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

Seminarul este un program zilnic de
educaţie religioasă. Studiul din scripturi
însoţit de rugăciune trebuie să devină
un obicei zilnic. Va trebui să efectuaţi
exerciţiile primite în cadrul seminarului
în fiecare zi de şcoală, chiar dacă nu veţi
participa la clasele de seminar zilnic.
Sunt 32 de unităţi care trebuie parcurse
în timpul cursului. Diagrama pentru
citirea scripturilor de la pagina 000 arată
ce trebuie studiat în cadrul fiecărei unităţi. Învăţătorul vostru vă va ajuta să
înţelegeţi care este data limită pentru parcurgerea fiecărei unităţi. Aveţi nevoie de
30 de minute pentru a parcurge fiecare lecţie din acest îndrumar, pe lângă timpul
rezervat studiului zilnic din scripturi.

Trebuie să aveţi două jurnale pentru studiul scripturilor (sau două caiete), pe lângă
jurnalul personal, în care veţi scrie exerciţiile din activităţile cuprinse în îndrumarul
pentru studiu. În fiecare săptămână în care vă întâlniţi cu învăţătorul, va trebui să-i
predaţi jurnalul pentru studiul scripturilor în care să fie exerciţiile din activităţile
cuprinse în îndrumarul pentru studiu pe care le-aţi efectuat în acea săptămână.
Învăţătorul vostru va citi şi va verifica exerciţiile, iar, în săptămâna următoare, vă va
înapoia acel jurnal de studiu. De asemenea, aţi putea scrie răspunsurile într-un
caiet cu şină şi aţi putea înmâna paginile pe care le-aţi completat în săptămâna
respectivă. Apoi, după ce învăţătorul vă va returna paginile, le puteţi pune înapoi
în caiet.

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

IX



Folosirea îndrumarului pentru cursanţii care
studiază acasă

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

Gruparea versetelor şi rezumatul conţinutului
Gruparea versetelor reflectă întreruperi fireşti atunci când are loc o schimbare de
acţiune sau de subiect. Fiecare grup de versete este urmat de un scurt rezumat al
evenimentelor sau învăţăturilor din cadrul său.

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

Ajutoare pentru studiu
Ajutoarele pentru studiu oferă mai multe informaţii şi explică metode care vă pot
îmbunătăţi studiul şi înţelegerea scripturilor.

Scriptură de bază
Toate cele 25 de fragmente cu scripturi de bază care se găsesc în Noul Testament
sunt abordate individual în lecţia în care se regăsesc, pentru a vă ajuta să dobândiți
o înțelegere mai profundă a acestora.

Consemnarea răspunsurilor în îndrumar
Uneori, vi se va cere să scrieţi răspunsuri în îndrumar, în spaţiile libere sau într-o
diagramă.

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

Numărul
unităţii

Capitole pe care le am de citit în
această săptămână

Zilele în care citesc
scripturile

1 D L M M J V S

2 Matei 1

2

3

4

5

D L M M J V S

3 Matei 6

7

8

9

10

11

12

13:1-23

D L M M J V S

4 Matei 13:24-58

14

15

16

17

D L M M J V S

5 Matei 18

19

20

21

22

D L M M J V S

6 Matei 23

Joseph Smith – Matei 1

Matei 25

26:1-30

D L M M J V S
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Numărul
unităţii

Capitole pe care le am de citit în
această săptămână

Zilele în care citesc
scripturile

7 Matei 26:31-75

27

28

Marcu 1

2

3

D L M M J V S

8 Marcu 4

5

6

7

8

9

D L M M J V S

9 Marcu 10

11

12

13

14

15

16

Luca 1

2

3

4

D L M M J V S

10 Luca 5

6

7

8

9

10:1-37

D L M M J V S

11 Luca 10:38–42

11

12

13

14

15

16

17

D L M M J V S

DIAGRAMĂ PENTRU CIT IRE
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Numărul
unităţii

Capitole pe care le am de citit în
această săptămână

Zilele în care citesc
scripturile

12 Luca 18

19

20

21

22

23

24

Ioan 1

D L M M J V S

13 Ioan 2

3

4

5

6

D L M M J V S

14 Ioan 7

8

9

10

D L M M J V S

15 Ioan 11

12

13

14

15

D L M M J V S

16 Ioan 16

17

18

19

20

21

D L M M J V S

17 Faptele apostolilor 1

2

3

4

5

D L M M J V S

DIAGRAMĂ PENTRU CIT IRE

XIII



Numărul
unităţii

Capitole pe care le am de citit în
această săptămână

Zilele în care citesc
scripturile

18 Faptele apostolilor 6

7

8

9

10

11

12

D L M M J V S

19 Faptele apostolilor 13

14

15

16

17

18

19

D L M M J V S

20 Faptele apostolilor 20

21

22

23

24

25

26

27

28

Romani 1

2

3

4

5

6

7

D L M M J V S

DIAGRAMĂ PENTRU CIT IRE
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Numărul
unităţii

Capitole pe care le am de citit în
această săptămână

Zilele în care citesc
scripturile

21 Romani 8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 Corinteni 1

2

3

4

5

6

D L M M J V S

22 1 Corinteni 7

8

9

10

11

12

13

14

D L M M J V S

23 1 Corinteni 15

16

2 Corinteni 1

2

3

4

5

6

7

D L M M J V S

DIAGRAMĂ PENTRU CIT IRE
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Numărul
unităţii

Capitole pe care le am de citit în
această săptămână

Zilele în care citesc
scripturile

24 2 Corinteni 8

9

10

11

12

13

Galateni 1

2

3

4

5

6

Efeseni 1

D L M M J V S

25 Efeseni 2

3

4

5

6

Filipeni 1

2

3

4

D L M M J V S

DIAGRAMĂ PENTRU CIT IRE
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Numărul
unităţii

Capitole pe care le am de citit în
această săptămână

Zilele în care citesc
scripturile

26 Coloseni 1

2

3

4

1 Tesaloniceni 1

2

3

4

5

2 Tesaloniceni 1

2

3

1 Timotei 1

2

3

4

5

6

D L M M J V S

27 2 Timotei 1

2

3

4

Tit 1

2

3

Filimon 1

Evrei 1

2

3

4

D L M M J V S

DIAGRAMĂ PENTRU CIT IRE
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Numărul
unităţii

Capitole pe care le am de citit în
această săptămână

Zilele în care citesc
scripturile

28 Evrei 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Iacov 1

D L M M J V S

29 Iacov 2

3

4

5

1 Petru 1

2

3

4

5

D L M M J V S

30 2 Petru 1

2

3

1 Ioan 1

2

3

4

5

2 Ioan 1

3 Ioan 1

Iuda 1

D L M M J V S

DIAGRAMĂ PENTRU CIT IRE
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Numărul
unităţii

Capitole pe care le am de citit în
această săptămână

Zilele în care citesc
scripturile

31 Apocalipsa 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

D L M M J V S

32 Apocalipsa 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

D L M M J V S

DIAGRAMĂ PENTRU CIT IRE
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Bun venit la studiul Noului
Testament
Ce este Noul Testament?
Noul Testament cuprinde scrierile primilor apostoli şi primilor ucenici ai lui Isus
Hristos, care au scris fiind inspiraţi de Duhul Sfânt. Cuprinde cele patru evanghelii,
care sunt mărturiile lui Matei, Marcu, Luca şi Ioan despre Isus Hristos ca Mesia cel
promis – Salvatorul şi Mântuitorul – şi Domnul înviat. Cele patru evanghelii
relatează părţi din viaţa lui Isus şi consemnează multe dintre învăţăturile Sale. Noul
Testament cuprinde doctrine şi principii propovăduite de Salvator şi apostolii Săi în
scopul de a-i ajuta pe alţii să înveţe cum să se întoarcă să trăiască alături de
Dumnezeu Tatăl şi să obţină viaţă eternă. Pentru sfinţii din zilele din urmă, Biblia
este o carte de scriptură sfântă, alături de Cartea lui Mormon, Doctrină şi legăminte
şi de Perla de mare preţ (vezi Articolele de credinţă 1:8).

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a rezumat
conţinutul important al Noului Testament: „Noul Testament … relatează
îndeplinirea promisiunilor din vechime; povesteşte despre naşterea, slujirea şi
sacrificiul ispăşitor al Celui Promis; explică doctrinele necesare salvării cuprinse în
Evanghelia Sa nepieritoare; consemnează creşterea şi extinderea Evangheliei la
meridianul timpului; prevesteşte îndepărtarea universală de la credinţa transmisă
odată sfinţilor; promite o restaurare glorioasă a Evangheliei în zilele din urmă; şi
prezice, într-o reprezentare expresivă şi dramatică, evenimentele care vor avea loc
înainte, în timpul şi după cea de-a Doua Venire a Fiului Omului. Scopul lui
principal este de a depune mărturie despre Hristos” (A New Witness for the Articles
of Faith [1985], p. 392).

De ce este important să studiem Noul Testament?
Ca toate scripturile, Noul Testament propovăduieşte şi depune mărturie despre Isus
Hristos şi despre divinitatea Sa. Apostolul Ioan a declarat că scopul său în scrierea
evangheliei sale era de a-i convinge pe alţii să „[creadă] că Isus este Hristosul, Fiul
lui Dumnezeu; şi, crezând, să [aibă] viaţa în Numele Lui” (Ioan 20:31). Studiind
Noul Testament, veţi învăţa despre naşterea extraordinară a Salvatorului, veţi fi
martori la miracolele şi vindecările înfăptuite de El, veţi auzi adevărurile sublime ale
Evangheliei Sale şi veţi retrăi zilele sacrificiului Său ispăşitor, ale răstignirii şi
glorioasei Sale învieri. Pe măsură ce veţi studia viaţa şi învăţăturile Salvatorului, veţi
învăţa cum să veniţi la El pentru a primi speranţă, iertare, pace şi fericire eternă. Un
studiu sincer al Noului Testament vă poate întări credinţa în Isus Hristos şi vă poate
ajuta să vă bizuiţi pe învăţăturile Sale şi ispăşirea Sa.

Vârstnicul L. Tom Perry, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a învăţat că
Noul Testament „este partea cea mai importantă din istoria scripturală, la fel cum
Salvatorul Însuşi trebuie să fie cel mai important pentru vieţile noastre. Trebuie să
ne angajăm să studiem Noul Testament şi să-l preţuim!

Există perle de înţelepciune nepreţuite pe care le găsim atunci când studiem Noul
Testament” („Sabatul şi împărtăşania”, Ensign sau Liahona, mai 2011, p. 6).
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Următoarele exemple sunt câteva dintre perlele nepreţuite de adevăr şi înţelepciune
pe care le găsim în Noul Testament:

• Isus Hristos este „calea, adevărul şi viaţa” şi, prin El, puteţi ajunge să Îl
cunoaşteţi pe Tatăl Ceresc (vezi Ioan 14:6);

• Duhul Sfânt este „Mângâietorul… [care] vă va învăţa toate lucrurile şi vă va
aduce aminte de tot” (Ioan 14:26);

• ucenicii lui Isus Hristos au responsabilitatea să predice Evanghelia în întreaga
lume (vezi Matei 28:19);

• Salvatorul continuă să conducă Biserica Sa prin revelaţie oferită slujitorilor Săi
aleşi (vezi Faptele apostolilor 1:2);

• voi sunteţi urmaşii sau copiii lui Dumnezeu (vezi Faptele apostolilor 17:28-29);

• deoarece Salvatorul a înviat, toţi vor triumfa asupra morţii şi vor trăi din nou (1
Corinteni 15:21-26);

• dacă vă lipseşte înţelepciunea, puteţi să-L întrebaţi pe Dumnezeu, în rugăciune,
şi El vă va răspunde (vezi Iacov 1:5-6);

• sfinţii credincioşi care vor învinge răul vor primi viaţă veşnică (vezi Apocalipsa
3).

O experienţă din viaţa profetului Joseph Smith reprezintă un exemplu despre
modul în care studiul Noului Testament vă poate influenţa şi schimba viaţa. Când
era tânăr băiat, Joseph s-a luptat cu sarcina dificilă de a afla el însuşi care dintre
biserici era adevărată. El a căutat răspunsuri în Biblie şi, într-o zi, a citit fragmentul
din Iacov 1:5. Mai târziu, el a scris: „Niciodată nu a pătruns un pasaj din scriptură în
inima omului cu mai multă putere decât a pătruns acesta, atunci, în inima mea.
Părea că intră cu putere mare în fiecare fibră a inimii mele. Am meditat iar şi iar
asupra lui” (Joseph Smith – Istorie 1:12).

După ce a citit acele cuvinte din Noul Testament şi a meditat asupra lor, Joseph s-a
decis să acţioneze conform adevărului pe care l-a aflat şi a cerut de la Dumnezeu,
după cum l-a învăţat Iacov. Hotărârea lui a avut drept rezultat remarcabila sa Primă
Viziune. Pe măsură ce veţi studia cu sârguinţă Noul Testament, veţi simţi cum
Spiritul Sfânt vă va atinge inima şi vă va ajuta să identificaţi moduri în care să
puneţi în practică doctrinele şi principiile Evangheliei în vieţile voastre.

În timp ce studiaţi, rugându-vă, Noul Testament, acţionaţi conform îndemnurilor
Duhului Sfânt. Făcând astfel, vă veţi converti mai mult la Domnul. Adevărata
convertire are loc în timp ce continuaţi să acţionaţi conform doctrinelor despre care
ştiţi că sunt adevărate şi ţineţi poruncile în fiecare zi, în fiecare lună, tot restul vieţii
voastre.

Despre Noul Testament
Biblia nu este o singură carte. Este o colecţie de cărţi. Cuvântul grecesc din care este
derivat cuvântul biblie înseamnă „cărţile”. „Biblia creştină are două părţi, de obicei
cunoscute ca Vechiul şi Noul Testament” (Ghid pentru scripturi, „Biblie”,
scriptures.lds.org). Cuvântul care a fost tradus drept testament poate fi tradus şi
legământ. Astfel, Noul Testament este noul legământ.
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În contextul Evangheliei, un legământ este o înţelegere specială între Domnul şi o
persoană sau un grup de persoane. Vechiul Testament sau vechiul legământ este
legea pe care Domnul a dat-o poporului Său în vechime. „Când Salvatorul a venit
la jumătatea timpului, El a restaurat Evanghelia pentru evreii din Palestina. De
vreme ce ei se îndepărtaseră chiar şi de legea lui Moise, a fost un legământ nou
pentru ei” (Bible Dictionary, „Bible”).

Noul Testament este, în mod obişnuit, împărţit în Evanghelii, Faptele apostolilor,
epistolele lui Pavel, epistolele soborniceşti şi cartea Apocalipsa.

1. Evangheliile. Cărţile lui Matei, Marcu, Luca şi Ioan sunt numite Evanghelii şi
fiecare este intitulată după numele autorului ei. Cuvântul Evanghelie înseamnă
„veste bună”. Deşi cele patru evanghelii diferă în unele detalii şi aspecte, toate
relatează evenimente din viaţa Salvatorului şi din timpul slujirii Sale pe pământ
printre iudei. Toate cele patru evanghelii propovăduiesc şi depun mărturie că
Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi Salvatorul lumii. „Consemnările lui
Matei, Marcu şi Luca prezintă o colecţie de materiale întrucâtva similare şi au
un număr considerabil de expresii, precum şi elemente principale în comun şi,
de aceea, sunt uneori numite «evangheliile sinoptice» (însemnând «vedere
similară»). Chiar aşa, fiecare este unică şi conţine multe detalii care nu se
regăsesc în celelalte. Consemnarea lui Ioan este întru totul diferită de celelalte
trei în privinţa vocabularului, expresiilor şi prezentării evenimentelor” (Bible
Dictionary, „Gospels”).

2. Faptele apostolilor. Faptele apostolilor a fost scrisă de Luca şi este o relatare
despre creşterea Bisericii sub îndrumarea lui Petru şi a celorlalţi apostoli vezi
Bible Dictionary, „Acts of the Apostles”).

3. Epistolele lui Pavel. Epistolele sau scrisorile lui Pavel sunt numite după ramura
Bisericii sau după persoana sau grupul pentru care au fost scrise. Epistolele lui
Pavel sunt aranjate „după lungime, în ordine descrescătoare, de la cea mai lungă
(Romani) la cea mai scurtă (Filimon). Epistola către evrei este o excepţie, ea
fiind plasată ultima, deoarece unii s-au întrebat dacă ea a fost scrisă sau nu de
către Pavel” (Bible Dictionary, „Pauline Epistles”).

4. Epistolele sobornicești. Cărţile de la Iacov până la Iuda sunt, deseori, numite
epistole sobornicești, deoarece, cu excepţia lui 2 şi 3 Ioan, ele nu sunt adresate
unei persoane anume sau unei ramuri a Bisericii. Ele sunt numite după autorii
care le-au scris. (Vezi Bible Dictionary, „General Epistles”.)

5. Cartea Apocalipsa. Cartea Apocalipsa (uneori numită Revelaţia) a fost scrisă
de apostolul Ioan, care a scris, de asemenea, evanghelia şi epistolele care poartă
numele său. Ea este relatarea despre o revelaţie pe care Ioan a primit-o de la
Domnul. (Vezi Bible Dictionary, „Revelation of John”.)

Traducerea lui Joseph Smith şi Joseph Smith – Matei
Domnul i-a poruncit profetului Joseph Smith să facă o traducere sau o revizie a
versiunii King James a Bibliei. Traducerea lui Joseph Smith (deseori prescurtată ca
TJS) nu este o traducere a Bibliei dintr-o limbă în alta. Mai exact, ea cuprinde
modificări pe care Domnul l-a inspirat pe profet să le aducă textului Bibliei.
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Joseph Smith a început traducerea sa în luna iunie a anului 1830 şi a terminat-o în
luna iulie a anului 1833, cu toate că el a continuat să aducă modificări
manuscrisului până la scurt timp înainte de moartea sa în anul 1844 (vezi Ghid
pentru scripturi, „Traducerea lui Joseph Smith”). În timp ce părţi ale traducerii
profetului Joseph Smith au fost publicate în cursul vieţii lui, întreaga traducere
inspirată a Bibliei a fost pentru prima dată publicată în anul 1867 de către Biserica
Reorganizată a Sfinţilor din Zilele din Urmă (cunoscută acum drept Comunitatea
lui Hristos). Începând din anul 1979, ediţia SZU a Bibliei în versiunea King James
include în notele de subsol şi anexă sute de fragmente din Traducerea lui Joseph
Smith, importante din punct de vedere doctrinar. (Vezi Robert J. Matthews, „Joseph
Smith’s Efforts to Publish His Bible «Translation»”, Ensign, ian. 1983, p. 57-64; Bible
Dictionary, „Joseph Smith Translation”.) De asemenea, începând din anul 2009,
ediţia SZU a Bibliei în limba spaniolă, versiunea Reina-Valera, include fragmente în
notele de subsol şi anexă. În anul 2015, ediţia SZU a Bibliei a fost publicată în limba
portugheză.

Joseph Smith – Matei, din Perla de mare preţ, este un extras din Traducerea lui
Joseph Smith (Traducerea lui Joseph Smith, Matei 23:39-24:56). Este traducerea
inspirată a fragmentului Matei 23:39-24:55.

Traducerea lui Joseph Smith ne ajută să înţelegem mai bine Noul Testament
restaurând unele din adevărurile simple şi preţioase care au fost pierdute din
conţinutul Bibliei (vezi 1 Nefi 13:20-41) şi adăugând completările şi clarificările
Domnului.
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Cronologia Noului
Testament
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Introducere la scripturile
de bază
Departamentul Seminare şi Institute de Religie a selectat câte 25 de fragmente care
conţin o scriptură de bază pentru fiecare dintre cele patru cursuri de la seminar.
Aceste 100 de fragmente oferă o temelie scripturală importantă pentru înţelegerea
şi împărtăşirea Evangheliei, precum şi pentru întărirea credinţei.

Sunteţi încurajaţi să cunoaşteţi aceste fragmente. Cunoaşterea fragmentelor care
conţin o scriptură de bază include:

• localizarea versetelor cunoscând referinţele suplimentare care au legătură cu
acestea;

• înţelegerea contextului şi conţinutului fragmentelor scripturale;

• punerea în practică a principiilor şi doctrinelor Evangheliei predate în
fragmentele scripturale respective;

• memorarea fragmentelor.

În acest îndrumar veţi studia fiecare dintre cele 25 de fragmente care conţin o
scriptură de bază pe măsură ce apar în cursul Noul Testament. Cunoaşterea
fragmentelor care conţin o scriptură de bază necesită efort din partea voastră.
Consecvenţa şi repetiţia în cadrul învăţării scripturilor de bază vă va ajuta să
înmagazinaţi adevăruri în memoria voastră pe termen lung pentru a le utiliza în
viitor. Puteţi decide să petreceţi câteva minute în fiecare zi recapitulând fragmentele
care conţin o scriptură de bază. Căutaţi ocazii de a le folosi când explicaţi altora
doctrine de bază ale Evangheliei.
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100 de fragmente care
conţin scriptură de bază
Aceasta este o listă cu toate cele 100 de fragmente care conţin scriptură de bază.

Vechiul
Testament

Noul Testament Cartea lui
Mormon

Doctrină şi
legăminte

Moise 1:39 Matei 5:14-16 1 Nefi 3:7 JS – I 1:15-20

Moise 7:18 Matei 11:28-30 2 Nefi 2:25 D&L 1:37-38

Avraam 3:22-23 Matei 16:15-19 2 Nefi 2:27 D&L 6:36

Genesa 1:26-27 Matei 22:36-39 2 Nefi 9:28-29 D&L 8:2-3

Genesa 2:24 Matei 28:19-20 2 Nefi 25:23, 26 D&L 10:5

Genesa 39:9 Luca 24:36-39 2 Nefi 28:7-9 D&L 13:1

Exodul 19:5-6 Ioan 3:5 2 Nefi 31:19-20 D&L 18:10-11

Exodul 20:3-17 Ioan 14:6 2 Nefi 32:3 D&L 18:15-16

Iosua 24:15 Ioan 14:15 2 Nefi 32:8-9 D&L 19:16-19

1 Samuel 16:7 Ioan 17:3 Mosia 2:17 D&L 19:23

Psalmii 24:3-4 Faptele apostolilor 2:36-
38

Mosia 3:19 D&L 25:13

Psalmii 119:105 Faptele apostolilor 3:19-
21

Mosia 4:30 D&L 46:33

Psalmii 127:3 1 Corinteni 6:19-20 Alma 7:11-13 D&L 58:27

Proverbele 3:5-6 1 Corinteni 15:20-22 Alma 32:21 D&L 58:42-43

Isaia 1:18 1 Corinteni 15:40-42 Alma 37:35 D&L 64:9-11

Isaia 5:20 Galateni 5:22-23 Alma 39:9 D&L 76:22-24

Isaia 29:13-14 Efeseni 4:11-14 Alma 41:10 D&L 76:40-41

Isaia 53:3-5 Filipeni 4:13 Helaman 5:12 D&L 78:19

Isaia 58:6-7 2 Tesaloniceni 2:1-3 3 Nefi 12:48 D&L 82:10

Isaia 58:13-14 2 Timotei 3:15-17 3 Nefi 18:15, 20-21 D&L 88:124

Ieremia 1:4-5 Evrei 12:9 Eter 12:6 D&L 89:18-21

Ezechiel 37:15-17 Iacov 1:5-6 Eter 12:27 D&L 107:8

Amos 3:7 Iacov 2:17-18 Moroni 7:41 D&L 121:36, 41-42
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Mormon

Doctrină şi
legăminte

Maleahi 3:8-10 1 Petru 4:6 Moroni 7:45, 47-48 D&L 130:22-23

Maleahi 4:5-6 Apocalipsa 20:12 Moroni 10:4-5 D&L 131:1-4
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Introducere la doctrinele
de bază
Aceasta este o listă cu doctrinele de bază ale Evangheliei.

• 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

Când studiaţi din scripturi, încercaţi să identificaţi, să înţelegeţi, să credeţi, să
explicaţi şi să puneţi în practică aceste doctrine de bază ale Evangheliei. Acest lucru
vă va ajuta să vă întăriţi mărturiile şi vă va mări recunoştinţa pentru Evanghelia
restaurată a lui Isus Hristos. Studiul doctrinelor de bază vă va ajuta, de asemenea,
să fiţi mai bine pregătiţi să trăiţi în acord cu Evanghelia şi să predaţi altora aceste
adevăruri importante. De asemenea, în acest manual, vor fi subliniate şi alte
doctrine importante ale Evangheliei, chiar dacă nu sunt enumerate în lista
doctrinelor de bază.
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Doctrine de bază
Doctrinele de bază trebuie să fie accentuate atât în cadrul claselor de seminar, cât şi
în cadrul claselor de institut. Învăţătorii trebuie să-i ajute pe cursanţi să identifice,
să înţeleagă, să creadă, să explice şi să pună în practică aceste doctrine ale
Evangheliei. 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 pentru a preda
altora aceste adevăruri importante.

Majoritatea celor 100 de fragmente care conţin scripturi de bază selectate de
Seminarele şi Institutele de Religie au fost alese pentru a-i ajuta pe cursanţi să
înţeleagă doctrinele de bază. Cea mai mare parte a referinţelor din scripturi
enumerate mai jos se referă la fragmente care conţin o scriptură de bază. Ele au fost
incluse pentru a arăta legătura dintre ele şi doctrinele de bază.

1. Dumnezeirea
Dumnezeirea este formată din trei personaje distincte: Dumnezeu, Tatăl Etern; 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, are 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
Tatălui. El este Iehova din Vechiul Testament şi Mesia din Noul Testament.

Isus Hristos a avut o viaţă fără de păcat şi a înfăptuit o ispăşire perfectă pentru
păcatele întregii omeniri (vezi Alma 7:11-13). Viaţa Sa este exemplul perfect cu
privire la modul în care toată omenirea trebuie să trăiască (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 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.
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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 viaţa premuritoare, Tatăl Ceresc a prezentat un plan pentru a ne da posibilitatea
să devenim ca El şi să dobândim nemurirea şi viaţa veşnică (vezi Moise 1:39). În
scripturi, acest plan este numit 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. Libertatea morală de a alege – capacitatea de a
alege şi a acţiona pentru noi înşine – este, de asemenea, esenţială în planul Tatălui
Ceresc (vezi 2 Nefi 2:27). Datorită acestui plan, noi putem deveni perfecţi prin
ispăşire, putem primi o plenitudine de bucurie şi putem trăi pentru totdeauna în
prezenţa lui Dumnezeu (vezi 3 Nefi 12:48). Relaţiile noastre de familie pot dura
de-a lungul eternităţilor.

Scripturi suplimentare: Ioan 17:3; D&L 58:27

Viaţa premuritoare
Înainte să ne fi născut pe pământ, noi am trăit în prezenţa Tatălui nostru Ceresc, în
calitate de copii ai Săi de spirit (vezi Avraam 3:22-23). În această viaţă premuritoare,
am participat la un consiliu împreună cu alţi 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.

Ne-am exercitat libertatea de a alege pentru a urma 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 Dumnezeu, 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 esenţială în planul lui Dumnezeu. Prin ea s-a
asigurat un loc în care aveam să dobândim un trup fizic, să fim testaţi şi încercaţi şi
să dezvoltăm trăsături divine.

Noi trebuie să folosim resursele pământului cu înţelepciune, raţiune şi recunoştinţă
(vezi D&L 78:19).
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Adam a fost primul om creat pe pământ. Dumnezeu i-a creat pe Adam şi pe Eva
după chipul Său. Toate fiinţele umane – bărbaţi şi femei – sunt făcute după chipul
lui Dumnezeu (vezi Genesa 1:26-27).

Căderea
În grădina Edenului, Dumnezeu le-a poruncit lui Adam şi Evei să nu mănânce din
rodul pomului cunoaşterii binelui şi răului; consecinţa acestui lucru avea să fie
moartea spirituală şi fizică. Moartea spirituală înseamnă separarea de Dumnezeu.
Moartea fizică înseamnă separarea spiritului de trupul muritor. Din cauza faptului
că Adam şi Eva 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 de ei ca
rezultat al încălcării, inclusiv moartea spirituală şi moartea fizică, sunt numite
căderea.

Drept 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).
Fiind descendenţi ai lui Adam şi ai Evei, noi moştenim o stare de decădere. Noi
suntem îndepărtaţi 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 întocmit de Tatăl Ceresc. Ea are o
dublă direcţie – în jos şi, totuşi, înainte. Pe lângă faptul că a adus moartea fizică şi
spirituală, ea ne-a dat prilejul de a ne naşte pe pământ, de a învăţa şi de a progresa.

Viaţa muritoare
Viaţa muritoare este o perioadă în care învăţăm, în care ne putem pregăti pentru
viaţa veşnică şi putem dovedi că vom folosi libertatea de a alege pentru a face tot
ceea ce ne-a poruncit Domnul. În timpul acestei vieţi muritoare, noi trebuie să-i
iubim şi să-i slujim pe alţii (vezi Mosia 2:17; Moroni 7:45, 47-48).

În viaţa muritoare, 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 premuritoare.
Trupurile 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; Matei 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 lumea spiritelor şi aşteaptă învierea. Spiritele
celor neprihăniţi sunt primite într-o stare de fericire, care este numită paradis. Mulţi
dintre cei credincioşi vor predica Evanghelia celor din închisoarea spiritelor.

Închisoarea spiritelor este un loc temporar din lumea de după moarte, pentru aceia
care au murit fără o cunoaştere a adevărului şi aceia care au fost nesupuşi în viaţa
muritoare. Acolo, spiritele învaţă Evanghelia şi au prilejul de a se pocăi şi a accepta
rânduielile necesare salvării care se fac în temple pentru ei şi în folosul lor (vezi
1 Petru 4:6). Cei care acceptă Evanghelia vor locui în paradis până la înviere.
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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 vor fi nemuritoare. 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 ticăloşi şi vor fi prezenţi 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 supunerea fiecărei persoane faţă de poruncile lui Dumnezeu (vezi
Apocalipsa 20:12; Mosia 4:30).

Există trei împărăţii de glorie (vezi 1 Corinteni 15:40-42). Cea mai înaltă dintre
acestea 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. Cei care vor
locui în această împărăţie vor fi oamenii onorabili de pe pământ, care nu au fost
cutezători în mărturia lor despre Isus.

Împărăţia telestială este împărăţia de ordinul cel mai mic dintre 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 închisoarea spiritelor.

Scripturi 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 a inclus suferinţa Sa în Grădina Ghetsimani
pentru păcatele omenirii, vărsarea sângelui 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 pentru că 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 nemurire. De asemenea, ispăşirea lui Isus Hristos ne
oferă posibilitatea de a primi viaţa veşnică (vezi Moroni 7:41). Pentru a primi acest
dar, trebuie să trăim conform Evangheliei lui Isus Hristos, ceea ce înseamnă să
avem credinţă în El, să ne pocăim de păcate, să fim botezaţi, să primim darul
Duhului Sfânt şi să îndurăm cu credinţă până la sfârşit (vezi Ioan 3:5).

În cadrul ispăşirii Sale, Isus Hristos nu a suferit doar 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 a trăit-o. Harul sau puterea
Sa care ne întăreşte ne ajută să purtăm poveri şi să îndeplinim 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
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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). Ea este un dar de la Dumnezeu.

Pentru a conduce o persoană către salvare, credinţa trebuie să fie concentrată
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 în învăţăturile Sale şi în faptul că, deşi noi nu înţelegem toate
lucrurile, El le înţelege (vezi Proverbele 3:5-6; D&L 6:36).

Mai mult decât un crez pasiv, credinţa este exprimată prin modul în care trăim (vezi
Iacov 2:17-18). Credinţa se poate dezvolta dacă ne rugăm, studiem din scripturi şi
ne supunem poruncilor lui Dumnezeu.

Sfinţii din zilele din urmă au, de asemenea, credinţă în Dumnezeu Tatăl, în Duhul
Sfânt, în puterea preoţiei şi în alte aspecte importante ale Evangheliei restaurate.
Credinţa ne ajută să ne vindecăm spiritual şi fizic şi să avem tăria de a merge mai
departe, a ne înfrunta greutăţile şi a învinge ispita (vezi 2 Nefi 31:19-20). Domnul
va face miracole mari în viaţa noastră potrivit credinţei noastre.

Prin credinţă în Isus Hristos, o persoană poate obţine iertarea păcatelor şi, în cele
din urmă, este capabilă să locuiască în prezenţa 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 şi asupra lumii. Ea include
renunţarea la păcat şi întoarcerea spre Dumnezeu pentru a primi iertare. Este
motivată de dragostea faţă de Dumnezeu şi de dorinţa sinceră de a ne supune
poruncilor Sale.

Păcatele noastre ne fac să nu fim curaţi – ne fac să fim nedemni 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 în care Domnul revelează doctrinele şi rânduielile
Sale şi preoţia Sa. Este o perioadă 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 ultima
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dispensaţie – dispensaţia plenitudinii timpurilor, care a început prin a i se revela
Evanghelia lui 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 principiile Evangheliei şi nu deţin cheile preoţiei,
ei se află într-o stare 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 întemeiat
Biserica Sa (vezi 2 Tesaloniceni 2:1-3). După moartea apostolilor Salvatorului,
principiile Evangheliei au fost modificate şi s-au făcut schimbări neautorizate în
organizarea Bisericii şi în rânduielile preoţiei. Din cauza acestei ticăloşii 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 Duhului Sfânt sau de a înfăptui alte rânduieli ale
preoţiei. Părţi ale scripturilor sfinte au fost modificate sau pierdute şi oamenii nu au
mai avut o cunoaştere adecvată cu privire la 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 cu privire la adevărurile şi
rânduielile Evangheliei Sale printre copiii Săi pe pământ (vezi Faptele apostolilor
3:19-21).

Pregătind restaurarea, Domnul a ridicat bărbaţi nobili în perioada mişcării numită
Reforma. Ei au încercat să readucă doctrina, practicile şi organizarea religioasă la
modul în care le stabilise Salvatorul. Totuşi, ei nu au avut preoţia sau plenitudinea
Evangheliei.

Restaurarea a început în anul 1820, când, drept răspuns la rugăciunea lui Joseph
Smith, Dumnezeu Tatăl şi Fiul Său, Isus Hristos, i-au apărut acestuia (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 data de 6 aprilie 1830.

Preoţia aaronică a fost restaurată de Ioan Botezătorul în data de 15 mai 1829 şi a
fost conferită lui Joseph Smith şi Oliver Cowdery. Preoţia lui Melhisedec şi cheile
împărăţiei au fost, de asemenea, restaurate în anul 1829, când apostolii Petru, Iacov
şi Ioan le-au conferit 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 adevărată şi vie de pe toată faţa pământului”
(D&L 1:30). În final, Biserica va umple întregul pământ şi va dăinui mereu.
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Scripturi suplimentare: Isaia 29:13-14; Ezechiel 37:15-17; Efeseni 4:11-14;
Iacov 1:5-6

5. Profeţii şi revelaţia
Un profet este o persoană care a fost chemată de Dumnezeu pentru a vorbi în
numele Său (vezi Amos 3:7). Profeţii depun mărturie despre Isus Hristos şi predau
Evanghelia Sa. Ei fac cunoscute voinţa şi adevărata natură a lui Dumnezeu. Ei
condamnă păcatul şi avertizează asupra consecinţelor lui. Uneori, ei profeţesc
despre evenimente viitoare (vezi D&L 1:37-38). Multe învăţături ale profeţilor sunt
cuprinse în scripturi. Pe măsură ce studiem cuvintele profeţilor, putem învăţa
adevărul şi putem primi îndrumare (vezi 2 Nefi 32:3).

Noi îl susţinem pe preşedintele Bisericii drept profet, văzător şi revelator şi drept
singura persoană de pe pământ care primeşte revelaţii pentru a îndruma întreaga
Biserică. Noi îi susţinem, de asemenea, pe consilierii din Prima Preşedinţie şi pe
membrii Cvorumului celor Doisprezece Apostoli ca profeţi, văzători şi revelatori.

Revelaţia este comunicarea de la Dumnezeu 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 al celor din zilele din
urmă. Preşedintele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este
profetul lui Dumnezeu pe pământ în aceste zile.

O persoană poate primi revelaţie care să o ajute în nevoile personale, în
responsabilităţile sale, să-i ofere răspunsuri la întrebări şi să o ajute să îşi întărească
mărturia. Cele mai multe dintre revelaţiile primite de conducători şi membri ai
Bisericii vin prin intermediul îndrumărilor şi 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
vizitelor 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 eterne 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 în vederea salvării 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 salvării. Toţi cei care slujesc în
Biserică sunt chemaţi prin îndrumarea unei persoane care deţine cheile preoţiei.
Astfel, ei au dreptul la puterea necesară pentru a sluji şi a îndeplini
responsabilităţile asociate propriilor chemări.
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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 cu 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
lucrurile spirituale (vezi D&L 107:8). Această preoţie mai mare a fost dată lui Adam
şi a fost pe pământ ori de câte ori Domnul a revelat Evanghelia Sa.

La început a fost numită „Preoţia Sfântă după Ordinul Fiului lui Dumnezeu” (D&L
107:3). Mai târziu, a fost numită Preoţia lui Melhisedec 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.

Scripturi suplimentare: Efeseni 4:11-14

7. Rânduieli şi legăminte
Rânduieli
În Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, o rânduială este un act
oficial sacru, care are însemnătate spirituală. 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 autoritate. Botezul este necesar pentru ca o
persoană să poată deveni membră a Bisericii şi să poată 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
persoană şi al renaşterii la o viaţă spirituală, dedicată slujirii lui Dumnezeu şi
copiilor Săi. Este, de asemenea, un simbol al morţii şi al învierii.

După ce o persoană este botezată, unul sau mai mulţi deţinători ai Preoţiei lui
Melhisedec îşi aşează mâinile pe capul ei şi o confirmă membră a Bisericii. În cadrul
acestei rânduieli numită confirmare, persoanei i se conferă darul Duhului Sfânt.

Darul Duhului Sfânt este diferit de influenţa Duhului Sfânt. Înainte de botez, o
persoană poate simţi, din când în când, influenţa Duhului Sfânt şi, prin acea
influenţă, poate primi o mărturie despre adevăr (vezi Moroni 10:4-5). După ce
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primeşte darul Duhului Sfânt, o persoană are dreptul să fie însoţită permanent de
El dacă ţine poruncile.

Alte rânduieli necesare salvării sunt rânduirea la Preoţia lui Melhisedec (pentru
bărbaţi), înzestrarea în templu şi pecetluirea 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 cei morţi şi în folosul lor devin active doar în
momentul în care persoana decedată le acceptă în lumea spiritelor şi respectă
legămintele care le însoţesc.

Alte rânduieli, precum binecuvântarea celor bolnavi şi numirea şi binecuvântarea
copiilor sunt, de asemenea, importante pentru dezvoltarea noastră spirituală.

Referinţe suplimentare: Faptele apostolilor 2:36-38

Legăminte
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; 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 înnoim acele legăminte prin luarea din
împărtăşanie. Fraţii care primesc Preoţia lui Melhisedec intră în 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, iar familia este
esenţială pentru planul salvării întocmit de El şi pentru fericirea noastră. Fericirea în
viaţa de familie poate fi obţinută cel mai bine atunci când aceasta se bazează pe
învăţăturile Domnului Isus Hristos.

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
pământul, de a-şi creşte copiii cu dragoste şi dreptate şi de a le asigura cele
necesare din punct de vedere material şi spiritual.

Soţul şi soţia au responsabilitatea sacră de a se iubi şi de a se îngriji unul pe celălalt.
Taţii au responsabilitatea de a conduce familiile lor cu dragoste şi neprihănire şi
sunt răspunzători de satisfacerea nevoilor membrilor familiei lor. Mamele sunt în
primul rând responsabile pentru îngrijirea copiilor. 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 eternitate (adaptat după „Familia: o
declaraţie oficială către lume”, Liahona, nov. 2010, p. 129; vezi, de asemenea,
LDS.org/topics/family-proclamation.)

Scripturi suplimentare: Genesa 2:24; Psalmii 127:3; Maleahi 4:5-6; D&L 131:1-4
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9. Poruncile
Poruncile sunt legi şi cerinţe pe care Dumnezeu le stabileşte pentru omenire. Ne
arătăm dragostea faţă de El ţinând poruncile Sale (vezi Ioan 14:15). Ţinerea
poruncilor va aduce binecuvântări din partea Domnului (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 esenţială a Evangheliei şi sunt principii eterne
necesare pentru exaltarea noastră (vezi Exodul 20:3-17). Domnul i le-a revelat lui
Moise în timpurile străvechi şi 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 unei
zeciuieli 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), recunoştinţa (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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UNITATEA 1: ZIUA 1

Planul salvării
Introducere
Preşedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a subliniat
importanţa faptului de a se face o scurtă prezentare a planului salvării la începutul
fiecărui an de seminar:

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

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»”
(„The Great Plan of Happiness”, în Teaching Seminary: Preservice Readings

[manual al Sistemului Educaţional al Bisericii, 2004], p. 69-70, LDS.org; vezi Alma 12:32).

Această lecţie include o scurtă prezentare a planului salvării şi se concentrează
asupra rolului central al lui Isus Hristos şi al ispăşirii Sale în acest plan.

Rolul lui Isus Hristos în viaţa premuritoare
Cum aţi răspunde dacă cineva v-ar întreba de ce este Isus Hristos important
pentru voi?

În lecţia de astăzi, veţi învăţa despre rolul lui Isus Hristos în planul salvării întocmit
de Tatăl Ceresc. Când studiaţi, căutaţi adevărurile care vă pot ajuta să vă întăriţi
credinţa în Isus Hristos.

1. Desenaţi următorul tabel în jurnalul pentru studiul scripturilor. Veţi
scrie doctrine în tabelul vostru în timp ce studiaţi această lecţie.

Isus Hristos ocupă locul central în planul salvării întocmit de Tatăl Ceresc.

Viaţa premuritoare Viaţa muritoare Viaţa de după viaţa muritoare

Planul salvării întocmit de Tatăl Ceresc constă din trei etape principale: viaţa
noastră premurioare, care precede naşterea noastră fizică; viaţa noastră muritoare şi
viaţa noastră de după viaţa muritoare.

Citiţi următoarea declaraţie şi marcaţi cuvintele sau expresiile care descriu limitările
pe care le-am avut în viaţa noastră premuritoare:

„Noi am trăit precum copii de spirit ai Tatălui nostru Ceresc înainte de a ne fi născut pe acest
pământ [vezi Faptele apostolilor 17:28-29; Avraam 3:22-26]. Totuşi, noi nu eram ca Tatăl nostru
Ceresc, nici nu am fi putut deveni vreodată ca El şi nici nu am fi putut să ne bucurăm de toate
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binecuvântările de care se bucură El, dacă nu am fi trăit experienţa unei vieţi muritoare având un
trup fizic.

Singurul scop al lui Dumnezeu – lucrarea Sa şi slava Sa – este de a da fiecăruia dintre noi
posibilitatea de a ne bucura de toate binecuvântările Sale [vezi Moise 1:39]. El a oferit un plan
perfect pentru a-Şi îndeplini scopul. Noi am înţeles şi am acceptat acest plan înainte de a veni pe
pământ …

Pentru a progresa şi a deveni asemănători lui Dumnezeu, fiecare dintre noi trebuia să obţină un
trup şi să fie încercat în timpul unei perioade de probă pe pământ” (Predicaţi Evanghelia Mea: un
ghid pentru slujirea misionară [2004], p. 48-49).

Când Tatăl Ceresc Şi-a prezentat planul fericirii, noi am aflat că va fi nevoie de un
salvator pentru a îndeplini planul Său. Lucifer, unul dintre copiii de spirit ai Tatălui
Ceresc, s-a răzvrătit împotriva planului Tatălui Ceresc. El a devenit cunoscut sub
numele de Satana.

Citiţi Moise 4:1-3 şi căutaţi ceea ce a cerut Satana de la Tatăl Ceresc.

Ce a cerut Satana de la Tatăl Ceresc? ____________________

Din Moise 4:2, aflăm că Isus Hristos a fost Cel ales de la început să facă voia Tatălui
Ceresc. Pe tabelul vostru, în coloana „Viaţa premuritoare”, scrieţi următoarea
doctrină pe care o învăţăm din acest fragment: Isus Hristos a fost ales în viaţa
premuritoare să fie Mântuitorul omenirii.

După ce Isus Hristos a fost ales să îndeplinească planul salvării întocmit de Tatăl
Ceresc, trebuia creat un pământ unde să putem obţine un trup fizic şi să dobândim
experienţă.

Citiţi Evrei 1:1-2 şi căutaţi rolul lui Isus Hristos în crearea pământului.

Din aceste versete învăţăm următoarea doctrină: Sub îndrumarea Tatălui Ceresc,
Isus Hristos a creat pământul. Scrieţi această doctrină în coloana „Viaţa
premuritoare” din tabel, în jurnalul pentru studiul scripturilor.

2. Gândiţi-vă la
frumuseţile pământului

şi la perioadele şi locurile care v-au
plăcut cu adevărat. În jurnalul
pentru studiul scripturilor,
răspundeţi la următoarele:

a. Descrieţi un moment în care aţi
admirat frumuseţile pământului.

b. În ce mod cunoaşterea faptului
că Isus Hristos a creat acest
pământ influenţează sentimentele voastre cu privire la El?

Rolul lui Isus Hristos în viaţa muritoare
După venirea pe pământ şi obţinerea unui trup fizic, noi întâmpinăm alte obstacole
care ne împiedică să devenim asemănători Tatălui nostru Ceresc şi să ne întoarcem
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Ispăşirea lui Isus Hristos

în prezenţa Sa. Două dintre aceste obstacole sunt moartea fizică şi moartea
spirituală. Moartea fizică reprezintă separarea trupului de spiritul nostru, iar
moartea spirituală este separarea noastră de Dumnezeu. Citiţi următoarea
declaraţie şi marcaţi cuvintele sau expresiile care descriu aceste două obstacole pe
care le întâmpinăm în timpul vieţii muritoare:

„În viaţa muritoare noi trăim într-o stare în care suntem supuşi atât morţii fizice, cât şi morţii
spirituale. Dumnezeu are un trup glorificat, nemuritor din carne şi oase. Pentru a deveni
asemănători lui Dumnezeu şi a ne întoarce în prezenţa Sa, trebuie să avem şi noi un trup perfect,
nemuritor din carne şi oase. Totuşi, ca urmare a căderii lui Adam şi a Evei, fiecare persoană de pe
pământ are un trup imperfect, muritor şi va muri în cele din urmă. Dacă nu ar fi fost Salvatorul
Isus Hristos, moartea ar fi pus capăt tuturor speranţelor într-o existenţă viitoare alături de
Tatăl Ceresc.

Pe lângă moartea fizică, păcatul este un obstacol major care ne împiedică să devenim
asemănători Tatălui nostru din Cer şi să ne întoarcem în prezenţa Sa. În starea noastră muritoare,
noi cedăm deseori ispititei, încălcăm poruncile lui Dumnezeu şi păcătuim… Deşi, uneori, pare să
nu fie aşa, păcatul duce întotdeauna la nefericire. Păcatul provoacă sentimente de vină şi ruşine.
Din cauza păcatelor noastre, noi nu ne putem întoarce să trăim alături de Tatăl Ceresc dacă nu
suntem întâi iertaţi şi curăţiţi…

Ca şi în cazul morţii fizice, noi nu putem birui efectele păcatului prin noi înşine. Fără ispăşirea lui
Isus Hristos noi suntem neputincioşi” (Predicaţi Evanghelia Mea, p. 50-51).

Înainte de naşterea lui Isus pe pământ, după ce Iosif a aflat că Maria era însărcinată,
un înger i-a apărut în vis. Citiţi Matei 1:21 şi căutaţi ce i-a spus îngerul lui Iosif.

Din ceea ce a spus îngerul că avea să facă Isus, noi învăţăm că Isus Hristos a venit
să ne salveze de păcatele noastre. Scrieţi această doctrină în coloana „Viaţa
muritoare” din tabelul vostru.

Noi putem fi salvaţi de păcatele noastre datorită ispăşirii lui Isus Hristos. Ispăşirea
include suferinţa, moartea şi învierea lui Isus Hristos.

3. În jurnalul pentru
studiul scripturilor,

răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Ce trebuie să facem pentru a fi
salvaţi de păcatele noastre prin
intermediul ispăşirii lui Isus
Hristos?

b. Potrivit celor relatate în Faptele apostolilor 2:32, ce altceva trebuie să
mai facem?

Rolul lui Isus Hristos în viaţa de după viaţa muritoare
Aţi pierdut vreodată un membru drag al familiei sau un prieten bun când a murit?

Datorită faptului că noi cunoaştem planul salvării întocmit de Tatăl Ceresc, noi ştim
că, la moarte, spiritele tuturor oamenilor intră în lumea spiritelor.
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Domnul înviat

Citiţi 1 Petru 3:18-20 şi 1 Petru 4:6 şi căutaţi ceea ce a făcut Isus imediat după
moartea Sa.

Citiţi Doctrină şi legăminte 138:18-19, 30-32 şi căutaţi ce a făcut Isus Hristos pentru
a permite ca Evanghelia să fie predicată fiecăruia în lumea spiritelor. (Doctrină şi
legăminte 138 este o revelaţie despre lumea spiritelor primită de preşedintele
Joseph F. Smith în vreme ce medita la vizita Salvatorului făcută spiritelor celor
morţi în timp ce trupul Său era în mormânt.)

Rezumaţi ceea ce a făcut Isus Hristos pentru a permite ca Evanghelia să fie
predicată fiecăruia în lumea spiritelor: ____________________

Salvatorul a înviat a treia zi după moartea Sa (vezi 1 Corinteni 15:4). Când o
persoană este înviată, spiritul şi trupul fizic ale acesteia sunt reunite pentru a nu
mai fi separate niciodată (vezi D&L 138:17).

Citiţi 1 Corinteni 15:20-22 şi căutaţi
modul în care învierea lui Isus Hristos
ne afectează pe fiecare dintre noi.

În tabelul vostru, în coloana „Viaţa de
după viaţa muritoare”, scrieţi
următoarea doctrină: Datorită învierii
lui Isus Hristos, toţi oamenii vor fi
înviaţi.

Citiţi Apocalipsa 20:12 şi căutaţi ce se va
întâmpla fiecăruia dintre noi după ce
suntem înviaţi.

Cartea vieţii poate reprezenta gândurile
şi faptele unei persoane în această viaţă,
precum şi înregistrarea cerească cu
privire la cei neprihăniţi (vezi Ghidul
pentru scripturi, „Cartea vieţii”). Noi
suntem judecaţi nu doar după faptele
noastre, ci şi după gândurile, cuvintele
şi dorinţele noastre (vezi Mosia 4:30; Alma 12:14; D&L 137:9).

Citiţi Ioan 5:22 şi căutaţi cine ne va judeca. (Puteţi scrie Ioan 5:22 pe marginea
paginii din scripturile voastre, lângă Apocalipsa 20:12.)

În tabelul vostru, în coloana „Viaţa de după viaţa muritoare”, scrieţi următoarea
doctrină: Isus Hristos va judeca întreaga omenire.

Scopul suprem al planului Tatălui Ceresc este acela de ne asigura ocazia de a obţine
viaţa eternă sau exaltarea, ceea ce înseamnă să devenim asemănători Tatălui Ceresc
şi să trăim totdeauna alături de El, în familii eterne. Gândiţi-vă la familia voastră de
acum şi la familia pe care speraţi să o aveţi într-o zi.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi de ce consideraţi că
este important să puteţi trăi în prezenţa Tatălui Ceresc şi a

membrilor familiei voastre pentru totdeauna.

UNITATEA 1:  Z IUA 1
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Citiţi Ioan 3:5, 16-17 şi căutaţi ce trebuie să facă fiecare dintre noi pentru a primi
viaţa eternă (sau nepieritoare).

A crede în Singurul Fiu Născut înseamnă a exercita credinţă în Isus Hristos şi a trăi
conform principiilor Evangheliei Sale.

În tabelul vostru, în coloana „Viaţa de după viaţa muritoare”, scrieţi următoarea
doctrină: Dacă exercităm credinţă în Isus Hristos şi trăim conform principiilor
Evangheliei Sale, putem primi viaţă eternă.

5. Reflectaţi din nou asupra întrebării adresate la începutul lecţiei:
„Cum aţi răspunde dacă cineva v-ar întreba de ce este Isus Hristos

important pentru voi?”. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi răspunsul
vostru la această întrebare bazându-vă pe ceea ce aţi învăţat şi aţi simţit astăzi în
timpul studiului.

Puteţi folosi tabelul pe care l-aţi completat în jurnalul pentru studiul scripturilor
pentru a preda familiei voastre sau altora despre rolul lui Isus Hristos în planul
salvării întocmit de Tatăl Ceresc.

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 1:  Z IUA 1

5



UNITATEA 1: ZIUA 2

Rolul cursantului
Introducere
Duhul Sfânt, învăţătorul şi cursantul au, fiecare, un rol important în procesul de
învăţare a Evangheliei. Această lecţie vă poate ajuta să înţelegeţi fiecare dintre
aceste roluri, astfel încât să aveţi succes în eforturile voastre de a învăţa. Puteţi
recapitula, periodic, principiile predate în această lecţie pentru a vă aminti
responsabilitatea pe care o aveţi în învăţarea Evangheliei.

Rolurile Duhului Sfânt, ale învăţătorului şi ale
cursantului în procesul de învăţare a Evangheliei

Rugaţi-vă înainte de a studia.
Rugăciunea sinceră ne ajută să ne aliniem voinţa cu voinţa lui Dumnezeu. Ea invită Duhul Sfânt
în viaţa noastră. Formaţi-vă obiceiul de a vă ruga înainte de a studia scripturile şi lecţiile în acest
curs de studiu pentru seminar.

Gândiţi-vă la următorul scenariu:

O tânără se simte inspirată şi edificată când studiază lecţiile din cadrul seminarului
cu studiul acasă. Ea simte influenţa Duhului Sfânt. Ea este recunoscătoare pentru
lucrurile pe care le învaţă şi se gândeşte cum să le pună în practică în viaţa ei. O altă
tânără învaţă aceleaşi lecţii, dar este, deseori, plictisită şi simte că nu învaţă mult în
cadrul acestor lecţii.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Care sunt unele dintre posibilele motive ale acestor

experienţe diferite avute de cele două tinere în timp ce învaţă aceleaşi lecţii în
cadrul seminarului?

În timp ce studiaţi lecţia de astăzi, căutaţi doctrine şi principii care vă pot ajuta să vă
îndepliniţi rolul de cursant în cadrul seminarului şi să vă întăriţi mărturia despre
Evanghelia lui Isus Hristos.

Trei persoane au roluri esenţiale în învăţarea Evangheliei într-un cadru precum cel
al seminarului: Duhul Sfânt, învăţătorul şi cursantul.

Citiţi Ioan 14:26 şi Ioan 16:13 şi căutaţi unele dintre rolurile Duhului Sfânt.

Un adevăr pe care-l putem afla din aceste versete despre rolurile Duhului Sfânt este
acela că Duhul Sfânt ne învaţă adevărul.

Bazându-vă pe experienţele pe care le-aţi avut, cum putem şti când ne învaţă
Duhul Sfânt adevărul? (Versetele din Doctrină şi legăminte 8:2-3 vă pot fi de folos.)
____________________

Citiţi Doctrină şi legăminte 50:13-14 şi căutaţi rolul învăţătorului Evangheliei care
predă Evanghelia. Observaţi că aceste versete au fost scrise pentru membrii de la
începuturile Bisericii care fuseseră rânduiţi să predice Evanghelia.
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Care este rolul unui învăţător care predă Evanghelia?

Citiţi 2 Nefi 33:1 şi căutaţi ce face Duhul Sfânt când adevărul este predicat prin
puterea Sa.

Potrivit celor relatate în 2 Nefi 33:1, ce face Duhul Sfânt pentru noi?

Citiţi Doctrină şi legăminte 88:118 şi aflaţi cum trebuie să căutăm să învăţăm?

Un mod de a căuta să învăţăm este prin credinţă. Vârstnicul David A.Bednar, din
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat ce se întâmplă pe măsură ce
căutăm să învăţăm prin credinţă? După ce a citat 2 Nefi 33:1, vârstnicul Bednar a
spus: „Vă rog să remarcaţi faptul că puterea Spiritului poartă mesajul către
inimă, dar nu neapărat în inimă. Un învăţător poate explica, demonstra, convinge
şi mărturisi, făcând toate aceste lucruri cu o mare putere spirituală şi eficacitate.

Cu toate acestea, în cele din urmă, conţinutul mesajului şi mărturia Duhului Sfânt pătrund în
inimă numai dacă cel care le primeşte permite ca acestea să intre. Învăţarea prin credinţă este
cea care deschide calea pentru a se ajunge în inimă” („Seek Learning by Faith”, Ensign, sept.
2007, p. 61).

Din această declaraţie învăţăm că, dacă noi căutăm să învăţăm prin credinţă,
atunci invităm Duhul Sfânt în inimile noastre să propovăduiască şi să
depună mărturie despre adevăr.

2. Credinţa înseamnă mai mult decât a crede în mod pasiv. Noi ne
exprimăm credinţa prin fapte. În jurnalul pentru studiul scripturilor,

răspundeţi la următoarea întrebare: Ce credeţi că putem să facem pentru a
învăţa prin credinţă?

Imaginaţi-vă că nu aţi jucat niciodată fotbal, dar un învăţător vă promite că poate să
vă înveţe să jucaţi fotbal suficient de bine încât să jucaţi într-o echipă de fotbal.
Aveţi încredere în abilitatea învăţătorului de a vă preda şi în abilitatea voastră de a
învăţa. Învăţătorul vă duce pe un teren de fotbal. El explică şi demonstrează cum se
driblează o minge, dar nu vă lasă să încercaţi singuri. Apoi, explică modul în care se
pasează o minge de fotbal şi vă demonstrează cum o pasează la voi. Totuşi, înainte
de a avea şansa de a o pasa înapoi, învăţătorul vine şi recuperează mingea. Face
acelaşi lucru pentru a arunca mingea de fotbal din afară după ce aceasta a ieşit din
limitele terenului. El vă mulţumeşte pentru timpul vostru şi pleacă.

După acest fel de lecţie, cât de pregătiţi vă veţi simţi pentru a încerca să faceţi parte
dintr-o echipă de fotbal? De ce?

Deşi învăţarea şi faptul de a-i privi pe alţii cum joacă fotbal poate ajuta, ce trebuie
să faceţi dacă vreţi să dezvoltaţi abilităţile necesare pentru a reuşi în fotbal?

Ce legătură poate avea acest lucru cu faptul de a învăţa prin credinţă?

Simplul fapt de a avea încredere că Spiritul ne poate învăţa nu este suficient. Pentru
a obţine cunoaşterea adevărurilor lui Dumnezeu, trebuie, de asemenea, să facem
efortul de a învăţa şi de a pune în practică ceea ce învăţăm. Vârstnicul Bednar ne-a
învăţat despre faptele bazate pe credinţă care fac parte din învăţarea prin credinţă:

UNITATEA 1:  Z IUA 2
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Isus i-a chemat pe Petru şi Andrei
să-L urmeze.

„Cursantul care-şi exercită libertatea de a alege acţionând conform principiilor
corecte îşi deschide inima către Duhul Sfânt şi invită puterea Sa de a preda şi de a
mărturisi, precum şi mărturia Sa care confirmă. Pentru învăţarea prin credinţă
este nevoie de efort spiritual, mintal şi fizic, nu doar acceptare pasivă. Prin
sinceritatea şi consecvenţa acţiunii noastre bazată pe credinţă, Le arătăm Tatălui
nostru Ceresc şi Fiului Său, Isus Hristos, dorinţa noastră de a învăţa şi de a primi

instrucţiuni de la Duhul Sfânt …

Pentru a învăţa prin credinţă este nevoie atât de «[inimă, cât] şi [de] un suflet binevoitor» (D&L
64:34). Învăţarea prin credinţă este rezultatul faptului că Duhul Sfânt poartă puterea cuvântului
lui Dumnezeu atât către, cât şi în inimă. Învăţarea prin credinţă nu poate fi transferată de la
învăţător la cursant prin intermediul unei prelegeri, demonstraţii sau al unui exerciţiu
experimental, ci un cursant trebuie să-şi exercite credinţa şi să acţioneze pentru a obţine, el
însuşi, cunoaşterea” („Seek Learning by Faith”, p. 64).

Amintiţi-vă de tânăra descrisă la începutul acestei lecţii care este în mod frecvent
plictisită şi simte că nu învaţă mult de la aceste lecţii pentru cursanţii de la seminar
care studiază acasă. Imaginaţi-vă că ea v-a descris aceste frustrări. Din ceea ce a
spus despre modul în care îşi face lecţiile, aţi aflat că, deseori, răspunde superficial
întrebărilor din cadrul temelor în jurnalul pentru studiul scripturilor şi atenţia ei
este, în mod frecvent, distrasă de alte preocupări când studiază lecţiile. De
asemenea, nu participă în clasă la activităţi sau discuţii în timpul orelor
săptămânale.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi trei sau patru exemple
de eforturi spirituale, mentale şi fizice pe care aţi încuraja-o pe

această tânără să le depună, astfel încât să poată beneficia de învăţarea prin
credinţă.

Exemplele din viaţa apostolului Petru ilustrează în ce mod faptul de a căuta să
învăţăm prin credinţă invită Duhul Sfânt în inimile noastre pentru a preda şi
mărturisi despre adevăr. Citiţi Matei 4:18-20 şi căutaţi invitaţia Salvatorului adresată
lui Petru şi fratelui său, Andrei.

Ce i-a invitat Salvatorul pe Petru şi Andrei să facă?

În ce mod au fost răspunsurile lor un
exemplu pentru situaţiile în care căutăm
să învăţăm prin credinţă?

Fapta lui Petru de a-L urma pe Hristos
i-a permis să fie cu Salvatorul de-a
lungul slujirii Sale în timpul vieţii
muritoare. Petru a avut privilegiul de
a-L asculta pe Salvator predând
periodic şi de a fi martor la multe
miracole înfăptuite de El. Când
Salvatorul i-a cerut, Petru chiar a
umblat pe apă (vezi Matei 14:28-29).

UNITATEA 1:  Z IUA 2

8



Odată, Isus a adresat ucenicilor Săi două întrebări. Citiţi Matei 16:13-17 şi căutaţi
întrebarea personală adresată de Salvator ucenicilor Săi şi modul în care a
răspuns Petru.

Observaţi, în versetul 17, ce a explicat Salvatorul despre modul în care a primit
Petru cunoaşterea sa. Petru a primit cunoaşterea sa prin revelaţie de la Tatăl Ceresc
care a venit prin puterea Duhului Sfânt. Gândiţi-vă în ce mod experienţa lui Petru
ilustrează adevărurile învăţate în această lecţie.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi următoarele teme:

a. Descrieţi o perioadă în care aţi căutat să învăţaţi prin credinţă? În ce mod
Şi-a îndeplinit Duhul Sfânt rolul Său în învăţarea Evangheliei când aţi făcut
acest lucru?

b. Ce veţi face pentru a învăţa şi a invita Duhul Sfânt în inimile voastre să
propovăduiască şi să depună mărturie despre adevăr? Dacă aveţi nevoie de
câteva idei concrete cu privire la ce puteţi face, aţi putea alege una sau două
dintre acţiunile următoare pentru a vă concentra asupra lor:

• studiaţi zilnic din scripturi;

• dezvoltaţi abilităţi privind studiul din scripturi, cum ar fi marcarea,
consultarea referinţelor suplimentare şi folosirea ajutoarelor pentru
studiul scripturilor;

• implicaţi-vă cu reverenţă şi atenţie în activităţile din cadrul procesului de
învăţare şi evitaţi factorii care distrag atenţia;

• completaţi cu atenţie activităţile din cadrul fiecărei lecţii;

• notaţi impresii, gânduri şi unele scurte comentarii în jurnalele pentru
studiul scripturilor;

• explicaţi altora doctrine şi principii ale Evanghelie, consemnaţi şi
împărtăşiţi cunoştinţele şi experienţele cu privire la aceste doctrine şi
principii şi depuneţi mărturie despre adevărurile doctrinelor şi
principiilor Evangheliei;

• puneţi în practică doctrinele şi principiile Evangheliei în viaţa voastră
(vezi Ioan 7:17).

Pe măsură ce căutaţi să învăţaţi prin credinţă în timpul seminarului, urmaţi sfatul
preşedintelui Thomas S. Monson: „Dragi tineri, vă rog să participaţi la seminar.
Studiaţi zilnic din scripturi. Ascultaţi-i cu atenţie pe învăţătorii voştri. Puneţi în
practică, rugându-vă, ceea ce învăţaţi” („Participate in Seminary”, 12 august
2011, seminary.lds.org).

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat lecţia „Rolul cursantului” şi am încheiat această lecţie în data de (data).

UNITATEA 1:  Z IUA 2
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Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 1: ZIUA 3

Să studiem scripturile
Introducere
Această lecţie vă va ajuta să înţelegeţi importanţa faptului de a studia zilnic din
scripturi şi de a citi în întregime Noul Testament în cadrul acestui curs de studiu.
Puteţi învăţa, de asemenea, modalităţi prin care să vă îmbunătăţiţi studiul din
scripturi.

Necesitatea de a studia din scripturi zilnic, în mod
eficient
Gândiţi-vă la declaraţiile de mai jos şi marcaţi răspunsurile voastre folosind scala.
Nu vi se cere să transmiteţi răspunsurile învăţătorului vostru.

Când studiaţi această lecţie, gândiţi-vă cum aţi putea să vă îmbunătăţiţi studiul din
scripturi.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului David A. Bednar, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli:

„Scripturile conţin cuvintele lui Hristos şi sunt ca un rezervor de apă vie la care
avem acces imediat şi din care putem să bem mult timp şi până în străfunduri …

Prin activitate normală zilnică, dumneavoastră şi cu mine pierdem o cantitate
substanţială de apă care există în corpurile noastre. Setea este cerinţa de apă a
celulelor corpului nostru şi apa în trupurile noastre trebuie să fie completată
zilnic. Sincer vorbind, nu are niciun sens să «umplem» ocazional cu apă trupurile

noastre şi să îndurăm perioade lungi de deshidratare. Acelaşi lucru este adevărat şi din punct de
vedere spiritual. Setea spirituală este nevoia de apă vie. O revărsare constantă de apă vie este
superioară unei preluări ocazionale, fără regularitate” („A Reservoir of Living Water” [Seară la
gura sobei organizată de Sistemul Educaţional al Bisericii, 4 febr. 2007], p. 2, 9,
speeches.byu.edu).

Completaţi următorul principiu pe care îl putem învăţa din declaraţia vârstnicului
Bednar despre ceea ce primim dacă citim zilnic din scripturi: Când studiem zilnic
din scripturi, primim ____________________ de care avem nevoie.
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Valoarea sfintelor scripturi în zilele noastre
În loc să citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului D. Todd Christofferson,
puteţi urmări prezentarea video „The Blessings of Scripture” (3:04), din seria

Mormon Message (Mesaje mormone), disponibilă pe LDS.org, care conţine
relatarea vârstnicului Christofferson despre William Tyndale şi un sfat cu privire la
importanţa scripturilor.

Vârstnicul D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a
descris sacrificiul făcut de un bărbat pentru a da posibilitate mai multor oameni să
citească Biblia:

„În ziua de 6 octombrie a anului 1536, o persoană vrednică de milă era scoasă
dintr-o temniţă a castelului Vilvorde, de lângă Bruxelles, Belgia. Timp de un an şi
jumătate, omul fusese ţinut izolat într-o celulă umedă şi întunecată. Acum, aflat
în afara zidurilor castelului, prizonierul era legat de un ţăruş. A avut timp să-şi
rostească, cu glas tare, ultima rugăciune: «Doamne! Deschide ochii regelui
Angliei» şi, apoi, a fost strangulat. Trupul lui a fost ars imediat lângă ţăruş. Cine

a fost acest om şi care a fost delictul… ? Numele lui era William Tyndale şi crima sa a fost aceea
de a fi tradus şi publicat Biblia în limba engleză…

Într-o dispută aprinsă cu un cleric, care se opunea punerii scripturilor la îndemâna omului de
rând, Tyndale a promis: «Dacă Dumnezeu îmi va cruţa viaţa, nu vor trece mulţi ani şi voi face ca
băiatul care împinge plugul să cunoască scripturile mai bine decât tine!» …

William Tyndale nu a fost primul şi nici ultimul dintre aceia care, în multe ţări şi multe limbi, au
făcut sacrificii mari, dându-şi chiar şi viaţa, pentru a scoate cuvântul lui Dumnezeu din
obscuritate… Ce lucruri au ştiut ei despre importanţa scripturilor pe care şi noi trebuie să-le
ştim? Ce lucruri au înţeles oamenii din Anglia secolului al XVI-lea, care plăteau sume enorme şi
îşi asumau mari riscuri personale pentru a putea să folosească o Biblie, pe care trebuie să le
înţelegem şi noi?”. („Binecuvântările pe care ni le aduc scripturile”, Ensign sau Liahona, mai
2010, p. 32).

De ce credeţi că oamenii au făcut asemenea sacrificii mari pentru a avea acces la
scripturi? ____________________

Vârstnicul Christofferson a continuat: „În zilele lui Tyndale, necunoaşterea scripturilor era larg
răspândită pentru că oamenii nu aveau acces la Biblie, mai ales într-o limbă pe care s-o poată
înţelege. Astăzi, Biblia şi alte scripturi sunt la îndemână şi, totuşi, analfabetismul scriptural creşte
pentru că oamenii nu vor să deschidă cărţile. Ca urmare, ei au uitat lucruri pe care bunicii lor le
ştiau” („Binecuvântările pe care ni le aduc scripturile”, p. 33).

De ce credeţi că oameni din zilele noastre nu citesc scripturile cum ar trebui?

Vârstnicul Christofferson a continuat: „Gândiţi-vă la însemnătatea binecuvântării noastre de a
avea sfânta Biblie şi alte aproximativ 900 de pagini de scripturi, incluzând Doctrină şi legăminte
şi Perla de mare preţ… Prin această binecuvântare, Domnul ne spune, cu siguranţă, că noi avem
mai mare nevoie să folosim scripturile decât au avut oamenii în trecut” („Binecuvântările pe care
ni le aduc scripturile”, p. 35).

UNITATEA 1:  Z IUA 3
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Unul dintre adevărurile pe care le învăţăm din declaraţia vârstnicului Christofferson
este faptul că noi avem mai mare nevoie de scripturi decât au avut oamenii în
oricare perioadă precedentă.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: De ce credeţi că nevoia noastră de scripturi este mai mare

astăzi decât în oricare perioadă precedentă?

Apostolul Pavel a scris o scrisoare în
care a descris unele condiţii ale lumii în
ultimele zile. Citiţi 2 Timotei 3:1-5, 13 şi
căutaţi unele dintre păcatele şi
atitudinile care, a spus el, vor fi întâlnite
des în zilele noastre. (Pentru a înţelege
mai bine cuvintele şi expresiile mai
grele din aceste versete, puteţi să faceţi
referire la notele de la sfârşitul acestor
versete.)

Care sunt câteva dintre păcatele şi
atitudinile enumerate în aceste versete la care aţi fost martori, astăzi, în societatea
noastră?

Citiţi 2 Timotei 3:14-17 şi căutaţi în ce mod putem găsi siguranţă în aceste vremuri
grele. Puteţi marca lucrurile pe care le găsiţi.

Potrivit celor învăţate din 2 Timotei 3:15-17, ce binecuvântări ne sunt disponibile
când studiem scripturile şi trăim conform învăţăturilor lor? Scrieţi răspunsurile
voastre în spaţiul prevăzut pentru a completa declaraţia următoare: Când studiem
scripturile, putem primi ____________________ care ne va duce la salvare.

Această declaraţie completată este un exemplu de principiu al Evangheliei.
Principiile şi doctrinele Evangheliei lui Isus Hristos sunt adevăruri neschimbătoare
care ne oferă îndrumare în viaţă. Unul dintre obiectivele principale ale scripturilor
este acela de a preda doctrine şi principii ale Evangheliei. Noi putem face ca studiul
din scripturi să devină mai semnificativ căutând doctrine şi principii, cugetând la
înţelesul lor şi punându-le în aplicare în vieţile noastre.

