălalt pentru a fi mereu atenţi să ne rugăm şi 
că trebuie să ne ajutăm unul pe celălalt să ne bizuim pe Salvator şi ispăşirea Sa.)
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• Cum ne putem îndeplini responsabilitatea de a ne aminti unul de celălalt?
• Cum ne hrănim noi unul pe celălalt folosind „cuvântul bun al lui Dumnezeu”?
• Ce binecuvântări primim atunci când suntem hrăniţi de cuvântul lui Dumnezeu?
Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli:

„Cei mai mulți 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 vor să le fie 
întărită credinţa şi să le fie reînnoită speranţa. Pe scurt, ei doresc să fie hrăniţi 
de cuvântul bun al lui Dumnezeu, să fie întăriţi de puterile cerului. Aceia 
dintre noi care sunt chemaţi să vorbească, să predea sau să conducă au 

obligaţia de a ajuta, pe cât de bine pot, să asigure aceasta” („A Teacher Come from God”, 
Ensign, mai 1998, p. 26).
Rugaţi cursanţii să se gândească la oamenii care fac sau au făcut eforturi pentru a- şi aminti 
de ei şi pentru a- i hrăni spiritual. Întrebaţi- i, de exemplu, dacă ei s- au gândi vreodată la 
toate persoanele care s- au rugat pentru ei, au pregătit lecţii pentru ei, i- au încurajat pe ei 
în activităţile lor din Biserică şi i- au ajutat cu încercările prin care au trecut. Invitaţi câţiva 
cursanţi să împărtăşească cum au fost ei binecuvântaţi deoarece cineva şi- a amintit de ei 
sau i- a hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu. Puteți să le oferiţi timp cursanţilor să scrie scrisori 
de mulţumire oamenilor ale căror eforturi i- au ajutat pe ei.
Rugaţi cursanţii să se gândească la anumite persoane de care Domnul ar dori ca ei să- şi amin-
tească sau să- i hrănească. Invitaţi cursanţii să scrie în caietele de seminar sau în jurnalele pen-
tru studiul scripturilor ce pot face pentru a- şi îndeplini mai bine responsabilităţile pe care le au 
faţă de alţi membri ai Bisericii. Încurajaţi- i să acorde o atenţie specială nevoilor noilor membri.

Moroni 6:5–9
Moroni descrie scopurile adunărilor Bisericii şi cum trebuie acestea să fie 
conduse.
Rugaţi cursanţii să- şi imagineze că fiecare dintre ei este un părinte al unui tânăr băiat sau 
al unei tinere fete care, în ultimele săptămâni, a spus că nu mai vrea să meargă la biserică 
deoarece nu are sens şi este plictisitor. Invitaţi cursanţii să se gândească la ce ar putea 
spune pentru a încuraja un adolescent să meargă la biserică şi cum ar putea ei să îl ajute pe 
acesta să înţeleagă motivele corecte pentru a merge la biserică cu regularitate.
Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie incompletă:

Ca membri ai Bisericii, noi trebuie să ne întâlnim des pentru…
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 6:5–6. Rugaţi restul cursanţilor să urmă-
rească în scripturi pentru a căuta variante de a completa afirmaţia de pe tablă. În timp ce 
cursanţii împărtăşesc ce au aflat, scrieţi răspunsurile lor pe tablă. Răspunsurile lor ar putea 
include următoarele adevăruri:

Ca membri ai Bisericii, trebuie să ne întâlnim des pentru a posti şi pentru a ne ruga.
Ca membri ai Bisericii, trebuie să ne întâlnim des pentru a ne întări spiritual unul pe 
celălalt.
Ca membri ai Bisericii, trebuie să ne întâlnim des pentru a lua din împărtăşanie în 
amintirea lui Isus Hristos.

Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a împărtăşit un frag-
ment dintr- o scrisoare de la un prieten care a învăţat cum să fie bucuros pentru că merge la 
biserică:

„Cu ani în urmă, mi- am schimbat atitudinea 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 intenţia 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” 
(citat în „Slujire altruistă”, Ensign sau Liahona, mai 2009, p. 96).
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În timp ce vă gândiţi la nevoile cursanţilor din clasa dumneavoastră, puteţi să adresaţi toate 
sau unele dintre următoarele întrebări, pentru a- i ajuta să analizeze şi să aplice principiile 
pe care le- au identificat în Moroni 6:5–6:
• Ce experienţe v- au învăţat despre importanţa rugăciunii şi postului alături de membrii 

din episcopia sau ramura voastră?
• Ce credeţi că înseamnă faptul că trebuie să „[vorbim] unul cu altul despre bunăstarea 

sufletelor [noastre]”? (Moroni 6:5). Cum facem noi acest lucru la biserică?
• Cum ar putea experienţa noastră de la biserică să fie influenţată dacă noi am participa cu 

dorinţa de a îi întări spiritual pe alţii?
• Care ar fi câteva dintre lucrurile pe care ni le putem aminti despre Salvator atunci când 

luăm din împărtăşanie? Cum ne poate ajuta luarea din împărtăşanie să ne amintim de El 
de- a lungul fiecărei săptămâni?

• Cum ne poate ajuta faptul că mergem la biserică cu scopurile pe care le- am discutat să 
„[ne păstreze] pe calea cea bună”? (Moroni 6:4). Ce puteţi face pentru a încuraja alţi 
tineri să participe la adunările Bisericii?

Citiţi, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedintelui Joseph Fielding Smith:
„În Sion, nu există loc pentru cel care păcătuieşte cu bună ştiinţă. Există loc 
pentru păcătosul care se pocăieşte, pentru cel care se îndepărtează de 
ticăloşie şi care caută viaţa eternă şi lumina Evangheliei” (în Conference 
Report, apr. 1915, p. 120). 
Apoi, invitaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 6:7–8 şi să caute lucru-
rile pentru care conducătorii Bisericii din timpul lui Moroni erau „severi în 

[grijă]”. Invitaţi cursanţii să vă spună ce au învăţat. Puteţi să le explicaţi că, în acest verset, 
cuvântul „şterse” se referă la excomunicare. Dacă membrii Bisericii comit păcate serioase 
şi nu se pocăiesc, ei pot fi excomunicaţi sau îşi pot pierde statutul de membru al Bisericii şi 
binecuvântările legămintelor lor.
• Care sunt lucrurile pe care conducătorii Bisericii le fac astăzi pentru a ne ajuta să evităm 

nedreptatea?
• Potrivit celor relatate în Moroni 6:8, ce promisiune ne este făcută dacă ne pocăim cu sin-

ceritate de păcatele noastre? (Dacă ne pocăim şi căutăm iertare cu intenţie adevărată, 
noi vom fi iertaţi.)

Rugaţi cursanţii să se gândească la oportunităţile pe care ei le au de a simţi Duhul Sfânt în 
timpul adunărilor lor obişnuite de duminica (de exemplu, în timpul rugăciunilor, în timpul 
împărtăşaniei, în timp ce membrii oferă o cuvântare sau predau, în timpul interpretării 
imnurilor sau atunci când ei se gândesc la o scriptură în timpul unei lecţii). Invitaţi un 
cursant să citească, cu glas tare, Moroni 6:9. Rugaţi cursanţii să urmărească în scripturi şi să 
identifice rolul pe care Duhul Sfânt trebuie să- l aibă în adunările noastre.
• Ce adevăr învăţăm din Moroni 6:9 despre modul în care trebuie să fie conduse adunările 

Bisericii? (Adunările Bisericii trebuie să fie conduse prin puterea Duhului Sfânt.)
• Când aţi simţit că o adunare a Bisericii a fost îndrumată de puterea Duhului Sfânt?
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă cum se aplică acest adevăr tuturor aspectelor 
adunărilor Bisericii noastre, rugaţi- i să se închipuie pe ei în poziţia unor persoane aflate în 
situaţiile următoare. (Puteţi să le scrieţi pe tablă înainte de începutul orei sau să le pregătiţi 
sub forma unei foi de prezentare.) Invitaţi cursanţii să explice cum ar putea să fie aplicat 
principiul identificat de ei în Moroni 6:9 în fiecare dintre aceste situaţii.
 1. Aţi fost rugat să oferiţi o cuvântare la adunarea de împărtăşanie despre ispăşirea lui Isus 

Hristos.
 2. Aţi fost rugat să planificaţi o prezentare muzicală pentru o viitoare adunare de împărtăşanie.
 3. Te afli la o adunare în care se depun mărturii şi simţi imboldul de a- ţi depune mărturia, 

dar eşti nesigur de ceea ce ar trebui să spui.
Amintiţi cursanţilor că, la început lecţiei, i- aţi rugat să se gândească la ce ar spune nişte 
părinţi pentru a încuraja un tânăr băiat sau o tânără fată să meargă la biserică. Pentru a 
încheia lecţia, întrebaţi cursanţii ce consideră ei că ar putea împărtăşi. Apoi, depuneţi- vă 
mărturia despre binecuvântările care ne revin atunci când mergem la biserică şi despre alte 
principii pe care le- aţi discutat astăzi.
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Introducere
Moroni a consemnat o cuvântare a tatălui său, Mormon, 
pe care acesta o rostise cu mulţi ani în urmă. Această 
lecţie cuprinde prima partea a cuvântării, în care 

Mormon a vorbit despre a face fapte drepte cu intenţie 
adevărată şi despre cum putem face diferenţa dintre 
bine şi rău. Lecţia 156 se referă la restul cuvântării.

LECŢIA 155

Moroni 7:1–19

Sugestii pentru predare

Moroni 7:1–11
Mormon îi învaţă pe ucenicii lui Isus Hristos să facă fapte drepte cu intenţie 
adevărată.
Expuneţi un fruct care, la suprafaţă, pare să fie bun.
• Aţi descoperit vreodată că un fruct nu era aşa de bun în interior precum arăta la exterior? 

(Rugaţi câţiva cursanţi să împărtăşească exemple. Puteţi să relataţi o experienţă de- a 
dumneavoastră.)

• În ce mod ar putea o persoană să fie precum un fruct care pare bun la exterior, dar este 
putred în interior?

Explicaţi că Moroni a consemnat cuvintele tatălui său, Mormon, despre importanţa de a 
fi cinstiţi în inima noastră, precum şi despre importanţa de a face fapte drepte. Invitaţi un 
cursant să citească, cu glas tare, Moroni 7:2–3 şi rugaţi cursanţii să identifice cărui grup i se 
adresa Mormon. (El se adresa membrilor Bisericii.)
După ce cursanţii vă spun ce au învăţat, rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 
7:4–5. Invitaţi cursanţii să urmărească în scripturi şi să afle cum a ştiut Mormon că acei 
oameni „[Îl urmau] în pace pe Hristos” (Moroni 7:3).
Scrieţi expresia cu intenţie adevărată pe tablă.
• Ce credeţi că înseamnă această expresie?
În timp ce cursanţii discută despre această întrebare, puteţi să rugaţi pe unul dintre ei să 
citească următoarea explicaţie a vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli:

„Noi nu trebuie doar să facem ceea ce este drept. Trebuie să acţionăm din 
motive drepte. Termenul modern este motiv 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 noas-
tre şi va judeca faptele noastre în consecinţă” (Pure in Heart [1988], p. 15).

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 7:6–10 pentru a căuta care sunt avertizările 
Domnului pentru oamenii care fac fapte drepte fără intenţie adevărată.
• Ce avertizări le- a dat Domnul acelora care fac fapte drepte fără intenţie adevărată? (El 

i- a avertizat că faptele lor nu le vor aduce beneficii şi că faptele lor vor fi socotite rele, nu 
drepte.)

• Ce principii putem învăţa din aceste versete? (În timp ce cursanţii menţionează un nu-
măr de adevăruri, ajutaţi- i să identifice următoarele principii: Pentru a fi binecuvântaţi 
pentru faptele noastre drepte, trebuie să acţionăm cu intenţie adevărată.)

• Pe lângă faptul că dorim binecuvântări de la Domnul, de ce credeţi că este important să 
facem fapte drepte cu intenţie adevărată?

• Ce diferenţă aţi observat atunci când aţi făcut fapte drepte cu intenţie adevărată?

Urmaţi îndemnurile 
Duhului Sfânt
În timp ce decideţi ce 
principii şi doctrine să 
subliniaţi, căutaţi încon-
tinuu îndrumare de la 
Duhul Sfânt.
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Atrageți atenția asupra faptului că Mormon ne- a încurajat să ne rugăm cu 
intenţie adevărată (vezi Moroni 7:9). Invitaţi un cursant să citească următorul 
sfat dat de preşedintele Brigham Young:
„Nu contează dacă dumneavoastră sau eu vrem să ne rugăm, când vine 
timpul de rugăciune, rugați- 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).
• Cum ne poate ajuta să ne rugăm cu intenţie adevărată faptul că alegem să ne rugăm 

chiar şi atunci când nu simţim nevoia?
• Cum ar putea sfatul preşedintelui Brigham Young să ne ajute şi în legătură cu respectarea 

altor porunci în afară de cea de a ne ruga? (În cazul în care cursanţii au probleme în a 
răspunde la această întrebare, puteți să le împărtăşiţi următorul exemplu: Unii oamenii 
ar putea să meargă la biserică fără intenţie adevărată. Totuşi, dacă ei continuă să meargă 
la biserică şi fac tot ce pot pentru a fi activi şi a preaslăvi, ei vor avea parte de experienţe 
care îi vor ajuta să găsească bucurie în mersul la biserică. Motivele pentru care merg la 
biserică se vor schimba. Ei vor merge deoarece vor dori să fie acolo – vor dori să- L preas-
lăvească pe Domnul, să- şi reînnoiască legămintele şi să slujească altora.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să aplice învăţăturile lui Mormon despre a face fapte drepte cu 
intenţie adevărată, pregătiţi, înainte de oră, următoarea activitate: Pregătiţi câteva bucăţi 
mici de hârtie. Pe fiecare bucată de hârtie, scrieţi o poruncă. Exemplele ar putea include 
postul, plata zeciuielii, slujirea semenilor, studiul scripturilor, cinstirea părinţilor şi oricare 
alte porunci care consideraţi că este util să fie discutate de cursanţi. Puneţi bucăţile de 
hârtie într- un recipient.
În timpul orei, invitaţi un cursant să vină în faţa clasei. Rugaţi- l să ia o bucată de hârtie din 
recipient şi să o citească celorlalţi din clasă. Apoi, rugaţi cursanţii să facă unul sau ambele 
dintre următoarele lucruri:
 1. Să împărtăşească ce au simţit atunci când au respectat acea poruncă cu intenţie 

adevărată;
 2. Să sugereze moduri de a respecta acea poruncă cu intenţie adevărată.
Puteți repeta această activitate de câteva ori.
După această activitate, puteți să împărtăşiţi o experienţă pe care aţi avut- o atunci când aţi 
respectat o poruncă a lui Dumnezeu cu intenţie adevărată.

Moroni 7:12–19
Mormon ne învaţă cum să deosebim binele de rău.
Explicaţi că Isaia a profeţit că, în zilele din urmă, unii oameni vor numi răul bine şi binele 
rău (vezi Isaia 5:20; 2 Nefi 15:20).
• Care ar fi câteva exemple de oameni care numesc răul bine şi binele rău?
• De ce credeţi că este important să nu confundăm binele şi răul?
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, Moroni 7:12–17. Rugaţi cursanţii 
să urmărească în scripturi şi să identifice principiile care ne pot ajuta să deosebim binele 
de rău. Puteți să- i încurajaţi să marcheze acele fraze care sunt în mod special importante 
pentru ei. Pentru a ajuta cursanţii să vorbească despre ceea ce au aflat, adresaţi- le următoa-
rele întrebări:
• Cum putem şti că un anumit lucru este de la Dumnezeu? (Asiguraţi- vă că ei identifică 

următorul adevăr: Ceea ce este de la Dumnezeu ne invită să facem bine, să credem 
în Isus Hristos şi să- L iubim şi să- L slujim pe Dumnezeu.)

• Cum putem şti că un anumit lucru este de la diavol? (Asiguraţi- vă că ei identifică urmă-
torul adevăr: Orice lucru care ne convinge să facem rău, să- L negăm pe Isus Hristos 
sau să luptăm împotriva lui Dumnezeu vine de la diavol.)

• Care sunt modurile prin care Dumnezeu ne invită şi ne înduplecă să facem bine 
încontinuu?

• Cum ne invită şi ne înduplecă diavolul să păcătuim?
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MoRonI  7 :1–19

Pentru a pregăti cursanţii să pună în practică învăţăturile lui Mormon despre a deosebi 
binele de rău, rugaţi- i să scrie o listă cu emisiunile TV, filmele, cântecele, formaţiile, paginile 
de internet, aplicaţiile, jocurile video sau obiectele lor personale preferate. (Puteți modifica 
această listă în funcţie de nevoile şi interesele cursanţilor.) După ce cursanţii au avut sufi-
cient timp pentru a scrie, rugaţi- i să pună deoparte listele lor. Spuneţi- le că vor avea ocazia 
de a se gândi mai mult la listele lor în câteva minute.
• Potrivit celor relatate în Moroni 7:16, ce i se oferă fiecărei persoane pentru a putea face 

diferenţa dintre bine şi rău?
Explicaţi că Spiritul lui Hristos este, de asemenea, numit lumina lui Hristos (vezi Moroni 
7:18). Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă lumina lui Hristos, citiţi următoarea declaraţie a 
preşedintelui Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Duhul Sfânt şi lumina lui Hristos sunt două lucruri diferite…
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” 
(„Lumina lui Hristos”, Liahona, apr. 2005, p. 8–10).
• Cum ar putea o persoană să suprime sau să reducă la tăcere lumina lui Hristos din inte-

riorul ei?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 7:18–19 şi să identifice sfatul lui Mormon 
despre cum să răspundem luminii lui Hristos din interiorul nostru. Rugaţi cursanţii să vă 
spună ce au învăţat.
• Ce credeţi că înseamnă să „căutaţi cu hărnicie în lumina lui Hristos”?
• Ce principii putem învăţa din Moroni 7:19? (Cursanţii trebuie să identifice următoarele 

principii: În timp ce căutăm cu hărnicie în lumina lui Hristos, noi putem deosebi 
binele de rău. Dacă noi vom pune stăpânire asupra fiecărui lucru bun, noi vom fi 
copiii lui Hristos. Dacă cursanţii au nevoie de ajutor pentru a înţelege expresia „copiii 
lui Hristos”, puteți face referire la lecţia 55 din acest manual.)

• Când aţi căutat să ştiţi dacă ceva era bun sau adecvat? Ce aţi făcut pentru a „căuta cu 
hărnicie” să aflaţi dacă era bun sau adecvat?

Rugaţi cursanţii să facă referire la listele pe care le- au întocmit mai devreme. Scrieţi, pe 
tablă, sau citiţi, cu glas tare, următoarele întrebări şi rugaţi cursanţii să „[caute] cu hărnicie 
în lumina lui Hristos” (Moroni 7:19), în timp ce îşi notează răspunsurile la aceste întrebări. 
Nu grăbiţi această activitate. Oferiţi cursanţilor suficient timp pentru a reflecta şi pentru a 
scrie. Informaţi cursanţii că nu îi veţi ruga să împărtăşească ceea ce au scris.
• Cât de mult vă invită aceste lucruri să faceţi bine, să credeţi în Isus Hristos şi să- L iubiţi 

şi să- L slujiţi pe Dumnezeu?
• Care dintre aceste lucruri încearcă să vă convingă să faceţi rău, să vă îndoiţi de Isus Hris-

tos sau să încetaţi să- L mai slujiţi pe Dumnezeu?
• Simţiţi că ar trebui să îndepărtaţi unul dintre aceste lucruri din viaţa voastră? Dacă da, 

atunci cum veţi face acest lucru?
Subliniaţi că, uneori, ar putea fi dificil să facem ceea ce ştim că este drept atunci când este 
nevoie să renunţăm la ceva ce ne face plăcere. Pentru a ajuta cursanţii să se sprijine unul pe 
altul în acest efort, întrebaţi:
• Ce sfat aţi oferi cuiva pentru a- l ajuta să renunţe la lucrurile care nu sunt bune sau 

adecvate?
La final, afirmaţi că, pe măsură ce vom urma lumina lui Hristos, vom putea recunoaşte ceea 
ce este bun, vom putea evita vicleniile lui Satana şi vom trăi ca ucenici ai lui Hristos.



578

LeCţIa 155

Comentarii şi informaţii generale
Moroni 7:17. Diavolul nu convinge pe nimeni să 
facă bine.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a învăţat:

„Satana sau Lucifer ori tatăl minciunilor – spuneţi- i 
cum doriţi – este real, este însăși 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).
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Introducere
Lecţia de astăzi subliniază motivele şi nevoia fiecăruia dintre 
noi de a participa la adunările Bisericii. De asemenea, îi încura-
jează pe cursanţi în hotărârea lor de a deosebi binele de rău şi 
de a căuta cu hărnicie în lumina lui Hristos, pentru a putea lua 
hotărâri drepte.

Sugestii pentru predare

Eter 14–15
Moroni consemnează sfârşitul civilizaţiei iarediţilor.
Scrieţi 2.000.000 pe tablă. Rugaţi cursanţii să- şi închipuie cât 
de mulţi oameni înseamnă două milioane în comparaţie cu 
numărul de oameni care trăiesc în oraşul lor. Invitaţi un cursant 
să citească, cu glas tare, Eter 15:1–2, în timp ce restul cursanţilor 
recapitulează ce s- a întâmplat cu cele două milioane de iarediţi.

Întrebaţi dacă unul dintre cursanţi poate să rezume evenimentele 
care au dus la distrugerea iarediţilor aşa cum au fost ele consem-
nate în Eter 14–15. În cazul în care au probleme în a oferi un 
răspuns, rugaţi- i să recapituleze următoarele pasaje din scripturi: 
Eter 14:5–10, 24; 15:1–6, 19, 22.

Întrebaţi: Care ar fi câteva dintre învăţămintele pe care le putem 
desprinde din distrugerea iarediţilor?

Aceste două adevăruri au fost subliniate în lecţiile pentru 
cursanţi din timpul săptămânii: (1) Dacă nu vom ţine cont de 
avertizările Domnului de a ne pocăi, Spiritul Său se va re-
trage şi Satana va dobândi putere asupra inimilor noastre. 
(2) Furia şi răzbunarea îi vor face pe oameni să facă alegeri 
care îi vor răni pe ei şi pe alţii.

Întrebaţi: Astăzi, în ce situaţii ar putea fi puse în practică aceste 
lecţii în viaţa unui tânăr băiat sau a unei tinere fete?

Lecţia pentru studiul acasă
Eter 13–Moroni 7:19 (unitatea 31)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învățat cursanţii în timp ce au studiat Eter 13–Moroni 7:19 
(unitatea 31) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a 
lecţiei dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concen-
trează doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. 
Urmaţi îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveți în vedere 
nevoile cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Eter 13–15)
Iarediţii l- au respins pe profetul Eter şi au persistat în ticăloşie 
şi război până când, în cele din urmă, s- au distrus unul pe 
celălalt. Din această relatare, cursanţii au învăţat că, dacă nu 
ţinem cont de avertizările Domnului de a ne pocăi, Spiritul 
Său se retrage şi Satana va avea putere asupra inimii noastre. 
De asemenea, cursanţii au putut vedea că furia şi răzbunarea 
ne fac să luăm decizii care ne rănesc pe noi şi pe ceilalţi. În 
relatarea sa despre distrugerea iarediţilor, Moroni le- a oferit 
speranţă cititorilor săi declarând că Noul Ierusalim, sau Sionul, 
va fi construit în zilele din urmă.

Ziua 2 (Moroni 1–5)
În timp ce Moroni rătăcea pentru siguranța vieţii sale, el a 
scris mai multe despre preoţie şi despre rânduielile Evanghe-
liei. El a scris despre conferirea darului Duhului Sfânt şi despre 
faptul că rânduirea la oficiile preoţiei este făcută de persoa-
nele cu autoritate, prin aşezarea mâinilor pe cap. Atenţia 
acordată de Moroni împărtăşaniei le- a oferit cursanţilor şansa 
de a se gândi la modul în care simbolurile împărtăşaniei ne 
pot ajuta să ne amintim de ispăşirea lui Isus Hristos. De ase-
menea, lor li s- a mai amintit faptul că, atât timp cât vor ţine 
cu credinţă legămintele asociate împărtăşaniei, ei vor putea 
avea mereu Spiritul Domnului cu ei.

Ziua 3 (Moroni 6)
Moroni a subliniat importanţa botezului, înfrăţirii din Biserică 
şi conducerii adunărilor Bisericii cu ajutorul Duhului Sfânt. 
Cursanţii au învăţat că, prin botez, noi facem legământ să 
luăm asupra noastră numele lui Isus Hristos şi să- L slujim 
până la sfârşit. Ei au învăţat şi despre responsabilitatea 
pe care o au de a hrăni spiritual alţi membri ai Bisericii, 
întâlnindu- se des pentru a posti, pentru a se ruga şi pentru a 
lua din împărtăşanie în amintirea lui Isus Hristos. De aseme-
nea, cursanţii au învăţat că, ori de câte ori ne vom pocăi şi 
vom căuta iertare cu intenţie adevărată, noi vom fi iertaţi.

Ziua 4 (Moroni 7:1–19)
Moroni a consemnat discursul oferit de tatăl său, care a spus 
că, pentru a fi binecuvântaţi pentru faptele noastre drepte, 

noi trebuie să le înfăptuim cu intenţie adevărată. În acest 
discurs, Mormon ne- a învăţat, de asemenea, cum am putea 
lua hotărâri drepte. Cursanţii au descoperit că orice este de 
la Dumnezeu ne invită să facem bine şi să- L iubim şi să- L 
slujim pe Dumnezeu, iar orice ne convinge să facem rău şi să 
luptăm împotriva lui Dumnezeu este de la diavol. Mormon 
i- a implorat pe ascultătorii săi să caute cu hărnicie în lumina 
lui Hristos, care le va da lor puterea de a face diferenţa dintre 
bine şi rău.
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LeCţIa pentRu StuDIuL aCaSă

Moroni 1–3
Moroni depune mărturie că el nu Îl va nega pe Hristos.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 1:1–4. Apoi, 
adresaţi cursanţilor următoarele întrebări:

• De ce doreau lamaniţii să- l ucidă pe Moroni?
• Ce arată acest lucru despre credinţa şi curajul lui Moroni? 

Cum am putea noi să dobândim o mărturie atât de puternică 
despre Isus Hristos?

Moroni 4–6
Moroni consemnează rugăciunile de împărtăşanie, condiţiile care 
trebuie îndeplinite pentru a fi botezat şi motivele pentru care au 
loc adunările Bisericii.
Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie: De ce trebuie să merg 
duminica la biserică. Invitaţi cursanţii să caute în Moroni 4–6 şi 
să pregătească un răspuns de unu sau două minute la această 
afirmaţie, făcând câteva notiţe în jurnalele pentru studiul 
scripturilor. Încurajaţi- i să includă în răspunsurile lor cel puţin 
unul dintre următoarele două elemente (dumneavoastră puteți 
să le scrieţi pe tablă sau să le pregătiţi sub forma unei foi de 
prezentare):

 1. Un pasaj din scriptură din Moroni 4–6 care explică motivul 
pentru care ne adunăm la biserică;

 2. O doctrină sau un principiu care explică de ce trebuie să parti-
cipăm la adunările Bisericii;

 3. O experienţă personală care ilustrează motivul pentru care 
trebuie să participăm la adunările Bisericii;

 4. O mărturie personală despre importanţa participării la adună-
rile Bisericii.

Odată ce cursanţii au avut suficient timp pentru a- şi pregăti 
răspunsurile, invitaţi pe câţiva dintre ei să- şi împărtăşească gân-
durile membrilor clasei.