2. Uitaţi-vă la principiul pe care l-aţi completat mai sus. Apoi, în
jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea

întrebare: Când aţi simţit că aţi primit înţelepciune, lumină, adevăr, îndrumare
pentru corectare sau instrucţiuni ca urmare a studiului din scripturi?

Citiţi zilnic din Noul Testament
Una dintre aşteptările acestui curs de studiu pentru seminar este aceea ca Noul
Testament să fie citit în întregime de către cursanţi. Aceasta este o cerinţă în
vederea primirii diplomei de absolvire a seminarului. Citirea Noului Testament în
întregime va necesita un efort continuu.

Aţi încercat vreodată să beţi apă sau o băutură carbogazoasă cu mai mult decât un
pai? Dacă aveţi paie disponibile, încercaţi să beţi un pahar cu apă sau o băutură
carbogazoasă cu şapte paie legate laolaltă. Este greu să beţi tot lichidul din pahar.

UNITATEA 1:  Z IUA 3

13



Dar, dacă beţi încet şi în mod constant cu un pai, veţi constata că puteţi bea cu
uşurinţă tot lichidul (şi experienţa va fi mai plăcută!).

Care credeţi că este legătura dintre această activitate şi ţelul de a citi, în întregime,
Noul Testament în timpului acestui curs de studiu?

Folosiţi următoarea ecuaţie pentru a vă ajuta să vedeţi cum vă puteţi îndeplini
obiectivul de a citi Noul Testament în întregime prin citirea zilnică a unor porţiuni
mai mici:

3. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor despre câteva lucruri
care vă pot ajuta să stabiliţi obiceiul de a studia zilnic din scripturi

pentru a putea primi înţelepciune, lumină, adevăr, îndrumare pentru corectare
şi instruire din studiul scripturilor. De asemenea, scrieţi un ţel pentru a aloca, un
timp, în fiecare zi, pentru studiul personal din scripturi şi citirea, în întregime, a
Noului Testament.

Metode şi abilităţi pentru studiul din scripturi
4. Lista următoare cu metode şi abilităţi vă poate îmbunătăţi modul de

studiu din scripturi. Alegeţi două dintre metodele sau abilităţile
următoare şi încercaţi-le folosind fragmentele din scripturile menţionate în
dreptul metodelor respective. În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi în
ce mod vă pot ajuta aceste două abilităţi în studiul zilnic din scripturi.

Metode şi abilităţi pentru studiul scripturilor

Înlocuirea numelor Pentru a înlesni punerea în practică a doctrinelor şi principiilor din scripturi
în viaţa voastră, puneţi-vă numele în locul unui nume din scripturi. Încercaţi să folosiţi această
abilitate pentru studiul scripturilor înlocuind numelui lui Simon Petru în Matei 16:15-17.

Cauză şi efect Pentru a vă ajuta să identificaţi în scripturi principii ale Evangheliei, căutaţi
sintagme precum „dacă-atunci” şi „deoarece-de aceea”. Încercaţi să folosiţi această abilitate în
Matei 6:14-15.

Liste din scripturi Scripturile conţin, adesea, liste cu lucruri, precum instrucţiuni sau avertizări.
Când găsiţi astfel de liste, puteţi numerota fiecare element. Încercaţi să folosiţi această abilitate
în Galateni 5:22-23.

Contraste Scripturile indică, deseori, contraste între idei, evenimente şi oameni. Aceste
contraste subliniază principii ale Evangheliei. Căutaţi contraste în versete individuale, în capitole
şi de-a lungul capitolelor şi cărţilor. Încercaţi această abilitate în Matei 5:14-16.

UNITATEA 1:  Z IUA 3
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Metode şi abilităţi pentru studiul scripturilor

Vizualizare Căutaţi detalii descriptive care vă pot ajuta să vă creaţi o imagine în timp ce citiţi.
Imaginaţi-vă că sunteţi prezenţi la anumite evenimente. Acest lucru vă poate întări mărturia
despre realitatea a ceea ce citiţi în scripturi. Încercaţi această abilitate în Matei 8:23-27.

Simbolism: Cuvinte şi expresii precum asemenea, ca sau ca şi când vă pot ajuta să identificaţi
simboluri. Priviţi dincolo de un simbol, explorând natura sa şi meditând asupra atributelor sale.
Mijloace ajutătoare pentru studiu cum ar fi Ghidul pentru scripturi vă pot ajuta să interpretaţi
unele simboluri. Încercaţi să folosiţi această abilitate în Matei 13:24-30. (Puteţi compara modul
în care aţi interpretat pilda cu cel dat în Doctrină şi legăminte 86:1-7.)

Referinţe suplimentare Adesea, un fragment scriptural poate explica sau clarifica o expresie
sau un concept dintr-un alt fragment. Faceţi legături între fragmente scripturale folosind note
de subsol, indexul sau Ghidul pentru scripturi pentru a ajuta la descoperirea înţelesului unui
fragment scriptural. Puneţi în practică această abilitate citind Ioan 10:16 şi, apoi, 3 Nefi 15:21.
Cum vă ajută citirea versetului 3 Nefi 15:21 să înţelegeţi mai bine semnificaţia versetului din
Ioan 10:16?

Cugetare Cugetarea include gândirea, meditarea, adresarea 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. Cugetaţi asupra modului în care aţi putea pune
în practică adevărurile din Evrei 12:9.

Punere în practică Pe măsură ce identificaţi şi înţelegeţi doctrinele şi principiile din scripturi,
puteţi dobândi o cunoaştere mai profundă punând în practică adevărurile pe care le-aţi
descoperit. Isus a spus: „Dacă vrea cineva să facă voia [Tatălui Ceresc], va ajunge să cunoască
dacă învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc de la Mine” (Ioan 7:17). Căutaţi
ocazii pentru a pune în practică sau a asemăna cu viaţa voastră ceea ce învăţaţi când studiaţi
scripturile de unul singur (vezi 1 Nefi 19:23).

Căutaţi modalităţi de a pune în practică fiecare dintre aceste abilităţi privind
studiul din scripturi în săptămânile care urmează, când studiaţi Noul Testament.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 1:  Z IUA 3
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UNITATEA 1: ZIUA 4

Introducere şi contextul
Noului Testament
Introducere
Noul testament este o relatare despre viaţa muritoare, învăţăturile şi ispăşirea lui
Isus Hristos, întemeierea Bisericii Sale, precum şi slujirea şi învăţăturile ucenicilor
Săi de la începuturile Bisericii. În această lecţie, veţi învăţa despre contextul istoric şi
cultural al evenimentelor descrise în Noul Testament, inclusiv motivele pentru care
mulţi iudei L-au respins pe Isus ca fiind Mesia sau Salvatorul. Veţi citi, de
asemenea, despre cei care L-au acceptat cu umilinţă pe Salvator şi au ales
să-L urmeze.

Contextul Noului Testament

Acoperiţi cu mâna partea dreaptă a ilustraţiei. Bazându-vă pe ceea ce vedeţi în
partea stângă a ilustraţiei, ce credeţi că este reprezentat în aceasta? Dezveliţi partea
dreaptă a ilustraţiei.

Cum vă ajută faptul de a vedea întreaga ilustraţie să înţelegeţi ce se întâmplă?
____________________

Bărbatul cu bonetă albastră este Ştefan, un ucenic al lui Isus Hristos. Citiţi
rezumatului capitolului Faptele apostolilor 7 pentru a înţelege evenimentul
prezentat în această ilustraţie.
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Gândiţi-vă cum aţi putea asemăna faptul de a arăta întreaga ilustraţie cu
înţelegerea scripturilor.

Această activitate ilustrează importanţa înţelegerii contextului scripturilor. Cuvântul
context se referă la informaţii generale despre un eveniment sau o povestire dintr-un
fragment sau împrejurările în care au loc acestea. Pe măsură ce cunoaşteţi mai bine
contextul istoric şi cultural al Noului Testament, puteţi înţelege şi pune în aplicare
mai bine învăţăturile acestuia.

Următoarele secţiuni din această lecţie conţin informaţii care vă vor ajuta să
înţelegeţi mai bine contextul Noului Testament.

Conducătorii religioşi iudei în timpul slujirii Salvatorului
În Cartea lui Mormon este consemnată profeţia lui Iacov care ne ajută să înţelegem
condiţiile existente în perioada slujirii lui Isus Hristos în viaţa muritoare. Citiţi 2
Nefi 10:3-5 şi căutaţi cuvinte sau expresii pe care Iacov le-a folosit pentru a descrie
condiţiile spirituale existente printre iudei în timpul slujirii Salvatorului.

Cuvântele vicleşuguri preoţeşti din 2 Nefi 10:5 se referă la faptele celor care,
predicând, caută „câştiguri şi preamărire de la lume” şi nu bunăstarea oamenilor lui
Dumnezeu (2 Nefi 26:29). Cei care erau vinovaţi de vicleşuguri erau, în primul rând,
conducătorii religioşi ticăloşi ai iudeilor, care conduceau oamenii pe drumuri
greşite.

Adăugiri la legea lui Moise şi alte filozofii neadevărate
Pentru a înţelege mai bine modul în care conducătorii religioşi au condus oamenii
pe drumuri greşite, desenaţi un cerc în jurul cercului de mai jos care reprezintă
legea lui Moise, şi numiţi-l Legea orală.

Legea lui Moise se referă la poruncile şi
învăţăturile date de Dumnezeu lui Israel
din vechime prin profetul Moise.
Învăţătorii iudei au adăugat legii reguli
şi interpretări proprii. Cunoscute ca
legea orală sau tradiţia orală, aceste
reguli şi interpretări adăugate erau date
cu intenţia de a preveni încălcarea legii
lui Dumnezeu. De exemplu, potrivit
legii orale, era interzis să dezlegi un nod
cu ambele mâini în ziua de sabat. Dacă
făceau acest lucru, el era considerat ca
fiind o muncă şi deci o profanare a zilei
de sabat. Cu toate acestea, dezlegarea
unui nod cu o singură mână era permisă.

1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi care ar putea fi
pericolul adăugirii de reguli făcute de om la poruncile lui

Dumnezeu?

UNITATEA 1:  Z IUA 4
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Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a
explicat că „în timpul generaţiilor de dinainte şi, apoi, în cele din zilele slujirii
Domnului nostru”, unii dintre conducătorii religioşi ai iudeilor „au luat lucrurile
clare şi simple ale religiei pure şi au adăugat la ele multe dintre interpretările lor;
ei le-au adăugat ritualuri şi fapte; şi au luat modul plăcut şi bucuros de a
preaslăvi şi l-au transformat într-un sistem de ritualuri şi fapte restrictiv,

obstructiv, depresiv. Duhul viu al legii lui Dumnezeu a devenit, în mâinile lor slova, unui
formalism religios al iudeilor” (The Mortal Messiah: . From Bethlehem to Calvary, 4 volume
[1979-1981], 1:238).

Potrivit celor spuse de vârstnicul McConkie, care a fost rezultatul adăugirilor aduse
de conducătorii religioşi iudei legilor lui Dumnezeu?

În zilele lui Isus, iudeii erau într-o stare de apostazie. Cu toate că autoritatea şi
rânduielile Preoţiei aaronice au continuat să existe printre ei, mulţi dintre iudei s-au
îndepărtat de adevăratele practici ale religiei lor care au fost revelate de Dumnezeu
lui Moise (vezi D&L 84:25-28). Tradiţia orală adăugată de conducătorii iudei
obţinuse prioritate faţă de religia pură şi cuvintele scrise ale lui Dumnezeu.

Citiţi Matei 12:14 şi căutaţi ce voiau fariseii să-I facă lui Isus, deoarece El
desconsiderase legile lor orale sau tradiţiile.

Conducerea de către o naţiune străină şi aşteptarea unui
Mesia pentru a elibera Israelul
Pe lângă tradiţiile greşite ale iudeilor, falsele aşteptări cu privire la Mesia care
trebuia să vină au făcut ca mulţi iudei să-L respingă pe Isus Hristos.

2. Citiţi următorul paragraf şi, apoi, în jurnalul pentru studiul
scripturilor, răspundeţi la întrebările alăturate:

Cu excepţia unei scurte perioade de independenţă, în timpurile Vechiului
Testament, iudeii au fost sub stăpânire străină mai mult de 500 de ani. O revoltă
condusă de macabei, o familie de iudei patrioţi, a avut drept rezultat
independenţa cu aproximativ 160 de ani înainte de naşterea lui Hristos. Cu
toate acestea, în momentul naşterii lui Hristos, Roma cucerise deja Israelul.
Regele Irod, care intrase în familia macabeilor prin căsătorie, a fost numit de
Roma să conducă Israelul. Iudeii nu au privit cu ochi buni conducerea romană şi
L-au aşteptat cu nerăbdare pe Mesia cel promis, despre care credeau că avea
să-i elibereze de romani. Deoarece mulţi idei aşteptau un mesia care să-i
elibereze de conducerea străină, ei L-au respins pe Isus Hristos ca Salvatorul lor.

a. Ce aşteptau mulţi iudei de la venirea lui Mesia?

b. De ce această falsă aşteptare i-a făcut pe iudei să-L respingă pe Isus
ca Mesia?

Mulţi iudei erau umili şi L-au acceptat pe Isus ca fiind
Mesia sau Salvator.
În timp ce unii dintre iudei L-au respins pe Isus Hristos, alţii care erau umili şi
sensibili la influenţa Duhului Sfânt L-au recunoscut ca fiind Mesia sau Salvator.

UNITATEA 1:  Z IUA 4
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Citiţi Luca 2:25-33 şi căutaţi ce a făcut şi a spus un om drept, numit Simeon, când
Maria şi Iosif L-au adus pe pruncul Isus la templu.

Potrivit celor relatate în Luca 2:30-32, de ce a fost trimis Isus pe pământ?

Din aceste versete, noi învăţăm că Isus Hristos a fost trimis pentru a aduce
salvare tuturor oamenilor.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce a făcut Isus Hristos
pentru a permite tuturor oamenilor să fie salvaţi.

Ioan Botezătorul a fost chemat de
Dumnezeu cu scopul de a pregăti
oamenii pentru venirea lui Isus Hristos.
A doua zi după ce L-a botezat pe Isus,
Ioan a depus mărturie despre El
spunând: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”
(Ioan 1:36). Citiţi Ioan 1:37-42 şi căutaţi
ce au făcut doi dintre ucenicii lui Ioan
Botezătorul după ce au auzit mărturia
lui despre Isus.

Ce a făcut Andrei după ce a auzit
mărturia lui Ioan Botezătorul cu privire
la faptul că Isus era Mesia? De ce
credeţi că a fost aşa de nerăbdător să
împărtăşească această veste fratelui său,
Simon Petru?

După cum este consemnat în Ioan
1:43-44, Salvatorul a invitat un bărbat,
numit Filip, să fie ucenicul Său. Citiţi Ioan 1:45-46 şi aflaţi ce a făcut Filip după ce a
aflat că Isus era Mesia.

Care a fost invitaţia adresată de Filip lui Natanael?

Bazându-vă pe aceste exemple din Noul Testament, completaţi următorul principiu:
Pe măsură ce vom veni la Hristos, vom avea o dorinţă mai mare să
____________________.

De ce credeţi că vom avea o dorinţă mai mare de a-i invita pe alţii să vină la Hristos
când venim noi înşine la El?

Preşedintele Henry B. Eyring, din prima Preşedinţie, a spus că primim o mare
binecuvântare când îi invităm pe alţii să vină la Isus Hristos: „Când faceţi cele
mai mari eforturi pentru a invita oamenii să vină la Hristos, gândurile
dumneavoastră cele mai profunde vor fi schimbate… Ajutându-i pe alţii să vină
la El, veţi vedea că dumneavoastră înşivă aţi venit la El” („Come unto Christ”,
Ensign, mart. 2008, p. 52).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:
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a. De credeţi că, invitându-i pe alţii să vină la Hristos, putem fi ajutaţi să ne
apropiem şi noi de El?

b. Cine v-a invitat să veniţi la Salvator şi Evanghelia Sa? Cum a fost
binecuvântată viaţa voastră datorită acestui fapt?

c. Gândiţi-vă pe cine puteţi invita să vină la Isus Hristos. Ce puteţi face pentru
a-i invita pe alţii să vină la El?

În timp ce studiaţi Noul Testament în acest an, veţi simţi invitaţia continuă a
Salvatorului de a veni la El. Când acceptaţi această invitaţie, veţi avea dorinţa de a-i
ajuta pe alţii să vină, de asemenea, la El.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat lecţia „Introducere şi contextul Noului Testament” şi am încheiat această
lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

Diagrama de pe următoarea pagină vă poate ajuta să înţelegeţi mai bune contextul
şi relatările din viaţa lui Isus Hristos, pe care le veţi studia în Evangheliile după
Matei, Marcu, Luca şi Ioan.
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Introducere la Evanghelia
după Matei
De ce studiem această carte?
Unele dintre cele mai îndrăgite fragmente din Biblie se găsesc în Evanghelia după
Matei, inclusiv Cuvântarea de pe munte şi multe dintre pildele, învăţăturile şi
miracolele lui Isus Hristos. Studierea acestei cărţi vă poate ajuta să vă familiarizaţi
cu slujirea şi cuvintele lui Isus Hristos şi vă poate întări mărturia despre faptul că
Isus Hristos este Salvatorul lumii şi Mesia cel promis despre care au vorbit toţi
profeţii sfinţi.

Cine a scris această carte?
Matei, cunoscut şi ca Levi, fiul lui Alfeu, este autorul acestei cărţi. El a fost vameş
sau colector de taxe înainte ca viaţa lui să se schimbe pentru totdeauna după ce a
acceptat invitaţia lui Isus Hristos de a-L urma. (Vezi Matei 9:9; Marcu 2:14; Luca
5:27-28; Ghid pentru scripturi, „Matei”.) După convertirea sa, Matei a devenit unul
dintre cei Doisprezece Apostoli ai Salvatorului (vezi Matei 10:2-4). În calitate de
apostol, Matei a fost martor ocular la multe dintre evenimentele pe care le-a
descris. Acest lucru este susţinut şi de titlul dat Evangheliei scrise de el din
Traducerea Bibliei de Joseph Smith: „Mărturia lui Matei”.

Când şi unde a fost scrisă?
Nu ştim cu exactitate când a fost scrisă cartea lui Matei, însă este foarte probabil să
fi fost scrisă în a doua jumătate a primului secol d.H. Nu ştim unde a scris Matei
această carte.

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Se pare că Matei a scris pentru folosul iudeilor pentru a le arăta că Isus a împlinit
profeţiile din Vechiul Testament cu privire la venirea lui Mesia (vezi Ghid pentru
scripturi, „Matei”). Când a povestit viaţa, cuvintele şi faptele lui Isus Hristos, Matei
a făcut adesea referire la profeţiile din Vechiul Testament şi a folosit expresia „ca să
se împlinească” (de exemplu, vezi Matei 4:14; 8:17; 13:35; 21:4).

În Evanghelia sa, Matei a folosit de 12 ori expresia „fiul lui David”, ca mărturie
despre faptul că Isus Hristos a fost moştenitorul de drept al tronului împăratului
David şi împlinirea profeţiilor despre Mesia. Genealogia pe care Matei I-a făcut-o
lui Isus Hristos Îi trasează descendenţa prin David, Iuda şi Avraam (vezi Matei
1:1-3) demonstrând dreptul lui Isus de a conduce şi rolul Său în împlinirea
promisiunilor lui Dumnezeu către Israel.

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Deşi mare parte din informaţiile din Matei se regăsesc şi în Marcu şi Luca,
aproximativ 42% din Evanghelia după Matei este unică. Un subiect major din Matei
este acela că Isus Hristos a venit pentru a stabili împărăţia Sa pe pământ. Matei a
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menţionat „împărăţia cerurilor” de multe ori şi el este singurul scriitor de
Evanghelie care a inclus învăţăturile lui Isus în care este menţionat termenul
„biserică” (vezi Matei 16:18; 18:17).

Evanghelia după Matei ne ajută, de asemenea, să vedem paralele între slujirea lui
Moise şi cea a lui Isus Hristos. De exemplu, ambii au fost salvaţi când au fost prunci
de încercarea conducătorului ţării de a-i ucide (vezi Exodul 2:1-10; Matei 2:13-18),
amândoi au ieşit din Egipt, amândoi au transmis pe munte legea lui Dumnezeu
(vezi Exodul 19–20; Matei 5–7) şi amândoi au venit pentru a-şi elibera poporul.

Rezumat
Matei 1–4. Matei face cunoscute genealogia şi naşterea lui Isus Hristos. Magii Îl
caută pe Împăratul iudeilor. Îndrumat prin vise, Iosif îi duce pe Maria şi pe copilul
Isus în Egipt şi, ulterior, în Nazaret. Ioan Botezătorul propovăduieşte Evanghelia
pocăinţei şi Îl botează pe Isus Hristos. Salvatorul este ispitit în pustiu. El Îşi începe
slujirea în viaţa muritoare propovăduind şi vindecând.

Matei 5–7. Isus Hristos rosteşte Cuvântarea de pe munte.

Matei 8–12. Isus vindecă un lepros, potoleşte o furtună, alungă draci, o readuce la
viaţă pe fiica lui Iair şi vindecă orbi. El le dă celor Doisprezece Apostoli autoritatea
să facă ceea ce a făcut El şi îi trimite să propovăduiască Evanghelia. Isus declară că
Ioan Botezătorul este mult decât un profet. Salvatorul vindecă în ziua de sabat.

Matei 13–15. Isus propovăduieşte folosind pilde. Ioan Botezătorul este omorât. Isus
hrăneşte peste 5.000 de oameni. El merge pe Marea Galileii şi Petru merge, spre El,
pe mare. Cărturarii şi fariseii Îi adresează întrebări lui Isus.

Matei 16–18. După ce Petru a depus mărturie că Isus este Mesia, Salvatorul a spus
că El va da cheile împărăţiei lui Dumnezeu lui Petru şi celorlalţi apostoli. Isus
Hristos Se schimbă la faţă pe munte, loc în care Petru, Iacov şi Ioan primesc chei ale
preoţiei. Isus le oferă instrucţiuni ucenicilor Săi cu privire la cum să îndrume
Biserica şi îi învaţă că Dumnezeu nu ne va ierta dacă nu-i iertăm pe alţii.

Matei 19–23. Salvatorul propovăduieşte despre natura eternă a căsătoriei. El intră
în Ierusalim şi curăţă templul. Folosind pilde, Isus face cunoscute intenţiile rele ale
conducătorilor iudei care I se opun. El plânge din cauza viitoarei distrugeri a
Ierusalimului.

Matei 24–25; Joseph Smith – Matei. Isus Hristos profeţeşte distrugerea
Ierusalimului. El propovăduieşte despre modul în care ucenicii Săi se pot pregăti
pentru întoarcerea Sa.

Matei 26–27. Isus serveşte masa de Paşte alături de ucenicii Săi şi instituie
împărtăşania. El suferă în Grădina Ghetsimani şi este vândut, arestat, judecat de
autorităţile iudaice şi romane şi, apoi, este răstignit. Moare şi este înmormântat.

Matei 28. Salvatorul înviat Se arată ucenicilor Săi. El Îi împuterniceşte pe apostoli
să ducă Evanghelia Sa tuturor naţiunilor.

MATEI
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Împăratul David Avraam

UNITATEA 2: ZIUA 1

Matei 1-2
Introducere
Matei consemnează genealogia lui Isus Hristos, iar un înger îi spune lui Iosif că Isus
este literalmente Fiul lui Dumnezeu. Magi din est călătoresc pentru a-L găsi şi
preaslăvi pe micuţul copil. Lui Iosif i se spune într-un vis să-şi ducă familia în Egipt,
pentru că Irod vroia să-L omoare pe Isus.

Matei 1:1-17
Matei consemnează genealogia lui Isus
Uitaţi-vă la o fotografie cu părinţii voştri şi vedeţi dacă puteţi identifica vreo
trăsătură fizică sau alte trăsături pe care le-aţi moştenit de la ei. Pe liniile de mai jos,
enumeraţi câteva dintre aceste trăsături (cum ar fi culoarea ochilor, culoarea
părului, înălţimea, personalitatea sau intelectul): ____________________

În timp ce studiaţi Matei 1-2, căutaţi adevăruri despre părinţii Salvatorului – Tatăl
Ceresc şi Maria – şi trăsături pe care El le-a moştenit de la ei.

Fragmentul scriptural Matei 1:1-17 enumeră strămoşii Salvatorului. Versetul 1
menţionează că Isus Hristos a fost un descendent al lui David (cel care l-a ucis pe
Goliat şi care, mai târziu, a devenit împăratul lui Israel) şi al lui Avraam (care este
cunoscut ca tatăl copiilor de legământ ai lui Dumnezeu).

„Profeţii cuprinse în Vechiul Testament
au afirmat că Mesia avea să fie un
descendent al lui David (vezi 2 Samuel
7:12-13; Isaia 9:6-7; Ieremia 23:5-6) şi
că un urmaş al lui Avraam avea să
binecuvânteze «toate neamurile
pământului» (Genesa 22:18; vezi, de
asemenea, Avraam 2:11)” (New
Testament Student Manual [manual al
Sistemului Educaţional al Bisericii,
2014], p. 12). Matei a scris, special,
pentru iudei şi a dorit ca ei să ştie că
Isus a împlinit profeţiile din Vechiul Testament cu privire la venirea lui Mesia.
Genealogia prezentată în Matei 1:1-17 arată că Isus a fost Mesia care a fost promis
şi moştenitorul de drept al tronului lui David. Când studiaţi cartea lui Matei, găsiţi
şi alte exemple despre modul în care Isus Hristos a împlinit profeţiile din Vechiul
Testament cu privire la venirea lui Mesia.

Citiţi Matei 1:16 şi găsiţi titlul dat lui Isus.

Formaţi-vă obiceiul de a studia zilnic din scripturi
Sunt puţine lucruri care vor avea o influenţă în bine mai puternică şi mai durabilă în viaţa voastră
decât faptul de a învăţa să îndrăgiţi scripturile şi să studiaţi zilnic din ele. Aveţi în vedere să
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folosiţi un sistem simplu de evaluare pentru a vă putea da seama cât de bine vă descurcaţi în
ceea ce priveşte cititul zilnic din scripturi.

Termenul Hristos este forma grecească a termenului aramaic Mesia, care înseamnă
„cel uns”. În existenţa premuritoare, Isus Hristos a fost uns de Tatăl Ceresc să fie
„Profetul, Preotul, Regele şi Eliberatorul” nostru (Ghid pentru scripturi, „(Cel)
Uns”, „Mesia”, scriptures.lds.org).

Matei 1:18-25
Un înger îi spune lui Iosif că Isus este literalmente Fiul lui Dumnezeu
În Matei 1:16, la sfârşitul genealogiei sale despre Isus, Matei menţionează că Maria
era soţia lui Iosif. Matei 1:18-25 ne relatează despre evenimentele care au dus la
căsătoria lor şi la naşterea lui Isus.

După cum este consemnat în Matei 1:18, Matei a explicat că Iosif şi Maria erau
logodiţi. Aceasta înseamnă că ei erau încredinţaţi legal unul altuia în vederea
căsătoriei, dar nu trăiau încă împreună ca soţ şi soţie. Cu toate acestea, înainte de
nuntă, Iosif a aflat că Maria era însărcinată.

Citiţi Matei 1:19 şi aflaţi ce intenţiona Iosif să facă.

„S-o lase pe ascuns” înseamnă că Iosif s-a gândit să rezolve situaţia privind sarcina
Mariei fără s-o oblige să se confrunte cu umilirea în public.

Ce ne învaţă acest verset despre caracterul lui Iosif şi despre dragostea lui faţă de
Maria? ____________________

Citiţi Matei 1:20 şi aflaţi ce s-a întâmplat când Iosif se gândea să rupă logodna
(logodna oficială) cu Maria.

De ce i-a spus îngerul lui Iosif să nu-i fie teamă şi s-o ia de soţie pe Maria?
____________________

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a scris
următoarele despre cum a primit Iosif mărturie despre adevăr:

„Iosif a cugetat şi s-a rugat. Era Maria însărcinată prin puterea Duhului Sfânt sau
în alt mod? În ceea ce-L privea pe adevăratul tată al copilului nenăscut, Maria
ştia; Elisaveta ştia; Zaharia ştia. Ei, toţi, şi-au dobândit mărturia prin revelaţie, iar
Iosif trebuia să afle acum în acelaşi mod …

În mod sigur, putem crede că Maria i-a spus lui Iosif despre starea ei; că ea, apoi,
s-a dus la Elisaveta; că Iosif s-a luptat cu dilema lui timp de aproape trei luni,

fiind testat din plin; că, prin Gavril, adevărul a fost confirmat; că Iosif a anunţat-o pe Maria
despre schimbarea sa; că ea s-a întors din nou în grabă şi cu bucurie; că imediat a fost înfăptuită
a doua parte a ceremoniei de căsătorie” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary,
4 volume [1979-1981], 1:332-333.)
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Pentru a înţelege expresia „zămislit… de la Duhul Sfânt” (Matei 1:20), citiţi
următoarea declaraţie a vârstnicului McConkie: „Aşa cum Isus este literalmente
Fiul Mariei, tot aşa El este şi Fiul personal şi real al lui Dumnezeu Tatăl Etern…
Declaraţia lui Matei conform căreia «ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt»,
dacă este tradusă corect sună astfel: «Ea s-a aflat însărcinată prin puterea
Duhului Sfânt» (Matei 1:18). Relatarea lui Luca (Luca 1:35) consemnează exact

ceea ce s-a întâmplat. Alma a descris perfect modul în care a fost conceput Domnul nostru şi
naşterea Sa, profeţind: Hristos «Se va naşte din Maria… ea fiind fecioară, un vas preţios şi ales,
care va fi acoperită de umbra Duhului Sfânt şi va concepe prin puterea Lui şi care va aduce pe
lume un fiu, da, chiar pe Fiul lui Dumnezeu» (Alma 7:10). Nefi a vorbit despre acelaşi lucru când
a spus că, în momentul conceperii, Maria «[a fost] purtată de acolo în Spirit», rezultatul fiind
faptul că acel copil pe care ea L-a născut era «Mielul Dumnezeului, da, chiar Fiul Tatălui Veşnic»
(1 Nefi 11:19-21)” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 1:82-83).

Aceste învăţături afirmă următoarea
doctrină: Isus Hristos este Fiul divin
al Tatălui Ceresc şi al Mariei. Puteţi
scrie această doctrină lângă Matei
1:18-25, pe marginea propriilor
scripturi.

Amintiţi-vă de fotografia cu părinţii voştri la care v-aţi uitat şi de lista pe care aţi
scris-o cu acele trăsături moştenite de la ei. Apoi, citiţi declaraţia de mai jos a
vârstnicului James E. Talmage, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli şi aflaţi
de ce este important să înţelegem că Isus este Fiul divin al Tatălui Ceresc şi al
Mariei: „Acel Copil pe care urma să-L nască Maria a fost zămislit de Elohim, Tatăl
Etern… Caracteristicile Sale aveau să fie o combinaţie a puterilor Dumnezeirii şi

a abilităţilor şi posibilităţilor vieţii muritoare… Copilul Isus avea să moştenească trăsăturile
fizice, mentale şi spirituale, aspiraţiile şi puterile care îi caracterizau pe părinţii Săi – Unul
nemuritor şi glorificat – Dumnezeu, celălalt om – femeie” (Jesus the Christ, a 3-a ediţie [1916],
p. 81).

Ce a moştenit Isus de la Tatăl Său? Ce a moştenit El de la mama Sa?

Deoarece Isus a fost Fiul unui Tată nemuritor şi al unei mame muritoare, El a avut
capacitatea de a trăi veşnic, dacă alegea acest lucru, precum şi pe cea de a muri.
Această natură divină a făcut ca El să fie unicul care a putut să sufere pentru
păcatele noastre, să moară pe cruce şi să învie (vezi Alma 34:9-10).

1. Imaginaţi-vă că aveţi ocazia să ajutaţi un prieten fără o temelie
creştină să înţeleagă cine este Isus Hristos. Cum aţi explica acestui

prieten natura divină a lui Isus Hristos? Scrieţi-vă răspunsurile în jurnalul
pentru studiul scripturilor.
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Matei 2:1-12
Magii sunt conduşi la Isus
Cine i-a adus cadouri Salvatorului după
ce S-a născut?

Evanghelia după Matei este singura
Evanghelie care include relatarea despre
magi. În spaţiul liber din partea dreaptă
a fiecărei întrebări, scrieţi-vă
răspunsurile la următoarele întrebări
despre magi:

Ce ştiţi despre magi?

Cum au ştiut magii că Mesia Se născuse?

De ce au dorit magii să-L găsească pe Mesia?

Cum au ştiut preoţii cei mai de seamă şi
cărturarii unde urma să Se nască Mesia?

Ce a dorit Irod ca magii să facă după ce-L
găseau pe Mesia?

Ce au făcut magii?

Acum, citiţi Matei 2:1-12 şi căutaţi răspunsurile la aceste întrebări. Corectaţi-vă sau
ajustaţi-vă răspunsurile, dacă este necesar.

Aţi aflat ceva nou despre magi? Dacă da, desenaţi o steluţă lângă întrebările prin
care aţi aflat ceva nou.

„Nu ni se spune cine au fost aceşti oameni, dar este evident că nu erau oameni obişnuiţi. Faptul
că au avut privilegiul de a-L căuta pe Fiul lui Dumnezeu şi să-I ofere daruri, precum şi acela că au
fost receptivi şi buni cunoscători din punct de vedere spiritual ne sugerează că ei erau de fapt
profeţi cu o misiune divină” (Bible Dictionary, „Wise Men of the East”).

Magii au fost «conduşi de către Spirit să-L vadă pe Fiul lui Dumnezeu şi… s-au
întors la oamenii lor pentru a depune mărturie că regele Emanuel se născuse,
într-adevăr, în trup” (Bible Dictionary, „Magi”).

Oamenii presupun adesea că magii L-au vizitat pe Salvator în noaptea naşterii Sale,
împreună cu păstorii. Însă Matei 2:11 ne sugerează că aceasta s-a întâmplat mai
târziu, după un an sau doi (magii l-au găsit pe Isus într-o casă, nu într-o iesle şi El
era un „prunc”, nu un bebeluş). Observaţi, de asemenea, că motivul pentru care
Irod a dorit ca magii să-i spună unde L-au găsit pe Mesia era acela de a-L putea
ucide (vezi Matei 2:13).
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Cum au ştiut magii unde să-L găsească pe Mesia?

Exemplul magilor ne ajută să înţelegem
următorul principiu: Dacă Îl căutăm pe
Salvator în mod sincer şi dând
dovadă de sârguinţă, vom fi conduşi
la El.

2. În jurnalul pentru
studiul scripturilor,

răspundeţi la următoarea întrebare:
Cum Îl puteţi căuta pe Salvator dând dovadă de sârguinţă?

De îndată ce magii L-au găsit pe Salvator, I-au oferit darurile lor. Unul dintre
scopurile pentru care au făcut aceasta a fost acela de a-L preaslăvi şi de a-L venera.
Ce putem învăţa din exemplul magilor de a-I oferi daruri lui Isus?
____________________

Pentru a înţelege cum putem oferi daruri importante Salvatorului, citiţi următoarea
declaraţie a vârstnicului D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli:

„În timpurile străvechi, când oamenii doreau să-L preaslăvească pe Domnul şi să
caute binecuvântările Sale, ei aduceau, deseori, un dar …

Există ceva în dumneavoastră sau în vieţile dumneavoastră care este impur sau
nedemn? Când vă eliberaţi de acel lucru, acesta este un dar pentru Salvator.
Există un obicei sau o calitate care lipseşte din viaţa dumneavoastră? Când vi-l
însuşiţi şi devine parte a felului dumneavoastră de a fi, Îi oferiţi un dar Domnului.

Uneori acest lucru este greu de făcut, dar ar fi darurile dumneavoastră de pocăinţă şi de
supunere daruri valoroase dacă ele nu v-ar costa nimic? Nu fiţi speriaţi de efortul cerut. Şi
amintiţi-vă, nu trebuie să îl faceţi singuri. Isus Hristos vă va ajuta să deveniţi un dar valoros”
(„Când te vei întoarce la Dumnezeu”, Liahona, mai 2004, p. 12-13).

3. Cugetaţi asupra declaraţiei vârstnicului Christofferson şi gândiţi-vă
ce daruri credeţi că ar trebui să-I oferiţi Salvatorului. În jurnalul

pentru studiul scripturilor, scrieţi aceste idei şi planificaţi cum Îi veţi oferi aceste
daruri lui Isus Hristos. (Dacă darurile pe care aţi dori să le oferiţi Salvatorului
sunt de o natură prea personală, le puteţi scrie pe o foaie de hârtie separată,
pentru a o păstra şi a face referire la ea, iar apoi, în jurnalul pentru studiul
scripturilor, scrieţi că aţi terminat această temă.)

Comentând despre primii ani din viaţa muritoare a lui Isus Hristos, vârstnicul Bruce
R. McConkie a spus:

„Deşi ordinea cronologică a călătoriilor şi şederilor din primii ani ai vieţii
Domnului nu este pe deplin clară, următoarele lucruri par destul de evidente:

(1) în timpul logodnei şi căsătoriei lor, Iosif şi Maria au trăit în Nazaret, în partea
estică a ţinutului Galileii (Luca 1:26-35; 1 Nefi 11:13);
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(2) îndrumaţi de Divinitate, ei au călătorit la Betleem, în cetatea lui David, unde Isus S-a născut
într-o iesle (Luca 2:1-7);

(3) în ziua a opta, când cuplul era încă în Betleem, Isus a fost tăiat împrejur (Luca 2:21);

(4) după zilele de purificare a Mariei, o perioadă de patruzeci de zile (Leviticul 12), familia sfântă
a călătorit la Ierusalim, unde Isus a fost dus în templu, iar Simeon şi Ana au depus mărturie
despre calitatea lui de Fiu divin (Luca 2:22-38);

(5) astfel, «după ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului», s-au dus imediat în cetatea
Nazaret (Luca 2:39). În mod evident, magii încă nu sosiseră să-L preaslăvescă pe Regele lor,
deoarece după vizita lor urmează fuga în Egipt. Este clar faptul că nu puteau să se ducă în Egipt
şi să se întoarcă într-un interval de patruzeci de zile, (a) deoarece erau în Egipt la timpul morţii lui
Irod, ceea ce a avut loc doar după doi ani de la naşterea lui Isus şi (b) pentru că s-au întors din
Egipt la Nazaret, nu la Betleem;

(6) în continuare, datorită unor motive necunoscute sau care nu sunt consemnate, Iosif, Maria şi
copilul s-au întors la Betleem, au obţinut o casă acolo şi făceau parte din comunitate când au
venit magii (Matei 2:1-12);

(7) fiind avertizată de Dumnezeu, familia sfântă a fugit în Egipt pentru o şedere a cărei durată
este necunoscută, probabil una de doar câteva săptămâni sau luni (Matei 2:13-15);

(8) după moartea lui Irod, ei s-au întors cu scopul evident de a se stabili din nou în Betleem, unde
sigur avuseseră un loc adecvat în care să trăiască. Dar, temându-se de Arhelau, fiul lui Irod, au
părăsit ţinutul din Iudea pentru siguranţa mai mare oferită de cel din Galilea. Aşa a rezultat
întoarcerea lor în Nazaret şi şederea lor acolo (Matei 2:19-23);

(9) de atunci până la începerea slujirii Sale oficiale în viaţa muritoare, o perioadă de aproximativ
douăzeci şi şapte sau douăzeci şi opt ani, Domnul nostru a continuat să trăiască în Nazaret (Luca
2:51-52; I. V. Matei 3:22-26)” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:108-109).

Matei 2:13-23
Iosif, Maria şi Isus fug în Egipt
După cum este consemnat în Matei 2:13-23, Irod s-a mâniat după ce magii „s-au
întors în ţara lor” (Matei 2:12) fără să-i spună unde se afla Mesia. Sperând să-L
ucidă pe Mesia, el a poruncit să fie ucişi toţi copiii de la doi ani în jos, din Betleem şi
din zonele învecinate.

Citiţi Matei 2:13-14 şi aflaţi cum a ştiut Iosif ce să facă pentru a-şi menţine familia
în siguranţă.

Unde i-a dus Iosif pe Maria şi pe Isus? ____________________

Iosif, Maria şi Isus au rămas în Egipt
până când a murit Irod. După cum este
consemnat în Matei 2:19-23,
Dumnezeu l-a instruit pe Iosif, prin
intermediul viselor, să-şi ducă familia
înapoi în Iudea şi să se stabilească în
Nazaret.

Cum au fost binecuvântate vieţile altora
datorită receptivităţii lui Iosif la lucrurile spirituale?
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Completaţi următoarea frază astfel încât să formulaţi un principiu pe care îl putem
învăţa de la Iosif: Dacă suntem receptivi faţă de Spirit, atunci
____________________.

4. Gândiţi-vă ce-aţi putea face pentru a fi mai receptivi faţă de Spirit,
astfel încât să puteţi primi ghidare şi îndrumare în viaţa voastră

(vezi 2 Nefi 32:3). În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi-vă gândurile şi
stabiliţi obiectivul de a acţiona conform tuturor îndemnurilor pe care le primiţi.

Deşi sunt foarte puţine lucruri consemnate despre copilăria şi tinereţea lui Isus,
Traducerea Bibliei de Joseph Smith adaugă trei versete care ar urma după Matei
2:23 în versiunea King James a Bibliei. Aceste versete ne oferă anumite detalii
despre această perioadă din viaţa Salvatorului. Când citiţi această completare în
Traducerea Bibliei de Joseph Smith, gândiţi-vă cât de umil a fost Isus ca tânăr băiat:

„Şi s-a întâmplat că Isus a crescut cu fraţii Săi, şi S-a întărit, şi a aşteptat să vină
vremea slujirii Lui.

Şi El a slujit sub tatăl Său, şi nu vorbea ca alţi oameni, nici nu putea să fie învăţat;
căci El nu avea nevoie ca vreun om să-L înveţe.

Şi, după mulţi ani, ceasul slujirii Sale s-a apropiat” (Traducerea Bibliei de Joseph
Smith, Matei 3:24-26 [în Ghid pentru scripturi]).

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 2:  Z IUA 1

30



UNITATEA 2: ZIUA 2

Matei 3
Introducere
Ioan Botezătorul a propovăduit şi botezat în Iudea. Isus Hristos a călătorit din
Galilea la râul Iordan, unde a fost botezat de Ioan. Dumnezeu Tatăl a depus
mărturie că Isus este Preaiubitul Său Fiu.

Matei 3:1-12
Ioan Botezătorul propovăduieşte în Iudea
Imaginaţi-vă că sunteţi în clasă şi un coleg ia ceva ce vă aparţine (de exemplu,
stiloul, cartea sau geaca). El îşi cere scuze pentru că a luat acel lucru, însă continuă
să ia obiecte de la alţi cursanţi. El îşi cere scuze de fiecare dată, însă continuă să ia
obiecte care nu-i aparţin. Ce aţi crede despre scuzele acestui cursant?

Cum se aseamănă faptele acestui cursant cu încercarea de a ne pocăi fără a avea o
dorinţă sinceră? ____________________

În timp ce studiaţi Matei 3, căutaţi adevăruri care ne ajută să înţelegem ce trebuie să
facem pentru a ne pocăi cu adevărat.

Isus Hristos a ajuns la vârsta la care avea să-Şi înceapă slujirea. (Vârsta obişnuită la
care bărbaţii israeliţi începeau să slujească era de 30 de ani [vezi Numeri 4:3].) Citiţi
Matei 3:1-4 şi aflaţi care a fost evenimentul care s-a întâmplat în acel timp şi care
i-a ajutat pe oameni să se pregătească pentru slujirea Salvatorului.

Ioan Botezătorul era „fiul lui Zaharia şi
al Elisavetei, având descendenţă
preoţească prin ambii părinţi. Această
descendenţă a fost esenţială, deoarece
Ioan a fost întruchiparea legii lui Moise,
al cărei scop a fost de a pregăti calea
pentru Mesia şi de a pregăti oamenii
să-L primească” (Bible Dictionary,
„John the Baptist”). Elisaveta era, de
asemenea, rudă cu Maria, mama lui
Isus. Ioan deţinea cheile Preoţiei
aaronice (vezi D&L 13; 84:27-28).
Hainele lui şi ceea ce mânca, descrise în
Matei 3:4, ne indică circumstanţele
lui umile.

Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat din
Matei 3:1-4, ce făcea Ioan?

Misiunea lui Ioan a fost prezisă de Isaia
şi de alţi profeţi (vezi Isaia 40:3; Maleahi 3:1; 1 Nefi 10:7:10). Ioan trebuia să
pregătească acea cale pentru Mesia (Isus Hristos) propovăduind pocăinţa şi botezul
cu apă.

Citiţi Matei 3:5-6 şi aflaţi cum au reacţionat oamenii la mesajul lui Ioan.
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Viperă palestiniană
© taviphoto/Shutterstock.com

Cum au reacţionat oamenii la mesajul lui Ioan? ____________________

Dorinţa unei persoane de a-şi mărturisi păcatele în faţa Tatălui Ceresc şi, când este
cazul, în faţa unor anumiţi conducători ai preoţiei, este esenţială în vederea
pocăinţei (vezi Fideli credinţei: referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 126-127).

Citiţi Matei 3:7 şi căutaţi oamenii cărora li s-a adresat Ioan.

Fariseii erau un grup religios în rândul iudeilor al cărui nume sugerează faptul de a
fi separat sau aparte. Ei se mândreau cu faptul că se supuneau cu stricteţe legii lui
Moise şi credeau că orice adăugare a omului la ea, cunoscută ca legea orală, era tot
atât de importantă precum legea lui Moise însăşi (vezi Ghid pentru scripturi,
„Farisei”). Saducheii erau un grup mic, însă puternic din punct de vedere politic, în
rândul iudeilor, care credeau în supunerea ad literam fată de legea lui Moise, dar nu
credeau în doctrina învierii sau vieţii eterne (vezi Ghid pentru scripturi,
„Saducheii”).

Cum i-a numit Ioan pe farisei şi saduchei? ____________________

Vipera palestiniană este şarpele veninos cel mai răspândit în Israel. Viperele sunt
active noaptea şi, de obicei, vânează ascunzându-se şi furişându-se asupra prăzii.
Când se simt ameninţate, viperele îşi încolăcesc trupul, şuieră şi îşi atacă duşmanii.

De ce credeţi că Ioan i-a numit năpârci
(vipere) pe farisei şi saduchei?

Traducerea Bibliei de Joseph Smith
conţine cuvinte suplimentare pe care
Ioan le-a adresat fariseilor şi
saducheilor. După ce li s-a adresat în
Matei 3:7, Ioan i-a avertizat:

„De ce nu primiţi învăţătura celui pe
care Dumnezeu l-a trimis? Dacă nu-l
primiţi pe acesta în inimile voastre, voi
pe mine nu mă primiţi; şi dacă nu mă
primiţi, nu-l primiţi pe Cel despre care
sunt trimis să depun mărturie; şi pentru păcatele voastre nu aveţi niciun ascunziş.

Aşadar, pocăiţi-vă şi faceţi roade vrednice de pocăinţa voastră” (Joseph Smith
Translation, Matei 3:34-35 [în Bible appendix]).

Potrivit lui Ioan, dacă fariseii şi saducheii respingeau învăţăturile lui, pe cine
altcineva mai respingeau?

Cum aţi rezuma mesajul lui Ioan către ei? ____________________

Puteţi marca expresia „Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră”, în Matei 3:8.
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În scripturi, oamenii sunt uneori
asemănaţi cu pomi care fac fie fructe
bune, fie fructe rele. Fructele reprezintă
dorinţele şi faptele noastre. Expresia
„vrednice de” din versetul 8 înseamnă
„demne de”(vezi Matei 3:8).

Gândiţi-vă la scenariul de la începutul
lecţiei – despre cursantul care lua lucruri
de la alţi cursanţi. A demonstrat
cursantul, în mod corespunzător,
principiul pocăinţei adevărate prin dorinţele şi faptele sale? De ce nu?
____________________

Matei 3:8 ne ajută să înţelegem că noi dăm dovadă de pocăinţă adevărată
înaintea Domnului atunci când ne schimbăm dorinţele şi faptele astfel încât
să urmăm învăţăturile Sale. Puteţi scrie acest principiu pe marginea scripturilor
voastre, lângă Matei 3:8.

Cugetaţi la felul în care dorinţele şi faptele noastre pot arăta faptul că ne-am pocăit
cu adevărat de păcate în timp ce aveţi în vedere următoarele comportamente:
copiatul la şcoală, faptul de a fi rău cu fraţii şi surorile de acasă, folosirea unui limbaj
vulgar şi vizionarea de materiale pornografice.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi cum ar trebui să
gândească şi să acţioneze cineva care s-a pocăit de aceste păcate.

Citiţi Matei 3:10 şi aflaţi care este consecinţa unei pocăinţe neadevărate.

Gândiţi-vă la toate dorinţele şi faptele pe care trebuie să le schimbaţi pentru a vă
pocăi cu adevărat. Gândiţi-vă cum puteţi da dovadă de pocăinţă adevărată
schimbându-vă toate dorinţele şi faptele care nu sunt în acord cu învăţăturile lui
Dumnezeu.

Citiţi Matei 3:11 şi aflaţi ce a spus Ioan Botezătorul că avea să facă Salvatorul.

Isus avea să boteze „cu Duhul Sfânt şi cu foc” (Matei 3:11). Acest botez este
necesar după botezul cu apă şi se referă la primirea darului Duhului Sfânt, care ne
purifică şi ne curăţă sufletele ca şi cum ar face-o prin foc (vezi 2 Nefi 31:13-14, 17).

Matei 3:12 descrie folosind simboluri ce se va întâmpla cu cei neprihăniţi care-L
acceptă pe Isus Hristos şi cu cei ticăloşi care-L resping.

Matei 3:13-17
Isus Hristos este botezat, iar Tatăl Îl prezintă ca fiind Preaiubitul Său Fiu

2. Gândiţi-vă un moment la botezul vostru. În jurnalul pentru studiul
scripturilor, scrieţi ce vă amintiţi despre acest eveniment important

din viaţa voastră.

După cum este consemnat în Matei 3:13-17, Isus Hristos a fost botezat. În timp ce
studiaţi aceste versete, căutaţi asemănări între botezul vostru şi cel al Salvatorului.

Citiţi Matei 3:13-17 şi căutaţi răspunsurile la următoarele trei întrebări cu privire la
botezul lui Isus:
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De către cine? ____________________

Cum? ____________________

De ce? ____________________

Dacă este necesar, adaptaţi-vă răspunsurile ţinând cont de următoarele informaţii:

Isus a călătorit din Galilea la râul Iordan pentru a fi botezat de către Ioan, deoarece
Ioan deţinea cheile Preoţiei aaronice şi avea autoritatea de a înfăptui rânduiala
botezului. Scrieţi Ioan Botezătorul şi Autoritate corespunzătoare în spaţiul liber de
lângă „De către cine?”.

Isus ieşind imediat „afară din apă”
(Matei 3:16) indică faptul că El a fost
botezat prin scufundare – adică El a fost
complet sub apă. Scrieţi Prin scufundare
în spaţiul liber de lângă „Cum?”.

Ioan Botezătorul ştia că poziţia şi
autoritatea lui Isus erau mai mari decât
ale lui. Cu toate acestea, potrivit celor
relatate în Matei 3:15, Isus a spus că
trebuia să fie botezat pentru „[a împlini]
tot ce trebuie împlinit”. Scrieţi această
expresie în spaţiul liber de lângă
„De ce?”.

„Să împlinim tot ce trebuie împlinit”
înseamnă să facem tot ceea ce ne cere
Tatăl Ceresc, astfel încât să putem trăi
din nou în prezenţa Sa. Aceasta include
primirea rânduielilor necesare salvării.
Prin faptul că a fost botezat, Isus a dat exemplul perfect pe care trebuie să-l urmăm.
Citiţi 2 Nefi 31:4-9 şi scrieţi-o ca o referinţă suplimentară pe marginea paginii,
lângă Matei 3:15. Marcaţi cuvinte şi expresii care vă ajută să înţelegeţi ce înseamnă
„să împlinim tot ce trebuie împlinit”.

Folosiţi răspunsurile la cele trei întrebări precedente pentru a identifica, din Matei
3:13-17, o doctrină cu privire la botezul înfăptuit în mod corespunzător.
____________________

Cum se aseamănă botezul vostru cu exemplul pe care ni l-a dat Salvatorul?

O altă doctrină importantă, din Matei 3:16-17, se referă la Dumnezeire. Recitiţi
aceste versete şi aflaţi ce ne învaţă ele despre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Pe rândurile de mai jos, scrieţi locul principal al fiecărui membru al Dumnezeirii în
timpul botezului Salvatorului:

Tatăl: ____________________

Fiul: ____________________

Duhul Sfânt: ____________________
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Este important să înţelegem că Duhul Sfânt nu S-a transformat într-un porumbel.
De fapt, porumbelul reprezenta un semn sau un simbol al faptului că Duhul Sfânt
Se coborâse asupra lui Isus (vezi Ghid pentru scripturi, „Porumbel, Semnul”).

Ce doctrină despre Dumnezeire desprindem din aceste versete? (Vezi, de
asemenea, D&L 130:22-23.) ____________________

Mulţi oameni nu au o cunoaştere corectă sau completă despre Dumnezeire. Cu cât
înţelegem mai mult adevărata natură a Dumnezeirii, cu atât mai multă dragoste
vom simţi faţă de Ei şi cu atât mai pregătiţi vom fi să propovăduim şi să depunem
altora mărturie despre Ei.

3. Uitaţi-vă la cuvântul „Dumnezeu” în Bible Dictionary sau
„Dumnezeu, Dumnezeire” în Ghidul pentru scripturi

(scriptures.lds.org). Citiţi ceea ce este scris şi aflaţi informaţii despre fiecare
membru al Dumnezeirii. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi una sau
două fraze despre fiecare membru al Dumnezeirii care să includă informaţii care
simţiţi că este important să le ştiţi.

Puteţi să vă împărtăşiţi mărturia despre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt unei persoane pe
care o cunoaşteţi.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 3 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 2: ZIUA 3

Matei 4
Introducere
După botezul Său, Isus a petrecut 40 de zile postind şi consfătuindu-Se cu Tatăl
Ceresc în pustiu. După această experienţă, diavolul L-a ispitit pe Isus. Folosind
scripturile, Isus S-a împotrivit fiecărei ispite. Salvatorul S-a dus în Galilea, unde i-a
chemat pe Petru şi pe alţii să-L urmeze şi S-a dus prin acea regiune învăţând,
propovăduind şi vindecând.

Matei 4:1-11
Isus Se împotriveşte ispitelor diavolului
Mergeţi la o fereastră din apropiere şi, timp de 30 de secunde, uitaţi-vă fix asupra
unui obiect anume de afară, fără să vă mişcaţi privirea. (Dacă nu puteţi să vă uitaţi
printr-o fereastră, uitaţi-vă fix asupra unui obiect din interior.)

A fost ceva care v-a distras de la a vă uita fix asupra obiectului respectiv? La ce v-aţi
gândit în cele 30 de secunde?

Când încercăm să rămânem concentraţi asupra supunerii faţă de poruncile Tatălui
Ceresc, distragerile, sub forma ispitelor, încearcă să ne distragă şi să ne facă să
păcătuim. Gândiţi-vă la modurile în care Satana vă ispiteşte să păcătuiţi. În timp ce
studiaţi Matei 4, căutaţi un principiu pe care-l puteţi pune în practică pentru a vă fi
mai uşor să vă împotriviţi ispitei.

După botezul Său, Salvatorul a avut o experienţă care L-a ajutat să Se pregătească
pentru slujirea Sa pe pământ. Citiţi Matei 4:1-2 folosind corecturile din Traducerea
Bibliei de Joseph Smith. În timp ce citiţi, fiţi atenţi la lucrurile de care Isus a avut
parte în pustiu. (Observaţi că, în acest context, termenul consfătuit are sensul de a
avea o interacţiune strânsă şi spirituală.)

Cum L-au ajutat pe Isus postul şi consfătuirea cu Tatăl Ceresc să Se pregătească
pentru slujirea Sa pe pământ? ____________________
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Isus Se împotriveşte ispitelor lui Satana.
Ispitirea lui Isus, de Carl Heinrich Bloch. Prin amabilitatea Muzeului
Naţional de Istorie de la Castelul Frederiksborg din Hillerød,
Danemarca. Copierea interzisă.

Tabelul de mai jos vă poate ajuta să
aflaţi despre experienţa pe care Isus a
trăit-o când a fost ispitit de diavol.
Studiaţi fragmentele scripturale din
coloana din stânga a tabelului. Apoi,
scrieţi ce L-a ispitit Satana pe Isus să
facă şi descrieţi cum a reacţionat Isus
faţă de ispită. În timp ce studiaţi, aveţi
în vedere că Traducerea Bibliei de
Joseph Smith corectează afirmaţiile din
Matei 4:5, 8 pentru a arăta că Spiritul,
nu diavolul, L-a dus pe Salvator în
diferitele locuri descrise în aceste
versete (vezi, de asemenea, Traducerea
Bibliei de Joseph Smith, Luca 4:5; Luca
4:9).

Ce L-a ispitit Satana pe Isus
să facă?

Cum a reacţionat Isus faţă
de ispită?

Matei 4:3-
4

Matei 4:5-
7

Matei 4:8-
11

1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, răspundeţi la
următoarea întrebare: Ce ilustrează această relatare cu privire la

strategiile diavolului de a ne ispiti să păcătuim?

Observaţi asemănările în răspunsurile Salvatorului pentru fiecare ispită. Versetele
de care Salvatorul Şi-a adus aminte au clarificat ce trebuia făcut în cazul fiecărei
ispite şi El a pus în practică adevărurile predate în versetele respective. Urmează un
principiu pe care îl putem învăţa din exemplul Salvatorului: Când ne amintim şi
punem în practică adevărurile predate în scripturi, ne putem împotrivi
ispitelor diavolului. Puteţi scrie acest principiu pe marginea scripturilor voastre,
lângă Matei 4:3-11.

Gândindu-vă la acest principiu, de ce este important să studiem scripturile cu
regularitate?
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Vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a oferit
următorul sfat cu privire la studiul scripturilor şi memorarea fragmentelor
scripturale: „Fiţi înţelepţi cu privire la modul în care folosiţi tehnologia. Marcaţi
pe dispozitivul vostru versete importante şi folosiţi-le în mod frecvent. Dacă voi,
dragi tineri, aţi reciti un verset din scripturi la fel de des precum unii dintre voi
trimit mesaje text, aţi putea, în scurt timp, să memoraţi sute de versete din

scripturi. Acele versete vor deveni o sursă puternică de inspiraţie şi îndrumare, prin intermediul
Duhului Sfânt, în momentele dificile” („Pentru a avea pace în cămin”, Ensign sau Liahona, mai
2013, p. 30).

Binecuvântări rezultate ca urmare a studiului scripturilor
Una dintre ocaziile pe care le veţi avea în acest an în calitate de cursanţi la seminar este aceea de
a citi Noul Testament în întregime. Citirea scripturilor vă întăreşte relaţia cu Domnul. Preşedintele
Spencer W. Kimball ne-a învăţat: „Observ că, atunci când devin neglijent în relaţia mea cu
Dumnezeu şi atunci când mi se pare că Dumnezeu nu mă aude şi nu îmi vorbeşte, sunt departe,
foarte departe de El. Dacă mă cufund în scripturi, distanţa se micşorează şi spiritualitatea revine”
(Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], p. 67).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi temele de mai jos.

a. Desenaţi trei coloane pe o pagină. În prima coloană, scrieţi trei păcate pe
care tinerii de vârsta voastră ar putea fi ispitiţi să le comită. În coloana a
doua, scrieţi un mod prin care Satana încearcă să ademenească pe cineva să
comită fiecare păcat pe care l-aţi enumerat în prima coloană. Apoi, găsiţi o
referinţă scripturală concretă care predă adevăruri pe care cineva şi le poate
aminti şi le poate pune în practică atunci când este ispitit să comită fiecare
dintre păcatele pe care le-aţi enumerat şi scrieţi referinţa scripturală în a treia
coloană. (Puteţi să faceţi referire la fragmente care conţin scripturi de bază,
precum Genesa 39:9 sau Doctrină şi legăminte 10:5.)

b. Scrieţi, pe o altă pagină, o referinţă scripturală de care o să vă aduceţi aminte
şi pe care o veţi pune în practică data viitoare când veţi fi ispitiţi să păcătuiţi.
Puteţi să memoraţi referinţa scripturală pe care aţi ales-o.

Matei 4:12-17
Isus locuieşte în Galilea
Mai multe evenimente au avut loc între sfârşitul celor 40 de zile petrecute în pustiu
de către Salvator (Matei 4:11) şi întemniţarea lui Ioan Botezătorul (Matei 4:12; vezi
„Corelarea Evangheliilor”).

Din Matei 4:12-15, aflăm că, după experienţa Sa în pustiu, Isus S-a dus în Galilea şi
a locuit în Capernaum. Matei a scris că slujirea Salvatorului în Galilea a împlinit o
profeţie a lui Isaia (vezi Isaia 9:1-2). Citiţi Matei 4:16 şi marcaţi ce a profeţit Isaia că
avea să se întâmple.

UNITATEA 2:  Z IUA 3

38



Din această profeţie, învăţăm că Isus Hristos aduce lumină în viaţa celor care
sunt în întuneric. În timp ce vă continuaţi studiul din Matei şi studiul celorlalte
Evanghelii, fiţi atenţi cum a făcut Salvatorul acest lucru de-a lungul slujirii Sale.

După cum este consemnat în Matei 4:17, Salvatorul a început să propovăduiască
pocăinţa ca pregătire a întemeierii împărăţiei cerurilor (Bisericii Sale)
printre oameni.

Matei 4:18-22
Isus îi cheamă pe Petru şi pe alţii să-L urmeze
Uitaţi-vă la ilustraţia cu Salvatorul chemându-i pe Petru şi Andrei şi observaţi ce fac
Petru şi Andrei cu mrejele.

În timp ce alţi oameni îi priveau pe
Petru şi Andrei ca fiind nişte pescari
obişnuiţi, Isus Hristos le-a văzut
potenţialul mare şi a ştiut ce puteau
deveni. Gândiţi-vă la moduri în care
suntem ca Petru şi Andrei?

În timp ce continuaţi să studiaţi
Matei 4, aflaţi ce trebuie să facem
pentru a deveni tot ceea ce Domnul
doreşte ca noi să devenim.

Citiţi Matei 4:18-22 şi găsiţi interacţiunea dintre Salvator şi unii dintre pescari.

Puneţi-vă în locul unuia dintre aceşti bărbaţi. Gândiţi-vă ce ar fi trebuit să sacrificaţi
pentru a nu face altceva decât să-L urmaţi şi să-L ajutaţi pe Salvator în lucrarea Sa.
De ce ar fi putut fi dificil acest lucru? ____________________

Observaţi cum au răspuns aceşti pescar – Petru, Andrei, Iacov şi Ioan – la invitaţia
Salvatorului. Ce ne arată răspunsul lor imediat despre caracterul lor?

Ce sunt „[pescarii] de oameni” (Matei 4:19)? ____________________

Gândiţi-vă de ce ar fi făcut aceşti bărbaţi mai mult bine în viaţa lor ca „pescari de
oameni” decât ca simpli pescari?

Din exemplul acestor bărbaţi, învăţăm următorul principiu: Dacă răspundem
imediat la invitaţiile Salvatorului de a-L urma, El poate face mult mai mult cu
vieţile noastre decât putem noi.

Vârstnicul Joseph B. Wirthlin, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
adresat o întrebare cu privire la „mrejele” din viaţa noastră:

„«Dacă Salvatorul v-ar chema astăzi, aţi fi la fel de dornici să vă lăsaţi mrejele
şi să-L urmaţi?» …

Mrejele sunt de multe mărimi şi de multe forme. Mrejele pe care Petru,
Andrei, Iacov şi Ioan le-au lăsat au fost obiecte tangibile – instrumente care
i-au ajutat să-şi câştige existenţa …
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În general, mrejele sunt definite ca fiind instrumente folosite pentru a prinde ceva. Într-un sens
mai restrâns, dar mai important, putem defini o mreajă ca fiind orice ne ademeneşte sau ne
împiedică să urmăm chemarea lui Isus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu.

În acest context, mrejele pot fi munca noastră, pasiunile noastre, plăcerile noastre şi, mai presus
de toate, ispitele şi păcatele noastre. Pe scurt, o mreajă este orice lucru care ne îndepărtează de
Tatăl nostru Ceresc şi de Biserica Sa restaurată” („Follow Me”, Ensign, mai 2002, p. 15).

3. Ţinând cont de definiţia „mrejelor” dată de vârstnicul Wirthlin,
descrieţi, în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, 3-4 exemple

de moduri în care mreje din zilele noastre pot împiedica pe cineva din vremurile
noastre să răspundă imediat la invitaţiile Salvatorului de a-L urma.

Preşedintele Ezra Taft Benson ne-a învăţat despre binecuvântările care pot rezulta
când Îl urmăm pe Salvator: „Bărbaţii şi femeile care îşi pun vieţile în slujba lui
Dumnezeu vor descoperi că El poate face mult mai mult cu vieţile lor decât pot
face ei. El va face ca bucuriile lor să fie mai profunde, le va lărgi viziunea, va face
ca mintea lor să fie mai ascuţită, le va întări muşchii, le va aduce sentimente mai
bune, înmulţi binecuvântările, oferi mai multe ocazii, alina sufletele, aduce

prieteni şi va revărsa pace. Oricine îşi va pierde viaţa în slujirea lui Dumnezeu va găsi viaţa
veşnică” (Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Ezra Taft Benson, p. 46).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Când aţi avut, voi sau cineva pe care-l cunoaşteţi, parte de binecuvântări
similare pentru că aţi lăsat în urmă preocupările lumeşti pentru a-L urma pe
Salvator?

b. Gândindu-vă la binecuvântările pe care le primim urmându-L pe Salvator,
de ce credeţi că este important să răspundem imediat la invitaţiile Lui de
a-L urma?

Aveţi în vedere să vă stabiliţi un obiectiv prin care să puteţi răspunde mai bine la
invitaţiile Salvatorului de a-L urma.

Matei 4:23-25
Isus străbate toată Galilea învăţând, propovăduind şi vindecând
Citiţi Matei 4:23-25 şi marcaţi faptele Salvatorului.

În timp ce veţi studia Evangheliile, veţi afla despre ocazii concrete în care Salvatorul
a învăţat, a propovăduit şi a vindecat în timpul slujirii Sale pe pământ.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 4 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 2:  Z IUA 3
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Isus rostind Cuvântarea de pe munte.

UNITATEA 2: ZIUA 4

Matei 5
Introducere
Matei 5-7 prezintă o cuvântare pe care Salvatorul a rostit-o la începutul slujirii Sale.
Această cuvântare a ajuns să fie cunoscută sub denumirea de Cuvântarea de pe
munte. Această lecţie abordează Matei 5, care conţine principii propovăduite de
Salvator care duc la fericire. De asemenea, El le-a poruncit ucenicilor Săi să fie
exemple neprihănite şi a propovăduit legea mai mare.

Matei 5:1-12
Salvatorul începe Cuvântarea de pe munte propovăduind fericirile
Cum aţi răspunde la următoarele
întrebări: Sunteţi fericiţi? De ce da sau
de ce nu? ____________________

Marcaţi ceea ce preşedintele Dieter F.
Uchtdorf, din Prima Preşedinţie, a spus
despre fericire:

„Mult prea des cădem pradă iluziei că, pentru a avea fericire, trebuie să obţinem
un lucru imposibil pentru noi: o situaţie familială mai bună, o situaţie financiară
mai bună sau încheierea unei încercări dificile…

Circumstanţele din exterior nu contează atât de mult şi nici nu ne determină
fericirea.

Noi suntem cei care contăm. Noi ne determinăm fericirea” („Despre regrete şi
decizii”, Ensign sau Liahona, nov. 2012, p. 23).

În timp ce studiaţi Matei 5, căutaţi principiile care vă pot ajuta să înţelegeţi ce va
aduce fericire adevărată.

Parcurgeţi repede Matei 5:3-11 şi identificaţi cuvintele care se repetă la începutul
fiecărui verset. (Puteţi să marcaţi cuvântul ferice care se găseşte în Matei 5:3.)

Deoarece cuvântul ferice este o traducere din cuvântul din limba latină beatus, care
înseamnă a fi fericit, aceste versete sunt numite adesea Fericiri.

În timpul vizitei Sale printre nefiţi, Isus Hristos a rostit o cuvântare care este
asemănătoare Cuvântării de pe munte care se găseşte în Matei 5. Ca prefaţă la
cuvântarea Sa către nefiţi, Salvatorul a explicat că modul prin care venim la El este
prin botez şi primirea Duhului Sfânt (vezi 3 Nefi 12:1-2). Fericirile care se găsesc în
Matei 5:1-12 şi 3 Nefi 12:1-12 ne oferă modul de a şti cum să venim la El.

Citiţi 3 Nefi 12:3-6 şi aflaţi cum poate mesajul Domnului din acele versete să ofere
o înţelegere mai profundă în ceea ce priveşte fragmentele scripturale din Matei
5:3-6.
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1. Alegeţi una dintre fericirile din Matei 5:3-12. În jurnalul pentru
studiul scripturilor, scrieţi o cuvântare scurtă despre acea fericire.

(Puteţi include informaţii din 3 Nefi 12.) Includeţi, în cuvântarea voastră,
următoarele informaţii:

a. identificaţi binecuvântarea care ne este promisă pentru că trăim potrivit
acelei fericiri;

b. sugeraţi modalităţi concrete prin care putem trăi potrivit acestei fericiri;

c. explicaţi cum ne poate aduce fericire faptul de a trăi potrivit acestei fericiri.
Puteţi, de asemenea, să împărtăşiţi o experienţă care să ilustreze felul în care
acea fericire v-a adus fericire.

Probabil aţi observat că fiecare dintre fericiri ne învaţă despre atribute ale lui Isus
Hristos. Trăind potrivit acestor învăţături putem deveni mai asemănători Lui. Din
Matei 5 învăţăm că, pe măsură ce dezvoltăm atribute asemănătoare cu cele ale
lui Hristos, vom avea parte de mai multă fericire.

Alegeţi un atribut dintr-una dintre fericiri şi stabiliţi un obiectiv care să vă ajute să
dezvoltaţi acel atribut.

Matei 5:13-16
Isus Hristos le cere ucenicilor Săi să fie exemple neprihănite
Gândiţi-vă la cineva pe care-l cunoaşteţi, precum un membru al familiei sau un
prieten, care ar putea fi binecuvântat prin faptul de a se apropia de Tatăl Ceresc. În
timp ce continuaţi să studiaţi Matei 5, căutaţi principii care vă pot îndruma atunci
când încercaţi să ajutaţi această persoană.

Enumeraţi toate lucrurile la care este
utilă sarea la care vă puteţi gândi:
____________________

Completaţi-vă lista după ce citiţi ceea ce
vârstnicul Carlos E. Asay, din Cei
Şaptezeci, a spus despre sare:

„[Sarea] este esenţială pentru sănătate; celulele trupului trebuie să aibă sare
pentru a putea trăi şi funcţiona. Are proprietăţi antiseptice sau de distrugere a
microbilor. Este un conservant. Este un ingredient folosit în multe mâncăruri şi
produse. Se estimează că sarea are peste paisprezece mii de utilizări …

[Sarea care] are gust… este curată, pură, necontaminată şi utilă. În această stare
sau circumstanţă, sarea va conserva, va da gust, va vindeca şi va îndeplini alte

funcţii utile” („Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men”, Ensign, mai 1980, p. 42).

Citiţi Matei 5:13 şi aflaţi pe cine a asemănat Salvatorul cu sarea.