După ce cursanţii au împărtăşit ceea ce au învăţat, adăugaţi 
şi mărturia dumneavoastră despre adevărurile pe care ei le- au 
identificat şi despre importanţa de a ne întâlni cu regularitate la 
adunările Bisericii.

Moroni 7:1–19
Mormon ne învaţă cum să deosebim binele de rău.
Înainte de începutul orei, umpleţi un pahar cu apă şi un alt pahar 
cu un amestec de apă şi oţet alb (sau sare). Paharele trebuie să 
arate identic. Informaţi cursanţii că aveţi două pahare de apă 
care par că sunt identice, dar unul dintre ele are un gust acru 
(sau sărat). Rugaţi un voluntar să precizeze care pahar conţine 

apa bună şi care conţine apa acră (sau sărată) (ei pot face 
aceasta gustând- o sau mirosind- o).

Întrebaţi: Cum ne putem da seama că ceva este rău dacă nu îl 
încercăm?

Explicaţi că, în cronica sa, Moroni a inclus şi o cuvântare a tatălui 
său, Mormon, care ne oferă o perspectivă asupra acestei între-
bări. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 7:11–13, 
15–16. Rugaţi cursanţii să aleagă cel puţin una dintre expresiile 
care ies în evidenţă şi să explice cum putem face diferenţa dintre 
bine şi rău. Oferiţi câtorva cursanţi ocazia de a împărtăşi ce 
expresie au ales.

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 7:19 şi rugaţi 
cursanţii să găsească ce a spus Mormon că trebuie să facem 
pentru a deosebi binele de rău.

Întrebaţi: Ce ne- a sfătuit Mormon să facem pentru a deosebi 
binele de rău?

Cursanţii trebuie să poată identifica următoarele principii: În 
timp ce căutăm cu hărnicie în lumina lui Hristos, noi putem 
face diferenţa dintre bine şi rău.

Adresaţi cursanţilor următoarele întrebări:

• Ţinând cont de studiul vostru din cursul acestei săptămâni, ce 
înţelegeţi că este lumina lui Hristos?

• Când v- a ajutat lumina lui Hristos să faceţi diferenţa dintre 
bine şi rău?

Oferiţi cursanţilor un minut sau două să scrie o listă cu emisiunile 
TV, filmele, cântecele, formaţiile, paginile de internet, aplicaţiile, 
jocurile video sau obiectele personale preferate. Invitaţi- i să se 
folosească de Moroni 7:16–19 pentru a afla dacă lucrurile de pe 
lista lor îi pot ajuta să vină mai aproape de Dumnezeu sau dacă îi 
vor îndepărta de El.

Amintiţi cursanţilor de invitaţia pe care au primit- o în această 
săptămână, în timpul studiului lor, de a elimina din vieţile lor 
acele lucruri care nu sunt bune şi de a „pune mâna pe fiecare 
lucru bun” (Moroni 7:19). Puteți să împărtăşiţi o experienţă pe 
care aţi avut- o atunci când aţi urmat lumina lui Hristos şi aţi fost 
în stare să faceţi diferenţa dintre bine şi rău.

Unitatea următoare (Moroni 7:20–10:34)
În timp ce studiază unitatea următoare, invitaţi cursanţii să se 
gândească la următoarea întrebare: Ce este caritatea? Cum 
poate o persoană să obţină caritate? De ce nu este nevoie ca 
bebeluşii şi copiii mici să fie botezaţi? Cum au rămas Mormon şi 
Moroni credincioşi chiar şi atunci când erau înconjuraţi de ticălo-
şie? Care au fost ultimele cuvinte ale lui Moroni? De ce sunt ele 
importante?
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Introducere
Moroni a consemnat partea finală a cuvântării pe care 
tatăl său, Mormon, a rostit- o într- o sinagogă cu mulţi 
ani în urmă. În acea cuvântare, Mormon i- a învăţat pe 
ascultătorii săi cum să „[pună] mâna pe fiecare lucru 
bun” (Moroni 7:20, 25). El a explicat relaţia dintre 

credinţă, speranţă şi caritate şi a încheiat cu o rugă-
minte către oamenii săi de a se ruga la Tatăl cu toată 
puterea inimii lor pentru darul carităţii, „dragostea 
pură a lui Hristos” (Moroni 7:47).

LECŢIA 156

Moroni 7:20–48

Sugestii pentru predare

Moroni 7:20–39
Moroni ne învaţă că, prin credinţa în Isus Hristos, noi putem pune mâna pe 
fiecare lucru bun.
Înaintea lecţiei, scrieţi, pe tablă, următoarea întrebare:

Care sunt câteva dintre lucrurile bune cu care Tatăl Ceresc v- a binecuvântat?
La începutul lecției, oferiţi cursanţilor un minut sau două pentru a răspunde la această în-
trebare în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scripturilor. Apoi, invitaţi- i 
să citească câteva dintre lucrurile pe care le- au scris.
Citiţi, cu glas tare, Moroni 7:24. Rugaţi cursanţii să urmărească în scripturi, pentru a afla 
care este sursa tuturor lucrurilor bune pe care le- au primit.
• Care este sursa tuturor lucrurilor bune de care beneficiaţi? (Răspunsurile cursanţilor pot 

varia, dar ele trebuie să exprime următorul adevăr: Toate lucrurile bune vin datorită 
lui Isus Hristos.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine doctrina predată în Moroni 7:24, explicaţi 
că, fiind descendenţi ai lui Adam şi ai Evei, noi suntem „[căzuţi]” şi nu suntem în stare să 
primim vreo binecuvântare singuri (vezi, de asemenea, Alma 22:14; Eter 3:2; Articolele de 
Credinţă 1:3). Fără Isus Hristos şi ispăşirea Sa, „niciun lucru bun nu poate veni la [noi]”. 
Fiecare lucru bun pe care noi l- am primit vreodată de la Tatăl Ceresc a venit prin Salvator şi 
ispăşirea Sa.
Explicaţi că Tatăl Ceresc are multe binecuvântări pregătite pentru noi. El vrea ca noi să 
„[punem] mâna pe fiecare lucru bun” (Moroni 7:19), şi El vrea să ne dea nouă tot ceea ce 
El are (vezi D&L 84:38).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, întrebarea lui Mormon din Moroni 7:20. Apoi, 
invitaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 7:21–24, pentru a afla ce ne învaţă aceste 
versete despre cum să „[punem] mâna pe fiecare lucru bun”.
• Ţinând cont de ceea ce aţi citit în Moroni 7:21–24, cum aţi răspunde la întrebarea lui 

Mormon din Moroni 7:20? (În timp ce cursanţii răspund, ajutaţi- i să identifice următorul 
principiu: Pe măsură ce ne exercităm credinţa în Isus Hristos, noi putem pune mâna 
pe fiecare lucru bun.)

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă cum pot să „[pună] mâna pe fiecare lucru bun”, 
rugaţi pe câţiva dintre ei să citească, pe rând, cu glas tare, din Moroni 7:25–26, 32–38. Invi-
taţi jumătate din clasă să identifice câteva moduri în care ar trebui să ne arătăm credinţa în 
Isus Hristos. Invitaţi cealaltă jumătate să caute lucrurile bune pe care le primim ca urmare a 
credinţei noastre. (Când un cursant citeşte versetul 33, puteți să explicaţi că expresia „potri-
vit cu Mine” se referă la lucrurile care sunt în armonie cu voinţa Domnului.)
După ce cursanţii spun ce au aflat, puteți să îi rugaţi să scrie un ţel care îi va ajuta să- şi 
exercite mai mult credinţa în Isus Hristos şi să pună mâna pe fiecare lucru bun pe care 
Tatăl Ceresc doreşte să îl ofere lor. Depuneţi- vă mărturia că mari binecuvântări ne revin 
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prin intermediul Salvatorului, prin Evanghelia Sa şi prin ispăşirea Sa. Încurajaţi cursanţii să 
exercite o mai mare credinţă în El.

Moroni 7:40–43
Mormon ne învaţă modul în care credinţa în Isus Hristos ne face să avem nădejde 
în viaţa veșnică.
Desenaţi pe tablă un scăunel cu trei picioare (sau expuneţi un scăunel cu trei picioare).

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli:

„Trei principii divine formează o temelie pe care putem construi structura 
vieților noastre… Împreună, ne asigură o bază de sprijin, asemănătoare 
picioarelor unui scaun cu trei picioare” („The Joy of Hope Fulfilled”, Ensign, 
nov. 1992, p. 33).
Etichetaţi unul dintre picioarele scăunelului cu expresia Credinţă în Isus Hris-
tos. Rugaţi cursanţii să se gândească la ceea ce ar putea să reprezinte celelalte 

două picioare. Apoi, invitaţi- i să citească în gând Moroni 7:40 pentru a afla ce reprezintă cel 
de- al doilea picior. (Al doilea picior reprezintă nădejdea.)
Citiţi, cu glas tare, următoarele fraze cu sensuri diferite ale speranţei. Invitaţi cursanţii să 
facă diferenţa dintre aceste două fraze.
 1. Sper că va ploua astăzi.
 2. Am speranţă în promisiunea Domnului că voi simţi pace prin intermediul pocăinţei.
• În ce fel sunt diferite aceste fraze? (Ajutaţi cursanţii să vadă că, în primul exemplu, 

cuvântul speranţă se referă la o dorinţă incertă. În cel de- al doilea exemplu, cuvântul 
speranţă exprimă încredere. Este un motiv pentru a acţiona şi are la bază ispăşirea lui Isus 
Hristos.)

Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă cuvântul speranţă aşa cum este el folosit în scripturi, 
rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedintelui Dieter F. 
Uchtdorf, din Prima Preşedinţie:

„Speranţa [sau nădejdea] este un dar al Spiritului…
Speranţa nu înseamnă cunoaştere, ci încredere nestrămutată că Domnul Îşi 
va respecta promisiunile faţă de noi. Este încrederea că, dacă trăim în acord 
cu legile lui Dumnezeu şi cuvintele profeţilor Săi acum, vom primi bine-
cuvântările dorite în viitor. Înseamnă să credem şi să ne aşteptăm să ni se 
răspundă la rugăciuni. Aceasta se manifestă prin încredere, optimism, entu-

ziasm şi perseverenţă plină de răbdare” („Puterea infinită a speranţei”, Ensign sau Liahona, 
nov. 2008, p. 21–22).
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 7:41. Rugaţi cursanţii să urmărească în 
scripturi, pentru a căuta în ce ne- a învăţat Mormon că e bine să sperăm. În timp ce cursan-
ţii împărtăşesc ce au aflat, etichetaţi al doilea picior al scaunului cu expresia Nădejde în viaţa 
veşnică.
Subliniaţi că Moroni 7:41 este scriptură de bază. Puteți să le sugeraţi cursanţilor să mar-
cheze acest verset într- un mod distinct, pentru a- l putea găsi cu uşurinţă.
• Potrivit celor relatate în Moroni 7:41, cum am putea avea nădejdea de a fi înălţaţi la 

viaţa veşnică? (Deşi cursanţii pot folosi cuvinte diferite, ei trebuie să identifice următorul 
principiu: Dacă ne exercităm credinţa în Isus Hristos, noi vom putea obţine, prin 
intermediul ispăşirii Sale, nădejdea de a fi înălţaţi la viaţa veşnică.)

Invitaţi cursanţii să citească singuri Moroni 7:42–43 pentru a căuta caracteristicile de care 
avem nevoie pentru a avea credinţă şi speranţă. Rugaţi- i să vă spună ce au aflat. (Puteți 

Subliniaţi că 
Moroni 7:41 este 
scriptură de bază. 
Folosiţi ideea de predare 
de la sfârşitul lecţiei 
pentru a-i ajuta pe 
cursanţi să o memoreze.
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să explicaţi că a fi blând şi cu inima smerită înseamnă a fi umil, blajin şi supus voinţei 
Domnului.) 
• De ce credeţi că blândeţea şi inima smerită sunt necesare pentru a avea credinţă şi nă-

dejde în ispăşirea lui Isus Hristos?
Invitaţi cursanţii să scrie, în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scriptu-
rilor, răspunsul la următoarea întrebare:
• Cum vă poate da credinţa în Isus Hristos nădejdea că veţi primi viaţa veşnică?

Moroni 7:44–48
Mormon ne învaţă despre importanţa carităţii.
Faceţi referire la scăunelul cu trei picioare. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 
7:44 şi să afle cum ar putea eticheta cel de- al treilea picior al scăunelului. În timp ce cur-
sanţii vă spun ce au aflat, scrieţi pe cel de- al treilea picior Caritate. Rugaţi- i să vă spună 
definiţia carităţii cu propriile cuvinte.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 7:45–47. Rugaţi cursanţii să urmărească 
în scripturi, pentru a căuta cum a descris şi definit Mormon caritatea.
• Cum defineşte Mormon caritatea în Moroni 7:47? („Dragostea pură a lui Hristos.”)
• Ce credeţi că înseamnă: „caritatea niciodată nu [va pieri]”?
• De ce credeţi că nu suntem nimic dacă nu avem caritate?
Invitaţi cursanţii să aleagă descrieri ale carităţii din Moroni 7:45 şi să explice ce cred că 
înseamnă acele descrieri. Dacă este nevoie, clarificaţi explicaţiile lor. (De exemplu, „suferă 
îndelung” înseamnă că cineva îndură încercările cu răbdare. „Nu invidiază” înseamnă că o 
persoană nu este geloasă pe alte persoane. „Nu este îngâmfată” înseamnă că cineva este 
umil. „Nu caută nimic pentru sine” descrie calitatea de a- L putea pune pe Dumnezeu, dar 
şi pe alţii înaintea propriei persoane. „Nu este provocată cu uşurinţă” înseamnă că nu se 
înfurie uşor. „Crede toate lucrurile” descrie pe cineva care acceptă tot adevărul.)
Rugaţi cursanţii să vă spună cum ar reacţiona în fiecare dintre următoarele situaţii dacă 
le- ar lipsi caritatea. Apoi, întrebaţi- i cum ar reacţiona dacă ar fi plini de caritate. (Puteți să 
adaptaţi aceste situaţii conform nevoilor şi intereselor cursanţilor cărora le predaţi.)
 1. Oamenii fac glume pe seama voastră sau a altei persoane la şcoală;
 2. Aveţi un frate sau o soră care vă supără deseori;
 3. Cineva pe care îl cunoaşteţi a comis un păcat grav;
 4. Nu vă place noul consultant al cvorumului sau al clasei la fel de mult cum l- aţi plăcut pe 

cel de dinainte.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 7:48. Rugaţi cursanţii să urmărească în 
scripturi şi să afle ce trebuie să facem pentru a fi binecuvântaţi cu darul carităţii. În timp ce 
cursanţii răspund, asiguraţi- vă că următorul principiu este clar: Dacă ne rugăm Tatălui cu 
toată puterea inimii şi trăim ca adevăraţi ucenici ai lui Isus Hristos, noi vom putea fi 
plini de caritate.
Subliniaţi că Moroni 7:45, 47–48 este un fragment care conține scripturi de bază. Puteți să 
le sugeraţi cursanţilor să marcheze aceste versete într- un mod distinct, pentru a le putea 
găsi cu uşurinţă.
• De ce credeţi că trebuie să ne rugăm cu toată puterea inimii pentru a avea darul carităţii?
• Când aţi fost martori ai unor fapte realizate datorită carităţii? (Invitaţi câţiva cursanţi să 

împărtăşească experienţele lor. Puteţi să relataţi şi o experienţă a dumneavoastră.)
• Când aţi simţit că Domnul v- a ajutat să simţiţi mai multă caritate pentru ceilalţi?
Rugaţi cursanţii să recapituleze Moroni 7:45 şi să aleagă o caracteristică a carităţii pe care 
trebuie să şi- o perfecţioneze. Încurajaţi- i să se roage pentru darul carităţii în timp ce se 
străduiesc să perfecţioneze acea caracteristică. Depuneţi mărturie despre influenţa pe care 
credinţa, speranţa şi caritatea au avut- o în viaţa dumneavoastră.

Subliniaţi că 
Moroni 7:45, 47–48 
este un fragment care 
conţine scriptură de 
bază. Folosiţi ideea de 
predare de la sfârşitul 
lecţiei pentru a-i ajuta 
pe cursanţi să memoreze 
acest fragment.
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Scriptură de bază – Moroni 7:41
Ajutaţi cursanţii să memoreze Moroni 7:41. Puteţi folosi una dintre metodele explicate în 
anexa de la sfârşitul acestui manual.

Scriptură de bază – Moroni 7:45, 47–48
Invitaţi cursanţii să aleagă din următoarea listă o persoană faţă de care ar dori să dea do-
vadă de mai multă caritate: un membru al familiei, un membru al cvorumului sau al clasei, 
un coleg de la şcoală, un prieten sau un vecin. Încurajaţi- i să se gândească la persoana pe 
care au ales- o, aşa cum au citit în Moroni 7:45, şi la moduri în care ar putea să dea dovadă 
de dragoste creştină faţă de acea persoană. Invitaţi- i să scrie în caietele pentru seminar sau 
în jurnalele pentru studiul scripturilor una sau două modalităţi prin care ei vor da dovadă 
de caritate faţă de persoana pe care au ales- o. Invitaţi- i să se roage pentru acest lucru 
săptămâna următoare. Puteți să le oferiţi cursanţilor ocazia de a- şi împărtăşi experienţele 
în zilele care urmează.
Notă. Din cauza duratei acestei lecţii, puteţi face această activitate într- o altă zi, când aveţi 
mai mult timp la dispoziţie.
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Introducere
Continuând să adauge noi scrieri consemnărilor sacre, 
Moroni a inclus o epistolă, sau scrisoare, pe care el 
a primit- o de la tatăl său, Mormon. În acea epistolă, 
Mormon a scris revelaţia pe care a primit- o cu privire la 
motivul pentru care copiii mici nu au nevoie de botez. 

De asemenea, Mormon ne- a învăţat şi despre cum ne 
putem pregăti să trăim în prezenţa lui Dumnezeu. El 
şi- a încheiat epistola exprimându- şi îngrijorarea în legă-
tură cu ticăloşia nefiţilor şi distrugerea lor iminentă.

LECŢIA 157

Moroni 8

Sugestii pentru predare

Moroni 8:1–24
Mormon ne învaţă că pruncii sunt vii în Hristos.
Expuneţi în faţa clasei ilustraţia „Botezul unei fete” (Carte cu picturi inspirate din Evanghelie 
[2009], nr. 104) sau o fotografie de la ceremonia de botez a unui copil de opt ani. Scrieţi, pe 
tablă, următoarea întrebare:

De ce nu sunt copiii botezaţi până la vârsta de opt ani?
Pe măsură ce cursanţii sosesc, invitaţi- i să se uite la ilustraţie şi să se gândească la întreba-
rea de pe tablă.
Când începe ora, spuneţi cursanţilor că, în scrisoarea adresată fiului său Moroni, Mormon 
ne- a învăţat despre salvarea pruncilor. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 
8:4–6 şi rugaţi cursanţii să afle ce lucruri îl îngrijorau pe Mormon. (Puteți să explicaţi că, în 
versetul 6, cuvântul grosolană înseamnă grav, ruşinos sau supărător.)
După ce cursanţii vă spun ce au aflat, rugaţi- i să citească, în gând, Moroni 8:7 şi să identi-
fice ce a făcut Mormon când a aflat de această problemă.
• Ce putem învăţa din exemplul lui Mormon?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 8:8–9 şi rugaţi cursanţii să afle ce răs-
puns a primit Mormon la rugăciunea sa. În timp ce cursanţii vă spun ce au aflat, puteți să 
explicaţi că expresia „blestemul lui Adam” se referă la îndepărtarea lui Adam din prezenţa 
lui Dumnezeu, ca urmare a căderii. Unii oameni cred în mod greşit că fiecare copil se naşte 
cu păcate din cauza căderii. Având în minte această idee greşită, ei cred că pruncii sunt ne-
demni de a fi în prezenţa lui Dumnezeu dacă ei mor fără să fie botezaţi. În timp ce explicaţi 
acest lucru, puteți să rugaţi cursanţii să recite al doilea articol de credinţă. De asemenea, 
puteți să le sugeraţi să facă o corelare între Moroni 8:8–9 şi Articolele de credinţă 1:2.
Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie incompletă: Pocăinţa şi botezul sunt necesare pentru 
toţi aceia care… 
Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 8:10, pentru a căuta cuvintele şi expresiile care 
complezează afirmaţia de pe tablă. După ce cursanţii au oferit răspunsurile lor, completaţi 
afirmaţia astfel: Pocăinţa şi botezul sunt necesare pentru toţi aceia care sunt respon-
sabili şi capabili de a comite un păcat. Puteți să încurajaţi cursanţii să marcheze acele 
expresii din Moroni 8:10 care ne învaţă acest adevăr.
Ar fi de ajutor dacă aţi clarifica faptul că păcatul este „nesupunere voită faţă de poruncile 
lui Dumnezeu” (Ghidul pentru scripturi, „Păcat”, scriptures.lds.org). Citiți următoarea 
declaraţie a vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Noi înţelegem din doctrina noastră că, înainte de vârsta responsabilității, un 
copil nu este «în stare să păcătuiască» (Moroni 8:8). În acest timp, copiii pot 
comite greşeli, chiar unele foarte serioase şi dureroase care trebuie corectate, 
dar faptele lor nu sunt considerate ca fiind păcate” („Sins and Mistakes”, 
Ensign, oct. 1996, p. 65).

Predaţi cu ajutorul 
Spiritului
Domnul a spus: „Şi 
Spiritul vă va fi dat 
vouă prin rugăciunea 
făcută cu credinţă; şi 
dacă nu primiţi Spiritul, 
nu veţi propovădui” 
(D&L 42:14). Rugaţi- vă 
pentru abilitatea de a 
fi îndrumaţi de Duhul 
Sfânt şi oferiţi o atenţie 
deosebită şoaptelor 
Duhului Sfânt în timp ce 
predaţi.
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Împărţiţi cursanţii în două grupe egale. Invitaţi jumătate dintre cursanţi să citească, în gând, 
Moroni 8:11–18 şi cealaltă jumătate să citească, tot în gând, Moroni 8:11, 19–24. (Puteți 
scrie aceste referinţe pe tablă.) Înainte să citească, rugaţi cursanţii din ambele grupe să 
identifice ceea ce Mormon ne- a predat despre botezul pruncilor. După ce cursanţii au avut 
suficient timp pentru a citi, invitaţi câţiva din fiecare grup să vă spună ceea ce au aflat. Pu-
teți folosi câteva dintre următoarele întrebări pentru a- i ajuta pe cursanţi să se gândească 
mai mult la învăţăturile lui Mormon:
• Ce credeţi că înseamnă faptul că pruncii sunt „vii în Hristos”? (Moroni 8:12, 22). (Ei sunt 

mântuiţi prin ispăşirea lui Isus Hristos. Ei nu pot păcătui, pentru că Satana nu are pute-
rea de a ispiti copiii mici. Vezi, de asemenea, Moroni 8:10; D&L 29:46–47). 

• Ce trebuie să facem pentru a deveni vii în Hristos? (Vezi 2 Nefi 25:23–26; Moroni 8:10.)
• Ce putem învăţa din aceste versete despre modul în care copiii mici sunt salvaţi? (Deşi 

cursanţii pot folosi cuvinte diferite, ei trebuie să identifice următorul adevăr: Copiii mici 
sunt salvaţi prin ispăşirea lui Isus Hristos. De asemenea, cursanţii ar putea sublinia 
faptul că pruncii sunt vii în Hristos, că Dumnezeu nu este un Dumnezeu părtinitor 
şi că Dumnezeu nu este schimbător.)

Scrieţi, pe tablă sau pe o foaie de prezentare, următoarele exemple. Invitaţi fiecare cursant 
să aleagă unul dintre ele. Apoi, rugaţi cursanţii să aleagă unul sau două versete din Moroni 
8:8–23 şi să explice cum adevărurile din aceste versete sunt un răspuns pentru îngrijorările 
exprimate în exemplul pe care l- au ales.
Exemplul 1: Ca misionar, întâlneşti un soţ şi o soţie care sunt extrem de trişti deoarece fiica 
lor în vârstă de două luni a murit. Conducătorul bisericii lor le- a spus că pruncii se nasc 
cu păcate din cauza păcatului lui Adam. El spune că, deoarece fiica lor nu a fost botezată 
înainte de a muri, ea nu poate fi salvată.
Exemplul 2: Ai o prietenă care s- a întâlnit cu misionarii şi a venit la biserică cu tine. Ea 
decide că vrea să se alăture Bisericii, dar ezită să se boteze. „Am fost botezată când eram 
copil”, explică ea. „Nu este acest lucru suficient?”
În timp ce cursanţii îşi împărtăşesc gândurile despre cel de- al doilea exemplu, puteți să le 
amintiţi că pocăinţa şi botezul sunt pentru „aceia care sunt responsabili şi capabili să păcă-
tuiască” (Moroni 8:10). Domnul a spus că pruncii încep să devină responsabili în faţa Lui 
la vârsta de opt ani. Revelaţii despre acest adevăr se găsesc în Traducerea lui Joseph Smith, 
Genesa 17:11 şi în Doctrină şi legăminte 68:25–27.

Moroni 8:25–30
Mormon predă ceea ce trebuie să facă aceia care sunt responsabili pentru a 
putea trăi în prezenţa lui Dumnezeu.
Explicaţi că, după ce Mormon l- a învăţat pe Moroni de ce pruncii nu au nevoie de botez, 
el a predat despre motivele pentru care aceia care sunt responsabili au nevoie de botez. 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 8:25–26. Rugaţi cursanţii să urmărească 
în scripturi, pentru a afla ce binecuvântări primesc oamenii care dau dovadă de credinţă, se 
pocăiesc şi se botează.
• Despre ce binecuvântări aţi citit în aceste versete? (În timp ce cursanţii vă împărtăşesc ce 

au aflat, puteți să scrieţi pe tablă răspunsurile lor. Printre răspunsuri s- ar putea regăsi şi 
afirmaţia că pocăinţa, credinţa şi botezul ne aduc iertarea păcatelor, umilinţa şi smerenia 
inimii, vizita Duhului Sfânt, speranţa, iubirea perfectă şi, nu în ultimul rând, binecuvân-
tarea de a trăi în prezenţa lui Dumnezeu.)

În timp ce cursanţii fac o listă cu binecuvântările menţionate în Moroni 8:25–26, puteți să le 
adresaţi următoarele întrebări:
• De ce credeţi că iertarea păcatelor noastre aduce umilinţă şi smerenia inimii?
• Cum pot umilinţa şi smerenia inimii să invite Duhul Sfânt să fie prezent în vieţile noastre?
• De ce ne ajută Duhul Sfânt să ne pregătim să trăim în prezenţa lui Dumnezeu?
• De ce credeţi că trebuie să fim sârguincioşi şi pioşi pentru ca iubirea perfectă să dăinu-

iască în vieţile noastre?
Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie incompletă: Printr- o supunere plină de credinţă faţă de 
porunci, noi putem primi Duhul Sfânt, care ne pregăteşte să…
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Invitaţi cursanţii să identifice expresia din Moroni 8:25–26 care completează acest princi-
piu: Printr- o supunere plină de credinţă faţă de porunci, noi putem primi Duhul Sfânt, 
care ne pregăteşte să trăim în prezenţa lui Dumnezeu.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 8:27 şi rugaţi cursanţii să afle la ce a dus 
mândria nefiţilor. Apoi, rugaţi cursanţii să recitească, în gând, Moroni 8:26 şi Moroni 8:27 şi 
să compare rezultatul umilinţei şi smereniei inimii cu rezultatul mândriei.
Invitaţi un alt cursant să citească, cu glas tare, Moroni 8:28. Evidenţiaţi că, după ce Mormon 
şi- a exprimat îngrijorarea pentru nefiţi, el a spus: „Roagă- te pentru ei, fiul meu, pentru 
ca pocăinţa să vină la ei”. Amintiţi- le cursanţilor despre puterea care poate veni în vieţile 
oamenilor atunci când alţii se roagă pentru ei.
Pentru a încheia lecţia, invitaţi cursanţii să- şi împărtăşească sentimentele despre puterea 
pe care o are ispăşirea de a salva copiii mici şi de a ne salva pe noi toţi, pe măsură ce ne 
străduim să fim credincioşi legămintelor.