UNITATEA 2:  Z IUA 4
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Gândiţi-vă la felul în care ucenicii lui Isus Hristos pot da dovadă de aceleaşi
caracteristici ca cele ale sării bune.

Potrivit celor relatate în versetul 13, ce se întâmplă când sarea îşi pierde gustul?

Termenul gust nu se referă doar la savoarea sării, ci şi la calităţile ei unice care o fac
un agent de vindecare şi conservare.

Ce credeţi că poate face ca sarea să-şi piardă gustul? ____________________

Sarea îşi pierde gustul când este amestecată cu alte substanţe (precum pământ) şi
nu mai este pură.

Dacă sarea îi reprezintă pe ucenicii lui Isus Hristos, ce poate reprezenta pământul
sau celelalte impurităţi?

Din învăţăturile Salvatorului, învăţăm că, faptul de a fi pângăriţi de păcatele
lumii ne poate împiedica să fim o binecuvântare pentru alţii. Puteţi scrie acest
principiu pe marginea paginii din scripturile voastre, lângă Matei 5:13.

Vârstnicul Asay ne-a oferit, de asemenea, un sfat pentru a ne ajuta să evităm să
fim pângăriţi de păcatele lumii: „Voi oferi aceste îndrumări simple… ele fiind
mijloacele de păstrare a gustului: Dacă nu este curat, nu vă gândiţi la acel lucru;
dacă nu este adevărat, nu vorbiţi despre acel lucru; dacă nu este bun, nu faceţi
acel lucru” („Salt of the Earth”, p. 42-43).

Gândiţi-vă ce puteţi să faceţi astăzi pentru a evita să fiţi pângăriţi de păcatele lumii.
Amintiţi-vă că, prin credinţă în Isus Hristos şi pocăinţă, puteţi fi purificaţi de toate
păcatele pe care le-aţi comis.

Citiţi Matei 5:14-16 şi fiţi atenţi cum i-a comparat Salvatorul pe ucenicii Săi cu o
lumânare. (Matei 5:14-16 este un fragment care conţine o scriptură de bază. O
puteţi marca într-un mod distinct pentru a putea să o găsiţi în viitor.)

UNITATEA 2:  Z IUA 4
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Scriptură de bază – Matei 5:14-16
2. În jurnalul pentru

studiul scripturilor,
desenaţi o lumânare obişnuită şi
răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Ce înseamnă să ne lăsăm lumina
să lumineze?

b. De ce credeţi că este important
să urmăm porunca Domnului
din Matei 5:14-16, aceea de a fi
exemple neprihănite?

Resurse pentru scripturi de bază
Puteţi deveni familiarizaţi cu resursele pentru scripturi de bază disponibile pe LDS.org. Printre
aceste resurse sunt incluse cartonaşe cu scripturi de bază, semne de carte, activităţi de învăţare şi
aplicaţii pentru dispozitive mobile şi Internetul. Aceste resurse vă pot ajuta să memoraţi aceste
fragmente scripturale.

Potrivit celor relatate în aceste versete, învăţăm că, exemplul nostru neprihănit îi
poate încuraja pe alţii să se apropie de Tatăl Ceresc. Puteţi scrie acest principiu
în scripturile voastre.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Când s-a întâmplat ca cineva să dea un exemplu

neprihănit care v-a ajutat să vă apropiaţi de Tatăl Ceresc?

Gândiţi-vă ce puteţi face pentru a fi exemple mai bune pentru familia şi
prietenii voştri.

Matei 5:17-48
Isus Hristos îi învaţă pe ucenicii Săi cum să devină perfecţi ca Tatăl Ceresc
Matei 5:17-20 relatează că Isus Hristos ne-a învăţat că El n-a venit să distrugă sau
să înlăture adevărurile eterne din legea lui Moise. De fapt, El a venit să restaureze
plenitudinea Evangheliei care fusese pierdută din cauza ticăloşiei şi apostaziei, să
corecteze învăţături neadevărate şi să împlinească profeţiile făcute de profeţii din
Vechiul Testament.

În Matei 5:21-48, Salvatorul ne-a vorbit despre diferite legi şi datini pe care iudeii le
dezvoltaseră sau adăugaseră sub legea lui Moise. Când El a explicat adevăratul sens
al legilor, El a propovăduit un mod superior de viaţă. Membrii împărăţiei lui
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Dumnezeu trebuie să trăiască legea mai mare. Pentru a vă ajuta să identificaţi ce i-a
învăţat Isus Hristos pe ucenicii Săi despre legea mai mare, desfăşuraţi următoarea
activitate:

Viaţa trăită potrivit literei legii Cum ar trebui să trăiască
ucenicii lui Isus Hristos

____„Să nu ucizi” (vezi Matei 5:21-26).

____„Să nu preacurveşti” (vezi Matei 5:27-30).

____Atât timp cât ai o „carte” de despărţire vă este permis
să divorţezi de soţie (vezi Matei 5:31-32).

____Ţineţi doar acele jurăminte pe care le-aţi făcut în
numele Domnului (vezi Matei 5:33-37).

____„Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte” (vezi Matei
5:38-42).

____Trebuie să vă iubiţi doar aproapele (vezi Matei 5:43-
47).

a. Nu trebuie să juraţi; cuvântul
vostru ar trebui să fie de ajuns.

b. Iubiţi-vă duşmanii.

c. Nu divorţaţi, doar în caz de
adulter.

d. Nu fiţi mânioşi.

e. Întoarceţi şi celălalt obraz.

f. Nu preacurviţi în inima voastră
cultivând gânduri imorale.

4. Recapitulaţi adevărurile pe care le-aţi învăţat în timpul acestei lecţii.
În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi, pe rânduri diferite,

cuvintele Începe, Încetează şi Continuă. Evaluaţi-vă viaţa şi alegeţi un lucru pe
care aţi putea începe să-l faceţi, un lucru pe care aţi putea înceta să-l faceţi şi un
lucru pe care aţi putea continua să-l faceţi pentru a pune în practică ceea ce aţi
învăţat din această lecţie. În jurnalul pentru studiul scripturilor, lângă cuvântul
corespunzător, scrieţi ce aţi ales să începeţi şi ce aţi ales să continuaţi. Bifaţi
lângă cuvântul Încetează pentru a arăta că aţi ales ceva pe care puteţi înceta să-l
mai faceţi.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 5 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

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

Matei 6-7
Introducere
Cuvântarea de pe munte rostită de Isus continuă în Matei 6-7. În această parte a
cuvântării Sale, El a propovăduit că faptele neprihănite de devoţiune trebuie făcute
astfel încât să-L mulţumim pe Tatăl Ceresc. El i-a instruit, de asemenea, pe ucenicii
Săi să caute mai întâi să clădească împărăţia lui Dumnezeu.

Matei 6:1-18
Salvatorul îi învaţă pe ucenicii Săi să facă fapte neprihănite
Gândiţi-vă la următoarele întrebări: Aţi făcut vreodată vreun bine din motive
greşite? Dacă da, ce v-a motivat să faceţi aşa?

Evaluaţi-vă viaţa
Când ne facem timp pentru a evalua în mod cinstit cât de bine trăim conform unui principiu
anume, noi Îi oferim ocazia Duhului Sfânt de a ne ajuta să înţelegem ce facem bine şi cum putem
să ne îmbunătăţim. Pe măsură ce vă evaluaţi viaţa, încercaţi să căutaţi îndrumare de la Duhul
Sfânt şi să fiţi complet cinstiţi.

Citiţi Matei 6:1-2 şi aflaţi care a spus Salvatorul că este un motiv necorespunzător
pentru a face fapte bune.

Milostenie, în acest context, înseamnă fapte de devotament religios, cum ar fi a da
ceva celor săraci. Ce ne învaţă aceste versete despre motivele pentru care unii
oameni fac milostenii? ____________________

Observaţi că Salvatorul i-a numit pe aceşti oameni „făţarnici”, care în limba greacă
se referă la cei care au un scop ascuns.

Citiţi Matei 6:3-4 şi aflaţi ce a propovăduit Salvatorul despre modul în care ucenicii
Săi trebuie să facă fapte neprihănite. Puteţi marca promisiunea pe care Salvatorul
le-a făcut-o celor care fac fapte neprihănite din motive corespunzătoare.

A sluji în ascuns implică faptul de a sluji altora în tăcere fără trâmbiţe sau căutând
vreun beneficiu. Se poate acorda mare importanţă acelor fapte de slujire care sunt
făcute în tăcere despre care nimeni nu ştie cu excepţia celui căruia i se slujeşte şi a
celui care slujeşte.

Completaţi următoarea afirmaţie pentru a identifica un principiu pe care-l
desprindem din învăţăturile Salvatorului: Dacă facem fapte de devoţiune pentru
a-L mulţumi pe Tatăl Ceresc şi nu pentru a atrage atenţia celorlalţi asupra
noastră, El ne va ____________________.

Expresia „îţi va răsplăti” poate însemna că Tatăl Ceresc ne poate binecuvânta în
moduri temporale sau spirituale pe care alţii s-ar putea să nu le vadă, dar pe care
noi le putem recunoaşte cu uşurinţă atunci când primim binecuvântarea respectivă.
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Citiţi Matei 6:5-6 şi Matei 6:16-18 şi căutaţi exemplele pe care Salvatorul le-a folosit
pentru a ilustra principiul înfăptuirii de fapte de devoţiune pentru a-L mulţumi pe
Tatăl Ceresc. Expresiile „înfăţişare posomorâtă” şi „îşi sluţesc feţele”, din versetul
16, se referă la cei care arătau, prin înfăţişarea lor, că posteau.

Rugăciunea spusă în public nu este ceva greşit şi nu toate rugăciunile trebuie să fie
spuse în ascuns. Rugăciunea şi alte practici religioase pot fi făcute în public, dacă
sunt făcute cu sinceritate şi devotament şi conform practicilor corecte ale Bisericii.

1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, descrieţi un moment în
care aţi făcut fapte neprihănite de devoţiune – cum ar fi rugăciune

sau post – pentru a-L mulţumi pe Tatăl Ceresc. Scrieţi modurile în care v-aţi
simţit binecuvântaţi pentru preaslăvirea voastră sinceră.

În Matei 6:7-15, Salvatorul a oferit instrucţiuni şi un model privind modul
corespunzător de a ne ruga. Exemplul Său de rugăciune este cunoscut sub
denumirea de Rugăciunea Domnului. Citiţi aceste versete şi căutaţi alte adevăruri
pe care le puteţi învăţa despre rugăciune din exemplul Domnului.

Aveţi în vedere să găsiţi un loc liniştit şi retras pentru a vă ruga cu glas tare şi
pentru a spune o rugăciune sinceră către Tatăl Ceresc. Ce diferenţe aţi observat
între faptul de a spune o rugăciune cu glas tare şi cel de a spune o rugăciune în
gând? Au fost gândurile voastre mai concentrate când v-aţi putut ruga cu glas tare?

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi câteva idei din studiul
vostru din Matei 6:7-15 care vă pot ajuta să fiţi mai eficienţi în

rugăciunile personale.

Matei 6:19-24
Isus Hristos îi învaţă pe ucenicii Săi să-şi strângă comori în cer
Termenul comoară se referă la tot ceea ce preţuim foarte mult.

Citiţi Matei 6:19-21 şi identificaţi
tipurile de comori pe care Salvatorul i-a
învăţat pe ucenicii Săi să le caute.

Care a spus Salvatorul că este diferenţa
dintre comorile strânse pe pământ şi
comorile strânse în cer?

În tabelul de mai jos, enumeraţi trei
exemple de comori pe care oamenii s-ar
putea să le strângă aici, pe pământ şi trei exemple de comori pe care le putem
strânge în cer.

Comori pe pământ Comori în cer

Citiţi Matei 6:22-24 şi aflaţi ce ne-a învăţat Salvatorul că ne poate ajuta să strângem
comori în cer.
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Traducerea Bibliei de Joseph Smith pentru Matei 6:22 ne ajută să înţelegem că
Salvatorul a propovăduit că, pentru a putea strânge comori în cer, trebuie să ne
menţinem ochiul „îndreptat numai către slava lui Dumnezeu” (Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, Matei 6:22), ceea ce înseamnă că perspectiva şi voia noastră să fie
cele ale lui Dumnezeu.

Din ultima frază din Matei 6:24, învăţăm următorul adevăr care ne poate ajuta să ne
amintim să strângem comori în cer: Nu putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui
Mamona. Termenul Mamona se referă la bogăţii sau la deşertăciune lumească.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: De ce credeţi că nu putem sluji lui Dumnezeu şi lui

Mamona în acelaşi timp?

Cugetaţi asupra propriei vieţi şi gândiţi-vă la un exemplu despre cum faptul de a vă
concentra dorinţele asupra vreunei deşertăciuni lumeşti vă poate distrage de la
faptul de a-I sluji lui Dumnezeu şi de a vă strânge comori în cer.

Matei 6:25-34
Salvatorul îi instruieşte pe ucenicii Săi să caute mai întâi împărăţia lui Dumnezeu
După cum este consemnat în Matei 6:25-34, Salvatorul i-a instruit pe ucenicii Săi să
nu se îngrijoreze de faptul de a-şi asigura cele necesare vieţii. Traducerea Bibliei de
Joseph Smith pentru Matei 6:25-27 ne ajută să înţelegem că El se adresa în mod
concret celor care urmau să se ducă să propovăduiască Evanghelia Sa (vezi
Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei 6:25-27).

Citiţi Matei 6:31-34 şi aflaţi ce i-a învăţat Isus pe ucenicii Lui să caute mai întâi în
viaţa lor. (Observaţi formularea din Traducerea Bibliei de Joseph Smith pentru
Matei 6:33.)

Ce principiu putem învăţa din Matei 6:33? ____________________

„Împărăţia lui Dumnezeu” (Matei 6:33) reprezintă pe Biserica lui Isus Hristos de
atunci şi de acum. În zilele noastre, reprezintă Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor
din Zilele din Urmă, care a fost restaurată pentru a-i pregăti pe copiii Tatălui Ceresc
pentru împărăţia Sa din cer – împărăţia celestială.

Următoarea declaraţie a preşedintelui Ezra Taft Benson vă poate ajuta să înţelegeţi
cum să puneţi în practică acest principiu în viaţa voastră:

„Trebuie să-L punem pe Dumnezeu înaintea tuturor celorlalte lucruri din viaţa
noastră. El trebuie să fie pe primul loc …

Când Îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, toate celelalte lucruri îşi ocupă locul
corespunzător sau nu mai fac parte din viaţa noastră. Dragostea noastră pentru
Domnul va guverna modul în care ne oferim afecţiunea, timpul, interesele pe care
le urmăm şi ordinea priorităţilor pe care le avem.

Trebuie să-L punem pe Dumnezeu înaintea tuturor celorlalţi din viaţa noastră” („The Great
Commandment – Love the Lord”, Ensign, mai 1988, p. 4).
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4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Când aţi avut parte de binecuvântările Tatălui Ceresc în

timp ce aţi căutat să-L puneţi pe primul loc în viaţa voastră?

Matei 7:1-5
Isus Hristos îi învaţă pe ucenicii Săi despre faptul de a judeca drept
Citiţi Matei 7:1-2 şi aflaţi ce a propovăduit Salvatorul despre faptul de a judeca.

Matei 7:1 este adesea înţeles greşit că nu trebuie să judecăm niciodată. Totuşi, din
Traducerea Bibliei de Joseph Smith învăţăm că, Isus Hristos a propovăduit că noi
trebuie să „[judecăm] cu judecată dreaptă”.

Ce credeţi că înseamnă să judecăm drept? ____________________

Citiţi Matei 7:3-5 şi cugetaţi asupra analogiei folosite de Salvator pentru a ne învăţa
cum să evităm să-i judecăm pe alţii nedrept (vezi, de asemenea, Ioan 7:24).

Vârstnicul Dallin H. Oaks ne-a vorbit despre mai multe feluri de judecăţi:

„Fusesem nedumerit de faptul că în unele scripturi ni se porunceşte să nu
judecăm, iar în altele suntem învăţaţi că trebuie să judecăm şi ni se spune chiar şi
cum s-o facem. Însă, în timp ce am studiat aceste fragmente, m-am convins că
aceste îndrumări aparent contradictorii sunt consecvente când le privim prin
perspectiva eternităţii. Cheia este să înţelegem că există două feluri de judecăţi:
judecăţi finale, pe care ni se interzice să le facem, şi judecăţi intermediare, pe

care suntem îndrumaţi să le facem, dar să fie bazate pe principii corecte …

În contrast cu faptul că muritorilor le este interzis să facă judecăţi finale, scripturile cer ca
muritorii să facă ceea ce eu voi numi «judecăţi intermediare». Aceste judecăţi sunt esenţiale
pentru exercitarea libertăţii morale de a alege …

Cu toţii judecăm atunci când ne alegem prietenii, când alegem modul în care ne petrecem timpul
şi cum ne cheltuim banii şi, desigur, când ne alegem partenera sau partenerul etern …

În judecăţile intermediare pe care le facem, trebuie să ne asigurăm că judecăm drept. Când luăm
hotărâri, trebuie să căutăm îndrumarea Spiritului. Trebuie să ne limităm judecăţile la propria
administrare. Ori de câte ori este posibil, trebuie să ne abţinem să judecăm oamenii până când
avem o bună cunoaştere a faptelor. Pe cât de mult posibil, ar trebui să judecăm circumstanţele,
nu oamenii. În toate judecăţile noastre, trebuie să punem în practică standardele neprihănirii. Şi,
în toate acestea, trebuie să ne amintim de porunca de a ierta” („«Judge Not» and Judging”,
Ensign, aug. 1999, p. 7, 9, 13).

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie, a spus despre Matei 7:3-5:

„Această chestiune legată de bârne şi paie pare să fie strâns legată de
incapacitatea noastră de a ne vedea clar pe noi înşine. Nu sunt sigur de ce putem
diagnostica şi recomanda remedii atât de bine pentru problemele altora, însă,
adesea, ne este greu să le vedem pe ale noastre.

În urmă cu mulţi ani, a fost scris un articol despre un bărbat care credea că, dacă
îşi punea suc de lămâie pe faţă, devenea invizibil în faţa camerelor de filmat.

Aşadar, şi-a pus suc de lămâie pe toată faţa, a ieşit şi a jefuit două bănci. Nu după mult timp, a
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fost arestat după ce chipul său a fost arătat în cadrul buletinelor de ştiri din cursul serii. Când
poliţiştii i-au arătat bărbatului înregistrările cu el făcute de camerele de securitate, el a rămas
uimit. «Dar am avut suc de lămâie pe faţă!», a spus el. [Vezi Errol Morris, «The Anosognosic’s
Dilemma: Something’s Wrong but You’ll Never Know What It Is» (Part 1), New York Times, 20
iunie 2010; opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/20/the-anosognosics-dilemma-1.]

Când un savant de la Universitatea Cornell a auzit despre această întâmplare, a fost uimit de
faptul că un om poate fi atât de inconştient de propria incompetenţă. Pentru a vedea dacă
aceasta este o problemă generală, doi cercetători i-au invitat pe studenţi să participe la o serie de
teste legate de diverse aptitudini privind viaţa şi, apoi, le-au cerut să evalueze cum s-au
descurcat. Studenţii care au obţinut note proaste au fost cei care şi-au evaluat cel mai greşit
modul în care s-au descurcat – unii dintre ei estimându-şi notele ca fiind de cinci ori mai mari
decât erau de fapt. [Vezi Justin Kruger şi David Dunning, «Unskilled and Unaware of It: How
Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments», Journal
of Personality and Social Psychology, dec. 1999, p. 1121-1134.]

Acest studiu a fost făcut în multe alte moduri, confirmând din nou şi din nou aceeaşi concluzie:
mulţi dintre noi au probleme în a se vedea aşa cum sunt cu adevărat şi chiar şi oamenii de succes
îşi supraestimează contribuţia şi subestimează contribuţia celorlalţi. [Vezi Marshall Goldsmith,
What Got You Here Won’t Get You There (2007), capitolul 3.]

Poate că nu este important să supraestimăm cât de bine conducem o maşină sau cât de departe
putem trimite cu crosa o minge de golf. Dar când începem să credem că propriile contribuţii
acasă, la muncă şi în cadrul Bisericii sunt mai mari decât în realitate, ne împiedicăm singuri să
vedem binecuvântările şi ocaziile de a ne perfecţiona în moduri semnificative şi profunde” („Nu
cumva sunt eu, Doamne?”, Ensign sau Liahona, nov. 2014, p. 56-57).

Matei 7:6-14
Salvatorul propovăduieşte despre primirea revelaţiei personale
Traducerea Bibliei de Joseph Smith pentru Matei 7:6 ne ajută să înţelegem că Isus
Hristos i-a trimis pe ucenicii Săi să se ducă în lume şi să propovăduiască. Ei
trebuiau să propovăduiască pocăinţa, dar să ţină pentru ei tainele împărăţiei. Cu
alte cuvinte, ei nu trebuiau să vorbească despre subiecte sacre cu oamenii care nu
erau pregătiţi să le primească. (Vezi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei
7:9-11 [în Ghidul pentru scripturi].)

Potrivit Traducerii Bibliei de Joseph Smith, Matei 7:7 începe cu următoarea frază:
„Le-a spus: Cereţi de la Dumnezeu”. Citiţi versetul 7 începând cu această frază şi
aflaţi ce le-a spus Salvatorul ucenicilor Săi să propovăduiască.

Din acest verset învăţăm următorul principiu: Când cerem, căutăm şi batem la
uşă în căutarea adevărului, Tatăl Ceresc ne răspunde şi ne binecuvântează cu
revelaţie personală.

Ce ne învaţă cuvintele cereţi, căutaţi şi bateţi că trebuie să facem pentru a primi
revelaţie personală? ____________________

Gândiţi-vă la un moment în care faptul că aţi cerut, aţi căutat şi aţi bătut la uşă a
înlesnit revelaţia personală.

După cum este consemnat în Matei 7:9-11, Salvatorul ne-a învăţat că, aşa cum un
tată iubitor nu i-ar da fiului său o piatră sau un şarpe când acesta cere o pâine sau
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un peşte, tot aşa nici Tatăl Ceresc nu ar reţine darul revelaţiei personale către copiii
Săi care-I cer lucruri potrivite.

Citiţi Matei 7:12-14 şi aflaţi celelalte adevăruri pe care Salvatorul le-a cerut
ucenicilor Săi să le propovăduiască. Termenul strâmtă din acest fragment se referă la
faptul că poarta este îngustă.

Matei 7:15-27
Salvatorul promite salvare celor care fac voia Tatălui
Care sunt câteva dintre ideile care sunt, în principiu, acceptate de lume, dar care
sunt contrare planului Tatălui Ceresc? ____________________

Gândiţi-vă de ce este important pentru voi să puteţi înţelege dacă o persoană sau
un grup promovează o idee care este contrară planului Tatălui Ceresc.

Citiţi Matei 7:15 şi căutaţi avertizarea Domnului adresată ucenicilor Săi.

Vârstnicul M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a
avertizat cu privire la „profeţii şi învăţătorii mincinoşi, bărbaţi şi femei,
deopotrivă, care se consideră propovăduitori ai doctrinelor Bisericii”, cât şi „cei
care vorbesc şi publică împotriva profeţilor adevăraţi ai lui Dumnezeu şi care
încearcă, în mod activ, să-i convingă pe alţii nepăsându-le deloc de bunăstarea
eternă a celor pe care-i ademenesc” („Beware of False Prophets and False

Teachers”, Ensign, nov. 1999, p. 63).

Citiţi Matei 7:16-20 şi descoperiţi o modalitate prin care putem discerne dacă
cineva este un profet mincinos sau un învăţător mincinos.

Din aceste versete învăţăm următorul adevăr: Putem discerne cine sunt profeţi
mincinoşi după roadele lor. Aşa cum identificăm calitatea plantelor după tipul
sau calitatea fructelor pe care le fac, tot aşa putem identifica profeţii şi învăţătorii
mincinoşi după învăţăturile, faptele şi ideile lor.

Care credeţi că ar fi unele dintre roadele profeţilor mincinoşi?
____________________

Citiţi Matei 7:21-27 şi aflaţi ce a propovăduit Salvatorul despre importanţa faptului
de a trăi conform învăţăturilor Sale. Observaţi că Traducerea Bibliei de Joseph Smith
schimbă afirmaţia din versetul 23, „Niciodată nu v-am cunoscut” cu „Voi niciodată
nu M-aţi cunoscut” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei 7:33).

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum veţi pune în
practică, în viaţa voastră, unul sau mai multe dintre principiile pe

care le-aţi identificat în această lecţie.

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 6-7 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 3: ZIUA 2

Matei 8-10
Introducere
Când Isus Hristos a călătorit prin Galilea, El a înfăptuit multe miracole. De
asemenea, El a chemat doisprezece apostoli, i-a împuternicit şi i-a instruit şi, apoi,
i-a trimis să slujească oamenilor.

Matei 8:1–9:34
Isus înfăptuieşte multe miracole
Dacă aţi şti că Salvatorul ar veni astăzi în vizită în oraşul vostru, pe cine aţi aduce la
El pentru a fi vindecat? De ce?

Citiţi trei dintre fragmentele scripturale de mai jos căutând diversele feluri şi tipuri
de miracole pe care Isus le-a înfăptuit: Matei 8:1-4; Matei 8:5-13; Matei 8:14-15;
Matei 8:28-32; Matei 9:1-8; Matei 9:18-19, 23-26; Matei 9:20-22; Matei 9:27-31;
Matei 9:32-33.

Aţi remarcat uriaşa putere pe care Isus o are? El are putere asupra elementelor
pământului, are puterea de a vindeca pe cei bolnavi şi de a alunga diavoli.

Din aceste relatări, învăţăm că Isus ne poate vindeca de neputinţele şi bolile
noastre.

O neputinţă este o boală, o incapacitate sau o slăbiciune. Gândiţi-vă cum poate
Salvatorul să ne vindece sau să ne întărească slăbiciunile dacă El nu se află fizic
printre noi astăzi.

Matei 9:35–10:8
Isus cheamă doisprezece apostoli
Dacă este disponibil, accesaţi LDS.org şi căutaţi fotografii cu actualii apostoli ai
Bisericii, inclusiv cu membrii Primei Preşedinţii (sau găsiţi fotografii cu ei într-un
număr, care conţine conferinţa generală, al revistelor Ensign sau Liahona).

Ce-i face unici pe aceşti bărbaţi între toţi oamenii de pe pământ?

În timp ce studiaţi Matei 9:35–10:8, aflaţi adevăruri despre rolul apostolilor şi despre
binecuvântările pe care ei le pot aduce în viaţa voastră.

Citiţi Matei 9:35 şi aflaţi ce a făcut Isus pe lângă faptul de a vindeca oameni. Puteţi
marca ceea ce aflaţi.

Când Isus a propovăduit Evanghelia şi a înfăptuit miracole în Iudea, numărul
oamenilor care L-au urmat şi L-au căutat a crescut.

Citiţi Matei 9:36-38 şi aflaţi cui le-a spus Salvatorul că avea nevoie de ei pentru a-L
ajuta să le slujească tuturor celor care Îl urmau.

Citiţi Matei 10:1-4 şi aflaţi ce a făcut Isus pentru a ajuta la îndeplinirea nevoilor
oamenilor. Puteţi marca ceea ce aflaţi. Din această relatare, învăţăm că Isus Hristos
cheamă apostoli şi le conferă autoritatea Sa, acesta fiind un mod prin care El le
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slujeşte oamenilor de pe pământ. Puteţi scrie această doctrină pe marginea paginii,
lângă Matei 10:1-4.

Observaţi că evenimentele prezentate în Evanghelia după Matei nu sunt
întotdeauna în ordine cronologică. Mai întâi, Isus Hristos a chemat apostoli şi, apoi,
i-a instruit, prin intermediul Cuvântării Sale de pe munte (Matei 5-7; vezi Corelarea
Evangheliilor).

Citiţi Matei 10:5-8 şi aflaţi ce le-a poruncit Isus Hristos apostolilor Săi să facă.

În limba greacă, termenul apostol înseamnă „unul trimis înainte”. La început,
apostolii au fost trimişi doar printre cei din casa lui Israel (vezi Matei 10:5-6).
Ulterior, Salvatorul înviat a poruncit ca Evanghelia să fie predicată şi printre
neamuri sau printre cei care nu sunt din rândul casei lui Israel (vezi Matei 28:19;
Faptele apostolilor 1:8). Apostolilor din zilele din urmă li se porunceşte, de
asemenea, să predice Evanghelia şi să fie martori ai lui Isus Hristos în întreaga lume
(vezi D&L 107:23).

Ce asemănări remarcaţi între lucrările făcute de Isus şi cele pe care El le-a poruncit
apostolilor Săi să le facă? Din Matei 10:5-8, învăţăm că Domnul cheamă apostoli
pentru a propovădui Evanghelia Sa şi pentru a face lucrările Sale.

Care sunt câteva exemple ale modului în care actualii apostoli propovăduiesc şi
slujesc aşa cum ar face Isus Hristos dacă ar fi aici? ____________________

Dacă este disponibil, accesaţi LDS.org şi vizionaţi sau citiţi o cuvântare din cadrul
ultimei conferinţe generale rostită de un apostol din zilele noastre (sau citiţi una
dintr-un număr, care conţine conferinţa generală, ale revistelor Ensign sau Liahona).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Cum poate înţelegerea faptului că apostolii sunt chemaţi de Isus Hristos să
facă lucrarea Sa să influenţeze modul în care noi reacţionăm la ceea ce ei
propovăduiesc sau ne sfătuiesc să facem?

b. În ce moduri v-au influenţat viaţa slujirile şi mesajele apostolilor din zilele
noastre?
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Isus îi instruieşte pe apostolii Săi.

Gândiţi-vă cum puteţi căuta, cu credinţă, ocazii de a asculta, a studia şi de a pune
în practică ceea ce spun apostolii aleşi ai Domnului.

Matei 10:9-42
Isus îi instruieşte pe cei doisprezece apostoli înainte ca ei să se ducă să
propovăduiască şi să slujească
În Matei 10:9-18, citim că Domnul i-a instruit pe apostoli să aibă încredere că Tatăl
Ceresc avea să le asigure cele necesare în timp ce ei călătoreau pentru a propovădui
Evanghelia. Salvatorul i-a învăţat, de asemenea, să binecuvânteze oamenii care
aveau să-i primească şi să-i găzduiască.

Gândiţi-vă la un moment în care
cineva, de o altă credinţă, v-a adresat o
întrebare dificilă despre Evanghelie sau
despre ceva controversat cu privire la
Biserică. Cât de încrezători aţi fost în
faptul de a şti ce să spuneţi în acea
situaţie?

Pe măsură ce continuaţi să studiaţi
Matei 10, căutaţi un principiu, din
învăţăturile lui Isus către apostolii Săi,
care ne poate ajuta atunci când trebuie
să explicăm Evanghelia sau să ne împărtăşim mărturia.

Citiţi Matei 10:16-20 şi fiţi atenţi la tipurile de provocări de care Isus a spus că
apostolii urmau să aibă parte în timp ce călătoreau şi propovăduiau.

Potrivit celor relatate în versetele 19-20, cum aveau să ştie apostolii ce să spună în
aceste situaţii dificile? (Expresia „nu vă îngrijoraţi” înseamnă „să nu vă preocupaţi
excesiv”.)

Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat din Matei 10:19-20, completaţi următorul
principiu despre faptul de a vorbi cu alţii: Când suntem în slujba Domnului, El
ne va ____________________.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la una dintre
întrebările următoare sau la ambele:

a. Cum ar putea principiul pe care l-aţi identificat mai sus să vă ajute când
cineva vă adresează o întrebare dificilă despre Biserică?

b. Când aţi simţit că Domnul v-a inspirat să ştiţi ce să spuneţi unei alte
persoane?

Matei 10:21-42 relatează că Isus Hristos a continuat să le ofere apostolilor Săi
instrucţiuni, să-i avertizeze şi să le ofere alinare cu privire la provocările de care
urmau să aibă parte.

Citiţi Matei 10:37-38 şi fiţi atenţi la sacrificiile pe care Salvatorul a spus că trebuie să
fim dornici să le facem în calitatea noastră de ucenici ai Săi. Expresia „vrednic de
Mine”, din aceste versete, înseamnă a fi un reprezentant demn al Domnului şi a
merita binecuvântările Sale.
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Gândiţi-vă de ce este necesar ca ucenicii lui Isus Hristos să-L iubească mai presus
decât pe orice altcineva – inclusiv pe membrii propriei familii.

Crucea menţionată în Matei 10:38 se
referă la crucea fizică pe care Isus
Hristos a cărat-o pentru a împlini voia
Tatălui Ceresc şi a aduce salvare
pentru alţii.

Ce credeţi că înseamnă ca noi să ne
luăm crucea şi să-L urmăm?

Citiţi Matei 10:39 şi aflaţi principiul
despre sacrificiu propovăduit de
Salvator. Traducerea Bibliei de Joseph
Smith clarifică începutul acestui verset astfel: „Cel care caută să-şi salveze viaţa…”
(Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei 10:39). În acest context, expresia „să-şi
salveze viaţa” înseamnă să trăiască în mod egoist, în loc să caute să slujească lui
Dumnezeu şi copiilor Săi.

În ce moduri credeţi că oamenii care se concentrează asupra propriei voinţe şi a
dorinţelor egoiste îşi vor „pierde” viaţa? Completaţi următorul principiu
folosindu-vă propriile cuvinte: Dacă vom căuta să ne salvăm viaţa, atunci
____________________.

Puteţi marca, în versetul 39, promisiunea pe care Salvatorul le-a făcut-o celor
care-şi pierd viaţa pentru El. A ne pierde viaţa pentru El înseamnă mai mult decât a
fi dornici să murim pentru El. Înseamnă să fim dornici să ne oferim zilnic să slujim
Lui şi oamenilor din jurul nostru.

Ce credeţi că înseamnă că ne vom câştiga viaţa dacă ne-o pierdem pentru El?

Completaţi următorul principiu folosindu-vă propriile cuvinte: Dacă ne pierdem
viaţa pentru Isus Hristos, atunci ____________________.

Citiţi declaraţia de mai jos a preşedintelui Thomas S. Monson: „Eu cred că
Salvatorul ne spune că, dacă nu ne pierdem pe noi înşine în slujire faţă de alţii,
viaţa noastră nu are mare scop. Cei care trăiesc doar pentru ei înşişi se ofilesc, în
cele din urmă, şi îşi pierd, la figurat, viaţa, în timp ce aceia care se pierd în slujire
faţă de alţii cresc şi înfloresc – şi îşi salvează, într-adevăr, viaţa” (Thomas S.
Monson, „Ce am făcut astăzi pentru altcineva?”, Ensign sau Liahona, nov. 2009,

p. 85).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Pe cine cunoaşteţi care a ales să-şi piardă viaţa pentru Isus Hristos? Cum
face acest lucru această persoană?

b. Ce efect a avut această hotărâre asupra acelei persoane?

c. Care sunt unele dintre lucrurile pe care le puteţi face astăzi sau în viitorul
apropiat pentru a vă pierde viaţa slujind lui Isus Hristos şi altora?
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4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 8-10 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 3: ZIUA 3

Matei 11-12
Introducere
Isus Hristos a depus mărturie că Ioan Botezătorul a fost trimis pentru a pregăti
calea pentru El şi a promis odihnă tuturor celor care vin la El. El a răspuns
alegaţiilor fariseilor conform cărora puterea Sa ar fi venit de la diavol. El i-a
avertizat cu privire la faptul că aduceau acuzaţii neadevărate şi că cereau semne şi a
propovăduit pilda casei goale.

Matei 11
Isus Hristos depune mărturie că Ioan Botezătorul a fost trimis pentru a pregăti calea
înaintea Lui

De ce este important să ştim că oamenii care se prezintă a fi ofiţeri de poliţie sau
medici sunt cu adevărat ceea ce par să fie? Cum puteţi să ştiţi că ei sunt cu adevărat
ceea ce par să fie? ____________________

În timpul slujirii lui Isus Hristos în viaţa muritoare, când El a înfăptuit miracole şi
i-a învăţat pe oameni, mulţi căutau să ştie dacă El era cu adevărat cine părea să fie –
Mesia cel promis. În acest timp, împăratul Irod l-a arestat şi întemniţat pe Ioan
Botezătorul. Citiţi Matei 11:2-3 şi aflaţi cum i-a ajutat Ioan Botezătorul pe doi dintre
ucenicii săi să dobândească o mărturie despre cine era Isus.

Ce întrebare i-a trimis Ioan pe ucenicii lui să-l adreseze lui Isus?
____________________
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Prin întrebarea din versetul 3, ucenicii lui Ioan Îl întrebau pe Isus dacă El era Mesia.
Amintiţi-vă că Ioan Botezătorul ştia deja că Isus era Mesia (vezi Matei 3:11, 13-14;
Ioan 1:29-34).

De ce credeţi că Ioan i-a trimis pe ucenicii săi să afle singuri dacă Isus era Mesia,
deşi el ştia deja cine era Isus? ____________________

Citiţi Matei 11:4-5 şi aflaţi cum le-a răspuns Isus la întrebare.

În loc să confirme pur şi simplu că El era Mesia, ce i-a invitat Isus să facă pe ucenicii
lui Ioan Botezătorul?

Creaţi o atmosferă de învăţare
Un cadru ideal pentru învăţarea Evangheliei constă din ordine, pioşenie şi un sentiment de pace.
Încercaţi să eliminaţi orice lucru care v-ar putea distrage de la studiul scripturilor şi meditarea
asupra lor. Preşedintele Boyd K. Packer, preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat că „inspiraţia vine mult mai uşor acolo unde este o atmosferă liniştită” şi că „pioşenia
înlesneşte revelaţia” („Reverence Invites Revelation”, Ensign, nov. 1991, p. 21-22).

Isus le-ar fi putut spune, cu uşurinţă, ucenicilor lui Ioan că El era Mesia. Însă, El i-a
invitat să cugete la lucrările Sale şi, apoi, să se întoarcă la Ioan şi să depună
mărturie despre lucrurile pe care L-au auzit pe Isus spunându-le şi L-au văzut
făcându-le.

Cum putea cugetarea la lucrările lui Isus să-i ajute pe ucenicii lui Ioan Botezătorul
să primească o mărturie mai puternică despre Salvator decât simplul fapt ca El să le
fi spus cine era?

Din această relatare învăţăm că, atunci când căutăm să învăţăm despre Isus
Hristos şi când depunem mărturie despre El, mărturia noastră despre El poate
fi întărită.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre cum aţi ajuns să
ştiţi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

Matei 11:7-27 relatează că, după cei doi ucenici au plecat, Isus a spus mulţimii că
Ioan Botezătorul era profetul ales să pregătească însăşi calea pentru Mesia. Isus i-a
condamnat pe cei care L-au respins pe El şi l-au respins pe Ioan Botezătorul în
pofida faptului că văzuseră, în mod clar, dovada divinităţii lui Isus.

Citiţi Matei 11:28-30 şi căutaţi invitaţia şi promisiunea făcute de Isus tuturor celor
care Îl acceptă pe El ca fiind Mesia. (Matei 11:28-30 este un fragment care conţine o
scriptură de bază. Puteţi marca acest fragment, în mod distinct, pentru a-l găsi cu
uşurinţă.)

Completaţi următorul principiu pe baza a ceea ce aţi învăţat din versetele 28-30:
Dacă venim la Isus Hristos, El ne va ____________________.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Când aţi simţit că Salvatorul v-a uşurat poverile în timp

ce aţi venit la El?
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Scripturi de bază – Matei 11:28-30
3. Pentru a vă ajuta să memoraţi Matei 11:28-30, creaţi gesturi care să

reprezinte cuvinte sau expresii din fiecare verset. Mimaţi aceste
gesturi altcuiva (precum membrilor familiei în timpul serii în familie sau unui
prieten). Exersaţi făcând gesturile în timp ce citiţi versetele până când puteţi
recita fragmentul din memorie. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi o
frază prin care să arătaţi că aţi completat această temă.

Matei 12:1-42
Isus Hristos îi mustră pe farisei pentru acuzaţiile lor neadevărate şi pentru că cer
un semn
Din Matei 12:1-21, învăţăm că, după ce
Isus a vindecat un om în ziua de sabat,
unii dintre farisei au început să caute
să-L distrugă. Când El a vindecat pe
cineva posedat de diavol, ei au încercat
să-L discrediteze înaintea oamenilor
acuzându-L că făcea acele lucrări prin
puterea diavolului. Isus le-a cunoscut
gândurile şi a afirmat contrariul
spunând că alungând diavoli El demonstra că este Mesia şi că întemeia împărăţia
lui Dumnezeu.

Citiţi Matei 12:30 şi aflaţi ce a propovăduit Isus despre cei care nu I se alătură.

Potrivit celor relatate în versetul 30, dacă dorim să aparţinem împărăţiei lui
Dumnezeu, trebuie să fim complet devotaţi lui Isus Hristos.

Cugetaţi la unele dintre modalităţile prin care vă puteţi demonstra deplinul
angajament faţă de Isus Hristos.

Matei 12:31-42 relatează că Isus a afirmat, din nou, că lucrările Sale bune erau
dovezi că El este al lui Dumnezeu, nu al diavolului. El i-a avertizat, de asemenea,
pe farisei că Dumnezeu le va cere socoteală pentru cuvintele lor acuzatoare. Unii
dintre cărturari şi farisei au cerut apoi un semn şi Isus i-a mustrat pentru că ei
căutau un semn şi nu reuşeau să vadă că El era mai mare decât oricare alt profet sau
împărat din Israel. Domnul a condamnat, de asemenea, cererea de semne în zilele
noastre şi a propovăduit că credinţa nu vine prin semne (vezi D&L 63:7-11).

Ce înseamnă să comitem „[hulă] împotriva Duhului Sfânt” (Matei 12:31)?
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Profetul Joseph Smith a explicat cum poate cineva să comită acest păcat: „El
trebuie să-L primească pe Duhul Sfânt, cerurile să fie deschise către el şi să Îl
cunoască pe Dumnezeu iar, apoi, să păcătuiască împotriva Lui. După ce un om a
păcătuit împotriva Duhului Sfânt, nu mai există loc de pocăinţă pentru el. El a
ajuns să spună că soarele nu străluceşte, deşi îl vede; a ajuns să Îl nege pe Isus
Hristos, deşi cerurile s-au deschis pentru el, precum şi să nege planul salvării, deşi

are adevărul în faţa ochilor; şi, din acel moment, el începe să fie un duşman” (în History of the
Church, 6:314).

Uneori, sfinţii din zilele din urmă sunt îngrijoraţi cu privire la păcatul de a huli împotriva Duhului
Sfânt sau de a-L nega. Preşedintele Spencer W. Kimball ne-a învăţat: „Păcătuirea împotriva
Duhului Sfânt necesită atâta cunoaştere, încât este practic imposibil pentru membrii obişnuiţi ai
Bisericii să comită un astfel de păcat” (The Miracle of Forgiveness [1969], p. 123).

În Matei 12:39-40, cererea de semne a fost condamnată de Salvator. Profetul Joseph Smith a
spus despre această învăţătură a Salvatorului: „Cel care cere un semn este un preacurvar; şi
acest principiu este etern, constant şi ferm ca stâlpii cerului; pentru că ori de câte ori vedeţi un
om cerând un semn, puteţi şti cu siguranţă că el este un preacurvar” (în History of the
Church, 3:385).

Ulterior, profetul Joseph Smith a spus: „Când propovăduiam în Philadelphia, un quaker a cerut un
semn. I-am spus să stea liniştit. După cuvântare, el a cerut din nou un semn. Am spus
congregaţiei că bărbatul era un preacurvar; că doar un neam viclean şi preacurvar cere un semn;
şi că Domnul mi-a spus în revelaţie, că orice om care doreşte un semn este un preacurvar. «Este
adevărat», a strigat cineva, «pentru că l-am prins făcând aceasta», lucru pe care omul l-a
mărturisit pe urmă, când a fost botezat” (în History of the Church, 5:268).

Matei 12:43-50
Isus Hristos propovăduieşte pilda casei goale
Imaginaţi-vă că un prieten de-al vostru v-a cerut sfatul despre cum ar putea să nu
mai comită un păcat de care încearcă să scape. Ce sfat i-aţi oferi prietenului vostru
pentru a-l ajuta să se împotrivească ispitei? ____________________

Isus Hristos a spus o pildă despre un duh necurat care a fost alungat dintr-un om.
Când studiaţi această pildă, căutaţi un principiu care v-ar putea ajuta prietenul să
înveţe cum să învingă ispita.

Citiţi Matei 12:43-44 şi aflaţi ce a făcut duhul necurat după ce a fost alungat din om.

Ce a făcut duhul necurat după ce nu şi-a mai găsit odihna?

Ce cuvinte descriu starea „casei” sau a omului la întoarcerea duhului necurat?

Citiţi Matei 12:45 şi aflaţi ce a făcut duhul necurat după ce a găsit „casa” goală sau
omul fără să aibă vreun alt duh necurat în el.

Cum poate experienţa trăită de omul din această pildă să reprezinte pe cineva care
se pocăieşte de păcate şi încearcă să se împotrivească ispitei?

După ce a scăpat de duhul necurat, ce nu a făcut omul din pildă permiţându-i,
astfel, duhului necurat să revină?

În timp ce citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Spencer W. Kimball, cugetaţi
la modul în care omul din pilda Salvatorului poate fi precum cineva care se
străduieşte să se împotrivească ispitei:
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„Diavolul cunoaşte locul în care să ispitească, locul asupra căruia să-şi
concentreze eforturile. El găseşte punctul vulnerabil. Locul în care cineva a fost
slab înainte, acela va fi cel mai uşor de ispitit din nou.

Când abandonează păcatul, o persoană nu poate doar să spere la circumstanţe
mai bune. Ea trebuie să le creeze… 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. Trebuie să părăsească persoanele alături de care a fost
comis păcatul. Nu trebuie să urască persoanele implicate, dar trebuie să le evite şi să evite orice
lucru asociat cu păcatul… Trebuie să elimine orice ar răscoli amintiri vechi.

Înseamnă acest lucru că omul… găseşte viaţa ca fiind goală pentru o vreme? Lucrurile pe care a
ales să le facă, care i-au captat atenţia şi i-au acaparat gândurile au dispărut, iar înlocuitoare mai
bune nu au umplut încă golul. Aceasta este şansa lui Satana …

Mulţi dintre cei care s-au lăsat de obiceiuri rele au înţeles că înlocuirea face parte din răspuns şi
au învins obiceiul rău înlocuindu-l cu unul bun sau unul inofensiv” (The Miracle of Forgiveness, p.
171-173; caractere cursive adăugate).

Un principiu pe care îl putem învăţa din pilda Salvatorului este că putem să
alungăm influenţele rele după ce le-am îndepărtat din viaţa noastră
înlocuindu-le cu neprihănire. Puteţi scrie acest adevăr pe marginea scripturilor
voastre, lângă Matei 12:43-45.

Studiaţi declaraţia de mai jos şi marcaţi modurile prin care ne putem împotrivi
influenţelor rele umplându-ne viaţa cu neprihănire:

„Nu este de ajuns doar să încercaţi să vă împotriviţi răului sau să vă eliberaţi viaţa de păcat.
Trebuie să vă umpleţi viaţa cu neprihănire şi să vă angajaţi în activităţi care aduc putere
spirituală. Studiaţi în profunzime scripturile. Rugaţi-vă zilnic pentru ca Domnul să vă dea tărie
peste cea pe care o aveţi. Din când în când, postiţi pentru binecuvântări speciale.

Supunerea completă aduce puterea completă a Evangheliei în viaţa dumneavoastră, incluzând o
tărie mai mare de a vă birui slăbiciunile. Această supunere include acţiuni pe care
dumneavoastră, iniţial, nu le-aţi considerat ca fiind parte a pocăirii, cum ar fi frecventarea
adunărilor, plata zeciuielii, slujirea şi faptul de a-i ierta pe alţii” (Fideli credinţei: referinţe pentru
Evanghelie [2004], p. 127-128).

4. Cugetaţi la unele dintre lucrurile pe care le puteţi face pentru a vă
umple viaţa cu neprihănire. Scrieţi-le în jurnalul vostru pentru

studiul scripturilor şi explicaţi cum poate faptul de a face aceste lucruri să vă
aducă o putere spirituală mai mare în viaţa voastră şi să vă ajute să biruiţi
influenţele rele.

Partea rămasă din Matei 12 relatează că, atunci când Isus propovăduia, cineva I-a
spus că unii membri ai familiei Sale doreau să-I vorbească. Apoi, Domnul a spus că
toţi cei care fac voia Tatălui se numără printre membrii familiei Sale.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 11-12 şi am încheiat această lecţie în data de (data).
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Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 3: ZIUA 4

Matei 13:1-23
Introducere
Când Salvatorul a fost în Galilea, o mare mulţime de oameni a venit la El. El le-a
propovăduit oamenilor folosind pilde, începând cu pilda semănătorului.

Matei 13:1-17
Salvatorul propovăduieşte pilda semănătorului
Gândiţi-vă la o grădină sau la o plantă în ghiveci. Care sunt unele dintre
caracteristicile pământului fertil? Care sunt unele dintre caracteristicile
pământului arid?

În Matei 13:1-23, citim că Salvatorul a comparat diferitele tipuri de pământ cu
inimile oamenilor. În timp ce studiaţi astăzi aceste versete, gândiţi-vă la tipul de
pământ cu care se aseamănă starea actuală a inimii voastre.

Citiţi Matei 13:1-3 şi aflaţi cum a propovăduit Isus mulţimii în Galilea.

Cum a propovăduit Isus mulţimii?

Ce este o pildă? (Vezi Ghidul pentru scripturi, „Parabolă (Pildă)”.)

O pildă este „o povestire simplă folosită pentru a ilustra şi a preda un adevăr
spiritual sau un principiu. Pilda se bazează pe compararea unui obiect sau
eveniment obişnuit cu un adevăr” (Ghid pentru scripturi, „Parabolă (Pildă)”;
scriptures.lds.org).

Potrivit celor relatate în Matei 13:3, despre ce era pilda Salvatorului?
____________________

A semăna înseamnă a pune sămânţă sau a însămânţa. Citiţi Matei 13:4-9 şi
descoperiţi cele patru tipuri de pământ pe care au căzut seminţele semănătorului.
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Pe ce tipuri de pământ au căzut seminţele semănătorului?

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi desene care să
reprezinte cele patru tipuri de pământ. Pe măsură ce învăţaţi despre

interpretarea pildei, adăugaţi denumirile lângă desenele voastre.

• Lângă drum se referă la porţiunile de pământ situate lângă câmp, care devin tari
din cauza bătătoririi rezultate ca urmare a mersului oamenilor. Faptul că este
bătătorit împiedică seminţele să prindă rădăcini în acel pământ.

• Locurile stâncoase sunt suprafeţe pline de pietre acoperite de un strat subţire de
pământ. Deşi seminţele pot prinde rădăcini puţin adânci, pietrele care sunt
chiar la suprafaţa stratului împiedică rădăcinile să se dezvolte mai adânc
în pământ.

• Pământul cu spini este un sol fertil, însă spinii sufocă plantele lipsindu-le de
lumină, apă şi nutrimente necesare.

• Pământul bun este solul fertil care oferă adâncimea potrivită pentru rădăcini
sănătoase.

Matei 13:10-11 relatează că ucenicii Salvatorului L-au întrebat de ce propovăduia în
pilde. El le-a explicat că pildele revelează tainele sau adevărurile împărăţiei cerurilor
celor care sunt pregătiţi să le primească, ascunzând înţelesul acestora de cei care nu
sunt pregătiţi spiritual (vezi New Testament Student Manual [manual al Sistemul
Educaţional al Bisericii, 2014], p. 45).

Citiţi Matei 13:14-15 şi aflaţi ce i-a împiedicat pe oameni să înţeleagă adevărurile
propovăduite de Salvator.

Ce a spus Isus că i-a împiedicat pe oameni să vadă, să audă şi să înţeleagă
adevărurile pe care El le-a propovăduit? ____________________
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Profetul Joseph Smith a spus: „Şi condamnarea, care a venit asupra oamenilor
care nu au primit cuvintele Sale, a fost pentru că ei nu au vrut să vadă cu ochii lor
şi să audă cu urechile lor; nu pentru că ei nu au putut şi nu au avut privilegiul să
vadă cu ochii lor şi să audă cu urechile lor, ci pentru că inimile lor erau pline de
nedreptate şi lucruri abominabile”. El, de asemenea, ne-a învăţat: „Motivul
pentru care mulţimea sau noroadele, cum sunt numite de Salvator, nu au primit o

explicaţie a pildelor Sale, a fost acela al necredinţei” (Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph
Smith [2007], p. 313-314).

Expresia „inima acestui popor s-a împietrit”, din versetul 15, înseamnă că inimile
oamenilor deveniseră insensibile. Potrivit celor relatate în versetul 15, ce
binecuvântări putem pierde dacă ne împietrim inima? ____________________

Din aceste versete, învăţăm că, dacă ne împietrim inima, atunci nu vom înţelege
cuvântul lui Dumnezeu ori nu vom fi convertiţi la Salvator şi nu vom fi
vindecaţi. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi acest principiu lângă
desenul care reprezintă pământul de lângă drum.

Gândiţi-vă la ce înseamnă să fii convertit la Salvator şi să fii vindecat.

Când sunteţi convertiţi, sunteţi schimbaţi şi purificaţi prin ispăşirea Lui, astfel încât
crezurile voastre, inima voastră şi vieţile voastre să fie în armonie cu voia Tatălui
Ceresc şi sunteţi eliberaţi de povara păcatului.

În Matei 13:16-17, Isus le-a spus ucenicilor Săi că erau binecuvântaţi pentru că
aveau ochi care vedeau şi urechi care auzeau.

Matei 13:18-23
Salvatorul explică pilda semănătorului
Uitaţi-vă din nou la desenul care reprezintă pământul de lângă drum. Citiţi Matei
13:18-19 şi aflaţi cu ce a comparat Salvatorul sămânţa, pământul de lângă drum şi
păsările menţionate în Matei 13:4. Apoi, scrieţi denumirea pe desen potrivit
explicaţiei Salvatorului. În versetul 19, expresia „nu-l înţelege” se poate referi la
rezultatul unei inimi împietrite; şi „cel rău” îi poate reprezenta pe Satana şi pe
slujitorii lui.

Cugetaţi asupra modului în care învăţăturile Salvatorului despre pământul de lângă
drum vă pot ajuta să înţelegeţi mai bine principiul conform căruia, dacă ne
împietrim inima, atunci nu vom înţelege cuvântul lui Dumnezeu ori nu vom fi
convertiţi la Salvator şi nu vom fi vindecaţi.

În jurnalul pentru studiul scripturilor, uitaţi-vă la desenul care reprezintă pământul
stâncos. Citiţi Matei 13:20-21 şi Luca 8:13 şi găsiţi interpretarea Salvatorului cu
privire la locurile stâncoase. Cuvântul îndată, din versetul 20, înseamnă imediat
sau curând.

În aceste versete, Isus a propovăduit că plantele care au crescut în locurile stâncoase
îi reprezintă pe cei care au o mărturie care nu are rădăcini adânci. Denumiţi desenul
care reprezintă plantele din locurile stâncoase Mărturie care nu are rădăcini adânci.
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Potrivit celor relatate în Matei 13:20-21 şi Luca 8:13, ce reprezintă căldura soarelui?
Scrieţi deasupra desenului care reprezintă plantele cu rădăcini puţin adânci ce
reprezintă căldura soarelui.

Scrieţi, alături de desenul care reprezintă pământul stâncos, următorul principiu:
Dacă nu ne străduim să avem mărturii profunde, nu vom avea tăria necesară
de a face faţă suferinţelor, persecuţiilor şi ispitelor.

Uitaţi-vă la desenul care reprezintă pământul cu spini. Citiţi Matei 13:22 şi aflaţi ce
reprezintă spinii. Denumiţi desenul cu ceea ce reprezintă spinii.

Care sunt câteva exemple de îngrijorări lumeşti care pot „[îneca] acest cuvânt”?

Deşertăciunea lumească, lăcomia şi distracţiile temporale sunt câteva exemple ale
grijilor care pot „[îneca] acest cuvânt” şi ne pot îndepărta de Dumnezeu. Lângă
desenul care reprezintă pământul cu spini, scrieţi următorul principiu: Îngrijorările
lumeşti ne pot sufoca credinţa şi mărturia despre cuvântul lui Dumnezeu.

Uitaţi-vă la desenul care reprezintă pământul bun. Citiţi Matei 13:23.

Observaţi că Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei 13:23, ne ajută să înţelegem
că plantele au îndurat în pământul bun. Observaţi, de asemenea, că plantele din
pământul bun au fost expuse la aceeaşi căldură a soarelui (reprezentând suferinţe,
persecuţii şi ispite) ca plantele uscate din pământul stâncos. Gândiţi-vă cum aţi
rezuma ceea ce reprezintă pământul bun şi scrieţi denumirea pe desenul vostru.

Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat din
Matei 13:15, ce ar putea reprezenta
rodul menţionat în versetul 23?

Din învăţăturile Salvatorului despre
pământul cel bun, învăţăm principiul
că, atunci când primim cuvântul lui
Dumnezeu, îl înţelegem şi facem faţă
suferinţelor, persecuţiilor şi ispitelor,
ne vom converti la Salvator. Scrieţi
acest principiu lângă desenul care
reprezintă pământul bun.

Citiţi scenariile de mai jos. Trageţi o linie de la fiecare tip de pământ la scenariul
care ilustrează cel mai bine principiul predat şi reprezentat de acel pământ din pilda
semănătorului.

a. Pământul
de
lângă drum

Unei tinere fete obişnuia să-i placă să meargă în fiecare duminică la Biserică. Însă,
când a mai crescut, unele dintre prietenele ei au început să râdă de ea din cauza
standardelor ei. Ea a început să încalce unele dintre porunci. Ea nu se mai simte
bine la Biserică şi şi-a pierdut dorinţa de a veni.

b. Pământul
stâncos

O tânără fată vine la Biserică şi se roagă, în linişte, să poată fi atentă la
îndemnurile Duhului Sfânt. Când primeşte îndemnuri, ea acţionează în
consecinţă. Se simte mai aproape de Domnul şi este recunoscătoare pentru
modurile în care a fost inspirată să biruiască ispita.
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c. Pământul
cu spini

Un tânăr băiat vine, de regulă, la Biserică, însă rareori participă în mod activ şi
nu-şi deschide inima la influenţa Duhului Sfânt. El a citit, online, informaţii care
contrazic doctrine importante ale Bisericii şi, acum, nu ştie dacă mai crede în
veridicitatea Evangheliei.

d. Pământul
bun

Un tânăr băiat îşi petrece cea mai mare parte a timpului studiind pentru a fi
acceptat la o universitate prestigioasă. Când nu studiază, el este ocupat cu
munca. El îşi spune că nu are timp să citească din scripturi, să se roage sau să
meargă la Biserică.

Este important să vă amintiţi că inima, asemenea pământului, poate să aibă parte
de schimbări şi de îmbunătăţiri.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Ce se poate face pentru a obţine sau păstra fiecare tip de pământ ca loc
pentru cultivarea de plante sănătoase şi roditoare?

b. Cum putem asemăna îmbunătăţirea fiecărui pământ cu ceea ce putem face
pentru a face schimbări în inimă, astfel încât ea să fie mai receptivă la
cuvântul lui Dumnezeu?

c. Cum v-a ajutat faptul de a căuta să primiţi şi să înţelegeţi cuvântul lui
Dumnezeu să vă convertiţi şi mai mult la Salvator?

Gândiţi-vă la pământul care vă reprezintă cel mai bine starea prezentă a inimii
voastre.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un obiectiv cu privire la
ceea ce veţi face pentru a primi şi înţelege mai bine cuvântul lui

Dumnezeu şi pentru a face faţă suferinţelor, persecuţiilor şi ispitelor.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 13:1-23 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 4: ZIUA 1

Matei 13:24-58
Introducere
Salvatorul a folosit pilde pentru a propovădui despre împărăţia cerului, restaurarea
şi creşterea Bisericii Sale în zilele din urmă, adunarea celor neprihăniţi şi
distrugerea celor ticăloşi la a Doua Sa Venire.

Matei 13:24-30, 36-43
Isus propovăduieşte pilda neghinei
Gândiţi-vă la următoarele întrebări şi scrieţi răspunsul la ultima întrebare:

• Aţi fost vreodată frustraţi sau supăraţi pentru că este atât de mult rău în lume?

• De ce nu îndepărtează Domnul răul care ne înconjoară?

• De ce ar trebui să alegeţi să fiţi neprihăniţi deşi oameni din jurul vostru nu par
să aibă parte de consecinţe negative ca urmare a alegerilor lor nedrepte?
____________________

În timp ce studiaţi Matei 13:24-30, 36-43, căutaţi un adevăr care vă poate ajuta să
aveţi parte de alinare când vă străduiţi să trăiţi în mod neprihănit într-o lume
ticăloasă. După ce aţi studiat relatarea din Matei, puteţi citi Doctrină şi legăminte
86:1-7, unde Domnul ne-a dat mai multă înţelegere cu privire la pilda neghinei.

În Matei 13:24-30, Salvatorul a propovăduit o pildă despre grâu şi neghină.

Neghina este un soi de iarbă
dăunătoare. Când încolţesc, grâul şi
neghina arată aproape la fel, dar se pot
deosebi odată ce cresc.

Citiţi Matei 13:24-30 şi din fragmentul
din Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
Matei 13:30, care modifică o parte din
versetul 30 şi spune: „Adunaţi mai întâi
grâul în grânarul meu; iar neghina se va
găsi în snopi pentru a fi arsă”.

Ce s-a întâmplat cu grâul şi neghina?

De ce credeţi că omul care a semănat
sămânţă bună le-a spus slujitorilor săi
să lase grâul şi neghina să „crească amândouă împreună până la seceriş” (Matei
13:30)? ____________________

Potrivit celor relatate în Traducerea Bibliei de Joseph Smith, ce a fost adunat mai
întâi, grâul sau neghina?

După ce Salvatorul a propovăduit pilda neghinei, ucenicii Săi L-au rugat să le
explice înţelesul ei. Citiţi Matei 13:36-43 şi găsiţi explicaţia Salvatorului cu privire la
pildă. (Puteţi scrie, în scripturile voastre, răspunsurile la întrebările de mai jos.)
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• Cine a semănat sau a plantat sămânţa bună?

• Cine a semănat sau a plantat neghina?

• Pe cine reprezintă grâul şi neghina? Când răspundeţi la această întrebare,
amintiţi-vă că cei ticăloşi sunt cei care aleg să nu se pocăiască [vezi Doctrină şi
legăminte 29:17].)

Traducerea Bibliei de Joseph Smith clarifică faptul că „sfârşitul veacului”, menţionat
în versetul 39, se referă la distrugerea celor ticăloşi la a Doua Venire a Salvatorului.
Traducerea Bibliei de Joseph Smith ne ajută, de asemenea, să înţelegem că, în
ultimele zile, Domnul va trimite îngeri şi mesageri care să ajute la separarea celor
neprihăniţi de cei ticăloşi (vezi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei 13:39-44
[în Dicţionarul biblic din versiunea SZU a Bibliei în limba engleză]).

Un adevăr pe care-l învăţăm din această pildă este că, Domnul îi va aduna pe cei
neprihăniţi în ultimele zile şi, apoi, îi va distruge pe cei ticăloşi la Venirea Sa.

Cugetaţi la cum vă poate alina acest adevăr în timp ce trăiţi într-o lume rea. Cum vă
poate ajuta să înţelegeţi de ce trebuie să alegeţi să fiţi neprihăniţi deşi oameni din
jurul vostru nu par să aibă parte de consecinţe negative ca urmare a alegerilor lor
nedrepte?

Datorită libertăţii noastre de a alege, hotărâm prin alegerile noastre dacă vom fi
adunaţi alături de cei neprihăniţi sau dacă vom suferi alături de cei ticăloşi.
Amintiţi-vă că, deoarece toţi facem greşeli, Salvatorul ne invită să ne pocăim pentru
a putea fi adunaţi cu cei neprihăniţi.

Asociaţi scripturile cu vieţile voastre
Asocierea situaţiilor din scripturi cu viaţa reală înseamnă compararea lor cu viaţa voastră. Vă
puteţi întreba: „Cum sunt eu ca personajele despre care studiez în scripturi?”. Pe măsură ce
observaţi asemănări între experienţele voastre şi cele ale oamenilor din scripturi, puteţi să
identificaţi mai bine doctrinele şi principiile şi să primiţi revelaţii despre cum puteţi pune în
practică aceste adevăruri în vieţile voastre.

Citiţi declaraţia de mai jos a vârstnicului David A. Bednar, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, şi aflaţi ce a spus dânsul că trebuie să facem pentru a fi
adunaţi de Domnul:

„Domnul Îşi adună oamenii când ei Îl acceptă şi ţin poruncile Sale …

Domnul Îşi adună oamenii pentru a preaslăvi, a clădi Biserica, a se apăra şi
pentru a primi sfaturi şi instrucţiuni …

Profetul Joseph Smith a declarat că, în toate epocile, scopul divin al adunării a
fost şi este acela de a construi temple, astfel încât copiii Domnului să poată primi
cele mai mari rânduieli şi, astfel, să dobândească viaţă eternă [vezi Învăţături ale

preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 440-441]” („The Spirit and Purposes of Gathering”
[adunare de devoţiune desfăşurată la Universitatea Brigham Young - Idaho, 31 oct. 2006],
byui.edu/devotionals).
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Potrivit celor spuse de vârstnicul Bednar, ce trebuie să facem pentru a fi adunaţi
de Domnul?

Cugetaţi asupra binecuvântărilor pe care le-aţi primit în viaţa voastră când aţi fost
adunaţi de Domnul.

Uitaţi-vă la fotografiile de mai jos:

Gândiţi-vă la felul în care aceste fotografii ilustrează ce putem face pentru a-L ajuta
pe Salvator în a-i aduna pe copiii Tatălui Ceresc.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Russell M. Nelson, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli:

„Această doctrină a adunării este una dintre învăţăturile importante ale Bisericii
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă… Noi nu doar că propovăduim
această doctrină, dar o şi punem în practică. Facem acest lucru când ajutăm la
adunarea celor aleşi ai Domnului de ambele părţi ale vălului …

Noi adunăm tabele cu arbori genealogici, întocmim foi pentru grupuri de familie
şi facem muncă în templu pentru şi în folosul celor decedaţi, pentru a aduna

oameni la Domnul şi la familiile lor.

Aici pe pământ, munca misionară este esenţială pentru adunarea lui Israel” („Adunarea
Israelului risipit”, Ensign sau Liahona, nov. 2006, p. 80-81).

Cugetaţi asupra binecuvântărilor pe care le-aţi primit când L-aţi ajutat pe Domnul
să-i adune pe cei neprihăniţi prin intermediul muncii misionare sau a muncii
din templu.
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1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Cum vă poate ajuta faptul de a lua parte la această adunare să trăiţi în mod
neprihănit într-o lume plină de ispite şi păcate?

b. Ce veţi face pentru a vă aduna pe voi înşivă, pentru a-i aduna pe membrii
familiei voastre şi pe alţii la Salvator şi la Biserica Sa?

Matei 13:31-35, 44-52
Isus foloseşte pilde pentru a propovădui despre împărăţia cerurilor

În mai multe pilde diferite, Salvatorul a comparat împărăţia cerurilor (sau Biserica
Sa şi Evanghelia Sa) cu un grăunte de muştar, cu o plămădeală (plămădeala sau
drojdia este folosită la copt şi se adaugă în aluatul de pâine pentru a-l ajuta să
crească înainte de a fi pus la copt), cu o comoară ascunsă, cu un mărgăritar şi cu
un năvod.

2. Citiţi fiecare dintre fragmentele scripturale de mai jos şi aflaţi ce le-a
propovăduit Salvatorul ucenicilor Săi în acea pildă. În jurnalul

vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi ce adevăruri credeţi că a propovăduit
Salvatorul.

a. Matei 13:31-32

b. Matei 13:33

c. Matei 13:44

d. Matei 13:45-46

e. Matei 13:47-50

Un adevăr pe care Salvatorul l-a propovăduit în pilda grăuntelui de muştar şi
aluatului este că, Biserica restaurată a lui Isus Hristos va creşte, de la un
început modest, până va umple întreg pământul. Puteţi scrie acest adevăr pe
marginea scripturilor voastre, lângă Matei 13:31-33.

Preşedintele Joseph F. Smith ne-a învăţat cum pot fi cei care Îl urmează pe Isus
Hristos asemănaţi cu plămădeala: „Deşi se poate spune, ceea ce este adevărat
într-o oarecare măsură, că suntem doar o mână de oameni în comparaţie cu
ceilalţi din lume, totuşi putem fi comparaţi cu plămădeala de care a vorbit
Salvatorul, care, în cele din urmă, va creşte întreaga lume” (Gospel Doctrine, a
5-a ediţie [1939], p. 74).
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Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a învăţat,
de asemenea, cu privire la această pildă: „Noi trebuie să trăim în lume, dar nu să
fim ai lumii. Noi trebuie să trăim în lume, deoarece aşa cum a propovăduit Isus
într-o predică, Împărăţia Sa este ca „plămădeala”, al cărei rol este de a creşte tot
aluatul prin influenţa ei (vezi Luca 13:21; Matei 13:33; vezi, de asemenea, 1
Corinteni 5:6-8). Cei care-L urmează nu pot face aceasta dacă se asociază doar

cu cei care împărtăşesc aceleaşi crezuri şi practici” („Să-i iubim pe ceilalţi şi să trăim acceptând
diferenţele”, Ensign sau Liahona, nov. 2014, p. 25).

Cugetaţi la ce puteţi să faceţi, în calitatea voastră de sfinţi din zilele din urmă,
pentru a ajuta Biserica Salvatorului să crească.

Un alt principiu, pe care Salvatorul l-a propovăduit în pilda comorii ascunse şi a
mărgăritarului, este: Deoarece binecuvântările Evangheliei au valoare eternă,
ele merită orice sacrificiu. Puteţi scrie acest adevăr pe marginea scripturilor
voastre, lângă Matei 13:44-46.

3. Pentru a vă ajuta să înţelegeţi acest principiu, în jurnalul pentru
studiul scripturilor, desenaţi un tabel cu două coloane. Numiţi o

coloană Binecuvântări ale Evangheliei şi pe cealaltă Sacrificii făcute pentru primirea
binecuvântărilor.

În coloana „Binecuvântări ale Evangheliei”, enumeraţi unele dintre
binecuvântările Evangheliei (exemplele pot include cunoaşterea din scripturi,
îndrumarea din partea profeţilor în viaţă, rânduielile necesare salvării şi
căsătoria eternă). Pentru fiecare binecuvântare enumerată, în coloana „Sacrificii
făcute pentru primirea binecuvântărilor”, scrieţi sacrificiile pe care s-ar putea să
fie nevoie să le faceţi pentru a primi acea binecuvântare. De exemplu, pentru a
primi binecuvântarea cunoaşterea din scripturi trebuie să studiem zilnic din
scripturi.

Gândiţi-vă la binecuvântările pe care le-aţi enumerat şi cugetaţi la motivul pentru
care primirea acestor binecuvântări merită orice sacrificiu necesar.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Ce binecuvântare a Evangheliei îţi doreşti să primeşti?

b. De ce îţi doreşti acea binecuvântare?

c. Ce sacrificiu s-ar putea să trebuiască să faci pentru a primi acea
binecuvântare?

Matei 13:53-58
Isus propovăduieşte în Nazaret şi este respins de către propriii Săi oameni
După cum este consemnat în Matei 13:53-58, oamenii din Nazaret L-au respins pe
Salvator şi nu au acceptat învăţăturile Sale. Ca urmare a necredinţei lor, Salvatorul
nu a putut să înfăptuiască multe miracole printre ei.
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5. În jurnalul pentru
studiul scripturilor, la

sfârşitul temelor pentru astăzi,
scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 13:24-58 şi am
încheiat această lecţie în data
de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe
care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 4:  Z IUA 1
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UNITATEA 4: ZIUA 2

Matei 14
Introducere
După ce a aflat de moartea lui Ioan Botezătorul, Isus a căutat să fie singur, însă a
fost urmat de o mulţime de oameni. El a avut milă faţă de ei, i-a vindecat pe cei
bolnavi din mijlocul lor şi a hrănit, în mod miraculos, peste 5.000 de oameni. În
acea seară, Isus a mers pe mare către barca în care erau ucenicii Săi.