Comentarii şi informaţii generale
Moroni 8:8. „Blestemul lui Adam este luat de pe 
ei prin Mine”

Unii oameni cred că, din cauza căderii lui Adam şi a 
Evei, copiii nou-născuţi vin pe lume întinaţi de păcat. 
Preşedintele Joseph Fielding Smith a explicat că această 
învăţătură este falsă:

„Toţi cei care cred că omul, da, chiar şi pruncii nou- 
născuţi, sunt întinaţi de «păcatul originar», (cu alte 
cuvinte, greşeala lui Adam), neagă binecuvântările sân-
gelui ispăşitor al lui Isus Hristos. Biblia (dar şi scriptura 
modernă) ne învaţă că Isus Hristos este cu siguranţă 
Mântuitorul omenirii de la cădere. El a plătit datoria pe 
care omenirea a moştenit- o din cauza greşelii lui Adam. 
Datoria pusă pe sufletele noastre a fost plătită în 
totalitate. Nu a lăsat nicio fărâmă de pedeapsă care să 
necesite o faptă făcută de sau în numele oricărei fiinţe 
vii, pentru a se elibera pe sine de «păcatul originar». 
Doctrina conform căreia pruncii vin pe lume purtând 
blestemul «[păcatului] originar» este o doctrină îngrozi-
toare în faţa lui Dumnezeu şi neagă măreţia şi miloste-
nia ispăşirii. (Vezi Moroni, capitolul 8.)” (Church History 
and Modern Revelation: A Course of Study for the 
Melchizedek Priesthood Quorums, 4 vol. [1949], 4:99).

Moroni 8:8–24. Botezul pruncilor

Profetul Joseph Smith ne- a învăţat că pruncii nu au 
nevoie de botez:

„«Credem [noi] în botezul pruncilor?» …Nu… Deoarece 
nu este scris nicăieri în Biblie… Botezul este pentru ier-
tarea păcatelor. Copiii nu au păcate… Copiii sunt toţi vii 
în Hristos şi toţi cei mai în vârstă sunt vii prin credinţă şi 
pocăinţă” (History of the Church, 5:499).

Preşedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, a relatat despre misionarii cu timp 

deplin, care au putut să aline o mamă care era îndure-
rată de moartea fiului ei tânăr:

„Doi misionari slujeau în munţii din sudul Statelor 
Unite. Într- o zi, de pe vârful unui deal, au văzut oameni 
care se adunau într- o vale la poalele dealului. Misionarii 
nu aveau multe persoane cărora să le predea, aşa că au 
mers spre acel loc.

Un băieţel se înecase şi urma să aibă loc înmormân-
tarea. Părinţii îl chemaseră pe preot pentru a vorbi la 
înmormântarea fiului lor. Misionarii au stat mai în spate 
în timp ce acest preot ambulant s-a uitat la tată şi la 
mamă şi şi- a început predica. Dacă părinţii se aştep-
tau să primească alinare de la acest preot, urmau a fi 
dezamăgiţi.

El i- a certat dur că nu botezaseră copilul. Ei amânaseră 
dintr- un motiv sau altul şi acum era prea târziu. El le- a 
spus fără menajamente că băieţelul lor ajunsese în 
iad. Era vina lor. Ei erau de vină pentru chinurile sale 
veşnice.

După ce predica s- a terminat şi mormântul a fost 
acoperit, vârstnicii s- au apropiat de părinţii îndureraţi. 
«Noi suntem slujitorii Domnului», i- au spus mamei «şi 
am venit cu un mesaj pentru dumneavoastră». În timp 
ce părinţii ascultau, vârstnicii au citit din revelaţii şi 
şi- au depus mărturia despre restaurarea cheilor pentru 
mântuirea atât a celor vii, cât şi a celor morţi.

Îl compătimesc pe acel preot. El făcea tot ce putea 
cu lumina şi cunoaşterea pe care le avea. Dar el ar fi 
trebuit să poată oferi mai mult. Există plenitudinea 
Evangheliei.

Vârstnicii au venit în calitate de mângâietori, învăţători, 
slujitori ai Domnului, slujitori autorizaţi ai lui Isus Hris-
tos” („Şi le va mâna un copilaş”, Ensign sau Liahona, 
mai 2012, p. 7).
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Introducere
În ultima epistolă scrisă fiului său Moroni, Mormon 
deplânge starea de ticăloşie a nefiţilor. El l- a îndemnat 
pe Moroni să slujească cu sârguinţă pentru a- i ajuta pe 
nefiţi să se pocăiască. De asemenea, Mormon a povestit 

despre suferinţele poporului, cauzate de ticăloşia lui. 
În pofida stării corupte a oamenilor săi, el l- a încurajat 
pe Moroni să aibă credinţă în Isus Hristos şi să aibă spe-
ranţă în promisiunea vieţii veşnice.

LECŢIA 158

Moroni 9

Sugestii pentru predare

Moroni 9:1–20
Mormon se plânge de ticăloşia nefiţilor şi lamaniţilor.
Rugaţi cursanţii să se gândească dacă au încercat vreodată să ajute pe cineva şi ajutorul le- a 
fost refuzat.
• Cum ar putea reacţiona unii oameni atunci când bunele lor intenţii sunt respinse în mod 

repetat de aceia pe care ei încearcă să îi ajute?
Explicaţi cursanţilor că în Moroni 9 se găseşte o scrisoare scrisă de profetul Mormon fiului 
său Moroni. Invitaţi- i să afle cum l- a încurajat Mormon pe fiul său.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 9:1. Rugaţi cursanţii să urmărească în 
scripturi, căutând cuvântul pe care Mormon l- a folosit pentru a descrie situaţia nefiţilor. 
După ce cursanţii au răspuns, puteți să explicaţi faptul că acest cuvânt, supărător, se referă 
la ceva care este foarte dureros, neplăcut sau întristător.
Scrieţi, pe tablă, următoarele referinţe scripturale: Moroni 9:2–5; Moroni 9:7–10; Moroni 
9:16–19. Împărţiţi cursanţii în trei grupe. Desemnaţi fiecare grup să citească unul dintre fra-
gmentele din scriptură scrise pe tablă, pentru a afla lucrurile supărătoare pe care Mormon 
le- a descris. Invitaţi un cursant din fiecare grup să vă spună ce a aflat grupul său. (În cazul 
în care cursanţii cărora li s- a desemnat să citească Moroni 9:2–5 nu menţionează mânia, 
puteți să le spuneţi despre rolul pe care mânia l- a avut în evenimentele teribile descrise de 
Mormon.)
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, Moroni 7:12–15, 20. Rugaţi cursanţii 
să caute motivele pentru care Mormon era întristat de situaţia poporului său. Pentru a- i 
ajuta pe cursanţi să analizeze aceste versete, adresaţi- le următoarele întrebări:
• Ce credeţi că înseamnă să fii „fără civilizaţie”? (Moroni 9:11). (Să te porţi necivilizat – 

fără rafinament sau reţinere; să nu ai respect pentru alte persoane; să desconsideri legile 
care guvernează societatea.)

• Ce credeţi că înseamnă să fii „fără de principii”? (Moroni 9:20). (Să trăieşti fără stan-
darde şi fără să onorezi sau să respecţi poruncile lui Dumnezeu.)

• Ce credeţi că înseamnă să fii „fără […] simţiri”? (Moroni 9:20). (Să fii cu inima împietrită 
faţă de Spiritul Domnului şi faţă de lumina lui Hristos şi să nu faci diferenţa dintre bine 
şi rău.)

• Ce lucruri ne arată că, în lumea de astăzi, unii oamenii sunt fără civilizaţie, fără de princi-
pii şi simţiri?

Puteți să subliniaţi că Mormon a spus că poporul său a căzut într- o stare de ticăloşie în 
doar câţiva ani (vezi Moroni 9:12).
Explicaţi că, asemenea profetului naţiunii iarediţilor, Eter, Mormon a văzut cum mânia 
şi ticăloşia au pus stăpânire pe poporul său. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, 
Moroni 9:4. Rugaţi cursanţii să urmărească în scripturi şi să asculte care era temerea lui 
Mormon în ceea ce îi priveşte pe nefiţi. (El se temea că „Spiritul Domnului [încetase] să se 
mai străduiască cu ei.”)

Învăţături care edifică
Atunci când hotărâţi ce 
să predaţi din scriptură 
şi cum să predaţi, alegeţi 
adevăruri şi metode 
de predare care să- i 
edifice pe cursanţi şi să 
le permită să fie înălţaţi 
spiritual prin intermediul 
Duhului Sfânt.
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• Mormon a menţionat că el „[lucra] cu [poporul lui] fără oprire”. De ce Mormon sau un 
conducător al Bisericii de astăzi ar continua să lucreze cu oamenii care se înfurie sau au 
inima împietrită faţă de cuvintele lui Dumnezeu?

Scrieţi, pe tablă, următorul adevăr: Noi trebuie să lucrăm cu sârguinţă în slujba lui 
Dumnezeu, chiar dacă aceia cărora le slujim nu reacţionează în mod pozitiv. Explicaţi 
că acest lucru este adevărat chiar şi când oamenii cărora le slujim au comis păcate grave. 
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 9:6. Rugaţi cursanţii să urmărească în 
scripturi, pentru a căuta motivele pentru care noi trebuie să lucrăm cu sârguinţă în slujba 
lui Dumnezeu, chiar dacă aceia cărora le slujim nu reacţionează în mod pozitiv. După ce 
cursanţii vă spun ce au aflat, prezentaţi- le următoarele situaţii (sau creaţi dumneavoastră 
câteva) pentru a- i ajuta să se gândească la modul în care acest adevăr ar putea fi pus în 
practică în vieţile lor. Invitaţi unul sau mai mulţi cursanţi să explice cum ar pune ei în prac-
tică adevărul scris pe tablă în fiecare situaţie pe care o prezentaţi.
 1. Ca preşedintă a clasei tale de Tinere Fete, eşti responsabilă pentru alte cinci tinere fete 

din episcopia ta. Una dintre aceste fete nu a venit la întâlnirile sau activităţile Bisericii de 
mai bine de un an. După ce în ultimele trei luni ai invitat- o personal să vină la Biserică, 
ea tot nu a venit la nicio întâlnire sau activitate.

 2. Ca învăţător de acasă, lucrezi cu sârguinţă pentru a sluji fiecăreia dintre familiile care 
ţi- au fost desemnate. Totuşi, de câteva luni, una dintre familii nu ţi- a răspuns la telefon 
sau nu ţi- a deschis uşa atunci când ai dorit s- o vizitezi.

 3. Simţi că ar trebui să inviţi un bun prieten să se întâlnească cu misionarii. El îţi refuză 
invitaţia, dar simţi că ar trebui să îl inviţi din nou.

Împărtăşiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie, 
care ne- a încurajat să perseverăm în eforturile noastre de a lucra cu copiii lui Dumnezeu. 
Rugaţi cursanţii să asculte tot ce îi poate motiva să lucreze cu sârguinţă pentru a- i ajuta pe 
alţii.

„Este un legământ pe care- l facem cu Dumnezeu de a ţine toate poruncile 
Sale şi de a sluji aşa cum ar face- o El dacă ar fi prezent. Viaţa trăită conform 
acestui standard clădeşte tăria de care vom avea nevoie pentru a îndura până 
la sfârşit.
Învăţători deosebiţi din cadrul preoţiei mi- au arătat cum să clădesc acea 
tărie: aceasta rezidă în formarea obiceiului de a depăşi oboseala şi teama care 

v- ar putea face să vă gândiţi să renunţaţi. Cei mai deosebiţi mentori ai Domnului mi- au 
arătat că puterea de a rămâne spiritual rezultă din depăşirea punctului în care alţii ar face o 
pauză…
Vă promit că, dacă veţi face tot ce vă stă în putinţă, Dumnezeu vă va da mai multă tărie 
şi înţelepciune”(„Pregătirea în cadrul preoţiei: «Am nevoie de ajutorul tău»”, Ensign sau 
Liahona, nov. 2011, p. 58–59).
• Ce ne- a învăţat preşedintele Eyring care să ne motiveze pentru a lucra cu sârguinţă în 

slujba Domnului, indiferent de modul în care sunt primite eforturile noastre?
Citiţi următoarea poveste spusă de vârstnicul Mervyn B. Arnold, din Cei Şaptezeci, despre 
un conducător al preoţiei care a lucrat cu sârguinţă cu un tânăr băiat, chiar dacă el a fost 
respins în repetate rânduri. Invitaţi cursanţii să fie atenţi la ceea ce tânărul băiat a văzut, în 
cele din urmă, la conducătorul preoţiei.
„Ca membru al preşedinţiei de ramură Fortaleza, Brazilia, fratele Marques şi ceilalţi con-
ducători ai preoţiei au făcut un plan pentru reactivarea celor care erau mai puţin activi în 
ramura lor. Printre cei care erau mai puţin activi se afla un tânăr numit Fernando Araujo. 
Recent am vorbit cu Fernando şi mi- a spus povestea lui:
«Duminicile dimineaţa, eram implicat în competiţiile de surf şi am încetat să merg la 
adunările Bisericii. Într- o duminică dimineaţa, fratele Marques a bătut la uşa mea şi a 
întrebat- o pe mama, care nu este membră, dacă putea să vorbească cu mine. Când ea i- a 
spus că dormeam, el i- a cerut permisiunea să mă trezească. El mi- a spus: ‚Fernando, ai 
întârziat la Biserică!’ Neascultând scuzele mele, el m- a luat la Biserică.
În duminica următoare, s- a întâmplat acelaşi lucru, aşa că în a treia duminică m- am hotărât 
să plec mai devreme ca să- l evit. În momentul în care am deschis poarta, l- am găsit şezând 
în maşina lui, citind scripturile. Când m- a văzut, a spus: ‚Bravo! Te- ai trezit devreme. Astăzi 
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vom merge să găsim alt tânăr!’ Am spus că nu este alegerea mea, dar el a replicat: ‚Putem 
vorbi despre asta mai târziu’.
Nici după opt duminici n- am putut scăpa de el, aşa că m- am hotărât să dorm la un prieten. 
În dimineaţa următoare eram la plajă, când am văzut un bărbat îmbrăcat în costum şi cu 
cravată mergând către mine. Când am văzut că era fratele Marques, am alergat în apă. 
Deodată, am simţit mâna cuiva pe umăr. Era fratele Marques, în apă până la piept! M- a 
luat de mână şi mi- a spus: ‚Ai întârziat! Hai să mergem’. Când m- am opus argumentând 
că nu aveam haine cu care să mă îmbrac, el a răspuns: ‚Sunt în maşină’.
În ziua aceea, pe când ieşeam din ocean, am fost mişcat de sincera dragoste şi grijă a 
fratelui Marques pentru mine… Fratele Marques nu a făcut doar să mă ducă la Biserică 
cu maşina – cvorumul s- a asigurat ca eu să rămân activ. Membrii cvorumului au planificat 
activităţi care m- au făcut să mă simt necesar şi dorit, am primit o chemare şi ei au devenit 
prietenii mei»” („Întăriţi- vă fraţii”,Ensign sau Liahona, mai 2004, p. 46–47).
Explicaţi că, în calitate de membri ai Bisericii, noi toţi avem responsabilităţi importante pe 
care trebuie să le îndeplinim în această viaţă. Exemplele lui Mormon, Moroni şi ale fratelui 
Marques ne pot încuraja să îndeplinim aceste responsabilităţi atunci când suntem descura-
jaţi sau vedem că suntem respinşi de cei cărora trebuie să le slujim.

Moroni 9:21–26
Mormon îl încurajează pe Moroni să fie credincios.
Invitaţi cursanţii să dea exemple de evenimente recente care s- au petrecut în comunitatea 
lor, naţiunea lor sau în lume, care ar putea să îi facă pe oameni să se simtă descurajaţi.
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 9:21–22, 25–26. Rugaţi- i să caute ce sfat i- a 
oferit Mormon lui Moroni în legătură cu ceea ce el trebuia să facă în situaţia sa descu-
rajantă. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să analizeze aceste versete, adresaţi- le următoarele 
întrebări:
• În aceste versete, ce cuvinte sau expresii indică ceea ce Mormon a simţit faţă de fiul său, 

Moroni?
• Ce a sugerat Mormon că trebuia „să trăiască în mintea [lui Moroni] pentru totdeauna”? 

(Moroni 9:25). Cum ne- ar putea ajuta faptul că ne amintim de Salvator şi de ispăşirea Sa 
să depăşim momentele în care suntem descurajaţi sau înconjuraţi de ticăloşie?

• Ce putem învăţa din aceste versete despre cum să reacţionăm în faţa greutăţilor şi 
ticăloşiei care ne- ar putea înconjura? (Deşi cursanţii ar putea răspunde folosind cuvinte 
diferite, ele trebuie să exprime faptul că, dacă avem credinţă în Isus Hristos, El ne va 
ridica chiar şi atunci când greutăţile şi ticăloşia ne vor înconjura. Puteţi scrie acest 
principiu pe tablă şi puteţi sugera cursanţilor să îl scrie în scripturile lor.)

• Ce experienţe din viaţa voastră sau din viaţa celor apropiaţi vouă demonstrează că acest 
principiu este adevărat?

Încurajaţi cursanţii să se gândească la moduri în care ei ar putea să fie mai credincioşi şi să 
se gândească mai mult la Isus Hristos, chiar şi atunci când sunt descurajaţi sau înconju-
raţi de ticăloşie. Depuneţi mărturie despre puterea pe care aţi primit- o pentru că aţi avut 
credinţă în Isus Hristos.
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Moroni 10:1–7
Moroni ne îndeamnă să obţinem o mărturie despre Cartea lui Mormon şi despre 
Isus Hristos.
Înainte ca lecţia să înceapă, desenaţi pe tablă o boltă cu o cheie de boltă (puteți să faceţi 
referire la ilustraţia folosită în lecţia 4). Începeţi lecţia făcând referire la ilustraţie.
• Care este scopul unei chei de boltă dintr- o boltă?
• Care este asemănarea dintre o cheie de boltă şi Cartea lui Mormon? (Dacă cursanţii au 

nevoie de ajutor pentru a răspunde la această întrebare, puteți să le sugeraţi să citească 
afirmaţia profetului Joseph Smith din al şaselea paragraf din introducerea Cărţii lui 
Mormon.)

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, ultimul paragraf din introducerea Cărţii lui Mor-
mon. Înainte ca ei să citească, rugaţi- i să caute trei adevăruri pe care o persoană le poate 
cunoaşte dacă obţine o mărturie despre Cartea lui Mormon.
• Aşa cum o boltă este susţinută de o cheie de boltă, ce alte părţi ale mărturiilor noastre 

sunt întărite prin dobândirea unei mărturii despre Cartea lui Mormon?
• De ce este important ca fiecare persoană să dobândească propria ei mărturie despre 

Cartea lui Mormon?
Rezumaţi Moroni 10:1–2, explicând că, înainte cu aproape 1.400 de ani ca profetul Joseph 
Smith să primească plăcile de aur, Moroni a încheiat însemnările tatălui său scriind un 
îndemn final pentru aceia care vor primi Cartea lui Mormon în zilele din urmă. (Ar putea fi 
util să explicaţi că acest cuvânt, îndemn, înseamnă să încurajezi sau să dai un impuls cuiva. 
Acest cuvânt apare de opt ori în Moroni 10.)
Explicaţi că Moroni i- a îndemnat pe toţi cei care primesc Cartea lui Mormon să dobân-
dească o mărturie despre adevărul şi divinitatea acesteia. Invitaţi cursanţii să citească, în 
gând, Moroni 10:3–4 şi să caute expresiile care descriu care sunt cerinţele pentru a dobândi 
o mărturie despre Cartea lui Mormon prin intermediul Duhului Sfânt. Puteți să le suge-
raţi să marcheze aceste expresii pe măsură ce le găsesc. Pe măsură ce cursanţii vă spun 
expresiile pe care le- au identificat, scrieţi aceste expresii pe tablă. Răspunsurile lor trebuie 
să includă următoarele expresii:

„[Citiţi] aceste lucruri”
„Să vă aduceţi aminte cât de bun a fost Domnul”
„Să cântăriţi în inimile voastre”
„Să întrebaţi cu inima sinceră, cu intenţie adevărată, având credinţă în Hristos”

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine ce trebuie să facă cineva pentru a dobândi 
o mărturie de la Duhul Sfânt despre adevărul Cărţii lui Mormon, folosiţi următoarele idei 
pentru predare pentru a discuta fiecare dintre cerinţele pe care Moroni le- a predat.

Depuneţi- vă mărturia
Profitaţi de cât mai 
multe ocazii de a vă 
depune mărturia despre 
Isus Hristos, Evanghelia 
Sa şi Cartea lui Mormon. 
De asemenea, încurajaţi 
cursanţii să îşi depună 
mărturia. Depunerea 
unei mărturii binecuvân-
tează persoana care face 
acest lucru şi poate întări 
credinţa şi mărturiile 
altora.

Introducere
Moroni îi îndeamnă pe lamaniţi şi pe alţii care vor citi 
mărturia sa să îl roage pe Dumnezeu să le confirme 
adevărul cuvintelor sale. El a propovăduit că Dumnezeu 
va arăta adevărul despre Cartea lui Mormon şi despre 
realitatea lui Isus Hristos prin puterea Duhului Sfânt. 
Moroni a declarat, de asemenea, că el ne va întâlni în 
faţa scaunului de judecată al lui Dumnezeu, unde Însuşi 

Domnul va confirma adevărul cuvintelor lui Moroni. 
(Notă. Puteți ca la sfârşitul lecţiei să le permiteţi cur-
sanţilor să îşi împărtăşească mărturiile despre Cartea lui 
Mormon. Pentru a vă asigura că veţi avea timp sufi-
cient, alegeţi, rugându- vă, părţile acestei lecţii care vor 
fi cel mai de folos cursanţilor dumneavoastră.)

LECŢIA 159

Moroni 10:1–7, 27–29
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1. „[Citiţi] aceste lucruri”
Moroni ne- a invitat să „[citim] aceste lucruri” sau să citim Cartea lui Mormon. Invitaţi un 
cursant să citească, cu glas tare, următoarea poveste spusă de vârstnicul Tad R. Callister, din 
Cvorumul celor Şaptezeci, despre modul în care i- a fost de folos unei tinere fete faptul că a 
citit Cartea lui Mormon:
„O fată de 14 ani… a spus că discutase despre religie cu una dintre prietenele 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 este cititul Cărţii lui Mormon esenţial pentru obţinerea unei mărturii despre ade-

vărul ei?
• Cum v- a întărit citirea Cărţii lui Mormon în acest an mărturia despre ea şi adevărurile pe 

care le propovăduieşte.

2. „[Aduceţi-vă] aminte cât de bun a fost Domnul”
Moroni ne- a învăţat că cei care citesc Cartea lui Mormon şi au dorinţa de a şti dacă este 
adevărată ar trebui să „[îşi aducă] aminte cât de bun a fost Domnul” (Moroni 10:3). Expli-
caţi că recunoaşterea şi amintirea cazurilor în care Domnul a dat dovadă de milă ne poate 
înmuia inimile şi ne poate pregăti să simţim influenţa Duhului Sfânt. Un sens al cuvântului 
milă este compasiune. Invitaţi cursanţii să se gândească la un moment în care au simţit 
mila sau compasiunea Domnului în viaţa lor sau au recunoscut- o în viaţa unei persoane pe 
care o cunosc.
Invitaţi cursanţii să împărtăşească exemple din Cartea lui Mormon despre mila Domnului, 
care au fost importante pentru ei.
• Cum credeţi că faptul de a-şi aminti de mila Domnului poate ajuta o persoană să fie 

receptivă faţă de Duhul Sfânt şi să primească o mărturie despre Cartea lui Mormon?
• La ce dovezi legate de mila Domnului aţi fost martori în viaţa voastră?
• Ce simţiţi atunci când vă amintiţi de mila de care Domnul a dat dovadă în viaţa voastră?

3. „[Cântăriţi mila Domnului] în inimile voastre”
Moroni ne- a învăţat că noi trebuie să cântărim mila Domnului în inimile noastre. Explicaţi 
că a cântări modalităţile în care Domnul a fost milos cu alţii şi cu noi înşine ne pregăteşte 
să primim influenţa Duhului Sfânt. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă cum se poate 
întâmpla acest lucru, invitaţi un cursant să citească următoarea explicaţie dată de vârstnicul 
Marvin J. Ashton, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Dicţionarele spun că a cântări/a medita înseamnă a judeca, a gândi profund 
despre ceva, a chibzui, a cugeta…
Meditând, noi oferim Spiritului ocazia de a ne îndemna și 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).
• În timpul studiului Cărţii lui Mormon, cum v- a ajutat cântărirea lucrurilor să simţiţi 

influenţa Duhului Sfânt?
• Ce putem face pentru a cântări mai consecvent în timp ce studiem scripturile?
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4. „[Întrebaţi] cu inima sinceră, cu intenţie adevărată, având credinţă în [Isus] 
Hristos”
Moroni ne- a învăţat că, dacă vrem să primim o mărturie despre adevărul Cărţii lui Mor-
mon, noi trebuie să Îl întrebăm pe Dumnezeu „cu inima sinceră, cu intenţie adevărată, 
având credinţă în [Isus] Hristos”. Explicaţi că a te ruga cu sinceritate şi cu intenţie adevă-
rată înseamnă că noi „[intenţionăm] să [acţionăm] conform răspunsului pe care [l- am] 
primit de la Dumnezeu” (Predicaţi Evanghelia Mea: un ghid pentru slujirea misionară [2004], 
p. 115). Puteți să împărtăşiţi următoarea poveste, în care un om s- a rugat cu intenţie adevă-
rată pentru a obţine o mărturie despre adevărul Cărţii lui Mormon:
„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».
Nu am avut o manifestare spectaculoasă, dar am avut un sentiment de pace şi m- am cul-
cat. 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” 
(Rodolfo Armando Pérez Bonilla, „Cum ştiu eu”, Liahona, oct. 2011, p. 64).
Invitaţi cursanţii să caute în Moroni 10:4 şi să identifice ce va face Dumnezeu pentru cei 
care vor face ceea ce i- a îndemnat Moroni.
• Ce le- a promis Moroni celor care vor căuta să obţină o mărturie despre Cartea lui Mor-

mon în modul în care el a sugerat?
• În ce moduri ar putea Duhul Sfânt să ne mărturisească despre adevărul Cărţii lui 

Mormon? (Asiguraţi- vă că este înţeles de cursanţi faptul că majoritatea revelaţiilor nu 
vin într- un mod spectaculos. În timp ce unele persoane pot avea experienţe spirituale 
copleşitoare, majoritatea va simţi ceva mai liniştit şi subtil, precum un sentiment cald sau 
calm sau o asigurare. De asemenea, puteți explica faptul că, pe măsură ce noi citim scrip-
turile, Spiritul ar putea să mărturisească despre adevărul lucrurilor pe care le citim. Apoi, 
când noi vom cere în mod precis să ştim despre adevărul Cărţii lui Mormon, Spiritul va 
confirma mărturiile pe care deja le- am primit.)

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 10:5–7. Rugaţi cursanţii să urmărească 
în scripturi şi să identifice ce a mai promis Moroni că putem cunoaşte prin intermediul Du-
hului Sfânt. Subliniaţi că Moroni 10:4–5 este un fragment care conţine o scriptură de bază. 
Puteți să îi încurajaţi pe cursanţi să marcheze acest fragment într- un mod distinct pentru 
a- l putea găsi cu uşurinţă.
• Ce putem învăţa din Moroni 10:3–7? (Cursanţii pot folosi cuvinte diferite, dar ei trebuie 

să identifice următorul principiu: Dacă îi cerem lui Dumnezeu cu credinţă şi cu in-
tenţie adevărată, noi putem primi o mărturie despre Cartea lui Mormon şi despre 
Isus Hristos prin intermediul Duhului Sfânt.)

Invitaţi cursanţii să scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul scriptu-
rilor un ţel legat de ceea ce vor face pentru a obţine sau pentru a- şi întări mărturiile despre 
Cartea lui Mormon. Încurajaţi- i să pună în practică principiul predat în Moroni 10:4.

Moroni 10:27–29
Moroni depune mărturie că se va întâlni cu noi în faţa scaunului de judecată al 
lui Dumnezeu.
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 10:27–29. Invitaţi cursanţii să se gân-
dească cum ar răspunde ei la întrebarea care se găseşte în Moroni 10:27. Depuneţi mărturie 
că aceia care au primit Cartea lui Mormon vor răspunde în faţa lui Dumnezeu pentru 
felul în care o vor trata.

Moroni 10:4–5 
este un fragment care 
conţine scriptură de 
bază. Folosiţi ideea de 
predare a scripturii de 
bază de la sfârşitul 
lecţiei pentru a- i ajuta 
pe cursanţi să memoreze 
acest fragment.
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La sfârşitul acestei lecţii, alocaţi suficient timp pentru a invita cursanţii să îşi împărtăşească 
mărturiile despre Cartea lui Mormon. Puteți să vă depuneţi mărturia despre Cartea lui 
Mormon. Asiguraţi cursanţii că, pe măsură ce vor continua să studieze Cartea lui Mormon 
de- a lungul vieţii lor, credinţa lor în Isus Hristos şi în Evanghelia Sa va creşte.

Scriptură de bază – Moroni 10:4–5
Cursanţii care memorează Moroni 10:4–5 vor fi mai bine pregătiţi pentru a împărtăşi altora 
un mesaj din Cartea lui Mormon. Scrieţi fragmentul pe tablă şi rugaţi cursanţii să- l citească, 
cu glas tare, în clasă. Ştergeţi şase cuvinte şi apoi rugaţi cursanţii să citească din nou frag-
mentul iar, în timp ce ei citesc, dumneavoastră completaţi cuvintele lipsă. Continuaţi până 
când aproape tot sau chiar tot fragmentul este şters.
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Introducere
După ce a predat despre cum se obţine o mărturie 
despre adevărul tuturor lucrurilor cu ajutorul Duhu-
lui Sfânt, Moroni i- a îndemnat pe toţi cei care vor citi 
cuvintele sale să primească şi să recunoască darurile 

spirituale. Moroni a încheiat consemnarea Cărţii lui 
Mormon îndemnând toţi oamenii să vină la Isus Hristos, 
să obţină fiecare dar bun pe care El îl oferă şi să se per-
fecţioneze cu ajutorul Lui.

LECŢIA 160

Moroni 10:8–26, 30–34

Sugestii pentru predare

Moroni 10:8–26
Moroni propovăduieşte despre darurile Spiritului şi despre scopul lor în lucrarea 
Domnului.
Invitaţi cursanţii să se gândească la un moment din viaţa lor în care Tatăl Ceresc i- a ajutat 
să facă ceva ce nu ar fi reuşit să facă singuri. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 
10:8 şi să caute expresia care descrie abilităţile spirituale sau binecuvântările pe care Dum-
nezeu le oferă celor credincioşi („darurile lui Dumnezeu”). Explicaţi faptul că noi facem 
referire la aceste daruri ca fiind daruri ale Spiritului sau daruri spirituale.
• Potrivit celor relatate în Moroni 10:8, de ce oferă Dumnezeu daruri ale Spiritului copii-

lor Săi? (După ce cursanţii răspund, scrieţi pe tablă următorul adevăr: Dumnezeu oferă 
daruri ale Spiritului spre binele copiilor Săi. Puteți explică faptul că, în acest context, 
binele înseamnă a binecuvânta sau a ajuta.)

Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 10:9–16 şi să afle care sunt darurile lui Dum-
nezeu pe care Moroni le- a descris în aceste versete. Puteți să le sugeraţi cursanţilor să 
marcheze ceea ce vor afla.
• Ce daruri ale Spiritului aţi identificat în aceste versete? (În timp ce cursanţii răspund, 

puteți să scrieţi răspunsurile lor pe tablă.)
• Ce exemple de astfel de daruri aţi văzut în Biserică?
• Când aţi văzut oameni primind binecuvântări deoarece alţii şi- au folosit darurile spiri-

tuale? (Puteți să împărtăşiţi un exemplu pe care l- aţi văzut.)
• Cum pot darurile Spiritului să facă bine persoanei care le- a primit?
Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni 10:19, 24. Rugaţi cursanţii să urmă-
rească în scripturi şi să caute ce ne- ar putea împiedica să primim şi să recunoaştem darurile 
spirituale.
• Cum aţi descoperit că poate fi împiedicată primirea şi recunoaşterea darurilor spirituale?
• De ce credeţi că oamenii care nu au credinţă nu pot recunoaşte sau primi puterea sau 

darurile lui Dumnezeu?
Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 10:25–26 şi să afle ce se va întâmpla cu cei 
care vor respinge darurile şi puterea lui Dumnezeu. Rugaţi- i să vă spună ce au aflat.
Invitaţi câţiva cursanţi să citească, pe rând, cu glas tare, din Moroni 10:20–23. Rugaţi cur-
sanţii să urmărească în scripturi, pentru a afla care sunt binecuvântările pentru cei care au 
credinţă, nădejde şi caritate. (Înainte ca un cursant să citească, puteți să explicaţi că expresia 
„potrivite pentru Mine” din Moroni 10:23 se referă la lucrurile care sunt în armonie cu 
voinţa Domnului.)
• Ce binecuvântări a spus Moroni că vor primi cei care au credinţă, nădejde şi caritate?
În timp ce cursanţii răspund la întrebare, scrieţi pe tablă următorul principiu: Dacă avem 
credinţă, noi vom putea face ceea ce Salvatorul doreşte să facem. Puteți să le sugeraţi să 
marcheze acest principiu în Moroni 10:23.

Iubiţi- vă cursanţii
Atunci când vă arătaţi 
dragostea şi grija pentru 
cursanţii dumneavoas-
tră, reflectaţi dragostea 
pe care Dumnezeu o 
are pentru ei. Când veţi 
încheia acest studiu, cău-
taţi să ajutaţi cursanţii să 
ştie că ei sunt fii şi fiice 
iubite ale lui Dumnezeu.
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• Care credeţi că ar putea să fie legătura dintre cele două principii scrise pe tablă? (Dacă 
avem credinţă, Dumnezeu ne va oferi darurile de care avem nevoie pentru a putea face 
lucrarea pe care El doreşte să o facem.)

• Cum vă poate ajuta, acum sau în viitor, faptul că ştiţi aceste două principii?
Scrieţi, pe tablă, următoarele afirmaţii incomplete. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să vadă că 
promisiunea care se găseşte în Moroni 10:23 a fost îndeplinită sau ar putea fi îndeplinită 
în viaţa lor, oferiţi- le câteva minute să completeze una dintre afirmaţii în caietele pentru 
seminar sau jurnalele pentru studiul scripturilor:

Am constatat că promisiunea din Moroni 10:23 a fost îndeplinită când…
Promisiunea care se găseşte în Moroni 10:23 mă poate ajuta când…

După ce le- aţi acordat suficient timp, invitaţi cursanţii să împărtăşească unui coleg ceea ce 
au scris.

Moroni 10:30–34
Moroni îi invită pe toţi să vină la Isus Hristos şi să se perfecţioneze pentru El.
Scrieţi cuvântul perfecţiune pe tablă. Sub el, scrieţi posibil sau imposibil ?
Invitaţi cursanţii să- şi împărtăşească gândurile legate de întrebarea de pe tablă. După o 
scurtă discuţie, rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 12:48.
• Care a spus Salvatorul că este scopul final al fiecăruia dintre noi? (Să devenim prefecţi.) 

Cum poate fi acest lucru posibil?
După ce cursanţii îşi împărtăşesc părerile, invitaţi un cursant să citească următoarea expli-
caţie dată de preşedintele James E. Faust, din Prima Preşedinţie:

„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).
Explicaţi că, în cele din urmă, noi vom deveni perfecţi, deşi perfecţiunea nu 
poate fi obţinută în această viaţă. Moroni ne- a învăţat ce putem face pentru a 

deveni perfecţi prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos. Desenaţi pe tablă următorul tabel, 
omiţând răspunsurile din paranteze.

Ce trebuie să fac… Ce ne promite Dumnezeu…

(Răspunsurile lor ar putea să includă urmă-
toarele afirmaţii: noi trebuie să venim la Isus 
Hristos, să căutăm şi să primim daruri bune, 
să evităm darurile rele şi lucrurile necurate, să 
ne lepădăm de orice necredinţă şi să Îl iubim 
pe Dumnezeu cu toată puterea, mintea şi tăria 
noastră.)

(Răspunsurile lor ar putea să includă următoa-
rele afirmaţii: el va îndeplini toate legămintele 
Sale, harul Său va fi destul pentru noi, noi vom 
fi perfecţi în Isus Hristos, noi vom primi harul 
lui Dumnezeu, noi vom fi sfinţiţi şi vom primi 
iertarea păcatelor noastre şi vom deveni sfinţi, 
fără de pată.)

Rugaţi cursanţii să caute în Moroni 10:30–33 expresiile care descriu ce trebuie să facem şi 
ce ne promite Dumnezeu că va face pentru a ne ajuta să devenim puri şi perfecţi. Invitaţi 
un cursant să scrie răspunsurile cursanţilor în coloanele potrivite ale tabelului. Subliniaţi 
faptul că termenul har se referă la ajutorul şi puterea divină pe care le primim datorită 
ispăşirii lui Isus Hristos.
• Ce afirmaţie aţi scrie voi sub acest tabel pentru a rezuma ceea ce Moroni ne- a învăţat de-

spre cum să devenim puri şi perfecţi? (Deşi cursanţii pot folosi cuvinte diferite, răspunsul 
lor trebuie să exprime următorul adevăr: Pe măsură ce venim la Isus Hristos, noi 
putem fi purificaţi şi perfecţionaţi prin intermediul ispăşirii Sale.)

Dacă este posibil, oferiţi cursanţilor o copie a următoarei declaraţii făcute de vârstnicul 
Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Invitaţi un cursant să citească, 
cu glas tare, declaraţia, în timp ce cursanţii urmăresc în propriul exemplar al declaraţiei. 
Înainte ca el să citească, încurajaţi cursanţii să asculte cu atenţie, pentru a se gândi la ce ar 
putea face ei pentru a veni la Isus Hristos, ca urmare a studierii Cărţii lui Mormon în cursul 
acestui an.
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„Acea finală și ultimă chemare solitară a cheii de boltă a religiei noastre şi a 
celei mai corecte cărţi care a fost 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 greutățile și a luat asupra sa durerile sângele, 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 seamnă (vezi Mosia 14)…
Puritatea – prin sângele Mielului. Acesta este lucrul pentru care pledează [Cartea lui Mor-
mon]” („A Standard unto My People” [cuvântare adresată învăţătorilor de religie ai SEB, 9 
aug. 1994], p. 13–14, si. lds. org).
Rugaţi cursanţii să identifice expresii din Moroni 10:32–33 care subliniază faptul că noi pu-
tem fi perfecţi doar „în Hristos” sau prin intermediul puterii de curăţire şi harului ispăşirii 
Sale.
• De ce avem nevoie de ispăşirea lui Isus Hristos pentru a deveni puri şi perfecţi?
• Ce expresii din Moroni 10:32–33 consideraţi că vă încurajează pe măsură ce vă străduiţi 

să deveniţi puri şi să atingeţi scopul etern al perfecţiunii?
Invitaţi cursanţii să aleagă una sau două expresii din prima coloană a tabelului de pe tablă. 
Oferiţi- le câteva minute să scrie în caietele pentru seminar sau în jurnalele pentru studiul 
scripturilor gândurile sau impresile pe care le au despre cum pot face îmbunătăţiri în pri-
vinţa acestor aspecte.
Încheiaţi această lecţie citind cursanţilor Moroni 10:34. Rugaţi cursanţii să urmărească 
în scripturi, pentru a căuta dovezi că Moroni a avut credinţă şi speranţă în Isus Hristos. 
După ce vă spun ce au aflat, invitaţi cursanţii să scrie orice gânduri sau impresii pe care le 
au, acum când sunt pe punctul de a încheia studiul Cărţii lui Mormon din acest an. Puteți 
să invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească celorlalţi cursanţi ceea ce au scris. Depuneţi 
mărturie despre binecuvântările pe care Tatăl Ceresc le- a promis lor dacă ei vor veni la Isus 
Hristos, urmând învăţăturile Sale şi exercitând credinţă în ispăşirea Sa. Încurajaţi cursanţii 
să facă din studiul Cărţii lui Mormon un ţel al întregii lor vieţi.

Recapitulare Moroni
Alocaţi- vă timp pentru a ajuta cursanţii să recapituleze Cartea lui Moroni. Rugaţi- i să se 
gândească la ceea ce au învăţat din această carte, atât la seminar, cât şi prin studiul perso-
nal. Dacă este nevoie, pentru a- i ajuta să- şi amintească, invitaţi- i să recapituleze pe scurt 
câteva dintre rezumatele capitolelor din Moroni. După ce au avut suficient timp la dispozi-
ţie, invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ceva din Moroni care i- a inspirat sau i- a ajutat 
să aibă o mai mare credinţă în Isus Hristos.
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Comentarii şi informaţii generale
Moroni 10:8–19. Daruri ale Spiritului

Vârstnicul Bruce R. McConkie a descris care sunt scopu-
rile şi motivele pentru care trebuie să obţinem darurile 
spirituale:

„[Scopul darurilor spirituale] este să lumineze, să 
încurajeze şi să edifice pe cei credincioşi, astfel încât ei 
să moştenească pacea în această viaţă şi să fie ghidaţi 
către viaţa eternă în lumea care va veni. Prezenţa lor 
este o dovadă a divinităţii lucrării Domnului; acolo 
unde lipsesc, nu se găsesc nici Biserica şi nici împărăţia 
lui Dumnezeu. Promisiunea care ne- a fost făcută este 
că ele nu vor înceta niciodată atât timp cât lumea va 
exista în starea actuală, cu excepţia situaţiei în care nu 
va mai exista credinţă (Moroni 10:19) dar, când ziua 
perfectă va veni şi sfinţii vor obţine exaltarea, nu va 
mai fi nevoie de ele. Aşa cum Pavel a spus: «Dar când 
va veni ce este desăvârşit, acest ‘în parte’ se va sfârşi». 
(1 Corinteni 13.)

Se aşteaptă ca persoanele credincioase să caute daru-
rile Spiritului cu toată inima. Ele trebuie «[să umble] 
dar după darurile cele mai bune» (1 Corinteni 12:31; 
D&L 46:8), să «[umble] şi după darurile duhovniceşti» 
(1 Corinteni 14:1), «să- I [ceară] lui Dumnezeu, care dă 
cu mână liberă» (D&L 46:7; Matei 7:7–8). Unora li se va 
da un dar; altora, un altul; şi «unora le va fi dat să aibă 
toate aceste daruri pentru ca să fie un conducător, încât 

să fie în folosul fiecărui membru». (D&L 46:29.)” (Mor-
mon Doctrine, a doua ediţie, [1966], p. 314).

Vârstnicul Marvin J. Ashton, din Cvorumul celor Doi-
sprezece Apostoli, ne- a învăţat:

„Mi se pare că una dintre marile tragedii ale vieții 
are loc când o persoană crede că nu are talente sau 
daruri…

În Doctrină şi legăminte 46:11–12, găsim următorul 
adevăr: «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.

Unora le este dat unul şi altora le este dat altul, pentru 
ca în acest fel să fie în folosul tuturor».

Dumnezeu ne- a dat fiecăruia dintre noi unul sau mai 
multe talente speciale… depinde de fiecare dintre noi 
să căutăm şi să dezvoltăm darurile pe care Dumnezeu ni 
le- a dat…

Dumnezeu trăieşte cu adevărat. El chiar ne binecuvân-
tează cu daruri. Pe măsură ce dezvoltăm şi împărtăşim 
darurile pe care ni le- a dat Dumnezeu şi beneficiem de 
darurile celor din jur, lumea poate deveni un loc mai 
bun şi lucrarea lui Dumnezeu va înainta într- un ritm 
mai rapid” („There Are Many Gifts”, Ensign, nov. 1987, 
p. 20, 23).
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Lecţia pentru studiul acasă
Moroni 7:20–10:34 (unitatea 32)

Material pentru pregătirea 
învăţătorului pentru studiul acasă
Rezumatul lecţiilor pentru studiul acasă zilnic
Următorul rezumat al doctrinelor şi principiilor pe care le- au 
învăţat cursanţii în timp ce au studiat Moroni 7:20–10:34 
(unitatea 32) nu este destinat pentru a fi predat ca parte a 
lecţiei dumneavoastră. Lecţia pe care o predaţi se concen-
trează doar asupra câtorva dintre aceste doctrine şi principii. 
Urmaţi îndemnurile Spiritului Sfânt în timp ce aveţi în vedere 
nevoile cursanţilor dumneavoastră.

Ziua 1 (Moroni 7:20–48)
Pe măsură ce cursanţii au continuat să studieze despre pre-
dica lui Mormon adresată oamenilor din sinagogă, ei au învă-
ţat principii importante despre credinţă, speranţă şi caritate. 
Pe măsură ce exercităm credinţă în Isus Hristos, noi putem 
pune mâna pe fiecare lucru bun. Dacă ne exercităm credinţa 
în Isus Hristos, noi vom putea obţine, prin intermediul ispăşirii 
Sale, speranţa de a primi viaţa veşnică. Dacă ne rugăm Tatălui 
cu toată puterea inimii şi trăim ca adevăraţi ucenici ai lui Isus 
Hristos, noi vom putea fi plini de caritate.

Ziua 2 (Moroni 8–9)
Studiind scrisoarea lui Mormon către Moroni, consemnată în 
Moroni 8, cursanţii au învăţat că pocăinţa şi botezul sunt ne-
cesare pentru cei care au vârsta responsabilităţii şi sunt capabili 
să comită păcate. De asemenea, ei au studiat doctrina conform 
căreia copiii mici sunt salvaţi prin ispăşirea lui Isus Hristos. Stu-
diind scrisoarea consemnată în Moroni 9, cursanţii au învăţat 
că noi trebuie să lucrăm cu sârguinţă în slujba lui Dumnezeu, 
chiar dacă cei cărora le slujim nu reacţionează în mod pozitiv. 
De asemenea, cursanţii au învăţat din exemplele lui Mormon şi 
Moroni că, dacă noi vom avea credinţă în Isus Hristos, El ne va 
ridica chiar şi atunci când greutăţile şi ticăloşia ne înconjoară.

Ziua 3 (Moroni 10:1–7, 27–29)
În timp ce cursanţii au studiat mărturia finală a lui Moroni, lor 
le- a fost adus aminte că, dacă Îi cerem lui Dumnezeu cu cre-
dinţă şi cu intenţie adevărată, noi putem primi o mărturie de-
spre Cartea lui Mormon şi despre Isus Hristos prin intermediul 
Duhului Sfânt. De asemenea, ei au învăţat că cei care au primit 
Cartea lui Mormon vor fi făcuţi răspunzători în faţa lui Dumne-
zeu pentru răspunsul pe care îl dau în legătură cu aceasta.

Ziua 4 (Moroni 10:8–26, 30–34)
Cursanţii au învăţat că Dumnezeu oferă daruri ale Spiritului 
spre binele copiilor Săi. De asemenea, ei au învăţat că, dacă 
avem credinţă, vom fi capabili să facem ceea ce Salvatorul 
doreşte ca noi să facem. Ei au studiat ultimele cuvinte ale 
lui Moroni din Cartea lui Mormon, care ne învaţă că, atunci 
când venim la Isus Hristos, noi putem fi purificaţi şi perfecţio-
naţi prin intermediul ispăşirii Sale.

Introducere
Această lecţie îi poate ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine 
ce înseamnă să pui mâna pe lucrurile bune. Cursanţilor li se va 
da şansa să explice cum poate o persoană să afle singură dacă 
este adevărată Cartea lui Mormon. De asemenea, ei vor putea 
să- şi împărtăşească mărturiile despre Cartea lui Mormon şi să 
discute despre modul în care mărturiile lor au fost întărite anul 
acesta. Capitolele Moroni 7–9 conţin epistole, sau scrisori, de la 
Mormon, pe care Moroni le- a inclus în cartea sa.

Sugestii pentru predare

Moroni 7:20–48
Moroni consemnează învăţăturile lui Mormon despre credinţa în 
Isus Hristos, despre speranţă şi caritate.
Scrieţi cuvintele atinge şi a pune mâna pe tablă. Rugaţi un 
cursant să vină în faţa clasei pentru a demonstra ce înseamnă 
să atingi Cartea lui Mormon. Apoi, rugaţi un cursant să arate ce 
înseamnă să pui mâna pe Cartea lui Mormon.

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Moroni 7:19 şi să afle ce a 
spus Mormon că ar trebui să obţinem. Apoi, adresaţi următoa-
rele întrebări:

• Pe ce a spus Mormon că ar trebui să punem mâna?
• Ce credeţi că înseamnă „pune mâna pe fiecare lucru bun”? 

(Ajutaţi cursanţii să înţeleagă că „fiecare lucru bun” poate 
include ţeluri, acţiuni, gânduri, principii corecte şi obiecte 
adecvate.)

Explicaţi că Mormon a continuat şi a propovăduit cum putem 
„pune mâna pe fiecare lucru bun”. Invitaţi câţiva cursanţi să 
citească, pe rând, cu glas tare, din Moroni 7:20–22, 25. Rugaţi 
cursanţii să afle care a fost sfatul lui Mormon în legătură cu ce ar 
trebui să facem pentru a „pune mâna pe fiecare lucru bun”.

Scrieţi, pe tablă, următoarea afirmaţie incompletă: Pe măsură 
ce… , noi putem pune mâna pe fiecare lucru bun.

Întrebaţi: După citirea acestor versete, cum aţi completa această 
afirmaţie? (Un răspuns pe care cursanţii l- ar putea oferi este că 
pe măsură ce exercităm credinţă în Isus Hristos, noi putem 
pune mâna pe fiecare lucru bun.)

Amintiţi cursanţilor că, în acest capitol, Mormon depune, de 
asemenea, mărturie că prin credinţa în Isus Hristos noi putem 
fi plini de darul carităţii (vezi Moroni 7:48). Invitaţi cursanţii să 
încerce să recite din memorie următoarele fragmente care conţin 
scripturi de bază: Moroni 7:45, 47–48. Cursanţii ar putea, de 
asemenea, să citească versetele cu glas tare.

Adresaţi următoarele întrebări:

• Care este expresia voastră preferată din Moroni 7:45, 47–48? 
De ce are această expresie o înseamnătate aparte pentru voi?
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• Când aţi văzut pe cineva având caritate sau când aţi simţit că 
Domnul v- a ajutat să aveţi caritate? (Puteți împărtăşi răspun-
surile dumneavoastră la aceste întrebări.)

Moroni 10
Moroni ne îndeamnă să obţinem o mărturie despre Cartea lui 
Mormon şi să venim la Isus Hristos.
Recapitulaţi cu ei care este scopul unei chei de boltă dintr- o 
arcadă? Discutaţi despre asemănarea dintre o cheie de boltă şi 
Cartea lui Mormon. (Puteți să faceţi referire la poza din unita-
tea 1 din ghidul lor de studiu, studiată în ziua 3.) Invitaţi cursanţii 
să împărtăşească de ce Cartea lui Mormon este cheia de boltă a 
mărturiilor lor.

Invitaţi un cursant să citească Moroni 10:3–5. Rugaţi cursanţii 
să se gândească de ce este important să împărtăşim aceste 
versete tuturor oamenilor, fie că sunt sau nu membri ai Bisericii 
noastre. Invitaţi câţiva cursanţi să îşi împărtăşească gândurile, 
apoi întrebaţi: Ce spune Moroni că trebuie să facem pentru a 
cunoaşte adevărul? (În timp ce cursanţii răspund, puteți să scrieţi 
răspunsurile lor pe tablă. Subliniaţi că aceste răspunsuri repre-
zintă moduri în care noi putem căuta cu credinţă să cunoaştem 
„adevărul tuturor lucrurilor”.)

Invitaţi un cursant să citească Moroni 10:6–7 şi apoi întrebaţi: În 
afară de adevărul Cărţii lui Mormon, ce am mai putea cunoaşte 
prin puterea Duhului Sfânt? (Duhul Sfânt ne va confirma că Isus 
este Hristosul.)

Scrieţi, pe tablă, următorul principiu: Dacă Îi cerem lui Dumne-
zeu cu credinţă şi cu intenţie adevărată, noi putem primi o 
mărturie despre Cartea lui Mormon şi despre Isus Hristos 
prin intermediul Duhului Sfânt.

Amintiţi cursanţilor că Moroni a lăsat o invitaţie finală tuturor 
oamenilor care vor citi Cartea lui Mormon. Rugaţi un cursant 
să citească invitaţia sa, care se găseşte în Moroni 10:30, 32–33. 

Rugaţi cursanţii să caute diferite moduri prin care noi putem „[să 
venim] la Hristos”. (Puteţi să le sugeraţi să marcheze ceea ce vor 
afla.) Apoi, adresaţi următoarele întrebări:

• Ce invitaţie ne- a oferit Moroni la finalul acestei cronici sacre?
• Ce expresii din cadrul acestor versete vă ajută pe voi să ştiţi 

cum „[să veniţi] la Hristos”?
• Ce principii puteţi învăţa din aceste versete? (Răspunsurile cur-

sanţilor pot include următorul principiu: Pe măsură ce venim 
la Isus Hristos, noi putem fi purificaţi şi perfecţionaţi 
prin intermediul ispăşirii Sale. Puteţi scrie pe tablă acest 
principiu.)

• Ce înseamnă pentru voi faptul că puteţi fi perfecţionaţi doar 
prin Isus Hristos?

Invitaţi fiecare cursant să aleagă una dintre următoarele întrebări 
şi să se gândească la un răspuns. (Puteţi să scrieţi aceste întrebări 
pe tablă sau pe o foaie de prezentare înainte de începerea orei.) 
După ce le- aţi acordat suficient timp, rugaţi câţiva cursanţi să- şi 
împărtăşească răspunsurile cu ceilalţi cursanţi.

• Cum aţi ajuns să cunoaşteţi că este adevărată Cartea lui 
Mormon?

• Cum v- a ajutat Salvatorul să deveniţi mai mult decât aţi fi 
putut deveni singuri?

• Atunci când reflectaţi asupra studiului vostru din acest an al 
Cărţii lui Mormon, ce aţi dori să faceţi pentru a vă îmbunătăţi 
studiul scripturilor?