Matei 14:1-21
Isus caută să fie singur şi, apoi, hrăneşte peste 5.000 de oameni
Gândiţi-vă la un moment în care aţi fost foarte trişti. Ce aţi făcut pentru a îndura şi
a trece peste tristeţea de care aţi avut parte?

Enumeraţi câteva moduri prin care oamenii încearcă să îndure şi să treacă peste
tristeţe. ____________________

În timp ce studiaţi Matei 14:1-21, căutaţi moduri care vă pot ajuta să înduraţi şi să
treceţi peste tristeţe.

Matei 14:1-21 relatează că împăratul Irod l-a întemniţat, pe nedrept, pe Ioan
Botezătorul, la insistenţele noii sale soţii, Irodiada, care vroia să-l oprească pe Ioan
Botezătorul să condamne căsătoria ei neîngăduită cu împăratul Irod (vezi Marcu
6:17-19). După ce fiica soţiei lui, Salome, a dansat înaintea lui, Irod i-a promis în
public că putea să aibă „orice va cere” (Matei 14:7). Fiica s-a sfătuit cu mama ei şi a
cerut capul lui Ioan Botezătorul, iar drept rezultat, Irod a cerut decapitarea lui Ioan.

Ioan Botezătorul era prieten şi rudă cu Isus Hristos şi fusese ales de Dumnezeu să
fie profetul care avea să pregătească însăşi calea pentru Mesia.

Imaginaţi-vă că sunteţi un prieten apropiat al lui Ioan Botezătorul. Cum aţi
reacţiona după ce aţi auzi de moartea sa nedreaptă?

Citiţi Matei 14:12-13 şi aflaţi ce a făcut Isus când a auzit de moartea lui Ioan.

Expresia „într-un loc pustiu”, din versetul 13, se referă la un loc retras.

Ce s-a întâmplat când Isus a încercat să fie singur?

Cum v-aţi simţi dacă aţi fi trişti şi aţi dori să fiţi singuri, iar alţii doresc atenţia
voastră? ____________________

Citiţi Matei 14:14 şi aflaţi cum a reacţionat Isus când a văzut mulţimea urmându-L.

Din această relatare, învăţăm că, atunci când arătăm milă faţă de alţii, chiar şi
atunci când avem parte de tristeţe, noi urmăm exemplul lui Isus Hristos.

1. Rezumaţi unui membru al familiei sau unui prieten relatarea despre
cum a arătat Isus milă după ce a auzit de moartea lui Ioan

Botezătorul. Apoi, discutaţi întrebările de mai jos cu acea persoană. În jurnalul
vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi numele persoanei cu care aţi vorbit şi o
relatare scurtă despre discuţia avută.

a. Cum ne poate ajuta faptul de a arăta milă faţă de alţii când suferim?
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b. De ce ar putea fi dificil să arătăm milă faţă de alţii când suferim?

c. Când aţi avut parte, voi sau o persoană pe care o cunoaşteţi, de o mare
tristeţe şi, cu toate acestea, aţi arătat milă faţă de altcineva? Cum v-a ajutat
faptul de a sluji altcuiva?

Citiţi Matei 14:15-21 şi aflaţi cum a continuat Isus să arate milă faţă de mulţime.

Matei 14:22-36
Isus merge pe apa mării în timpul unei furtuni.
Gândiţi-vă la următoarele două scenarii:

Scenariul 1: O tânără fată se simte neajutorată văzând-o pe mama ei suferind de o
boală în fază terminală. Ea începe să se întrebe dacă Tatăl Ceresc este conştient de
durerea familiei ei. Ea vrea, din toată inima, să creadă în Dumnezeu, însă îndoielile
încep s-o copleşească.

Scenariul 2: Un tânăr băiat s-a alăturat de curând Bisericii. Mulţi dintre prietenii lui
vechi l-au criticat în mod public pentru hotărârea pe care el a luat-o de a se alătura
Bisericii. El începe să se întrebe dacă este bine să continue să fie un membru activ şi
credincios al Bisericii.

Care sunt alte modalităţi prin care oamenii pot avea parte de îndoieli sau temeri
când caută să-L urmeze pe Isus Hristos? ____________________

În timp ce studiaţi restul versetelor din Matei 14, căutaţi afirmaţii despre adevăr
care vă pot ajuta să biruiţi temeri, îndoieli şi descurajări.

Citiţi Matei 14:24-25 şi aflaţi ce s-a întâmplat în timp ce ucenicii traversau Marea
Galileii fiind supuşi faţă de instrucţiunea Salvatorului.

Expresia „vântul era împotrivă”, din versetul 24, înseamnă că vântul bătea
împotriva direcţiei lor de deplasare.

În Matei 14:23, observaţi că era seară când Isus era singur pe munte şi ucenicii
traversau Marea Galileii. Distanţa de traversare a mării era de aproximativ 5 mile
(aproximativ 8 kilometri) şi, în condiţii meteorologice favorabile, se efectua în
două-trei ore. Salvatorul a venit la ei în a patra strajă, care era perioada „între ora
trei şi şase dimineaţa”. Aceasta înseamnă că ucenicii se luptaseră toată noaptea cu
vântul pentru a traversa marea.

Citiţi Marcu 6:47-48 şi aflaţi mai multe detalii oferite de Marcu în legătură cu acest
eveniment.

Dacă Isus ştia că ucenicii Săi se chinuiau, credeţi că i-ar fi putut scuti mai devreme
de chinuri? Care ar putea să fie scopul lăsării ucenicilor să se chinuie o vreme
înainte de a fi izbăviţi?

Din aceste relatări despre ucenicii care traversau marea, învăţăm că, deşi este
posibil ca Dumnezeu să nu ne izbăvească mereu de chinuri, El ştie de ce
avem parte şi, la timpul care I se pare potrivit, ne va veni în ajutor.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:
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a. Ce poate rezulta bun din faptul că ne chinuim pentru o vreme, în loc ca
Domnul să ne izbăvească imediat din încercările noastre?

b. Cum ne poate ajuta faptul că Domnul este conştient de chinurile noastre să
ne întărească credinţa în El, chiar şi atunci când El nu ne izbăveşte imediat
din ele?

Imaginaţi-vă că sunteţi în corabie şi că vă luptaţi cu vântul şi valurile puternice de
multe ore, de-a lungul nopţii, şi că, apoi, vedeţi pe cineva mergând pe apă. La ce
v-aţi gândi sau ce aţi simţi în această situaţie?

Citiţi Matei 14:26-27 şi aflaţi cum au reacţionat ucenicii când L-au văzut pe Isus.
Puteţi marca ceea ce Isus le-a spus.

Citiţi Matei 14:28-30 şi aflaţi ce a dorit Petru să facă atunci când a auzit glasul
Domnului.

Cum a arătat Petru credinţă la început?

Ce a văzut Petru de a început să se teamă, să se îndoiască şi să înceapă să se
scufunde?

Gândiţi-vă ce pot vântul şi valurile din această relatare să reprezinte în viaţa voastră
care să vă facă să aveţi parte de teamă sau îndoială.

Din experienţa lui Petru, învăţăm că, dacă ne păstrăm credinţa în Isus Hristos,
nu vom fi copleşiţi de temerile şi de îndoielile noastre.

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Howard W. Hunter şi marcaţi care a
spus că este pericolul reprezentat de eşecul de a ne păstra credinţa în Domnul:
„Am convingerea fermă că, dacă în calitate de persoane, de familii, comunităţi şi
naţiuni, am putea, asemenea lui Petru, să ne îndreptăm privirea asupra lui Isus, şi
noi vom putea să păşim în mod triumfător pe «valurile învolburate ale lipsei de
credinţă» şi să «nu ne înfricoşăm de faptul că vânturile îndoielii se înteţesc». Dar

dacă ne îndepărtăm privirea de la El, Cel în care trebuie să credem, aşa cum este atât de uşor de
făcut şi cum lumea este atât de ispitită să facă, dacă ne uităm la puterea şi furia acelor elemente
ale naturii atât de terifiante şi distructive care ne înconjoară în loc să ne uităm la El, Cel care ne
poate ajuta şi salva, atunci, în mod inevitabil, ne vom scufunda într-o mare a conflictului, a
tristeţii şi a disperării” („The Beacon in the Harbor of Peace”, Ensign, nov. 1992, p. 19).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi mai multe moduri prin
care ne putem „[îndrepta] privirea” asupra lui Isus Hristos, aşa cum

a făcut la început Petru. De asemenea, scrieţi despre un moment în care aţi
văzut cum credinţa în Isus Hristos a unei persoane i-a permis să evite să fie
copleşită de teamă sau îndoială.

Gândiţi-vă la schimbările pe care le puteţi face în viaţa voastră pentru a vă păstra
credinţa în Isus Hristos şi stabiliţi-vă obiectivul de a face acele schimbări.

Asemenea lui Petru, uneori eşuăm să ne păstrăm credinţa în Isus Hristos şi este
posibil să cedăm în faţa temii, îndoielii şi descurajării.

Citiţi Matei 14:30-32 şi aflaţi ce s-a întâmplat în timp ce Petru mergea către
Salvator.
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Potrivit celor relatate în versetul 30, ce a
făcut Petru când şi-a dat seama că se
scufunda? (Puteţi marca ceea ce a
spus Petru.)

Asemenea lui Petru, dacă noi căutăm
ajutorul lui Dumnezeu când credinţa
noastră devine mai slabă, El ne poate
înălţa deasupra temerilor şi
îndoielilor noastre.

4. În jurnalul pentru
studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea întrebare: Cum ne

înalţă Dumnezeu deasupra temerilor şi îndoielilor noastre?

Citiţi Matei 14:33 şi aflaţi cum au reacţionat ucenicii din barcă după ce Isus şi Petru
au ajuns în barcă.

Din Matei 14:34-36, învăţăm că, după acest eveniment, Isus şi ucenicii Săi şi-au
continuat călătoria şi au ajuns pe ţărmurile îndepărtate al Galileii. Când oamenii au
aflat că Isus era acolo, au adus la El pe cei bolnavi. Credinţa lor a fost atât de mare,
încât toţi cei care au venit au fost vindecaţi prin simplul fapt că au atins poala hainei
Lui. Comparaţi acest lucru cu ceea ce s-a întâmplat cu oamenii descrişi în Matei
13:57-58.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 14 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 4: ZIUA 3

Matei 15
Introducere
În timp ce era în Galilea, Isus le-a explicat cărturarilor şi fariseilor de ce ucenicii Săi
nu au urmat datina de a se purifica spălându-se pe mâini înainte de a mânca. Apoi,
El S-a dus pe coasta Mediteranei, unde a vindecat-o pe fiica unei femei din rândul
neamurilor. Isus S-a întors, apoi, în Galilea, unde a vindecat mulţi oameni şi a
hrănit, în mod miraculos, peste 4.000 de oameni.

Matei 15:1-20
Fariseii întreabă de ce ucenicii lui Isus nu se spală pe mâini înainte de a mânca
Citiţi scenariile de mai jos şi aflaţi ce au în comun.

• O tânără fată este încurajată de prietenele ei să îmbrace haine
necorespunzătoare pentru o seară de dans organizată de şcoală. Tânăra ştie că
hainele respective nu întrunesc standardele de decenţă ale Domnului, chiar
dacă, în cultura ei, purtarea unor astfel de haine nu este o problemă.

• Un tânăr băiat face parte dintr-o familie de sfinţi din zilele din urmă căreia îi
plac evenimentele sportive. Când la televizor se transmit evenimente sportive
importante, membrii familiei nu se mai roagă ca familie, nu mai studiază din
scripturi, nu mai desfăşoară seara în familie şi nu mai merg duminica la
adunările Bisericii pentru a putea urmări acele evenimente.

• Un tânăr şi o tânără se pregătesc să se căsătorească. Ei locuiesc într-un loc în
care este normal să ai relaţii sexuale înainte de căsătorie. Unii oameni le-au
spus celor doi că sunt învechiţi şi ciudaţi pentru că aşteaptă să se căsătorească şi
abia apoi să aibă relaţii sexuale.

Poate că aţi observat că fiecare scenariu prezintă un conflict între supunerea faţă de
poruncile lui Dumnezeu şi acţionarea conform datinilor sau obiceiurilor. Datinile
sau obiceiurile includ crezurile şi practicile unei culturi, comunităţi, familii sau unui
grup de prieteni.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi una sau mai multe
datini sau mai multe obiceiuri care v-ar putea împiedica să vă

supuneţi poruncilor lui Dumnezeu. În timp ce studiaţi Matei 15, găsiţi adevăruri
care vă pot ajuta atunci când trebuie să alegeţi între faptul de a vă supune
poruncilor lui Dumnezeu şi faptul de a lua parte la datini şi obiceiuri.

Citiţi Matei 15:1-2 şi căutaţi datina despre care cărturarii şi fariseii L-au întrebat pe
Isus. Ce datină nu respectau ucenicii lui Isus? ____________________
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Spălatul mâinilor menţionat de farisei şi
cărturari se referă la o spălare
ceremonială făcută ca ritual al
purificării, şi nu la o spălare cu scop de
curăţare.

Citiţi Matei 15:3 şi căutaţi răspunsul lui
Isus la întrebarea lor. Puteţi marca, în
scripturile voastre, ceea ce a spus
Salvatorul că făceau cărturarii şi fariseii
când participau la datinile lor.

După cum este consemnat în Matei 15:4-6, Isus a identificat un exemplu al modului
în care cărturarii şi fariseii încălcau o poruncă a lui Dumnezeu participând la
datinile lor. Ei evitau să-şi îndeplinească obligaţiile de a avea grijă de părinţii lor în
vârstă declarând că banii lor erau rezervaţi ca dar pentru Dumnezeu sau Corban
(vezi Marcu 7:10-12). Făcând astfel, ei încălcau porunca de a-şi cinsti tatăl şi mama.

Citiţi Matei 15:7-9 şi aflaţi ce i-au îndrumat cărturarii şi fariseii pe oameni să facă
folosindu-şi datinile drept scuze de a nu se supune poruncilor lui Dumnezeu.

Din aceste versete învăţăm următorul principiu: Dacă dorim să ne apropiem de
Dumnezeu, trebuie să punem poruncile Sale mai presus de orice datină sau
obicei am avea.

Recitiţi scenariile de la începutul lecţiei. Pentru fiecare scenariu, gândiţi-vă la
următoarele două întrebări:

• Ce ar trebui să facă persoana sau persoanele din scenariu pentru a se supune
poruncilor lui Dumnezeu?

• Cum a ajutat realizarea acestui lucru persoana respectivă sau persoanele
respective să se apropie mai mult de Dumnezeu?

2. Aveţi în vedere datinile şi obiceiurile pe care le-aţi scris la tema 1
din această lecţie. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor,

scrieţi despre un moment în care aţi ales să vă supuneţi poruncilor lui
Dumnezeu în loc să luaţi parte la datini sau obiceiuri acceptate pe scară largă.
Apoi, răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Ce a trebuit să faceţi pentru a pune poruncile lui Dumnezeu mai presus
decât alte datini sau obiceiuri, astfel încât să vă puteţi apropia mai mult
de El?

b. Cum v-a ajutat acest lucru să vă apropiaţi mai mult de Tatăl Ceresc?

Amintiţi-vă că fariseii şi cărturarii credeau că mâncatul fără înfăptuirea ceremoniei
de spălare a mâinilor pângărea omul, sau îl făceau necurat spiritual. Citiţi Matei
15:10-11 şi aflaţi ce ne-a învăţat Salvatorul că ne spurcă sau ne pângăreşte. Puteţi
marca ceea ce aflaţi.

Salvatorul a spus: „Ce iese din gură, aceea spurcă pe om” (Matei 15:11). Apoi, după
ce le-a spus ucenicilor Săi să nu-şi facă griji cu privire la farisei, care s-au simţit
jigniţi de cuvintele Sale (vezi Matei 15:12-16), El a explicat mai departe ce ne
pângăreşte.

UNITATEA 4:  Z IUA 3
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Citiţi Matei 15:17-20 şi aflaţi ce a spus Salvatorul că ne spurcă sau ne pângăreşte.

În scripturi, inima reprezintă adesea gândurile şi dorinţele noastre. Ce a spus
Salvatorul că ne pângăreşte cu adevărat? ____________________

Ţinând cont de învăţăturile Salvatorului consemnate în Matei 15:19-20, completaţi
următorul principiu: Dacă alegem să avem gânduri şi dorinţe rele, atunci
____________________.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre una sau două
modalităţi în care putem să ne pângărim sau să devenim necuraţi

spiritual dacă alegem să avem gânduri sau dorinţe rele sau necorespunzătoare.

Matei 15:21-28
Salvatorul o vindecă pe fiica unei femei din rândul neamurilor
În spaţiul liber, enumeraţi una sau mai multe dintre dorinţele voastre neprihănite:
____________________

În timp ce continuaţi să studiaţi Matei 15, căutaţi principii care vă pot ajuta să
înţelegeţi ce trebuie să faceţi pentru a vi se împlini dorinţele neprihănite.

Dacă este disponibil în scripturile voastre, deschideţi-vă Ghidul pentru scripturi la
Hărţi şi fotografii din Biblie, harta 11, „Pământul Sfânt în timpul Noului
Testament”. Găsiţi, pe hartă, oraşele Tir şi Sidon. În timp ce Isus călătorea din
Galilea către coasta Tirului şi Sidonului, El a întâlnit o femeie cananeană.
Asemenea multor altor oameni din acea regiune, această femeie era din rândul
neamurilor – ceea ce înseamnă că nu era din rândul iudeilor. La acea vreme,
misiunea Salvatorului era să propovăduiască Evanghelia doar iudeilor şi să n-o
propovăduiască, încă, neamurilor (vezi Matei 10:5-6).

Citiţi Matei 15:21-27 şi căutaţi răspunsuri la următoarele întrebări:

• Ce dorinţă neprihănită a avut femeia cananeană?

• Ce a făcut şi a spus femeia, lucruri care au demonstrat credinţa ei în Isus
Hristos?

Observaţi că analogia Salvatorului dintre neamuri şi câinii domestici a testat
credinţa femeii. Cum a continuat să demonstreze răspunsul femeii la această
analogie credinţa ei în Isus Hristos?

Citiţi Matei 15:28 şi aflaţi ce a făcut Salvatorul pentru această femeie.

De ce a făcut aceasta? ____________________

Din această relatare, învăţăm că, atunci când ne exercităm credinţa în Isus
Hristos, putem primi binecuvântări potrivit dorinţelor noastre neprihănite.

Gândiţi-vă la următoarea întrebare: Pe lângă faptul de a-L ruga, continuu, pe Tatăl
Ceresc să ne binecuvânteze potrivit cu dorinţele noastre neprihănite, ce altceva
putem să facem pentru a ne exercita credinţa în Isus Hristos?

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli:
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„Când avem credinţă în Domnul Isus Hristos, trebuie să avem încredere în El.
Trebuie să avem destulă încredere în El, încât suntem dispuşi să acceptăm voia
Lui, ştiind că El ştie ce este cel mai bine pentru noi …

Credinţa, indiferent cât de puternică este, nu poate să aibă un rezultat contrar
voinţei celui a cărui putere este. Exercitarea credinţei în Domnul Isus Hristos este
întotdeauna subordonată ordinii din cer, bunătăţii, voinţei, înţelepciunii şi

timpului stabilit de Domnul. De aceea, nu putem avea credinţă adevărată în Domnul fără să
avem, de asemenea, încredere deplină în voinţa Domnului şi în timpul stabilit de Domnul”
(„Faith in the Lord Jesus Christ”, Ensign, mai 1994, p. 99-100).

Cum poate explicaţia vârstnicului Oaks, legată de ce înseamnă să exercităm
credinţă în Isus Hristos, să ne ajute când Domnul nu ne binecuvântează imediat
potrivit dorinţelor noastre neprihănite?

Cugetaţi la doctrine şi principii
Cugetarea asupra motivului pentru care doctrinele şi principiile sunt importante în viaţa voastră
vă poate ajuta să le simţiţi veridicitatea şi importanţa. Puteţi să cugetaţi, de asemenea, la cum ar
dori Domnul ca voi să puneţi în practică ceea ce învăţaţi. Faptul de a vă aloca timp să cugetaţi Îi
permite Duhului Sfânt să vă îndrume în studiul vostru şi în punerea în practică a adevărului.

4. Treceţi în revistă dorinţele neprihănite pe care le-aţi scris mai
devreme. În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi ce puteţi să

faceţi pentru a exercita credinţă în Isus Hristos când căutaţi să vi se
îndeplinească acele dorinţe. Scrieţi, de asemenea, despre o experienţă pe care
aţi trăit-o şi în care vi s-a îndeplinit una dintre dorinţele voastre neprihănite
(potrivit voinţei şi timpului Domnului) în timp ce vă exercitaţi credinţa în Isus
Hristos sau scrieţi despre experienţa cuiva pe care-l cunoaşteţi. (Amintiţi-vă să
evitaţi să scrieţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, despre experienţe care
sunt prea sacre sau personale.)

Matei 15:29-39
Isus hrăneşte peste 4.000 de persoane care-L urmau folosind şapte pâini şi
puţini peşti
După cum este consemnat în Matei 15:29-39, Isus Hristos S-a întors în Galilea. În
timp ce se afla acolo, mulţi oameni s-au adunat în jurul Lui. Scripturile relatează că
erau „patru mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii” (Matei 15:38), inclusiv
persoane care sufereau de diferite boli şi dizabilităţi. Salvatorul i-a vindecat şi, după
ce oamenii au petrecut trei zile în prezenţa Sa, El a înfăptuit un alt miracol
hrănindu-i pe toţi folosind doar şapte pâini şi câţiva peştişori.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Izvoarele râului Iordan lângă Cezarea lui Filip.

UNITATEA 4: ZIUA 4

Matei 16-17
Introducere
Isus Hristos i-a mustrat pe fariseii şi saducheii care au cerut de la El un semn al
divinităţii Sale. Petru a depus mărturie că Isus este Hristosul şi El i-a promis cheile
împărăţiei cerurilor. Isus Hristos, Moise şi Ilie au conferit cheile preoţiei lui Petru,
Iacov şi Ioan pe Muntele Schimbării la Faţă. După ce a coborât de pe munte, Isus a
alungat un drac dintr-un băiat. În Capernaum, Isus a făcut rost, în mod miraculos,
de bani pentru a plăti taxe.

Matei 16
Salvatorul îi mustră pe farisei şi saduchei şi îi promite lui Petru chei ale preoţiei
Ce aţi spune cuiva pentru a-l ajuta să înţeleagă de ce credeţi că Biserica lui Isus
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este singura biserică adevărată de pe
pământ? ____________________

În timp ce studiaţi Matei 16, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta să înţelegeţi şi să le
explicaţi altora ce face ca Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă să
fie Biserica Domnului pe pământ (vezi D&L 1:30).

În Matei 16:1-12, citim că Salvatorul i-a mustrat pe farisei şi saduchei când au cerut
de la El un semn al divinităţii Sale. Apoi, El i-a avertizat pe ucenicii Săi să nu-i
urmeze pe aceşti bărbaţi ticăloşi.

După aceea, Salvatorul S-a dus cu ucenicii Săi „în părţile Cezareii lui Filip” (Matei
16:13; în acest verset, cuvântul părţile se referă la regiune sau zonă). În fotografia de
mai jos cu Cezarea lui Filip, ce vedeţi în spatele râului şi pomilor?

Citiţi Matei 16:13-19 şi aflaţi cum a
folosit Salvatorul simbolul de stâncă
pentru a descrie temelia Bisericii Sale.
(Matei 16:15-19 este un fragment care
conţine o scriptură de bază. Puteţi
marca acest fragment, în mod distinct,
pentru a-l găsi cu uşurinţă.)

Observaţi, în versetele 16-17, că Petru a
ştiut că Isus Hristos este Fiul lui
Dumnezeu prin revelaţie de la Tatăl
Ceresc. Isus s-a referit la revelaţie atunci
când a descris temelia Bisericii Sale.
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Profetul Joseph Smith a explicat: „Isus spune în predicile Sale: «Pe această piatră
voi zidi Biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui» [Matei 16:18]. Ce
piatră? Revelaţia” (Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith, [2007], p.
205).

El a mai depus mărturie: „Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a
fost întemeiată pe baza revelaţiei directe, aşa cum a fost întotdeauna Biserica

adevărată a lui Dumnezeu, conform scripturilor (Amos 3:7 şi Faptele apostolilor 1:2)” (Învăţături:
Joseph Smith, p. 205).

Aveţi în vedere următoarea informaţie: „Când Salvatorul l-a învăţat pe Petru despre
revelaţie, El a folosit un joc de cuvinte legat de numele lui Petru, spunându-i lui
Simon [Petru]: «Tu eşti Petru [Petros], şi pe această piatră [petra] voi zidi Biserica
Mea» (Matei 16:18). Cuvântul din limba greacă petros înseamnă o mică stâncă sau
piatră izolată. Cuvântul grecesc petra poate, de asemenea, să însemne «o stâncă»,
dar se mai poate referi şi la un pământ pietros, stâncos sau la o cantitate mare de
stâncă [vezi Matei 16:18]. Din aceste cuvinte, învăţăm că nu pe Petru, ca om, avea
să fie zidită Biserica, ci pe stânca revelaţiei” (New Testament Student Manual [manual
al Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 53).

Puteţi scrie, în scripturile voastre, lângă Matei 16:18, următorul adevăr: Biserica lui
Isus Hristos este zidită pe revelaţie de la Dumnezeu.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce este important pentru voi să ştiţi că Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor
din Zilele din Urmă este zidită sau întemeiată pe revelaţie de la Dumnezeu?

b. Cum influenţează acest lucru modul în care urmaţi sfaturile profeţilor din
zilele noastre atunci când primesc revelaţie pentru zilele noastre?

Recitiţi Matei 16:19 şi aflaţi ce a promis Salvatorul că urma să-i dea lui Petru.

Din cuvintele Salvatorului „Îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor”, învăţăm că Isus
Hristos încredinţează cheile împărăţiei Sale profeţilor şi apostolilor Săi aleşi.
Cheile împărăţiei Sale sunt cheile preoţiei şi împărăţia la care S-a referit Salvatorul
este Biserica lui Isus Hristos.

Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat ce
sunt cheile preoţiei şi de ce sunt importante: „«Cheile preoţiei reprezintă
autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o [deţinătorilor] preoţiei pentru a conduce,
controla şi guverna folosirea preoţiei Sale pe pământ» [Manualul 2:
Administrarea Bisericii (2010), 2.1.1.] Fiecare lucrare sau rânduială înfăptuită în
Biserică are loc prin autorizarea directă sau indirectă din partea celui care deţine

cheile necesare” („Cheile şi autoritatea preoţiei”, Ensign sau Liahona, mai 2014, p. 49).

Cheile pe care Salvatorul i le-a promis lui Petru au inclus puterea de pecetluire –
puterea de a lega sau dezlega pe pământ şi în cer. Această putere face posibil ca
rânduielile înfăptuite, pe pământ, sub autoritatea conducătorilor Bisericii să fie
valabile în cer. Este folosită, de asemenea, pentru a uni familiile pentru eternitate.

UNITATEA 4:  Z IUA 4

83



Matei 16:19 ne ajută să înţelegem motivul pentru care Isus Hristos dă chei ale
preoţiei profeţilor şi apostolilor Săi: cheile preoţiei sunt necesare pentru
administrarea Bisericii Domnului pe pământ. Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor
din Zilele din Urmă este singura biserică pe pământ care a primit şi deţine în
prezent autoritatea preoţiei şi cheile preoţiei de la Domnul.

Din Matei 16:21-28, învăţăm că Isus a vorbit despre jertfa Sa ispăşitoare şi i-a
învăţat pe ucenicii Lui că şi ei trebuie să fie dornici să facă sacrificii pentru a-L
putea urma. Traducerea Bibliei de Joseph Smith ne oferă o înţelegere mai clară
despre ce înseamnă să ne luăm crucea:

„Şi acum, ca cineva să îşi ia crucea lui înseamnă să nege tot ceea ce este necuvios şi
orice poftă lumească, şi să ţină poruncile Mele.

Nu încălcaţi poruncile Mele pentru a vă scăpa viaţa; pentru că oricine îşi va scăpa
viaţa în această lume, o va pierde în lumea care va veni” (Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, Matei 16:26-27 [în Dicţionarul biblic din versiunea SZU a Bibliei în
limba engleză]).

Scriptură de bază – Matei 16:15-19
2. Rugaţi un membru al familiei sau un prieten să vă ajute să faceţi o

interpretare de roluri pentru scenariul de mai jos.

Imaginaţi-vă că vorbiţi cu un prieten care nu este membru al Bisericii. Prietenul
vostru vă adresează întrebările de mai jos. Folosiţi adevărurile pe care le-aţi
învăţat din Matei 16:15-19 pentru a răspunde întrebărilor prietenului vostru.

• Am auzit că biserica ta afirmă că este singura Biserică adevărată a lui Isus
Hristos. Crezi acest lucru?

• Şi biserica mea crede în Isus Hristos, aşadar de ce crezi că biserica ta este
singura adevărată?

După terminarea interpretării de roluri, rugaţi membrul familiei sau prietenul să
scrie, în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, că aţi terminat această temă.
Dacă nu este disponibil un membru al familiei sau un prieten, puteţi, pur şi
simplu, să răspundeţi la întrebările de mai sus în jurnalul vostru pentru studiul
scripturilor.

Matei 17
Isus Hristos, Moise şi Ilie conferă cheile preoţiei lui Petru, Iacov şi Ioan
Gândiţi-vă cum poate fi comparată autoritatea preoţiei cu un permis de conducere
şi cum pot fi comparate cheile preoţiei cu cheile necesare pentru a folosi o maşină.
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Cugetaţi asupra următoarelor întrebări:
Ce are dreptul să facă persoana care
deţine un permis de conducere? De ce
este important să avem acces la cheile
maşinii pe lângă faptul de a avea permis
de conducere? Cum se poate compara
faptul de a avea permis de conducere şi
chei pentru a conduce o maşină cu
autoritatea şi cheile preoţiei necesare
pentru a îndruma lucrarea lui
Dumnezeu?

Când Domnul i-a promis lui Petru că avea să-i dea „cheile împărăţiei cerurilor”
(Matei 16:19 sau autoritatea de a îndruma lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, Petru
şi ceilalţi apostoli primiseră deja autoritatea preoţiei, însă nu primiseră încă cheile
preoţiei pentru a conduce împărăţia – Biserica lui Isus Hristos. În timp ce studiaţi
Matei 17, aflaţi cum au primit Petru, Iacov şi Ioan cheile împărăţiei.

Citiţi Matei 17:1-2 şi aflaţi unde i-a dus Isus pe Petru, Iacov şi Ioan pentru a primi
cheile preoţiei.

Ce I s-a întâmplat Salvatorului pe munte? ____________________

Schimbare la faţă se referă la „starea persoanelor a căror aparenţă şi natură le sunt
schimbate temporar – şi anume, sunt înălţate la un nivel spiritual mai ridicat –
pentru ca ele să poată suporta prezenţa şi slava fiinţelor cereşti]” (Ghid pentru
scripturi, „Schimbarea la faţă”, scriptures.lds.org). Petru, Iacov şi Ioan au fost, de
asemenea, schimbaţi la faţă cu această ocazie (vezi D&L 67:11-12).

În timp ce citiţi Matei 17:3, adăugaţi în tabelul de mai jos numele altor două
persoane care au fost prezente pe Muntele Schimbării la Faţă. Observaţi că Elias se
referă la Ilie, profetul din Vechiul Testament (vezi Ghid pentru scripturi, „Elias”, p.
61 ). „Sunt mai multe utilizări ale numelui sau titlului [Elias] în scripturi. (1) Elias
este în Noul Testament (grec) omonimul lui Ilie (evreu) ca în Luca 4:25-26, Iacov
5:17 şi Matei 17:1-4. În aceste situaţii, Elias era profetul din vechime Ilie a cărui
slujire este consemnată în 1 şi 2 Împăraţi” (vezi Ghidul pentru scripturi, „Elias”,
scriptures.lds.org).
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Cei care au fost prezenţi pe Muntele Schimbării la Faţă

Matei 17:1-2 Isus
Hristos

A.

Matei 17:1-2 Petru,
Iacov
şi Ioan

B.
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Cei care au fost prezenţi pe Muntele Schimbării la Faţă

Matei 17:3; Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, Marcu 9:3 (în
Ghidul pentru scripturi)

C.

Matei 17:4-9 D.
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Citiţi următoarea declaraţie a profetului Joseph Smith şi marcaţi motivul pentru
care Moise şi Ilie au fost prezenţi pe munte: „Salvatorul, Moise şi Elias [Ilie] le-au
dat cheile [preoţiei] lui Petru, Iacov şi Ioan, pe munte, când ei au fost schimbaţi la
faţă înaintea Sa” (Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith, [2007],
p.110).

Moise deţinea cheile pentru adunarea lui Israel (vezi D&L 110:11), iar Ilie deţinea
cheile puterii de pecetluire (vezi D&L 110:13-16).

Traducerea Bibliei de Joseph Smith afirmă că Ioan Botezătorul – pe care Irod îl ucise
– s-a arătat, de asemenea, pe munte (vezi Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
Marcu 9:3 [în Ghid pentru scripturi]). Dicţionarul biblic din versiunea SZU a Bibliei
în limba engleză afrimă că „textul din Traducerea Bibliei de Joseph Smith pentru
Marcu 9:3 nu sugerează că acel Elias de la Schimbarea la Faţă era Ioan Botezătorul,
ci faptul că, pe lângă profetul Ilie, a fost prezent şi Ioan Botezătorul” (Dicţionarul
biblic din versiunea SZU a Bibliei în limba engleză, „Elias”). Adăugaţi Ioan
Botezătorul în tabelul de mai sus.

Citiţi Matei 17:4-9 şi aflaţi cine a mai fost prezent pe Muntele Schimbării la Faţă.

Adăugaţi Dumnezeu Tatăl în tabel.

Experienţa pe care Petru, Iacov şi Ioan au trăit-o pe Muntele Schimbării la Faţă a
fost un eveniment important legat de întemeierea Bisericii lui Isus Hristos pe
pământ. Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli,
a spus: „Până când oamenii nu dobândesc o înţelegere spirituală mai profundă
decât cea de care se bucură în prezent, ei pot înţelege doar o parte din ceea ce
s-a întâmplat pe Muntele Schimbării la Faţă” şi ceea ce ştim este „datorită

relatărilor din Noul Testament şi datorită informaţiilor suplimentare revelate prin intermediul
profetului Joseph Smith” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 1:399).

Probabil vă amintiţi că o dispensaţie a Evangheliei este o perioadă în care Tatăl
Ceresc oferă autoritatea preoţiei, rânduieli şi cunoaştere despre planul salvării
întocmit de El oamenilor de pe pământ prin intermediul slujitorilor Săi autorizaţi
(vezi Ghidul pentru scripturi, „Dispensaţie”, scriptures.lds.org). Fiecare persoană
identificată în tabel, care a fost prezentă pe Muntele Schimbării la Faţă, s-a arătat,
de asemenea, profetului Joseph Smith în dispensaţia noastră.

Trasaţi o linie de la numele persoanelor enumerate în tabel la ilustraţiile
corespunzătoare care descriu perioada în care i s-au arătat profetului Joseph Smith.
După ce aţi terminat, verificaţi-vă răspunsurile folosind informaţiile de mai jos.

A. Tatăl Ceresc şi Isus Hristos i S-au arătat lui Joseph Smith în timpul Primei
Viziuni (vezi Joseph Smith – Istorie 1:16-17).

B. Ioan Botezătorul a conferit cheile Preoţiei aaronice lui Joseph Smith şi Oliver
Cowdery (vezi D&L 13).

C. Petru, Iacov şi Ioan au conferit cheile Preoţiei lui Melhisedec lui Joseph Smith şi
Oliver Cowdery (vezi D&L 27:12).
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D. Ilie a conferit cheile puterii de pecetluire lui Joseph Smith şi Oliver Cowdery în
Templul Kirtland. Moise le-a conferit cheile adunării lui Israel în aceeaşi zi (vezi
D&L 110).

Din evenimentele care au avut loc pe Muntele Schimbării la Faţă şi din experienţele
trăite de profetul Joseph Smith la începutul restaurării, învăţăm că, în fiecare
dispensaţie, Dumnezeu conferă chei ale preoţiei slujitorilor Săi aleşi, pentru
ca ei să poată îndruma lucrarea Sa pe pământ.

Actualii profeţi şi apostoli deţin aceleaşi chei ale preoţiei pe care le-a primit profetul
Joseph Smith. Aceste chei au fost transmise de la Joseph Smith la Brigham Young şi
la profeţii care au urmat.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce credeţi că este important să ştim că acelaşi tipar privind conferirea
cheilor preoţiei care a fost folosit pe vremea lui Isus Hristos a fost repetat în
vremurile noastre cu profetul Joseph Smith?

b. Cum aţi explica unui prieten faptul că mesageri cereşti (îngeri) conferind
chei ale preoţiei profetului Joseph Smith este tiparul stabilit de Dumnezeu?

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un obiectiv cu privire la
ceea ce veţi face pentru a-i urma şi susţine mai bine pe cei care

deţin cheile împărăţiei cerurilor în zilele noastre.

La sfârşitul experienţei sacre de pe Muntele Schimbării la Faţă, Salvatorul le-a
poruncit: „Să nu spuneţi nimănui de vedenia aceasta, până va învia Fiul omului din
morţi” (Matei 17:9).

Gândiţi-vă la felul în care această instrucţiune se aseamănă cu următorul sfat al
preşedintelui Boyd K. Packer, preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli:
„Am ajuns, de asemenea, să cred că nu este înţelept să vorbeşti continuu despre
experienţe spirituale neobişnuite. Ele trebuie să fie păzite cu grijă şi împărtăşite
numai când Însuşi Spiritul vă îndeamnă să le folosiţi pentru binecuvântarea
altora” („The Candle of the Lord”, Ensign, ian. 1983, p. 53).

De ce ar trebui să fim precauţi cu privire la împărtăşirea experienţelor sacre şi să
facem aceasta doar când suntem îndemnaţi de Spirit?

Din Matei 17:10-27, învăţăm că Isus Hristos a alungat un drac dintr-un băiat şi a
făcut rost, în mod miraculos, de bani pentru a plăti darea pentru El Însuşi şi pentru
Petru.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 16-17 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 5: ZIUA 1

Matei 18-20
Introducere
Isus Hristos i-a învăţat pe ucenicii Săi principii care aveau să-i ajute să conducă
Biserica Sa după înălţarea Lui. El a propovăduit, de asemenea, pilda robului
nemilostiv, ca răspuns la întrebarea lui Petru despre iertare şi a propovăduit despre
caracterul sfânt al căsătoriei. Salvatorul a subliniat importanţa faptului de a alege
viaţa eternă în locul bogăţiilor lumeşti şi a propovăduit pilda lucrătorilor viei.

Matei 18
Isus Hristos i-a învăţat pe ucenicii Săi principii care îi vor ajuta să conducă Biserica şi
propovăduieşte pilda robului nemilostiv

Următoarea relatare, spusă de preşedintele Thomas S. Monson, este despre o
familie al cărei bebeluş, în vârstă de două luni, a murit: „Tatăl era tâmplar de
mobilă fină şi a făcut un sicriu frumos pentru trupul preţiosului său copil. Ziua
înmormântării a fost mohorâtă, reflectând parcă tristeţea pe care o simţeau prin
pierderea lui. În timp ce familia se îndrepta spre capelă, tatăl purtând micuţul
sicriu, s-a adunat un număr mic de prieteni. Însă, uşa capelei era încuiată.

Episcopul, ocupat, uitase de funeralii. Zadarnic au încercat să-l găsească. Neştiind ce să facă,
tatăl a luat sicriul sub braţ şi, cu familia alături, l-au dus acasă, pe o ploaie torenţială” („Pene de
despicat ascunse”, Liahona, iulie 2002, p.19).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Dacă aţi fi fost membru al acelei familii, cum v-aţi fi simţit când episcopul a
uitat să vine la funeralii?

b. De ce v-ar fi greu să-l iertaţi pe episcop?

În Matei 18:1-20, citim că Isus i-a învăţat pe ucenicii Săi, în Galilea, să fie umili şi să
devină asemenea copilaşilor. El a explicat, de asemenea, că cei care fac să
„păcătuiască” sau să conducă pe un drum greşit pe ucenicii Săi care sunt
asemănători unui copil, vor avea parte de suferinţă (vezi versetele 6-7).

Umilinţa copiilor poate fi asemănată cu umilinţa noilor convertiţi la Biserică. Ce
putem învăţa de la noii convertiţi? Cum putem să-i hrănim spritual, atât pe copii,
cât şi pe noii convertiţi la Biserică?

Salvatorul i-a sfătuit apoi pe ucenicii Săi să îndepărteze din viaţa lor acele lucruri
care i-ar fi putut face să păcătuiască sau să se poticnească (vezi versetul 9). De
asemenea, El i-a învăţat pe apostolii Săi că, dacă cineva le-a greşit sau a păcătuit
împotriva lor, în primul rând, trebuie să caute să rezolve, în particular, problema cu
acea persoană. Dacă persoana refuză să se pocăiască, atunci el sau ea poate fi adus
în faţa conducătorilor Bisericii. (Notă. Învăţăturile Salvatorului din Matei 18:1-14
vor fi discutate în detaliu în lecţiile despre Marcu 9 şi Luca 15.)
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După această instrucţiune, Petru i-a adresat Salvatorului o întrebare despre iertare.
Citiţi Matei 18:21 şi căutaţi întrebarea lui Petru.

Unii conducători religioşi din vremea lui Petru propovăduiau că cineva nu trebuie să
ierte pe altcineva mai mult de trei ori. Întrebându-L pe Domnul dacă el trebuia să
ierte pe cineva de şapte ori, este posibil ca Petru să se fi crezut generos (vezi Bruce
R. McConkie, The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 volume
[1979-1981], 3:91). Citiţi Matei 18:22 şi aflaţi răspunsul pe care Salvatorul i l-a dat
lui Petru.

„Şaptezeci de ori câte şapte” este un mod de a spune că nu trebuie să existe o
limită în ceea ce priveşte de câte ori trebuie să-i iertăm pe alţii. Răspunsul pe care
Salvatorul i l-a dat lui Petru ne învaţă următorul adevăr: Domnul ne-a poruncit
să-i iertăm pe cei care ne greşesc sau care păcătuiesc împotriva noastră.

A ierta pe alţii înseamnă să-i tratăm cu dragoste pe cei care ne-au greşit sau ne-au
rănit şi să nu avem niciun resentiment faţă de ei (vezi Ghid pentru scripturi, „(A)
Ierta”, scriptures.lds.org; D&L 64:9-11). A ierta nu înseamnă că veţi continua să le
permiteţi altora să vă rănească sau că cei care v-au greşit nu trebuie să răspundă,
din punct de vedere legal sau într-un alt mod, pentru faptele lor.

După ce a răspuns la întrebarea lui Petru, Salvatorul i-a învăţat pe ucenicii Săi o
pildă care ne poate ajuta să înţelegem de ce trebuie să-i iertăm pe alţii.

Citiţi Matei 18:23-30 şi aflaţi suma de bani datorată de rob şi de tovarăşul său de
slujire.

Cât îi datora robul împăratului? ____________________

Cât îi datora tovarăşul de slujire robului? ____________________

Folosiţi informaţiile de mai jos pentru a vă fi uşor să calculaţi cât timp i-ar fi trebuit
fiecărui datornic pentru a-şi plăti datoria:

În zilele lui Isus „se estima că 10.000 de galbeni echivalau cu 100.000.000 de denari
[moneda romană]. Un denar reprezenta, de regulă, salariul pe o zi al unui lucrător
obişnuit” (Jay A. Parry şi Donald W. Parry, Understanding the Prables of Jesus Christ
[2006], p. 95). Calculaţi în cât timp ar fi putut robul să-şi plătescă datoria, împărţind
100.000.000 de denari la 365 de zile.

Dacă ar fi primit salariul tot timpul, câte zile i-ar fi trebuit robului să-şi plătească
datoria? ____________________

În comparaţie, 100 de lei echivalau cu 100 de denari. (Amintiţi-vă că cei mai mulţi
lucrători câştigau un denar pe zi.) Calculaţi cât timp i-ar fi trebuit tovarăşului de
slujire să-şi plătească datoria.

Dacă ar fi primit salariul tot timpul, câte zile i-ar fi trebuit tovarăşului de slujire să-şi
plătească datoria? ____________________

Citiţi Matei 18:31-35 şi aflaţi cum a reacţionat împăratul când a descoperit faptele
robului faţă de tovarăşul său de slujire.

De ce credeţi că împăratul l-a numit viclean pe acest rob pentru că nu i-a iertat
datoria tovarăşului său de slujire?
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Ţinând cont de ceea ce aţi citit în versetul 35, scrieţi pe cine credeţi că ar putea
reprezenta fiecare dintre cei trei oameni din pildă:

Împărat = ____________________

Rob = ____________________

Tovarăş de slujire = ____________________

Folosindu-vă de ceea ce aţi învăţat din această pildă, completaţi următorul
principiu: Dacă dorim ca Dumnezeu să ne ierte, trebuie ____________________.
(Puteţi nota acest principiu pe marginea scripturilor voastre, lângă Matei 18:24-35.)

Ce trebuie să facă o persoană dacă are probleme în a ierta pe cineva?

Preşedintele James E. Faust, din Prima Preşedinţie, ne-a învăţat:

„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 trebuie să
lăsăm dreptatea să-şi urmeze cursul şi, apoi, să uităm. Nu este uşor să uităm şi să ne golim inima
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 sentimentele negative de furie,
răutate sau răzbunare. Tuturor celor care-i iertăm «pe cei care au greşit împotriva noastră»
[Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei 6:13], chiar şi pe cei care au comis crime mari,
ispăşirea ne aduce o anumită pace şi alinare” („Puterea tămăduitoare a iertării”, Ensign sau
Liahona, mai 2007, p. 69).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre un moment în
care Domnul v-a ajutat să iertaţi pe cineva care a păcătuit împotriva

voastră sau care v-a greşit.

Mai jos veţi citi concluzia relatării preşedintelui Monson care a fost împărtăşită
mai devreme în această lecţie: „Dacă ar fi fost nişte oameni fără caracter, ar fi
putut să-l acuze pe episcop şi să nutrească resentimente. Când episcopul şi-a dat
seama de situaţie, a vizitat familia şi şi-a cerut iertare. Cu durerea încă evidentă
pe faţă şi cu lacrimi în ochi, tatăl a acceptat scuzele şi cei doi s-au îmbrăţişat
într-un spirit de împăcare” („Pene de despicat ascunse”, p. 19).

Gândiţi-vă la acele persoane, din viaţa voastră, pe care nu le puteţi ierta. Rugaţi-vă
pentru a avea dorinţa de a ierta şi abilitatea de a renunţa la sentimentele de
suferinţă şi mânie, astfel încât Isus Hristos să vă poată ajuta să simţiţi pace şi alinare
prin ispăşirea Sa.
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Matei 19:1-12
Salvatorul ne învaţă despre caracterul sfânt al căsătoriei
Doctrina Domnului cu privire la
căsătorie şi divorţ diferă de multe dintre
crezurile lumii.

Care sunt unele dintre crezurile lumii
despre căsătorie şi divorţ?
____________________

În timp ce studiaţi Matei 19:1-12,
căutaţi învăţăturile Domnului cu privire
la căsătorie şi divorţ şi gândiţi-vă la
importanţa acestor învăţături în viaţa voastră.

Citiţi Matei 19:1-3 şi căutaţi întrebarea pe care fariseii I-au adresat-o lui Isus.

Expresia „să-şi lase nevasta pentru orice pricină” (Matei 19:3) se referă la un bărbat
care divorţează de soţia lui din orice motiv, indiferent dacă este un motiv banal
sau egoist.

Citiţi Matei 19:4-6 şi aflaţi ce a propovăduit Salvatorul despre căsătorie şi divorţ.

Aceste versete ne învaţă următoarele: Căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este
o relaţie sacră concepută şi stabilită de Dumnezeu. Puteţi nota această doctrină
pe marginea scripturilor voastre, lângă Matei 19:6. Revelaţia dată de Domnul în
zilele noastre confirmă faptul că „noul şi nepieritorul legământ al căsătoriei”
(căsătoria în templu) este esenţial în vederea exaltării (vezi D&L 131:1-4).

Citiţi Matei 19:7 şi căutaţi o altă întrebare pe care fariseii I-au adresat-o lui Isus.

Matei 19:8-9 relatează că Salvatorul le-a spus fariseilor că Moise a permis divorţul
pe vremea sa din cauza împietririi inimilor oamenilor. Termenul „a lăsa”, în aceste
versete, poate însemna, de asemenea, a se separa sau a pleca.

Următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, ajută la clarificarea legăturii dintre această învăţătură şi
zilele noastre: „Genul de căsătorie necesar pentru exaltare – veşnică în durată şi
asemănătoare cu Dumnezeu în calitate – nu ia în considerare divorţul. În
templele Domnului, cuplurile sunt căsătorite pentru toată veşnicia. Însă unele
căsătorii nu progresează către acest ideal. Din cauza «împietririi inimilor

[noastre]» [Matei 19:8], Domnul nu insistă acum asupra consecinţelor standardului celestial. El le
permite persoanelor divorţate să se căsătorească din nou fără a avea pata imoralităţii specificată
în legea mai înaltă” („Divorţul”, Ensign sau Liahona, mai 2007, p. 70).

3. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, enumeraţi unele dintre
modurile în care vă pregătiţi pentru „genul de căsătorie necesar

pentru exaltare” descris de vârstnicul Oaks. Ce puteţi face pentru a vă căsători
pentru eternitate luându-vă un angajament puternic de a rezolva diferenţele
fără a divorţa?
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Matei 19:13–20:34
Isus propovăduieşte despre viaţa eternă şi predă pilda lucrătorilor viei
Matei 19:13-30 relatează că Isus i-a încurajat pe cei care-L urmau să caute viaţa
eternă în locul bogăţiilor lumeşti. Petru a întrebat ce aveau să primească ucenicii
pentru că renunţaseră la bunurile lor lumeşti pentru a-L urma pe Salvator. (Notă.
Evenimentele discutate în aceste versete vor fi predate în detaliu în lecţia despre
Marcu 10.)

În Matei 20:1-16, citim că Salvatorul i-a
învăţat pe ucenicii Săi o pildă pentru a-i
ajuta să înţeleagă dorinţa Tatălui Ceresc
de a le oferi tuturor copiilor Săi ocazia
de a primi viaţa eternă. În această pildă,
un om angajează lucrători la diferite ore
ale zilei pentru a lucra în via lui şi, apoi,
la sfârşitul zilei, le dă tuturor aceeaşi
sumă de bani.

Matei 20:17-34 relatează că Isus Hristos
a prezis că El urma să fie trădat şi
condamnat la moarte după ce se întorcea la Ierusalim. El i-a învăţat pe ucenicii Săi
că, în loc să râvnească după poziţii şi autoritate, ei trebuie să urmeze exemplul Său
şi să le slujească altora.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 18–20 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 5: ZIUA 2

Matei 21:1-16
Introducere
Isus a intrat triumfal în Ierusalim la începutul ultimei săptămâni a vieţii Sale. În
timp ce era acolo, El a curăţat templul a doua oară şi i-a vindecat pe orbii şi şchiopii
care au venit la El.

Matei 21:1-11
Isus intră triumfal în Ierusalim

1. Gândiţi-vă la o activitate care ar fi impresionant să o faceţi cu
prietenii voştri sau cu membrii familiei. În jurnalul pentru studiul

scripturilor, scrieţi un scurt paragraf, despre ceea ce aţi spune sau aţi face pentru
a vă convinge prietenii sau membrii familiei să participe la această activitate.

Mulţi oameni nu ştiu prea multe despre Isus Hristos şi despre Evanghelia Sa şi noi
avem responsabilitatea de a-i ajuta pe alţii să afle despre El. În timp ce studiaţi
Matei 21:1-11, gândiţi-vă la ce aţi putea să faceţi pentru a-i ajuta pe alţii să
dorească să ştie mai multe despre Isus Hristos.

Uitaţi-vă la pagina, din această lecţie, cu titlul „Ultima săptămână a lui Isus Hristos,
ispăşirea şi învierea Sa”. Această scurtă trecere în revistă a ultimei săptămâni din
viaţa muritoare a Salvatorului rezumă evenimentele care au dus la moartea şi
învierea Sa. Poate clarifica şi aprofunda înţelegerea voastră cu privire la povestirile,
învăţăturile, doctrinele şi principiile asociate ultimei săptămâni din slujirea în viaţa
muritoare a lui Isus Hristos.

Matei 21 relatează evenimentele care au avut loc înainte cu cinci zile de răstignirea
Salvatorului, începând cu intrarea Sa triumfală în Ierusalim. Amintiţi-vă că o
mulţime de oameni i-a urmat pe Isus şi pe apostolii Săi în timp ce ei călătoreau de
la Ierihon la Ierusalim (vezi Matei 20:17-18, 29).

Citiţi Matei 21:1-5 şi aflaţi ce i-a instruit Isus să facă pe doi dintre ucenicii Săi.

Profeţia menţionată în Matei 21:4-5 se găseşte în Zaharia 9:9-10. Puteţi scrie
această referinţă suplimentară pe marginea scripturilor voastre, lângă Matei 21:4-5.
Această profeţie era despre Mesia cel promis sau despre „Profetul, Preotul, Regele
şi Eliberatorul uns a Cărui venire iudeii o aşteptau cu nerăbdare” (Ghid pentru
scripturi, „Mesia”, scriptures.lds.org). V-ar putea fi util să ştiţi că, în timpurile
biblice, măgarul „era un simbol al roialităţii iudaice… Faptul că a venit călare pe un
măgar… a indicat faptul că Isus a venit în calitate de Salvator, paşnic şi smerit, nu
în calitate de cuceritor călare pe un cal pregătit de luptă” (New Testament Student
Manual [manual al Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 64).

Citiţi Matei 21:6-8 şi aflaţi ce au făcut „cei mai mulţi din norod” (versetul 8) pentru
a-L recunoaşte cu respect pe Isus ca fiind Mesia în timp ce intra călăre în Ierusalim.

Evanghelia după Ioan specifică faptul că mulţimea a folosit „ramuri de finic” (Ioan
12:13). Ramurile de finic erau un simbol iudaic al păcii şi al victoriei asupra
duşmanilor. Acoperirea drumului, aşa cum s-a întâmplat cu cel pe care mulţimea
l-a acoperit cu ramuri şi cu haine, era un gest de cinstire a roialităţii sau
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cuceritorilor. Făcând astfel, oamenii din mulţime L-au recunoscut pe Isus ca fiind
Eliberatorul şi Regele lor şi I-au urat bun venit.

Uitaţi-vă la ilustraţia Intrarea triumfală în Ierusalim (Carte cu picturi inspirate din
Evanghelie [2009], nr. 50; vezi, de asemenea, LDS.org). Imaginaţi-vă că vă număraţi
printre oamenii din mulţime. Citiţi Matei 21:9 şi imaginaţi-vă strigând acest lucru
alături de ei.

Observaţi că oamenii au repetat
cuvântul osana, care înseamnă
„salvează-ne acum” (Ghid pentru
scripturi, „Osana”). Puteţi scrie această
definiţie pe marginea scripturilor
voastre, lângă Matei 21:9.

Marcarea şi adnotarea scripturilor
Una dintre cele mai utile modalităţi prin care puteţi reţine lucrurile pe care le învăţaţi este de a vă
marca şi adnota scripturile. Puteţi face aceasta subliniind, haşurând sau încadrând cuvinte cheie
sau expresii. Puteţi scrie, de asemenea, definiţii, principii, comentarii profetice sau idei şi impresii
personale pe marginile propriilor scripturi.

O parte a ceea ce mulţimea a strigat a împlinit profeţia despre Mesia care se găseşte
în Psalmii 118:25-26. Puteţi scrie această referinţă suplimentară pe marginea
paginii, lângă Matei 21:9 sau marcaţi trimiterea la Psalmii 118:26-26. Titlul regal şi
mesianic de „Fiul lui David” (Matei 21:9) era rezervat pentru moştenitorul tronului
lui David. Spunând acest lucru, oamenii declarau că Isus era Mesia, ales şi trimis de
Dumnezeu pentru a-i elibera şi conduce pe oamenii Săi.

Imaginaţi-vă că aţi fi trăit în Ierusalim la acea vreme. Ce aţi fi gândit şi ce aţi fi
simţit fiind martori ai intrării triumfale a Salvatorului?

Multe alte mii de persoane se aflau în Ierusalim la acea vreme pentru a sărbători
Paştele. Citiţi Matei 21:10-11 şi aflaţi ce efect a avut comportamentul mulţimii
asupra altor oameni din Ierusalim.

Ce întrebări au adresat ceilalţi oameni datorită comportamentului mulţimii?

Această relatare ilustrează următorul principiu: Când Îl recunoaştem şi vorbim în
public despre Isus Hristos, îi putem ajuta pe alţii să ajungă să-şi dorească să
ştie mai mult despre El.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi unele dintre situaţiile
din afara adunărilor Bisericii în care puteţi să-L recunoaşteţi şi să

vorbiţi în public despre Isus Hristos. Apoi, scrieţi modalităţi potrivite în care
L-aţi putea recunoaşte şi vorbi despre El care să-i ajute pe alţii să dorească să
ştie mai mult despre El.
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96



3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la una dintre
întrebările următoare sau la ambele:

a. Când v-au determinat eforturile cuiva de a-L recunoaşte şi de a vorbi în
public despre Isus Hristos să doriţi să ştiţi mai mult despre El?

b. Când aţi ajutat, voi sau cineva pe care cunoaşteţi, pe cineva să dorească să
ştie mai mult despre Isus Hristos pentru că L-aţi recunoscut sau aţi vorbit în
public despre El?

Căutaţi ocazii de a-L recunoaşte şi vorbi în mod corespunzător despre Isus Hristos.

Matei 21:12-16
Isus curăţă templul şi vindecă orbi şi şchiopi
Cugetaţi la gândurile şi sentimentele pe
care le-aţi avut în templu. În cazul în
care nu aţi fost niciodată la templu,
imaginaţi-vă gândurile şi sentimentele
pe care le-aţi putea avea în interiorul
templului.

Ce se întâmplă în templu care ne ajută
să-l simţim că fiind un loc sacru?

După ce Salvatorul a intrat în Ierusalim,
S-a dus la templu.

Citiţi Matei 21:12-13 şi aflaţi ce făceau
unii oameni în templu care era jignitor
înaintea Tatălui Ceresc şi a lui Isus
Hristos.

Vizitatorii care veneau la Ierusalim
pentru a sărbători Paştele trebuiau să-şi
cumpere animale pentru a le oferi drept
jertfe în templu ca parte a preaslăvirii
lor. Schimbătorii de bani schimbau
banii romani şi alţi bani în bani ai
templului pentru ca animalele să poată
fi cumpărate, iar alţi negustori vindeau
animalele necesare. Deşi astfel de
activităţi erau necesare şi aveau un scop
bun, desfăşurarea lor în templu era
lipsită de respect şi de pioşenie. Mai
mult, Matei 21:13 sugerează că
schimbătorii de bani şi negustorii erau
mai interesaţi de faptul de a face profit
decât de a-L preaslăvi pe Dumnezeu şi de a-i ajuta pe alţii să preaslăvească.

Observaţi că, în Ioan 2:16, când templul a fost curăţat prima oară, Isus a numit
templul „casa Tatălui Meu”. În Matei 21:13, când templul a fost curăţat a doua oară,
Isus a numit templul „casa Mea”.
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Un adevăr despre templu pe care îl putem învăţa din cuvintele şi faptele
Salvatorului din Matei 21:12-13 este următorul: Casa Domnului este un loc sacru
şi El doreşte ca noi s-o tratăm cu pioşenie.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Cum putem să dăm dovadă de pioşenie faţă de casa Domnului?

b. Ce trebuie să facem pentru a fi demni să intrăm în templu?

Citiţi Matei 21:14 şi aflaţi ce a făcut Salvatorul în templu după ce l-a curăţat a
doua oară.

Poate fi util să ştiţi că „[şchiopii]”, din Matei 21:14, se referă la persoanele care erau
infirme sau aveau probleme cu mersul.

Din ceea ce Salvatorul a făcut pentru orbii şi şchiopii care au venit la El în templu,
putem învăţa următorul adevăr: Când mergem la templu, Domnul ne poate
vindeca.

În ce moduri simţiţi că Domnul poate să ne vindece când mergem la templu?
____________________

Preşedintele James E. Faust, din Prima Preşedinţie, a depus mărturie despre
vindecarea de care putem avea parte când mergem la templu: „Domnul a pus la
dispoziţie multe moduri prin care putem avea parte de influenţa [Sa]
vindecătoare. Sunt recunoscător că Domnul a restaurat, pe pământ, munca din
templu. Este o parte importantă a lucrării de salvare, atât pentru cei vii, cât şi
pentru cei morţi. Templele noastre oferă un adăpost în care ne putem duce

pentru a lăsa deoparte multe dintre îngrijorările lumii. Templele noastre sunt locuri de pace şi
linişte. În aceste adăposturi sfinţite, Dumnezeu «tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă
rănile» (Psalmii 147:3)” („Spiritual Healing”, Ensign, mai 1992, p. 7).

Vindecarea pe care o simţim când preaslăvim în templu poate fi imediată, aşa cum
a fost în cazul orbilor şi şchiopilor descrişi în Matei 21:14 sau se poate produce
în timp.

Gândiţi-vă când aţi simţit, voi sau cineva pe care-l cunoaşteţi, influenţa
vindecătoare a Domnului datorită preaslăvirii în templu.

După cum este consemnat în Matei 21:15-16, preoţilor celor mai de seamă şi
cărturarilor nu le-a plăcut ce a făcut Isus în templu şi nici faptul că oamenii I-au
strigat „Osana”. Isus a subliniat faptul că acea recunoaştere publică a Lui de către
oameni împlinise o profeţie (vezi Psalmii 8:2).

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 21:1-16 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 5: ZIUA 3

Matei 21:17 – 22:14
Introducere
După ce a stat în Betania, Isus S-a întors la templu. Pe drum, El a blestemat un
smochin. Unii conducători ai iudeilor au venit la El, în templu, şi I-au adresat
întrebări despre autoritatea Sa. Isus i-a mustrat şi i-a învăţat mai multe pilde pentru
a ilustra consecinţele respingerii sau acceptării Lui şi a Evangheliei Sale.

Matei 21:17-32
Isus blestemă un smochin şi îi mustră pe conducătorii iudeilor
Uneori mâncărurile, formele de divertisment, produsele şi chiar vieţile oamenilor
nu sunt atât de bune precum par să fie.

1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi despre un
moment în care v-aţi dat seama că ceva nu era atât de bun precum

părea să fie.

Matei 21 cuprinde o relatare despre un moment în care Isus a avut parte de ceva
care nu a fost atât de bun pe cât părea să fie. În timp ce vă continuaţi studiul acestui
capitol, căutaţi adevăruri care vă pot îndruma să trăiţi într-un mod mai neprihănit.

După ce Isus a intrat în mod triumfal în Ierusalim şi a curăţat templul, El a stat în
Betania, un mic sat de lângă Ierusalim. Citiţi Matei 21:18-22 şi aflaţi ce a făcut
Salvatorul în ziua următoare, când călătorea din Betania înapoi, la templul din
Ierusalim.

Frunzele dintr-un smochin indică, de
obicei, că pomul are fructe. Primăvara
(când Salvatorul a văzut acel smochin
care nu avea fructe), smochinii fac, de
obicei, smochine timpurii. Dacă nu se
întâmplă aşa, înseamnă că nu vor face
fructe în acel an. Pomul descris în
relatare arată ca un pom care făcea
fructe, însă nu a fost aşa.

Unul dintre motivele pentru care
Salvatorul a blestemat smochinul a fost
acela de a-i învăţa pe ucenicii Săi
despre făţărnicie şi despre conducătorii
religioşi corupţi ai iudeilor. În aparenţă,
mulţi dintre aceşti conducători păreau să-L urmeze pe Dumnezeu, însă nu făceau
roade ale neprihănirii. Ei erau făţarnici.

„Cuvântul făţarnic este tradus dintr-un cuvânt din limba greacă, însemnând «actor» şi se referă
la cineva care interpretează un rol, care exagerează sau care este înşelător de inconsecvent în
acţiunile sale. Domnul i-a condamnat pe cei care erau înşelători în ţinerea poruncilor în aparenţă,
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în timp ce inimile lor erau arogante şi nesincere” (New Testament Student Manual [manual al
Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 68).

În Matei 21:23-27 citim că, unii dintre aceşti conducători iudei L-au abordat pe
Salvator în templu şi L-au întrebat despre autoritatea cu care a intrat triumfal în
Ierusalim şi a curăţat templul. Salvatorul le-a răspuns întrebându-i dacă botezul
(sau slujirea) lui Ioan Botezătorul fusese împuternicit (împuternicită) de Dumnezeu
sau de om. Acei conducători nu au răspuns întrebării Salvatorului de teamă să nu
se condamne singuri sau să nu-i supere pe cei care l-au acceptat pe Ioan ca profet.
Salvatorul a spus că nu avea să le răspundă la întrebări dacă ei nu-I răspundeau la
întrebare şi, apoi, le-a spus trei pilde care ilustrează faptele conducătorilor iudei
corupţi.

Prima pildă descrie modurile diferite în care doi fii au răspuns tatălui lor. Citiţi
Matei 21:28-30 şi căutaţi care dintre fii se asemăna mai mult cu smochinul şi cu acei
conducători iudei.

Citiţi Matei 21:31-32 şi aflaţi ce i-a învăţat Salvatorul pe conducătorii iudei corupţi
prin intermediul acestei pilde. (V-ar putea fi util să ştiţi că vameşii erau colectori de
taxe, iar curvele erau prostituate. Conducătorii iudei se considerau superiori acestor
două grupuri de oameni, considerându-i păcătoşi.)

Cum se asemănau vameşii şi curvele care l-au crezut pe Ioan Botezătorul cu primul
fiu din pildă?

Din această pildă învăţăm că, pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu, trebuie
să ne supunem Tatălui nostru Ceresc şi să ne pocăim de păcatele noastre, şi
nu doar să spunem că ne supunem Lui sau să ne prefacem că facem aceasta.

2. Citiţi următoarele scenarii şi, apoi, în jurnalul pentru studiul
scripturilor, răspundeţi la cele două întrebări adresate mai jos.

Un tânăr băiat le spune adesea părinţilor săi că se duce la activităţi ale Bisericii,
însă el se duce, de fapt, acasă la un prieten. Când se află în prezenţa
conducătorilor şi învăţătorilor din cadrul Bisericii, el vorbeşte şi acţionează ca şi
cum ar ţine poruncile Tatălui Ceresc, însă când nu se află în astfel de situaţii, el
încalcă de bunăvoie multe dintre porunci.

O tânără fată bârfeşte cu prietenele ei despre mai multe fete de la şcoală, însă
când ele sunt în preajmă, se preface că le-ar fi prietenă. Ea vine cu regularitate la
Biserică şi ia din împărtăşanie cu regularitate, însă în timpul adunărilor, le
trimite adesea mesaje text prietenelor ei în care îi critică pe cei din jurul ei.

a. Ce le-aţi spune acestor tineri pentru a-i ajuta să-şi schimbe
comportamentul?

b. Pe lângă exemplele din aceste scenarii, care sunt alte modalităţi prin care
putem fi ispitiţi să ne prefacem că ne supunem Tatălui Ceresc în loc să ne
supunem Lui cu adevărat?

În timp ce continuaţi să studiaţi Matei 21, aflaţi ce puteţi face pentru a evita să fiţi
asemenea smochinului care nu face fructe.
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Matei 21:33 – 22:14
Isus propovăduieşte pilda vierilor şi pilda nunţii fiului de împărat
Citiţi Matei 21:33-41 şi completaţi
tabelul de mai jos cu ceea ce credeţi că
reprezintă ultimele trei simboluri. Poate
fi util să ştiţi că vierii sunt îngrijitorii sau
apărătorii care sunt responsabili ca via
să facă fructe. (Când terminaţi,
verificaţi-vă răspunsurile cu cele de la
sfârşitul lecţiei.)

Pilda vierilor

(Matei 21:33-41)

Simbol Înţeles

Gospodar Tatăl Ceresc

Vieri

Robi

Fiul gospodarului

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, rezumaţi ceea ce credeţi că
Isus a ilustrat prin această pildă.

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a spus
următoarele despre pilda vierilor spusă de Salvator:

„Lucrările lui Dumnezeu, începând de când a fost creat Adam şi până la cea de a
Doua Venire a Fiului Omului, sunt rezumate în pilda vierilor.

Dumnezeu Însuşi este gospodarul; via Sa este Pământul şi locuitorii acestuia; şi
vierii desemnaţi să muncească în vie sunt conducătorii spirituali ai oamenilor. Cei
care sunt bătuţi cu pietre, loviţi, persecutaţi şi ucişi sunt profeţii şi văzătorii trimişi
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să slujească printre oameni; şi Fiul şi Moştenitorul, ucis şi alungat din vie la instigarea vierilor
ticăloşi, este, bineînţeles, Isus” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume [1965-1973],
1:593-594).

Prin intermediul acestei pilde, Isus Hristos a ilustrat că, de-a lungul secolelor, unii
dintre conducătorii israeliţilor i-au respins pe profeţii lui Dumnezeu şi că El ştia că
acei conducători iudei din vremea respectivă intenţionau să-L omoare.

Citiţi Matei 21:43 şi aflaţi cui îi va fi dată împărăţia lui Dumnezeu (însemnând
Biserica lui Isus Hristos şi binecuvântările Evangheliei) după ce conducătorii iudei
au respins-o.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei 21:53 (în Ghid pentru scripturi) identifică
„neamurile” ca fiind naţiunea căreia îi va fi dată împărăţia lui Dumnezeu. „Uneori
[termenul neam] denumeşte oameni de obârşie neisraelită, alteori persoane care nu
sunt de obârşie evreiască şi, uneori, popoare care sunt fără Evanghelie, chiar dacă ar
putea exista sânge israelit printre ele” (Ghid pentru scripturi, „Neamuri”,
scriptures.lds.org). Transferul împărăţiei lui Dumnezeu către neamuri a început
atunci când Evanghelia a fost dusă prima dată la neamuri de către apostoli, după
învierea Salvatorului. A continuat în zile din urmă, odată cu restaurarea Evangheliei
prin intermediul profetului Joseph Smith, care a trăit într-o naţiune a neamurilor.

În calitate de membri ai Bisericii lui Isus Hristos, ne numărăm printre cei cărora
Dumnezeu le-a dat împărăţia Sa. Astfel, potrivit învăţăturilor Salvatorului din Matei
21:43, în calitate de membri ai Bisericii lui Isus Hristos, suntem responsabili
să aducem roade ale neprihănirii.

Notarea experienţelor care au legătură cu Evanghelia
Notarea experienţelor relevante care au legătură cu Evanghelia vă poate clarifica înţelegerea
doctrinelor şi principiilor Evangheliei. Amintindu-vă şi notând asemenea experienţe, puteţi fi
conduşi de Duhul Sfânt către o înţelegere şi mărturie mai profunde despre lucrurile despre care
scrieţi.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, desenaţi un smochin cu fructe
în el. Numiţi fiecare fruct folosind cuvinte care descriu lucruri

neprihănite pe care trebuie să le facem în calitate de membri ai Bisericii lui Isus
Hristos. Gândiţi-vă de ce este important pentru noi să producem asemenea
fructe. Apoi, scrieţi despre un moment în care aţi văzut un membru al Bisericii
producând, în mod sincer, unul dintre aceste roade ale neprihănirii.