După ce cursanţii şi- au împărtăşit răspunsurile, puteți să vă îm-
părtăşiţi mărturia despre Cartea lui Mormon şi despre ispăşirea 
lui Isus Hristos. De asemenea, împărtăşiţi- le aprecierea dumnea-
voastră pentru ei şi eforturile lor de a studia şi învăţa în cadrul 
seminarului din acest an. Încurajaţi- i să continue să citească din 
scripturi în fiecare zi şi să se străduiască să pună în practică în 
vieţile lor ceea ce învaţă.
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Tabele pentru citirea scripturilor

Contribuim la îndeplinirea obiectivului  
Seminarelor şi Institutelor de religie 
în timp ce îi încurajăm pe cursanţi să 
(1) citească şi să studieze scripturile zilnic 
şi (2) citească scripturile pentru cursul de 

studiu. Oferiţi cursanţilor tabele ca cele 
arătate mai jos pentru a putea să- şi urmă-
rească progresul. Dacă doriţi să raportaţi 
citirea zilnică din scripturi de către cur-
sanţi, urmaţi îndrumările din Instrucţiuni 

cu privire la raportarea citirii din scripturi. 
Căutaţi aceste instrucţiuni la si. lds. org 
folosind expresia „instrucţiuni cu privire la 
raportarea citirii din scripturi”.

Tabel pentru citirea Cărţii lui Mormon

1 nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Iacov 1 2 3 4 5 6 7

enos 1

Iarom 1

omni 1

Cuvintele lui Mormon 1

Mosia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

alma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

Helaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

3 nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

4 nefi 1

Mormon 1 2 3 4 5 6 7 8 9

eter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

Moroni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel pentru citirea din scripturi zilnic

ian. febr. mart. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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Plan pentru învăţătorii care predau cursul zilnic 
Program recomandat pentru anul de studiu de 36 de săptămâni

Săptă-
mână

Capitole din scripturi care trebuie 
predate

Capitole de citit

1 ziua 1: lecţia 1  Rolul cursantului
ziua 2: lecţia 2  Să studiem scripturile
ziua 3: lecţia 3  planul salvării
ziua 4: lecţia 4 pagina de titlu, intro-

ducerea şi mărturiile 
martorilor

ziua 5: lecţia 5  prezentare generală a 
Cărţii lui Mormon

pagina de titlu, introducere 
la Cartea lui Mormon, măr-
turiile martorilor, mărturia 
profetului Joseph Smith 
şi prezentarea generală a 
Cărţii lui Mormon

2 ziua 1: lecţia 6  1 nefi 1
ziua 2: lecţia 7  1 nefi 2
ziua 3: lecţia 8  1 nefi 3–4
ziua 4: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)
ziua 5: lecţia 9  1 nefi 5

1 nefi 1–5

3 ziua 1: lecţia 10  1 nefi 6 şi 9
ziua 2: lecţia 11  1 nefi 7
ziua 3: lecţia 12  1 nefi 8
ziua 4: lecţia 13  1 nefi 10–11
ziua 5: lecţia 14  1 nefi 12–13

1 nefi 6–13

4 ziua 1: lecţia 15  1 nefi 14
ziua 2: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)
ziua 3: lecţia 16  1 nefi 15
ziua 4: lecţia 17  1 nefi 16
ziua 5: lecţia 18  1 nefi 17

1 nefi 14–17

5 ziua 1: lecţia 19  1 nefi 18
ziua 2: lecţia 20  1 nefi 19
ziua 3: lecţia 21  1 nefi 20–22
ziua 4: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)
ziua 5: lecţia 22  2 nefi 1

1 nefi 18–2 nefi 1

6 ziua 1: lecţia 23  2 nefi 2 (partea 1)
ziua 2: lecţia 24  2 nefi 2 (partea 2)
ziua 3: lecţia 25  2 nefi 3
ziua 4: lecţia 26  2 nefi 4
ziua 5: lecţia 27  2 nefi 5

2 nefi 2–5

7 ziua 1: lecţia 28  2 nefi 6–8
ziua 2: lecţia 29  2 nefi 9:1–26
ziua 3: lecţia 30  2 nefi 9:27–54 şi 

2 nefi 10
ziua 4: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)
ziua 5: lecţia 31  2 nefi 11 şi 16

2 nefi 6–11; 16

8 ziua 1: lecţia 32  2 nefi 12–15
ziua 2: lecţia 32  2 nefi 17–20
ziua 3: lecţia 34  2 nefi 21–24
ziua 4: lecţia 35  2 nefi 25
ziua 5: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)

2 nefi 12–15; 17–25

9 ziua 1: lecţia 36  2 nefi 26
ziua 2: lecţia 37  2 nefi 27
ziua 3: lecţia 38  2 nefi 28
ziua 4: lecţia 39  2 nefi 29–30
ziua 5: lecţia 40  2 nefi 31

2 nefi 26–31

Săptă-
mână

Capitole din scripturi care trebuie 
predate

Capitole de citit

10 ziua 1: lecţia 41  2 nefi 32
ziua 2: lecţia 42  2 nefi 33
ziua 3: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)
ziua 4: lecţia 43  Iacov 1–2:11
ziua 5: lecţia 44  Iacov 2:12–35

2 nefi 32–Iacov 2

11 ziua 1: lecţia 45  Iacov 3–4
ziua 2: lecţia 46  Iacov 5:1–51
ziua 3: lecţia 47  Iacov 5:52–77; Iacov 6
ziua 4: lecţia 48  Iacov 7
ziua 5: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)

Iacov 3–7

12 ziua 1: lecţia 49  enos
ziua 2: lecţia 50  Iarom şi omni
ziua 3: lecţia 51  Cuvintele lui Mormon–

Mosia 1
ziua 4: lecţia 52  Mosia 2
ziua 5: lecţia 53  Mosia 3

enos–Mosia 3

13 ziua 1: lecţia 54  Mosia 4
ziua 2: lecţia 55  Mosia 5–6
ziua 3: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)
ziua 4: lecţia 56  Mosia 7–8
ziua 5: lecţia 57  Mosia 9–10

Mosia 4–10

14 ziua 1: lecţia 58  Mosia 11–12:17
ziua 2: lecţia 59  Mosia 12:18–14:12
ziua 3: lecţia 60  Mosia 15–17
ziua 4: lecţia 61  Mosia 18
ziua 5: lecţia 62  Mosia 19–20

Mosia 11–20

15 ziua 1: lecţia 63  Mosia 21–22
ziua 2: lecţia 64  Mosia 23–24
ziua 3: lecţia 65  Mosia 25
ziua 4: lecţia 66  Mosia 26
ziua 5: lecţia 67  Mosia 27

Mosia 21–27

16 ziua 1: lecţia 68  Mosia 28–29
ziua 2: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)
ziua 3: lecţia 69  alma 1–2
ziua 4: lecţia 70  alma 3–4
ziua 5: lecţia 71  alma 5:1–36

Mosia 28–alma 5:36

17 ziua 1: lecţia 72  alma 5:37–62
ziua 2: lecţia 73  alma 6–7
ziua 3: lecţia 74  alma 8
ziua 4: lecţia 75  alma 9–10
ziua 5: lecţia 76  alma 11

alma 5:37–11:46

18 ziua 1: lecţia 77  alma 12
ziua 2: lecţia 78  alma 13
ziua 3: lecţia 79  alma 14
ziua 4: lecţia 80  alma 15–16
ziua 5: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)

alma 12–16
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Săptă-
mână

Capitole din scripturi care trebuie 
predate

Capitole de citit

19 ziua 1: lecţia 81  alma 17
ziua 2: lecţia 82  alma 18
ziua 3: lecţia 83  alma 19–20
ziua 4: lecţia 84  alma 21–22
ziua 5: lecţia 85  alma 23–24

alma 17–24

20 ziua 1: lecţia 86  alma 25–26
ziua 2: lecţia 87  alma 27–29
ziua 3: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)
ziua 4: lecţia 88  alma 30
ziua 5: lecţia 89  alma 31

alma 25–31

21 ziua 1: lecţia 90  alma 32
ziua 2: lecţia 91  alma 33
ziua 3: lecţia 92  alma 34–35
ziua 4: lecţia 93  alma 36
ziua 5: lecţia 94  alma 37

alma 32–37

22 ziua 1: lecţia 95  alma 38
ziua 2: lecţia 96  alma 39
ziua 3: lecţia 97  alma 40
ziua 4: lecţia 98  alma 41
ziua 5: lecţia 99  alma 42

alma 38–42

23 ziua 1: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 
pentru lecţii cu plan flexibil)

ziua 2: lecţia 100  alma 43–44
ziua 3: lecţia 101  alma 45–48
ziua 4: lecţia 102  alma 49–51
ziua 5: lecţia 103  alma 52–55

alma 43–55

24 ziua 1: lecţia 104  alma 56–58
ziua 2: lecţia 105  alma 59–63
ziua 3: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)
ziua 4: lecţia 106  Helaman 1–2
ziua 5: lecţia 107  Helaman 3–4

alma 56–Helaman 4

25 ziua 1: lecţia 108  Helaman 5
ziua 2: lecţia 109  Helaman 6–7
ziua 3: lecţia 110  Helaman 8–9
ziua 4: lecţia 111  Helaman 10
ziua 5: lecţia 112  Helaman 11–12

Helaman 5–12

26 ziua 1: lecţia 113  Helaman 13
ziua 2: lecţia 114  Helaman 14
ziua 3: lecţia 115  Helaman 15–16
ziua 4: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)
ziua 5: lecţia 116  3 nefi 1

Helaman 13–3 nefi 1

27 ziua 1: lecţia 117  3 nefi 2–5
ziua 2: lecţia 118  3 nefi 6–7
ziua 3: lecţia 119  3 nefi 8–10
ziua 4: lecţia 120  3 nefi 11:1–17
ziua 5: lecţia 121  3 nefi 11:18–41

3 nefi 2–11

28 ziua 1: lecţia 122  3 nefi 12
ziua 2: lecţia 123  3 nefi 13
ziua 3: lecţia 124  3 nefi 14
ziua 4: lecţia 125  3 nefi 15–16
ziua 5: lecţia 126  3 nefi 17

3 nefi 12–17

Săptă-
mână

Capitole din scripturi care trebuie 
predate

Capitole de citit

29 ziua 1: lecţia 127  3 nefi 18
ziua 2: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)
ziua 3: lecţia 128  3 nefi 19
ziua 4: lecţia 129  3 nefi 20
ziua 5: lecţia 130  3 nefi 21–22

3 nefi 18–22

30 ziua 1: lecţia 131  3 nefi 23
ziua 2: lecţia 132  3 nefi 24–26
ziua 3: lecţia 133  3 nefi 27
ziua 4: lecţia 134  3 nefi 28
ziua 5: lecţia 135  3 nefi 29–30

3 nefi 23–30

31 ziua 1: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 
pentru lecţii cu plan flexibil)

ziua 2: lecţia 136  4 nefi
ziua 3: lecţia 137  Mormon 1–2
ziua 4: lecţia 138  Mormon 3–4
ziua 5: lecţia 139  Mormon 5–6

4 nefi–Mormon 6

32 ziua 1: lecţia 140  Mormon 7–8:11
ziua 2: lecţia 141  Mormon 8:12–41
ziua 3: lecţia 142  Mormon 9
ziua 4: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)
ziua 5: lecţia 143  eter 1

Mormon 7–eter 1

33 ziua 1: lecţia 144  eter 2
ziua 2: lecţia 145  eter 3
ziua 3: lecţia 146  eter 4–5
ziua 4: lecţia 147  eter 6
ziua 5: lecţia 148  eter 7–11

eter 2–11

34 ziua 1: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 
pentru lecţii cu plan flexibil)

ziua 2: lecţia 149  eter 12:1–22
ziua 3: lecţia 150  eter 12:23–41
ziua 4: lecţia 151  eter 13–15
ziua 5: lecţia 152  Moroni 1–3

eter 12–Moroni 3

35 ziua 1: lecţia 153  Moroni 4–5
ziua 2: lecţia 154  Moroni 6
ziua 3: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)
ziua 4: lecţia 155  Moroni 7:1–19
ziua 5: lecţia 156  Moroni 7:20–48

Moroni 4–7

36 ziua 1: lecţia 157  Moroni 8
ziua 2: lecţia 158  Moroni 9
ziua 3: lecţia 159  Moroni 10:1–7, 27–29
ziua 4: lecţia 160  Moroni 10:8–26, 

30–34
ziua 5: lecţie cu plan flexibil (vezi sugestii 

pentru lecţii cu plan flexibil)

Moroni 8–10
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Sugestii pentru lecţii cu plan flexibil

Planul pentru învăţătorii care predau 
cursul zilnic are la bază un an de studiu 
de 36 de săptămâni sau 180 de zile. Acest 
manual cuprinde 160 de lecţii pentru 
un număr egal de zile şi, ca urmare, nu 
asigură material pentru predare pentru 20 
de zile. Aceste 20 de „zile pentru lecţii cu 
plan flexibil” trebuie folosite cu înţelep-
ciune în scopuri şi pentru activităţi de 
dezvoltare, inclusiv următoarele:

 1. Adaptarea lecţiilor zilnice. Puteţi 
folosi mai mult timp pentru o lecţie care 
necesită acest lucru pentru a o preda 
în mod eficient. De asemenea, puteţi 
să folosiţi ideile suplimentare pentru 
predare care se găsesc la finalul anu-
mitor lecţii sau puteţi să folosiţi timpul 
pentru a răspunde întrebărilor cursanţi-
lor cu privire la anumite fragmente din 
scripturi sau subiecte din Evanghelie. 
Lecţiile cu plan flexibil vă permit să 
profitaţi de aceste ocazii şi, în acelaşi 
timp, să respectaţi planul de predare şi 
să vă îndepliniţi însărcinarea de a preda 
scripturile în ordinea lor.

 2. Cunoaşterea bună a fragmentelor 
cu scripturi cheie şi a doctrinelor de 

bază. Puteţi folosi activităţile recapitu-
lative pentru fragmentele care conţin 
scripturi de bază care se găsesc în 
manual şi în anexă. Puteţi crea activităţi 
recapitulative suplimentare pentru scrip-
turile de bază în funcţie de anumite 
nevoi şi interese ale cursanţilor din clasa 
dumneavoastră. De asemenea, puteţi 
utiliza o parte dintr- o zi pentru o lecţie 
cu plan flexibil pentru activităţi care să 
ajute cursanţii să revadă şi să aprofun-
deze doctrinele de bază. La începutul 
anului, puteţi utiliza o zi pentru o 
lecţie cu plan flexibil pentru a desfă-
şura o lecţie de Evaluare a cunoaşterii 
doctrinelor de bază (ECD) care a fost 
concepută pentru a ajuta învăţătorii 
să aprecieze măsura în care cursanţii 
înţeleg, cred, cunosc modul de punere 
în practică şi pot explica unele doctrine 
de bază ale Bisericii. Pentru a găsi Eva-
luarea cunoaşterii doctrinelor de bază 
şi alte evaluări pe site- ul S&I (si. lds. org), 
căutaţi utilizând cuvântul cheie evaluare 
(assessment). Rapoartele ECD îi ajută pe 
învăţătorii care au realizat evaluarea să 
analizeze nevoile propriilor cursanţi şi 

să adapteze metoda de predare, astfel 
încât să răspundă mai bine nevoilor 
acestora.

 3. Recapitularea materialului anterior. 
Este util pentru cursanţi să treacă în 
revistă, periodic, ceea ce au învăţat în 
lecţiile anterioare sau ceea ce au învăţat 
dintr- o anumită carte din scripturi. Le 
puteţi oferi cursanţilor ocazia de a ex-
plica un adevăr dintr- o lecţie anterioară 
şi de a împărtăşi modul în care acel 
adevăr le- a influenţat viaţa. De aseme-
nea, puteţi pregăti şi desfăşura un test 
sau activităţi de învăţare în care să se 
recapituleze ceea ce aţi studiat în lecţiile 
anterioare.

 4. Permiterea întreruperilor în pro-
gram. Activităţile şcolare sau adunările, 
evenimentele în cadrul comunităţii, 
condiţiile meteorologice sau alte 
întreruperi ar putea cauza anularea sau 
scurtarea duratei lecţiei. Lecţiile cu plan 
flexibil pot fi utilizate pentru a recupera, 
predând materialul care ar fi trebuit 
predat în perioada pierdută din cauza 
unor astfel de întreruperi.
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Plan pentru învăţătorii pentru studiul acasă

Acest manual cuprinde 32 de lecţii pentru studiul acasă care corespund celor 32 de unităţi din Cartea lui Mormon – Îndrumar pentru 
cursanţii de la seminar care studiază acasă. Puteţi adapta lecţiile şi planul în funcţie de numărul de săptămâni pe care îl aveţi la dispo-
ziţie pentru a vă preda cursul.

Unitate Lecţia pentru studiul acasă

unitatea  
1

ziua 1: Să studiem scripturile
ziua 2: planul salvării
ziua 3: pagina de titlu, introducerea şi 

mărturiile martorilor
ziua 4: prezentare generală a Cărţii lui 

Mormon
Lecţia predată de învăţător: Să studiem 
scripturile–Prezentare generală a Cărţii 
lui Mormon

unitatea  
2

ziua 1: 1 nefi 1
ziua 2: 1 nefi 2
ziua 3: 1 nefi 3–4
ziua 4: 1 nefi 5–6; 9
Lecţia predată de învăţător: 1 Nefi 1–6; 9

unitatea  
3

ziua 1: 1 nefi 7
ziua 2: 1 nefi 8
ziua 3: 1 nefi 10–11
ziua 4: 1 nefi 12–14
Lecţia predată de învăţător: 1 Nefi 7–8; 
10–14

unitatea  
4

ziua 1: 1 nefi 15
ziua 2: 1 nefi 16
ziua 3: 1 nefi 17
ziua 4: 1 nefi 18–19
Lecţia predată de învăţător: 1 Nefi 15–19

unitatea  
5

ziua 1: 1 nefi 20–22
ziua 2: 2 nefi 1
ziua 3: 2 nefi 2
ziua 4: 2 nefi 3
Lecţia predată de învăţător: 1 Nefi 20– 
2 Nefi 3

unitatea  
6

ziua 1: 2 nefi 4–5
ziua 2: 2 nefi 6–8
ziua 3: 2 nefi 9
ziua 4: 2 nefi 9–10
Lecţia predată de învăţător: 2 Nefi 4–10

unitatea  
7

ziua 1: 2 nefi 11–16
ziua 2: 2 nefi 17–20
ziua 3: 2 nefi 21–24
ziua 4: 2 nefi 25
Lecţia predată de învăţător: 2 Nefi 11–25

unitatea  
8

ziua 1: 2 nefi 26–27
ziua 2: 2 nefi 28
ziua 3: 2 nefi 29–30
ziua 4: 2 nefi 31
Lecţia predată de învăţător: 2 Nefi 26–31

unitatea  
9

ziua 1: 2 nefi 32
ziua 2: 2 nefi 33
ziua 3: Iacov 1–2
ziua 4: Iacov 3–4
Lecţia predată de învăţător: 2 Nefi 32– 
Iacov 4

unitatea 
10

ziua 1: Iacov 5–6
ziua 2: Iacov 7
ziua 3: enos
ziua 4: Iarom şi omni
Lecţia predată de învăţător: Iacov 5–Omni

Unitate Lecţia pentru studiul acasă

unitatea 
11

ziua 1: Cuvintele lui Mormon–Mosia 2
ziua 2: Mosia 3
ziua 3: Mosia 4
ziua 4: Mosia 5–6
Lecţia predată de învăţător: Cuvintele lui 
Mormon–Mosia 6

unitatea 
12

ziua 1: Mosia 7–8
ziua 2: Mosia 9–10
ziua 3: Mosia 11–14
ziua 4: Mosia 15–17
Lecţia predată de învăţător: Mosia 7–17

unitatea 
13

ziua 1: Mosia 18
ziua 2: Mosia 19–20
ziua 3: Mosia 21–24
ziua 4: Mosia 25
Lecţia predată de învăţător: Mosia 18–25

unitatea 
14

ziua 1: Mosia 26
ziua 2: Mosia 27
ziua 3: Mosia 28–29
ziua 4: alma 1–4
Lecţia predată de învăţător: Mosia 26–Alma 4

unitatea 
15

ziua 1: alma 5:1–36
ziua 2: alma 5:37–62
ziua 3: alma 6–7
ziua 4: alma 8–10
Lecţia predată de învăţător: Alma 5–10

unitatea 
16

ziua 1: alma 11
ziua 2: alma 12
ziua 3: alma 13
ziua 4: alma 14–16
Lecţia predată de învăţător: Alma 11–16

unitatea 
17

ziua 1: alma 17–18
ziua 2: alma 19–20
ziua 3: alma 21–22
ziua 4: alma 23–24
Lecţia predată de învăţător: Alma 17–24

unitatea 
18

ziua 1: alma 25–29
ziua 2: alma 30
ziua 3: alma 31
ziua 4: alma 32
Lecţia predată de învăţător: Alma 25–32

unitatea 
19

ziua 1: alma 33–35
ziua 2: alma 36
ziua 3: alma 37
ziua 4: alma 38
Lecţia predată de învăţător: Alma 33–38

unitatea 
20

ziua 1: alma 39
ziua 2: alma 40–41
ziua 3: alma 42
ziua 4: alma 43–44
Lecţia predată de învăţător: Alma 39–44

unitatea 
21

ziua 1: alma 45–49
ziua 2: alma 50–52; 54–55
ziua 3: alma 53; 56–58
ziua 4: alma 59–63
Lecţia predată de învăţător: Alma 45–63

unitatea 
22

ziua 1: Helaman 1–2
ziua 2: Helaman 3–4
ziua 3: Helaman 5
ziua 4: Helaman 6–9
Lecţia predată de învăţător: Helaman 1–9

Unitate Lecţia pentru studiul acasă

unitatea 
23

ziua 1: Helaman 10
ziua 2: Helaman 11–12
ziua 3: Helaman 13–14
ziua 4: Helaman 15–16
Lecţia predată de învăţător: Helaman 
10–16

unitatea 
24

ziua 1: 3 nefi 1
ziua 2: 3 nefi 2–5
ziua 3: 3 nefi 6–10
ziua 4: 3 nefi 11:1–17
Lecţia predată de învăţător: 3 Nefi 
1–11:17

unitatea 
25

ziua 1: 3 nefi 11:18–12:48
ziua 2: 3 nefi 13
ziua 3: 3 nefi 14
ziua 4: 3 nefi 15–16
Lecţia predată de învăţător: 3 Nefi 
11:18–16:20

unitatea 
26

ziua 1: 3 nefi 17
ziua 2: 3 nefi 18
ziua 3: 3 nefi 19
ziua 4: 3 nefi 20–22
Lecţia predată de învăţător: 3 Nefi 17–22

unitatea 
27

ziua 1: 3 nefi 23
ziua 2: 3 nefi 24–26
ziua 3: 3 nefi 27
ziua 4: 3 nefi 28–30
Lecţia predată de învăţător: 3 Nefi 23–30

unitatea 
28

ziua 1: 4 nefi 1
ziua 2: Mormon 1–2
ziua 3: Mormon 3–6
ziua 4: Mormon 7:1–8:11
Lecţia predată de învăţător: 4 Nefi 1 – 
Mormon 8:11

unitatea 
29

ziua 1: Mormon 8:12–41
ziua 2: Mormon 9
ziua 3: eter 1–2
ziua 4: eter 3
Lecţia predată de învăţător: Mormon 
8:12–Eter 3

unitatea 
30

ziua 1: eter 4–5
ziua 2: eter 6
ziua 3: eter 7–11
ziua 4: eter 12
Lecţia predată de învăţător: Eter 4–12

unitatea 
31

ziua 1: eter 13–15
ziua 2: Moroni 1–5
ziua 3: Moroni 6
ziua 4: Moroni 7:1–19
Lecţia predată de învăţător: Eter 13–  
Moroni 7:19

unitatea 
32

ziua 1: Moroni 7:20–48
ziua 2: Moroni 8–9
ziua 3: Moroni 10:1–7, 27–29
ziua 4: Moroni 10:8–26, 30–34
Lecţia predată de învăţător: Moroni 
7:20–10:34
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Introducere la scripturile de bază

Departamentul Seminare şi Institute de reli-
gie a selectat 25 de fragmente care conţin 
scripturi de bază pentru fiecare dintre cele 
patru cursuri de seminar. Aceste fragmente 
oferă o temelie scripturală importantă 
pentru înţelegerea şi împărtăşirea Evanghe-
liei, precum şi pentru întărirea credinţei. 
Fragmentele care conţin scripturi de bază 
din Cartea lui Mormon sunt următoarele:

1 Nefi 3:7
2 Nefi 2:25
2 Nefi 2:27
2 Nefi 9:28–29
2 Nefi 25:23, 26
2 Nefi 28:7–9
2 Nefi 31:19–20
2 Nefi 32:3
2 Nefi 32:8–9
Mosia 2:17
Mosia 3:19
Mosia 4:30
Alma 7:11–13
Alma 32:21
Alma 37:35
Alma 39:9
Alma 41:10
Helaman 5:12
3 Nefi 12:48
3 Nefi 18:15, 20–21
Eter 12:6
Eter 12:27
Moroni 7:41
Moroni 7:45, 47–48
Moroni 10:4–5

Cursanţii de la seminar sunt încurajaţi să 
ajungă să cunoască aceste fragmente. Îi 
veţi putea ajuta mai bine pe cursanţi dacă 
şi dumneavoastră veţi cunoaşte aceste 
fragmente. Cunoaşterea scripturilor de 
bază include:

• localizarea versetelor cunoscând refe-
rinţele suplimentare asociate;

• înţelegerea contextului şi conţinutului 
fragmentelor scripturale;

• punerea în practică a principiilor şi 
doctrinelor Evangheliei predate în frag-
mentele scripturale respective;

• memorarea fragmentelor.

Consecvenţă, aşteptări şi metode
Când învăţătorii fac des referire la frag-
mentele care conţin scripturi de bază, 
când au aşteptări corespunzătoare şi folo-
sesc metode potrivite diferitelor stiluri de 
învăţare, ei vor avea mai mult succes în a- i 
ajuta pe cursanţi să cunoască bine aceste 
fragmente scripturale.

Consecvenţa şi repetiţia în predarea 
scripturilor de bază îi vor ajuta pe cursanţi 
să înmagazineze adevăruri în memoria lor 
pe termen lung pentru a le utiliza în viitor. 
Poate fi util să rezumaţi materialul de stu-
diu pentru tot anul şi să alcătuiţi un plan 
prin care să oferiţi cursanţilor ocazii de a 
învăţa fragmentele care conţin scripturi 
de bază. Determinaţi cu înţelepciune de 
câte ori şi cât timp să petreceţi ajutând 
cursanţii să înveţe fragmentele care 
conţin scripturi de bază. Asiguraţi- vă că 
activităţile pentru însuşirea scripturilor de 
bază nu eclipsează studiul în ordine zilnic 
al scripturilor. Puteţi decide să petreceţi 
câteva minute în fiecare zi recapitulând 
fragmentele care conţin scripturi de bază 
împreună cu respectivii cursanţi. Ori puteţi 
decide să organizaţi o scurtă activitate 
de învăţare a fragmentelor care conţin 
scripturi de bază o dată sau de două ori în 
fiecare săptămână, timp de 10- 15 minute. 
Indiferent de modul în care planificaţi să- i 
ajutaţi pe cursanţi să înveţe fragmentele 
care conţin scripturi de bază, eforturile 
dumneavoastră trebuie să fie consecvente 
şi corespunzătoare.