Matei 21:45-46 descrie cum s-au mâniat preoţii cei mai de seamă şi fariseii când
şi-au dat seama că vierii ticăloşi din pildă îi reprezentau pe ei. Totuşi, ei s-au abţinut
să-L prindă pe Salvator, deoarece se temeau de reacţia oamenilor.

În Matei 22:1-10, citim că Isus Hristos a relatat o pildă în care El a comparat
binecuvântările Evangheliei cu un ospăţ de nuntă pe care un împărat l-a organizat
pentru fiul său. Oamenii care au fost invitaţi iniţial la ospăţ (care-i reprezintă pe
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mulţi dintre iudei, inclusiv pe conducători) au refuzat să vină. Cei care au fost
invitaţi apoi (care reprezintă neamurile) au ales să vină şi s-au bucurat de ospăţ.

Citiţi Matei 22:11-14 şi aflaţi ce s-a întâmplat la nuntă.

De ce a fost alungat acel oaspete de la ospăţ?

Împăratul a îndeplinit un obicei străvechi oferindu-le oaspeţilor săi haine curate şi
corespunzătoare pentru nuntă. Totuşi, acest bărbat a ales să nu poarte hainele
oferite de împărat. În scripturi, hainele şi robele curate simbolizează adesea
neprihănirea şi puritatea celor care au devenit curaţi prin ispăşirea lui Isus Hristos
(vezi 3 Nefi 27:19).

Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei 22:14 adaugă faptul că nu toţi cei de la
ospăţ vor purta hainele de nuntă. Cu alte cuvinte, nu toţi cei care-L recunosc pe
Salvator şi care acceptă invitaţia de a face parte din împărăţie vor fi pregătiţi şi
demni să trăiască pentru totdeauna în prezenţa Lui şi a Tatălui Ceresc. Această
pildă poate să aibă legătură cu persoanele care încă nu s-au alăturat Bisericii –
împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ – şi cu persoanele care s-au alăturat Bisericii,
dar nu s-au pregătit în mod corespunzător pentru viaţa eternă în prezenţa lui
Dumnezeu.

Cugetaţi la ceea ce faceţi în prezent pentru a accepta invitaţia Tatălui Ceresc de a
primi toate binecuvântările Evangheliei. Punerea în practică a ceea ce aţi învăţat în
această lecţie vă poate ajuta să vă pregătiţi să primiţi toate aceste binecuvântări.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 21:17 – 22:14 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

Răspunsuri pentru tabelul „Pilda vierilor”: vierii îi reprezintă pe conducătorii
israeliţi corupţi, slujitorii îi reprezintă pe profeţii lui Dumnezeu, iar fiul gospodarului
Îl reprezintă pe Isus Hristos.
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O monedă romană cu chipul lui Cezar

UNITATEA 5: ZIUA 4

Matei 22:15-46
Introducere
În timp ce Isus continua să predice în templu, fariseii şi saducheii au încercat să-L
încurce adresându-I întrebări dificile. El a răspuns cu succes acestor întrebări şi le-a
spus să se supună legilor ţării şi să ţină cele două mari porunci.

Matei 22:15-22
Fariseii încearcă să-L încurce pe Salvator întrebându-I dacă este legal să plătească bir
Care sunt unele dintre legile importante pe care guvernul le-a stabilit în societatea
noastră? De ce credeţi că sunt importante? ____________________

În timp ce studiaţi Matei 22:15-22, aflaţi ce a propovăduit Isus Hristos despre
supunerea faţă de legile ţării.

Amintiţi-vă că, în timpul ultimei săptămâni din viaţa Salvatorului, El a propovăduit
în templul din Ierusalim. Citiţi Matei 22:15 şi aflaţi ce au încercat fariseii să-I facă
Salvatorului. „Să prindă pe Isus cu vorba” înseamnă că fariseii încercau să-L
încurce pe Salvator pentru ca El să spună lucruri care să-L discrediteze.

Citiţi Matei 22:16-17 şi aflaţi cum au încercat fariseii să-L încurce pe Salvator. Poate
fi util de ştiut că termenul bir, din versetul 17, înseamnă taxe şi că Cezar era
împăratul Imperiului Roman, care domnea asupra lui Israel în vremea aceea.

Întrebarea pe care fariseii I-au adresat-o lui Isus era o posibilă capcană, deoarece
dacă El spunea că era bine să plătească taxe Imperiului Roman, iudeii L-ar fi
considerat susţinător al Romei şi neloial propriului Său popor. Dacă Salvatorul le-ar
fi spus că nu era legal să plătească taxe, fariseii L-ar fi putut acuza de trădare şi L-ar
fi raportat autorităţilor romane.

Citiţi Matei 22:18-21 şi aflaţi cum a
răspuns Salvatorul la întrebarea
fariseilor.

1. În jurnalul pentru
studiul scripturilor,

răspundeţi la următoarea întrebare:
De ce credeţi că răspunsul
Salvatorului a fost un răspuns
perfect la întrebarea fariseilor?

Expresia „daţi dar Cezarului ce este al
Cezarului”, din versetul 21, se referă la
obligaţia noastră de a ne supune legilor
civile, cum ar fi legea de a plăti taxe.

Din aceste versete învăţăm următorul
adevăr: Domnul Se aşteaptă ca noi să fim cetăţeni buni şi să ne supunem
legilor ţării.
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De ce este important pentru noi, în calitate de ucenici ai lui Isus Hristos, să fim
cetăţeni buni şi să ne supunem legilor ţării? (Vezi Articolele de credinţă 1:12.) De ce
Se aşteaptă Domnul ca noi să fim atât cetăţeni buni, cât şi membri buni ai Bisericii
şi să ne supunem legilor ţării şi legilor Sale?

Citiţi Matei 22:22 şi aflaţi cum au reacţionat fariseii la răspunsul Salvatorului.

Matei 22:23-34
Salvatorul îi învaţă pe saduchei despre căsătorie şi înviere
În afară de farisei, şi saducheii au încercat să-L prindă pe Salvator cu vorba în timp
ce propovăduia în templu. Citiţi Matei 22:23-28 şi aflaţi cum au încercat saducheii
să-L încurce pe Salvator. Observaţi că saducheii credeau că „nu este înviere”
(versetul 23).

Cum aţi rezuma întrebarea pe care saducheii I-au adresat-o Salvatorului?
____________________

Saducheii puneau greşit în practică, în mod voit, un obicei din Vechiul Testament
care avea ca scop asigurarea celor necesare pentru văduve (vezi Deuteronom
25:5-6;). Ei au încercat să exagereze acest obicei pentru a discredita doctrina învierii.

Citiţi Matei 22:29-30 şi aflaţi răspunsul Salvatorul la întrebarea saducheilor.
Observaţi că ceea ce a spus Isus nu poate avea loc la sau în timpul învierii.

În contextul planului salvării, vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, a dat o explicaţie cu privire la Matei 22:29-30:

„[Isus Hristos] nu neagă, ci limitează conceptul destul de acceptat conform
căruia, în cer, vor exista căsătorii. El spune că în ceea ce-i priveşte pe «ei» (pe
saduchei), că în ceea ce îi priveşte pe «ei» (pe «fiii veacului acesta»), unitatea
familiei nu continuă şi nu va continua la înviere …

«De aceea, când [cei care nu vor trăi, nu trăiesc sau nu pot trăi conform legii
căsătoriei eterne] nu mai sunt pe această lume nici nu se vor însura, nici nu se

vor mărita».

Aşa este, cei cărora Isus le vorbea nici nu se vor însura şi nici nu se vor mărita în cer; căci cei care
nu cred nici măcar în înviere, în mod sigur nu cred în alte adevăruri cu privire la salvare; cei care
sunt nedrepţi şi necuvioşi; cei care trăiesc într-un mod lumesc; şi cei numeroşi care aleg să nu se
pocăiască. Aceştia toţi vor eşua să dobândească plenitudinea răsplăţii după această viaţă”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 1:606).

Domnul i-a revelat profetului Joseph Smith multe adevăruri importante despre
căsătoria eternă. Citiţi Doctrină şi legăminte 132:15-17 şi aflaţi ce i-a revelat
Domnul profetului despre căsătorie în acele versete.

Cine a spus Domnul că „nici nu se vor însura şi nici nu se vor mărita” (D&L
132:16) la înviere?

A nu fi căsătorit „nici prin Mine, nici prin cuvântul Meu” (D&L 132:15) înseamnă
că o persoană nu a fost pecetluită cu soţia sau soţul în templu prin autoritatea
preoţiei.
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Din Matei 22:30 şi Doctrină şi legăminte 132:15-17, învăţăm că, cei care nu sunt
pecetluiţi, prin autoritatea preoţiei, cu soţul sau soţia în viaţa muritoare sau
prin intermediul rânduielilor făcute pentru cei morţi, în templu, nu vor fi
căsătoriţi în lumea care va veni.

Citiţi Matei 22:31-33 şi aflaţi ce alte adevăruri i-a învăţat Salvatorul pe saduchei
despre înviere. Puteţi marca ceea ce Salvatorul a spus în versetul 32, care indică
faptul că învierea este reală.

Cum au reacţionat oamenii când L-au auzit pe Salvator propovăduind aceste
doctrine?

Matei 22:34-40
Salvatorul propovăduieşte despre cele două mari porunci

2. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi, într-un minut,
cât mai multe porunci.

Unii dintre rabinii iudei credeau că existau 613 legi sau porunci în legea lui Moise.
Citiţi Matei 22:34-36 şi căutaţi întrebarea pe care unul dintre farisei I-a adresat-o lui
Isus despre aceste porunci. Puteţi marca această întrebare în scripturile voastre.

Fără să vă uitaţi la răspunsul Salvatorului, încercuiţi o poruncă din lista pe care aţi
scris-o în jurnalul vostru care credeţi că este cea mai „mare” sau cea mai
importantă poruncă.

Citiţi Matei 22:37-40 şi aflaţi cum a răspuns Salvatorul la întrebarea fariseului.
(Matei 22:36-39 este un fragment care conţine o scriptură de bază. O puteţi marca
într-un mod distinct pentru a putea să o găsiţi în viitor.)

Îndrumarea Domnului de a „[iubi] pe aproapele tău” se referă la modul în care îi
tratăm pe alţii.

De ce credeţi că aceste două porunci sunt considerate a fi cele mai mari porunci?

Expresia „în aceste două porunci se cuprinde toată legea şi prorocii” (Matei 22:40)
înseamnă că toate poruncile pe care Dumnezeu le-a revelat în legea lui Moise şi
prin intermediul profeţilor din Vechiul Testament au fost menite să-i ajute pe
oameni să-şi arate dragostea faţă de Dumnezeu, faţă de aproapele său sau faţă de
amândoi.

Din aceste versete învăţăm următorul principiu: Dacă Îl iubim, cu adevărat, pe
Dumnezeu şi dacă ne iubim aproapele ca pe noi înşine, ne vom strădui să
ţinem toate poruncile lui Dumnezeu.

Faceţi referire la lista cu porunci pe care aţi scris-o în jurnalul pentru studiul
scripturilor. Desenaţi o steluţă în dreptul poruncilor care arată dragoste faţă de
Dumnezeu şi un pătrăţel în dreptul poruncilor care arată dragoste faţă de aproapele
nostru. (Unele porunci pot fi însemnate atât cu steluţă, cât şi cu pătrăţel.)

Gândiţi-vă la un moment în care aţi ales să vă supuneţi unei porunci anume pentru
a vă arăta dragostea faţă de Dumnezeu sau faţă de o altă persoană.
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Gândiţi-vă la o poruncă faţă de care puteţi să fiţi mai supuşi pentru a vă arăta
dragostea faţă de Tatăl Ceresc sau faţă de o altă persoană. Stabiliţi-vă obiectivul de
a fi mai supuşi faţă de această poruncă.

Scriptură de bază – Matei 22:36-39
Pentru fiecare fragment care conţine o scriptură de bază, ar trebui să puteţi să
identificaţi contextul, doctrina sau principiul şi modul în care să puneţi în practică
acel adevăr în viaţa voastră. (Pentru resurse privind studiul, vezi resursele pentru
scriptură de bază disponibile pe LDS.org.)

În Matei 22:36-39, contextul este răspunsul pe care Isus Hristos l-a dat unui fariseu
care întrebase care este cea mai mare poruncă. O doctrină sau un principiu predat
în acel fragment este că cele mai mari două porunci sunt să iubeşti pe Dumnezeu şi
să iubeşti pe aproapele tău. Observaţi că, în versetul 37, scrie „să iubeşti pe
Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău”
(caractere cursive adăugate). Un mod de a pune în practică acest fragment care
conţine o scriptură de bază ar fi acela de a ne gândi la următoarele întrebări: Cum
puteţi arăta dragoste faţă de Dumnezeu cu inima, sufletul şi cugetul? Cum puteţi
arăta dragoste faţă de copiii lui Dumnezeu?

3. Gândiţi-vă ce înseamnă să-L iubiţi pe Dumnezeu cu toată inima
voastră. Apoi, gândiţi-vă ce înseamnă să-L iubiţi cu tot sufletul

vostru. Apoi, gândiţi-vă cum puteţi să-L iubiţi cu tot cugetul vostru. În jurnalul
pentru studiul scripturilor, scrieţi-vă gândurile cu privire la aceste trei idei.

Matei 22:41-46
Isus îi întreabă pe farisei ce cred despre Hristos
După ce Salvatorul a răspuns cu succes întrebărilor fariseilor şi saducheilor, El le-a
adresat fariseilor anumite întrebări. Citiţi Matei 22:41-42 şi aflaţi ce i-a întrebat
Salvatorul pe farisei.

Potrivit celor relatate în aceste versete, ce întrebări le-a adresat Isus Hristos
fariseilor? Cum au răspuns fariseii?

Cei mai mulţi dintre iudei ştiau că Hristos, sau Mesia, avea să fie un descendent al
împăratului David. Fariseii credeau că Mesia avea să fie încoronat împărat al lui
Israel şi urma să îi ajute pe iudei să învingă Roma şi să-şi câştige libertatea, precum
făcuse înainte împăratul David. În Matei 22:43-46, citim că Isus i-a învăţat pe farisei
că, potrivit propriilor scripturi, Hristos era mai mult decât doar fiul lui David – El
era şi Fiul lui Dumnezeu. Isus a recitat fariseilor Psalmii 110:1 pentru a explica acest
lucru (vezi Matei 22:44).

Vârstnicul Bruce R. McConkie ne-a explicat: „Poate exista vreo întrebare în ceea
ce priveşte modul în care Isus interpretează cuvintele din Psalmii? El spune că
acesta este înţelesul acestora: «Tatăl I-a spus Fiului, Elohim I-a spus lui Iehova,
stai la dreapta mea, până la terminarea slujirii Tale în viaţa muritoare; apoi, Te
voi înălţa întru slavă eternă şi exaltare alături de Mine, unde vei continua să stai
la dreapta Mea pentru totdeauna». Nu este de mirare că relatarea inspirată
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despre acest subiect se termină: «Nimeni nu I-a putut răspunde un cuvânt. Şi, din ziua aceea, n-a
îndrăznit nimeni să-I mai pună întrebări» (Matei 22:41-46)” (The Promised Messiah: The First
Coming of Christ [1978], p. 102).

4. Gândiţi-vă cum aţi răspunde la următoarele întrebări: Ce credeţi
despre Isus Hristos? Al cui Fiu este El? Scrieţi-vă gândurile în

jurnalul pentru studiul scripturilor.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 22:15-26 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 6: ZIUA 1

Matei 23
Introducere
În timpul ultimei săptămâni a slujirii Salvatorului în viaţa muritoare, El a
condamnat ipocrizia cărturarilor şi fariseilor şi S-a întristat din cauza faptului că
oamenii din Ierusalim nu acceptau dragostea şi protecţia Sa.

Matei 23:1-12
Salvatorul condamnă ipocrizia cărturarilor şi fariseilor
Gândiţi-vă cum se compară propriile exemplare ale scripturilor cu cele ale
membrilor familiei voastre, cu cele ale membrilor episcopiei şi cu cele ale prietenilor
voştri. Cine are cel mai mare exemplar? Cine are cele mai multe însemnări şi note
în scripturi? Cine are cel mai frumos exemplar?

Ce aţi spune dacă cineva ar afirma că cel care are scripturile cele mai mari, cele mai
multe însemnări şi note în scripturi sau cel mai frumos exemplar este cel mai
neprihănit? ____________________

De ce ar fi acesta un mod ineficient de a evalua neprihănirea?
____________________

Dacă neprihănirea ar fi evaluată după aspectul exterior, s-ar putea să-i facă pe unii
să acţioneze în mod făţarnic. „În principiu, termenul [făţarnic] descrie pe cineva
care pretinde să fie religios, dar nu este” (Bible Dictionary în versiunea SZU a
Bibliei în limba engleză, „Hypocrite”). Poate, de asemenea, să facă referire la cineva
care pretinde că nu este religios, dar este.

În ultimul mesaj public al Salvatorului, transmis la templul din Ierusalim în ultima
săptămână a slujirii Sale din viaţa muritoare, El a condamnat ipocrizia cărturarilor şi
fariseilor.

Pe măsură ce studiaţi Matei 23, găsiţi adevărurile care vă vor ajuta să ştiţi cum să
reacţionaţi când îi vedeţi pe alţii acţionând în mod făţarnic şi ce puteţi face pentru a
birui făţărnicia în propria viaţă.

Citiţi Matei 23:1-7 şi aflaţi ce a spus Salvatorul despre modurile în care erau
făţarnici cărturarii şi fariseii. Expresia „şed pe scaunul lui Moise” (versetul 2)
înseamnă că fariseii şi cărturarii ocupau o poziţie a autorităţii de a propovădui
doctrina şi de a interpreta şi administra legea. Cărturarii erau învăţători ai legii care
au studiat legea lui Moise şi fariseii erau învăţătorii religioşi.
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Conform tradiţiei orale, iudeii purtau
filacterii, numite, de asemenea, tefilin,
care erau cutiuţe pătrate din piele
purtate pe frunte sau pe braţul stâng
pentru a arăta că mintea şi inima lor
erau în mod constant dedicate legii lui
Dumnezeu. Înăuntrul filacteriilor erau
mici suluri de pergament pe care erau
scrise fragmente din textul Vechiului
Testament. Iudeii purtau filacterii
pentru a-i ajuta să-şi aducă aminte să
urmeze poruncile lui Dumnezeu (vezi
Exodul 13:5-10, 14-16; Deuteronom
6:4-9; 11:13-21). Domnul nu i-a
condamnat pe cei care purtau filacterii,
ci pe cei care le foloseau în mod făţarnic
sau care le-au făcut mai late pentru ca
alţii să-i remarce că le purtau.

Să înţelegem contextul scripturilor
Învăţarea despre cultura şi obiceiurile din vremea Noului Testament ne poate ajuta să înţelegem
mai bine scripturile. Contextul scripturilor include circumstanţele privind un eveniment
consemnat într-un fragment scriptural. Înţelegerea acestui context vă va pregăti să recunoaşteţi
mesajele autorilor inspiraţi ale scripturilor. Vă va ajuta, de asemenea, să păşiţi, mental, cât mai
mult posibil, în lumea fiecărui autor şi să vedeţi evenimentele prin ochii autorului.

Puteţi marca expresia din Matei 23:5 care explică de ce şi-au lăţit cărturarii şi fariseii
filacteriile şi „poalele veşmintelor”.

După cum este consemnat în Matei 23:3, ce sfat le-a dat Domnul apostolilor Săi cu
privire la făţărnicie?

Ţinând cont de acest sfat, învăţăm următorul adevăr: Putem alege să ne supunem
legilor lui Dumnezeu chiar dacă îi vedem pe alţii acţionând în mod făţarnic.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: De ce este important ca noi să alegem să ne supunem

legilor lui Dumnezeu chiar dacă îi vedem pe alţii acţionând în mod făţarnic?

Citiţi Matei 23:8-10 şi aflaţi ce i-a sfătuit Salvatorul pe oameni să nu facă.

Salvatorul a folosit expresia „voi toţi sunteţi fraţi” (versetul 8) pentru a-i învăţa pe
oameni să nu se considere mai buni ca alţii, deoarece toţi sunt copii ai lui
Dumnezeu, egali înaintea Lui.

Cărturarii şi fariseii credeau că poziţia şi statutul îi făceau superiori. Citiţi Matei
23:11-12 şi căutaţi pe cine a spus Salvatorul că va considera ca fiind cel mai mare în
împărăţia lui Dumnezeu. Puteţi să marcaţi ceea ce aflaţi în versetul 11.
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După cum este consemnat în aceste versete, Salvatorul i-a învăţat pe oameni
următorul principiu: Dacă noi căutăm să ne înălţăm, deasupra altora, vom fi
smeriţi. Smerit înseamnă a înfrânge mândria cuiva, a-l umili sau a-l face să fie mai
puţin respectat.

Isus i-a învăţat, de asemenea, pe oameni că, dacă suntem smeriţi şi le slujim
altora, Domnul ne va înălţa. Expresia „va fi înălţat” (Matei 23:12) implică faptul
că Domnul ne va ridica, ne va ajuta să devenim mai asemănători Lui şi ne va exalta
în împărăţia celestială.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce trebuie să slujim altora pentru ca Domnul să ne ridice şi să ne ajute să
devenim mai asemănători Lui?

b. Cum ne poate ajuta faptul de a fi smeriţi să biruim făţărnicia?

Cugetaţi asupra lucrurilor bune pe care le faceţi la şcoală, acasă şi la Biserică.
Gândiţi-vă unde v-aţi poziţiona pe diagrama de mai jos ţinând cont de motivele
voastre de a face fapte bune şi de eforturile voastre de a fi smeriţi:

Stabiliţi-vă obiectivul de a sluji altora în fiecare zi şi amintiţi-vă că noi toţi suntem
copii ai Tatălui Ceresc.

Matei 23:13-36
Isus Hristos declară nenorociri asupra cărturarilor şi fariseilor
Imaginaţi-vă că sunt trei pahare din
care puteţi să alegeţi să beţi. Primul
pahar este murdar în exterior, al doilea
pahar este murdar în interior şi al treilea
pahar este curat. De ce aţi prefera să
beţi din paharul care este curat în
totalitate şi nu doar parţial? Pe măsură
ce studiaţi Matei 23:13-36, gândiţi-vă
cum puteţi asemăna aceste trei pahare
cu ceea ce Isus a spus.

Din Matei 23:13-36, învăţăm că
Salvatorul i-a acuzat pe cărturari şi farisei că erau făţarnici. Parcurgeţi repede aceste
versete şi căutaţi de câte ori a folosit Salvatorul cuvântul vai când se adresa
cărturarilor şi fariseilor. Puteţi marca fiecare apariţie a cuvântului vai în aceste
versete. Vai se referă la sentimente intense de durere, suferinţă, deprimare,
deznădejde.
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3. Citiţi următoarele referinţe scripturale şi, apoi, în jurnalul pentru
studiul scripturilor, răspundeţi la cele două întrebări:

• Matei 23:23-24

• Matei 23:25-26

• Matei 23:27-28

• Matei 23:29-36

a. Cum erau cărturarii şi fariseii făţarnici?

b. Ce exemple de astfel de făţărnicie vedem în zilele noastre?

Citiţi Matei 23:26 şi aflaţi ce le-a spus Salvatorul fariseilor să facă pentru a-şi birui
făţărnicia. Puteţi marca ceea ce aflaţi.

Din acest verset, învăţăm că, atunci când ne străduim să devenim curaţi, în
interior, din punct de vedere spiritual, acest lucru se va reflecta în alegerile
noastre exterioare.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Ce trebuie să facem pentru a fi curaţi, în interior, din punct de vedere
spiritual?

b. Cum ne pot ajuta eforturile noastre de a fi curaţi, în interior, din punct de
vedere spiritual să biruim făţărnicia?

Gândindu-vă la cele trei pahare de la începutul acestei secţiuni a lecţiei, aveţi în
vedere care pahar vă reprezintă cel mai bine starea spirituală actuală. Stabiliţi un
obiectiv care să vă ajute să fiţi în totalitate curaţi din punct de vedere spiritual.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith ne lărgeşte înţelegerea despre Matei 23:23-35
adăugând explicaţiile de mai jos:

• Cărturarii şi fariseii făceau să pară că ei „nu ar comite nici cel mai mic păcat”,
totuşi ei erau vinovaţi de încălcarea „legii întregi” (Traducerea Bibliei de Joseph
Smith, Matei 23:21).

• Cărturarii şi fariseii au „[depus] mărturie împotriva taţilor [lor], când [ei înşişi
erau] părtaşi la aceeaşi ticăloşie” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei
23:34).

• Deşi taţii lor au păcătuit în ignoranţă, cărturarii şi fariseii păcătuiau în mod
conştient şi aveau să răspundă pentru încălcările lor (vezi Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, Matei 23:35).

Din Matei 23:29-33, învăţăm că Isus i-a condamnat pe conducătorii spirituali ai
iudeilor pentru că îi acceptau pe profeţii precedenţi dar îi respingeau pe cei vii. Ca şi
pe vremea lui Isus, noi trebuie, de asemenea, să avem grijă să nu venerăm profeţii
precedenţi şi să-i respingem pe profeţii în viaţă din zilele noastre.
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Matei 23:37-39
Salvatorul este trist pentru că oamenii din Ierusalim nu vin la El
Cum îşi protejează o cloşcă puii?

Când sunt în pericol, cloştile îşi adună
puii sub aripi pentru a-i proteja. O
cloşcă îşi iubeşte puii şi poate să-şi
sacrifice chiar şi viaţa pentru a-i proteja.

Citiţi Matei 23:37-39 şi aflaţi cum a spus
Salvatorul că Se asemăna cu o cloşcă.

Cum au reacţionat oamenii din
Ierusalim la eforturile lui Isus de
a-i aduna?

Puteţi marca expresia „vi se lasă casa
pustie” (versetul 38). În acest context, pustie înseamnă goală sau abandonată.
Deoarece oamenii nu erau dornici să fie adunaţi de Salvator, erau lăsaţi neprotejaţi.
Printre alte înţelesuri, această expresie se poate referi la starea spirituală a
oamenilor din timpul lui Isus, precum şi la viitoarea distrugere de care urma să aibă
parte Ierusalimul. Se poate referi, de asemenea, la templu şi la pierderea
binecuvântărilor templului.

Ţinând cont de ceea ce a propovăduit Isus despre cloşcă şi puii ei, ce putem să
primim dacă suntem dornici să fim adunaţi de Salvator? Răspundeţi la această
întrebare completând afirmaţia de mai jos: Dacă suntem dornici să fim adunaţi
de Salvator, atunci ____________________.

În declaraţia de mai jos a preşedintelui Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie,
marcaţi instrucţiunea care identifică un mod prin care putem arăta Salvatorului că
suntem dornici să fim adunaţi de El.

„El a spus de mai multe ori că ne va aduna la El, aşa cum o cloşcă îşi adună puii
sub aripi. El spune că trebuie să alegem să venim la El cu umilinţă şi cu destulă
credinţă în El pentru a ne pocăi «cu toată dorinţa inimii» [3 Nefi 10:6].

O cale pentru a face aceasta este să ne adunăm cu sfinţii în Biserica Sa. Mergeţi
la adunări, chiar şi când vi se pare greu. Dacă sunteţi hotărâţi, El vă va ajuta să
găsiţi puterea de a face aceasta” („În puterea Domnului” Ensign sau Liahona,

mai 2004, p. 18).

Hotărâţi ce veţi face pentru a vă aduna la Salvator, astfel încât să continuaţi să
primiţi grija şi protecţia Sa.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 23 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 6: ZIUA 2

Joseph Smith – Matei;
Matei 24
Introducere
Isus Hristos a profeţit distrugerea Ierusalimului şi a templului. El a revelat, de
asemenea, semnele celei de-a Doua Sa Veniri şi i-a instruit pe cei credincioşi să
vegheze şi să se pregătească pentru acea zi.

Joseph Smith – Matei 1:1-20
Isus profeţeşte distrugerea Ierusalimului şi a templului.

1. În jurnalul pentru
studiul scripturilor,

scrieţi una sau mai multe întrebări
pe care le aveţi despre a Doua
Venire a lui Isus Hristos. În timp ce
studiaţi astăzi Joseph Smith – Matei,
căutaţi răspunsurile la întrebările pe
care le-aţi scris.

Joseph Smith – Matei este traducerea
lui Joseph Smith pentru Matei 23:39 –
24:56. Aceasta se găseşte în Perla de
mare preţ, după cartea lui Avraam.

Citiţi Joseph Smith – Matei 1:4 şi găsiţi
cele două întrebări pe care ucenicii I
le-au adresat lui Isus. Puteţi marca
aceste întrebări în scripturile voastre.

În Joseph Smith – Matei 1:5-20,
Salvatorul a abordat prima întrebare –
despre când aveau să fie distruse
Ierusalimul şi templul. În versetele 21-37, El a răspuns la a doua întrebare – despre
semnul celei de-a Doua Sa Veniri şi distrugerea celor ticăloşi.

Citiţi Joseph Smith – Matei 1:5-12 şi descoperiţi semnele legate de distrugerea
Ierusalimului.

Deşi Isus a spus că ucenicii Săi aveau să sufere în acest timp, El a făcut o
promisiune importantă, conform căreia, dacă rămânem statornici şi nu ne vom
lăsa biruiţi, vom fi salvaţi. Puteţi marca acest adevăr în versetul 11.

A rămâne statornic implică faptul de a nu ne lăsa biruiţi de ispite şi rău. În scripturi,
cuvântul statornic (neclintit) apare uneori alături de cuvântul nestrămutaţi (de
exemplu, vezi Mosia 5:15).
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Preşedinţiile generale ale Tinerilor Băieţi şi Tinerelor Fete au explicat înţelesul expresiei „statornic
şi nestrămutat”: „Ce înseamnă să fim statornici şi nestrămutaţi? Să fii statornic înseamnă să fii
ferm şi neschimbător, să fii ferm în credinţă şi hotărâre şi să fii loial şi credincios. Tot aşa, să fii
nestrămutat înseamnă să fii neînduplecat şi imposibil să fii mişcat sau deviat. Să fim statornici şi
nestrămutaţi în Evanghelia lui Isus Hristos înseamnă să ne luăm angajamentul de a-L urma,
abundând întotdeauna în fapte bune ” („Steadfest and Immovable”, New Era, ian. 2008, p. 8).

Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a oferit
învăţăturile de mai jos. Marcaţi trăsăturile pe care le-a menţionat despre „cineva
care este statornic şi nestrămutat”. (Puteţi scrie cuvintele pe care le-a folosit pe
marginea paginii din scripturile voastre, lângă cuvântul statornic, în Joseph Smith –
Matei 1:11.)

„Cuvântul «statornic» este folosit pentru a sugera hotărâre în convingeri,
fermitate şi neclintire (Oxford English Dictionary Online, a 2-a ediţie [1989],
„Steadfast”)… O persoană care este neclintită şi nestrămutată este puternică,
fermă, hotărâtă şi nu poate fi distrasă de la obiectivul sau misiunea sa
principală” („Steadfast and Immovable, Always Abounding in Good Works”,
New Era, ian. 2008, p. 2).

Cuvântul salvat, în Joseph Smith – Matei 1:11, nu înseamnă că vom fi scutiţi de
toate greutăţile din viaţă.

Citiţi următoarea declaraţie a profetului Joseph Smith şi marcaţi ce înseamnă să
fii salvat: „Ideea că sfinţii vor scăpa de judecăţi în timp ce ticăloşii vor suferi este
falsă; căci toţi cei care au un trup trebuie să sufere şi «sfinţii vor scăpa cu greu»
[vezi D&L 63:34]; totuşi, mulţi dintre cei neprihăniţi vor fi victime ale bolilor,
molimelor etc. din cauza slăbiciunii trupului, dar, totuşi, vor fi salvaţi în împărăţia
lui Dumnezeu” (Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 266).

Din Joseph Smith – Matei 1:13-20, învăţăm că Isus i-a avertizat pe ucenicii Săi să fie
pregătiţi să fugă în munţi şi să nu se întoarcă la casele lor, deoarece Ierusalimul
urma să fie atacat şi distrus. El a profeţit că suferinţele din acele zile aveau să fie
cele mai mari de care Israel a avut parte vreodată.

În anul 70 d.H., la aproximativ 40 de ani după ce Isus a rostit aceste cuvinte, romanii
au asediat Ierusalimul şi au omorât peste un milion de iudei şi aproape 100.000 de
iudei au fost duşi în robie. Templul a fost distrus şi nu a mai rămas nicio piatră una
peste alta – exact cum a profeţit Salvatorul (vezi Joseph Smith – Matei 1:3). Cu toate
acestea, cei care au dat ascultare avertizării lui Isus au fugit, în siguranţă, la Pella, o
localitate situată la aproximativ 80 de kilometri nord-est de Ierusalim (vezi
Dicţionarul biblic din versiunea SZU a Bibliei în limba engleză, „Pella”).

Cum ilustrează experienţa trăită de iudei importanţa faptului de a rămâne statornici
în supunerea faţă de cuvintele Salvatorului? ____________________
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Gândiţi-vă cum faptul de a da ascultare profetului în viaţă şi de a-l urma este la fel
de important precum faptul că iudeii trebuiau să dea ascultare avertizării lui Isus.

Joseph Smith – Matei 1:21-37
Isus profeţeşte despre semnele celei de a Doua Sa Veniri
Citiţi Joseph Smith – Matei 1:21-23 şi aflaţi de ce a revelat Domnul semnele celei de
a Doua Sa Veniri.

Observaţi că Salvatorul ne-a avertizat cu privire la „Hristoşi falşi [mincinoşi]” şi
„profeţi falşi [mincinoşi]” (Joseph Smith – Matei 1:22). Aceste expresii se referă la
orice persoană – din cadrul Bisericii şi din afara ei – care pretinde să vorbească în
numele Domnului fără a avea autoritate sau care promovează învăţături care sunt
contrare cuvintelor profeţilor în viaţă. Expresia „aleşi potrivit legământului”, din
versetul 22, se referă la membrii Bisericii lui Isus Hristos.

În ceea ce-i priveşte pe aceşti Hristoşi mincinoşi şi profeţi mincinoşi, citim că „[îi
vor] înşela, în măsura în care va fi posibil, chiar pe cei aleşi” (Joseph Smith – Matei
1:22).

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
avertizat cu privire la Hristoşi mincinoşi şi profeţi mincinoşi: „Aceşti Hristoşi
mincinoşi vor fi sistemele religioase false ale lumii şi profeţii minicinoşi vor fi
învăţătorii şi susţinătorii acestor sisteme. Atât de profunde şi cunoscute vor fi
doctrinele lor, atât de mari şi minunate lucrările lor… încât şi cei aleşi vor fi
aproape înşelaţi” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume

[1965-1973], 1:647).

Care sunt câteva dintre lucrurile pe care le putem face pentru a evita să fim înşelaţi,
chiar şi de către unii care sunt membri ai Bisericii?

Preşedintele Joseph F. Smith a oferit următoarea avertizare membrilor Bisericii:

„Nu putem să acceptăm nimic ca fiind autorizat decât ceea ce vine direct prin
canalele desemnate în mod corespunzător, organizaţiile constituite ale preoţiei,
care este canalul pe care Dumnezeu l-a desemnat şi prin care face cunoscute
lumii intenţia şi voia Sa…

Iar momentul în care oamenii se uită către orice altă sursă, în acel moment ei se
expun influenţelor seducătoare ale lui Satana şi dau de înţeles că sunt dispuşi să

devină slujitorii răului; ei pierd din vedere adevărata ordine prin care trebuie să se bucure de
binecuvântările preoţiei; ei păşesc în afara hotarelor împărăţiei lui Dumnezeu şi se află pe nisipuri
mişcătoare. Oricând vedeţi un om care se ridică şi afirmă că a primit revelaţie directă de la
Domnul Bisericii, altfel decât în ordinea şi prin canalul preoţiei, îl puteţi cataloga drept impostor”
(Gospel Doctrine, a 5-a ediţie [1939], p. 42).

Citiţi Joseph Smith – Matei 1:24-26 şi aflaţi ce a spus Salvatorul despre cum va
apărea la a Doua Sa Venire.
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Citiţi Joseph Smith – Matei 1:27-31 şi găsiţi semnele care vor preceda a
Doua Venire.

Enumeraţi semnele: ____________________

Observaţi că nu toate semnele sunt negative. Potrivit celor relatate în versetele 27 şi
31, înainte de a Doua Venire a lui Isus Hristos, cei aleşi ai Domnului vor fi
adunaţi şi Evanghelia va fi propovăduită în întreaga lume.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum se împlineşte
această profeţie astăzi. Includeţi idei care să arate cum puteţi

participa la împlinirea acestei profeţii.

Salvatorul a avertizat că, în ultimele zile, „Hristoşi falşi şi profeţi falşi” vor căuta să
„[înşele] chiar pe aceia aleşi” (Joseph Smith – Matei 1:22). Citiţi Joseph Smith –
Matei 1:37 şi aflaţi cum putem evita să fim înşelaţi.

În scripturile voastre, lângă Joseph Smith – Matei 1:37, puteţi scrie acest principiu:
Dacă păstrăm ca pe o comoară cuvântul Domnului, nu vom fi înşelaţi.

Citiţi relatarea de mai jos a vârstnicului M. Russell Ballard, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli. Marcaţi acele părţi din relatare care ilustrează principiul
învăţat din Joseph Smith – Matei 1:37.

„Unul dintre misionarii mei buni, care a slujit împreună cu mine când am fost
preşedinte de misiune în Toronto [Canada], a venit în vizită după câţiva ani. L-am
întrebat: «Dragă vârstnic, cu ce te pot ajuta?».

«Preşedinte», a răspuns el, «cred că îmi pierd mărturia».

Nu-mi venea să cred. L-am întrebat cum era posibil.

«Pentru prima oară, am citit nişte materiale anti-mormone», a spus el. «Am câteva întrebări la
care nimeni nu îmi răspunde. Sunt confuz şi cred că îmi pierd mărturia»” („When Shall These
Things Be?”, Ensign, dec. 1996, p. 60).

Aţi avut parte, voi sau cineva pe care-l cunoaşteţi, de ceva asemănător cu ceea ce a
trăit acest fost misionar? Ce sfat i-aţi da cuiva în această situaţie? De ce?
____________________

Vârstnicul Ballard a continuat:

„L-am întrebat care erau întrebările lui şi el mi le-a spus. Erau lucrurile standard cu care se
încearcă discreditarea Bisericii, însă am dorit puţin timp pentru a aduna materiale, astfel încât
să-i pot oferi răspunsuri potrivite. Aşadar, am stabilit o întâlnire 10 zile mai târziu şi i-am spus că
îi voi răspunde la fiecare dintre întrebări. În timp ce pleca, l-am oprit.

«Dragă vârstnic, astăzi, aici, mi-ai adresat multe întrebări», i-am spus. «Am şi eu o întrebare
pentru tine.»

«Da, preşedinte?»

«Cât timp a trecut de când ai citit Cartea lui Mormon?», l-am întrebat.
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Şi-a închis ochii. Pentru un timp, a privit în pământ. Apoi s-a uitat la mine. «A trecut mult timp,
preşedinte», a mărturisit el.

«Bine», am zis eu. «Tu mi-ai dat o însărcinare. Ar fi cinstit să îţi dau şi eu una. Vreau să-mi
promiţi că vei citi din Cartea lui Mormon cel puţin o oră în fiecare zi, de acum până la
următoarea noastră întâlnire.» El a consimţit.

După zece zile, s-a întors în biroul meu, iar eu eram pregătit. Mi-am scos hârtiile pentru a începe
să-i răspund la întrebări, dar m-a oprit.

«Preşedinte», a spus el, «nu mai este nevoie!». Apoi, mi-a explicat: «Ştiu că scriptura Cartea lui
Mormon este adevărată! Ştiu că Joseph Smith este un profet al lui Dumnezeu».

«Ei bine, acest lucru este minunat!», i-am spus. «Dar oricum vei primi răspunsuri la întrebările
tale. Am lucrat mult timp la ele, deci stai jos şi ascultă.»

Aşadar, am răspuns la toate întrebările lui şi, apoi, l-am întrebat: «Dragă vârstnic, ce ai învăţat
din această situaţie?».

Iar el a spus: «Să-i oferim Domnului la fel de mult timp»” („When Shall These Things
Be?”, p. 60).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un mod prin care puteţi
şi mai bine „păstra ca pe o comoară cuvântul [Domnului]” (Joseph

Smith – Matei 1:37).

Să păstrăm ca pe o comoară cuvântul Domnului ne ajută să evităm să fim înşelaţi şi
revelaţia din zilele noastre ne avertizează să „[stăm] în locuri sfinte şi [să nu ne
clintim] până când vine ziua Domnului” (D&L 87:8). Pe lângă faptul de a studia
scripturile pentru a ne ajuta să păstrăm cuvântul Domnului ca pe o comoară, putem
primi cuvintele lui Dumnezeu stând sau fiind în locuri sfinte precum temple şi
capele şi lucrând pentru a face din căminele noastre locuri sfinte. Gândiţi-vă cum
vă poate ajuta faptul de a fi în aceste locuri să învăţaţi doctrină adevărată şi să
evitaţi să fiţi înşelaţi.

Joseph Smith – Matei 1:38-55
Isus îi instruieşte pe ucenicii Săi cu privire la faptul de a fi pregătiţi pentru a Doua
Sa Venire
Salvatorul Şi-a terminat cuvântarea instruindu-i pe ucenicii Săi cum să păstreze
cuvântul Său ca pe o comoară şi cum să se pregătească pentru a Doua Sa Venire.

În căsuţele din tabelul de mai jos, desenaţi trei desene simple care ilustrează
exemplele pe care Salvatorul le-a folosit pentru a propovădui despre pregătirea
pentru a Doua Sa Venire. Apoi, sub fiecare desen, scrieţi un adevăr pe care l-aţi
identificat despre pregătirea pentru a Doua Venire.

Joseph Smith – Matei 1:38-39 Joseph Smith – Matei 1:40-43

Joseph Smith – Matei 1:46-47 Joseph Smith – Matei 1:48-54

Din aceste exemple învăţăm că, doar Tatăl Ceresc ştie când va avea loc a Doua
Venire a Salvatorului şi dacă suntem atenţi la semne şi ne supunem
poruncilor Domnului, vom fi pregătiţi pentru a Doua Venire a Salvatorului.
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Recapitulaţi adevărurile identificate în Joseph Smith – Matei şi gândiţi-vă la modul
în care aceste adevăruri vă ajută la răspunsurile pentru întrebările pe care le-aţi
notat la începutul lecţiei.

Unul dintre cele mai bune moduri de a ne pregăti pentru a Doua Venire a lui Isus
Hristos este acela de a urma învăţăturile profeţilor şi apostolilor Săi din zilele
noastre. Aveţi în vedere 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 Domnul – prin moartea noastră prematură sau prin venirea Sa neaşteptată –
ce am face astăzi? Ce mărturisiri am face? Ce lucruri am înceta să facem? Ce
socoteli am avea de încheiat? Pe cine am ierta? Ce mărturii am depune?

Dacă am putea face aceste lucruri atunci, de ce nu le-am face acum? („Pregătirea
pentru a Doua Venire”, Ensign sau Liahona, mai 2004, p. 9).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Dacă ar fi să-L întâlniţi mâine pe Salvator, ce aţi

schimba astăzi?

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Joseph Smith – Matei; Matei 24 şi am încheiat această lecţie în data
de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 6: ZIUA 3

Matei 25
Introducere
În timp ce Isus Hristos îi învăţa, în particular, pe ucenicii Săi pe Muntele Măslinilor,
despre a Doua Sa Venire, El a spus pilda celor zece fecioare şi pilda talanţilor. El a
explicat, de asemenea, că, atunci când Se va întoarce, va separa pe cei neprihăniţi
de cei ticăloşi.

Matei 25:1-13
Isus Hristos propovăduieşte pilda celor zece fecioare
Imaginaţi-vă cum v-aţi simţi dacă aţi fi fost tânărul din relatarea de mai jos spusă
de vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, care l-a
auzit pe acest tânăr care s-a întors din misiune împărtăşind o experienţă personală
în cadrul unei adunări de mărturii.

„El… a relatat… întoarcerea acasă de la o întâlnire pe care o avusese la scurt
timp după ce fusese rânduit vârstnic la vârsta de 18 ani. La acea întâlnire, se
întâmplase ceva de care nu era mândru. Nu a intrat în detalii şi nici nu ar fi
trebuit să facă acest lucru în public. Nu cunosc nici acum natura incidentului, dar
a fost destul de însemnată pentru el încât să-i afecteze starea de spirit şi
respectul de sine.

În timp ce stătea în maşină, pe aleea din faţa casei lui, gândindu-se la lucrurile care se
întâmplaseră şi având sincere păreri de rău, mama sa, care nu era membră, a ieşit alergând din
casă, îndreptându-se direct spre maşină. Într-o clipă, i-a povestit că fratele lui mai mic căzuse în
casă, se lovise puternic la cap şi avea un fel de criză sau convulsii. Tatăl, care nu era nici el
membru, chemase ambulanţa, dar avea să treacă ceva timp până la sosirea ajutorului.

«Vino şi fă ceva», a strigat ea. «Nu este ceva ce faceţi în Biserica voastră în momente ca acesta?
Ai preoţia lor. Vino şi fă ceva» …

În acea seară în care cineva foarte drag lui a avut nevoie de credinţa şi tăria lui, acest tânăr băiat
nu l-a putut ajuta. Date fiind sentimentele cu care tocmai se luptase şi compromisul pe care
simţea că tocmai îl făcuse – oricare a fost acela – nu se putea prezenta în faţa Domnului şi cere
binecuvântarea care era necesară” („Încrederea pe care ţi-o dă demnitatea”, Liahona, apr. 2014,
p. 58-59).

La ce v-aţi gândi dacă aţi fi fost tânărul în acea situaţie? De ce este important să fim
întotdeauna pregătiţi? ____________________

Matei 25 este continuarea învăţăturilor Salvatorului de pe Muntele Măslinilor şi
include trei pilde despre pregătire care ne învaţă cum să fim pregătiţi pentru a-L
întâlni pe Domnul când va veni din nou.

În timp ce se aflau pe Muntele Măslinilor, Isus Hristos i-a învăţat pe ucenicii Săi
despre a Doua Sa Venire (vezi Matei 24). Prin intermediul pildei celor zece fecioare,
Isus ne-a învăţat că trebuie să ne pregătim pentru a Doua Sa Venire.
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Citiţi Matei 25:1-4 şi identificaţi
componentele principale ale pildei.
Puteţi marca ceea ce aflaţi.

Potrivit obiceiurilor de nuntă iudaice,
mirele, „însoţit de prietenii săi
apropiaţi, se duceau noaptea la casa
miresei. După finalizarea ceremoniei de
nuntă, nuntaşii se duceau la casa
mirelui pentru un ospăţ. Din partea
invitaţilor care se alăturau procesiunii se aştepta să-şi ducă propriile candele sau
torţe” pentru a indica faptul că făceau parte dintre nuntaşi şi pentru a adăuga
lumină şi frumuseţe evenimentului (New Testament Student Manual [manual al
Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 78).

Citiţi restul pildei din Matei 25:5-13 şi aflaţi ce au făcut cele cinci fecioare înţelepte
şi ce au făcut cele cinci fecioare nechibzuite.

În loc să citiţi Matei 25:5-13, puteţi viziona un fragment din prezentarea
video „They That Are Wise (Cei care sunt înţelepţi)” (de la minutul 0:00 la

minutul 5:46), care ilustrează pilda celor zece fecioare. Această prezentare video
este disponibilă pe LDS.org. În timp ce vizionaţi prezentarea video, fiţi atenţi la ce
au făcut cele cinci fecioare înţelepte şi la ce au făcut cele cinci fecioare nechibzuite.

Gândiţi-vă la următoarele componente ale pildei şi scrieţi ce credeţi că reprezintă
fiecare componentă:

Mirele ____________________

Fecioarele înţelepte ____________________

Fecioarele nechibzuite ____________________

Candele ____________________

Untdelemn ____________________

Expresiile „fiindcă mirele zăbovea” (Matei 25:5) şi „la miezul nopţii, s-a auzit o
strigare” (Matei 25:6) se referă la a Doua Venire a lui Isus Hristos. Cugetaţi asupra
lucrurilor pe care le puteţi învăţa despre a Doua Venire din aceste expresii. Puteţi
scrie Isus Hristos pe marginea paginii, lângă versetele 5-6.

Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a învăţat
pe cine reprezintă cele zece fecioare: „Cele zece fecioare reprezintă, în mod
evident, membrii Bisericii lui Hristos, căci ele, toate, au fost invitate la nuntă şi
toate ştiau ce era necesar pentru a fi primite atunci când mirele urma să
sosească. Dar numai jumătate dintre ele au fost gata când el a venit” („Pregătire
pentru a Doua Venire”, Ensign sau Liahona, mai 2004, p. 8).

Puteţi scrie Membrii Bisericii pe marginea paginii, lângă Matei 25:1-2.
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Treceţi în revistă Matei 25:8-9 şi gândiţi-vă de ce fecioarele înţelepte nu au dat din
untdelemnul lor fecioarelor nechibzuite. Preşedintele Spencer W. Kimball ne-a
învăţat ce poate reprezenta untdelemnul şi de ce nu poate fi împărtăşit:

„Acest lucru nu era egoism sau lipsă de bunătate. Tipul de untdelemn care este
necesar pentru a lumina calea şi a dobândi cunoaştere nu se poate împărtăşi.
Cum poate cineva să împărtăşească supunerea faţă de principiul zeciuielii – un
sentiment de pace care vine ca urmare a faptului de a trăi în neprihănire sau o
acumulare de cunoştinţe? Cum poate cineva să împărtăşească mărturie sau
credinţă? Cum poate să împărtăşească atitudini sau castitate ori experienţa unei

misiuni? Cum poate cineva să împărtăşească privilegiile oferite de templu? Fiecare trebuie să
dobândească acel untdelemn pentru sine …

În pildă, untdelemnul poate fi cumpărat de la piaţă. În viaţa noastră, untdelemnul necesar
pregătirii se adună picătură cu picătură ca urmare a unui mod de viaţă neprihănit… Fiecare gest
de devotament şi supunere este o picătură adăugată rezervei noastre” (Faith Precedes the
Miracle [1972], p. 255-256).

1. Gândiţi-vă ce reprezintă untdelemnul din pildă. În jurnalul pentru
studiul scripturilor, faceţi o listă cu gesturi de devotament şi

supunere care pot completa fraza de mai jos: Potrivit celor spuse de preşedintele
Spencer W. Kimball, unele dintre lucrurile pe care untdelemnul din pildă le poate
reprezenta sunt…

Ceea ce urmează este unul dintre adevărurile pe care le putem învăţa din această
pildă şi din comentariile preşedintelui Kimball: Nu putem împrumuta pregătire
spirituală de la alţii. Pregătirea spirituală include mărturie, convertire, credinţă şi
alte daruri care vin, în mod personal, prin intermediul Duhului Sfânt.

Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat:

„Doresc acum să folosesc una dintre numeroasele interpretări posibile ale pildei
celor zece fecioare pentru a scoate în evidenţă relaţia dintre mărturie şi
convertire. Zece fecioare, dintre care cinci erau înţelepte şi cinci nechibzuite, şi-au
luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Vă rog să vă imaginaţi
candelele folosite de fecioare ca fiind candela mărturiei. Fecioarele nechibzuite
şi-au luat candelele mărturiei, dar nu au luat untdelemn cu ele. Imaginaţi-vă că

untdelemnul descris este untdelemnul convertirii …

Au fost cele cinci fecioare înţelepte egoiste şi nedoritoare să împartă sau exprimau ele corect
faptul că untdelemnul convertirii nu poate fi împrumutat? Este posibil ca tăria spirituală care
rezultă în urma supunerii constante faţă de porunci să fie dată unei alte persoane? Este posibil ca
acea cunoaştere dobândită prin studiu sârguincios şi prin cugetarea asupra scripturilor să-i fie
dată unei persoane nevoiaşe din punct de vedere spiritual? Este posibil ca pacea pe care
Evanghelia o oferă unui sfânt din zilele din urmă credincios să fie transferată unei persoane care
trece prin adversităţi sau încercări grele? Răspunsul clar la fiecare dintre aceste întrebări este nu.

Aşa cum au subliniat în mod corect şi fecioarele înţelepte, fiecare dintre noi trebuie «[să ne
cumpărăm]». Aceste femei inspirate nu descriau un schimb comercial; de fapt, ele accentuează
responsabilitatea noastră individuală de a ne păstra aprinsă candela mărturiei şi de a ne procura
o rezervă suficientă din untdelemnul convertirii. Acest untdelemn preţios este obţinut picătură cu
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picătură − «rând pe rând [şi] precept după precept» (2 Nefi 28:30), cu răbdare şi stăruinţă. Nu
există scurtături; nu există pregătiri de ultim moment.

«De aceea, fiţi credincioşi, rugaţi-vă totdeauna, ţinând lămpile pregătite şi aprinse şi
untdelemnul cu voi, pentru a fi gata la venirea Mirelui» (D&L 33:17)” („Convertiţi la Domnul”,
Ensign sau Liahona, nov. 2012, p. 109).

Urmează un alt adevăr pe care îl putem învăţa din pildă: Ne pregătim pentru a
Doua Venire având o mărturie mai mare şi fiind mai convertiţi prin
intermediul neprihănirii noastre zilnice.

2. În jurnalul pentru
studiul scripturilor,

desenaţi o candelă mare. Ţinând
cont de faptul că untdelemnul din
această pildă reprezintă pregătirea
pentru a Doua Venire a lui Isus
Hristos, creaţi o listă în interiorul
candelei cu moduri prin care vă puteţi adăuga „undelemn” în „candelă” Dacă
este posibil, împărtăşiţi-vă ideile membrilor familiei sau prietenilor şi întrebaţi-i
ce v-ar sugera să mai adăugaţi în listă.

Pentru a înţelege alte moduri în care puteţi strânge untdelemn, picătură cu
picătură, printr-un mod de viaţă neprihănit, puteţi să vizionaţi restul

prezentării video „They That Are Wise (Cei care sunt înţelepţi)” (de la minutul 5:46
la minutul 8:44). În timp ce vizionaţi prezentarea video, adăugaţi idei în lista din
jurnalul vostru pentru studiul scripturilor.

În revelaţia din zilele noastre, Domnul ne-a confirmat că „în ziua aceea [a Doua
Venire], când Eu voi veni în slava Mea, se va împlini pilda pe care am spus-o cu
privire la cele zece fecioare” (D&L 45:56).

Citiţi Matei 25:10-12 şi aflaţi ce le-a spus mirele fecioarelor nechibzuite. Poate fi util
să ştim că Traducerea Bibliei de Joseph Smith clarifică faptul că mirele a spus: „Voi
nu mă cunoaşteţi” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei 25:11).

Ce ne spune afirmaţia „voi nu mă cunoaşteţi” despre cele cinci fecioare
nechibzuite? Care este diferenţa dintre faptul de a-L cunoaşte pe Domnul şi cel de a
auzi despre El? (Vezi Ioan 17:3).

Din aceste versete, învăţăm că, pentru a fi pregătiţi pentru venirea Domnului şi
pentru a fi demni să rămânem în prezenţa Sa, trebuie să ajungem să-L
cunoaştem.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. În ce moduri aţi ajuns să-L cunoaşteţi mai bine pe Salvator?

b. Cum poate faptul de a-L cunoaşte pe Salvator să vă influenţeze pregătirea
spirituală pentru a Doua Sa Venire?
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Continuând povestirea de la începutul lecţiei – despre tânărul deţinător al preoţiei
care nu era pregătit într-un moment în care era nevoie de el – vârstnicul Holland a
explicat că tânărul a fugit la locuinţa unui bărbat mai în vârstă, din episcopia sa,
care locuia pe aceeaşi stradă. Bărbatul mai în vârstă i-a dat fratelui mai mic o
binecuvântare care i-a stabilizat starea până la sosirea ambulanţei. Vârstnicul
Holland a continuat:

„Apoi, fostul misionar despre care vorbesc a spus: «Nicio persoană care nu s-a
confruntat cu ce m-am confruntat eu în seara aceea nu va cunoaşte vreodată
ruşinea şi tristeţea pe care le-am avut în suflet pentru că nu m-am simţit demn să
folosesc preoţia pe care o deţineam. Amintirea este cu atât mai dureroasă pentru
mine cu cât cei care au avut nevoie de mine au fost fratele meu mai mic şi iubiţii
mei părinţi care erau atât de înspăimântaţi şi care aveau dreptul să aştepte mai

mult de la mine. Dar, astăzi, stând în faţa dumneavoastră, vă pot spune un lucru», a spus el. «Nu
sunt perfect dar, din acea noapte, nu am mai făcut niciodată nimic ce m-ar putea împiedica să
mă prezint în faţa Domnului cu încredere şi să-I cer ajutorul când este necesar. Demnitatea
personală este o luptă în această lume în care trăim», a mai spus el, «dar este o luptă pe care o
câştig. Am simţit degetul condamnării îndreptat spre mine o dată în viaţa mea şi nu intenţionez
să-l mai simt vreodată dacă pot să fac ceva pentru a împiedica acest lucru. Şi, desigur», a
concluzionat el, «pot să fac totul pentru a-l împiedica» („Încrederea pe care ţi-o dă demnitatea”,
p. 59).

Gândiţi-vă ce trebuie să faceţi pentru a fi pregătiţi spiritual pentru venirea
Domnului. Puteţi să încercuiţi una sau două acţiuni pe care le-aţi enumerat pe
desenul vostru care reprezintă o candelă şi să stabiliţi un obiectiv de a acţiona în
moduri care să vă sporească pregătirea spirituală.

Matei 25:14-46
Isus Hristos le propovăduieşte ucenicilor Săi pilda talanţilor şi pilda oilor şi caprelor
Dacă părinţii voştri ar intra în încăpere şi v-ar da o sumă mare de bani, ce aţi face
cu ea?

În timp ce Salvatorul a continuat să-i înveţe pe ucenicii Săi despre a Doua Sa
Venire, El a spus pilda talanţilor. În această pildă, un om care urma să plece într-o
călătorie le-a dat bani la trei dintre robii săi: cinci talanţi primului rob, doi talanţi
celui de-al doilea rob şi un talant celui de-al treilea. (Talantul este o sumă de bani.)

Citiţi Matei 25:16-18 şi aflaţi ce au făcut
robii cu banii lor.

În Matei 25:19-23, aflăm că, atunci când
stăpânul s-a întors, el i-a rugat pe robii
săi să spună ce au făcut cu banii lor.
Robul cu cinci talanţi şi cel cu doi talanţi
au folosit talanţii pentru a dubla banii
stăpânului lor. Dar slujitorul cu un
talant l-a ascuns şi, în consecinţă, nu a
avut niciun câştig pe care să-l dea
stăpânului său.
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Citiţi Matei 25:24-25 şi aflaţi de ce a ascuns robul talantul.

În această pildă, talanţii pot fi asemănaţi cu darurile şi abilităţile pe care Domnul ni
le-a dat. Teama ne poate împiedica să folosim darurile şi abilităţile pe care
Domnul ni le-a dat.

Ce credeţi că se întâmplă dacă nu ne dezvoltăm darurile şi abilităţile din
cauza fricii?

Citiţi Matei 25:26-30 şi aflaţi ce s-a întâmplat cu robul netrebnic.

Un adevăr pe care îl putem învăţa din această pildă este că, dacă nu ne dezvoltăm
şi nu ne folosim darurile spirituale pentru a face bine, atunci le vom pierde.

Gândiţi-vă la unele moduri prin care vă puteţi folosi darurile şi abilităţile pentru a
avansa lucrarea Domnului. Un talant pe care îl puteţi folosi este mărturia voastră
(vezi D&L 60:2-3). Aveţi în vedere să faceţi un plan de a folosi şi de a dezvolta cu
credinţă darurile şi abilităţile voastre.

Din Matei 25:31-46, învăţăm că, la a
Doua Sa Venire, Isus va separa pe cei
neprihăniţi de cei ticăloşi în acelaşi mod
în care un păstor separă oile de capre.
Cum îi va deosebi Domnul pe cei
care-L iubesc (oile) de cei care nu-L
iubesc (caprele)?

Citiţi Matei 25:40 şi aflaţi ce ne-a
învăţat Salvatorul despre cum să ne
arătăm dragostea faţă de El.

Din acest verset, învăţăm că, atunci când îi iubim şi le slujim altora, ne arătăm
dragostea faţă de Domnul.

Pentru a înţelege mai bine cum ne arătăm dragostea faţă de Domnul
iubindu-i şi slujindu-le altora, vizionaţi prezentarea video „The Coat

(Paltonul)”, care prezintă un eveniment din copilăria preşedintelui Heber J. Grant.
În timp ce vizionaţi, aflaţi cui slujeau, fiecare în parte, băiatul şi mama lui.

Cugetaţi la modul în care i-aţi tratat pe alţii în ultimele 24 de ore. Gândiţi-vă la
dacă aţi alege să acţionaţi diferit dacă v-aţi afla în viitor într-o situaţie
asemănătoare. În următoarele 24 de ore, căutaţi ocazii de a urma îndemnurile
Duhului Sfânt şi de a le sluji altora.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 25 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 6: ZIUA 4

Matei 26:1-30
Introducere
Cu două zile înainte de Paşte, Iuda a conspirat cu acei conducători iudei care
doreau să-L omoare pe Isus. În seara de Paşte, Isus a instituit împărtăşania.

Matei 26:1-16
Iuda conspiră cu acei conducători iudei care doresc să-L omoare pe Isus
Aţi văzut vreodată un film sau aţi citit vreodată o povestire în care cineva a fost
trădat? De ce a fost trădată acea persoană? Cum v-aţi simţi dacă aţi fi trădaţi de un
prieten apropiat? În timp ce citiţi despre ultimele ore din viaţa lui Isus Hristos,
amintiţi-vă că El a fost trădat de un prieten apropiat.

Pentru israeliţii din vechime, săptămâna
Paştelui era una dintre cele mai
importante săptămâni din an.
„Sărbătorirea Paştelui a fost instituită
[pe vremea lui Moise] pentru a-i ajuta
pe copiii lui Israel să-şi amintească de
momentul în care îngerul nimicitor a
trecut pe lângă casele lor şi i-a scăpat de
egipteni [vezi Exodul 12:21-28;
13:14-15].” Ca parte a Paştelui, israeliţii
sacrificau un miel şi îşi stropeau stâlpii
uşilor cu sângele lui. „Mieii fără de pată,
al căror sânge era folosit ca semn de
salvare al Israelului în vechime, Îl
simbolizează pe Isus Hristos, Mielul lui
Dumnezeu, a Cărui jertfă a mântuit
întreaga omenire” (Ghid pentru
scripturi, „Paşte”, scriptures.lds.org).

Citiţi Matei 26:1-2 şi aflaţi ce a spus Isus
Hristos că urma să se întâmple
după Paşte.

Apoi, citiţi Matei 26:3-5 şi aflaţi cine elabora un plan pentru a-L omorî pe Isus în
acea perioadă.

De ce au hotărât cărturarii şi preoţii cei mai de seamă să aştepte până după Paşte
pentru a-L omorî pe Isus?

În Matei 26:6-13 citim că, în timp ce Isus Se afla în Betania, o femeie a venit la El şi
L-a uns cu un mir foarte scump, ca un fel de recunoaştere a morţii şi înmormântării
Sale iminente. Unii dintre ucenicii Săi, inclusiv Iuda, unul dintre cei Doisprezece
Apostoli şi trezorier al grupului, şi-au exprimat nemulţumirea spunând că mirul
respectiv ar fi trebuit vândut pentru a-i ajuta pe cei săraci. Totuşi, Iuda nu era cu
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adevărat îngrijorat pentru cei săraci, căci el era un hoţ care dorea banii pentru el
(vezi Ioan 12:4-6).

Citiţi Matei 26:14-16 şi aflaţi ce a făcut Iuda după ce Salvatorul l-a dojenit pentru că
s-a plâns.

Observaţi cât a primit Iuda, ca plată, pentru că L-a trădat pe Isus. „Potrivit legii lui
Moise, treizeci de sicli de argint reprezentau despăgubirea pe care o primea un
stăpân pentru moartea vreunui sclav de-al său (vezi Exodul 21:32)… Preţul trădării
reflectă cât de mult L-au desconsiderat Iuda şi preoţii cei mai de seamă pe
Salvator” (New Testament Student Manual [manual al Sistemului Educaţional al
Bisericii, 2014], p. 81). Aceasta a împlinit, de asemenea, o profeţie din Vechiul
Testament despre faptul că Salvatorul avea să fie vândut (vezi Zaharia 11:12).

Matei 26:17-25
Isus şi ucenicii Săi servesc masa de Paşte
Gândiţi-vă la ultima dată când v-aţi
uitat într-o oglindă. Care sunt unele
dintre modurile în care oglinzile ne pot
fi utile?

Citiţi declaraţia de mai jos a
preşedintelui Dieter F. Uchtdorf, din
Prima Preşedinţie, şi căutaţi şi marcaţi
de ce este important să ne putem vedea
clar pe noi înşine, tot aşa cum
Dumnezeu ne vede:

„Niciunuia dintre noi nu-i place să admită când se abate de la calea cea dreaptă.
Adesea, încercăm să evităm să ne uităm adânc în sufletul nostru şi să ne
înfruntăm slăbiciunile, limitele şi temerile. Prin urmare, când ne examinăm viaţa,
ne uităm prin filtrul opiniilor, scuzelor şi poveştilor pe care ni le spunem pentru a
justifica gânduri şi fapte necorespunzătoare.

Însă faptul de a ne putea vedea clar pe noi înşine este vital pentru creşterea şi
bunăstarea noastră spirituală. Dacă slăbiciunile şi defectele noastre rămân ascunse în întuneric,
atunci puterea mântuitoare a Salvatorului nu le poate vindeca şi transforma în puncte forte …

Deci, cum putem face ca lumina pură a adevărului lui Dumnezeu să strălucească în sufletul
nostru şi să ne vedem aşa cum El ne vede?

Permiteţi-mi să vă sugerez că scripturile sfinte şi cuvântările rostite în cadrul conferinţei generale
sunt o oglindă eficientă în care ne putem uita pentru autoexaminare” („Nu cumva sunt eu,
Doamne?” Ensign sau Liahona, nov. 2014, p. 58).

Gândiţi-vă la felul în care scripturile şi cuvântările rostite în cadrul conferinţei
generale pot fi ca o oglindă care ne ajută să vedem aspecte pe care trebuie să le
îmbunătăţim în viaţa noastră.

În timp ce studiaţi Matei 26:17-25, căutaţi un principiu care vă poate ajuta să vă
recunoaşteţi slăbiciunile şi să lucraţi pentru a le birui.
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În Matei 26:17-19 citim că Isus le-a spus ucenicilor Săi să asigure o încăpere, în
Ierusalim, în care urmau să servească masa de Paşte.

Citiţi Matei 26:20-21 şi aflaţi ce le-a spus Isus apostolilor Săi în timpul mesei
de Paşte.

Dacă aţi fi fost acolo, la ce v-aţi fi gândit după ce Isus a spus aceasta?

Citiţi Matei 26:22 şi căutaţi întrebarea pe care apostolii I-au adresat-o lui Isus.

Ce vă învaţă întrebarea „Nu cumva sunt eu, Doamne?” despre cei unsprezece
apostoli credincioşi?

Un principiu pe care îl putem învăţa din această relatare este că, atunci când
ucenicii lui Isus Hristos aud cuvintele Domnului, ei îşi examinează viaţa
pentru a vedea cum li se aplică.

Preşedintele Uchtdorf ne-a spus următoarele despre această relatare:

„Ucenicii nu s-au îndoit de adevărul spuselor [lui Isus]. Nu s-au uitat împrejur, nu
au arătat spre altcineva şi nici nu au întrebat: «Este el?» …

Mă întreb ce am face fiecare dintre noi dacă Salvatorul ne-ar adresa acea
întrebare. Ne-am uita la cei din jurul nostru şi ne-am spune în inimă: «Probabil că
El vorbeşte despre fratele Johnson. Am avut mereu îndoieli în ceea ce-l priveşte»
sau «Mă bucur că fratele Brown este aici. El chiar are nevoie să audă aceasta»?

Sau ne-am gândi, asemenea acelor ucenici din vechime, la noi înşine şi am adresa acea întrebare
profundă: «Nu cumva sunt eu?»” („Nu cumva sunt eu, Doamne?”, p. 56).

Aţi fost vreodată ispitiţi să desconsideraţi cuvintele Domnului şi să presupuneţi că
ele sunt adresate altcuiva? Citiţi declaraţia de mai jos şi fiţi atenţi la ce ne-a invitat
preşedintele Uchtdorf să facem când auzim cuvintele Domnului:

„În aceste cuvinte simple, «Nu cumva sunt eu, Doamne?», găsim începutul înţelepciunii şi calea
către convertirea personală şi schimbarea trainică …

Trebuie să ne lăsăm mândria deoparte, să privim dincolo de vanitatea noastră şi, cu umilinţă, să
întrebăm: «Nu cumva sunt eu, Doamne?».

Şi, dacă se întâmplă ca răspunsul Domnului să fie: «Da, fiul Meu, sunt lucruri pe care trebuie să
le îmbunătăţeşti, probleme pe care Eu te pot ajuta să le depăşeşti», mă rog ca noi să acceptăm
acest răspuns, să ne recunoaştem cu umilinţă păcatele şi defectele şi, apoi, să ne schimbăm stilul
de viaţă devenind soţi mai buni, taţi mai buni, fii mai buni” („Nu cumva sunt eu, Doamne?”, p.
56, 58).

1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi despre un
moment în care aţi fost binecuvântaţi pentru că aţi pus în practică,

în viaţa voastră, cuvintele Domnului. Apoi, scrieţi un obiectiv specific cu privire
la ceea ce veţi face pentru a vă examina mai bine viaţa ori de câte ori auziţi sau
citiţi cuvintele Domnului.
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Citiţi Matei 26:23-25 şi căutaţi răspunsul Salvatorului la întrebarea adresată de
apostoli. Imediat după ce Isus l-a identificat pe Iuda ca fiind cel care avea să-L
vândă, Iuda a plecat (vezi Ioan 13:30).

Matei 26:26-30
Isus Hristos instituie împărtăşania în timpul Paştelui
După ce Salvatorul a servit masa de Paşte împreună cu apostolii Săi, El a instituit
rânduiala împărtăşaniei.

Gândiţi-vă cum aţi răspunde la
următoarele întrebări: Ce ai făcut când
ai luat ultima dată din împărtăşanie? La
ce te-ai gândit? Cum te-ai simţit?

Citiţi Matei 26:26-29 şi aflaţi ce a făcut
Domnul cu pâinea şi conţinutul
paharului.

Prin intermediul acestor versete
învăţăm că, simbolurile împărtăşaniei
reprezintă trupul şi sângele lui Isus
Hristos, pe care le-a sacrificat pentru noi.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith oferă mai multă înţelegere cu privire la Matei
26:26-28. Citiţi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei 26:24-25 (în Ghid pentru
scripturi).

Observaţi schimbările inspirate făcute. Cum ne ajută ele să înţelegem unul dintre
scopurile importante ale împărtăşaniei?

Prin intermediul acestor schimbări inspirate învăţăm că, Isus Hristos a instituit
împărtăşania ca noi să ne amintim de El şi de ispăşirea Lui pentru păcatele
noastre.