Aşteptările dumneavoastră cu privire la 
învăţarea scripturilor de bază de către 
cursanţi trebuie să aibă în vedere abilităţile 
fiecărui cursant. Cunoaşterea fragmente-
lor din scripturi necesită efort din partea 
cursantului. Comunicaţi cursanţilor faptul 
că succesul lor în învăţarea scripturilor de 
bază depinde în mare parte de atitudinea 
şi de dorinţa lor de a munci. Încurajaţi- i să 
stabilească obiective care să- i ajute să- şi 
dezvolte abilităţile. Manifestaţi înţelegere 
faţă de cursanţii care au dificultăţi în ceea 
ce priveşte memorarea şi fiţi dispuşi să 
vă adaptaţi aşteptările şi metodele de 
predare în funcţie de nevoile cursanţilor 
dumneavoastră.

Pentru a motiva o gamă mai largă de 
personalităţi şi stiluri de învăţare, variaţi 
metodele pe care le folosiţi pentru a 
ajuta cursanţii să cunoască fragmentele 

din scripturi. Precum în toate metodele 
de predare şi învăţare a Evangheliei, fiţi 
înţelepţi în alegerea activităţilor, astfel în-
cât Duhul Sfânt să poată sprijini însuşirea 
scripturilor de bază şi doctrinelor de către 
cursanți. În lecţiile din acest manual, veţi 
găsi metode corespunzătoare de predare 
a scripturilor de bază. Pentru metode 
suplimentare de predare a scripturilor de 
bază, vedeţi activităţile pentru însuşirea 
scripturilor de bază de mai jos.

Scripturile de bază în manualele 
din programa de învăţământ 
Scripturile de bază sunt semnalate în 
manualele din programa de învăţământ în 
mai multe moduri. Iconul indicând 
scriptură de bază  identifică modul în 
care sunt abordate fragmentele care 
conţin scripturi de bază în materialul 
lecţiei. Fragmentele care conţin scripturi 
de bază sunt prezentate şi discutate în 
contextul capitolului în care se găsesc. 
Ideile suplimentare pentru predarea 
fragmentelor care conţin scripturi de bază 
se găsesc la finalul lecţiei în care se află 
acestea. Aceste idei suplimentare pentru 
predare ajută la echilibrarea celor patru 
elemente ale învăţării scripturilor de bază 
(localizarea, înţelegerea, punerea în 
practică, memorarea) cu privire la fiecare 
fragment. De exemplu, dacă lecţia ajută 
cursanţii să înţeleagă şi să pună în practică 
fragmentul care conţine scriptură de bază, 
atunci ideea suplimentară de predare îi va 
ajuta să localizeze şi să memoreze 
fragmentul.

De asemenea, manualele cuprind activităţi 
de recapitulare a scripturilor de bază 
care pot fi utilizate după cum permite 
timpul şi în armonie cu obiectivele clasei 
dumneavoastră cu privire la scripturile de 
bază. Aceste activităţi recapitulative pot fi 
completate cu activităţi pentru însuşirea 
a scripturilor de bază menţionate mai jos. 
Puteţi utiliza mai mult timp la începu-
tul sau la finalul unei lecţii mai scurte 
pentru a face una dintre activităţile de 
recapitulare.

Sugestii pentru învăţarea scrip-
turilor de bază
Pentru a- i ajuta pe cursanţi să- şi dezvolte 
abilităţile de localizare, puteţi planifica să 
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prezentaţi cele 25 de fragmente care con-
ţin scripturi de bază aproape de începerea 
cursului iar, apoi, să lucraţi la aprofun-
darea cunoaşterii de- a lungul cursului. 
Sau puteţi prezenta câteva fragmente 
scripturale în fiecare lună şi vă puteţi con-
centra pe învăţarea acestora în decursul 
lunii respective. În timpul unor astfel de 
prezentări, puteţi sugera cursanţilor să- şi 
marcheze în scripturi fragmentele care 
conţin scripturi de bază, îi puteţi ajuta 
să se gândească la moduri în care să- şi 
aducă aminte cuvinte cheie şi referinţe şi 
le puteţi explica doctrine şi principii care 
se găsesc în fiecare fragment scriptural. 
De asemenea, puteţi implica respectivii 
cursanţi în prezentarea fragmentelor care 
conţin scripturi de bază repartizându- le 
fragmente scripturale pe care să le 
folosească în exerciţiile de devoţiune sau 
invitându- i să- şi predea unul altuia modul 
în care să- şi amintească şi să localizeze 
fragmentele scripturale. Responsabilizaţi- i 
în privinţa memorării fragmentelor care 
conţin scripturi de bază cu teste periodice 
şi activităţi de localizare a fragmentelor 
scripturale (pentru exemple vedeţi activită-
ţile pentru însuşirea scripturilor de bază de 
mai jos). O listă cu cele 25 de fragmentele 
care conţin scripturi de bază din acest curs 
de studiu se poate găsi pe semnele de 
carte pentru cursanţi şi pe cartonaşele cu 
scripturi de bază.

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să îşi dezvolte 
înţelegerea cu privire la fragmentele care 

conţin scripturi de bază, puneţi accent 
pe aceste fragmente atunci când ele se 
ivesc în lecţiile dumneavoastră zilnice. De 
asemenea, puteţi utiliza activităţile de 
învăţare a scripturilor de bază de mai jos 
pentru a dezvolta cunoaşterea cursan-
ţilor cu privire la acestea şi abilitatea de 
a explica adevărurile care se găsesc în 
fragmentele scripturale. Oferiţi cursanţilor 
ocazii, în timpul exerciţiilor de devoţiune 
ori în timpul orelor, să explice modul în 
care adevărurile din fragmentele care 
conţin scripturi de bază i- au ajutat să înţe-
leagă mai bine doctrinele de bază.

Pentru a- i ajuta pe cursanţi în străduinţa 
lor de a pune în practică adevărurile 
care se găsesc în fragmentele care conţin 
scripturi de bază, încurajaţi- i să urmeze în-
demnurile Duhului Sfânt pentru a înţelege 
modul în care adevărurile din fragmentele 
scripturale pot fi puse în practică în viaţa 
lor. Pentru a- i ajuta pe cursanţi să acţio-
neze conform adevărurilor învăţate, puteţi 
afişa, din când în când, pe un avizier din 
clasă o provocare cu privire la un fragment 
care conţine scriptură de bază. Sau, în 
clasă, puteţi oferi cursanţilor ocazii de a 
exersa predarea doctrinelor şi principiilor 
Evangheliei utilizând fragmentele care 
conţin scripturi de bază (pentru idei, 
vedeţi activităţile pentru însuşirea scriptu-
rilor de bază, de mai jos). De asemenea, 
puteţi invita cursanţii să pună în practică 
principiile pe care le învaţă din lecţiile în 
care apar fragmente care conţin scripturi 

de bază. În timpul exerciţiilor de devoţiune 
sau în alte împrejurări, oferiţi cursanţilor 
ocazii de a vorbi despre experienţele lor. 
Acest lucru va dezvolta mărturia lor de-
spre adevărurile învăţate din fragmentele 
care conţin scripturi de bază.

Pentru a- i ajuta pe cursanţi să memoreze 
cele 25 de fragmente care conţin scripturi 
de bază, puteţi să planificaţi să memoraţi, 
în timpul orelor, două sau trei fragmente 
scripturale în fiecare lună. De asemenea, 
îi puteţi invita pe cursanţi să memoreze 
anumite fragmente scripturale acasă (pot 
face acest lucru împreună cu familiile lor 
ori pot recita fragmentele unui părinte sau 
unui membru al familiei). Puteţi include 
memorarea în exerciţiile de devoţiune 
zilnice rugându- i pe cursanţi să recite un 
fragment scriptural sau oferindu- le timp 
să memoreze împărţiţi în echipe de câte 
doi. Faptul că le oferiţi ocazii să recite 
fragmentele care conţin scripturi de bază 
împărţiţi în echipe sau în faţa clasei îi 
poate ajuta să devină responsabili pentru 
eforturile lor. Activităţile pentru însuşirea 
scripturilor de bază, menţionate mai jos, 
cuprind o varietate de metode pentru 
memorare. Asiguraţi- vă că adaptaţi aştep-
tările cu privire la memorare la abilităţile şi 
circumstanţele fiecărui cursant. Cursanţii 
nu trebuie să se simtă stânjeniţi sau cople-
şiţi dacă nu pot memora.

Activităţi pentru însuşirea scripturilor de bază

Introducere
Această secţiune conţine câteva idei pe 
care le puteţi folosi pentru a- i ajuta pe 
cursanţi să cunoască fragmentele cheie 
care conţin scripturi de bază. În timp ce îi 
ajutaţi şi îi încurajaţi pe cursanţi să- şi dez-
volte aceste abilităţi, îi ajutaţi să înveţe să 
se bizuie pe forţele proprii în studiul scrip-
turilor. Cursanţii pot utiliza aceste abilităţi 
de memorare în viaţa lor pentru a localiza, 
înţelege, pune în practică şi memora mai 
bine fragmentele scripturale. Mai jos, sunt 
enumerate idei pentru predarea fiecărui 
element al învăţării scripturilor de bază. 
Utilizarea unei varietăţi de activităţi de 
acest tip îi poate ajuta pe cursanţi să me-
moreze fragmentele care conţin scripturi 
de bază cu mai mult succes.

Activităţi care ajută cursanţii 
să localizeze fragmentele care 
conţin scripturi de bază.

Marcarea fragmentelor
Marcarea fragmentelor care conţin 
scripturi de bază îi poate ajuta pe cursanţi 
să- şi amintească aceste fragmente şi să le 
localizeze mai repede. Luaţi în considerare 
să- i încurajaţi pe cursanţi să marcheze 
aceste fragmente cheie în scripturile lor 
într- un mod care să le diferenţieze de alte 
fragmente pe care le- au marcat.

Cunoaşterea cărţilor
Memorarea numelor şi a ordinii cărţilor 
din Cartea lui Mormon îi poate ajuta pe 
cursanţi să localizeze mai repede fragmen-
tele care conţin scripturi de bază. Urmă-
toarele exemple de activităţi îi pot ajuta pe 

cursanţi să se familiarizeze cu cărţile din 
Cartea lui Mormon.

• Găsiţi cuprinsul – Ajutaţi cursanţii să 
găsească, în Cartea lui Mormon, cuprin-
sul care este numit „Numele şi ordinea 
cărţilor în Cartea lui Mormon”.

• Cântaţi un cântec – Învăţaţi- i pe 
cursanţi cântecul „Cărţile din Cartea 
lui Mormon” (Cântece pentru copii, nr. 
63). Rugaţi- i să cânte periodic, de- a lun-
gul anului, acest cântec pentru a- i ajuta 
să îşi amintească numele şi ordinea 
cărţilor din Cartea lui Mormon.

• Folosiţi primele litere – Scrieţi pe ta-
blă primele litere ale cărţilor din Cartea 
lui Mormon (1N, 2N, I, E şi aşa mai de-
parte). Rugaţi- i pe cursanţi să exerseze 
spunând numele cărţii care corespunde 
fiecărei litere. Repetaţi această activitate 
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până când vor putea recita din memorie 
numele cărţilor.

• Identificaţi cărţile – Numiţi una dintre 
cărţile în care se găseşte un fragment 
care conţine scriptură de bază şi rugaţi- i 
pe cursanţi să- şi deschidă scripturile la 
orice pagină din cartea respectivă. Cro-
nometraţi cât timp durează pentru ca 
întreaga clasă să găsească fiecare carte. 
Această activitate poate fi repetată pen-
tru a permite cursanţilor să aibă succes 
în a- şi aminti şi a găsi cărţile din Cartea 
lui Mormon.

Faptul de a-şi aminti referinţele şi 
conţinutul
În timp ce cursanţii învaţă locul şi conţi-
nutul fragmentelor care conţin scripturi 
de bază, Duhul Sfânt îi poate ajuta să 
îşi amintească referinţele din scripturi 
după cum este nevoie (vezi Ioan 14:26). 
Cuvinte sau expresii cheie, precum „mă 
voi duce şi voi face”(1 Nefi 3:7) şi „liberi 
să aleagă”(2 Nefi 2:27) îi pot ajuta pe 
cursanţi să- şi aducă aminte conţinutul şi 
învăţătura doctrinală din fiecare fragment 
scriptural. Următoarele metode îi pot ajuta 
pe cursanţi să asocieze referinţele scrip-
turilor de bază cu propriul conţinut sau 
cu propriile cuvinte cheie. (Puteţi păstra 
activităţile care implică întrecere, compe-
tiţie sau cronometrare pentru mai târziu 
în timpul anului, după ce cursanţii au de-
monstrat că ştiu unde se află fragmentele 
care conţin scripturi de bază. Astfel de 
activităţi îi vor ajuta să consolideze ceea ce 
au învăţat.)

• Referinţe şi cuvinte cheie – Încurajaţi 
cursanţii să memoreze referinţele şi 
cuvintele cheie pentru fiecare fragment 
care conţine scriptură de bază dintre 
cele enumerate pe cartonaşele cu scrip-
turi de bază. (Cartonaşele cu scripturi 
de bază pot fi comandate de pe store. 
lds. org. De asemenea, puteţi ruga cur-
sanţii să- şi creeze propriile seturi de car-
tonaşe cu scripturi de bază.) Acordaţi 
timp cursanţilor să studieze cartonaşele 
cu un coleg iar, apoi, să- şi adreseze 
întrebări unul celuilalt. Încurajaţi cur-
sanţii să fie creativi în modurile în care 
studiază împreună şi în care îşi adre-
sează întrebări unul celuilalt. Pe măsură 
ce cunosc mai bine fragmentele care 
conţin scripturi de bază, îi puteţi invita 
să utilizeze indicii cu privire la contextul 
sau punerea în practică a doctrinelor şi 
principiilor din fragmentele scripturale. 

Persoana căreia i se adresează întrebări 
poate răspunde verbal sau în scris.

• Cartonaşe cu scripturi de bază 
– Această activitate poate fi utili-
zată pentru a prezenta sau pentru a 
recapitula un set de fragmente care 
conţin scripturi de bază. Selectaţi un 
număr de cartonaşe cu scripturi de bază 
şi pregătiţi- vă să le distribuiţi cursan-
ţilor. (Asiguraţi- vă că aveţi mai multe 
exemplare ale fiecărui cartonaş, pentru 
ca mai mulţi cursanţi să primească 
acelaşi fragment care conţine scrip-
tură de bază. Puteţi folosi un număr 
de cartonaşe care să permită fiecărui 
cursant să aibă două sau trei fragmente 
diferite.) Distribuiţi cartonaşele cursanţi-
lor. Acordaţi timp cursanţilor să studieze 
fragmentul care conţine scriptura de 
bază, referinţa, cuvintele chei, descrie-
rea contextului, doctrina sau principiul 
şi ideile privind punerea în practică 
de pe fiecare cartonaş. Spuneţi unele 
indicii care se găsesc pe cartonaşe (de 
exemplu cuvinte din fragmentul care 
conţine scriptură de bază ori cuvinte 
cheie, context, doctrină ori principiu sau 
punere în practică). Cursanţii care au 
cartonaşele asociate acestor indicii tre-
buie să se ridice în picioare şi să spună, 
cu glas tare, referinţa scripturii de bază. 

• Identificaţi versetele – Folosiţi indicii 
pentru a- i ajuta pe cursanţi să exerseze 
localizarea rapidă a fragmentelor în 
scripturile lor. Puteţi folosi ca indicii 
cuvinte cheie, descrierea contextelor, 
doctrine şi principii şi idei de punere în 
practică a acestora care se găsesc pe 
cartonaşele cu scripturi de bază. Puteţi, 
de asemenea, să vă creaţi propriile 
indicii. Activităţile de identificare a 
versetelor în care cursanţii se întrec 
pentru a localiza fragmentele scriptu-
rale îi pot ajuta să se implice activ în 
memorarea fragmentelor care conţin 
scripturi de bază. Când folosiţi activităţi 
de identificare a versetelor pentru a 
ajuta la memorarea scripturilor de bază, 
faceţi acest lucru într- un mod care să 
nu rănească sentimente sau care să nu 
îndepărteze Spiritul. Ajutaţi cursanţii 
să evite comportamentul lipsit de reve-
renţă faţă de scripturi sau competitivi-
tatea excesivă. De asemenea, încurajaţi 
competitivitatea faţă de un standard, 
nu între cursanţi. De exemplu, cursanţii 
se pot întrece cu învăţătorul ori le puteţi 
cere să se întreacă pentru a vedea dacă 
un anumit procentaj din clasă poate 

găsi un fragment scriptural într- o anu-
mită perioadă de timp.

• Identificarea poveştii – Oferiţi indicii 
prin inventarea unor scenarii care să 
demonstreze importanţa fragmentelor 
care conţin scripturi de bază în viaţa de 
zi cu zi. De exemplu, ca indiciu pentru 
1 Nefi 3:7 puteţi spune: „Ioan ştie că 
Domnul cere tuturor tinerilor băieţi 
demni să slujească în misiuni, însă el se 
teme că timiditatea sa îl va împiedica 
să slujească în mod eficient. Apoi, el îşi 
aminteşte felul în care Nefi a reacţionat 
faţă de responsabilitatea grea de a 
recupera plăcile de alamă. Ioan găseşte 
încurajare în faptul că Domnul va 
pregăti o cale pentru ca el să devină un 
misionar eficient”. În timp ce cursanţii 
ascultă acest scenariu, rugaţi- i să locali-
zeze în scripturi fragmentele respective 
care conţin scripturi de bază.

• Concursuri şi teste – Oferiţi cursan-
ţilor ocazii de a testa măsura în care 
au memorat fragmentele care conţin 
scripturi de bază. Indiciile pot fi cuvinte 
cheie sau referinţe din scripturi, citate 
din fragmentele scripturale ori scenarii 
care ilustrează adevărurile predate în 
fragmentele respective. Întrebările şi 
testele pot fi verbale, pe tablă sau pe 
hârtie. După ce cursanţilor li s- au adre-
sat întrebări sau după ce au dat un test, 
luaţi în considerare să formaţi echipe 
de doi cursanţi, formate din unul care 
a obţinut un rezultat foarte bun şi unul 
cu un rezultat mai slab. Cursantul cu re-
zultatul foarte bun poate fi precum un 
învăţător, ajutându- l pe cel cu rezultat 
mai slab să studieze şi să se dezvolte. 
Ca parte a acestui efort, echipa îşi 
poate stabili ca obiectiv realizarea unui 
rezultat comun mai bun la următorul 
test. Aveţi în vedere să alcătuiţi un tabel 
sau un avizier de informare pentru 
a expune obiectivele cursanţilor şi a 
evidenţia progresul lor.

Activităţi care ajută cursanţii 
să înţeleagă fragmentele care 
conţin scripturi de bază.

Explicarea cuvintelor şi expresiilor
Explicarea cuvintelor şi a expresiilor din 
fragmentele care conţin scripturi de bază 
(sau ajutarea cursanţilor să le explice) îi 
va ajuta pe cursanţi să înţeleagă semnifi-
caţia întregului fragment. Când astfel de 
explicaţii sunt esenţiale pentru înţelegerea 
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doctrinei şi a principiilor din fragmentul 
scriptural, puteţi încuraja cursanţii să scrie 
aceste explicaţii în scripturile lor. Recapitu-
laţi semnificaţia cuvintelor şi a expresiilor 
în timp ce recapitulaţi fragmentele care 
conţin scripturi de bază.

Identificarea contextului
Identificarea contextului unui fragment 
scriptural poate ajuta cursanţii să înţe-
leagă mai bine semnificaţia fragmentului. 
Contextul cuprinde informaţii cu privire 
la cel care vorbeşte şi cui se adresează, 
împrejurările (istorice, culturale şi geogra-
fice) şi întrebarea sau situaţia din care a 
rezultat conţinutul fragmentului scriptural. 
De exemplu, contextul versetului 1 Nefi 
3:7 include faptul că tatăl său, Lehi, care 
era profet, i- a cerut lui Nefi să se întoarcă 
la Ierusalim şi să ia plăcile de alamă. 
Cunoaşterea acestei informaţii poate ajuta 
cursanţii să înţeleagă mai bine motivul 
pentru care Nefi a spus: „Mă voi duce 
şi voi face lucrurile pe care Domnul le- a 
poruncit”. În timp ce predaţi lecţii care 
cuprind fragmente care conţin scripturi de 
bază, puneţi accent pe contextul acelor 
fragmente. Activităţi suplimentare precum 
cea de mai jos pot ajuta cursanţii să înţe-
leagă aceste fragmente cheie.

• Identificarea contextului – Scrieţi 
următoarele titluri pe tablă, în par-
tea de sus: Vorbitor, Auditoriu, Scop, 
Alte indicii utile. Împărţiţi cursanţii în 
grupuri şi desemnaţi fiecărui grup câte 
un fragment care conţine scriptură de 
bază. Invitaţi- i să descopere contextul 
fragmentului care le- a fost desemnat 
prin identificarea informaţiei care cores-
punde fiecărui titlu de pe tablă. Rugaţi- i 
să scrie răspunsurile lor pe tablă. Apoi, 
rugaţi fiecare grup să explice contex-
tul fragmentului scriptural care i- a 
fost desemnat şi modul în care aceste 
informaţii le afectează măsura în care 
înţeleg adevărul cuprins în fiecare frag-
ment. Pentru a oferi o nouă dimensiune 
acestei activităţi, puteţi provoca membrii 
clasei să ghicească referinţele scripturi-
lor de bază, bazându- se pe descrierile 
de pe tablă, înainte ca fiecare grup să 
explice ceea ce au scris membrii săi.

Analizarea
Analizarea implică identificarea doctrine-
lor şi principiilor cuprinse în fragmentele 
scripturale. De asemenea, implică faptul 
de a- i ajuta pe cursanţi să înţeleagă 
importanţa acestor adevăruri pentru ei. 

Acest lucru le poate mări dorinţa de a 
pune în practică în viaţa lor doctrinele şi 
principiile. Activitatea care urmează poate 
ajuta cursanţii să analizeze fragmentele 
care conţin scripturi de bază.

• Scrieţi indicii – În timp ce cursanţii se 
familiarizează mai bine cu fragmentele 
care conţin scripturi de bază, invitaţi- i 
să alcătuiască întrebări, scenarii sau alte 
indicii care ilustrează doctrine şi principii 
învăţate în fragmentele scripturale. 
Acestea pot fi utilizate pentru a crea 
teste pentru membrii clasei.

Explicarea
Faptul de a- i ruga pe cursanţi să ex-
plice fragmentele scripturale îi ajută să 
înţeleagă mai bine şi să- şi perfecţioneze 
capacitatea de a preda doctrine şi principii 
din scripturi. Cele două metode care ur-
mează ajută cursanţii să înveţe să explice 
fragmentele care conţin scripturi de bază:

• Cuvinte şi expresii cheie – Invitaţi 
cursanţii să citească, individual, acelaşi 
fragment care conţine scriptură de bază 
şi să identifice un cuvânt sau o expresie 
despre care cred că este deosebit de 
important pentru semnificaţia frag-
mentului. Apoi, invitaţi un cursant să 
citească în faţa clasei fragmentul şi să 
sublinieze cuvântul sau expresia pe care 
a ales- o. Cereţi cursantului să explice 
motivul pentru care acel cuvânt sau 
acea expresie este importantă pentru a 
înţelege fragmentul. Invitaţi alţi câţiva 
cursanţi să facă acelaşi lucru. Cursanţii 
pot alege cuvinte sau expresii diferite 
pentru acelaşi fragment. În timp ce cur-
sanţii ascultă aceste puncte de vedere 
diferite, ei pot ajunge să înţeleagă mai 
bine fragmentul respectiv.

• Pregătiţi un exerciţiu de devoţiune – 
Oferiţi cursanţilor ocazii pentru a utiliza 
fragmente care conţin scripturi de bază 
în timp ce pregătesc şi prezintă exer-
ciţii de devoţiune la începutul orelor. 
Ajutaţi- i să se pregătească să rezume 
contexte, să explice doctrine şi principii, 
să împărtăşească experienţe sau exem-
ple pline de învăţăminte şi să depună 
mărturie despre doctrine şi principii care 
se găsesc în fragmentele respective. 
De asemenea, puteţi sugera cursanţilor 
să ia în considerare folosirea unei lecţii 
practice pentru a explica ideile cuprinse 
în fragmente.

Faptul de a simţi importanţa 
doctrinelor şi principiilor
Ajutaţi cursanţii să înţeleagă şi să dobân-
dească o mărturie spirituală cu privire 
la doctrinele şi principiile predate în 
fragmentele care conţin scripturi de bază. 
Vârstnicul Robert D. Hales a explicat: „Un 
adevărat învăţător, odată ce a predat ade-
vărurile [Evangheliei]… le cere [cursanţilor] 
să facă încă un pas pentru a dobândi în 
inima lor mărturia spirituală şi cunoaşterea 
care duc la acţiune şi la fapte” („Teaching 
by Faith” [cuvântare adresată învăţători-
lor de religie ai SEB, 1 febr. 2002], p. 5, 
si.lds.org). Când cursanţii simt adevărul, 
importanţa şi prioritatea principiului sau 
doctrinei respective prin intermediul 
influenţei Spiritului Sfânt, dorinţa lor de 
a pune în practică în viaţa lor acel adevăr 
creşte. Învăţătorii pot ajuta cursanţii să 
invite şi să hrănească aceste sentimente 
insuflate de Duhul Sfânt oferindu- le ocazii 
de a împărtăşi experienţe pe care le- au 
avut în timp ce au trăit potrivit principiilor 
Evangheliei cuprinse în fragmentele care 
conţin scripturi de bază. Acest lucru va 
ajuta cursanţii să înţeleagă mai bine ade-
vărurile predate în fragmentele care conţin 
scripturi de bază şi va asigura imprimarea 
acestor adevăruri în inimile cursanţilor. 
Următoarea activitate poate ajuta cursanţii 
să simtă importanţa doctrinelor şi princi-
piilor predate în fragmentele care conţin 
scripturi de bază.

• Ascultaţi fragmente scripturale – 
Invitaţi cursanţii să identifice fragmente 
care conţin scripturi de bază în timp 
ce ascultă cuvântări şi lecţii la biserică, 
cuvântări de la conferinţe generale şi în 
discuţii în familie şi cu prietenii. Periodic, 
invitaţi cursanţii să vă spună ce frag-
mente au ascultat, modul în care frag-
mentele au fost utilizate, ce adevăruri 
au fost predate şi ce experienţe au avut 
ei sau alţii cu privire la adevărurile res-
pective. Căutaţi ocazii pentru a depune 
mărturie (şi invitaţi cursanţii să depună 
mărturie) despre adevăruri predate în 
fragmente care conţin scripturi de bază.

Activităţi care ajută cursanţii 
să pună în practică fragmente 
care conţin scripturi de bază.

Predarea
Fragmentele care conţin scripturi de bază 
şi doctrinele de bază au fost concepute 
împreună şi aliniate în mod intenţionat 
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spre beneficiul cursanţilor. (Fragmentele 
care conţin scripturi de bază sunt prezen-
tate în documentul Doctrine de bază.) 
Când cursanţii învaţă şi exprimă doctrinele 
şi principiile cuprinse în fragmentele care 
conţin scripturi de bază, ei vor învăţa şi 
vor exprima, de asemenea, doctrinele de 
bază. Iar, în timp ce învaţă să exprime 
doctrinele de bază cu propriile cuvinte, 
cursanţii se pot baza pe fragmentele care 
conţin scripturi de bază, pe care le- au 
memorat. Faptul de a le oferi cursanţilor 
ocazii să predea doctrine şi principii ale 
Evangheliei utilizând fragmente care 
conţin scripturi de bază le poate dezvolta 
încrederea în sine şi în cunoaşterea lor cu 
privire la scripturi. Când cursanţii predau şi 
depun mărturie despre doctrine şi principii 
cuprinse în fragmentele care conţin scrip-
turi de bază, ei, de asemenea, îşi întăresc 
mărturia. Încurajaţi cursanţii să utilizeze 
fragmentele care conţin scripturi de bază 
atunci când predau şi explică Evanghelia 
în clasă ori prietenilor, familiei sau altora.