Dacă este posibil, vizionaţi prezentarea video „Always Remember Him
(Să-şi amintească totdeauna de El)” (5:28) pentru a înţelege şi mai bine

scopul şi importanţa împărtăşaniei. În această prezentare video, vârstnicul Jeffrey R.
Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, explică faptul că scopul
împărtăşaniei este acela de a ne aminti de Isus Hristos şi de sacrificiul Său ispăşitor.
Această prezentare video este disponibilă pe LDS.org.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Cum v-au fost influenţate sentimentele şi experienţele pe care le-aţi avut în
timp ce aţi luat din împărtăşanie de încercarea de a vă aminti de Salvator şi
de ispăşirea Sa?

b. Care sunt unele dintre lucrurile care ne pot distrage atenţia în timpul
administrării împărtăşaniei?

c. Cum ne poate ajuta evitarea acestor distrageri, în timpul împărtăşaniei, să
avem parte de o experienţă mult mai spirituală?
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d. Care sunt unele dintre lucrurile pe care le puteţi face, în timpul adunării de
împărtăşanie, pentru a vă concentra atenţia asupra Salvatorului şi a
semnificaţiei acestei rânduieli şi pentru a vă aduce aminte de El de-a lungul
săptămânii?

Potrivit celor relatate în Matei 26:27-28, ce ne permite vărsarea sângelui lui Hristos
să primim atunci când luăm din împărtăşanie?

Simplul fapt de a mânca din pâine şi de a bea din apă în cadrul împărtăşaniei nu ne
face automat demni să primim iertare pentru păcatele noastre. Trebuie să exercităm
credinţă în Isus Hristos, să ne pocăim şi să luăm din împărtăşanie cu intenţie
adevărată amintindu-ne întotdeauna de El şi străduindu-ne să ţinem poruncile
Sale. Când luăm din împărtăşanie fiind demni, ne înnoim legămintele pe care
le-am făcut la botez.

Puteţi scrie următorul principiu pe marginea scripturilor voastre: Când ne pocăim
şi luăm din împărtăşanie cu intenţie adevărată, putem primi iertare pentru
păcatele noastre.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum veţi pune în
practică adevărurile despre împărtăşanie pe care le-aţi identificat în

Matei 26:26-30.

Recitiţi Matei 26:29 şi aflaţi când a spus Salvatorul că va fi următoarea dată când El
va lua din împărtăşanie.

„După cum este consemnat în Matei 26:29, Salvatorul le-a spus ucenicilor Săi că nu va bea din
rodul viţei până când îl va bea cu ei în împărăţia Tatălui Său. Astfel, împărtăşania nu
simbolizează doar ispăşirea Salvatorului, ci şi anticiparea momentului în care El Se va întoarece,
în slavă, pe pământ (vezi 1 Corinteni 11:26).

În zilele din urmă, Domnul i-a revelat profetului Joseph Smith detaliile acelei ocazii viitoare când
El va bea rodul viţei pe pământ. După cum este consemnat în Doctrină şi legăminte 27, Domnul a
revelat că va lua din nou din împărtăşanie, pe pământ, împreună cu ucenicii Săi, printre care se
vor număra mulţi profeţi din vechime, precum Moroni, Elias, Ioan Botezătorul, Ilie, Avraam, Isaac,
Iacov, Iosif care a fost vândut în Egipt, Petru, Iacov şi Ioan «şi, de asemenea, cu Mihail, ori Adam,
strămoşul tuturor» (vezi D&L 27:4-14). Ucenicii Domnului sunt «toţi cei pe care Tatăl Meu Mi i-a
dat din lume» (D&L 27:14). Aceasta înseamnă că, dacă rămânem fideli şi credincioşi legămintelor
pe care le-am făcut şi îndurăm până la sfârşit, ne vom putea număra printre cei care vor lua
atunci din simbolurile împărtăşaniei cu Salvatorul” (New Testament Student Manual, p. 83-84).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 26:1-30 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 7: ZIUA 1

Matei 26:31-75
Introducere
În Grădina Ghetsimani, Isus Hristos a început să ia asupra Sa păcatele tuturor
oamenilor, ca parte a ispăşirii Sale. Iuda L-a vândut pe Isus conducătorilor iudei.
După aceea, Isus a fost judecat, ilegal, de către Caiafa, marele preot, unde I s-au
adus acuzaţii neadevărate. Între timp, Petru L-a tăgăduit pe Salvator de trei ori
înaintea celor care l-au identificat ca fiind unul dintre ucenicii lui Hristos.

Matei 26:31-46
Isus Hristos suferă în Grădina
Ghetsimani
Gândiţi-vă la următorul scenariu: Încă
din copilărie, un tânăr băiat a fost
învăţat că, a sluji în misiune cu timp
deplin, este o responsabilitate a
preoţiei. Adolescent fiind, el simte că ar
trebui să slujească în misiune, însă ezită
să-şi ia angajamentul că se va duce. El
este mai interesat de alte lucruri şi îşi
face griji că misiunea îl va împiedica să
aibă parte de acele experienţe.

În ce alte situaţii ar putea dorinţele
tinerilor şi tinerelor să difere de ceea ce
doreşte Tatăl Ceresc ca ei să facă?

Gândiţi-vă la momente în care vi s-a părut greu să vă supuneţi voinţei Tatălui
Ceresc. În timp ce studiaţi ce a mai rămas din Matei 26, găsiţi principiile care vă pot
ajuta atunci când întâmpinaţi dificultăţi în a face ceea ce Tatăl Ceresc vă cere.

Amintiţi-vă că Matei 26:1-30 ne relatează despre momentul în care Domnul a luat
masa de Paşte împreună cu apostolii Săi şi a instituit împărtăşania. Citiţi Matei
26:31-35 şi aflaţi ce a profeţit Isus că urma să li se întâmple apostolilor Săi.

În acest context, expresia pricină de poticnire are înţelesul de a tăgădui sau de a
renunţa.

Observaţi cum au reacţionat Petru şi ceilalţi apostoli la ceea ce a spus Salvatorul.

Citiţi Matei 26:36-38 şi aflaţi unde s-au dus Isus şi apostolii după masa de Paşte.

Uitaţi-vă la fotografiile Muntele Măslinilor şi Grădina Ghetsimani în Ghidul pentru
scripturi, în secţiunea Hărţi şi fotografii din Biblie, nr. 11 şi nr. 12. Ghetsimani era o
grădină de măslini situată pe sau lângă Muntele Măslinilor, chiar lângă zidurile
exterioare ale Ierusalimului. „Termenul ghetsimani înseamnă «teasc de măsline»”
(Ghid pentru scripturi, „Ghetsimani”, scriptures.lds.org).

Marcaţi expresii, în Matei 26:36-38, care descriu cum S-a simţit Isus când a intrat în
Grădina Ghetsimani.
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Citiţi Matei 26:39 şi aflaţi ce a făcut Isus după ce a mers „puţin mai înainte” în
grădină.

Paharul la care S-a referit Salvatorul era un simbol al suferinţei amare pe care El o
trăia ca parte a ispăşirii. În Ghetsimani, Isus a început să ia asupra Sa păcatele şi
suferinţele tuturor oamenilor, ca parte a măreţului Său sacrificiu ispăşitor.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat
ce I-a cerut Isus Tatălui când L-a rugat să îndepărteze paharul de la El: „Pe scurt,
Domnul a spus: «Dacă există o altă cale, aş urma-o. Dacă există orice altă cale –
orice altă cale – o voi urma bucuros»… Însă, în cele din urmă, paharul nu a fost
îndepărtat” („Teaching, Preaching, Healing”, Ensign, ian. 2003, p. 41).

Puteţi marca expresia „totuşi, nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu” (Matei 26:39);
vezi, de asemenea, D&L 19:19).

Deşi El a cerut un alt mod de a îndeplini scopurile Tatălui, Isus Hristos S-a supus
voinţei Tatălui pentru a înfăptui ispăşirea.

Gândiţi-vă ce putem învăţa despre Isus din dorinţa Sa de a Se supune voinţei
Tatălui Ceresc chiar dacă acest lucru însemna ca El să aibă parte de suferinţă mare
şi, în final, de moarte.

Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat din Matei 26:39, completaţi următoarea afirmaţie:
Urmăm exemplul lui Isus Hristos când ____________________.

1. Recapitulaţi scenariul şi situaţiile pe care le-aţi enumerat la
începutul acestei lecţii. Apoi, în jurnalul pentru studiul scripturilor,

răspundeţi la următoarea întrebare: Cum poate exemplul Salvatorului să ne
întărească în aceste situaţii?

2. Gândiţi-vă la momentele în care dorinţele voastre difereau de voia
Tatălui Ceresc, însă, în cele din urmă, aţi ales să urmaţi voia Sa. În

jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre una dintre experienţele
voastre, dacă nu este prea personală, şi explicaţi de ce aţi făcut acea alegere şi ce
sentimente aţi avut în această privinţă.

Identificaţi un mod concret prin care veţi urma exemplul lui Isus Hristos
supunându-vă voinţei Tatălui Ceresc. Gândiţi-vă să stabiliţi un obiectiv de a acţiona
conform celor identificate.

Recapitulaţi Matei 26:37-38 şi căutaţi instrucţiunile Salvatorului adresate lui Petru,
Iacov şi Ioan în Ghetsimani.

Instrucţiunea „vegheaţi împreună cu Mine”, din versetul 38, înseamnă a fi treaz,
alert sau vigilent. Pentru a înţelege mai bine de ce au avut nevoie ucenicii de
instrucţiunea Salvatorului de a veghea împreună cu El, observaţi că Traducerea
Bibliei de Joseph Smith adaugă explicaţia că, atunci când ucenicii au ajuns în
grădină, ei „au început să fie miraţi, întristaţi şi abătuţi, întrebându-se dacă acesta
este Mesia” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Marcu 14:36, [în Ghidul pentru
scripturi]). Instruindu-i pe ucenici să vegheze împreună cu El, Isus i-a avertizat să
fie vigilenţi, pentru că credinţa lor în El avea să fie pusă la încercare.
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Citiţi Matei 26:40 şi aflaţi ce a descoperit Isus că făceau „Petru şi cei doi fii ai lui
Zebedei [Iacov şi Ioan]” (Matei 26:37) în timp ce El se ruga.

În traducerea Bibliei de Joseph Smith
pentru Luca 22:45 se spune că ucenicii
dormeau „pentru că erau plini de
întristare”.

Citiţi Matei 26:41 şi aflaţi ce le-a spus
Isus să facă.

Urmează un principiu pe care-l învăţăm
din instrucţiunile Salvatorului către
aceşti apostoli: Dacă veghem şi ne
rugăm continuu, vom avea tăria de a
ne împotrivi ispitei.

Ce credeţi că înseamnă expresia „duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea
este neputincioasă” (Matei 26:41)?

Un înţeles ar putea fi acela că ucenicii au dorit să se supună Salvatorului, dar au
permis dorinţei lor fizice de a dormi să le copleşească dorinţa spirituală de a veghea
şi a se ruga. Cugetaţi asupra felului în care înţelegerea acestei expresii ne poate
ajuta să ne împotrivim ispitei.

După ce a citat Matei 26:41, preşedintele Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie,
a spus: „Avertizarea Salvatorului către Petru este valabilă şi pentru noi. Lupul
care ar ucide oaia îl va ataca, în mod sigur, şi pe păstor. Aşadar, trebuie să
veghem asupra noastră şi asupra celorlalţi” („Watch with Me”, Ensign, mai
2001, p. 39).

Aduceţi-vă aminte că „a veghea” înseamnă a fi treaz, alert sau vigilent. Gândiţi-vă
cum poate faptul de a veghea spiritual şi de a ne ruga să ne ajute să ne biruim
slăbiciunile şi să ne împotrivim ispitei.

Gândiţi-vă dacă aţi căzut pradă ispitei pentru că nu v-aţi rugat şi nu aţi fost
vigilenţi. Gândiţi-vă la efectul acelei alegeri asupra voastră. Apoi, gândiţi-vă la
momente în care v-aţi împotrivit ispitei rugându-vă şi fiind vigilenţi. Ce v-a ajutat
să fiţi consecvenţi în faptul de a veghea spiritual şi de a vă ruga?

Pe o foaie separată de hârtie sau pe un cartonaş, scrieţi un lucru pe care-l veţi face
pentru a veghea mai bine şi pentru a vă ruga continuu. Puteţi purta cu voi această
foaie de hârtie pentru a vă aminti de obiectivul vostru.

Observaţi că Matei 26:42-46 relatează că Isus S-a rugat de trei ori în Grădina
Ghetsimani. De fiecare dată, El Şi-a exprimat dorinţa de a Se supune voinţei
Tatălui Său.
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Matei 26:47-75
Isus Hristos este prins şi dus să fie judecat de Caiafa
Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii au conspirat să-L omoare pe Isus Hristos. În
complotul lor malefic, era inclus faptul de a-l mitui pe Iuda, de a aduce martori
mincinoşi, de a ridiculiza şi chiar de a-L tortura pe Isus. Salvatorul a fost forţat să
fie judecat, în mod oficial, de două ori: prima a fost o judecată iudaică, înaintea
Sinedriului din Ierusalim – o adunare formată din 71 de membri, printre care se
numărau leviţi, preoţi cei mai de seamă, cărturari, farisei, saduchei şi alţii de alte
convingeri politice, aceasta fiind prezidată de înaltul preot, care, la acea vreme, era
Caiafa; a doua, a fost una romană, înaintea lui Pilat. În timpul judecăţii iudaice, Isus
a fost acuzat de blasfemie (a-L batjocori, insulta sau blestema pe Dumnezeu),
pentru că S-a autointitulat Fiul lui Dumnezeu (vezi Matei 26:64-65). Deoarece
blasfemia era o chestiune iudaică şi nu-i privea pe romani, conducătorii iudei au
schimbat acuzaţia în trădare atunci când L-au dus pe Isus la Pilat. Conducătorii
iudei au încercat să-i convingă pe romani că Isus încerca să Se pună împărat,
sperând că romanii Îl vor ucide sub acuzaţia de trădător faţă de Cezar. Totuşi, în
timpul judecăţii romane, Pilat nu L-a găsit vinovat pe Isus. Cu toate acestea, Pilat a
autorizat, în final, executarea lui Isus pentru a-i linişti pe conducătorii iudei.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Gerald N. Lund, care ulterior a devenit membru al Celor
Şaptezeci: „Imaginaţi-vi-L pe [Isus Hristos], Fiinţa a Cărei putere, lumină, slavă menţine universul
în ordine, Fiinţa care vorbeşte şi sisteme solare, galaxii şi stele iau fiinţă – stând înaintea unor
oameni ticăloşi şi fiind judecat de ei ca şi cum ar fi fost cineva fără nicio valoare!” („Knowest
Thou the Condescension of God?”, în Doctrines of the Book of Mormon: The 1991 Sperry
Symposium, redactată de Bruce A. Van Orden şi Brent L. Top [1992], p. 86).

Deşi Isus Hristos avea puterea să-i distrugă pe cei care L-au lovit şi L-au scuipat, El
a suferit şi a îndurat de bunăvoie. Conducătorii şi soldaţii romani nu au înţeles
puterea infinită la care Isus ar fi putut apela dacă ar fi fost voia Tatălui ca El să
facă astfel.

Citiţi Matei 26:47-68 şi observaţi cum a continuat Isus Hristos să exercite stăpânire
de sine şi să Se supună voinţei Tatălui Său chiar şi când a fost batjocorit şi judecat
de către oameni ticăloşi (vezi, de asemenea, 1 Nefi 19:9). Puteţi marca ceea ce aflaţi.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce anume vă
impresionează despre hotărârea Salvatorului de a face voia Tatălui

Ceresc indiferent de circumstanţe. Scrieţi, de asemenea, cum puteţi urma
exemplul de supunere al Salvatorului.

În Matei 26:56, observaţi că profeţia Salvatorului că apostolii aveau să-L părăsească
s-a împlinit. Totuşi, această părăsire a fost doar temporară.

Matei 26:69-75 relatează că, în timp ce Isus era judecat după ce fusese prins, Petru a
tăgăduit de trei ori că-L cunoştea. (Notă. Tăgăduirea lui Petru va fi abordată în
detaliu în lecţia despre Luca 22.)

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:
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Am studiat Matei 26:31-75 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 7: ZIUA 2

Matei 27-28
Introducere
Ca parte a conspiraţiei de a-L omorî pe Isus Hristos, conducătorii iudei L-au dus la
Pilat din Pont, dregătorul roman. Pilat a făcut ca Isus să fie biciuit şi răstignit. Isus
Hristos a acceptat să sufere şi să moară pentru a împlini voia Tatălui Său.

Matei 27:1-25
Isus este adus în faţa lui Pilat şi este condamnat să fie răstignit
Dacă aţi putea să fiţi martor ocular la vreun eveniment scriptural, pe care l-aţi
alege? De ce? ____________________

În timpul acestei lecţii, veţi studia unul dintre cele mai importante evenimente din
istoria lumii. În timp ce studiaţi, imaginaţi-vă că sunteţi martori oculari la ceea ce
s-a întâmplat.

În Matei 26 citim că Isus a fost arestat, judecat şi condamnat pe nedrept de
conducătorii iudei. Sub conducerea romană, iudeii nu puteau să condamne pe
cineva la moarte. Prin urmare, conducătorii iudei au căutat să găsească o încălcare
sub legea romană din cauza căreia Isus să poată fi condamnat la moarte.

Din Matei 27:1-10, aflăm că acei conducători iudei L-au dat pe Isus pe mâinile lui
Pilat din Pont, dregătorul roman al Iudeii. Când Iuda a văzut aceasta, şi-a regretat
alegerea de a-L vinde pe Isus, a căutat să înapoieze banii pe care-i primise de la
conducătorii iudei şi, apoi, şi-a luat viaţa. Traducerea Bibliei de Joseph Smith
clarifică faptul că Iuda „s-a spânzurat de un copac. Şi el a căzut, imediat, şi inima i
s-a revărsat şi a murit” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei 27:6 [în Ghid
pentru scripturi]).

Deoarece arginţii erau „preţ de sânge” (Matei 27:6) şi, astfel, nu era îngăduit să fie
puşi în vistierie, conducătorii iudei i-au folosit pentru a cumpăra Ţarina olarului, ca
loc pentru îngroparea străinilor. Matei a citat acest eveniment ca fiind o împlinire a
unei profeţii (vezi Zaharia 11:12-13).

Din cauza presiunii din partea iudeilor şi a fricii de a pierde controlul asupra
oamenilor, Pilat L-a trimis pe Isus să fie răstignit (vezi Matei 27:11-26). (Veţi avea
ocazia să studiaţi aceste evenimente în detaliu în lecţia despre Ioan 18-19.)
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Matei 27:26-50
Isus este biciuit, batjocorit şi răstignit.
Înainte de a-L trimite pe Isus să fie
răstignit, Pilat a cerut să fie biciuit (vezi
Matei 27:26). Să fii biciuit înseamnă să
fii lovit, în mod repetat, cu un bici care
avea obiecte ascuţite precum bucăţi de
piatră sau bucăţi de os întreţesute în
mai multe curele. Acest tip de pedeapsă
era, în general, rezervat pentru cei care
erau sclavi, în timp ce persoanele de
viţă nobilă sau oamenii liberi ai Romei
erau bătuţi cu nuiele. Mulţi oameni nu
supravieţuiau biciuirii, din cauza rănilor
fizice grave pe care le provoca.

Citiţi Matei 27:27-32 şi aflaţi ce I-au
făcut ostaşii romani lui Isus.

De ce credeţi că ostaşii au pus pe cineva
să ducă crucea lui Isus?

1. Imaginaţi-vă că vă aflaţi
în situaţia lui Simon din

Cirene. La ce v-aţi fi gândit sau cum v-aţi fi simţit dacă aţi fi fost în mulţime şi
aţi fi fost obligaţi să duceţi crucea lui Isus? Scrieţi-vă răspunsurile în jurnalul
pentru studiul scripturilor.

Matei 27:33 relatează că Isus a fost dus la „un loc numit Golgota, care înseamnă:
«Locul căpăţânii»”.

Vârstnicul James E. Talmage, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat următoarele lucruri despre numele acelui loc: „Denumirea putea fi
rezultatul caracteristicilor topografice, vorbind despre creasta unui deal; sau dacă
locul era locul obişnuit pentru execuţii, poate că era numit aşa pentru a exprima
moarte, tot aşa cum asociem craniul ca simbol al capului morţii numim un craniu
capul morţii” (Jesus the Christ, a 3-a ediţie [1916], p. 667).

Matei 27:34-45 relatează că Isus a refuzat băutura care era oferită de obicei acelora
care erau răstigniţi pentru a-i amorţi durerea. Alţii care urmăreau răstignirea căutau
să-L batjocorească şi să-L ispitească pe Isus.

Citiţi Matei 27:46 şi aflaţi ce a spus Isus când era pe cruce. Puteţi marca ceea
ce aflaţi.

Pentru a înţelege mai bine ce s-a întâmplat în acest moment, citiţi următoarea
declaraţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli:
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„Acum vorbesc cu mare atenţie, chiar cu pioşenie, despre cel care a fost cel mai
dificil moment în toată această călătorie solitară către ispăşire. Vorbesc despre
aceste ultime momente pentru care Isus trebuie să fi fost pregătit mental şi fizic,
dar pe care nu le-a anticipat în totalitate emoţional şi spiritual – la ultima Sa
suferinţă extremă având sentimentul de deznădejde totală că Dumnezeu L-a
părăsit atunci când strigă, simţindu-Se complet singur: «Dumnezeul Meu,

Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?» [Matei 27:46; subliniere adăugată] …

Cu toată convingerea sufletului meu, vă depun mărturie că… un Tată perfect nu L-a părăsit pe
Fiul Său în acel ceas. Cu adevărat, este credinţa mea proprie că pe toată perioada slujirii lui
Hristos pe pământ, Tatăl nu a fost nicicând mai aproape de Fiul Său ca în acele ultime momente
de agonie şi suferinţă. Totuşi… Tatăl a retras, pentru scurt timp, de la Isus alinarea venită prin
Spiritul Său, sprijin al prezenţei Sale personale” („Nimeni nu a fost cu El”, Ensign sau Liahona,
mai 2009, p. 87).

De ce credeţi că Tatăl Ceresc a retras Spiritul Său de la Isus în acest moment?

Citiţi restul declaraţiei vârstnicului Holland şi marcaţi ceea ce dânsul a spus că explică motivul
pentru care Isus Hristos a avut parte de retragerea Spiritului: „A fost obligatoriu; cu adevărat a
fost o parte esenţială pentru puterea ispăşirii, ca acest Fiu perfect care n-a vorbit niciodată de
rău, nici n-a făcut ceva greşit, nici n-a atins un lucru necurat, să fie nevoie să ştie cum s-ar simţi
restul omenirii – noi, noi toţi – când comitem astfel de păcate. Pentru ca ispăşirea Lui să fie
nesfârşită şi veşnică, El a trebuit să simtă cum este să mori nu doar din punct de vedere fizic, ci şi
spiritual, să simtă cum este să nu ai cu tine Spiritul divin, lăsând pe cineva să se simtă complet
singur, respins şi fără de speranţă” („Nimeni nu a fost cu El”, p. 87-88).

Din Matei 27:46 şi din declaraţia vârstnicului Holland învăţăm: Ca parte a
ispăşirii, Isus Hristos a simţit retragerea Spiritului Tatălui Ceresc.

Când păcătuim, avem parte de moarte spirituală – retragerea Spiritului Tatălui
Ceresc. Datorită faptului că Isus Hristos a avut parte de moartea spirituală pe cruce,
El ne poate ajuta când nu avem parte de Spiritul Tatălui Ceresc din cauza alegerilor
noastre nechibzuite. El ne poate ajuta, de asemenea, când ne simţim singuri.

Citiţi Matei 27:50. În Traducerea Bibliei de Joseph Smith se spune: „Isus a strigat
iarăşi cu glas tare, spunând: «Tată, s-a isprăvit, voia Ta este împlinită», şi Şi-a dat
duhul” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei 27:54).

Potrivit Traducerii Bibliei de Joseph Smith pentru acest verset, Isus Hristos a
suferit pentru a împlini voia Tatălui Ceresc.

Când aţi studiat Matei 26, în lecţia anterioară, aţi învăţat despre suferinţa
Salvatorului în Ghetsimani şi despre dorinţa Sa de a-Şi supune voia faţă de cea a
Tatălui. Puteţi scrie Matei 26:39 ca referinţă suplimentară, în scripturile voastre,
lângă Matei 27:50, pentru a vă ajuta să vă aduceţi aminte că Isus a făcut ceea ce a
promis să facă.

Citiţi Matei 27:51 şi aflaţi ce s-a întâmplat în templu când Isus a murit.
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Pe vremea lui Isus, templul avea două
încăperi – Locul sfânt şi Sfânta sfintelor.
Cele două încăperi erau separate de un
văl sau de o perdea. „Sfânta sfintelor
era cea mai sacră încăpere din templul
din vechime; simboliza prezenţa lui
Dumnezeu. O dată pe an, în ziua
ispăşirii, înaltul preot a trecut prin vălul
din templu şi intra în Sfânta sfintelor,
unde stropea cu sângele unei jertfe de
ispăşire oferite pentru ispăşirea
păcatelor tuturor celor din congregaţia
lui Israel (vezi Leviticul 16). Când vălul
templului «s-a rupt în două» la moartea
lui Isus Hristos (Matei 27:51), acesta a
fost un simbol impresionant al faptului
că Salvatorul, Marele Înalt preot, a
trecut prin vălul morţii şi, în scurt timp,
avea să intre în prezenţa lui Dumnezeu
[Tatăl]” (New Testament Student Manual
[manual al Sistemului Educaţional al
Bisericii, 2014], p. 94).

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat următoarele lucruri despre ceea ce a însemnat faptul că vălul templului
s-a rupt: „Acum Hristos este sacrificat; legea este împlinită; dispensaţia lui Moise
este încheiată; plenitudinea Evangheliei a venit cu toată lumina şi puterea ei;
aşadar – pentru a transmite, într-un fel prin care toţi iudeii să-şi dea seama faptul
că împărăţia le-a fost luată şi dată altora – Dumnezeu a rupt vălul templului «de

sus până jos». Sfânta sfintelor este accesibilă tuturor, şi toţi, prin sângele ispăşitor al Mielului,
pot să intre acum în cel mai înalt şi mai sfânt dintre toate locurile, acea împărăţie unde se
găseşte viaţa eternă… Rânduielile înfăptuite prin vălul templului din vechime au fost
asemănătoare cu ceea ce Hristos trebuia să facă şi, datorită a ceea ce El a făcut, toţi oamenii au
devenit eligibili să treacă prin văl şi să intre în prezenţa Domnului pentru a moşteni exaltarea
deplină” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 1:830; caractere cursive
adăugate).

Din ruperea vălului templului la moartea lui Hristos, putem învăţa că, datorită
ispăşirii lui Isus Hristos, noi, toţi, putem să intrăm în prezenţa lui Dumnezeu,
dacă ne pocăim şi ne ţinem legămintele.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. În ce fel ne permite ispăşirea lui Isus Hristos să ne întoarcem în prezenţa lui
Dumnezeu?
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b. Ce trebuie noi să facem pentru a fi demni să trăim etern în prezenţa
Tatălui Ceresc?

Matei 27:52-66 ne oferă mai multe informaţii despre ceea ce s-a întâmplat după
moartea lui Isus. Observaţi că Matei a consemnat că a fost „după învierea lui” Isus
(Matei 27:53; caractere cursive adăugate) că mulţi oameni neprihăniţi care muriseră
au înviat şi s-au arătat multor oameni în Ierusalim (vezi, de asemenea, D&L
133:54-56).

După ce Isus a murit, Iosif din Arimatea, un ucenic bogat, „a cerut trupul lui Isus”
(Matei 27:58; vezi, de asemenea, Ioan 19:39). Trupul Salvatorului a fost înfăşurat
într-o pânză curată de in şi pus într-un mormânt pe care-l deţinea Iosif din
Arimatea, iar intrarea a fost închisă cu o piatră mare. La insistenţele unora dintre
preoţii cei mai de seamă şi farisei, Pilat a poruncit ca străjeri să fie puşi să păzească
mormântul şi piatra a fost sigilată. Potrivit celor relatate în Matei 27:63-64, de ce au
dorit acest lucru preoţii cei mai de seamă şi fariseii?

Matei 28
Isus Hristos a înviat şi S-a arătat multor persoane
Potrivit celor relatate în Matei 28:1-5, în zorii primei zile a săptămânii, sau
duminica, Maria Magdalena şi o altă femeie, pe nume Maria, s-au dus la mormânt.
În Traducerea Bibliei de Joseph Smith pentru Matei 28:2, se afirmă că ele au văzut
doi îngeri.

După învierea lui Isus Hristos, membrii Bisericii s-au întâlnit şi au ţinut sfântă
prima zi a săptămânii ca fiind ziua de sabat şi, ulterior, ţinerea zilei a şaptea ca zi de
sabat a încetat. Schimbarea ţinerii ultimei zile a săptămânii cu prima zi a
săptămânii nu este atât de importantă precum este conceptul şi principiul sabatului.

Citiţi Matei 28:6-7 şi aflaţi ce le-au spus îngerii femeilor.

În Matei 28:8-10, 16-18 citim că femeile s-au dus să spună ucenicilor ceea ce au
văzut şi au auzit. Pe drum, Isus li S-a arătat femeilor şi ele „[I-au cuprins] picioarele
şi I s-au închinat” (Matei 28:9). Mai târziu, când ucenicii au dat ascultare cuvintelor
femeilor şi s-au dus în Galilea, Salvatorul li S-a arătat şi lor. Pentru a învăţa despre
alte apariţii ale lui Isus înainte de înălţarea Sa, vezi Corelarea Evangheliilor.

Citiţi Matei 28:19-20 şi aflaţi ce le-a poruncit Salvatorul apostolilor Lui să facă.
(Matei 28:19-20 este un fragment care conţine o scriptură de bază. Puteţi să marcaţi
aceste versete într-un mod distinctiv.)

Un principiu pe care îl putem învăţa din porunca Salvatorului dată apostolilor Săi
este că, atunci când dobândim o mărturie despre Isus Hristos, avem
responsabilitatea de a le depune altora mărturie despre El.

Scriptură de bază – Matei 28:19-20
3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi următoarele teme:

a. Enumeraţi cel puţin trei moduri în care le putem depune altora mărturie
despre Isus Hristos. Apoi, selectaţi un mod din lista voastră şi scrieţi un
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obiectiv cu privire la cum veţi căuta să le depuneţi altora mărturie despre
Isus Hristos.

b. Răspundeţi la următoarea întrebare: Gândindu-vă la ceea ce Salvatorul a
spus în Matei 28:19-20, ce puteţi face pentru a vă pregăti să slujiţi în
misiune?

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Matei 27-28 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la Evanghelia
după Marcu
De ce studiem această carte?
Cartea lui Marcu relarează slujirea, moartea şi învierea lui Isus Hristos într-un ritm
rapid care, deseori, se concentrează pe faptele impresionante ale Salvatorului. Cel
mai important dintre acestea este ispăşirea, pe care Marcu a subliniat-o ca fiind
centrală misiunii lui Isus în calitate de Mesia cel demult promis. Studiind relatarea
şi mărturia lui Marcu despre modul în care Salvatorul Şi-a îndeplinit misiunea
ispăşitoare, puteţi deveni mai convertiţi la Evanghelie şi puteţi găsi curajul de a-L
urma pe Salvator.

Cine a scris această carte?
Marcu (numit şi Ioan Marcu) este autorul acestei cărţi. Deşi Marcu nu a fost între
primii ucenici ai lui Isus Hristos, el s-a convertit mai târziu şi a devenit asistentul
apostolului Petru şi, cel mai probabil, a scris Evanghelia sa bazându-se pe ceea ce a
aflat de la Petru (vezi Ghid pentru scripturi, „Marcu”).

Marcu şi mama lui, Maria, au locuit în Ierusalim; căminul lor era loc de adunare
pentru unii dintre creştinii din perioada de început a Bisericii (vezi Faptele
apostolilor 12:12). Marcu a plecat din Ierusalim pentru a-i ajuta pe Barnaba şi Saul
(Pavel) în timpul primei lor călătorii (vezi Faptele apostolilor 12:25; 13:4-6, 42-48).
Mai târziu, Pavel a scris că Marcu se afla cu el în Roma (vezi Coloseni 4:10; Filimon
1:24) şi îl laudă pe Marcu pentru că era un coleg care „[îi era] de folos pentru
slujbă” (2 Timotei 4:11). Petru s-a referit la el ca fiind „Marcu, fiul meu” (1 Petru
5:13), sugerând apropierea relaţiei lor.

Când şi unde a fost scrisă?
Nu se ştie exact când a fost scrisă Evanghelia după Marcu. Cel mai probabil, a fost
scrisă în Roma între 64 d. H. şi 70 d.H., poate la scurt timp după martiriul apostolului
Petru, în jurul anului 64 d. H .

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Evanghelia după Marcu conţine detalii – precum citate traduse din limba aramaică,
expresii din limba latină şi explicaţii ale obiceiurilor iudeilor – care par a fi scrise
pentru un public alcătuit în principal din romani şi oameni din alte naţiuni, precum
şi din cei care s-au convertit la creştinism, cel mai probabil în Roma şi în Imperiul
Roman. Mulţi cred că Marcu a fost cu Petru în Roma în timpul unei perioade de
mari încercări a credinţei pentru mulţi membri ai Bisericii în locuri diferite din
Imperiul Roman.

O treime din Evanghelia lui Marcu conţine relatări despre învăţăturile şi
experienţele Salvatorului din ultima săptămână a vieţii Sale. Marcu a depus
mărturie că Fiul lui Dumnezeu, aflat în suferinţă, a triumfat în cele din urmă asupra
răului, păcatului şi a morţii. Această mărturie însemna că cei care Îl urmau pe
Salvator nu trebuiau să se teamă; când se confruntau cu persecuţii, încercări sau
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chiar moarte, ei Îl urmau pe Învăţătorul lor. Ei puteau îndura cu încredere ştiind că
Domnul avea să-i ajute şi că toate promisiunile Lui aveau, în cele din urmă, să se
împlinească.

Care sunt unele dintre trăsăturile caracteristice ale
acestei cărţi?
Evanghelia după Marcu începe brusc şi dramatic şi are un ritm alert, relatând
evenimentele într-o succesiune rapidă. Marcu a folosit în mod frecvent cuvintele
îndată şi imediat, creând efectul unui ritm şi al unei acţiuni alerte.

Deşi peste 90 la sută din informaţiile din Marcu se găsesc, de asemenea, în Matei şi
în Luca, relatările lui Marcu include deseori detalii suplimentare care ne ajută să
apreciem mai mult îndurarea Salvatorului şi modul în care oamenii din jurul Lui
reacţionau (compară Marcu 9:14-27 cu Matei 17:14-18). De exemplu, Marcu a
relatat despre primirea plină de entuziasm de care a avut parte Salvatorul în Galilea
şi în alte locuri la începutul slujirii Sale din viaţa muritoare (vezi Marcu 1:32-33, 45;
2:2; 3:7-9; 4:1). De asemenea, Marcu a relatat cu grijă reacţia negativă a cărturarilor
şi fariseilor, care s-au opus în mod progresiv, de la a avea gânduri sceptice (vezi
Marcu 2:6-7) la a complota pentru a-L distruge pe Isus (vezi Marcu 3:6).

Printre temele importante din Evanghelia după Marcu se numără atât întrebările
legate de cine era Isus, cine a înţeles identitatea Sa, cât şi rolul de ucenic care
trebuie „[să-şi ia] crucea şi [să-L urmeze pe Isus]” (Marcu 8:34). Pe lângă acestea,
Evanghelia după Marcu este singura care relatează pilda cu sămânţa (vezi Marcu
4:26-27), vindecarea unui surd în ţinutul Decapole (vezi Marcu 7:31-37) şi
vindecarea treptată a unui orb în Betsaida (vezi Marcu 8:22-26).

Rezumat
Marcu 1-4. Isus este botezat de către Ioan Botezătorul şi începe să propovăduiască,
să cheme ucenici şi să înfăptuiască miracole. Pe măsură ce opoziţia împotriva Sa
creşte, El propovăduieşte în pilde.

Marcu 5-7. Salvatorul continuă să înfăptuiască multe miracole, dând dovadă de
compasiune faţă de ceilalţi. După ce Ioan Botezătorul este ucis, Isus hrăneşte peste
5.000 de oameni şi merge pe apă. El propovăduieşte împotriva tradiţiilor incorecte.

Marcu 8-10. Isus Hristos continuă să înfăptuiască miracole. Petru depune mărturie
că Isus este Hristosul. Salvatorul profeţeşte de trei ori despre suferinţa, moartea şi
învierea Sa, dar ucenicii nu înţeleg în totalitate ce înseamnă acestea. El îi învaţă
despre umilinţa şi slujirea care se cer de la ucenicii Săi.

Marcu 11-16. În ultima săptămână din viaţa Sa, Salvatorul intră în Ierusalim, îi
învaţă pe ucenicii Săi, suferă în Ghetsimani şi este răstignit. Isus Hristos învie.

MARCU
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UNITATEA 7: ZIUA 3

Marcu 1
Introducere
Ioan Botezătorul a propovăduit „botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor” (Marcu
1:4). După ce Ioan L-a botezat pe Isus, Salvatorul a început să propovăduiască
Evanghelia şi să înfăptuiască miracole prin intermediul puterii şi autorităţii divine.
El a alungat spirite necurate şi a vindecat un lepros. Veştile despre ceea ce a făcut
s-au răspândit prin întreaga Galilee.

Marcu 1:1-20
Isus Îşi începe slujirea

1. Rugaţi două sau mai multe persoane (membri ai familiei, colegi de
clasă sau alte persoane) să vă împărtăşească mărturia lor despre

Isus Hristos. Le puteţi acorda timp să reflecteze şi să se pregătească înainte de a
vă împărtăşi mărturia lor. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un scurt
rezumat al adevărurilor pe care le-au împărtăşit.

Gândiţi-vă la următoarele întrebări:

• De ce este important să auzim mărturii de la mai multe persoane, nu doar de la
o singură persoană?

• Ce credeţi că poate fi important în a studia mărturia lui Marcu acum că aţi
studiat mărturia lui Matei?

Citiţi Marcu 1:1-4, 9-11 şi căutaţi cu ce eveniment şi-a început Marcu relatarea
despre viaţa Salvatorului.

Relatarea lui Marcu a vieţii Salvatorului este diferită de cea a lui Matei. Începe brusc
şi înaintează în ritm rapid, subliniind divinitatea Salvatorului şi lucrările şi
miracolele Sale. Cel mai probabil, Marcu şi-a scris relatarea pe baza a ceea ce aflase
de la apostolul Petru. Mulţi erudiţi cred că a fost scrisă între 66 d.H. şi 73 d.H., într-o
perioadă în care creştinii de pe întreg teritoriul Imperiului Roman au suferit mari
persecuţii.

În Marcu 1:12-20, citim că, după ce Isus a postit timp de 40 de zile, El a fost ispitit
de către diavol (vezi, de asemenea, Matei 4:1-11). De asemenea, a propovăduit
pocăinţă în Galilea şi a chemat ucenici să-L urmeze.

Marcu 1:21-39
Isus alungă diavoli şi-i vindecă pe cei bolnavi
Cu ce pericole s-ar confrunta un soldat pe teritoriul inamic?

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Boyd K. Packer, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli:
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„În pofida a tot ceea ce se întâmplă în lume, prin decăderea standardelor morale,
voi, tinerii, sunteţi crescuţi pe teritoriu inamic.

Ştim din scripturi că, în cer, a avut loc un război şi că Lucifer s-a răzvrătit şi,
împreună cu adepţii săi, «a fost aruncat pe pământ» [Apocalipsa 12:9]. El este
hotărât să zădărnicească planul Tatălui nostru Ceresc şi caută să controleze
minţile şi faptele tuturor” („Sfat pentru tineri”, Ensign sau Liahona, nov. 2011,

p. 16).

2. În jurnalul pentru
studiul scripturilor,

răspundeţi la următoarea întrebare:
Din ceea ce ne-a învăţat
preşedintele Packer şi din propria
experienţă, în ce moduri faptul de a
trăi pe pământ este ca şi cum v-aţi
afla pe teritoriu inamic?

Gândiţi-vă la momente din viaţa
voastră în care v-aţi simţit copleşit de
influenţele rele şi ispitele care vă
înconjoară. Pe măsură ce studiaţi Marcu 1:21-37, căutaţi un adevăr care vă va ajuta
când vă veţi confrunta cu influenţe rele şi ispite.

Citiţi Marcu 1:21-22 şi căutaţi ce a făcut Isus în Capernaum şi cum au
reacţionat iudeii.

De ce au fost iudeii uimiţi de învăţăturile Salvatorului?

Cărturarii menţionaţi în versetul 22 erau consideraţi experţi în legea lui Moise. Erau
„uneori… numiţi avocaţi sau doctori ai legii. Ei au dezvoltat legea în detaliu şi au
aplicat-o la împrejurările timpurilor lor” (Ghid pentru scripturi, „Cărturar”,
scriptures.lds.org). Când predicau, ei citau deseori din foşti învăţaţi ai legii. În
schimb, Isus vorbea cu puterea şi autoritatea Tatălui Său. El era, de asemenea,
Marele Iehova care a dat legea lui Moise. Traducerea Bibliei de Joseph Smith ne
învaţă că „El îi învăţa ca unul care are autoritate de la Dumnezeu, nu ca unul care
are autoritate de la cărturari” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Matei 7:37).

În timp ce Isus propovăduia în sinagogă, El a fost confruntat de un bărbat care era
posedat de un spirit necurat sau rău. Citiţi Marcu 1:23-26 şi căutaţi ce ştia spiritul
necurat despre Isus.

Dacă este disponibilă, puteţi urmări prezentarea video „Jesus Heals a
Possessed Man (Isus vindecă un om posedat)”(1:48) din The Life of Jesus

Christ Biblie Videos (Prezentări video ale Bibliei – viaţa lui Isus Hristos) disponibilă pe
LDS.org, fiind atenţi ce ştia spiritul necurat despre Isus.

Spiritele rele care caută să posede trupuri fizice sunt adepţii lui Lucifer. Ei au trăit în
prezenţa Tatălui Ceresc şi a lui Isus Hristos înainte de a fi alungaţi din cer.

Dacă aţi fi fost la sinagogă în acel moment şi aţi fi văzut ce s-a întâmplat, ce aţi fi
crezut depre Isus?
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Citiţi Marcu 1:27-28 şi căutaţi modul în care au reacţionat oamenii după ce L-au
văzut pe Isus cum alunga spiritul necurat din acel bărbat.

Un adevăr pe care îl putem învăţa din această relatare este că Salvatorul are
putere asupra diavolului şi adepţilor săi.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: În ce mod faptul de a şti că Salvatorul are putere asupra

diavolului şi adepţilor săi vă ajută când vă simţiţi copleşiţi de influenţele rele şi
ispitele care vă înconjoară?

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui James E. Faust (1920-2007), din Prima
Preşedinţie, şi marcaţi ce putem face pentru a primi mai multă putere să ne
împotrivim diavolului.

„Profetul Joseph Smith a spus: «Spiritele malefice au propriile bariere, limite şi
legi prin care sunt guvernate» [în History of The Church, 4:576]. Aşadar, Satana şi
îngerii săi nu sunt atotputernici …

Eforturile lui Satana pot fi zădărnicite de toţi care vin la Hristos fiind supuşi
legămintelor şi rânduielilor Evangheliei. Cei umili care Îl urmează pe Învăţătorul
divin nu trebuie să se lase înşelaţi de diavol. Satana nu sprijină, nu înalţă şi nu

binecuvântează. El îi lasă pe cei pe care i-a prins în capcană în ruşine şi în durere. Spiritul lui
Dumnezeu este o influenţă care sprijină şi înalţă spiritual” („Serving the Lord and Resisting the
Devil”, Ensign, sept. 1995, p. 6,7).

Profetul Joseph Smith ne-a învăţat: „Am venit pe acest pământ pentru a putea
avea un trup şi pentru a-l putea prezenta pur înaintea lui Dumnezeu în împărăţia
celestială. Marele principiu al fericirii constă în faptul de a avea un trup. Diavolul
nu are trup şi aceasta este pedeapsa lui. El este satisfăcut când poate primi
tabernacolul unui om, iar când a fost alungat de Salvator, el L-a rugat să-l lase să
intre în turma de porci [vezi Marcu 5:1-13], arătând prin aceasta că preferă să

aibă corpul unui porc decât să nu aibă niciunul. Toate fiinţele care au trupuri au putere asupra
acelora care nu au” (Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], 222).

Citiţi Marcu 1:28 şi căutaţi ce s-a întâmplat după ce Salvatorul a alungat
spiritul rău.

Simon Petru era căsătorit şi, în Marcu 1:29-31, citim că Salvatorul a vindecat-o pe
soacra lui de febră. În Marcu 1:32-39, citim că Isus i-a vindecat pe mulţi alţii care
erau bolnavi, a alungat mulţi diavoli şi a continuat să propovăduiască prin întreaga
Galilea.

Marcu 1:40-45
Isus vindecă un lepros
Citiţi Marcu 1:40 şi căutaţi cine a venit la Salvator când propovăduia în Galilea.

Dacă este disponibilă, puteţi viziona prezentarea video „Lesson 18: New
Testament Customs – Leprosy (Lecţia 18: Obiceiuri din Noul Testament,

lepra)” (1:01), disponibilă pe LDS.org.

În timpurile străvechi, un om care suferea de lepră era numit lepros. „Lepra era o
boală cronică care atacă pielea, nervii, ochii, oasele şi mădularele. Netratată, lepra
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incapacitează victima înainte de a o supune unei morţi dureroase. Leproşii din
vechiul Israel erau izolaţi [forţaţi să trăiască în afara oraşului], trebuia să strige:
«Necurat!» pentru a avertiza pe oricine care se apropia de ei şi se considera că
răspândeau necurăţenia lor peste oricine cu care veneau în contact (vezi Leviticul
13:45-46)” (New Testament Student Manual [manual al Sistemului Educaţional al
Bisericii, 2014], p. 103).

Imaginaţi-vă că aţi fost lepros în vremea lui Isus Hristos. Ce impact ar avea lepra
asupra vieţii voastre?

Citiţi Marcu 1:40 şi căutaţi ce a făcut leprosul când L-a văzut pe Salvator. (Expresia
s-a aruncat în genunchi înaintea Lui înseamnă că L-a rugat sau L-a implorat.)

Cum şi-a arătat leprosul credinţa în Isus Hristos?

Expresia „dacă vrei” înseamnă că bărbatul a recunoscut că vindecarea lui depindea
de voia Salvatorului. Citiţi Marcu 1:41-42 şi căutaţi cum a reacţionat Salvatorul la
rugămintea bărbatului.

Cugetaţi asupra următoarelor întrebări:

• Dacă aţi fi fost leprosul, ce-ar fi însemnat pentru voi să fiţi atinşi de Salvator?
De ce?

• În ce mod s-ar fi schimbat viaţa voastră dacă Isus v-ar fi vindecat de lepră?

Pe măsură ce citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Bruce R. McConkie, din
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, marcaţi modurile în care a spus că lepra
poate avea legătură cu păcatul (vezi Leviticul 14): „În vremurile biblice, lepra, pe
lângă efectele ei fizice groaznice, era privită ca fiind un simbol al păcatului şi
necurăţiei, însemnând că această boală rea mânca şi distrugea trupul fizic la fel
cum păcatul mănâncă şi distruge latura spirituală a omului… Au existat situaţii

în Vechiul Testament – în cazul lui Miriam, Gehazi şi Uzziah – în care persoanele rebele erau
blestemate cu lepră drept pedeapsă pentru faptele lor rele” (The Mortal Messiah: From
Bethlehem to Calvary, 4 vol. [1979-1981], 2:45).

Este important să precizăm că bolile precum lepra nu sunt cauzate de păcat. Însă
există o asemănare între efectele leprei şi efectele păcatului. Recitiţi Marcu 1:40-42
De această dată, înlocuiţi cuvântul lepros cu cuvântul păcătos şi lepră cu păcat. Pe
măsură ce citiţi, căutaţi modul în care putem asemăna această vindecare a
leprosului cu vindecarea noastră de păcat.

Să asemănăm scripturile
Asocierea situaţiilor din scripturi cu viaţa reală înseamnă compararea lor cu viaţa voastră. Când
vedeţi asemănări între experienţele voastre şi cele din scripturi, puteţi să identificaţi mai bine
doctrinele şi principiile Evangheliei. Veţi vedea, de asemenea, cum puteţi pune în practică aceste
doctrine şi principii în viaţa voastră.

Pe măsură ce citiţi versetele în acest mod, ce cuvinte sugerează faptul că am fost
iertaţi?
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Cum putem asemăna ceea ce a făcut leprosul pentru a fi vindecat cu ceea ce trebuie
să facem noi pentru a fi curăţaţi de păcat? ____________________

Un principiu pe care îl putem învăţa prin a asemăna vindecarea leprosului cu faptul
de a fi curăţat de păcat este că, pe măsură ce exercităm credinţă şi venim la
Salvator, El va avea milă de noi şi ne va curăţa de păcat. Puteţi nota acest
adevăr pe marginea scripturilor voastre, în dreptul fragmentului din Marcu 1:40-42.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. În ce moduri trebuie să ne exercităm credinţa şi să venim la Salvator pentru
ca El să ne poată curăţa de păcatele noastre?

b. Gândiţi-vă din nou ce fel de viaţă ducea leprosul înainte şi după ce a fost
vindecat. În ce fel faptul de a veni la Isus Hristos pentru a fi curăţat de păcat
poate schimba viaţa cuiva?

c. Aţi văzut cum s-a schimbat viaţa cuiva după ce a fost curăţat de păcat prin
puterea ispăşirii lui Hristos?

Reflectaţi care sunt păcatele de care aveţi nevoie să fiţi curăţaţi. Pe măsură ce veniţi
la Salvator exercitându-vă credinţa în El prin rugăciune, pocăinţă şi supunere, El vă
poate face curaţi.

Citiţi Marcu 1:43-45, căutând instrucţiunile pe care Salvatorul i le-a dat leprosului
vindecat. În acord cu legea lui Moise, cei vindecaţi de lepră trebuia să se arate unui
preot din templu. După ce preotul îl declara vindecat, se aducea o ofrandă prin care
leprosul putea fi declarat curat, permiţându-i să se reîntoarcă în sânul familiei şi al
comunităţii.

Ce a făcut bărbatul după ce Salvatorul l-a avertizat să nu spună nimănui?

Ce s-a întâmplat deoarece bărbatul a răspândit vestea vindecării sale?

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 7: ZIUA 4

Marcu 2-3
Introducere
Isus a iertat şi a vindecat un bărbat paralizat şi l-a chemat pe Matei să Îl urmeze. El
i-a învăţat pe cărturari şi pe farisei despre ziua de sabat. Salvatorul a continuat să
vindece mulţi oameni, i-a trimis pe apostolii Săi să propovăduiască şi a avertizat
împotriva blasfemiei împotriva Duhului Sfânt.

Marcu 2:1-12
Isus iartă şi vindecă un bărbat paralizat
Imaginaţi-vă că o persoană dragă vouă suferă de o boală fizică care îi pune viaţa în
pericol şi care necesită tratament de specialitate. Pe cine aţi căuta să o ajute pe
persoana dragă vouă? De ce? Ce aţi fi dispus să faceţi dacă ar exista doar un singur
doctor care ar putea ajuta, dar ar fi dificil să faceţi o programare la acesta?

După cum este consemnat în Marcu 2:1-4, în satul Capernaum din Galilea, era un
bărbat „slăbănog” (Marcu 2:3), ceea ce înseamnă că era paralizat. Alţi patru bărbaţi
l-au dus la casa în care se afla Isus, dar aceasta era atât de aglomerată, încât nu au
putut intra. Cei patru bărbaţi au scos o parte din acoperişul casei şi l-au coborât pe
bărbatul paralizat lângă Salvator.

Citiţi Marcu 2:5 şi căutaţi ce i-a spus
Isus slăbănogului.

Citiţi Marcu 2:6-12 pentru a afla ce s-a
întâmplat apoi.

Observaţi că „unii din cărturari” (Marcu
2:6) erau sceptici faţă de capacitatea
Salvatorului de a ierta păcate.
Gândiţi-vă la ce i-a întrebat Isus pe
cărturari (vezi Marcu 2:9).

Din această relatare, putem învăţa
următorul adevăr: Isus Hristos are
puterea de a ne vindeca din punct de
vedere spiritual şi fizic.

Marcu 2:13-22
Isus îl cheamă pe Matei să Îl urmeze şi
mănâncă împreună cu vameşii şi
păcătoşii
Când cărturarii l-au văzut pe slăbănog ridicându-se din patul lui şi umblând, ei au
primit o dovadă de necontestat că Isus Hristos avea putere mare să-i vindece pe cei
bolnavi şi L-au auzit mărturisind că putea ierta păcate. Totuşi, din această relatare,
nu reiese dacă aceşti bărbaţi au venit, mai târziu, la Isus să ceară iertare pentru
propriile păcate.
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1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi o listă cu câteva dintre
motivele pentru care oamenii nu ar căuta iertarea Domnului pentru

păcatele lor. Rugaţi un membru al familiei sau un prieten să vă ajute să
faceţi lista.

Pe măsură ce continuaţi să studiaţi Marcu 2, căutaţi adevăruri care vă pot încuraja
să cereţi iertare Domnului.

Citiţi Marcu 2:13-15 şi căutaţi ce a făcut Salvatorul după ce l-a vindecat pe bărbatul
paralizat.

Mai târziu, Levi a fost cunoscut sub numele de Matei. El a fost acelaşi Matei care a
scris Evanghelia după Matei. Expresia „şezând la vamă” (Marcu 2:14) înseamnă că
Matei era vameş, „[unul care aduna taxele] pentru romani la Capernaum [şi] era,
probabil, în slujba lui Irod Antipa” (Ghid pentru scripturi, „Matei”,
scriptures.lds.org). Mulţi iudei îi urau pe vameşi deoarece îi considerau trădători
care adunau bani pentru romani de la propriul popor.

Observaţi că mulţi vameşi şi păcătoşi au venit împreună cu Isus şi ucenicii Săi la
masa pregătită de Matei. În această perioadă, a lua masa cu cineva însemna mai
mult decât pur şi simplu a mânca împreună. Aceasta arăta că exista o legătură de
prietenie şi de pace între toţi oamenii care participau.

Citiţi Marcu 2:16 şi căutaţi cum au reacţionat cărturarii şi fariseii când L-au văzut pe
Salvator mâncând cu aceşti oameni.

De ce credeţi că fariseii şi cărturarii L-au criticat pe Isus pentru că mânca împreună
cu vameşii şi păcătoşii? ____________________

Citiţi Marcu 2:17 şi căutaţi răspunsul Salvatorului la criticile cărturarilor şi fariseilor.
Puteţi încercui cuvântul pe care L-a folosit Salvatorul pentru a Se descrie pe
El Însuşi.

Folosind cuvântul doctor, Salvatorul a reafirmat că are puterea de a vindeca atât din
punct de vedere spiritual, cât şi fizic. Din versetul 17, învăţăm că Salvatorul
doreşte să ne ajute să ne pocăim de păcatele noastre şi să fim vindecaţi.

Reflectaţi de ce este important să credem că Isus doreşte să ne ajute să ne pocăim şi
să fim vindecaţi.

Vârstnicul Craig A. Cardon, din Cei Şaptezeci, a spus:

„Domnul ne iubeşte şi vrea ca noi să înţelegem dorinţa Sa de a ierta …

El permite, în mila Sa, să ne îmbunătăţim pe parcurs, în loc să ceară perfecţiune
imediată. Chiar şi în ciuda numeroaselor păcate pe care le comitem din pricina
slăbiciunilor din viaţa muritoare, El ne iartă, din nou şi din nou, ori de câte ori ne
pocăim şi căutăm să fim iertaţi de El [vezi Moroni 6:8].

Datorită acestui lucru, fiecare dintre noi, atât cei care au dificultăţi în a depăşi
obiceiuri care creează dependenţă, cum ar fi consumul de substanţe interzise sau pornografia,
cât şi cei dragi lor, poate şti că Domnul va accepta eforturile noastre sincere şi va ierta cu
dragoste, atunci când pocăinţa este completă… Dar acest lucru nu înseamnă că cineva se poate
întoarce de bunăvoie la păcat fără să sufere consecinţele” („Salvatorul vrea să ierte”, Ensign sau
Liahona, mai 2013, p. 16).
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Reflectaţi dacă sunteţi ca vameşii şi păcătoşii (care au recunoscut că aveau nevoie
de Salvator şi au venit la El) sau ca fariseii şi cărturarii (care nu au venit la Salvator
pentru a căuta iertarea Sa şi puterea Sa vindecătoare). Luaţi hotărârea astăzi să
veniţi la Salvator şi să-I permiteţi să vă ajute cu nevoile voastre fizice şi spirituale.

După cum este consemnat în Marcu 2:18-22, Isus a explicat de ce ucenicii Săi nu
posteau atunci când El se afla cu ei. El a propovăduit, de asemenea, de ce era dificil
pentru unii să accepte Evanghelia Sa (vezi, de asemenea, Matei 9:14-17).

Marcu 2:23-3:6
Isus propovăduieşte despre ziua de sabat
Aţi ales vreodată să nu luaţi parte la o activitate pentru a vă supune poruncii de a
ţine ziua de sabat sfântă? Pe măsură ce continuaţi să studiaţi Marcu 2-3, reflectaţi la
următoarea întrebare: Cum puteţi şti dacă o activitate este potrivită pentru ziua
de sabat?

Citiţi Marcu 2:23-24 şi Marcu 3:1-2 şi căutaţi ce au făcut Salvatorul şi ucenicii Săi,
lucru considerat de saduchei o încălcare a legii sabatului.

Amintiţi-vă că învăţătorii iudei au adăugat propriile reguli şi interpretări la legea lui
Moise, numite lege vorbită sau tradiţie. Aceste reguli adăugate au fost menite să
prevină încălcarea legii lui Dumnezeu, însă ele i-au împiedicat pe mulţi oameni să
înţeleagă adevăratul scop al anumitor porunci, inclusiv porunca de a ţine ziua de
sabat sfântă.

Citiţi Marcu 2:27-28 şi, apoi, observaţi modul în care Traducerea Bibliei de Joseph
Smith clarifică motivul pentru care Domnul ne-a dat sabatul.

„Prin urmare, sabatul i-a fost dat omului ca zi de odihnă şi, de asemenea, ca omul
să-L slăvească pe Dumnezeu şi să nu mănânce;

Pentru că Fiul Omului a făcut ziua de sabat, prin urmare Fiul Omului este Domn şi
al sabatului” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Marcu 2:26-27).

Citiţi Marcu 3:3-5 şi căutaţi ce a propovăduit Salvatorul despre vindecarea mâinii
uscate a omului în ziua de sabat.

Ţinând cont de ceea ce învăţăm din Traducerea Bibliei de Joseph Smith şi din Marcu
3:3-5, completaţi următorul adevăr: Noi ţinem ziua de sabat ca zi sfântă
____________________.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. În ce moduri Îl putem preaslăvi pe Dumnezeu în ziua Lui sfântă?

b. Care sunt câteva exemple de fapte bune pe care le putem face în ziua
de sabat?

Citiţi Doctrină şi legăminte 59:9-13. Apoi, citiţi următoarea declaraţie a
preşedintelui James E. Faust (1920-2007), din Prima Preşedinţie, şi gândiţi-vă cum
puteţi stabili ce este potrivit să faceţi în ziua de sabat.
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„Unde tragem linie în ceea ce priveşte ce este acceptabil sau nacceptabil de făcut
în ziua de sabat? În limita unor îndrumări, fiecare dintre noi trebuie să răspundă
la această întrebare. Deşi aceste îndrumări sunt incluse în scripturi şi în cuvintele
profeţilor din zilele noastre, acestea trebuie, de asemenea, înscrise în inimile
noastre şi guvernate de conştiinţa noastră… Este chiar puţin probabil că va
exista o încălcare gravă a preaslăvirii zilei de sabat dacă venim înaintea

Domnului cu umilinţă şi Îi oferim toată inima noastră, tot sufletul nostru şi tot cugetul nostru.
(Vezi Matei 22:37.)

Ceea ce este demn sau nedemn în ziua de sabat va trebui să judecăm fiecare dintre noi încercând
să fim oneşti faţă de Domnul. În ziua de sabat, trebuie să facem ceea ce trebuie să facem şi ceea
ce se cuvine să facem având o atitudine de preaslăvire şi, apoi, limitând desfăşurarea altor
activităţi” („The Lord’s Day”, Ensign, nov. 1991, p. 35).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. În ce mod v-aţi simţit binecuvântaţi pe măsură ce aţi încercat să-L
preaslăviţi pe Dumnezeu şi să faceţi fapte bune în ziua de sabat?

b. Ce veţi face pentru a ţine mai bine ziua de sabat sfântă?

Marcu 3:7-35
Isus vindecă mulţi oameni, îi trimite pe apostolii Săi să propovăduiască şi avertizează
împotriva blasfemiei
După cum este consemnat în Marcu 3:7-35, Isus a mers la Marea Galileii şi a
vindecat mulţi oameni care L-au urmat acolo, inclusiv pe unii care erau posedaţi de
spirite necurate. După ce i-a ales pe cei doisprezece apostoli, Isus i-a rânduit şi i-a
trimis să propovăduiască, să vindece şi să alunge diavoli. Apoi, El i-a avertizat pe
cărturari cu privire la blasfemia împotriva Duhului Sfânt şi a propovăduit că familia
Lui sunt oamenii care fac voia Tatălui Său. Aţi învăţat despre câteva dintre aceste
evenimente când aţi studiat Matei 12:22-35.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Marcu 2-3 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Marcu 4-5
Introducere
Isus a propovăduit în pilde pe malul Mării Galileii. În timp ce se afla pe mare,
Salvatorul a potolit o furtună şi ucenicii Săi s-au mirat de puterea pe care o avea
asupra elementelor. Isus şi-a demonstrat superioritatea asupra diavolilor
alungându-i dintr-un bărbat. În timp ce slujea în Capernaum, El a vindecat o
femeie care suferea de o scurgere de sânge şi a readus-o la viaţă pe fiica lui Iair.

Marcu 4
Isus propovăduieşte despre împărăţia lui Dumnezeu folosind pilde şi potoleşte o
furtună.
Gândiţi-vă la cea mai mare furtună în
care v-aţi aflat. Reflectaţi cum aţi
descrie experienţa pe care aţi trăit-o
cuiva care nu a fost acolo în timpul
furtunii.

În ce fel anumite încercări şi greutăţi ale
vieţii sunt ca o furtună?

1. Copiaţi următorul tabel
în jurnalul pentru

studiul scripturilor. Apoi, în spaţiul
liber de sub fiecare categorie, scrieţi
exemple de furtuni de natură fizică,
spirituală, mintală şi socială pe care
tinerii le au de înfruntat.

Fizic Spiritual Mintal Social

Pe măsură ce studiaţi Marcu 4-5, căutaţi principii care vă pot ajuta când treceţi prin
furtunile vieţii.

În Marcu 4:1-34, citim că, în timp ce se afla pe malul Mării Galileii, Isus Hristos a
propovăduit mai multe pilde unei mulţimi de oameni. (Această lecţie nu va
cuprinde aceste versete, deoarece aţi studiat deja aceste pilde în Matei 13.)

Citiţi Marcu 4:35-38 şi căutaţi ce problemă s-a ivit în timp ce Salvatorul şi ucenicii
Săi au traversat Marea Galileii.
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Marea Galileii se află la 213 m sub
nivelul mării şi este înconjurată în trei
părţi de munţi. Uneori, vântul bate
dinspre munţi şi provoacă furtuni
intense, mari, cu valuri înalte pe această
întindere de apă relativ mică. Unii
dintre ucenici erau pescari
experimentaţi, dar, din cauza furtunii,
care făcea să se umple corabia cu apă,
„erau foarte înspăimântaţi şi erau în
primejdie” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Luca 8:23).

Dacă v-aţi fi aflat în corabie cu Isus şi ucenicii Săi în aceste circumstanţe, ce gânduri
şi sentimente aţi fi avut când v-aţi fi îndreptat spre Salvator şi L-aţi fi găsit
dormind?

Citiţi Marcu 4:39-40 pentru a afla care a fost răspunsul Salvatorului când ucenicii
L-au implorat să-i ajute. Puteţi marca expresiile „Taci! Fără gură!” şi „o linişte
mare” (Marcu 4:39) în scripturile voastre. Puteţi, de asemenea, scrie următorul
principiu în jurnalul pentru studiul scripturilor: Dacă noi căutăm ajutorul
Salvatorului în momente de nelinişte şi de teamă, El ne poate da pace.

Reflectaţi câteva secunde la ce înseamnă să căutaţi ajutorul Salvatorului în
momente de nelinişte sau de teamă. Gândiţi-vă la cum putem face acest lucru.

Citiţi Marcu 4:41 şi căutaţi ce se întrebau ucenicii despre Isus. Puteţi sublinia acest
principiu în scripturile voastre.

Dacă aţi fi fost acolo pentru a răspunde la întrebarea ucenicilor, ce le-aţi fi spus
despre Isus Hristos şi puterea Sa? ____________________

În ce fel faptul de a ne aminti că Isus Hristos are puterea de a potoli furtuni şi a
restabili pacea vă afectează credinţa în momente de nelinişte?

2. Citiţi cuvintele imnului „Doamne, furtuna vuieşte” (Imnuri, nr. 65)
sau cântaţi-l şi reflectaţi asupra mesajului său. Gândiţi-vă la un

moment în care voi sau cineva cunoscut s-a îndreptat spre Domnul în timpul
unei furtuni din viaţa sa. În ce moduri a ajutat Salvatorul la potolirea furtunii
sau la restabilirea păcii? În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce puteţi să
faceţi pentru a căuta ajutorul Salvatorului în timpul momentelor de încercare
din viaţa voastră.

Marcu 5:1-20
Isus vindecă un bărbat alungând diavoli din el
Marcu 5:1-18 consemnează că Isus a vindecat un bărbat plin de spirite „[necurate]”
sau rele. După ce aceste spirite au fost alungate din bărbatul respectiv, ele au intrat
într-o turmă de porci, care, apoi, s-a repezit de pe râpă în mare. După ce a fost
vindecat, bărbatul a dorit să rămână cu Isus.

Citiţi Marcu 5:19-20 şi căutaţi ce l-a instruit Isus pe bărbat.

Un principiu pe care îl putem învăţa din această relatare este că, atunci când
simţim puterea Salvatorului în vieţile noastre, putem depune mărturie altora
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despre binecuvântările Sale şi îndurarea Sa. Cu toate acestea, dacă o experienţă
este foarte sacră, nu trebuie să o împărtăşiţi decât dacă sunteţi îndemnat de
Duhul Sfânt.

Reflectaţi cum şi cui puteţi depune mărturie despre binecuvântările şi îndurarea
Salvatorului în viaţa voastră.

Marcu 5:21-43
Isus vindecă o femeie care suferea de o scurgere de sânge şi o readuce la viaţă pe
fiica lui Iair
Vârstnicul Shayne M. Bowen, din Cei Şaptezeci, a relatat o experienţă dureroasă din
viaţa familiei sale.

„În ziua de 4 februarie 1990, ni s-a născut al treilea fiu şi al şaselea copil. I-am
dat numele Tyson …

Când avea opt luni, Tyson a încercat să înghită o bucată de cretă pe care o găsise
pe covor. Creta i-a rămas în gât şi el nu a mai putut respira. Fratele lui mai mare
l-a adus pe Tyson la etajul de sus, ţipând: «Bebeluşul nu respiră. Bebeluşul nu
respiră». Am pus în practică procedura de resuscitare şi am sunat la 911.

Paramedicii au sosit şi l-au dus în grabă pe Tyson la spital. În sala de aşteptare, am continuat să
ne rugăm cu ardoare, implorându-L pe Dumnezeu să facă o minune. După un timp care ni s-a
părut o eternitate, doctoriţa a intrat în sală şi a spus: «Îmi pare rău. Nu mai putem face nimic.
Puteţi merge să-l vedeţi». Apoi, a plecat” („Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi”, Ensign sau
Liahona, nov. 2012, p. 16).

Dacă Tyson ar fi fost fratele vostru, ce aţi fi crezut sau simţit în acel moment?

În ce mod o astfel de experienţă ar pune la încercare credinţa cuiva?

Citiţi Marcu 5:21-24 şi căutaţi modul în care un conducător iudeu, pe nume Iair, s-a
confruntat cu o situaţie care i-ar fi putut pune credinţa la încercare.

Citiţi Marcu 5:25-26 şi căutaţi cine se afla în mulţimea care L-a urmat pe Isus spre
casa lui Iair.

Deşi relatările din Noul Testament nu definesc cu precizie natura „[scurgerii] de
sânge” a femeii (Matei 5:25) sau a hemoragiei, ştim că aceasta o făcea să sufere.
Mai mult, sub legea lui Moise, o persoană care avea o scurgere de sânge era
considerată necurată din punct de vedere ritualic (vezi Leviticul 15:19-33). Acest
lucru însemna faptul că această femeie a fost cel mai probabil alungată sau exclusă
de-a lungul celor doisprezece ani de boală. Disperarea pe care o simţea din pricina
situaţiei în care se afla era evidentă din faptul că ea „cheltuise tot ce avea” (Marcu
5:26) căutând un leac la doctori.

Citiţi Marcu 5:27-34 şi căutaţi ce a făcut această femeie pentru a primi ajutorul
Salvatorului. Expresia „a venit pe dinapoi prin mulţime” (Marcu 5:27) se referă la
încercarea ei de a trece prin mulţimea de oameni pentru a putea atinge haina (sau
mantia) lui Isus. Cuvântul putere din versetul 30 înseamnă „tărie”.
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Din relatarea experienţei acestei femei, putem învăţa că, dacă dăm dovadă de
credinţă în Isus Hristos prin eforturile noastre de a veni la El, El ne poate
vindeca.

Fiţi fideli credinţei voastre
Gândiţi-vă la sugestia vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli,
despre cum să facem faţă problemelor dificile şi întrebărilor care pot apărea în viaţa noastră:

„Atunci când apar probleme şi se ivesc întrebări, nu începeţi călătoria dumneavoastră în
căutarea credinţei spunând cât de multă credinţă nu aveţi, pornind de la «lipsa [dumneavoastră]
de credinţă»… Nu vă cer să pretindeţi că aveţi o credinţă pe care de fapt nu o aveţi. Vă cer să fiţi
fideli faţă de credinţa pe care o aveţi …

Dragi fraţi şi surori, aceasta este o muncă divină aflată în desfăşurare, cu binecuvântări care sunt
văzute pretutindeni, deci vă rog, nu vă îngrijoraţi prea mult dacă, din când în când, apar
probleme care trebuie examinate, înţelese şi rezolvate. Probleme apar şi vor apărea. În această
Biserică, ceea ce ştim va fi mereu mai important decât ceea ce nu ştim. Şi amintiţi-vă, în această
lume, fiecare trebuie să trăiască având credinţă” („Cred, Doamne”, Ensign sau Liahona, mai
2013, p. 94).

Este important să ne amintim că vindecarea noastră de orice infirmitate prin
credinţă în Isus Hristos depinde nu doar de eforturile noastre de a veni la El, ci şi de
timpul ales de Dumnezeu şi de voia Sa, după cum s-a întâmplat cu femeia care a
atins mantia Sa.

Gândiţi-vă că, în timp ce Isus Hristos s-a oprit să o ajute pe femeia care suferea de
o scurgere de sânge, cel mai probabil Iair aştepta nerăbdător ca Salvatorul să vină
cu el şi să o ajute pe fiica sa.

Citiţi Marcu 5:35 şi căutaţi mesajul pe care l-a primit Iair în timp ce Isus s-a oprit să
o ajute pe femeie.

Dacă aţi fi fost în locul lui Iair, ce gânduri sau sentimente aţi fi avut în
acel moment?

Citiţi Marcu 5:36 şi căutaţi ce a spus Salvatorul pentru a sprijini credinţa lui Iair.
Puteţi marca ceea ce aflaţi.

Din această relatare, putem învăţa că exercitarea credinţei în Isus Hristos
necesită a continua să credem în El chiar şi în momente de nesiguranţă.

Cugetaţi asupra următoarelor întrebări: Care sunt unele dintre modurile în care am
putea pune în practică acest principiu în vieţile noastre? De ce credeţi că Dumnezeu
ne pune uneori credinţa la încercare?