• Prezentaţi un mesaj – Însărcinaţi cur-
sanţii să pregătească cuvântări sau lecţii 
cu o durată de 3 până la 5 minute, ba-
zate pe fragmentele care conţin scrip-
turi de bază. Rugaţi- i să se pregătească 
în clasă sau acasă. Pe lângă fragmentele 
care conţin scripturi de bază, ei pot 
folosi alte materiale pentru a se pregăti, 
cum ar fi cartonaşe cu scripturi de 
bază, Ghidul pentru scripturi sau Fideli 
credinţei: referinţe pentru Evanghelie. 
Fiecare cuvântare sau lecţie trebuie să 
cuprindă o introducere, fragmentul care 
conţine scriptură de bază, o povestire 
sau un exemplu despre principiul predat 
şi mărturia cursantului. Cursanţii se 
pot oferi voluntar pentru a prezenta 
mesajul membrilor clasei, în cadrul unei 
seri în familie ori în cadrul cvorumurilor 
sau claselor, ca parte a eforturilor de 
a îndeplini programul Datoria faţă de 
Dumnezeu sau programul Progresul 
personal. Dacă respectivii cursanţi îşi 
rostesc cuvântările sau îşi prezintă 
lecţiile în afara clasei, gândiţi- vă să îi 
invitaţi să vă vorbească despre experien-
ţele lor.

• Interpretând rolul misionarilor – 
Pregătiţi câteva cartonaşe cu întrebări 
pe care un simpatizant le poate adresa 
şi care pot primi răspunsuri cu ajutorul 
fragmentelor care conţin scripturi de 
bază (de exemplu: „Ce cred mem-
brii Bisericii voastre cu privire la Isus 
Hristos?”). Invitaţi cursanţii să vină în 

faţa clasei, în echipe de câte doi, pentru 
a răspunde la o întrebare aleasă de pe 
respectivele cartonaşe. Pentru a ajuta 
cursanţii să înţeleagă modul în care 
misionarii pot răspunde unor întrebări 
asemănătoare, puteţi sugera câteva 
metode de predare eficiente, ca de 
exemplu: (1) să prezinte contextul frag-
mentului scriptural, (2) să explice o doc-
trină sau un principiu, (3) să adreseze 
întrebări pentru a afla dacă cei cărora 
le predau înţeleg sau cred ceea ce li s- a 
predat, (4) să împărtăşească experienţe 
şi mărturia şi (5) să- i invite pe cei cărora 
le predau să acţioneze potrivit adevă-
rului predat. Cereţi membrilor clasei să 
împărtăşească ce le- a plăcut din modul 
în care fiecare echipă a răspuns întrebă-
rii primite.

• Depuneţi mărturie – Invitaţi cur-
sanţii să citească fragmentele care 
conţin scripturi de bază şi să aleagă 
unul care să cuprindă o doctrină sau 
un principiu despre care pot depune 
mărturie. Invitaţi- i să depună mărturie 
despre adevărul pe care l- au ales şi să 
împărtăşească experienţele care i- au 
determinat să poată mărturisi despre 
respectivul adevăr. În timp ce cursanţii 
îşi împărtăşesc mărturiile, Duhul Sfânt 
va confirma, de asemenea, adevărul 
doctrinelor şi principiilor despre care 
ei depun mărturie. De asemenea, 
mărturiile lor pot inspira şi pe alţii să 
acţioneze cu credinţă.

Notă. Ocaziile cursanţilor de a- şi împăr-
tăşi mărturiile trebuie să se bazeze pe 
voluntariat. Cursanţii nu trebuie să fie 
obligaţi să îşi împărtăşească mărturiile 
sau să simtă că trebuie să mărturisească 
despre o cunoaştere pe care nu o au. În 
plus, unii cursanţi ezită să- şi împărtă-
şească mărturiile, deoarece ei cred că 
este necesar să înceapă cu expresia: 
„Eu doresc să îmi depun mărturia …” 
ori cred că exprimarea mărturiei lor 
trebuie însoţită de o manifestare emo-
ţională. Ajutaţi cursanţii să înţeleagă că, 
atunci când depun mărturie, ei pot doar 
să împărtăşească doctrine sau principii 
despre care ştiu că sunt adevărate. 
Împărtăşirea mărturiei poate fi la fel de 
simplă precum a spune: „Eu cred că 
acest lucru este adevărat” ori „Eu cred 
acest lucru cu toată inima mea”.

Punerea în practică
Dacă le sugeraţi cursanţilor modalităţi 
de punere în practică a doctrinelor şi 

principiilor cuprinse în fragmentele 
scripturale (sau dacă invitaţi cursanţii 
să se gândească la astfel de modalităţi) 
acest lucru le oferă ocazia de a învăţa prin 
exercitarea credinţei. Vârstnicul David A. 
Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a spus:

„Cursantul care- şi exercită libertatea de a 
alege acţionând conform principiilor co-
recte îşi deschide inima către Duhul Sfânt 
şi- I invită puterea de a preda şi de a măr-
turisi, precum şi mărturia- I care confirmă. 
Pentru învăţarea prin credinţă este nevoie 
de efort spiritual, mintal şi fizic şi nu doar 
de acceptare pasivă. Prin sinceritatea şi 
fermitatea acţiunii noastre bazate pe cre-
dinţă, Le arătăm Tatălui nostru Ceresc şi 
Fiului Său, Isus Hristos, dorinţa noastră de 
a învăţa şi de a primi instruire de la Duhul 
Sfânt” („Seek Learning by Faith”, Ensign, 
sept. 2007, p. 64).

Oferiţi cursanţilor ocazii de a împărtăşi 
mărturiile lor despre experienţe pe care 
le- au avut atunci când au pus în prac-
tică în viaţa lor doctrine şi principii. În 
secţiunea care urmează este prezentată 
o metodă de a încuraja cursanţii să pună 
în practică în viaţa lor fragmentele care 
conţin scripturi de bază.

• Stabiliţi obiective – Bazându- vă pe 
secţiunea privind punerea în practică 
din secţiunea despre cartonaşele cu 
scripturi de bază, invitaţi cursanţii să 
stabilească obiective pentru a trăi în 
mai mare măsură potrivit principiilor 
cuprinse în fragmentele care conţin 
scripturi de bază. Rugaţi- i să scrie obiec-
tivele lor pe o foaie de hârtie pentru a 
le avea mereu la îndemână în scopul de 
a- şi aminti de acestea. După cum veţi 
considera că este potrivit, invitaţi cur-
sanţii să vă vorbească despre realizările 
lor.

Activităţi care ajută cursanţii să 
memoreze fragmentele care 
conţin scripturi de bază.

Memorarea
Memorarea fragmentelor scripturale 
poate aprofunda înţelegerea Evangheliei 
şi dezvolta abilitatea cursantului de a 
preda Evanghelia. Dacă respectivii cursanţi 
memorează scripturi, Duhul Sfânt le poate 
aminti expresii sau idei atunci când este 
nevoie (vezi Ioan 14:26; D&L 11:21). Nu 
uitaţi să adaptaţi activităţile de memo-
rare în funcţie de abilităţile cursanţilor. 
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Vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, ne- a încurajat 
să memorăm fragmentele scripturale, 
spunând:

„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 te poate 
ajuta la nevoie, îţi poate asigura inspiraţie 
şi alinare şi te poate motiva să faci schim-
bările necesare” („Puterea scripturii”, 
Ensign sau Liahona, nov 2011, p. 6).

Fiecare dintre activităţile următoare poate 
fi repetată câteva zile la rând la începu-
tul sau la finalul orei, pentru a- i ajuta pe 
cursanţi să memoreze astfel încât să ţină 
minte pe termen lung.

• Întrecerea cuvintelor – Invitaţi cursan-
ţii să recite un fragment care conţine 
o scriptură de bază rostind fiecare pe 
rând câte un cuvânt din respectivul 
fragment. De exemplu, când îi ajutaţi 
pe cursanţi să memoreze Alma 39:9, 
primul cursant va spune cuvântul acum, 
al doilea cursant va spune cuvântul fiul, 

al treilea cursant va spune meu şi aşa 
mai departe până ce întregul verset va 
fi terminat. Cronometraţi cursanţii şi 
oferiţi- le mai multe ocazii de a încerca 
realizarea acestui lucru într- un anumit 
interval de timp. În timp ce repetaţi 
această activitate, gândiţi- vă să schim-
baţi ordinea cursanţilor, astfel încât 
aceştia să spună cuvinte diferite.

• Primele litere – Scrieţi pe tablă prima 
literă a fiecărui cuvânt dintr- un frag-
ment care conţine scriptură de bază. 
Arătaţi către fiecare literă în timp ce 
cursanţii repetă fragmentul scriptural 
împreună cu dumneavoastră, folosind 
scripturile dacă este nevoie. Repetaţi 
această activitate până când cursanţii 
se simt încrezători în abilităţile lor de 
a recita fragmentul doar cu ajutorul 
primelor litere. Puteţi şterge câteva 
litere de fiecare dată când cursanţii 
recită fragmentul scriptural. Acest lucru 
va mări treptat dificultatea exerciţiului 
până când cursanţii vor putea repeta 
fragmentul scriptural fără utilizarea 
primelor litere.

• Puzzle – Scrieţi sau cereţi unui cursant 
să scrie cuvintele dintr- un fragment care 
conţine scriptură de bază pe o foaie 
de hârtie liniată. Tăiaţi hârtia în fâşii, 
lăsând rânduri ale versetului intacte. 
Tăiaţi unele fâşii mai scurte pentru a 
păstra doar câteva cuvinte din frag-
ment pe fiecare dintre ele. Amestecaţi 
fâşiile de hârtie şi daţi- le echipelor sau 
grupurilor mici de cursanţi. Invitaţi 
cursanţii să aranjeze fâşiile de hârtie în 
ordine, folosindu- şi scripturile. Cereţi- le 
să exerseze până când nu vor mai avea 
nevoie de scripturi. După ce termină, 
cereţi- le să recite fragmentul scriptural 
cu glas tare. De asemenea, puteţi cro-
nometra cursanţii pentru a vedea care 
grup poate aşeza, mai repede, fâşiile de 
hârtie în ordine. Ori puteţi cronometra 
toţi cursanţii pentru a vedea cât timp 
durează pentru ca toate grupurile să 
realizeze puzzle- ul (când primul grup 
termină, permiteţi membrilor lui să îi 
ajute pe cei care nu au terminat).
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100 de fragmente care conţin scripturi de bază

Vechiul Testament Noul Testament Cartea lui Mormon Doctrină şi legăminte

Moise 1:39 Matei 5:14–16 1 nefi 3:7 D&L 1:37–38

Moise 7:18 Matei 11:28–30 2 nefi 2:25 D&L 6:36

avraam 3:22–23 Matei 16:15–19 2 nefi 2:27 D&L 8:2–3

genesa 1:26–27 Matei 22:36–39 2 nefi 9:28–29 D&L 10:5

genesa 2:24 Matei 28:19–20 2 nefi 25:23, 26 D&L 13:1

genesa 39:9 Luca 24:36–39 2 nefi 28:7–9 D&L 18:10–11

exodul 19:5–6 Ioan 3:5 2 nefi 31:19–20 D&L 18:15–16

exodul 20:3–17 Ioan 14:6 2 nefi 32:3 D&L 19:16–19

Iosua 24:15 Ioan 14:15 2 nefi 32:8–9 D&L 19:23

1 Samuel 16:7 Ioan 17:3 Mosia 2:17 D&L 25:13

psalmii 24:3–4 faptele apostolilor 2:36–38 Mosia 3:19 D&L 46:33

psalmii 119:105 faptele apostolilor 3:19–21 Mosia 4:30 D&L 58:27

psalmii 127:3 1 Corinteni 6:19–20 alma 7:11–13 D&L 58:42–43

proverbele 3:5–6 1 Corinteni 15:20–22 alma 32:21 D&L 64:9–11

Isaia 1:18 1 Corinteni 15:40–42 alma 37:35 D&L 76:22–24

Isaia 5:20 galateni 5:22–23 alma 39:9 D&L 76:40–41

Isaia 29:13–14 efeseni 4:11–14 alma 41:10 D&L 78:19

Isaia 53:3–5 filipeni 4:13 Helaman 5:12 D&L 82:10

Isaia 58:6–7 2 tesaloniceni 2:1–3 3 nefi 12:48 D&L 88:124

Isaia 58:13–14 2 timotei 3:15–17 3 nefi 18:15, 20–21 D&L 89:18–21

Ieremia 1:4–5 evrei 12:9 eter 12:6 D&L 107:8

ezechiel 37:15–17 Iacov 1:5–6 eter 12:27 D&L 121:36, 41–42

amos 3:7 Iacov 2:17–18 Moroni 7:41 D&L 130:22–23

Maleahi 3:8–10 1 petru 4:6 Moroni 7:45, 47–48 D&L 131:1–4

Maleahi 4:5–6 apocalipsa 20:12 Moroni 10:4–5 JS–I 1:15–20



613

aneXă

Introducere la doctrinele de bază

În timpul seminarului trebuie evidenţiate 
doctrinele de bază de mai jos.

• Dumnezeirea

• Planul salvării

• Ispăşirea lui Isus Hristos

• Dispensaţia, apostazia şi restaurarea

• Profeţii şi revelaţia

• Preoţia şi cheile preoţiei

• Rânduielile şi legămintele

• Căsătoria şi familia

• Poruncile

Învăţătorii trebuie să- i ajute pe cursanţi 
să identifice, să înţeleagă, să creadă, să 
explice şi să pună în practică aceste doc-
trine de bază ale Evangheliei în timp ce 
aceştia studiază scripturile. Făcând astfel, 
îi vor ajuta pe cursanţi să- şi întărească 
mărturiile şi să- şi mărească aprecierea faţă 
de Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos. 
Studiul doctrinelor de bază îi va ajuta, 
de asemenea, să fie mai bine pregătiţi 
să trăiască în acord cu Evanghelia şi să le 
predea altora aceste adevăruri importante. 
Lecţiile din acest manual au fost alcătuite 
păstrând în minte doctrinele de bază. Este 
important să menţionăm că se vor preda 
şi alte doctrine semnificative ale Evanghe-
liei, chiar dacă nu sunt enumerate în lista 
doctrinelor de bază.

Predarea doctrinelor de bază ale Evanghe-
liei are loc în timp ce studiaţi scripturile 
zilnic împreună cu respectivii cursanţi şi 
în timp ce îi ajutaţi să memoreze frag-
mentele care conțin scripturi de bază. 
Pentru a vă concentra pe aceste doctrine, 
nu vă abateţi de la studiul în ordine al 
scripturilor. Trebuie să le acordaţi atenţie 
pe măsură ce le găsiţi în lecţii şi în timp 
ce îi ajutaţi pe cursanţi să memoreze 
fragmentele care conţin scripturi de bază. 
De exemplu, în timp ce predaţi adevărul 
că „profeţii avertizează cu privire la păcat 
şi ne învaţă despre salvarea prin interme-
diul lui Isus Hristos” din 1 Nefi 1, puteţi 
sublinia pentru cursanţi faptul că acest 
adevăr îi poate ajuta să înţeleagă doctrina 
de bază numită „profeţii şi revelaţia”. 
Puteţi cere cursanţilor să explice ce altceva 
cunosc despre profeţi şi revelaţie. De 
asemenea, în timp ce cursanţii învaţă 
fragmentul care conţine scriptură de bază 
2 Nefi 25:23, 26, puteţi să le spuneţi să 
observe faptul că profeţii îşi îndeplinesc 
datoria de a preda despre salvarea prin 
intermediul lui Isus Hristos. Dezvoltarea 
înţelegerii, credinţei şi trăirii doctrinelor de 
bază este un proces care are loc de- a lun-
gul celor patru ani de seminar şi continuă 
pe durata întregii vieţi a cursantului.

Puteţi oferi cursanţilor o listă cu doctrinele 
de bază.

Evaluare a cunoaşterii 
doctrinelor de bază
O evaluare a cunoaşterii doctrinelor de 
bază a fost concepută pentru a oferi în-
văţătorilor informaţii pe care le pot folosi 
pentru a binecuvânta în măsură mai mare 
vieţile cursanţilor. Recomandăm învăţă-
torilor să desfăşoare această evaluare 
în decursul primei săptămâni de curs şi 
din nou la finalul anului. Pentru a găsi 
Evaluarea cunoaşterii doctrinelor de bază 
şi alte evaluări pe site- ul S&I (si. lds. org), 
căutaţi utilizând cuvântul cheie assess-
ment (evaluare).

Învăţătorii care trimit rezultatele evaluării 
cursanţilor la Biroul pentru cercetare al S&I 
vor primi un raport care îi va ajuta să îşi 
adapteze predarea pentru a îndeplini mai 
bine nevoile cursanţilor. De exemplu, dacă 
rezultatele indică faptul că respectivii cur-
sanţi nu au înţeles doctrina pocăinţei, vor 
fi identificate câteva dintre lecţiile cuprinse 
în planul de învăţământ anual care îi vor 
ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine 
această doctrină. În timp ce învăţătorii uti-
lizează această informaţie în predarea în 
ordine a scripturilor, tinerii şi tinerii adulţi 
vor fi mai bine pregătiţi pentru a îndeplini 
Obiectivul Seminarelor şi Institutelor de 
religie.
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Doctrine de bază

Doctrinele de bază trebuie să fie accen-
tuate atât în lecţiile de la seminar, cât şi 
în lecţiile de la institut. Învăţătorii trebuie 
să- i ajute pe cursanţi să identifice, să 
înţeleagă, să creadă, să explice şi să pună 
în practică aceste doctrine de bază ale 
Evangheliei. Făcând astfel, îi vor ajuta pe 
cursanţi să- şi întărească mărturiile şi să- şi 
mărească aprecierea faţă de Evanghelia 
restaurată a lui Isus Hristos. Studiul doc-
trinelor de bază îi va ajuta, de asemenea, 
să fie mai bine pregătiţi pentru a preda 
altora aceste adevăruri importante.

Cele 100 de fragmente care conţin 
scripturi de bază selectate de Seminarele 
şi Institutele de religie au fost alese pentru 
a ajuta cursanţii să înţeleagă doctrinele de 
bază. Majoritatea referinţelor din scripturi 
enumerate mai jos se referă la fragmente 
care conţin scripturi de bază. Acestea au 
fost incluse pentru a arăta legătura dintre 
ele şi doctrinele de bază.

1. Dumnezeirea
Dumnezeirea este formată din trei per-
sonaje distincte: Dumnezeu, Tatăl Veşnic; 
Fiul Său, Isus Hristos şi Duhul Sfânt (vezi 
Joseph Smith–Istorie 1:15–20). Tatăl şi 
Fiul au trupuri tangibile, din carne şi oase, 
iar Duhul Sfânt este un personaj de spirit 
(vezi D&L 130:22–23). Ei sunt una în 
scop şi doctrină. Ei sunt perfect uniţi în 
realizarea planului divin al salvării întocmit 
de Tatăl Ceresc.

Dumnezeu, Tatăl
Dumnezeu Tatăl este Conducătorul 
Suprem al universului. El este Tatăl 
spiritelor noastre (vezi Evrei 12:9). El este 
perfect, deţine întreaga putere şi cunoaşte 
toate lucrurile. El este, de asemenea, un 
Dumnezeu al milei, bunătăţii şi carităţii 
perfecte.

Isus Hristos
Isus Hristos este Primul Născut în spirit al 
Tatălui şi Singurul Fiu Născut în trup al Ta-
tălui. El este Iehova din Vechiul Testament 
şi Mesia din Noul Testament.

Isus Hristos a trăit o viaţă fără păcat şi 
a înfăptuit o ispăşire perfectă pentru 
păcatele tuturor oamenilor (vezi Alma 
7:11–13). Viaţa Sa este exemplul per-
fect cu privire la modul în care ar trebui 
să trăiască toţi oamenii (vezi Ioan 14:6; 

3 Nefi 12:48). El a fost prima persoană 
de pe acest pământ care a înviat (vezi 
1 Corinteni 15:20–22). El va veni din nou 
cu putere şi slavă şi va domni pe acest 
pământ în timpul mileniului.

Toate rugăciunile, binecuvântările şi 
rânduielile preoţiei trebuie să fie rostite şi 
înfăptuite în numele lui Isus Hristos (vezi 
3 Nefi 18:15, 20–21).

Referinţe suplimentare: Helaman 5:12; 
D&L 19:23; D&L 76:22–24

Duhul Sfânt
Duhul Sfânt este al treilea membru al 
Dumnezeirii. El este un personaj de spirit, 
fără trup din carne şi oase. El este numit 
deseori Spiritul, Spiritul Sfânt, Spiritul 
lui Dumnezeu, Spiritul Domnului şi 
Mângâietorul.

Duhul Sfânt depune mărturie despre Tatăl 
şi Fiul, revelează adevărul tuturor lucrurilor 
şi îi sfinţeşte pe cei care se pocăiesc şi sunt 
botezaţi (vezi Moroni 10:4–5).

Referinţe suplimentare: Galateni 5:22–23; 
D&L 8:2–3

2. Planul salvării
În existenţa premuritoare, Tatăl Ceresc a 
prezentat un plan pentru a ne da posibi-
litatea să devenim ca El şi să dobândim 
nemurirea şi viaţa veşnică (vezi Moise 
1:39). Scripturile numesc acest plan ca 
fiind planul salvării, marele plan al fericirii, 
planul mântuirii şi planul milei.

Planul salvării cuprinde crearea, căderea, 
ispăşirea lui Isus Hristos şi toate legile, 
rânduielile şi doctrinele Evangheliei. Liber-
tatea de a alege – capacitatea de a alege 
şi de a acţiona pentru noi înşine – este, 
de asemenea, esenţială în cadrul planului 
Tatălui Ceresc (vezi 2 Nefi 2:27). Datorită 
acestui plan, noi putem deveni perfecţi 
prin intermediul ispăşirii, putem primi o 
plenitudine a bucuriei şi putem trăi pentru 
totdeauna în prezenţa lui Dumnezeu (vezi 
3 Nefi 12:48). Relaţiile noastre din cadrul 
familiei pot fi veşnice.

Referinţe suplimentare: Ioan 17:3; D&L 
58:27

Viaţa premuritoare
Înainte de a ne naşte pe pământ, noi am 
trăit în prezenţa Tatălui nostru Ceresc fiind 

copiii Săi de spirit (vezi Avraam 3:22–23). 
În această existenţă premuritoare, noi 
am participat la un consiliu împreună cu 
ceilalţi copii de spirit ai Tatălui Ceresc. 
La acel consiliu, Tatăl Ceresc a prezentat 
planul Său, iar Isus Hristos, înainte de a 
trăi pe pământ, a făcut legământ că va fi 
Salvatorul.

Am ales să urmăm planul Tatălui Ceresc. 
Ne- am pregătit să venim pe pământ, unde 
aveam să continuăm să progresăm.

Celor care I- au urmat pe Tatăl Ceresc şi pe 
Isus Hristos li s- a permis să vină pe pământ 
pentru a trăi experienţa vieţii muritoare 
şi pentru a progresa către viaţa veşnică. 
Lucifer, un alt fiu de spirit al lui Dumne-
zeu, s- a răzvrătit împotriva planului. El a 
devenit Satana, iar el şi cei care l- au urmat 
au fost alungaţi din cer şi li s-au refuzat 
privilegiile de a primi un trup fizic şi de a 
trăi experienţa vieţii muritoare.

Referinţe suplimentare: Ieremia 1:4–5

Crearea
Isus Hristos a creat cerurile şi pământul 
sub îndrumarea Tatălui. Pământul nu a 
fost creat din nimic; a fost organizat din 
materia existentă. Isus Hristos a creat lumi 
fără număr (vezi D&L 76:22–24).

Crearea pământului a fost o parte esen-
ţială în planul lui Dumnezeu. Prin ea ne- a 
fost pus la dispoziţie un loc în care aveam 
să dobândim un trup fizic, să fim testaţi 
şi încercaţi şi să ne dezvoltăm trăsături 
divine.

Noi trebuie să folosim resursele pământu-
lui cu înţelepciune, raţiune şi recunoştinţă 
(vezi D&L 78:19).

Adam a fost primul om creat pe pământ. 
Dumnezeu i- a creat pe Adam şi pe Eva 
după chipul şi asemănarea Sa. Toate 
fiinţele umane – bărbaţi şi femei – sunt 
făcute după chipul lui Dumnezeu (vezi 
Genesa 1:26–27).

Căderea
În grădina Edenului, Dumnezeu le- a po-
runcit lui Adam şi Evei să nu mănânce din 
rodul pomului cunoaşterii binelui şi răului; 
consecinţa acestui lucru era moartea spiri-
tuală şi fizică. Moartea spirituală înseamnă 
separarea de Dumnezeu. Moartea fizică 
înseamnă separarea spiritului de trupul 
muritor. Din cauza faptului că Adam şi Eva 



615

aneXă

au încălcat porunca lui Dumnezeu, ei au 
fost alungaţi din prezenţa Sa şi au devenit 
muritori. Încălcarea lui Adam şi a Evei şi 
schimbările trăite ca rezultat al încălcării, 
inclusiv moartea spirituală şi moartea 
fizică, sunt numite căderea.

Ca urmare a căderii, Adam şi Eva şi 
urmaşii lor au putut avea parte de bucurie 
şi tristeţe, au putut cunoaşte binele şi răul 
şi au putut avea copii (vezi 2 Nefi 2:25). 
În calitate de urmaşi ai lui Adam şi ai Evei, 
noi moştenim o stare decăzută în viaţa 
noastră pe pământ. Noi suntem îndepăr-
taţi din prezenţa Domnului şi supuşi morţii 
fizice. De asemenea, suntem testaţi prin 
intermediul greutăţilor vieţii şi ispitelor 
duşmanului (vezi Mosia 3:19).

Căderea face parte integrantă din planul 
salvării al Tatălui Ceresc. Ea are o dublă 
direcţie – în jos şi totuşi înainte. Pe lângă 
faptul că a adus moartea fizică şi spiri-
tuală, ea ne- a dat prilejul de a ne naşte pe 
pământ, de a învăţa şi de a progresa.

Viaţa muritoare
Existenţa noastră muritoare este o pe-
rioadă în care învăţăm, în care ne putem 
pregăti pentru viaţa veşnică şi putem 
dovedi că folosim libertatea de a alege 
pentru a face tot ceea ce ne- a poruncit 
Domnul să facem. În timpul acestei vieţi 
muritoare, noi trebuie să iubim oamenii şi 
să le slujim (vezi Mosia 2:17; Moroni 7:45, 
47–48).

Spiritul nostru este unit cu trupul nostru 
fizic, dându- ne prilejuri de a progresa 
şi a ne dezvolta în moduri care nu erau 
posibile în viaţa noastră premuritoare. Tru-
purile noastre sunt o parte importantă a 
planului salvării şi trebuie respectate, fiind 
un dar de la Tatăl Ceresc (vezi 1 Corinteni 
6:19–20).

Referinţe suplimentare: Iosua 24:15; Ma-
tei 22:36–39; 2 Nefi 28:7–9; Alma 41:10; 
D&L 58:27

Viaţa de după moarte
Când murim, spiritele noastre intră în lu-
mea spiritelor şi aşteptă învierea. Spiritele 
celor neprihăniţi sunt primite într- o stare 
de fericire, care este numită paradis. Mulţi 
dintre cei credincioşi vor predica Evanghe-
lia celor din închisoarea spiritelor.

Închisoarea spiritelor este un loc temporar 
din lumea de după moarte, pentru aceia 
care au murit fără o cunoaştere a adevăru-
lui sau pentru aceia care au fost nesupuşi 

în viaţa muritoare. Aici, spiritele vor fi în-
văţate Evanghelia şi vor avea prilejul să se 
pocăiască şi să accepte rânduielile salvării 
care sunt înfăptuite în temple pentru ele 
(vezi 1 Petru 4:6). Cei care acceptă Evan-
ghelia vor trăi în paradis până la înviere. 

Învierea înseamnă reunirea trupului nostru 
de spirit cu trupul nostru fizic din carne şi 
oase făcut perfect (vezi Luca 24:36–39). 
După înviere, spiritul şi trupul nu vor mai fi 
separate niciodată şi noi vom fi nemuri-
tori. Fiecare persoană născută pe pământ 
va fi înviată pentru că Isus Hristos a învins 
moartea (vezi 1 Corinteni 15:20–22). Cei 
neprihăniţi vor fi înviaţi înaintea celor tică-
loşi şi vor veni înainte la prima înviere.

Judecata finală va avea loc după înviere. 
Isus Hristos va judeca fiecare persoană 
pentru a stabili gloria eternă pe care acea 
persoană o va primi. Această judecată va 
avea la bază modul în care fiecare per-
soană s- a supus poruncilor lui Dumnezeu 
(vezi Apocalipsa 20:12; Mosia 4:30).

Există trei împărăţii de glorie (vezi 1 Co-
rinteni 15:40–42). Cea mai înaltă dintre 
cele trei împărăţii este împărăţia celestială. 
Cei care sunt curajoşi în mărturia despre 
Isus şi sunt supuşi principiilor Evangheliei 
vor locui în împărăţia celestială în prezenţa 
lui Dumnezeu, Tatăl, şi a Fiului Său, Isus 
Hristos (vezi D&L 131:1–4).

A doua dintre cele trei împărăţii de glorie 
este împărăţia terestrială. Aceia care vor 
locui în această împărăţie vor fi oamenii 
onorabili de pe pământ care nu au fost 
curajoşi în mărturia lor despre Isus.

Împărăţia telestială este cea mai joasă din-
tre cele trei împărăţii de glorie. Oamenii 
din această împărăţie vor fi aceia care au 
ales ticăloşia în locul neprihănirii în timpul 
vieţii lor muritoare. Aceste persoane îşi vor 
primi gloria după ce vor fi mântuite din 
închisoare spiritelor.

Referinţe suplimentare: Ioan 17:3

3. Ispăşirea lui Isus Hristos
A ispăşi înseamnă a suferi pedeapsa 
pentru păcat, îndepărtând prin aceasta 
efectele păcatului de păcătosul care se 
pocăieşte şi permiţându- i să se împace 
cu Dumnezeu. Isus Hristos a fost singurul 
capabil să înfăptuiască o ispăşire perfectă 
pentru toată omenirea. Ispăşirea Sa a 
inclus suferinţa Sa în grădina Ghetsimani, 
pentru păcatele omenirii, vărsarea sânge-
lui Său, suferinţa şi moartea Sa pe cruce şi 

învierea Sa din mormânt (vezi Luca 24:36–
39; D&L 19:16–19). Salvatorul a putut să 
ducă la îndeplinire ispăşirea, deoarece El 
nu S- a supus păcatului şi a avut putere 
asupra morţii. De la mama Sa muritoare, 
El a moştenit capacitatea de a muri. De la 
Tatăl Său nemuritor, El a moştenit puterea 
de a- Şi lua înapoi viaţa.

Prin har, pus la dispoziţie prin intermediul 
sacrificiului ispăşitor al Salvatorului, toţi 
oamenii vor învia şi vor primi nemurirea. 
De asemenea, ispăşirea lui Isus Hristos ne 
oferă posibilitatea de a primi viaţa veşnică 
(vezi Moroni 7:41). Pentru a primi acest 
dar, noi trebuie să trăim conform Evan-
gheliei lui Isus Hristos, ceea ce cuprinde 
cerinţa de a avea credinţă în El, de a ne 
pocăi de păcate, de a fi botezaţi, de a 
primi darul Duhului Sfânt şi de a îndura cu 
credinţă până la sfârşit (vezi Ioan 3:5).

Ca parte a ispăşirii Sale, Isus Hristos nu 
doar că a suferit pentru păcatele noastre 
ci, de asemenea, a luat asupra Sa durerile, 
bolile şi infirmităţile tuturor oamenilor 
(vezi Alma 7:11–13). El înţelege suferinţa 
noastră pentru că El a trăit- o. Harul Său, 
ori puterea Sa dătătoare de forţă, ne întă-
reşte pentru a putea purta poveri şi pentru 
a îndeplini sarcini pe care nu le- am putea 
îndeplini singuri (vezi Matei 11:28–30; 
Filipeni 4:13; Eter 12:27).

Referinţe suplimentare: Ioan 3:5; Faptele 
apostolilor 3:19–21 

Credinţa în Isus Hristos
Credinţa este o „speranţă în lucruri care 
nu se văd, care sunt adevărate” (Alma 
32:21; vezi, de asemenea, Eter 12:6). Este 
un dar de la Dumnezeu. 

Pentru a conduce o persoană către sal-
vare, credinţa trebuie să fie axată asupra 
lui Isus Hristos. Să avem credinţă în Isus 
Hristos înseamnă să ne bizuim complet 
pe El şi să avem încredere în ispăşirea, 
puterea şi dragostea Sa infinite. Înseamnă 
să credem învăţăturile Sale şi să credem că 
El înţelege toate lucrurile, chiar dacă noi 
nu le înţelegem (vezi Proverbele 3:5–6; 
D&L 6:36).

Credinţa nu este pasivă, credinţa este 
exprimată prin modul în care trăim (vezi 
Iacov 2:17–18). Credinţa se dezvoltă dacă 
ne rugăm, dacă studiem scripturile şi dacă 
ne supunem poruncilor lui Dumnezeu.

Sfinţii din zilele din urmă au, de aseme-
nea, credinţă în Dumnezeu Tatăl, în Duhul 
Sfânt, în puterea preoţiei şi în alte aspecte 
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importante ale Evangheliei restaurate. 
Credinţa ne ajută să primim vindecare 
spirituală şi fizică şi tărie pentru a merge 
înainte, pentru a înfrunta greutăţile şi 
pentru a învinge ispitele (vezi 2 Nefi 
31:19–20). Domnul va face miracole mă-
reţe în viaţa noastră în acord cu credinţa 
noastră.

Prin credinţă în Isus Hristos, o persoană 
obţine iertarea păcatelor şi, în cele din 
urmă, este capabilă să locuiască în pre-
zenţa lui Dumnezeu.

Referinţe suplimentare: Matei 11:28–30

Pocăinţa
Pocăinţa este o schimbare care are loc în 
mintea şi inima noastră şi care ne oferă o 
perspectivă nouă asupra lui Dumnezeu, 
asupra noastră înşine şi asupra lumii. Ea 
include renunţarea la păcat şi întoarcerea 
la Dumnezeu pentru a primi iertare. Este 
motivată de dragostea faţă de Dumne-
zeu şi de dorinţa sinceră de a ne supune 
poruncilor Sale.

Păcatele noastre ne fac necuraţi – ne-
demni de a ne întoarce şi a locui în 
prezenţa Tatălui nostru Ceresc. Prin 
intermediul ispăşirii lui Isus Hristos, Tatăl 
nostru din Cer ne- a dat singura cale prin 
care putem fi iertaţi de păcatele noastre 
(vezi Isaia 1:18).

De asemenea, pocăinţa implică regretul 
pentru comiterea păcatelor, mărturisirea 
în faţa Tatălui Ceresc şi în faţa altora dacă 
este necesar, abandonarea păcatelor, 
îndreptarea răului cauzat de păcate, dacă 
este posibil, şi trăirea vieţii în supunere 
faţă de poruncile lui Dumnezeu (vezi D&L 
58:42–43).

Referinţe suplimentare: Isaia 53:3–5; Ioan 
14:6; 2 Nefi 25:23, 26; D&L 18:10–11; 
D&L 19:23; D&L 76:40–41

4. Dispensaţia, apostazia şi 
restaurarea

Dispensaţia
O dispensaţie este o perioadă de timp în 
care Domnul revelează doctrinele, rându-
ielile şi preoţia Sa. Este o perioadă de timp 
în care Domnul are cel puţin un slujitor 
autorizat pe pământ, care deţine preoţia 
sfântă şi care are însărcinarea divină de 
a declara Evanghelia şi de a administra 
rânduielile acesteia. Astăzi, noi trăim în ul-
tima dispensaţie – dispensaţia plenitudinii 

timpurilor, care a început prin revelarea 
Evangheliei către Joseph Smith.

Dispensaţiile anterioare au fost numite 
după Adam, Enoh, Noe, Avraam, Moise şi 
Isus Hristos. Pe lângă acestea, au existat 
şi alte dispensaţii, inclusiv cele în care 
au trăit nefiţii şi iarediţii. Planul salvării şi 
Evanghelia lui Isus Hristos au fost revelate 
şi propovăduite în fiecare dispensaţie.

Apostazia
Când oamenii se îndepărtează de princi-
piile Evangheliei şi nu deţin cheile preoţiei, 
ei se află în starea de apostazie.

Perioade de apostazie generală au existat 
de- a lungul întregii istorii a lumii. Un 
exemplu este marea apostazie care a avut 
loc după ce Salvatorul a stabilit Biserica Sa 
(vezi 2 Tesaloniceni 2:1–3). După moar-
tea apostolilor Salvatorului, oamenii au 
modificat principiile Evangheliei şi au făcut 
schimbări neautorizate în organizarea 
Bisericii şi în rânduielile preoţiei. Datorită 
acestei ticăloşii foarte răspândite, Domnul 
a retras autoritatea şi cheile preoţiei de pe 
pământ.

În timpul marii apostazii, oamenii au fost 
lipsiţi de îndrumarea divină primită prin 
intermediul profeţilor în viaţă. Au fost 
întemeiate multe biserici, dar ele nu au 
avut autoritatea de a conferi darul Duhu-
lui Sfânt sau de a înfăptui alte rânduieli 
ale preoţiei. Părţi ale scripturilor sfinte au 
fost modificate sau pierdute şi oamenii nu 
au mai avut adevărata cunoaştere despre 
Dumnezeu.

Această apostazie a durat până când Tatăl 
Ceresc şi Fiul Său Preaiubit i S- au arătat 
lui Joseph Smith şi au început restaurarea 
plenitudinii Evangheliei.

Restaurarea
Restaurarea este restabilirea înfăptuită de 
Dumnezeu a adevărurilor şi rânduielilor 
Evangheliei Sale printre copiii Săi pe pă-
mânt (vezi Faptele apostolilor 3:19–21).

Pregătind restaurarea, Domnul a ridicat 
bărbaţi nobili în perioada mişcării numită 
Reforma. Ei au încercat să readucă doc-
trina, practicile şi organizarea religioasă la 
modul la care le stabilise Salvatorul. Dar 
ei nu au avut preoţia şi nici plenitudinea 
Evangheliei.

Restaurarea a început în anul 1820, când 
Dumnezeu, Tatăl, şi Fiul Său, Isus Hristos, i 
S- au arătat lui Joseph Smith ca răspuns la 
rugăciunea lui (vezi Joseph Smith–Istorie 

1:15–20). Unele dintre evenimentele cheie 
ale restaurării au fost traducerea Cărţii lui 
Mormon, restaurarea Preoţiei aaronice şi 
a Preoţiei lui Melhisedec şi organizarea 
Bisericii în ziua de 6 aprilie 1830.

Preoţia aaronică le- a fost restaurată lui 
Joseph Smith şi Oliver Cowdery de către 
Ioan Botezătorul în ziua de 15 mai 1829. 
Preoţia lui Melhisedec şi cheile împărăţiei 
au fost restaurate în anul 1829, când 
apostolii Petru, Iacov şi Ioan li le- au confe-
rit lui Joseph Smith şi Oliver Cowdery.

Plenitudinea Evangheliei a fost restaurată 
şi Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă este „singura Biserică ade-
vărată şi vie de pe toată faţa pământului” 
(D&L 1:30). În cele din urmă, Biserica va 
umple întregul pământ şi va dăinui mereu.

Referinţe suplimentare: Isaia 29:13–14; 
Ezechiel 37:15–17; Efeseni 4:11–14; Iacov 
1:5–6

5. Profeţii şi revelaţia
Un profet este cineva chemat de Dum-
nezeu pentru a vorbi în numele Său (vezi 
Amos 3:7). Profeţii mărturisesc despre Isus 
Hristos şi propovăduiesc Evanghelia Sa. Ei 
fac cunoscute voia şi adevăratul caracter 
ale lui Dumnezeu. Ei condamnă păcatul 
şi avertizează asupra consecinţelor lui. 
Uneori, ei profeţesc cu privire la eveni-
mente viitoare (vezi D&L 1:37–38). Multe 
învăţături ale profeţilor sunt cuprinse în 
scripturi. Dacă studiem cuvintele profe-
ţilor, noi putem învăţa adevărul şi putem 
primi îndrumare (vezi 2 Nefi 32:3).

Noi îl susţinem pe preşedintele Bisericii ca 
profet, văzător şi revelator şi ca singura 
persoană de pe pământ care primeşte re-
velaţii pentru a îndruma întreaga Biserică. 
Noi îi susţinem, de asemenea, pe consi-
lierii din Prima Preşedinţie şi pe membrii 
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli ca 
profeţi, văzători şi revelatori.

Revelaţia este comunicarea de la Dum-
nezeu către copiii Săi. Când Domnul 
revelează voinţa Sa Bisericii, El vorbeşte 
prin intermediul profetului Său. Scripturile 
– Biblia, Cartea lui Mormon, Doctrină şi 
legăminte şi Perla de mare preţ – cuprind 
revelaţii oferite prin intermediul profeţilor 
din vechime şi prin intermediul profeţilor 
din zilele din urmă. Preşedintele Bisericii lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă 
este profetul lui Dumnezeu pe pământ în 
aceste zile.
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O persoană poate primi revelaţie care să o 
ajute în nevoile personale, în responsabili-
tăţile sale, să- i ofere răspunsuri la întrebări 
şi să o ajute să îşi întărească mărturia. 
Cele mai multe dintre revelaţiile către 
conducători şi membri ai Bisericii vin prin 
intermediul îndrumărilor şi al gândurilor 
primite de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt 
vorbeşte minţii şi inimii noastre cu glas 
blând şi liniştit (vezi D&L 8:2–3). Revelaţia 
poate veni, de asemenea, prin intermediul 
viziunilor, viselor şi vizitării îngerilor.

Referinţe suplimentare: Psalmii 119:105; 
Efeseni 4:11–14; 2 Timotei 3:15–17; Iacov 
1:5–6; Moroni 10:4–5

6. Preoţia şi cheile preoţiei
Preoţia înseamnă puterea şi autoritatea 
veşnice ale lui Dumnezeu. Prin intermediul 
preoţiei, Dumnezeu a creat şi guvernează 
cerurile şi pământul. Prin această putere 
El îi mântuieşte şi îi exaltă pe copiii Săi, 
realizând „nemurirea şi viaţa veşnică a 
omului” (Moise 1:39).

Dumnezeu oferă autoritatea preoţiei 
bărbaţilor care sunt membri demni ai 
Bisericii pentru ca ei să poată acţiona în 
numele Său pentru salvarea copiilor Săi. 
Cheile preoţiei reprezintă drepturile la 
preşedinţie sau puterea oferită omului de 
către Dumnezeu de a guverna şi conduce 
împărăţia lui Dumnezeu pe pământ (vezi 
Matei 16:15–19). Prin intermediul acestor 
chei, deţinătorii preoţiei pot fi autorizaţi 
să predice Evanghelia şi să administreze 
rânduielile necesare salvării. Toţi cei care 
slujesc în Biserică sunt chemaţi prin îndru-
marea aceluia care deţine cheile preoţiei. 
Astfel, ei au dreptul la puterea necesară 
pentru a sluji şi pentru a- şi îndeplini res-
ponsabilităţile asociate propriilor chemări.

Referinţe suplimentare: D&L 121:36, 
41–42

Preoţia aaronică
Preoţia aaronică este, deseori, numită 
preoţia pregătitoare. Oficiile Preoţiei 
aaronice sunt: diacon, învăţător, preot 
şi episcop. În Biserica de astăzi, membrii 
demni de parte bărbătească pot primi 
Preoţia aaronică începând de la vârsta 
de 12 ani.

Preoţia aaronică „deţine cheile slujirii 
îngerilor, ale Evangheliei pocăinţei şi ale 
botezului” (D&L 13:1).

Preoţia lui Melhisedec
Preoţia lui Melhisedec este preoţia mai 
înaltă sau mai mare şi administrează lu-
crurile spirituale (vezi D&L 107:8). Această 
preoţie mai mare a fost conferită lui Adam 
şi a existat pe pământ în toate perioadele 
în care Domnul a revelat Evanghelia Sa.

A fost numită întâi „Preoţia Sfântă după 
Ordinul Fiului lui Dumnezeu” (D&L 107:3). 
Mai târziu, a devenit cunoscută sub 
numele de Preoţia lui Melhisedec, numită 
astfel după un mare înalt preot care a trăit 
în timpul profetului Avraam.

În cadrul Preoţiei lui Melhisedec există 
oficiile de: vârstnic, înalt preot, patriarh, 
membru al Celor Şaptezeci şi apostol. 
Preşedintele Preoţiei lui Melhisedec este 
preşedintele Bisericii.

Referinţe suplimentare: Efeseni 4:11–14

7. Rânduielile şi legămintele

Rânduielile
În Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă, o rânduială este un act 
oficial sacru, care are însemnătate spiri-
tuală. Fiecare rânduială a fost stabilită de 
Dumnezeu pentru a ne învăţa adevăruri 
spirituale. Rânduielile necesare salvării 
sunt înfăptuite prin autoritatea preoţiei şi 
sub îndrumarea acelora care deţin cheile 
preoţiei. Anumite rânduieli sunt esenţiale 
pentru exaltare şi sunt numite rânduieli 
necesare salvării.

Prima rânduială a Evangheliei necesară 
salvării este botezul prin scufundare în apă 
înfăptuit de către cineva care are autori-
tate. Botezul este necesar unei persoane 
pentru a putea deveni membră a Bisericii 
şi pentru a intra în împărăţia celestială 
(vezi Ioan 3:5).

Cuvântul botez este un cuvânt de origine 
greacă însemnând „a afunda” sau „a 
scufunda”. Scufundarea este un simbol al 
morţii vieţii trăite în păcat de către o per-
soană şi al renaşterii la o viaţă spirituală, 
dedicată slujirii lui Dumnezeu şi copiilor 
Săi. Este, de asemenea, un simbol al mor-
ţii şi al învierii.

După ce o persoană este botezată, unul 
sau mai mulţi deţinători ai Preoţiei lui 
Melhisedec îşi aşază mâinile pe capul per-
soanei şi o confirmă membră a Bisericii. În 
cadrul acestei rânduieli, numită confir-
mare, persoanei i se acordă darul Duhului 
Sfânt.

Darul Duhului Sfânt este diferit de in-
fluenţa Duhului Sfânt. Înainte de botez, 
o persoană poate simţi uneori influenţa 
Duhului Sfânt şi prin acea influenţă poate 
primi mărturia despre adevăr (vezi Moroni 
10:4–5). După ce a primit darul Duhului 
Sfânt, o persoană are dreptul la însoţi-
rea permanentă a Acestuia, dacă ţine 
poruncile.

Alte rânduieli necesare salvării sunt 
rânduirea la Preoţia lui Melhisedec (pentru 
bărbaţi), înzestrarea în templu şi pecetlui-
rea căsătoriei (vezi D&L 131:1–4). Toate 
rânduielile necesare salvării din cadrul 
preoţiei sunt însoţite de legăminte. În 
templu, aceste rânduieli necesare salvării 
pot fi, de asemenea, înfăptuite pentru 
cei morţi. Rânduielile înfăptuite pentru 
şi în folosul celor morţi devin active doar 
în momentul în care persoana decedată 
le acceptă în lumea spiritelor şi onorează 
legămintele asociate acestora.

Alte rânduieli, precum binecuvântarea 
celor bolnavi şi oferirea numelui şi bine-
cuvântarea copiilor sunt, de asemenea, 
importante pentru dezvoltarea noastră 
spirituală.

Referinţe suplimentare: Faptele apostolilor 
2:36–38

Legămintele
Un legământ este o înţelegere sacră între 
Dumnezeu şi om. Dumnezeu stabileşte 
condiţiile legământului şi noi suntem de 
acord să facem ce ne cere El să facem; 
apoi, Dumnezeu ne promite anumite 
binecuvântări pentru supunerea noastră 
(vezi D&L 82:10).

Toate rânduielile preoţiei necesare salvării 
sunt însoţite de legăminte. Noi facem 
legământ cu Domnul la botez şi reînnoim 
acele legăminte prin luarea din împărtăşa-
nie. Fraţii care primesc Preoţia lui Melhise-
dec fac jurământul şi legământul preoţiei. 
Noi facem şi alte legăminte în templu.

Referinţe suplimentare: Exodul 19:5–6; 
Psalmii 24:3–4; 2 Nefi 31:19–20; D&L 
25:13

8. Căsătoria şi familia
Căsătoria dintre un bărbat şi o femeie 
este rânduită de Dumnezeu şi familia este 
esenţială pentru planul Său cu privire la 
salvarea şi fericirea noastră. Fericirea în 
viaţa de familie poate fi obţinută cel mai 
bine atunci când aceasta se bazează pe 
învăţăturile Domnului Isus Hristos.
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Sacrele puteri de procreare trebuie să fie 
întrebuinţate numai între bărbat şi femeie, 
căsătoriţi legal ca soţ şi soţie. Părinţii au 
datoria de a se înmulţi şi de a umple pă-
mântul, de a- şi creşte copiii în dragoste şi 
dreptate şi de a satisface nevoile lor fizice 
şi spirituale.

Soţul şi soţia au o responsabilitate sacră 
de a se iubi şi de a se îngriji unul de 
celălalt. Taţii au responsabilitatea de a 
conduce familiile lor cu dragoste şi drep-
tate şi sunt răspunzători de satisfacerea 
nevoilor pentru viaţa membrilor familiei 
lor. Mamele sunt în primul rând responsa-
bile pentru îngrijirea copiilor lor. În aceste 
responsabilităţi sacre, taţii şi mamele sunt 
obligaţi să se ajute unul pe celălalt ca 
parteneri egali.

Planul divin al fericirii face posibil ca 
relaţiile familiale să continue după această 
viaţă. Pământul a fost creat şi Evanghelia 
a fost revelată pentru ca familiile să poată 
fi formate, pecetluite şi exaltate pentru 

veşnicie. (Adaptare după „Familia – o de-
claraţie oficială către lume”, Ensign, nov. 
2010, p. 129.)

Referinţe suplimentare: Genesa 2:24; Psal-
mii 127:3; Maleahi 4:5–6; D&L 131:1–4

9. Poruncile
Poruncile sunt legi şi cerinţe pe care 
Dumnezeu le stabileşte pentru omenire. 
Noi ne arătăm dragostea faţă de El ţinând 
poruncile Sale (vezi Ioan 14:15). Ţinerea 
poruncilor ne va aduce binecuvântări de la 
Domnul (vezi D&L 82:10).

Cele două porunci fundamentale sunt: 
„Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, 
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi 
cu tot cugetul tău… şi… să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 
22:36–39).

Cele zece porunci sunt o parte vitală a 
Evangheliei şi sunt principii eterne nece-
sare pentru exaltarea noastră (vezi Exodul 

20:3–17). Domnul i le- a revelat lui Moise 
în timpurile străvechi şi El le- a declarat din 
nou în revelaţiile din zilele din urmă.

Alte porunci sunt rugăciunea zilnică (vezi 
2 Nefi 32:8–9), predicarea Evangheliei 
(vezi Matei 28:19–20), respectarea legii 
castităţii (vezi D&L 46:33), plătirea zeciu-
ielii integrale (vezi Maleahi 3:8–10), postul 
(vezi Isaia 58:6–7), faptul de a- i ierta pe 
ceilalţi (vezi D&L 64:9–11), faptul de a fi 
recunoscător (vezi D&L 78:19) şi ţinerea 
Cuvântului de înţelepciune (vezi D&L 
89:18–21).

Referinţe suplimentare: Genesa 39:9; Isaia 
58:13–14; 1 Nefi 3:7; Mosia 4:30; Alma 
37:35; Alma 39:9; D&L 18:15–16; D&L 
88:124

Pentru mai multe informaţii despre aceste 
subiecte, accesaţi lds. org, Teachings, 
Gospel Topics (Învăţături, Subiecte din 
Evanghelie) sau vedeţi Fideli credinţei: 
referinţe pentru Evanghelie (2004).
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1  Câţiva nefiţi doresc să revendice ţara lui Nefi. ei se luptă 
între ei, iar supravieţuitorii se întorc în zarahemla. zenif face 
parte din acest grup. (Vezi omni 1:27–28; Mosia 9:1–2.)

2  Grupul de nefiţi condus de Zenif se stabileşte printre lamaniţi 
în ţara lui nefi (vezi omni 1:29–30; Mosia 9:3–5).

După ce Zenif a murit, fiul său Noe a domnit în ticăloşie. Abinadi 
i- a avertizat pe oameni să se pocăiască. Alma a ascultat cele 
spuse de Abinadi în mesajul său şi le- a propovăduit şi altora 
lângă Apele lui Mormon (vezi Mosia 11–18).

3  Alma şi poporul său pleacă de la regele noe şi călătoresc în 
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. Fiul lui Noe, 
Limhi, a domnit în timp ce oamenii din popor erau robii lamaniţi-
lor. (Vezi Mosia 19–20.)

4  Încercarea de a găsi Zarahemla: Limhi trimite un grup să 
găsească zarahemla şi să solicite ajutor. grupul descoperă ruinele 
unei naţiuni distruse şi 24 de plăci de aur. (Vezi Mosia 8:7–9; 
21:25–27.)

5  Grupul condus de Amon pleacă din zarahemla pentru a- i găsi 
pe descendenţii celor care au plecat spre ţara lui nefi (vezi Mosia 
7:1–6; 21:22–24).

6  Poporul lui Limhi scapă din sclavie şi sunt conduşi de către 
amon înapoi, în zarahemla (vezi Mosia 22:10–13).

Lamaniţii au trimis o armată după Limhi şi poporul său. După ce 
s- a pierdut în pustiu, armata a descoperit pe Alma şi poporul său 
în ţara lui Helam. Lamaniţii i- au dus în robie. (Vezi Mosia 22–24.)

7  Poporul lui Limhi scapă din robie şi călătoreşte spre zarahemla 
(vezi Mosia 24:20–25).

Ţara lui 
Zarahemla

Ţara lui Nefi 
(Lehi- Nefi)

Apele lui Mormon

poporul lui 
alma scapă

Încercarea de a 
găsi zarahemla

poporul lui 
Limhi scapă

grupul condus 
de amon

grup nefit condus 
de zenif

Câţiva nefiţi caută  
să recâştige ţara  

lui nefi Ţara lui Helam

1

2

5

6

4

3

7

alma şi poporul 
său pleacă

Scurtă prezentare a călătoriilor din Mosia 7–24

Ruinele civilizaţiei iaredite 
din ţara de la miazănoapte

24 de plăci de aur 
(Cartea lui Eter)



621

aneXă

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 
miazănoaptepartea 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

Madian
Ierusalim

şemlon
Ismael

Lemuel

şimnilon

Dealul Ripla

* Legături posibile între 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. 
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