Citiţi Marcu 5:37-43 pentru a afla ce s-a întâmplat cu fiica lui Iair. Observaţi că cei
care „îşi băteau joc de [Isus]” (Marcu 5:40) erau „cei ce cântau din fluier şi gloata
bocind” (vezi Matei 9:23-24), nu Petru, Iacov, Ioan sau părinţii fetei.
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Isus a readus-o la viaţă pe fiica lui Iair.

Uneori Salvatorul linişteşte furtunile din
viaţa noastră înlăturând greutatea sau
teama cu care ne confruntăm. Alteori,
este posibil ca El să nu înlăture
încercarea, după cum este ilustrat în
relatarea vârstnicului Bowen despre
moartea fiului său. Totuşi, când
continuăm să ne exercităm credinţa în
Isus Hristos, chiar şi în momente de
nesiguranţă, El ne va oferi pace în
timpul încercărilor noastre.

Citiţi următoarea mărturie a vârstnicului
Bowen şi gândiţi-vă cum ne putem
păstra credinţa indiferent de rezultatele
încercărilor noastre.

„În timp ce mă simţeam vinovat, furios şi autocompătimirea încerca să mă copleşească, m-am
rugat ca inima mea să se poată schimba. Prin experienţe personale foarte sacre, Domnul mi-a dat
o nouă inimă şi, deşi tot singuratic şi îndurerat, întreaga mea perspectivă s-a schimbat. Mi-a fost
dat să cunosc că nu fusesem jefuit, ci mai degrabă că mă aştepta o mare binecuvântare dacă
aveam să mă dovedesc credincios …

Depun mărturie că [atunci]… «când ne punem încrederea în ispăşirea lui Isus Hristos, El ne poate
ajuta să îndurăm încercările, boala şi durerea. Putem fi plini de bucurie, pace şi alinare. Tot ce
este nedrept în viaţă, poate fi îndreptat prin ispăşirea lui Isus Hristos» [Predicaţi Evanghelia Mea:
un ghid pentru slujirea misionară (2004), p. 52]” („Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi”, p.17).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Când v-aţi păstrat voi sau cineva cunoscut credinţa în Isus Hristos în timpul
unei perioade de încercare şi nesiguranţă?

b. Ce binecuvântări aţi primit ca urmare a faptului că aţi rămas credincioşi?
(Puteţi să vă întoarceţi la schema pe care aţi desenat-o în jurnalul vostru
pentru studiul scripturilor la începutul acestei lecţii şi scrieţi câteva propoziţii
prin care să descrieţi modul în care v-a ajutat Salvatorul în timpul
încercărilor din fiecare categorie – fizice, spirituale, mintale şi sociale.)

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Marcu 4-5 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Marcu 6-8
Introducere
Isus a fost respins în oraşul Său natal, Nazaret. El i-a trimis pe cei doisprezece
apostoli să propovăduiască Evanghelia. Ioan Botezătorul a fost ucis la ordinul dat
de Irod Antipa. Isus a hrănit în mod miraculos o mulţime de peste cinci mii de
oameni, a umblat pe apă, a liniştit o furtună şi i-a vindecat pe cei bolnavi. După
aceea, el a vindecat, dând dovadă de compasiune, un copil posedat de un diavol şi
un bărbat surdo-mut. El a hrănit patru mii de oameni lângă Marea Galileii şi a
călătorit la Betsaida, unde a vindecat treptat un orb.

Marcu 6:1-44
Isus este respins în Nazaret şi îi trimite pe cei doisprezece apostoli; este relatată
moartea lui Ioan Botezătorul; Isus a hrănit în mod miraculos cinci mii de oameni
Gândiţi-vă la următoarea situaţie: Un misionar nou-chemat este foarte emoţionat
să plece de acasă în misiune. Îi este greu să ţină cuvântări şi să interacţioneze
cu alţii.

Ce i-aţi spune acestui tânăr? ____________________

Pe măsură ce studiaţi Marcu 6, căutaţi un principiu care l-ar putea ajuta pe acest
tânăr misionar şi pe noi toţi când ne simţim nepotriviţi pentru a face ceea ce ne-a
cerut Domnul.

În Marcu 6:1-13 se vorbeşte despre faptul că Isus a fost respins în oraşul său natal,
Nazaret. (Acest lucru va fi prezentat mai în detaliu când veţi studia Luca 4:14-30).
În timp ce se afla acolo, El i-a trimis pe cei doisprezece apostoli să propovăduiască
Evanghelia doi câte doi. În timp ce propovăduiau Evanghelia, ei, de asemenea, au
alungat diavoli şi i-au vindecat pe cei bolnavi. Marcu menţionează, de asemenea, că
apostolii Salvatorului i-au uns pe cei bolnavi cu ulei.
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Când Irod Antipa a auzit despre multele
miracole pe care le-a înfăptuit Isus, i-a
fost teamă că Ioan Botezătorul înviase şi
înfăptuia aceste miracole (vezi Marcu
6:14). (În Marcu 6:17-29, învăţăm că,
mai devreme, Irod ceruse ca Ioan
Botezătorul să fie decapitat pentru a-i
face pe plac soţiei lui.)

Marcu 6:30-33 relatează că cei
doisprezece apostoli s-au întors din
misiunea lor de a propovădui
Evanghelia şi Isus şi apostolii s-au urcat
la bordul unei corăbii pentru a călători
într-un loc în care puteau fi singuri şi se
puteau odihni. Totuşi, oameni din
câteva oraşe din apropiere s-au dus la
locul în care Isus avea să debarce şi
L-au aşteptat când a sosit.

Citiţi Marcu 6:34 şi căutaţi ce le-a spus Salvatorul mulţimii, deşi El şi ucenicii Săi
doreau să se odihnească şi să fie singuri.

Gândiţi-vă la o experienţă în care aţi văzut pe cineva care-şi sacrifica timpul pentru
a sluji altora aşa cum a făcut Isus.

După ce a propovăduit mulţimii toată ziua, Salvatorul a înfăptuit un miracol mare.
Citiţi Marcu 6:35-44 şi Matei 14:18 şi aranjaţi următoarele evenimente în ordine
cronologică. (Răspunsurile se găsesc la sfârşitul lecţiei.)

• Salvatorul a înmulţit ceea ce ucenicii au adus, împlinind şi chiar depăşind
nevoile celor prezenţi.

• Ucenicii au spus că aveau cinci pâini şi doi peşti.

• Ucenicii au propus să-i trimită pe oameni să cumpere de mâncare.

• Salvatorul i-a întrebat pe ucenicii Săi ce puteau oferi.

• Salvatorul le-a spus ucenicilor să le dea oamenilor de mâncare.

• Mulţimea nu avea nimic de mâncare.

• Salvatorul i-a rugat pe ucenici să Îi dea Lui ceea ce aveau.

Textul în limba greacă a versetului Marcu 6:44 clarifică faptul că expresia „cinci mii
de bărbaţi” se referea la cinci mii de bărbaţi adulţi. Astfel, numărul celor care au
fost hrăniţi a fost mai mare, luând în considerare şi femeile şi copiii prezenţi (vezi
Matei 14:21).

Observaţi că, înainte de a înfăptui acest miracol, Salvatorul le-a cerut, în primul
rând, ucenicilor Lui să-I ofere cele cinci pâini şi cei doi peşti – adică tot ceea ce
aveau. Salvatorul a înmulţit această mâncare pentru a hrăni mulţimea.
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Un principiu pe care-l putem învăţa din
această relatare este că, atunci când Îi
oferim Salvatorului tot ce avem, El
poate înmulţi ofranda noastră pentru
a-Şi îndeplini scopurile.

Cu toate că Salvatorul nu ne-a cerut
să-I aducem toată mâncarea pe care o
avem, El îi invită pe cei care caută să-I
îndeplinească scopurile să-I dea Lui
toate dorinţele, abilităţile, talentele,
îndemânările, punctele forte, darurile şi
eforturile lor (vezi 2 Nefi 25:29; Omni 1:26).

1. Gândiţi-vă din nou la situaţia misionarului proaspăt chemat şi
emoţionat de mai devreme şi răspundeţi la următoarele întrebări în

jurnalul vostru pentru studiul scripturilor:

a. Ţinând cont de principiul de mai sus, ce credeţi că poate face misionarul
pentru a-I da tot ce are Salvatorului? Ce credeţi că ar face Salvatorul?

b. Cu ce alte situaţii s-ar putea confrunta un tânăr membru al Bisericii în care
faptul de a cunoaşte acest principiu le-ar fi de folos?

c. În ce mod Domnul a mărit eforturile voastre de a îndeplini scopurile Sale?

Marcu 6:45-56
Isus merge pe apă şi-i vindecă pe cei bolnavi.
Marcu 6:45-56 spune că, după ce a hrănit peste cinci mii de oameni, Isus i-a instruit
pe ucenicii Săi să navigheze într-o corabie către cealaltă parte a Mării Galileii. Apoi,
El a spus mulţimii să plece şi s-a dus să se roage pe un munte. În timpul nopţii, s-a
pornit o furtună şi Salvatorul s-a uitat de pe munte cum ucenicii Săi se luptau cu
vântul. Apoi, El a mers pe apă şi a potolit furtuna. Informaţiile din aceste versete au
fost acoperite în mai mare detaliu în timp ce aţi studiat Matei 14.

Marcu 7:1-8:21
Isus îi condamnă pe farisei, îi vindecă pe cei aflaţi în suferinţă şi hrăneşte patru mii
de oameni.
Pe măsură ce studiaţi Marcu 7-8, căutaţi ce ne-a învăţat Salvatorul să facem când
observăm pe cineva aflat în nevoie.

În Marcu 7:1-23, citim că Salvatorul i-a mustrat pe farisei pentru că respectau
tradiţii incorecte şi i-a învăţat pe ei şi pe ucenicii Săi că gândurile şi faptele rele
încep „dinlăuntru, din inima oamenilor” (Marcu 7:21) şi, în consecinţă, pângăresc
pe om.

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat următoarele despre „datina bătrânilor” (Marcu 7:5).
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„Rânduielile şi interpretările rabinice au fost adăugate, de-a lungul anilor, legii
mozaice de către cărturari şi învăţători. Aceste tradiţii au fost, de fapt şi în mod
formal, menite să fie mai importante şi mai obligatorii decât legea însăşi. Printre
ele, ca presupuşi paznici împotriva necurăţiei, erau spălările rituale pe care Isus şi
ucenicii Săi nu le făceau.

Acelaşi proces de a transforma adevărul în tradiţii – de a schimba legea lui
Dumnezeu în «doctrinele şi poruncile oamenilor» [Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Marcu
7:7], prin interpretările şi adăugirile făcute de învăţători neinspiraţi – este exact ceea ce s-a
întâmplat în marea apostazie a epocii creştine. La doctrinele pure şi simple ale lui Hristos,
cărturarii şi preoţii de la începutul creştinismului au adăugat lucruri precum: faptul de a vinde
indulgenţe, care îi elibera pe cei răi de păcate din trecut şi îi autoriza să comită crime în viitor
fără a fi pedepsiţi de divinitate, iertarea păcatelor (aşa-zisa iertare) prin confesiuni repetate şi de
complezenţă [lipsite de onestitate], faptul de a te ruga la… sfinţi în loc de Domnul, faptul de a
preaslăvi icoanele, interzicerea căsătoriei pentru preoţi şi alţi oficiali, purtarea robelor şi a
costumelor scumpe de către preoţi şi alţi oficiali clerici, folosirea de titluri elaborate, creşterea
[îmbogăţirea] vistieriei Bisericii prin participarea la jocuri de noroc şi aşa mai departe.

Toate acestea şi multe alte tradiţii sunt considerate de unii mai importante decât legea lui
Dumnezeu aşa cum a fost dată iniţial de Învăţător. Într-adevăr, aşa-numita Biserică Creştină de
astăzi este fondată, în mare parte, pe datinile «bătrânilor», nu de revelaţiile primite din cer”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vol, [1965-1973], 1:366-367).

În Marcu 7:24-30, citim că Isus a vindecat-o pe fiica unei femei din Grecia, care era
posedată de un diavol. Amintiţi-vă că, la momentul respectiv, misiunea Salvatorului
era faţă de casa lui Israel, nu faţă de neamuri, cu toate acestea, El a dat dovadă de
compasiune şi a ajutat-o pe această femeie care făcea parte din neamuri şi se afla în
nevoie şi avea credinţă în El.

Localizaţi oraşele Tir, Sidon şi Marea Galileii în Ghidul pentru scripturi la Hărţi şi
fotografii din Biblie, harta 11, „Pământului Sfânt în timpul Noului Testament”.
După ce Salvatorul a plecat din Tir şi Sidon, El a călătorit pe malul estic al Mării
Galileii, în regiunea Decapole, care era o zonă populată mai ales de neamuri.

Citiţi Marcu 7:31-37 şi căutaţi modul în care Salvatorul i-a arătat compasiune unui
bărbat surdo-mut.

Citiţi Marcu 8:1-3 pentru a căuta o necesitate pe care Isus a observat-o.

Observaţi în versetul 2 ce simţea Salvatorul pentru mulţimea de oameni.

Citiţi Marcu 8:4-9 şi căutaţi ce a făcut Salvatorul chiar dacă nimeni nu i-a cerut
acel lucru.

Din îndurarea Salvatorului şi faptele Sale faţă de mulţimea înfometată, învăţăm că
putem urma exemplul Salvatorului fiind atenţi la nevoile altora şi, apoi,
ajutând la împlinirea acestora.

Sora Linda K. Burton, preşedinta generală a Societăţii de Alinare, a propovăduit că,
pentru a urma exemplul Salvatorului în a-i sluji pe copiii lui Dumnezeu, trebuie ca,
mai întâi, „[să observăm], apoi [să slujim]” („Mai întâi observaţi, apoi slujiţi”,
Ensign sau Liahona, nov. 2012, p. 78). Puteţi scrie această expresie în scripturile
voastre, lângă Marcu 8:4-9.
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Faptul de a ne ruga, a cere ajutorul Tatălui Ceresc şi de a ne păstra gândurile
concentrate asupra altora în loc de a ne concentra, asupra propriei persoane, ne
poate ajuta să înţelegem mai bine nevoile altora şi să ajutăm la împlinirea lor.
Amintiţi-vă că este posibil ca unele nevoi să nu fie evidente imediat.

Ce poate sta în calea abilităţii noastre de a observa nevoile altora şi de a ajuta la
împlinirea lor? ____________________

Citiţi declaraţia de mai jos a preşedintelui Thomas S. Monson:

„De câte ori v-a fost înduioşată inima atunci când aţi fost martor la nevoia
altcuiva? Cât de des aţi intenţionat să fiţi persoana care oferă ajutor? Şi totuşi, de
câte ori nu a intervenit traiul de zi cu zi şi i-aţi lăsat pe alţii să ofere ajutor,
simţind că, «în mod sigur, o să aibă cineva grijă de nevoia respectivă».

Devenim atât de prinşi de agitaţia din viaţa noastră! Totuşi, dacă am face un pas
înapoi şi ne-am uita cu atenţie la ceea ce facem, am putea descoperi că ne-am

adâncit în lucruri neînsemnate. Cu alte cuvinte, ne petrecem, de prea multe ori, cel mai mult timp
ocupându-ne de lucruri care nu sunt, de fapt, deloc importante în planul global al vieţii şi
neglijăm problemele mai importante” („Ce am făcut astăzi pentru altcineva?” Ensign sau
Liahona, nov. 2009, p. 85).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, descrieţi o situaţie în care aţi
observat nevoia cuiva şi v-aţi oprit să-l ajutaţi. De asemenea,

descrieţi o situaţie în care cineva a observat una dintre nevoile voastre şi
v-a ajutat.

Rugaţi-vă şi fiţi atenţi la ocazii de a ajuta la împlinirea nevoilor altora astăzi şi
în viitor.

În Marcu 8:10-21, citim că, după ce Isus i-a hrănit în mod miraculos pe cei patru
mii de oameni, El a navigat împreună cu ucenicii Săi către un oraş numit
Dalmanuta. Acolo, fariseii I-au cerut să le arate un semn. Isus a refuzat să le dea un
semn şi, după cum aflăm din Traducerea Bibliei de Joseph Smith, i-a învăţat că „nu
va fi dat niciun semn acestei generaţii, decât semnul profetului Iona, deoarece, aşa
cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în burta balenei, la fel Fiul Omului va fi
înmormântat în adâncul pământului” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
Marcu 8:12).

Marcu 8:22-38
Isus vindecă treptat un orb
În Betsaida, un orb a fost adus la Salvator pentru a fi vindecat. Citiţi Marcu 8:22-26
şi căutaţi cum L-a vindecat Salvatorul pe acest bărbat.

Observaţi în versetul 24 că, după prima oară în care Salvatorul Şi-a pus mâinile pe
bărbatul orb, el a putut să vadă, dar nu a putut să vadă clar.
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În Marcu 8:25, după ce Salvatorul Şi-a
pus mâinile pe bărbat pentru a doua
oară, citim că vederea omului i-a fost pe
deplin redată.

De ce este important să înţelegem că
unele binecuvântări, precum faptul de a
dobândi o mărturie cu privire la
Evanghelie sau de a fi vindecat din
punct de vedere fizic sau spiritual, ne
sunt date deseori treptat sau în etape,
nu imediat sau dintr-o dată?

În Marcu 8:27-38, citim declaraţia lui
Petru că Isus este Hristosul. Salvatorul
le-a spus ucenicilor Săi să nu facă încă
publică identitatea sa de Hristos sau
Mesia. El a început, de asemenea, să-i
înveţe despre suferinţa şi moartea Sa
din Ierusalim.

3. În jurnalul pentru
studiul scripturilor, la

sfârşitul temelor pentru astăzi,
scrieţi următoarele:

Am studiat Marcu 6-8 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

Ordinea corectă a răspunsurile la activitatea din această lecţie este: 7, 5, 2, 4, 3,
1, 6. (Aceasta a fost adaptată din New Testament Teacher Manual [manual al
Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 68.)
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UNITATEA 8: ZIUA 3

Marcu 9:1-29
Introducere
Cu aproximativ şase luni înainte de răstignirea Sa, Isus S-a schimbat la faţă (a fost
văzut în starea Sa glorioasă) în timp ce se afla împreună cu Petru, Iacov şi Ioan pe
un munte. După aceea, El i-a învăţat pe aceşti ucenici că Ioan Botezătorul era un fel
de Elias sau un profet care pregăteşte calea pentru Mesia. După ce Isus s-a întors la
ceilalţi ucenici ai Săi, un bărbat L-a rugat să alunge un spirit rău din fiul său. Isus a
alungat spiritul rău şi i-a învăţat pe ucenicii Săi despre nevoia de a se ruga şi de
a posti.

Marcu 9:1-13
Isus Se schimbă la faţă şi El le propovăduieşte lui Petru, Iacov şi Ioan despre Elias
Vedeţi câte flotări sau abdomene puteţi face într-un minut. Scrieţi numărul acestora
aici: ____________________

De ce ar dori sau ar avea nevoie cineva să-şi mărească puterea fizică?

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. În ce fel putem asemăna puterea fizică cu puterea spirituală sau credinţa în
Isus Hristos?

b. Care sunt câteva dintre situaţiile în care s-ar putea să aveţi nevoie să vă
întăriţi credinţa în Isus Hristos?

Pe măsură ce studiaţi Marcu 9:1-29, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta să vă întăriţi
credinţa.

Marcu 9:1-13 conţine o relatare a schimbării la faţă a lui Isus în prezenţa lui Petru, a
lui Iacov şi a lui Ioan pe un munte şi apariţia pe munte a lui Moise şi Elias (Ilie),
despre care aţi învăţat în timpul lecţiei voastre din Matei 17. Isus i-a învăţat, de
asemenea, pe aceşti apostoli că Ioan Botezătorul a împlinit rolul profeţit al unui
Elias. „Elias” este un titlu dat celor care pregătesc calea pentru venirea lui Mesia.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith ne ajută să înţelegem mai multe despre
răspunsul pe care Salvatorul l-a dat la întrebarea apostolilor: „Pentru ce zic
cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie?” (Marcu 9:11):

„El le-a răspuns: «Ilie va veni întîi; şi va aşeza din nou toate lucrurile; tot aşa după
cum este scris despre Fiul omului că trebuie să pătimească mult şi să fie defăimat.

Dar Eu vă spun că Ilie a şi venit, şi ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris
despre el; şi El a depus mărturie despre Mine iar ei nu l-au primit. Cu adevărat
acesta a fost Elias” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Marcu 9:10-11).

Cine este Elias? Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli, a explicat care este rolul lui Elias în restaurare.
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„Sunt trei revelaţii diferite care îl numesc pe Elias ca fiind trei persoane diferite.
La ce ne duce cu gândul acest fapt?

Mulţi slujitori angelici au fost trimişi din curţile de glorie pentru a conferi chei şi
puteri, pentru a încredinţa dispensaţiile şi gloriile lor din nou oamenilor pe
pământ. Au venit cel puţin următorii: Moroni, Ioan Botezătorul, Petru, Iacov şi
Ioan, Moise, Ilie, Elias, Gavril, Rafael şi Mihail. (D&L 13; 110; 128:19-21.) Deşi

este aparent faptul că povara întreagă a restaurării nu a fost purtată de un singur mesager, ci,
mai degrabă, fiecare a avut o înzestrare concretă din înalturi, devine clar faptul că Elias este un
personaj multiplu. Expresia trebuie înţeleasă ca fiind un nume şi un titlu atribuit celor ale căror
misiune este să încredinţeze chei şi puteri oamenilor în această ultimă dispensaţie [vezi Doctrines
of Salvation, compilaţie de Bruce R. McConkie, 3 volume (1954-1956), 1:170-174]” (Mormon
Doctrine, ediţia a 2-a [1966], p. 221).

Marcu 9:14-29
Isus alungă un spirit rău din fiul unui om
Citiţi Marcu 9:14-18 şi căutaţi ce s-a întâmplat când Salvatorul S-a întors de pe
munte la ceilalţi ucenici ai Săi.

Fiul bărbatului era posedat de un spirit
rău, care îi cauza pierderea vorbirii,
surzenie şi alte probleme (vezi Marcu
9:17-18, 22, 25). Imaginaţi-vă că sunteţi
tatăl lui. În ce fel v-ar fi afectată credinţa
în Salvator şi în puterea Sa dacă ucenicii
nu ar putea să-l vindece pe fiul vostru?

Puneţi-vă în locul celor care au scris scripturile
Odată, preşedintele Brigham Young a întrebat: „Citiţi scripturile… ca şi cum aţi fi în locul celor
care le-au scris? Este privilegiul dumneavoastră de a face acest lucru, pentru a vă familiariza cu
spiritul şi înţelesul cuvintelor scrise ale lui Dumnezeu precum sunteţi familiar cu mersul şi
conversaţiile zilnice” (Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], p. 119).

Citiţi Marcu 9:19-22 încercând să vă imaginaţi cum s-a simţit acest tată în timp ce a
vorbit cu Salvatorul.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a oferit
o altă perspectivă în ceea ce privesc sentimentele şi rugămintele acestui tată.
„Fiind ultima speranţă, acest tată îşi afirmă credinţa pe care o are şi Îl imploră pe
Salvatorul lumii: «Dacă [Tu] poţi face ceva, fie-ţi milă de noi şi ajută-ne» [Marcu
9:22; caractere cursive adăugate]. Abia pot citi aceste cuvinte fără să-mi dea
lacrimile. Pronumele la forma de plural noi este, în mod evident, folosit în mod

intenţionat. De fapt, omul spune: «Toată familia noastră imploră. Lupta noastră nu se opreşte
niciodată. Suntem la capătul puterilor. Fiul nostru cade în apă. Cade în foc. El este mereu în
pericol şi nouă ne este teamă mereu. Nu ştim la cine altcineva putem apela. Ne poţi ajuta Tu?
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Vom fi recunoscători pentru orice – o binecuvântare parţială, o fărâmă de speranţă, puţină
alinare care să uşureze povara purtată de mama acestui băiat în fiecare zi a vieţii ei»” („Cred,
Doamne!”, Ensign sau Liahona, mai 2013, p. 93).

Citiţi Marcu 9:23 şi căutaţi ce l-a învăţat Salvatorul pe tată.

Puteţi marca expresiile din versetul 23, care ne învaţă următorul principiu: Dacă
noi credem în Isus Hristos, toate lucrurile vor fi posibile pentru noi.
(Observaţi că „toate lucrurile” se referă la toate binecuvântările drepte care sunt în
acord cu scopurile şi momentul ales de Tatăl Ceresc.)

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: În ce fel poate ajuta faptul de a crede în acest principiu pe

cineva care se confruntă cu probleme care par imposibil de rezolvat?

Citiţi Marcu 9:24 pentru a afla răspunsul tatălui la principiul pe care l-a propovăduit
Salvatorul. Observaţi cele două părţi ale răspunsului pe care l-a dat tatăl.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Holland, care ne-a învăţat că declaraţia
tatălui ne arată ce putem face când avem momente de „necredinţă” sau
momente de îndoială sau teamă. „Atunci când se confruntă cu un test al
credinţei, tatăl îşi afirmă, mai întâi, tăria şi doar apoi îşi recunoaşte limitările.
Declaraţia sa iniţială este afirmativă şi făcută fără ezitare: „Cred, Doamne!”
Tuturor celor care vor să aibă mai multă credinţă doresc să le spun: amintiţi-vă de

acest om! În momente de frică sau îndoială sau în perioade nesigure, păstraţi credinţa pe care o
aveţi deja, chiar dacă aceea credinţă este limitată. De-a lungul dezvoltării personale, prin care
toţi trecem în această viaţă muritoare, noi toţi vom îndura la nivel spiritual ceva asemănător
suferinţei acestui băiat sau disperării acestui părinte. Atunci când acele momente vor veni şi vor
apărea probleme a căror rezolvare nu este imediată, ţineţi-vă bine de ceea ce ştiţi deja şi fiţi
puternici până când veţi primi mai multă cunoaştere” („Cred, Doamne”, p. 93-94).

Gândiţi-vă la cea de-a doua parte a răspunsului pe care l-a dat tatăl. „Ajută
necredinţei mele” (Marcu 9:24). Gândiţi-vă ce puteţi face în momente de
necredinţă, îndoială sau teamă.

Citiţi Marcu 9:25-27 şi căutaţi ce a făcut Salvatorul drept răspuns la rugăminţile
tatălui.

Un principiu pe care îl putem învăţa din această relatare este că, dacă ne ţinem
bine de ceea ce credem şi căutăm sprijinul Domnului, El ne va ajuta să ne
întărim credinţa.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la una dintre
întrebările următoare sau la ambele:

a. Faceţi referire la situaţiile pe care le-aţi enumerat la însărcinarea numărul 1
din cadrul lecţiei de astăzi. Cum poate fi folosit acest principiu în acele
situaţii?
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b. Când aţi primit, voi sau cineva cunoscut, ajutorul Domnului într-un moment
de necredinţă, îndoială sau teamă ţinându-vă bine de credinţa pe care o
aveaţi şi căutându-L?

Străduiţi-vă să puneţi în practică acest principiu în momentele de necredinţă,
îndoială sau teamă cu care vă confruntaţi. Puteţi, de asemenea, să împărtăşiţi
principiul unui membru al familiei sau unui prieten care trece prin momente
dificile.

Amintiţi-vă că, prima oară, acest tată l-a adus pe fiul său la câţiva dintre ucenicii lui
Isus pentru a fi vindecat. Imaginaţi-vă că sunteţi unul dintre aceşti ucenici. La ce
v-aţi fi gândit sau cum v-aţi fi simţit după ce nu aţi fi reuşit să alungaţi spiritul rău
din băiat?

Citiţi Marcu 9:28 şi căutaţi întrebarea pe care I-au adresat-o ucenicii lui Isus.

În Marcu 9:19, Isus îi descrie pe oameni ca fiind un „neam necredincios”. Este
posibil ca această mustrare să fi fost făcută şi ucenicilor Săi care erau prezenţi.
Cuvântul necredincios de aici se referă la o lipsă a credinţei în Isus Hristos. Este
nevoie de credinţă în Isus Hristos pentru ca o binecuvântare a preoţiei să aibă efect.

Citiţi Marcu 9:29 pentru a afla răspunsul Salvatorului la întrebarea ucenicilor Săi.

Din acest verset, învăţăm că ne putem mări credinţa în Isus Hristos prin
rugăciune şi post. Puteţi scrie acest principiu în scripturile voastre, în dreptul
versetului 29.

Următoarea declaraţie ne ajută să înţelegem situaţiile diferite în care putem pune în practică
acest adevăr. „Această relatare [despre Isus care alungă un spirit rău din fiul unui om] ne învaţă
că rugăciunea şi postul pot da mai multă putere acelora care dau şi primesc binecuvântări ale
preoţiei. Relatarea se poate aplica şi eforturilor personale de a trăi potrivit Evangheliei. Dacă
aveţi o slăbiciune sau un păcat pentru care aţi luptat ca să-l depăşiţi, poate trebuie să postiţi şi
să vă rugaţi pentru a primi ajutorul sau iertarea pe care o doriţi. Ca şi demonul alungat de
Hristos, dificultatea cu care vă confruntaţi ar putea fi de soiul care se va rezolva numai prin post
şi rugăciune” (Fideli credinţei – Referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 129-130).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre o experienţă în
urma căreia vouă sau cuiva cunoscut vi s-a mărit credinţa prin

rugăciune şi post. În ce mod v-au ajutat rugăciunea şi postul să primiţi
binecuvântările pe care le căutaţi?

Gândiţi-vă în ce mod credinţa voastră ar avea nevoie să fie întărită. Planificaţi un
moment în care puteţi să căutaţi să vă măriţi credinţa prin rugăciune şi post. Puteţi
să vă scrieţi planurile pe o foaie separată de hârtie şi să o puneţi într-un loc în care
vă poate aminti de ţelul vostru.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Marcu 9:1-29 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 8: ZIUA 4

Marcu 9:30-50
Introducere
Isus le-a spus ucenicilor Săi despre moartea şi învierea Sa iminente şi i-a învăţat
despre cine va fi cel mai mare în împărăţia lui Dumnezeu. El a avertizat cu privire la
consecinţele faptului de a-i face pe alţii să comită păcate şi i-a instruit pe ucenicii
Lui să stea departe de influenţele care îi vor duce la păcat.

Marcu 9:30-37
Isus prezice moartea şi învierea Sa şi propovăduieşte despre cine va fi cel mai mare
în împărăţia lui Dumnezeu
După ce a alungat un spirit rău dintr-un tânăr (vezi Marcu 9:17-29), Salvatorul a
călătorit prin Galilea împreună cu ucenicii Săi. Citiţi Marcu 9:31-32 şi căutaţi despre
ce a profeţit Salvatorul.

Observaţi că, în aceste versete, după ce Isus le-a spus ucenicilor Săi că urma să fie
ucis şi să învie a treia zi, ei, din nou, nu au înţeles la ce se referea şi le era teamă
să-L întrebe.

În Marcu 9:33-37, învăţăm că, în
Capernaum, Isus i-a învăţat pe ucenicii
Săi că cei care slujesc altora cu umilinţă
vor fi consideraţi cei mai mari sau vor
avea statutul cel mai onorabil în
împărăţia lui Dumnezeu. De asemenea,
El i-a instruit să-i primească în Biserică
pe oamenii care se umilesc ca nişte
copii şi Îl primesc (vezi Traducerea
Bibliei de Joseph Smith, Marcu 9:34-35
).

Marcu 9:38-50
Isus avertizează împotriva faptului de a-i influenţa pe alţii să păcătuiască şi de a nu
sta departe de influenţe rele
Dacă ai întâlni un grup de oameni care s-ar uita şi ar arăta cu degetul în sus la ceva,
cum ai reacţiona? Te-ai uita şi tu în sus să vezi la ce se uită oamenii?

De multe ori, comportamentul oamenilor îi poate influenţa pe alţii, făcându-i să
adopte cuvinte, fapte sau atitudini asemănătoare. Când aţi văzut pe cineva că îşi
schimbă modul de a vorbi, de a acţiona sau atitudinea din cauza influenţei altora?
____________________

În timp ce studiaţi Marcu 9:38-50, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta să vă gândiţi la
influenţa pe care o aveţi asupra eforturilor altora de a-L urma pe Salvator şi la
influenţa pe care o au alţii asupra voastră.

Citiţi Marcu 9:38 şi căutaţi ce i-a spus apostolul Ioan Salvatorului.
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Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a
explicat că apostolii i-au interzis acestui om să scoată draci deoarece nu era un
tovarăş de-al lor. „Nu făcea parte din cercul de ucenici care au călătorit, au
mâncat, au dormit şi au fost mereu cu Învăţătorul… Însă, din răspunsul pe care
l-a dat Domnul, este evident faptul că era un membru al împărăţiei, un
administrator legal care acţiona prin autoritatea preoţiei şi puterea credinţei”

(Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 1:417).

Salvatorul le-a spus apostolilor să nu-i interzică omului să facă ce făcea şi a
propovăduit că oamenii care îi ajută pe reprezentanţii Lui vor fi răsplătiţi (vezi
Marcu 9:39-41).

Citiţi Marcu 9:42 pentru a afla avertizarea Salvatorului. În acest context, a face să
păcătuiască înseamnă a duce pe cineva pe căi greşite sau a influenţa pe cineva să
păcătuiască.

„Aceşti micuţi care cred în [Isus]” sunt ucenicii umili şi credincioşi de orice vârstă ai
Salvatorului. Aceştia sunt, de asemenea, cei care sunt tineri în credinţă, precum
tineretul şi noii convertiţi.

Vârstnicul McConkie a explicat că „este mai bine să murim şi să ni se nege binecuvântările
continuării existenţei noastre muritoare, decât să trăim şi să ducem suflete în rătăcire” şi să
avem parte de suferinţa şi separarea de Dumnezeu care ar rezulta în urma faptelor noastre
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:420).

Un principiu pe care-l învăţăm din avertizarea Salvatorului din Marcu 9:42 este că,
dacă îi influenţăm pe oamenii care cred în Isus Hristos să păcătuiască, vom fi
făcuţi responsabili înaintea lui Dumnezeu.

Reflectaţi la moduri în care cineva i-ar putea influenţa pe oamenii care cred în Isus
Hristos să păcătuiască.

Gândiţi-vă la influenţa voastră asupra oamenilor care cred în Isus Hristos. Îi
influenţaţi să-şi ghideze vieţile înspre El sau departe de El?

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, enumeraţi moduri în care îi
puteţi influenţa pe alţii să creadă în Isus Hristos şi să nu

păcătuiască. Încercuiţi una dintre ideile voastre şi stabiliţi-vă obiectivul de a o
pune în practică.

Încercaţi să dezlegaţi şi să legaţi la loc şiretul unui pantof, nodul unei cravate sau un
alt nod cu o singură mână.

Cu ce greutăţi v-aţi confrunta dacă v-aţi pierde o mână? În ce situaţie ar fi mai bine
dacă v-aţi pierde o mână decât dacă le-aţi păstra pe amândouă?

Amputarea este înlăturarea intenţionată a unei părţi a corpului, precum o mână sau
un picior bolnave sau infectate grav. Deşi amputarea şi recuperarea ulterioară pot fi
foarte dureroase şi traumatice, ele previn răspândirea bolii sau a infecţiei şi cauzarea
altor probleme de sănătate sau a morţii.
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Citiţi Marcu 9:43 şi căutaţi ce a propovăduit Salvatorul despre situaţia în care ar fi
mai bine să ne pierdem o mână decât să le păstrăm pe amândouă.

În mod metaforic, Salvatorul a propovăduit că ar fi mai bine să ne pierdem o mână
decât să le păstrăm pe amândouă atunci când aceasta ne-a influenţat să păcătuim şi
va continua să facă acest lucru. El nu a spus că ar trebui să ne tăiem la propriu o
mână; El a folosit o figură de stil pentru a sublinia importanţa a ceea ce
propovăduia. Isus a folosit imaginea/metafora tăierii unei mâini pentru a arăta cât
este de important şi cât de dificil poate fi să ne separăm de influenţele nedrepte.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith ne ajută să înţelegem mai bine învăţăturile
Salvatorului din Marcu 9:43-48. Din aceste versete, învăţăm că Salvatorul a folosit
mâna, piciorul şi ochiul pentru a simboliza influenţele din viaţa noastră care ne pot
face să păcătuim.

2. În jurnalul pentru
studiul scripturilor,

desenaţi un omuleţ. Încercuiţi-i o
mână, un picior şi un ochi. Citiţi
Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
Marcu 9:40-48 (În Ghid pentru
scripturi) pentru a afla ce a
asemănat Salvatorul cu o mână, un
picior şi un ochi care „face [pe
cineva să cadă] în păcat” sau îl
influenţează să păcătuiască. Scrieţi
pe mâna, piciorul şi ochiul pe care
le-aţi încercuit pe desenul vostru ce
reprezintă fiecare. Cuvântul viaţă
din aceste versete se referă la
viaţa eternă.

După cum a propovăduit Salvatorul,
mâna îi reprezintă pe membrii familiei
sau pe prietenii noştri, piciorul îi
reprezintă pe oamenii pe care-i
considerăm exemple în ceea ce priveşte
modul de a gândi şi de a acţiona iar
ochiul îi reprezintă pe conducătorii
noştri. Reflectaţi la moduri în care faptul
de a ne îndepărta de influenţe nepotrivite sau de influenţe care ne fac să păcătuim
sau să ne pierdem credinţa poate fi asemănat cu înlăturarea unei mâini sau a unui
picior. Potrivit celor relatate în versetele pe care le-aţi citit, ce se poate întâmpla
dacă nu ne îndepărtăm de influenţele nepotrivite?

În scripturile voastre, în dreptul fragmentului din Marcu 9:43-48, puteţi scrie
următorul adevăr: Este mai bine să ne îndepărtăm de influenţe nepotrivite
decât să ajungem să ne îndepărtăm de Dumnezeu.
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Vârstnicul Walter F. González, din Cei Şaptezeci, ne-a învăţat despre alte influenţe
de care trebuie să ne îndepărtăm: „Rezultă că această tăiere nu se referă numai
la prieteni, ci la orice influenţă rea, cum ar fi emisiunile de televiziune, [site-uri]
de pe Internet, filmele, literatura, jocurile sau muzica nepotrivite. Gravarea în
sufletele noastre a acestui principiu ne va ajuta să rezistăm ispitei de a ceda
[oricărei] influenţe rele” („Acum este timpul”, Ensign sau Liahona, nov. 2007,

p. 55).

Faptul de a ne îndepărta de influenţe nepotrivite nu înseamnă că vom fi nepoliticoşi
cu ceilalţi, că-i vom condamna sau că vom refuza să ne asociem cu oameni care nu
sunt membri ai Bisericii. Mai degrabă, trebuie să ne îndepărtăm sau să evităm să
interacţionăm îndeaproape cu oameni care ne vor face să păcătuim. Deşi nu vom
putea să înlăturăm sau să evităm fiecare influenţă care ne poate face să păcătuim,
Domnul ne va binecuvânta pe măsură ce încercăm să ne îndepărtăm de orice
influenţă rea şi pe măsură ce încercăm să ne autodisciplinăm pentru a evita
influenţele pe care nu le putem înlătura întru totul.

Gândiţi-vă la greutăţile cu care am putea să ne confruntăm când ne îndepărtăm de
influenţe nepotrivite. Cum putem şti care este modul potrivit de a ne îndepărta de
influenţe nepotrivite?

3. Citiţi scenariile de mai jos. În jurnalul pentru studiul scripturilor,
răspundeţi la întrebările de la sfârşitul acestora.

a. Am prieteni care, de multe ori, mă îndeamnă să iau parte la activităţi în care
se încalcă poruncile lui Dumnezeu. Totuşi, cred că pot fi o influenţă bună
pentru ei dacă continui să petrec timp cu ei. Ce fel de relaţie să am cu ei? Ce
ar trebui să le spun pentru a mă îndepărta în mod corespunzător de aceşti
prieteni?

b. De mai mulţi ani, sunt fan al unei formaţii de succes. În cadrul ultimelor
interviuri pe care le-au dat şi în ultimele lor cântece, membrii acestei
formaţii încurajează comportamente şi idei care se află în opoziţie cu
standardele şi învăţăturile Domnului. E doar muzică şi sunt doar cuvinte,
nu-i aşa? Deci, la ce pericol mă expun dacă continui să ascult muzica lor şi
să-i urmăresc pe reţelele de socializare?

c. Am tot auzit despre o emisiune la modă şi mi-ar plăcea să o urmăresc. Mi
s-a spus că aceasta conţine limbaj licenţios şi scene imorale şi violente, dar
nu înseamnă că eu voi imita lucrurile rele pe care le voi auzi sau vedea. Deci,
care este problema dacă mă uit la ea?

Deşi faptul de a ne îndepărta de influenţele care ne fac să păcătuim poate fi, uneori,
dificilă, de ce recompensele, printre care şi viaţa eternă, merită sacrificiul?

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Când aţi ales voi sau cineva cunoscut să vă îndepărtaţi de influenţe
nepotrivite? (Nu scrieţi lucruri care sunt prea personale sau particulare.)

b. Ce binecuvântări aţi primit?
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Reflectaţi dacă influenţele din viaţa voastră vă fac să păcătuiţi. Pe o foaie separată
de hârtie, scrieţi modul în care vă veţi îndepărta de aceste influenţe. Puneţi foaia de
hârtie într-un loc în care o veţi vedea des.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Marcu 9:30-50 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 9: ZIUA 1

Marcu 10-16
Introducere
Spre sfârşitul slujirii Sale din viaţa muritoare, Salvatorul a plecat din Galilea şi, în
drumul Său spre Ierusalim, a călătorit prin Perea, o zonă la est de râul Iordan. În
timp ce se afla în Perea, El i-a invitat pe copilaşi să vină la El şi l-a sfătuit pe un
tânăr conducător bogat să-şi vândă toate avuţiile şi să-L urmeze. În Ierusalim,
Salvatorul a observat o văduvă săracă care a aruncat doi bănuţi în vistieria
templului. Mai târziu, în timp ce lua cina în Betania, Maria L-a uns cu mir pe Isus
ca parte a pregătirii pentru înmormântarea Sa. Salvatorul a suferit în Ghetsimani şi,
mai târziu, a fost judecat şi condamnat la moarte. După ce a murit pe cruce şi a
înviat, Domnul le-a apărut apostolilor Săi şi i-a însărcinat să ducă Evanghelia lumii.

Marcu 10:1-16
Isus propovăduieşte doctrina căsătoriei şi îi invită pe copilaşi să vină la El
Gândiţi-vă la copilaşii pe care îi
cunoaşteţi.

Ce calităţi sau trăsături admiraţi la
copilaşi? ____________________

Pe măsură ce studiaţi Marcu 10:1-16,
căutaţi un adevăr care ne învaţă de ce
trebuie să devenim precum copilaşii.

În Marcu 10:1-12, citim ce i-a învăţat
Salvatorul pe oameni despre
importanţa căsătoriei. Pentru mai multe
informaţii legate de învăţăturile
Salvatorului, puteţi recapitula materialul
pentru Matei 19:1-12.

Referitor la învăţăturile lui Isus Hristos
cu privire la căsătorie şi divorţ din Matei
19:1-12 şi Marcu 10:1-12, vârstnicul
Bruce R. McConkie, din Cvorumul
Celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat:
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„Aşa cum sunt consemnate aici, învăţăturile Domnului cu privire la căsătorie şi
divorţ sunt fragmentate şi incomplete. Ele pot fi înţelese numai în contextul legii
căsătoriei celestiale revelate din nou în vremurile moderne. Aceleaşi principii
generale care stau la baza căsătoriei eterne au fost cunoscute şi înţelese de către
ucenici în vremea lui Isus şi, de asemenea, cel puţin în parte, de către farisei. Însă
relatările consemnate atât de Matei, cât şi de Marcu cu privire la discuţia despre

căsătorie şi divorţ a Învăţătorului sunt atât de comprimate şi de prescurtate, încât nu oferă o
imagine clară a problemei …

Divorţul nu face parte din planul Evangheliei, indiferent de situaţie. Dar, pentru că oamenii, în
practică, nu trăiesc întotdeauna în armonie cu standardele Evangheliei, Domnul permite divorţul
dintr-un motiv sau altul, în funcţie de stabilitatea spirituală a partenerilor… În zilele noastre, este
permis ca oamenii să divorţeze în acord cu legea civilă şi Biserica permite persoanelor divorţate
să se recăsătorească fără să fie vinovate de imoralitate, de care ar fi vinovate sub un regulament
mai divin” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 1:546-547).

Citiţi Marcu 10:13-14, căutând ce s-a întâmplat când unii oameni au adus nişte
copilaşi să-L vadă pe Isus.

Citiţi Marcu 10:15-16 pentru a afla ce i-a învăţat Salvatorul pe ucenicii Săi când i-a
invitat pe copilaşi să vină la El. Expresia „va primi împărăţia lui Dumnezeu” din
versetul 15 se referă la faptul de a primi Evanghelia şi de a deveni membru al
Bisericii Sale.

Potrivit acestor versete, ce se va întâmpla când primim Evanghelia aşa cum o
primesc copilaşii? Răspundeţi la întrebare completând următorul principiu: Când
primim Evanghelia precum o primesc copilaşii, vom fi pregătiţi pentru
____________________.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Ce credeţi că înseamnă să primim Evanghelia „ca un copilaş” (Marcu
10:15)?

b. Dacă cineva ar primi Evanghelia ca un copilaş, cum credeţi că ar citi
scripturile, s-ar ruga sau ar preaslăvi în Biserică?

Marcu 10:17-45
Salvatorul îl îndeamnă pe un conducător tânăr să-şi vândă toate avuţiile şi să-L
urmeze; El îi sfătuieşte pe ucenicii Săi să slujească unul altuia
Citiţi Marcu 10:17-20 şi fiţi atenţi ce s-a întâmplat după ce Isus a binecuvântat
copilaşii. Puteţi marca ce L-a întrebat bărbatul pe Salvator şi ce răspuns a primit.

Cum l-aţi descrie pe bărbatul care a venit la Isus? ____________________

Matei 19 conţine, de asemenea, relatarea despre acest bărbat care a venit la
Salvator. Citiţi Matei 19:20 şi fiţi atenţi ce a răspuns bărbatul la îndemnul
Salvatorului de a ţine poruncile. Puteţi marca întrebările suplimentare pe care
tânărul I le-a adresat.
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2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următoarea întrebare:
Ce-mi mai lipseşte? Veţi răspunde la nişte întrebări suplimentare

legate de aceasta ulterior, în cadrul lecţiei.

Citiţi Marcu 10:21 pentru a afla cum i-a răspuns Salvatorul tânărului.

Observaţi expresia „Isus s-a uitat ţintă la El, l-a iubit” din verserul 21. De ce credeţi
că este important să ştim că Isus l-a iubit pe acest tânăr înainte de a-i spune ce
îi lipsea?

Din aceste versete, noi putem învăţa că, deoarece ne iubeşte, Domnul ne va
ajuta să ştim ce ne mai lipseşte din eforturile noastre de a-L urma şi, dacă Îi
cerem Domnului, El ne va învăţa ce trebuie să facem pentru a moşteni viaţa
veşnică.

Citiţi Marcu 10:22 şi fiţi atenţi cum a reacţionat tânărul când Salvatorul l-a sfătuit să
vândă tot ce avea. Potrivit celor relatate în versetul 22, de ce a reacţionat în acel fel?

Personalizaţi textul din scripturi
Prin introducerea numelui vostru în textul scripturilor, adevărurile conţinute în paragraful
respectiv pot avea mai mult înţeles pentru voi. Citirea scripturilor ca şi când sunt scrise pentru voi
poate fi un ajutor pentru a asculta glasul Spiritului care vă vorbeşte.

Cu toate că, probabil, nouă nu ni se va cere să renunţăm la bogăţii mari pentru a-L
urma pe Domnul, El ne-a cerut să facem alte sacrificii pentru a-I sluji şi să ţinem
poruncile Sale.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, sub întrebarea „Ce-mi mai
lipseşte?”, răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Care sunt câteva dintre sacrificiile pe care Domnul ni le-a cerut şi care ar
putea fi greu de făcut?

b. Scrieţi despre un sacrificiu pe care Domnul vi l-a cerut (sau vi-l cere), care ar
putea fi greu de făcut.

Reflectaţi rugându-vă la întrebarea: „Ce-mi mai lipseşte?” şi supuneţi-vă oricăror
îndemnuri pe care le primiţi cu privire la sacrificiile pe care Domnul doreşte să
le faceţi.

Citiţi Marcu 10:23-27. Următorul fragment din Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
Marcu 10:26, clarifică cuvintele Salvatorului din Marcu 10:27: „Este cu neputinţă ca
oamenii care îşi pun încrederea în bogăţii să fie salvaţi; dar acest lucru nu este cu
neputinţă pentru oamenii care îşi pun încrederea în Dumnezeu şi lasă totul de
dragul Meu, pentru că, pentru aceştia, toate lucrurile sunt cu putinţă.

De ce credeţi că celor care îşi pun încrederea în bogăţii sau în alte lucruri lumeşti le
este greu să intre în împărăţia lui Dumnezeu? Ce credeţi că înseamnă că toate
lucrurile sunt cu putinţă pentru cei care au încredere în Dumnezeu?

Citiţi Marcu 10:28-31 şi căutaţi ce le-a promis Isus celor care sunt dispuşi să
renunţe la tot pentru a-L urma. Următorul fragment din Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, Marcu 10:30-31, clarifică cuvintele Salvatorului din Marcu 10:31:
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„Dar sunt mulţi care se pun pe locul dintâi, care vor fi cei de pe urmă şi cei de pe
urmă vor fi cei dintâi. A spus acest lucru mustrându-l pe Petru”.

Din aceste versete, învăţăm următorul principiu: Pentru a dobândi viaţa veşnică,
trebuie să fim dornici să renunţăm la tot ce ne cere Domnul.

De ce merită viaţa veşnică orice sacrificiu?

În Marcu 10:35-45, învăţăm că Iacov şi Ioan L-au întrebat pe Isus dacă vor putea sta
la dreapta şi la stânga Lui în împărăţia eternă. Apoi, Salvatorul i-a învăţat pe cei
Doisprezece Apostoli că nu trebuie să fie cum sunt conducătorii neamurilor care
şi-au exercitat autoritatea asupra altora. Cei care sunt cei mai mari în împărăţia lui
Dumnezeu sunt slujitorii tuturor.

Marcu 11-13
Salvatorul propovăduieşte la templu şi observă că o văduvă aruncă bănuţi în vistieria
templului
În fiecare dintre următoarele situaţii, doi oameni oferă donaţii Domnului.
Gândiţi-vă care sunt diferenţele dintre donaţiile din fiecare situaţie.

• O femeie i-a dat episcopului său o sumă foarte mare de bani ca donaţie de post.
O altă femeie din aceeaşi episcopie i-a dat episcopului său o sumă foarte mică
de bani ca donaţie de post.

• Un bărbat slujeşte în calitate de preşedinte de ţăruş. Un alt bărbat din cadrul
aceluiaşi ţăruş slujeşte în calitate de învăţător la Societatea Primară.

Cum s-ar simţi cineva dacă donaţiile lui sau ale ei către Domnul ar părea mici în
comparaţie cu donaţiile altora? ____________________

Pe măsură ce studiaţi Marcu 11-13, căutaţi adevăruri care vă vor ajuta să ştiţi ce
crede Domnul despre donaţiile pe care I le faceţi.

În Marcu 11:1-12:40, învăţăm că, spre
sfârşitul slujirii Salvatorului din viaţa
muritoare, El a intrat călare triumfător
în Ierusalim, i-a alungat pe schimbătorii
de bani din templu şi i-a învăţat pe
oameni acolo.

În timp ce Isus era la templu, El a văzut
mai multe persoane care aduceau bani
în vistieria templului ca donaţie lui
Dumnezeu. Citiţi Marcu 12:41-44 şi
căutaţi ce a văzut Salvatorul la vistierie.

Ce a spus Salvatorul despre donaţia văduvei în comparaţie cu donaţiile celorlalţi?

Gândiţi-vă care este moneda cu cea mai mică valoare din ţara voastră. Un bănuţ
reprezenta „cea mai mică monedă din bronz folosită de iudei” (Ghid pentru
scripturi, „Bani”).
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4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: De ce credeţi că Salvatorul a considerat că văduva a dat

mai mult decât toţi ceilalţi?

Având în vedere ceea ce a spus Domnul despre văduvă, putem învăţa următorul
principiu: Dacă suntem dispuşi să-I dăruim Domnului tot ce avem, El ne va
accepta donaţia, chiar dacă pare mică în comparaţie cu donaţia altora.

E nevoie de credinţă pentru a da totul Domnului. Acest principiu al sacrificiului este
predat în Lectures on Faith. „Să observăm că o religie care nu cere sacrificarea
tuturor lucrurilor nu va avea niciodată suficientă putere pentru a genera credinţa
necesară pentru viaţă şi salvare” (Lectures on Faith [1985], p. 69).

În Marcu 13, învăţăm că Salvatorul i-a învăţat pe apostolii Săi despre a Doua
Venire. Aţi studiat despre aceasta în Joseph Smith – Matei (vezi lecţia de la unitatea
6: ziua 2).

Marcu 14:1-9
Maria Îl unge pe Salvator cu mir
După ce Salvatorul i-a învăţat pe ucenicii Săi semnele celei de-a Doua Sale Veniri ,
El a plecat din Ierusalim şi a mers în Betania, la casa unui om pe nume Simon, care
fusese mai demult bolnav de lepră. În ultima săptămână din viaţa Salvatorului, El a
mers de mai multe ori din Betania în Ierusalim şi invers.

Citiţi Marcu 14:3 şi Ioan 12:3 şi căutaţi ce act de credinţă şi de dragoste a făcut
Maria pentru Isus.

Vârstnicul James E. Talmage, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus: „A
unge capul unui musafir cu ulei obişnuit însemna a-i aduce onoare; a unge
picioarele unui musafir însemna, de asemenea, a-i arăta o stimă deosebită; dar a
unge capul şi picioarele unui musafir cu mir din abundenţă era un act de respect
reverenţios oferit chiar şi regilor. Actul Mariei a fost un expresie de adorare; a fost
revărsarea înmiresmată a unei inimi pline de slavă şi afecţiune” (Jesus the Christ,

ediţia a 3-a, [1916], p. 512).

Citiţi Marcu 14:4-9 şi căutaţi modul în care au reacţionat unii dintre cei aflaţi la cină
la ceea ce a făcut Maria.

Ce le-a spus Salvatorul celor care au criticat-o pe Maria?

Expresia „ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine” din versetul 6 arată că Salvatorul
era mulţumit cu ceea ce făcuse Maria. Expresia „ea a făcut ce a putut” din versetul 8
implică faptul că ea îi dăduse tot ce avea mai bun Domnului.

Din aceste versete, învăţăm că Salvatorul este mulţumit când Îi oferim tot ce
avem mai bun.

5. Gândiţi-vă la acest principiu şi la principiul precedent pe care l-am
identificat în relatarea cu bănuţii văduvei şi scrieţi următoarele în

jurnalul vostru pentru studiul scripturilor:
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a. Explicaţi în ce mod faptul de a crede aceste adevăruri îi poate ajuta pe cei
care simt că nu prea au ce să Îi dea Domnului.

b. Descrieţi un moment în care aţi văzut pe cineva care Îi dădea tot ce avea mai
bun Domnului.

Gândiţi-vă dacă, în prezent, Îi daţi tot ce aveţi mai bun Domnului. Alegeţi un
aspect din viaţa voastră în care puteţi să vă îmbunătăţiţi şi fixaţi-vă un obiectiv care
vă va ajuta să-I oferiţi tot ce aveţi mai bun Domnului.

Marcu 14:10-16:20
Isus începe să înfăptuiască ispăşirea când suferă în Ghetsimani; El este trădat de
Iuda Iscarioteanul şi adus înaintea conducătorilor iudei
În Marcu 14:10-16:20, învăţăm că Isus şi apostolii au sărbătorit Paştele evreiesc şi
Isus le-a prezentat simbolurile împărtăşaniei. Apoi, ei au mers în Grădina
Ghetsimani, unde Isus a suferit pentru păcatele noastre. El a fost trădat de Iuda
Iscarioteanul, a fost judecat pe nedrept de Sinedriu şi condamnat la moarte. După
ce Salvatorul a murit pe cruce şi a înviat, El S-a arătat apostolilor Săi şi le-a spus să
ducă Evanghelia lumii, promiţându-le că semne îi vor însoţi pe cei ce vor crede. (Aţi
studiat acest material în lecţia care cuprindea Matei 26-28).

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Marcu 10-16 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la Evanghelia
după Luca
De ce studiem această carte?
Cartea lui Luca oferă încă o mărturie la multele adevăruri consemnate de Matei şi
de Marcu şi conţine, de asemenea, însemnări unice. Evanghelia după Luca vă poate
aprofunda înţelegerea cu privire la învăţăturile lui Isus Hristos şi vă poate ajuta să
apreciaţi mai mult dragostea şi compasiunea Sa pentru întreaga omenire,
manifestată în timpul slujirii Sale muritoare şi prin ispăşirea Sa infinită.

Cine a scris această carte?
Luca este autorul acestei Evanghelii. El a fost medic (vezi Coloseni 4:14) şi
„mesager despre Isus Hristos” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Luca 1:1 ). Luca
a fost unul dintre „tovarăşii… de lucru” ai lui Pavel (Filimon 1:24; aici, este numit
Luca) şi colegul misionar al lui Pavel (vezi 2 Timotei 4:11). Luca a scris, de
asemenea, cartea Faptele apostolilor (vezi Ghid pentru scripturi, „Luca”).

Când şi unde a fost scrisă?
Deşi nu se ştie exact când şi-a scris Evanghelia, cel mai probabil Luca a scris-o în a
doua jumătate a secolului întâi d.H. Sursele lui Luca au fost oameni care „au văzut
cu ochii lor de la început” (Luca 1:2) slujirea din viaţa muritoare şi învierea
Salvatorului. Nu ştim unde a fost scrisă Evanghelia după Luca.

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Luca a intenţionat ca Evanghelia sa să fie citită, în primul rând, de neamuri şi L-a
prezentat pe Isus Hristos ca fiind Salvatorul atât al iudeilor, cât şi al neamurilor.
Luca s-a adresat special lui „Teofil” (Luca 1:3), ceea ce în limba greacă înseamnă
„prieten al lui Dumnezeu” sau „iubit de Dumnezeu” (vezi Bible Dictionary,
„Teofil”). Este evident că Teofil primise şi alte instrucţiuni cu privire la viaţa şi
învăţăturile lui Isus Hristos (vezi Luca 1:4). Luca a sperat să ofere mai multe
instrucţiuni, consemnând în mod sistematic misiunea şi slujirea Salvatorului. El a
dorit ca cei care aveau să-i citească mărturia să „[cunoască] astfel temeinicia
învăţăturilor”(Luca 1:4) Fiului lui Dumnezeu – mila, ispăşirea şi învierea Sa.

Care sunt unele dintre trăsăturile caracteristice ale
acestei cărţi?
Cartea lui Luca este cea mai lungă dintre cele patru Evanghelii şi cea mai lungă
carte din Noul Testament. Unele dintre cele mai cunoscute povestiri din lumea
creştină sunt unice Evangheliei după Luca: împrejurările naşterii lui Ioan
Botezătorul (vezi Luca 1:5-25, 57-80); povestirea tradiţională de Crăciun (vezi Luca
2:1-20); povestirea despre băiatul Isus în vârstă de 12 ani, când se afla în templu
(vezi Luca 2:41-52); pilde precum Bunul samaritean (vezi Luca 10:30-37), Fiul
risipitor (vezi Luca 15:11-32) şi Bogatul nemilostiv şi Lazăr (vezi Luca 16:19-31);
povestirea celor zece leproşi (vezi Luca 17:11-19) şi povestirea despre momentul în
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care Domnul înviat a mers împreună cu ucenicii Săi pe drumul către Emaus (vezi
Luca 24:13-32).

Alte caracteristici unice sunt lucrurile consemnate de Luca cu privire la învăţăturile
lui Ioan Botezătorul, care nu se găsesc în celelalte Evanghelii (vezi Luca 3:10-14),
accentul pe care l-a pus pe rugăciunile lui Isus Hristos (vezi Luca 3:21; 5:16; 9:18,
28-29; 11:1) şi consemnările despre chemarea, instruirea şi munca misionară a celor
şaptezeci (vezi Luca 10:1-22). Mai mult, Luca este singurul scriitor de Evanghelie
care a consemnat faptul că Salvatorul a vărsat sânge în Ghetsimani şi că un înger
I-a slujit (vezi Luca 22:42-44).

Deoarece Evanghelia după Luca începe şi se termină la templu, aceasta arată, de
asemenea, importanţa templului ca fiind locul principal în care Dumnezeu le
vorbeşte oamenilor (vezi Luca 1:9; 24:53).

Rezumat
Luca 1-3. Sunt prezise naşterea şi misiunea lui Ioan Botezătorul şi naşterea şi
misiunea lui Isus Hristos. Martori depun mărturie că pruncul Isus este Mesia. La
vârsta de 12 ani, Isus propovăduieşte la templu. Ioan Botezătorul predică pocăinţă
şi Îl botează pe Isus. Luca consemnează o genealogie a lui Isus.

Luca 4-8. Isus Hristos este ispitit în pustiu. În Nazaret, El declară că este Mesia şi
este respins. El alege doisprezece apostoli şi propovăduieşte ucenicilor Săi. El iartă
păcate şi înfăptuieşte multe miracole.

Luca 9-14. Cei doisprezece apostoli sunt trimişi să predice şi să vindece. Isus
Hristos hrăneşte mai mult de cinci mii de oameni şi Se schimbă la faţă pe un
munte. El îi cheamă pe cei şaptezeci şi îi trimite să propovăduiască. El
propovăduieşte despre calitatea de ucenic, ipocrizie şi judecată dreaptă. El relatează
pilda bunului samaritean.

Luca 15-17. Isus Hristos propovăduieşte folosind pilde. El propovăduieşte despre
păcate, credinţă şi iertare. El vindecă zece leproşi şi propovăduieşte despre cea de-a
Doua Venire a Sa.

Luca 18-22. Isus Hristos continuă să propovăduiască folosind pilde. El vindecă un
orb şi îl învaţă pe Zacheu. El intră călare triumfător în Ierusalim, plânge pentru oraş
şi curăţă templul. El prezice distrugerea Ierusalimului şi vorbeşte despre semnele
care vor preceda a Doua Sa Venire. El instituie împărtăşania, îi învaţă pe apostolii
Săi şi suferă în Ghetsimani. El este trădat, arestat, batjocorit, chinuit şi interogat.

Luca 23-24. Isus Hristos este judecat înaintea lui Pilat şi a lui Irod, răstignit şi
înmormântat. Îngerii de la gura mormântului şi doi ucenici aflaţi în drum spre
Emaus depun mărturie că Isus a înviat. Salvatorul le apare ucenicilor Săi în
Ierusalim, le promite apostolilor Săi că vor primi putere de la Dumnezeu şi Se înalţă
la cer.

LUCA
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UNITATEA 9: ZIUA 2

Luca 1
Introducere
Îngerul Gavril i-a apărut lui Zaharia şi l-a anunţat că el şi nevasta lui, Elisaveta,
urmau să aibă un fiu, căruia trebuia să-i pună numele Ioan. Şase luni mai târziu,
acelaşi înger i-a apărut Mariei şi a anunţat-o că urma să fie mama Fiului lui
Dumnezeu. Maria a vizitat-o pe Elisaveta şi ele s-au bucurat de venirea
Salvatorului. Trei luni mai târziu, Elisaveta i-a dat naştere lui Ioan, care urma să fie
cunoscut sub numele de Ioan Botezătorul.

Luca 1:1-4
Luca explică motivele pentru care a scris această Evanghelie
Puteţi recunoaşte evenimetele ilustrate în fiecare dintre imaginile următoare?
Scrieţi o descriere a evenimentului sub fiecare imagine.

Acestea reprezintă câteva dintre
evenimentele şi învăţăturile din timpul
slujirii muritoare a Salvatorului care au
fost consemnate de Luca, dar nu apar în
Evangeliile după Matei, Marcu şi Ioan.

Luca şi-a început Evanghelia
adresându-se cuiva pe nume „Teofil”
(vezi Luca 1:3) şi a explicat motivele
pentru care a scris. Teofil înseamnă
„prieten al lui Dumnezeu” (din
versiunea în limba engleză a Bibliei
SZU, „Theophilus (Teofil)”).

Citiţi Luca 1:1-4 căutând motivele
pentru care Luca a scris această
Evanghelie.

Ţinând cont de cele consemnate în Luca
1:4, la ce vă poate ajuta studiul
Evangheliei după Luca?

Pe măsură ce studiaţi Evanghelia după
Luca, puteţi ajunge „[să cunoaşteţi]…
temeinicia” (versetul 4) adevărurilor
care v-au fost predate cu privire la Isus
Hristos.
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Luca 1:5-25
Îngerul Gavril îl anunţă pe Zaharia că se
va naşte Ioan şi Elisaveta zămisleşte
Cât timp credeţi că vă puteţi ţine
respiraţia? Setaţi un cronometru între
10 şi 30 de secunde şi porniţi-l când
începeţi să vă ţineţi respiraţia sau vă
puteţi uita la secundarul unui ceas.
Dacă este posibil, ţineţi-vă respiraţia
până sună cronometrul sau se încheie
perioada de timp stabilită.

La ce vă gândeaţi în ultimele secunde
înainte ca timpul să se scurgă? În ce fel
ţinerea respiraţiei seamănă cu
anticiparea pe care o simţim când
aşteptăm să se împlinească cuvintele lui
Dumnezeu?

Refelctaţi la o binecuvântare sau un
răspuns de la Dumnezeu pe care îl
aşteaptaţi sau la care speraţi. Pe măsură
ce studiaţi Luca 1, căutaţi adevăruri care
vă pot ajuta atunci când aşteptaţi să se
împlinească cuvintele lui Dumnezeu în
viaţa voastră.

Citiţi Luca 1:5-7 şi căutaţi ce
binecuvântare au aşteptat să primească
Zaharia şi Elisaveta aproape toată
viaţa lor.

Ce învăţăm despre Zaharia şi Elisaveta din aceste versete?

Zaharia şi Elisaveta erau amândoi urmaşi ai lui Aaron, din familia căruia fuseseă
aleşi toţi preoţii şi înalţii preoţi ai lui Israel. Acest lucru înseamnă că Ioan a fost un
moştenitor firesc al preoţiei Aaronice şi al dreptului de a fi conducător. Profetul
Joseph Smith a spus: „Zaharia a fost preot al lui Dumnezeu şi oficiant în templu şi
Ioan a fost preot după tatăl său şi a deţinut cheile Preoţiei aaronice” (în History of
the Church, 5:257).

În Luca 1:8-10 este consemnat faptul că Zaharia a fost numit să tămâieze în
templul din Ierusalim. Aceasta era o onoare care-i revenea unui preot numai o dată
în viaţă.

Citiţi Luca 1:11-13 pentru a afla ce s-a întâmplat în timp ce Zaharia se afla
în templu.

Remarcaţi în versetul 13 faptul că îngerul a spus: „Rugăciunea ta a fost ascultată”.
Probabil Zaharia şi Elisaveta se rugaseră mulţi ani să aibă un copil. Puteţi marca
această expresie în scripturile voastre.
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Cum s-a simţit Zaharia când a auzit că el şi Elisaveta vor avea un fiu, deşi erau
„înaintaţi în vârstă” (Luca 1:7)?

În Luca 1:14-17 este consemnat faptul că îngerul Gavril i-a spus lui Zaharia că el şi
Elisaveta vor avea „bucurie şi veselie” (Luca 1:14) şi că fiul lor îi va pregăti pe mulţi
oameni pentru Domnul.

Citiţi Luca 1:18-20 şi căutaţi cum a reacţionat Zaharia la mesajul lui Gavril. Profetul
Joseph Smith ne-a învăţat că Gavril a fost Noe şi „se află alături de Adam în ceea ce
priveşte autoritatea în preoţie” (Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith
[2007], p. 109).

Observaţi ce i s-a întâmplat lui Zaharia pentru că s-a îndoit de cuvintele îngerului.
Puteţi marca în versetul 20 ce a spus îngerul cu privire la cuvintele – mesajul – pe
care îl rostise lui Zaharia.

Unul dintre adevărurile pe care le învăţăm de la îngerul Gavril este că toate
cuvintele Domnului pe care le spune prin slujitorii Săi se vor împlini la
vremea lor. „La vremea lor” înseamnă la timpul ales de Domnul.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. În ce fel cunoaşterea faptului că toate cuvintele Domnului se vor împlini la
timpul ales de Domnul afectează modul în care reacţionăm la promisiunile
Domnului?

b. În ce fel poate ajuta acest adevăr pe cineva care aşteaptă demult ca o
promisiune divină să fie îndeplinită?

În Luca 1:21-24, învăţăm că, atunci când Zaharia a plecat de la templu, nu a putut
să vorbească. Mai târziu, Elisaveta a rămas însărcinată, după cum promisese
îngerul.

Citiţi cuvintele Elisavetei din Luca 1:25 şi gândiţi-vă cum s-a simţit Elisaveta în
timp ce se pregătea să aibă un copil. Afirmaţia Elisavetei conform căreia Domnul îi
luase „ocara dintre oameni” se referă la ruşinea pe care o simţise neavând copii. În
vremurile acelea şi în cultura acelor oameni, exista o părere foarte bună despre
faptul de a fi părinte, iar nepuntinţa de a avea copii aducea cu sine lipsă de respect
şi sentimentul de inferioritate.

Luca 1:26-38
Îngerul Gavril anunţă că Isus se va naşte din Maria
În Luca 1:26-27 învăţăm că, în cea de-a şasea lună de sarcină a Elisavetei, îngerul
Gavril a fost trimis la Maria, o fecioară din Nazaret.

Citiţi Luca 1:28-33 şi căutaţi expresii care ar fi putut-o ajuta pe Maria să înţeleagă
importanţa îndatoririi pe care i-o dădea Dumnezeu. Puteţi marca ceea ce aflaţi. Isus
este „varianta din limba greacă a numelui Iosua «Dumnezeu este sprijin» sau
«salvator»” (Bible Dictionary, „Jesus”).

Observaţi că titlul „Fiu al Celui Preaînalt” (Luca 1:32) se referă la doctrina potrivit
căreia Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Tatăl.
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Citiţi Luca 1:34 şi căutaţi întrebarea Mariei. Declaraţia ei „nu ştiu de bărbat”
înseamnă că era fecioară.

Citiţi Luca 1:35-37 pentru a afla răspunsul îngerului la întrebarea Mariei.

Nu ştim, dincolo de relatările din scripturi, cum s-a întâmplat miracolul concepţiei
lui Isus Hristos; pur şi simplu, ni se spune că a fost miraculos şi că bebeluşul care
avea să se nască va fi Fiul lui Dumnezeu.

Observaţi în Luca 1:37 adevărul pe care l-a rostit îngerul care explică acest
eveniment miraculos. Puteţi să marcaţi acest lucru în scripturile voastre.

Reflectaţi la câteva împrejurări în care ar putea părea greu sau chiar imposibil să
ţineţi anumite porunci. Enumeraţi trei sau patru răspunsuri în spaţiul prevăzut:
____________________

2. Gândiţi-vă la adevărul că, dacă Dumnezeu este cu noi, nimic nu
va fi imposibil. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la

următoarea întrebare: Ce credeţi că ne-ar spune Maria sau Elisaveta pentru a ne
încuraja dacă am simţi că ceea ce ne-a cerut Dumnezeu să facem este greu sau
imposibil? Apoi, scrieţi o experienţă care v-a întărit crezul că nimic nu este
imposibil cu ajutorul lui Dumnezeu.

Citiţi Luca 1:38 şi căutaţi în ce mod i-a răspuns Maria îngerului.

Ce dovadă vedeţi în acest verset că Maria a crezut cuvintele îngerului?

Gândiţi-vă în ce fel faptul că Maria a acceptat cuvintele îngerului este diferit de
răspunsul lui Zaharia la vestea pe care a primit-o din partea îngerului în templu.
Reflectaţi cum puteţi urma exemplul Mariei şi al Elisavetei crezând că, în viaţa
voastră, nimic din ceea ce le cere Domnul nu va fi imposibil cu ajutorul Său.

Luca 1:39-56
Maria o vizitează pe Elisaveta şi amândouă mărturisesc despre Salvator
Elisaveta şi Maria au îndeplinit roluri
importante care au schimbat lumea.
Citiţi Luca 1:41-45 şi căutaţi mărturia
Elisavetei în timp ce „s-a umplut de
Duhul Sfânt” (Luca 1:41).

Datorită mărturiei pe care a primit-o
Elisaveta de la Duhul Sfânt, ce a înţeles
ea încă din acel moment cu privire
la Maria?

Citiţi Luca 1:46-49 şi căutaţi în ce mod
l-a slăvit Maria pe Domnul.

Observaţi în versetul 49 că Maria a spus că Domnul făcuse „lucruri mari” pentru ea.
Recitiţi Luca 1:34, 38, 45-46 pentru a afla ce făcuse Maria pentru ca Domnul să
poată face „lucruri mari” pentru ea.

La fel cum Zaharia, Elisaveta şi Maria au avut propriile roluri de jucat în planul
divin, şi noi avem roluri importante desemnate de Domnul. Învăţăm din această
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relatare că, dacă încercăm să ne îndeplinim cu credinţă rolul pe care Domnul îl
are pentru noi, El poate să facă lucruri mari în viaţa noastră.

3. Reflectaţi la rolurile pe care Domnul doreşte să le îndepliniţi în
planul Său şi răspundeţi la următoarea întrebare în jurnalul vostru

pentru studiul scripturilor: Ce s-ar putea întâmpla în viaţa voastră dacă-I
răspundeţi Domnului aşa cum I-a răspuns Maria?

Preşedintele Ezra Taft Benson a depus mărturie despre binecuvântările pe care le
primim când Îi oferim lui Dumnezeu viaţa noastră şi ne străduim cu credinţă să
facem voia Sa: „Bărbaţii şi femeile care îşi pun vieţile în slujba lui Dumnezeu vor
descoperi că El poate face mult mai mult cu vieţile lor decât pot face ei. El va face
ca bucuriile lor să fie mai profunde, le va lărgi viziunea, va face ca mintea lor să
fie mai ascuţită, le va întări muşchii, le va aduce sentimente mai bune, înmulţi

binecuvântările, oferi mai multe ocazii, alina sufletele, aduce prieteni şi va revărsa pace. Oricine
îşi va pierde viaţa în slujirea lui Dumnezeu va găsi viaţa veşnică” („Jesus Christ – Gifts and
Expectations”, Ensign, dec. 1988, p. 4).

Luca 1:57-80
Se naşte Ioan Botezătorul
Luca 1:57-80 explică faptul că, după ce a născut Elisaveta, Zaharia a afirmat în scris
că numele copilului trebuia să fie Ioan. Numele Ioan înseamnă „Iehova este plin de
har”. În acel moment, el şi-a recăpătat brusc abilitatea de a vorbi şi a profeţit despre
misiunea lui Isus Hristos şi a lui Ioan. Pe măsură ce ne îndeplinim rolurile date
nouă de Domnul precum au făcut Zaharia, Elisaveta şi Maria, Domnul poate face
lucruri mari şi pentru noi şi prin intermediul nostru. Gândiţi-vă cum vă puteţi
îndeplini rolul vostru în planul Domnului.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 9: ZIUA 3

Luca 2
Introducere
Iosif şi Maria au călătorit la Betleem şi acolo s-a născut Isus. Păstorii au ascultat de
îndemnul îngerului de a-l găsi pe Isus cel nou-născut iar apoi le-au spus şi altora
despre naşterea lui Isus. Simeon l-a binecuvântat pe Isus la templu şi Ana a depus
mărturie că Mântuitorul se născuse. Isus „creştea în înţelepciune, în statură, şi era
tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Luca 2:52).

Luca 2:1-20
Isus Se naşte în Betleem
Cât de siguri pe voi sunteţi în legătură
cu lucrurile pe care le cunoaşteţi despre
evenimentele din preajma naşterii
Salvatorului? Testaţi-vă completând
următorul chestionar: Scrieţi dacă
fiecare dintre afirmaţiile de mai jos este
adevărată (A) sau falsă (F).

____ 1. Maria şi Iosif au mers la
Betleem să plătească taxe.

____ 2. Maria şi Iosif au călătorit 44
de kilometri de la Nazaret la
Betleem.

____ 3. Pruncul Isus a fost aşezat
într-o iesle deoarece la casa de
poposire nu mai erau locuri.

____ 4. Păstorii au urmărit steaua
până la ieslea în care era Isus.

____ 5. Pe lângă Maria şi Iosif, primii despre care este consemnat că L-au văzut
pe Isus au fost păstorii.

____ 6. Îngerul le-a spus păstorilor să nu spună nimănui ceea ce văzuseră.

Pe măsură ce studiaţi Luca 2, căutaţi răspunsuri la aceste întrebări pentru a vedea
dacă aţi răspuns corect la ele.

Citiţi Luca 2:1-5 pentru a afla de ce Iosif şi Maria au călătorit la Betleem.

Cezar a dorit să-i înregistreze sau să-i numere pe oameni. Acest lucru a fost făcut în
scopuri legate de impozitare.

Deschideţi-vă Ghidul pentru scripturi la Hărţi şi fotografii din Biblie, harta 11,
„Pământul Sfânt în timpul Noului Testament”. Găsiţi pe hartă oraşele Nazaret şi
Betleem.

Observaţi că „Betleem [se află] la aproximativ 137-145 de kilometri distanţă spre
sud faţă de Nazaret, drum care putea fi parcurs pe jos în patru sau cinci zile, poate
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mai mult, ţinând cont de starea Mariei” (New Testament Student Manual [manual al
Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 143).

Gândiţi-vă la care credeţi că ar fi circumstanţele potrivite pentru naşterea
Creatorului şi Salvatorului lumii. Citiţi Luca 2:6-7 şi căutaţi circumstanţele naşterii
lui Isus Hristos.

Citiţi Luca 2:8-14 şi căutaţi în ce fel a fost anunţată naşterea Salvatorului.

Observaţi că, în Luca 2:10, sunt descrise
sentimente pe care le putem avea
datorită naşterii Salvatorului. Aveţi în
vedere să scrieţi următorul adevăr în
scripturile voastre: Datorită faptului că
Salvatorul s-a născut pe pământ, noi
putem avea bucurie mare.

În timp ce continuaţi să studiaţi Luca 2,
căutaţi exemple despre felul în care
cunoaşterea despre naşterea
Salvatorului le-a adus altora bucurie.

Citiţi Luca 2:15-20, marcând cuvinte
sau expresii care indică modul în care
au reacţionat păstorii la auzul
instrucţiunilor îngerului.

Observaţi că păstorii au reacţionat
imediat la mesajul îngerului. Ce
mărturie au primit păstorii deoarece au dat ascultare acestui mesaj?

Recitiţi Luca 2:17-20 şi fiţi atenţi ce au făcut păstorii după ce au primit o mărturie
despre Isus Hristos. De ce credeţi că păstorii au împărtăşit altora ceea ce văzuseră şi
auziseră?

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi următoarele teme:

a. Pe baza a ceea/Ţinând cont de ce aţi învăţat din faptele păstorilor, completaţi
următorul principiu: Când primim o mărturie proprie despre Isus
Hristos, dorim să ____________________.

b. Gândiţi-vă la un moment în care aţi simţit o dorinţă de a vă împărtăşi
mărturia despre Isus Hristos şi Evanghelia Sa. Scrieţi de ce aţi simţit acea
dorinţă.

Luca 2:21-39
Simeon şi Ana au declarat că Isus este Salvatorul lumii
În Luca 2:21-24 citim că, la opt zile după ce s-a născut Isus, Maria şi Iosif L-au dus
la templu în acord cu legea iudaică (vezi Exodul 13:2). În acea zi, la templu, două
persoane L-au recunoscut pe pruncul Isus ca fiind Mesia.

Citiţi relatarea despre Simeon din Luca 2:25-32. (Observaţi că expresia „aştepta
mângâierea lui Israel” din Luca 2:25 se referă la aşteptarea venirii lui Mesia.) Apoi,
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citiţi relatarea despre Ana din Luca 2:36-38. În ambele relatări, căutaţi în ce mod
cunoaşterea despre naşterea Salvatorului le-a adus acestor persoane bucurie.

În ce moduri au depus mărturie despre Isus Hristos Simeon şi Ana?

În Luca 2:34-35, citim că Simeon i-a binecuvântat, de asemenea, pe Maria şi pe
Iosif. Traducerea Bibliei de Joseph Smith clarifică profeţia dată de Simeon Mariei:
„Da, şi sufletul tău va fi străpuns de sabia care-L va străpunge pe El, ca să se
descopere gândurile multor inimi” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Luca 2:35).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi de ce cunoaşterea
despre naşterea Salvatorului v-a adus bucurie. Aveţi în vedere să

împărtăşiţi această mărturie unui prieten sau în timpul unei seri în familie.

Potrivit celor relatate în Luca 2:39, după ce L-au dus pe Isus la templu, Maria şi Iosif
s-a întors cu Isus acasă în Nazaret.

Luca 2:40-52
Tânărul Isus creştea „în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui
Dumnezeu şi înaintea oamenilor”.
Scrieţi un aspect pe care aţi dori să-l
îmbunătăţiţi la voi înşivă:
____________________

În ce fel faptul de a şti cum era Isus
când era de vârsta voastră vă ajută să
deveniţi persoana care aţi dori să fiţi?

Scripturile conţin numai câteva detalii
cu privire la anii tinereţii lui Isus, însă
acele detalii pot fi o mare binecuvântare
şi îndrumare pentru noi pe măsură ce
încercăm să fim mai buni. Citiţi Luca
2:40 şi căutaţi modul în care Luca a
descris tinereţea lui Isus. Observaţi că se
întărea înseamnă creştea sau progresa.

După aceea, citiţi Luca 2:41-49 şi căutaţi
ce a făcut Isus când avea 12 ani.

De ce a rămas Isus în urmă la templu?
(Citiţi Traducerea Bibliei de Joseph
Smith, Luca 2:46, în Ghidul pentru
scripturi [scriptures.lds.org], pentru a
afla modul în care Traducerea Bibliei de
Joseph Smith clarifică ceea ce făcea Isus
la templu.)
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Dacă este disponibilă, puteţi
viziona „Young Jesus Teaches in

the Temple (Tânărul Isus predică/
propovăduieşte în templu)” (2:30) din
The Life of Jesus Christ Bible Videos
(Prezentări video ale Bibliei – viaţa lui Isus
Hristos) disponibilă pe LDS.org, pentru
a vedea o reprezentare a ceea ce s-a
întâmplat când Iosif şi Maria L-au găsit
pe Isus la templu. Dacă prezentarea
video nu este disponibilă, citiţi Luca
2:48-50 şi căutaţi ce au făcut Maria şi Iosif când L-au găsit.

Ce dezvăluie această relatare despre cunoaşterea pe care o avea Isus cu privire la
adevărata Sa identitate când a fost tânăr?

Profetul Joseph Smith a revelat următoarele despre anii tinereţii lui Isus Hristos:
„Când era încă băiat, El avea inteligenţa necesară pentru a conduce şi guverna
împărăţia iudeilor şi putea raţiona cu cei mai înţelepţi sau mai învăţaţi doctori în
drept şi în religie şi făcea ca teoriile şi practicile lor să pară nebunii în comparaţie
cu înţelepciunea pe care o deţinea; dar era numai un băiat şi-i lipsea puterea
fizică chiar şi pentru a se apăra pe El Însuşi şi era supus frigului, foamei şi morţii”

(History of the Church, 6:608).

Citiţi Luca 2:51-52 şi căutaţi în ce fel creştea Isus (vezi, de asemenea, Traducerea
Bibliei de Joseph Smith, Matei 3:24-26 [în Ghid pentru scripturi]).

Din Luca 2:52, învăţăm că Isus „creştea în înţelepciune”. Învăţăm din acel verset, de
asemenea, despre alte trei feluri în care creştea. A creşte în „statură” înseamnă a
creşte din punct de vedere fizic. Expresia „plăcut înaintea lui Dumnezeu” se referă
la bunăstarea spirituală, iar expresia „plăcut… înaintea oamenilor” se referă la
relaţiile sale cu ceilalţi oameni. Astfel, pe baza studiului acestui verset, putem învăţa
următorul principiu: Putem urma exemplul lui Isus dobândind înţelepciune,
crescând din punct de vedere fizic, progresând spiritual şi fiind din ce în ce
mai sociabili.

Cugetaţi asupra următoarelor întrebări:

• De ce este important să creştem în fiecare dintre aceste patru aspecte?

• Cum aţi fost binecuvântaţi atunci când aţi încercat să urmaţi exemplul lui Isus
de a creşte în aceste aspecte?

3. Copiaţi următorul tabel în jurnalul pentru studiul scripturilor. Apoi,
scrieţi sub fiecare categorie un ţel cu privire la creşterea

dumneavoastră şi un plan legat de ce veţi face pentru a îndeplini acel ţel în
săptămânile care urmează.

UNITATEA 9:  Z IUA 3

191



Pot urma exemplul lui Isus crescând…

Aspect: intelectual fizic spiritual social

Ţelul meu şi planul meu de a-l îndeplini:

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

Răspunsuri la chestionarul de mai sus: 1. Adevărat; 2. Fals; 3 Adevărat; 4. Fals;
5. Adevărat; 6. Fals.
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UNITATEA 9: ZIUA 4

Luca 3-4
Introducere
Ioan Botezătorul a predicat pocăinţă şi a depus mărturie despre venirea lui Mesia.
Isus Hristos a fost botezat de Ioan şi, apoi, a postit în pustiu timp de 40 de zile.
După ce a călătorit la Galilea, Isus le-a declarat oamenilor din Nazaret că El era
Mesia. Oamenii din Nazaret L-au respins iar El a mers în Capernaum, unde i-a
vindecat pe cei bolnavi şi a alungat diavoli.

Luca 3:1-22
Ioan Botezătorul profeţeşte despre Isus Hristos
Gândiţi-vă timp de câteva secunde la următoarele întrebări:

• V-a tachinat sau şi-a bătut cineva joc de voi pentru că sunteţi membru al
Bisericii?

• A ridiculizat sau a contestat cineva un lucru în ce credeţi sau un standard
potrivit căruia încercaţi să trăiţi?

• Există petreceri sau reuniuni la care nu aţi fost invitat sau la care v-aţi simţit
stânjenit din pricina religiei voastre?

În timp ce studiaţi Luca 3:1-22, căutaţi un adevăr care poate explica motivul pentru
care, uneori, cei care trăiesc potrivit Evangheliei se pot simţi separaţi de ceilalţi.

În acord cu legea lui Moise, oficiantul care conduce în Preoţia aaronică era numit
înalt preot. Cu toate acestea, până în vremea slujirii Salvatorului, oficiul de înalt
preot devenise corupt. Înaltul preot era, de asemenea, conducătorul politic al
naţiunii, însă, în acea perioadă, deţinătorii acelui oficiu nu erau aleşi de Dumnezeu.
Ei erau selectaţi de oameni precum Irod şi alţi oficiali romani (vezi Ghid pentru
scripturi, „Înalt preot”).

Citiţi Luca 3:2-6 şi căutaţi în versetul 2 cu cine a vorbit Dumnezeu în loc să
vorbească cu înalţii preoţi.

Rezumaţi ce propovăduia Ioan Botezătorul oamenilor în Luca 3:3-6. (Pentru ajutor
suplimentar cu privire la ce propovăduia Ioan, citiţi Traducerea Bibliei de Joseph
Smith, Luca 3:4-11 [în Ghid pentru scripturi].) ____________________

În zilele lui Ioan, oamenii credeau că, deoarece erau urmaşi ai lui Avraam, erau mai
buni decât ceilalţi sau mai iubiţi de Dumnezeu decât restul popoarelor . Această
situaţie seamănă cu cea în care oamenii din ziua de astăzi cred că ei vor merge în
cer pentru simplul fapt că sunt membri ai Bisericii.

Citiţi Luca 3:7-9 şi căutaţi ce le-a propovăduit Ioan iudeilor că trebuie să facă
pentru a fi salvaţi. (În versetul 9, termenul rod este simbolul rezultatelor alegerilor
pe care le facem.)

Observaţi în versetul 9 ce se va întâmpla cu cei care nu fac „[roade bune]” sau care
nu trăiesc în neprihănire.
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Fermieri arabi separând grâul de pleavă

În Luca 3:10-15 citim că Ioan le-a propovăduit unor anumite grupuri de iudei
despre modul în care puteau face roade bune trăind în neprihănire. Slujirea lui Ioan
a fost impresionantă şi unii au crezut că era posibil ca el să fie Mesia.

Citiţi Luca 3:16-17 şi căutaţi ce a spus Ioan că va face Mesia când va veni.

Expresia „vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc” (Luca 3:16) se referă la efectul
purificator şi care sfinţeşte al primirii darului Duhului Sfânt. Profetul Joseph Smith
ne-a învăţat: „Un individ trebuie să se nască din apă şi din spirit pentru a putea
intra în împărăţia lui Dumnezeu” (Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith
[2007], p. 95).

Pentru a înţelege mai bine Luca 3:17, este de ajutor să înţelegeţi procesul de
separare a grâului de pleavă.

După ce grâul este secerat şi treierat
(separat de restul plantei), bobul este
vânturat. Vânturarea a fost o metodă
veche folosită pentru a separa boabele
de pleavă (partea exterioară) şi de paie.
Persoana care vântura folosea o lopată
mare sau o furcă de lemn, numită
ventilator, pentru a arunca grâul treierat
în aer. Vântul lua pleava uşoară,
nedorită, iar boabele mai grele de grâu
cădeau pe aria de treierat.

În analogia lui Ioan, ce ar putea să
reprezinte grâul?
____________________

Ce ar putea să reprezinte pleava?
____________________

O doctrină importantă predată în Luca
3:16-17 este că Isus Hristos îi separă
pe oamenii neprihăniţi de cei ticăloşi.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Deşi separarea finală a celor neprihăniţi de cei ticăloşi va avea loc în ziua
judecăţii, în ce mod faptul de a-L urma pe Isus Hristos şi a trăi potrivit
Evangheliei Sale îi separă pe ucenicii Lui de nedreptate acum?

b. De ce trebuie să înţelegem că, pe măsură ce ne străduim să-L urmăm pe
Isus Hristos şi să trăim potrivit Evangheliei Sale, putem să fim sau să ne
simţim separaţi de alţii?

În Luca 3:18-22 este consemnat faptul că Isus a venit să fie botezat de Ioan
Botezătorul (vezi, de asemenea, Matei 3:13-17). Mai târziu, Ioan Botezătorul a fost
închis de Irod.
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Luca 3:23-38
Este stabilită obârşia lui Isus
În Luca 3:23-38, Luca a inclus o genealogie a lui Isus care oferă informaţii despre
neamul din care se trage Isus. El a depus mărturie, de asemenea, că Iosif a fost tatăl
după „cum se credea” (nu cel adevărat) al lui Isus (Luca 3:23).

Luca 4:1-13
Isus este ispitit de către Satana în pustiu
Explicaţi că Luca 4:1-13 conţine o relatare despre postul de 40 de zile pe care Isus
l-a ţinut în pustiu şi respingerea ispitelor lui Satana (vezi, de asemenea, Matei
4:1-11).

Luca 4:14-30
Isus Hristos vesteşte că El este Mesia
Cugetaţi la următoarele cuvinte: cei cu inima zdrobită, loviţi, robi, săraci şi orbi. Aţi
simţit vreodată că unul sau mai multe dintre aceste cuvinte ar fi descris situaţia
dumneavoastră? În timp ce studiaţi Luca 4:14-30, căutaţi cuvinte care predau
despre modul în care Isus Hristos a fost trimis să-i vindece pe cei cu inima zdrobită
şi să-i elibereze pe robi.

Citim în Luca 4:14-17 că, după ce Isus s-a întors din pustiu, unde a postit şi a fost
ispitit, El a început să predice în sinagogile din Galilea. Curând după aceea, El s-a
întors în oraşul Său natal, Nazaret. În timp ce se afla acolo, El a stat într-o sinagogă
şi a citit din cartea lui Isaia, care a profeţit cu privire la misiunea divină a lui Mesia.

Citiţi Luca 4:18-20 şi căutaţi ce a profeţit Isaia că va face Mesia pentru oameni.
Puteţi marca lucrurile pe care le găsiţi.

Citiţi Luca 4:21 şi căutaţi ce a spus Isus despre fragmentul din scripturi pe care
îl citise.

Spunând că profeţia lui Isaia a fost împlinită, Isus anunţa că El era Mesia la care se
făcea referire în profeţie. Aveţi în vedere să scrieţi următoarea doctrină în scripturile
voastre: Isus Hristos a fost trimis să-i vindece pe cei cu inima zdrobită şi să-i
elibereze pe cei captivi din punct de vedere spiritual.

Din ceea ce ştiţi despre slujirea Salvatorului, care sunt câteva dintre lucrurile pe care
le-a făcut care au împlinit această profeţie? ____________________

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Ce experienţe aţi avut care au arătat că Isus continuă să

ne vindece şi să ne elibereze în zilele noastre?

Citiţi Luca 4:22 şi fiţi atenţi la modul în care oamenii din Nazaret au reacţionat la
declaraţia lui Isus conform căreia El era Mesia Cel demult aşteptat.

Citim în Luca 4:23 că Isus ştia că oamenii din Nazaret aveau să-I ceară să
demonstreze că El era Mesia prin repetarea miracolelor pe care le făcuse în
Capernaum. Isus le-a răspuns citând două relatări scripturale pentru a-i învăţa un
principiu legat de credinţă.

UNITATEA 9:  Z IUA 4

195



Ilie, văduva din Zarepta şi fiul ei

Citiţi Luca 4:24-27 şi căutaţi cele două
relatări la care a făcut Isus referire.
Puteţi citi relatarea despre Ilie şi văduva
din Zarepta în 1 Împăraţi 17:1-16 şi
relatarea despre Naaman şi Elisei în
2 Împăraţi 5:1-14. Fiţi atenţi la ce au
făcut văduva şi Naaman pentru a-şi
demonstra credinţa.

În ce fel văduva din Sarepta şi Namaan
au dat dovadă de credinţă?
____________________

Este important de ştiut că profeţii Ilie şi
Elisei din Vechiul Testament au înfăptuit
miracole pentru oameni care nu erau
israeliţi (neamuri). Isus îi învăţa pe
oamenii din Nazaret că, deşi existau
văduve şi leproşi printre israeliţi, două
persoane dintre neamuri au avut parte
de miracole datorită faptului că au avut
credinţă şi i-au acceptat pe profeţii lui Dumnezeu.

Din cauză că atât de multor oameni din Nazaret le lipsea credinţa în El, Isus a
înfăptuit foarte puţine miracole acolo (vezi Matei 13:54-58; Marcu 6:1-6). Putem
învăţa un principiu important despre credinţă când facem deosebirea între oamenii
din Nazaret şi văduva din Zarepta şi Namaan: Când dăm dovadă de credinţă în
Isus Hristos, putem vedea miracole.

Compararea şi stabilirea diferenţelor
Un fragment de scriptură este deseori clarificat dacă este comparat sau se stabilesc diferenţele
faţă de altceva. Remarcarea asemănărilor şi deosebirilor dintre învăţături, oameni sau
evenimente face ca adevărurile Evangheliei să fie mult mai clare.
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Namaan şi slujitorul lui Ilie

3. În jurnalul pentru
studiul scripturilor,

întocmiţi o listă cu modurile în care
putem da dovadă de credinţă în Isus
Hristos ca fiind Salvatorul nostru.
Recitiţi Luca 4:18 şi gândiţi-vă la
moduri în care trebuie sa daţi
dovadă de credinţă în Isus Hristos
pentru a putea primi binecuvântările
enumerate acolo.

Citiţi Luca 4:28-30 şi căutaţi cum au
reacţionat oamenii din sinagogă la ceea
ce a spus Isus.

Reflectaţi în ce fel această relatare
ilustrează modul în care Isus îi va separa
pe cei ticăloşi de cei neprihăniţi (vezi
Luca 3:17).

Luca 4:31-44
Isus alungă diavoli şi îi vindecă pe
cei bolnavi
Citiţi Luca 4:31-44 şi căutaţi în ce fel
reacţia oamenilor din Capernaum a fost
diferită de cea a oamenilor din Nazaret.

În ce mod aceste relatări ilustrează
principiul conform căruia, atunci când
dăm dovadă de credinţă în Isus Hristos, putem primi binecuvântările Lui?

4. Încheiaţi studiul scriind în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor
mărturia voastră cu privire la Isus Hristos ca fiind Salvatorul şi la

binecuvântările pe care le-aţi primit când aţi dat dovadă de credinţă în El.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Luca 3-4 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 10: ZIUA 1

Luca 5
Introducere
Petru, Iacov şi Ioan au fost pescari şi, după ce au prins în mod miraculos o mulţime
de peşti cu ajutorul Salvatorului, au lăsat totul pentru a-L urma pe Salvator şi au
devenit pescari de oameni. Isus a vindecat un lepros şi un bărbat paralizat. El l-a
chemat pe Matei să fie ucenic şi a propovăduit că El a venit pentru a-i chema pe cei
păcătoşi la pocăinţă. Isus a propovăduit, de asemenea, pilda vinului nou în
burdufuri vechi.

Luca 5:1-11
Petru, Iacov şi Ioan sunt chemaţi de către Domnul să fie pescari de oameni
Cugetaţi asupra următoarelor întrebări: Când aţi fost rugat să faceţi ceva fără să ştiţi
toate motivele pentru care făceaţi acel lucru? De ce ar putea fi dificil să urmezi
instrucţiuni fără să înţelegi motivele pentru care îţi sunt date?

Ce sfaturi din partea conducătorilor Bisericii sau porunci din partea Domnului ar
putea fi greu de urmat pentru unii tineri dacă ei nu înţeleg în totalitate motivele
pentru care le sunt date? ____________________

Pe măsură ce studiaţi Luca 5:1-11,
căutaţi principii care vă pot ajuta atunci
când nu înţelegeţi în totalitate de ce
trebuie să urmaţi sfaturile
conducătorilor Bisericii sau poruncile
Domnului.

Citiţi Luca 5:1-5, căutând ceea ce i-a
cerut Salvatorul lui Petru (care era
numit Simon aici; vezi Luca 5:8) după
ce şi-a încheiat predica. „Lacul
Ghenezaret” (Luca 5:1) este Marea
Galileii şi expresia „aruncaţi-vă mrejele pentru o pescuire” din versetul 4 se referă
la aruncarea plaselor de pescuit pentru a prinde peşte. Aveţi în vedere să subliniaţi
în versetul 5 ce răspuns a dat Petru la cererea Salvatorului.

La ce s-a gândit, probabil, Petru când Salvatorul i-a spus să-şi arunce mrejele din
nou, având în vedere experienţa pe care o avusese?

Citiţi Luca 5:6-9 şi căutaţi ce s-a întâmplat atunci când Petru a făcut ceea ce-i
ceruse Domnul. Puteţi marca cuvinte şi expresii care arată de ce trebuie să facem
ceea ce ne cere Salvatorul, chiar şi atunci când nu înţelegem motivele.

Un principiu pe care îl putem învăţa din această relatare este că, dacă facem ceea
ce ne cere Domnul, chiar şi atunci când nu înţelegem de ce, El ne poate oferi
binecuvântări mai mari decât ne-am aştepta. Puteţi scrie acest principiu în
scripturile voastre, lângă Luca 5:3-9.

În ce moduri faptul de a trăi potrivit acestui principiu necesită ca noi să avem
încredere în Isus Hristos?
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Vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus:

„În această viaţă învăţăm ce este încrederea profundă – încrederea în Isus
Hristos, încrederea în învăţăturile Sale, încrederea în capacitatea noastră, după
cum ne lăsăm conduşi de Spiritul Sfânt de a ne supune acelor învăţături care
aduc fericire acum şi o viaţă eternă cu un scop precis şi fericire deplină. A avea
încredere înseamnă a 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.

A exercita credinţă înseamnă a avea încredere că Domnul ştie ce face cu voi şi că El poate
îndeplini acel lucru pentru binele vostru etern, chiar dacă nu puteţi înţelege cum poate face
aceasta” („Trust in the Lord”, Ensign, nov. 1995, p. 17).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Cum puteţi dezvolta felul de încredere în Isus Hristos descris de
vârstnicul Scott?

b. Aţi primit, voi sau membrii familiei voastre, binecuvântări mai mari decât
cele la care v-aţi aşteptat urmând îndrumările Domnului chiar şi atunci când
nu aţi înţeles în totalitate motivele?

Pe o foaie de hârtie, scrieţi sfaturile sau poruncile Domnului pe care le-aţi putea
urma cu mai multă credinţă, chiar dacă nu înţelegeţi în totalitate motivele pentru
care trebuie să le urmaţi. (Dacă aveţi broşura Pentru întărirea tineretului [broşură,
2011], puteţi să căutaţi idei acolo.) Puneţi foaia de hârtie într-un loc în care vă va
ajuta să vă amintiţi ţelul vostru de a face ceea ce vă cere Domnul.

Citim în Luca 5:10-11 că Petru, Iacov şi Ioan şi-au lăsat corăbiile de pescuit pentru
a-L urma pe Isus.

Luca 5:12-26
Isus vindecă un bărbat bolnav de lepră şi un bărbat paralizat
Care sunt unele dintre obiectele ce pot
fi folosite pentru a ajuta la vindecarea
unei persoane bolnave sau rănite.

De ce ar avea nevoie o persoană să fie
vindecată, în afară de o boală sau o rană
fizică? ____________________

În timp ce studiaţi Luca 5:12-25, căutaţi
principii care ne învaţă ce putem face
pentru a ne ajuta pe noi şi pentru a-i
ajuta pe alţii să primească vindecarea de
care avem nevoie.
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Să căutăm comparaţii şi opoziţii în scripturi
Scripturile indică, deseori, opoziţia dintre idei, evenimente şi oameni. Aceste comparaţii şi
opoziţii ajută la ilustrarea şi scoaterea în evidenţă a principiilor Evangheliei. Căutaţi comparaţii şi
lucruri în opoziţie în câte un verset, în câte un capitol şi în mai multe capitole şi cărţi. De
exemplu, când citiţi despre faptul că Salvatorul îi vindecă pe cei doi bărbaţi în Luca 5:12-25,
observaţi asemănările şi deosebirile dintre vindecări.

2. Citim în Luca 5:12-25 despre faptul că Salvatorul a vindecat doi
bărbaţi. Unul dintre ei avea lepră iar celălalt era slăbănog, adică era

paralizat. Citiţi Luca 5:12-15 şi Luca 5:17-25 şi comparaţi cele două relatări. În
jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, creaţi o diagramă asemenea celei de
mai jos şi consemnaţi asemănările şi deosebirile dintre cele două vindecări.

Asemănări Deosebiri

Reflectaţi la rolul pe care credinţa l-a avut în fiecare relatare. Puteţi marca expresia
„le-a văzut credinţa” din Luca 5:20. Salvatorul a văzut credinţa celor care l-au adus
pe slăbănog la El.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith ne ajută să înţelegem mai bine întrebarea pe
care a adresat-o Isus în Luca 5:23: „Este nevoie de mai multă putere pentru a ierta
păcate decât pentru a face bolnavii să se ridice şi să umble?” (Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, Luca 5:23 ). Adresând această întrebare, Isus Hristos spunea că El
avea putere să vindece, atât din punct de vedere fizic, cât şi din punct de vedere
spiritual.

Ce puteţi învăţa din aceste relatări despre modul în care putem fi vindecaţi şi ceea
ce putem face pentru a-i ajuta pe alţii să fie vindecaţi?

Din aceste relatări, putem învăţa că, pe măsură ce exercităm credinţă în Salvator
şi venim la El, El ne poate vindeca şi că îi putem ajuta pe alţii să vină la
Salvator pentru ca să fie vindecaţi. Puteţi scrie aceste principii în scripturile
voastre, lângă Luca 5:12-25.

Vindecarea nu înseamnă neapărat că Salvatorul ne va lua infirmităţile. Vindecarea
poate însemna, de asemenea, că El ne va da curajul, credinţa, mângâierea şi pacea
de care avem nevoie pentru a ne îndura sau depăşi infirmităţile.

Gândiţi-vă la sfatul următor dat de vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli:
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„Neprihănirea şi credinţa sunt, cu siguranţă, indispensabile pentru a muta munţi
− dacă a muta munţi îndeplineşte scopurile lui Dumnezeu şi este în acord cu
voinţa Lui. Neprihănirea şi credinţa sunt, cu siguranţă, indispensabile pentru a
vindeca bolnavii, surzii sau şchiopii − dacă o astfel de vindecare îndeplineşte
scopurile lui Dumnezeu şi este în acord cu voinţa Lui. Prin urmare, chiar şi cu
credinţă puternică, mulţi munţi nu vor fi mutaţi. Şi nu toţi bolnavii şi infirmii vor fi

vindecaţi. Dacă toate încercările ar fi limitate, dacă toate maladiile ar fi înlăturate, atunci
principalele scopuri ale planului Tatălui ar fi zădărnicite.

Multe dintre lecţiile pe care le învăţăm în viaţa muritoare pot fi primite numai prin experienţele
pe care le trăim şi, uneori, le suferim. Iar Dumnezeu se aşteaptă şi are încredere ca noi să
înfruntăm adversitatea temporară în viaţa muritoare cu ajutorul Său, pentru ca noi să putem
învăţa ceea ce trebuie să învăţăm şi, în final, să devenim ceea ce trebuie să devenim în
eternitate” („Ca noi să…«nu… dăm înapoi» [D&L 19:18]” [Adunare de devoţiune organizată de
SEB pentru tinerii adulţi, 3 mart. ], lds.org/broadcasts).

3. Gândiţi-vă la infirmităţile de care oamenii ar avea nevoie să fie
vindecaţi. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la una

dintre întrebările următoare sau la mai multe:

a. Ce puteţi face pentru a-i aduce pe oameni la Salvator să primească puterea
Sa vindecătoare?

b. Când aţi fost, voi sau cineva cunoscut, vindecaţi deoarece aţi dat dovadă de
credinţă în Salvator?

c. Când aţi văzut o persoană care aducea o altă persoană la Domnul pentru a
primi puterea vindecătoare a Salvatorului?

Gândiţi-vă la ce puteţi face pentru a da dovadă de mai multă credinţă în Isus
Hristos pentru a fi vindecat, iertat sau mângâiat. Gândiţi-vă, de asemenea, la ce
puteţi face pentru a aduce un prieten sau pe altcineva la Salvator.

Luca 5:27-35
Cărturarii şi fariseii se întreabă de ce Isus mănâncă împreună cu vameşii şi păcătoşii
Citiţi Luca 5:27-28 şi căutaţi invitaţia pe care Salvatorul i-a făcut-o lui Matei (pe
care îl numeşte Levi; vezi Matei 9:9).

Ce vă impresionează la modul în care a răspuns Matei la invitaţia Salvatorului?

Matei a fost vameş, adică aduna taxe de la concetăţenii lui iudei pentru guvernul
roman. În general, iudeii îi urau pe vameşi şi îi priveau ca pe nişte proscrişi şi
păcătoşi. Citim în Luca 5:29-35 că, în timp ce Isus mânca la masă cu Matei şi cu
alţii, cărturarii şi fariseii L-au condamnat că stătea la masă cu păcătoşii. Isus a
propovăduit că El venise să-i cheme pe cei păcătoşi la pocăinţă.

Gândiţi-vă cum s-ar purta Salvatorul cu cei de la voi din şcoală care sunt singuri şi
se simt exilaţi. Cugetaţi la modul în care, asemenea lui Isus, aţi socializa cu cei care
sunt singuri şi se simt exilaţi sau care sunt consideraţi mai puţin populari fără să vă
compromiteţi standardele.
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sticlă de vin

Luca 5:36-39
Isus oferă pilda vinului nou în burdufuri vechi
Salvatorul a folosit o pildă pentru a-i învăţa pe cărturari şi pe farisei. Citiţi Luca
5:36-39 şi căutaţi ce obiecte a folosit Salvatorul pentru a propovădui această pildă.
Aveţi în vedere să le marcaţi în scripturile voastre.

Imaginaţi-vă că o gaură sau o ruptură dintr-un material vechi a fost peticită cu o
bucată de material nou. Stilul materialului nou nu se potriveşte celui al materialului
vechi sau bucata de material nou poate intra la apă şi face gaura sau ruptura mai
mare ca înainte. Într-un mod asemănător, Evanghelia lui Isus Hristos nu a fost doar
o peticire a unor crezuri şi practici vechi, ci o completă restaurare a adevărului.

În Luca 5:37 termenul burdufuri se referă la „recipiente din piele sau sticle de vin”.
Materialul din piele nouă este moale şi se îndoaie uşor; cel din piele veche este tare
şi casant.

Pe măsură ce vinul nou fermenta, se
adunau gaze şi întindeau materialul din
piele. Acest fapt putea face ca sticlele de
vin din material vechi, casant să se
spargă. În pildă, vinul cel nou
reprezintă învăţăturile Salvatorului, iar
vinul cel vechi reprezintă practicile,
tradiţiile şi crezurile fariseilor sub legea
lui Moise.

În ce fel „burdufurile vechi” îi
reprezintă pe cărturarii şi pe fariseii
cărora Isus le propovăduia?

Gândiţi-vă în ce mod „burdufurile noi”
îi pot reprezenta pe acei oameni care
erau umili şi dispuşi să se schimbe şi
să-L accepte pe Salvator şi învăţăturile
Sale. Un principiu pe care-l putem
învăţa din pilda Salvatorului este că,
pentru a-L accepta pe Salvator şi
Evanghelia Sa, trebuie să fim umili şi dornici să ne schimbăm.

4. Pentru a vă ajuta să înţelegeţi mai bine acest principiu, recapitulaţi
Luca 5. Căutaţi exemple de tipuri de oameni de mai jos şi notaţi

ceea ce găsiţi în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor:

a. Oameni împietriţi şi nesupuşi faţă de Salvator şi învăţăturile Sale;

b. Oameni umili şi dispuşi să se schimbe şi să crească pe măsură ce Îl urmează
pe Salvator.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Luca 5 şi am încheiat această lecţie în data de (data).
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Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 10: ZIUA 2

Luca 6:1-7:18
Introducere
Isus a propovăduit despre importanţa de a le face bine altora, inclusiv în ziua de
sabat. După ce petrecuse o noapte în rugăciune, El i-a chemat pe cei doisprezece
apostoli şi le-a propovăduit lor şi unei mulţimi de oameni. De asemenea, El l-a
vindecat pe slujitorulul unui sutaş şi l-a ridicat din morţi pe fiul unei văduve.

Luca 6
Isus vindecă în ziua de sabat, îi alege pe cei doisprezece apostoli şi propovăduieşte
mulţimii.
Imaginaţi-vă că, în cadrul adunărilor Bisericii de duminica, auziţi un anunţ despre
un proiect de slujire pentru o familie care locuieşte aproape de voi. După anunţ,
auziţi următoarele răspunsuri:

• „Familia aceea a trecut prin greutăţi mari în ultima vreme. Mă bucur să o ajut
cum pot.”

• „Sper să se ofere gustări şi răcoritoare după aceea, altfel, nu mă duc.”

• „Nu prea vreau să merg, dar mi-ar prinde bine câteva mâini de ajutor
săptămâna viitoare la proiectul pe care îl organizez, deci ar trebui, probabil, să
ajut şi eu acum.”

• „Dacă va merge şi prietenul meu, voi merge şi eu.”

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce sugerează
răspunsurile precedente despre motivele pentru care oamenii

slujesc.

Gândiţi-vă la ocaziile pe care le-aţi avut să slujiţi şi la sentimentele voastre cu
privire la slujire. Pe măsură ce studiaţi Luca 6-7, căutaţi principii care vă pot ajuta să
slujiţi mai din suflet.

La începutul slujirii Sale din viaţa muritoare, în timp ce se afla în Galilea, Isus a
vindecat un om cu mâna uscată în ziua de sabat (vezi Luca 6:6-10), a petrecut o
noapte în rugăciune şi i-a chemat pe cei doisprezece apostoli (vezi Luca 6:12-13).
Apoi, El a început să îi înveţe pe ei şi pe „o mare mulţime de oameni” (Luca 6:17)
cum să primească recompense cereşti. Această cuvântare din Luca 6 este deseori
numită Predica de pe câmpie şi este foarte asemănătoare cu Predica de pe munte
din Matei 5-7. „Există păreri diferite în ceea ce priveşte Predica de pe munte
consemnată de Matei şi Predica de pe câmpie consemnată de Luca, dacă ele sunt
una şi aceeaşi sau sunt diferite. Totuşi, plasamentul din punct de vedere cronologic
şi contextul consemnării lui Luca par să indice că aceeaşi predică este consemnată
atât în Luca 6, cât şi în Matei 5-7” (New Testament Student Manual, [manual al
Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 152-153; vezi, de asemenea, Ghid
pentru scripturi „Predica de pe munte”; corelarea Evangheliilor). (Notă. O mare
parte din Luca 6 a fost acoperită în lecţiile despre Matei 5-7, 10:1-4 şi Marcu 3:1-6.)
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Citiţi Luca 6:19 şi căutaţi ce a făcut Isus pentru oameni înainte să înceapă să le
propovăduiască.

Apoi, citiţi Luca 6:31 şi căutaţi sfatul pe care Isus le-a dat ucenicilor Săi.

În ce fel faptul de a ne aminti că trebuie să-i tratăm pe alţii aşa cum am dori să fim
trataţi influenţează modul în care îi tratăm pe oameni?

Citiţi Luca 6:32-35 şi căutaţi ce alte sfaturi le-a dat Isus ucenicilor Săi despre a-i iubi
pe ceilalţi şi a le sluji. Puteţi marca în versetul 35 ce trebuie să aşteptăm în schimb
când facem bine altora. Observaţi ce le-a promis Domnul celor care fac bine altora
fără să aştepte ceva în schimb.

Un principiu pe care îl putem învăţa din aceste versete este că, dacă facem bine
altora fără să aşteptăm ceva în schimb, răsplata noastră va fi mare şi vom fi
fiii Celui Preaînalt.

Observaţi expresia „veţi fi fiii Celui Preaînalt” (versetul 35). Deşi cu toţii suntem fiii
lui Dumnezeu, cei care fac bine altora, aşa cum a făcut Hristos, îşi îndeplinesc
potenţialul divin devenind asemănători Tatălui nostru din Cer. Gândiţi-vă în ce fel
slujirea altora fără a aştepta ceva în schimb poate ajuta o persoană să fie mai
asemănătoare lui Hristos.

Citiţi Luca 6:36-38 şi căutaţi exemple oferite de Isus de moduri prin care putem face
bine altora. Observaţi că Isus a promis că oamenii care dau dovadă de milă faţă de
alţii, care nu judecă nedrept şi care iartă nestingheriţi vor avea parte de îndurarea
Domnului.

Aţi încercat să puneţi mai multe lucruri decât ar fi încăput într-o cutie sau o valiză?
În Luca 6:38 este descris cât de mult va fi oferit în schimb pentru binele pe care îl
facem prin cuvintele „o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe
deasupra”. În ce fel aceste cuvinte descriu modul în care Tatăl Ceresc ne răsplăteşte
când dăruim altora?

Un adevăr pe care-l putem învăţa din Luca 6:38 este că, atunci când dăruim cu
generozitate, Tatăl Ceresc ne binecuvântează într-un mod şi mai generos.
Puteţi scrie acest principiu lângă versetul 38.

2. Gândiţi-vă la unele moduri în care putem fi generoşi când dăruim
altora. Apoi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Când aţi dăruit, voi sau o persoană pe care o cunoaşteţi, cu
generozitate altora?

b. Cum aţi fost, voi sau o persoană pe care o cunoaşteţi, binecuvântaţi de
Domnul pentru că aţi dăruit cu generozitate?

c. Ce veţi face pentru a fi mai generoşi cu ceilalţi?

Un mod prin care puteţi fi mai generos cu alţii este supunându-vă legii postului şi
oferind un dar de post atunci când postiţi. Părinţii voştri probabil contribuie deja cu
donaţii de post pentru familia voastră, dar, dacă este posibil, puteţi contribui şi voi.
Pe măsură ce vă străduiţi să fiţi mai generoşi cu alţii, rugaţi-vă ca Domnul să vă
ajute să slujiţi aşa cum ar sluji El.
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Ruine al sinagogii din Capernaum din secolul
IV sau V d. H.

Luca 7:1-10
Isus îl vindecă pe robul unui sutaş
În Luca 7:1, învăţăm că, după ce a propovăduit mulţimii, Isus a intrat în
Capernaum. Citiţi Luca 7:2-5 şi căutaţi cine I-a cerut ajutorul lui Isus după ce a
auzit că El intrase în oraş.

Un sutaş era un ofiţer din armata
romană care conducea o companie
formată din 50 până la 100 de soldaţi.
În general, iudeii nu-i plăceau pe sutaşi
deoarece ei reprezentau puterea politică
şi militară a romanilor asupra iudeilor şi
a pământurilor lor. Totuşi, acest sutaş
fusese bun cu iudeii.

Citiţi Luca 7:6-10 şi reflectaţi în ce fel
acest sutaş a dat dovadă de credinţă
mare în Isus Hristos şi cum i-a fost
răsplătită credinţa.

Din această relatare învăţăm că, dând dovadă de credinţă în Isus Hristos, putem
ajuta ca alţii să primească binecuvântări în vieţile lor. Puteţi scrie acest
principiu lângă Luca 7:10.

Luca 7:11-18
Isus îl ridică din morţi pe fiul unei văduve
La o zi după ce Salvatorul l-a vindecat pe robul sutaşului, El a înfăptuit încă un
miracol. Citiţi Luca 7:11-12 şi căutaţi cu cine s-au întâlnit Isus şi ucenicii Săi când
s-au apropiat de un oraş numit Nain.

Potrivit celor relatate în versetul 12, de
ce a fost moartea acestui tănâr atât de
tragică pentru această femeie?

Această femeie nu numai că şi-a
pierdut singurul fiu, dar, cu câtva timp
în urmă, îşi pierduse şi soţul. Pe lângă
marea tristeţe pe care o simţea, probabil
nu avea pe nimeni care să o sprijine din
punct de vedere financiar.

Citiţi Luca 7:1-15 şi căutaţi ce a făcut
Salvatorul când a văzut-o pe această femeie îndurerată. Racla era suportul sau
carcasa în care era aşezat trupul neînsufleţit.

Potrivit celor relatate în versetului 13, de ce l-a vindecat Isus pe fiul acestei femei?
Observaţi că văduva nu i-a cerut să-l vindece pe fiul ei, dar El a observat nevoia ei
şi, apoi, a ajutat să fie împlinită. Este important să înţelegem, de asemenea, că acest
om nu a fost înviat; el avea să moară din nou într-o zi. Isus a fost primul care
a înviat.
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Dacă este disponibilă, uitaţi-vă la prezentarea video „The Widow of Nain
(Văduva din Nain)” (2:22) din The Life of Jesus Christ Bible Videos (Prezentări

video ale Bibliei – viaţa lui Isus Hristos), pe LDS.org şi acordaţi atenţie deosebită
modului în care Salvatorul i-a slujit femeii, deşi ea nu i-a cerut ajutorul.

Gândiţi-vă la sentimentele pe care le-aţi fi avut dacă v-aţi fi aflat în situaţia văduvei
şi aţi fi văzut cum Salvatorul vă ridică singurul fiu din morţi.

Din această relatare, învăţăm următorul principiu: Putem urma exemplul lui Isus
Hristos dând dovadă de compasiune faţă de alţii şi slujindu-le pentru a
împlini nevoile lor nerostite.

Cum putem discerne care sunt nevoile altor oameni când aceştia nu ni le
împărtăşesc?

Preşedintele Thomas S. Monson ne-a învăţat:

„Puţine relatări din slujirea Învăţătorului m-au impresionat mai mult decât
exemplul Său de compasiune faţă de văduva îndurerată din Nain …

Câtă putere, câtă sensibilitate, câtă compasiune a demonstrat Învăţătorul nostru!
Şi noi putem binecuvânta dacă Îi urmăm exemplul nobil. Ocaziile sunt peste tot.
Este nevoie doar de ochi pentru a vedea starea îngrozitoare şi urechi pentru a
auzi chemările tăcute ale unei inimi zdrobite. Da, şi un suflet plin de compasiune,

pentru a putea comunica nu numai de la ochi la ochi sau de la glas la ureche, ci chiar în stilul
măreţ al Salvatorului, de la inimă la inimă” („Meeting Life’s Challenges”, Ensign, nov. 1993,
p. 71).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Când aţi avut parte, voi sau membrii familiei voastre, de

compasiune sau slujire din partea altora, chiar şi atunci când nu le-aţi cerut?

Citiţi Luca 7:16-18 şi căutaţi modul în care a reacţionat poporul la miracolul învierii
fiului văduvei.

Unul dintre motivele pentru care oamenii au declarat „un mare proroc s-a ridicat
între noi” (Luca 7:16) a fost datorită asemănărilor dintre vindecarea fiului văduvei
din Nain şi ocaziile în care profeţii din Vechiul Testament Ilie şi Elisei ridicaseră fii
din morţi (vezi 1 Împăraţi 17:17-24, 2 Împăraţi 4:17-22, 32-37).

În rugăciunile personale din această săptămână, rugaţi-L pe Tatăl Ceresc să vă ajute
să recunoaşteţi şi să acţionaţi conform îndemnurilor pe care le primiţi pentru a
împlini nevoile nerostite ale altora. De asemenea, gândiţi-vă la moduri în care
puteţi să slujiţi cu generozitate şi fără să aşteptaţi ceva în schimb.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Luca 6:1-7:18 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 10:  Z IUA 2

207



UNITATEA 10: ZIUA 3

Luca 7:18-50
Introducere
Isus l-a elogiat pe Ioan Botezătorul şi a depus mărturie că Ioan a pregătit calea
pentru slujirea Sa. În timp ce Isus lua masa împreună cu un fariseu, o femeie care se
pocăia şi-a arătat credinţa în Isus şi dragostea pentru El.

Luca 7:18-35
Isus îl elogiază pe Ioan Botezătorul şi depune mărturie despre misiunea lui Ioan
Ce vă amintiţi despre Ioan Botezătorul?

1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, enumeraţi cât mai
multe lucruri despre Ioan Botezătorul pe care vi le amintiţi.

Imaginaţi-vă o trestie (un fir mare de iarbă) şi pe cineva îmbrăcat în haine moi,
scumpe, care locuieşte într-un palat. În timp ce vă gândiţi la acestea, citiţi Luca
7:24-26 şi căutaţi ce a propovăduit Isus despre Ioan Botezătorul.

În ce mod credeţi că Ioan Botezătorul era diferit de trestie sau de cineva care
trăieşte în lux?

Spre deosebire de trestie, care este scuturată şi bătută de vânt, Ioan Botezătorul era
ferm şi neclintit în mărturia lui şi în înfăptuirea misiunii sale. El a locuit în deşert şi
a purtat îmbrăcăminte făcută din păr de cămilă, care era foarte aspră la atingere. În
loc să caute confortul temporal, Ioan Botezătorul a căutat numai să împlinească
voia lui Dumnezeu.

Isus a spus că Ioan Botezătorul era „mai
mult decât un proroc” (Luca 7:26). Citiţi
Luca 7:27-28 şi căutaţi motivul pentru
care Ioan Botezătorul era unic între
profeţi.

Când Isus a spus „trimit pe solul Meu
înaintea Feţei Tale, care Îţi va pregăti
calea înaintea Ta” (Luca 7:27), El a citat
o profeţie scrisă cu sute de ani înainte
care vorbea despre un „mesager” care
va „pregăti calea înaintea [lui Mesia]”
(Maleahi 3:1). Din aceste versete,
învăţăm că Ioan Botezătorul a fost
profetul prerânduit să pregătească
calea înaintea Fiului lui Dumnezeu
şi să-L boteze.

Cum a pregătit Ioan Botezătorul calea
pentru venirea lui Isus Hristos?
____________________
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Profetul Joseph Smith a spus următoarele cu privire la Luca 7:28: „Isus a fost
considerat ca având cea mai mică pretenţie în împărăţia lui Dumnezeu şi a fost,
[în aparenţă], cel mai puţin îndreptăţit să fie considerat de ei [de dorinţa lor de a
crede] profet; este ca şi cum El ar fi spus: «El care este considerat cel mai mic
între voi este mai mare decât Ioan – adică Eu Însumi” (Învăţături ale preşedinţilor
Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 86).

În Luca 7:29-35, citim că mulţi au crezut în învăţăturile lui Isus, dar fariseii şi
învăţătorii legii care erau prezenţi I-au respins învăţăturile. Isus a explicat că ei au
respins adevărul, indiferent dacă acesta a fost propovăduit de El sau de Ioan
Botezătorul.

Luca 7:36-50
În timp ce Isus lua cina cu Simon fariseul, o femeie I-a spălat picioarele lui Isus cu
lacrimile ei
V-aţi întrebat vreodată dacă puteţi fi iertaţi de păcatele voastre?

Pe măsură ce studiaţi restul versetelor din Luca 7, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta
atunci când vă întrebaţi dacă puteţi fi iertaţi.

Citim în Luca 7:36 că un fariseu pe nume Simon L-a invitat pe Isus la un ospăţ în
casa lui. La ospeţe de acest gen, musafirii stăteau sau se sprijineau pe perne în jurul
unei mese joase şi îşi întindeau picioarele în partea opusă. Săracilor li se permitea
să ia resturile rămase de la ospeţe, prin urmare, nu era ceva neobişnuit ca oameni
neinvitaţi să intre în casă în timpul unui ospăţ (vezi James E. Talmage, Jesus the
Christ, ediţia a 3-a [1916], p. 261).

Citiţi Luca 7:37-39 şi căutaţi cine a intrat la acest ospăţ fără să fie invitat.

Observaţi că femeia şi-a exprimat dragostea pentru Salvator spălând, sărutând şi
ungându-I picioarele. Un „vas de alabastru cu mir mirositor” (Luca 7:37) era o sticlă
cu ulei parfumat scump.

Potrivit celor relatate în Luca 7:39, la ce s-a gândit Simon când a văzut ce
făcea femeia?

Citind gândurile lui Simon, Isus a propovăduit o pildă despre doi datornici şi un
creditor. Un creditor este o persoană care dă bani cu împrumut; un datornic este o
persoană care ia bani cu împrumut. Datornicul este de acord să-i plătească înapoi
creditorului sau să meargă la închisoare.

Citiţi Luca 7:40-43 şi gândiţi-vă pe cine ar putea reprezenta fiecare persoană
din pildă.

2. Copiaţi următorul tabel în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor.
Completaţi spaţiile libere cu Simon Fariseul, femeia şi Isus în funcţie

de persoana pe care ar putea-o reprezenta fiecare în pildă. (Lăsaţi loc liber în
coloanele de sub „Datornic” pentru a scrie mai multe la însărcinarea
următoare.)
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Creditor = ____________________

Datornic care datorează 50 de lei =
____________________

Datornic care datorează 500 de lei =
____________________

Vârstnicul James E.Talmage, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat despre ospitalitatea de care dădeau dovadă în mod obişnuit gazdele faţă
de invitaţii lor în vremea lui Isus: „Era un obicei al vremurilor să tratezi un invitat
distins cu atenţie deosebită, să-l primeşti cu un sărut de bunvenit, să-i oferi apă
pentru a-şi spăla picioarele de praf şi ulei pentru a-şi unge capul şi barba” (Jesus
the Christ, p. 261).

Citiţi Luca 7:44-46 şi căutaţi diferenţele dintre modul în care L-a primit Simon pe
Isus la ospăţul său şi modul în care L-a tratat femeia.

3. În tabelul din jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, enumeraţi
în coloanele potrivite unele dintre diferenţele dintre modul în care

L-a tratat Simon pe Isus şi modul în care L-a tratat femeia.

Prin faptul că Salvatorul l-a comparat în mod indirect pe Simon cu datornicul care
datora 50 de lei, El sugera că şi Simon avea nevoie să fie iertat pentru păcatele lui.

Citiţi Luca 7:47-50 şi fiţi atenţi la ce a făcut posibil ca această femeie să fie iertată.
Puteţi marca lucrurile pe care le găsiţi.

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus cu
privire la credinţa acestei femei următoarele lucruri: „De fapt, Isus spune:
«Păcatele ei au fost multe, dar ea a crezut în mine, s-a pocăit de păcatele ei, a
fost botezată de ucenicii mei şi păcatele ei au fost spălate în apele botezului.
Acum, ea a venit să mă caute pentru a-şi arăta recunoştinţa nemărginită a uneia
care a fost murdară, dar acum este curată. Recunoştinţa ei nu cunoaşte limite şi

dragostea ei este nemărginită, pentru că i s-au iertat multe»” Doctrinal New Testament
Commentary, 3 volume. [1965-1973], 1:265).

Din această relatare putem învăţa următoarele principii: Când ne exercităm
credinţa arătându-ne dragostea şi devotamentul faţă de Domnul, putem primi
iertarea Sa şi, când suntem iertaţi de Domnul, ni se umple inima de dorinţa
de a-L iubi şi a-L sluji mai mult.

Vârstnicul Neil L. Andersen, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a depus
mărturie despre dragostea şi iertarea disponibile tuturor.

„[Există multe] grade diferite de demnitate personală şi de neprihănire. Totuşi,
pocăinţa este o binecuvântare pentru noi toţi. Fiecare dintre noi are nevoie să
simtă braţele pline de milă ale Salvatorului prin iertarea păcatelor noastre.

Acum câţiva ani, am fost rugat să mă întâlnesc cu un bărbat care, cu mult înainte
de întrevederea noastră, trecuse printr-o perioadă de desfrânare. Ca rezultat al
alegerilor sale greşite, el îşi pierduse calitatea de membru al Bisericii. Se întorsese
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la Biserică de multă vreme şi ţinea poruncile cu credinţă, însă faptele făcute în trecut îl urmăreau.
Când m-am întâlnit cu el, am simţit ruşinea şi remuşcarea profundă pe care le avea deoarece îşi
încălcase legămintele. După interviul nostru, mi-am aşezat mâinile pe capul său pentru a-i oferi o
binecuvântare a preoţiei. Înainte de a spune vreun cuvânt, am fost copleşit de sentimentul
dragostei şi iertării Salvatorului faţă de el. După binecuvântare, ne-am îmbrăţişat şi bărbatul a
plâns sincer.

Mă minunez de braţele Salvatorului pline de milă şi dragoste pentru cel pocăit, indiferent de cât
de plin de egoism ar fi fost păcatul abandonat. 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).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi una sau ambele
însărcinări care urmează:

a. Gândiţi-vă la un moment în care aţi simţit că aţi fost iertaţi de Domnul. Fără
să divulgaţi o situaţie personală în care aţi avut nevoie de iertarea Domnului,
scrieţi gândurile şi sentimentele pe care le-aţi avut faţă de Salvator.

b. Folosiţi ce aţi învăţat în timp ce aţi studiat Luca 7 pentru a scrie cum le-aţi
răspunde prietenilor care se întreabă dacă pot fi iertaţi de păcatele lor.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Luca 7:18-50 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 10: ZIUA 4

Luca 8:1-10:37
Introducere
Salvatorul a continuat să slujească în Galilea, unde a profeţit despre moartea şi
învierea Sa. Isus a plecat din Galilea şi a călătorit spre Ierusalim. În Samaria, i-a
învăţat pe ucenicii Săi că venise să-i salveze pe oameni, nu să-i distrugă. El a
propovăduit, de asemenea, despre adevărata ucenicie şi pilda bunului samaritean.

Luca 8:1-9:56
Salvatorul înfăptuieşte miracole, propovăduieşte folosind pilde şi călătoreşte la
Ierusalim
Citiţi următoarele scenarii. Scrieţi cum v-aţi simţi şi cum aţi reacţiona în fiecare
situaţie.

• Când îl rogi politicos pe fratele tău sau când o rogi politicos pe sora ta să te ajute
să faceţi curăţenie, el sau ea îţi răspunde urât să faci tu. ____________________

• În timp ce planificaţi o activitate la şcoală, câţiva colegi de clasă critică şi râd de
ideea ta. ____________________

• Când împărtăşeşti Evanghelia unui prieten, el îţi spune că lucrurile în care crezi
sunt ciudate. ____________________

Pe măsură ce studiaţi învăţăturile Salvatorului din Luca 8-9, căutaţi adevăruri care
vă pot îndruma când vă simţiţi jigniţi de faptele sau cuvintele altora.

Citiţi rezumatele capitolelor Luca 8-9 şi fiţi atenţi care sunt întâmplările
consemnate în aceste capitole. Pentru că aţi studiat aceste întâmplări în detaliu în
lecţiile din Matei şi Marcu, această lecţie se va concentra pe Luca 9:51-62.

Citiţi Luca 9:51 şi căutaţi locul în care Salvatorul a hotărât să meargă. Expresia
„avea să fie luat în cer” se referă la înălţarea la cer a Salvatorului, care urma să
aibă loc.

În timp ce călătoreau spre Ierusalim, Isus şi ucenicii Săi s-au apropiat de un sat al
samaritenilor. Citiţi Luca 9:52-54 şi căutaţi reacţia samaritenilor când au aflat că
Isus şi ucenicii Săi doreau să intre în satul lor.

Cum au reacţionat Iacov şi Ioan la lipsa de ospitalitate şi respingerea de care au dat
dovadă samaritenii faţă de Salvator?

Citiţi Luca 9:55-56 pentru a afla răspunsul Salvatorului la cererea lui Iacov şi Ioan.

Atunci când Salvatorul a spus „nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi” (Luca 9:55), El
a sugerat că cererea lui Iacov şi Ioan nu era în armonie cu Spiritul lui Dumnezeu.

Gândiţi-vă la moduri în care oamenii din zilele noastre pot reacţiona în mod
exagerat la insulte sau jigniri din partea altora. Revedeţi scenariile de la începutul
lecţiei şi reflectaţi la modurile în care o persoană ar putea reacţiona în mod exagerat
în astfel de situaţii.

În ce mod reacţia Salvatorului la respingerea samaritenilor a fost diferită de cea a lui
Iacov şi Ioan? ____________________
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Un adevăr pe care îl putem învăţa din această relatare este că urmăm exemplul
Salvatorului când alegem să răspundem la jigniri cu răbdare şi îndelungă
suferinţă. Puteţi nota acest adevăr pe marginea scripturilor voastre, lângă Luca
9:52-56.

Următoarea declaraţie a vârstnicului David A. Bednar, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, ne ajută să înţelegem că faptul de a fi jigniţi este o alegere,
nu o stare:

„Atunci când considerăm sau spunem că am fost jigniţi, de obicei, vrem să
spunem că simţim că am fost insultaţi, trataţi într-un mod neplăcut, umiliţi sau
trataţi nepoliticos. Desigur, în interacţiunea noastră cu alţii se întâmplă lucruri
care ne-ar permite să ne simţim jigniţi. Totuşi, în cele din urmă, este imposibil ca
o altă persoană să vă jignească pe dumneavoastră sau pe mine… A ne simţi
jigniţi este ceva ce noi alegem; nu este o condiţie cauzată sau impusă de către

altcineva sau altceva …

Dacă o persoană spune sau face un lucru pe care îl considerăm jignitor, prima noastră obligaţie
este aceea de a refuza să ne simţim jigniţi şi, după aceea, să discutăm în particular, cu sinceritate
şi direct cu acea persoană. O astfel de abordare invită inspiraţia de la Duhul Sfânt şi permite ca
neînţelegerile să fie clarificate şi ca intenţia adevărată să fie înţeleasă corect” („Şi nimic nu-i va
jigni”, Ensign sau Liahona, nov. 2006, p. 90, 92).

1. Gândiţi-vă din nou la scenariile de la începutul acestei lecţii. Apoi,
în jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele

întrebări:

a. Care este potenţialul pericol sau rău ce se poate întâmpla dacă alegem să ne
simţim jigniţi în aceste situaţii?

b. Cum putem să urmăm exemplul Salvatorului în fiecare dintre aceste
scenarii?

c. În ce mod putem fi binecuvântaţi dacă alegem să reacţionăm la jigniri cu
răbdare şi îndelungă suferinţă?

Reflectaţi dacă aţi ales să vă simţiţi jigniţi de cuvintele sau faptele altora. Stabiliţi-vă
un ţel de a urma exemplul Salvatorului alegând să reacţionaţi la jigniri cu răbdare şi
îndelungă suferinţă. Puteţi împărtăşi ţelul vostru unui membru al familiei sau un
prieten ca să vă ajute să-l împliniţi.

Notă. A răspunde cu răbdare şi îndelungă suferinţă când consideraţi că vi se face
ceva rău nu înseamnă că trebuie să permiteţi ca abuzul sexual sau fizic, inclusiv,
batjocura, să continue. Dacă sunteţi victima unui astfel de abuz, stabiliţi urgent o
întâlnire cu episcopul vostru sau preşedintele vostru de ramură pentru a primi
ajutor şi sfaturi.

Luca 9:57-62
Isus propovăduieşte despre adevărata ucenicie
Număraţi cercurile de mai jos. În timp ce număraţi, cântaţi versurile cântecului
vostru preferat.
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De ce a fost greu să număraţi cercurile
în timp ce cântaţi versurile unui cântec?

Gândiţi-vă la modul în care distragerea
atenţiei de la numărare prin cântat
poate fi asemănată cu încercarea de a-L
urma pe Isus Hristos.

Pe măsură ce continuaţi să studiaţi Luca
9, gândiţi-vă cum puteţi depăşi
influenţele care vă pot distrage atenţia
sau vă pot împiedica de la a-L urma pe Salvator.

Citiţi Luca 9:57-58 şi căutaţi modul în care i-a răspuns Isus bărbatului care a dorit
să fie ucenicul Lui.

Expresia „Fiul omului n-are unde-şi odihni capul” indică faptul că stilul de viaţă al
Salvatorului nu era uşor şi era lipsit de confort.

Citiţi Luca 9:59-60 şi căutaţi ce a dorit al doilea bărbat să facă înainte de a-L urma
pe Salvator.

Isus Hristos nu a vrut să spună că era greşit să jeleşti moartea unei persoane dragi
sau să oferi condoleanţe la o înmormântare (vezi D&L 42:45). De fapt, El
propovăduia o lecţie importantă despre ucenicie. Ce putem învăţa din răspunsul
Salvatorului din Luca 9:60 despre priorităţile unui adevărat ucenic?

Citiţi Luca 9:61-62 şi căutaţi ce i-a spus Salvatorul celui de-al treilea bărbat care a
dorit să fie ucenicul Lui.

Următoarea declaraţie a preşedintelui Howard W. Hunter ne ajută să înţelegem
analogia din Luca 9:62 cu privire la faptul de a pune mâna pe plug şi a nu privi
înapoi: „Pentru a ara o brazdă dreaptă [sau un şanţ], plugarul trebuie să-şi fixeze
ochii pe un punct fix din faţa lui. Acest lucru îl menţine pe drumul cel bun. Dacă,
totuşi, se întâmplă ca el să se uite înapoi să vadă de unde a plecat, şansele lui de
a se abate sunt mai mari. Drept rezultat, el ară brazde strâmbe… Dacă ne

concentrăm energia nu în urma, ci înaintea noastră – asupra vieţii veşnice şi bucuriei salvării – le
vom obţine cu certitudine” („Am I a «Living Member»?” Ensign, mai 1987, p. 17).

Reflectaţi în ce fel a fi ucenic al lui Isus Hristos seamănă cu a pune mâna pe un plug
şi a nu privi înapoi.
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Un principiu pe care-l putem învăţa din
învăţăturile pe care Salvatorul le-a oferit
acestor bărbaţi este că, pentru a fi
ucenic al lui Isus Hristos, trebuie să
nu permitem ca nimic să nu fie o
prioritate mai mare decât El.

Gândiţi-vă de ce, uneori, punem alte
priorităţi înaintea responsabilităţilor
noastre de ucenici ai lui Isus Hristos.

Vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul Celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat: „Satana are o unealtă puternică împotriva oamenilor buni. Aceasta este
distragerea atenţiei. El îi ademeneşte pe oamenii buni să-şi umple viaţa cu
«lucruri bune» ca să nu mai rămână loc pentru lucrurile esenţiale” („Mai întâi,
lucrurile mai importante”, Liahona, iulie 2001, p. 7).

2. Pentru a vă ajuta să vă gândiţi la ce v-ar putea împiedica să-L
urmaţi în totalitate pe Isus Hristos, copiaţi următoarea reprezentare

grafică în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor. Apoi, enumeraţi patru sau
cinci responsabilităţi pe care le are un ucenic al lui Isus Hristos (de exemplu,
slujirea oferită altora, împărtăşirea Evangheliei, participarea cu regularitate la
adunările Bisericii sau plătirea zeciuielii). Pentru fiecare responsabilitate pe care
o identificaţi, enumeraţi exemple de alte priorităţi pe care cineva le-ar pune
înaintea acelei responsabilităţi.

Responsabilităţile unui ucenic al lui Isus Hristos Alte priorităţi

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre o experienţă în
care aţi văzut pe cineva care a ales să lase deoparte alte ţeluri sau

priorităţi pentru a-L urma pe Salvator.

Reflectaţi la lucrurile pe care le puneţi înaintea faptului de a-L urma pe Isus Hristos
şi învăţăturile Sale. Scrieţi pe o foaie de hârtie un ţel legat de ceea ce veţi face
pentru ca Salvatorul şi Evanghelia Sa să fie o prioritate mai mare. Puneţi această
foaie de hârtie într-un loc în care o puteţi vedea zilnic.
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Drumul spre Ierihon

Luca 10:1-24
Domnul îi cheamă, împuterniceşte şi instruieşte pe cei şaptezeci
Citiţi Luca 10:1-2 şi căutaţi pe cine a desemnat Domnul să ajute la înfăptuirea
lucrării Sale.

Cuvântul şaptezeci din Luca 10:1 nu doar descrie numărul slujitorilor pe care Isus i-a
trimis, ci se referă, de asemenea, la un oficiu al preoţiei. Acelaşi oficiu al preoţiei
există în Biserica restaurată de astăzi. Acum există opt cvorumuri ale Celor
Şaptezeci, deşi numai membrii primelor două cvorumuri sunt chemaţi în calitate de
Autorităţi Generale. Munca lor de a predica Evanghelia şi a ajuta la administrarea
Bisericii este îndrumată de Cvorumului celor Doisprezece Apostoli şi Preşedinţia
Celor Şaptezeci.

Din aceste versete învăţăm că Domnul cheamă lucrători care să-L reprezinte şi
să-L ajute în lucrarea Lui. De ce credeţi că Domnul îi cheamă pe alţii să-L
reprezinte şi să-L ajute?

Luca 10:3-24 conţine instrucţiuni pe care Salvatorul le-a dat celor Şaptezeci cu
privire la modul în care să-şi îndeplinească responsabilităţile. Mai târziu, Cei
Şaptezeci I-au dat raportul despre lucrările lor lui Isus, iar El le-a mai dat
instrucţiuni şi s-a bucurat împreună cu ei. Observaţi că Luca 10:10-11 conţine
instrucţiuni pe care Domnul le-a dat celor şaptezeci, care erau diferite de
instrucţiunile pe care le primesc misionarii astăzi. El le-a dat permisiunea să scuture
praful dintr-un oraş de pe picioarele lor ca mărturie împotriva acelora care nu-i vor
primi. Astăzi, acest lucru se face numai în împrejurări extreme şi sub îndrumarea
Primei Preşedinţii. Misionarii cu timp deplin nu sunt autorizaţi să facă acest lucru
din proprie iniţiativă.

Luca 10:25-37
Isus propovăduieşte pilda bunului samaritean
Citiţi Luca 10:25 şi căutaţi care a fost
întrebarea pe care I-a adresat-o un
învăţător al legii Salvatorului în
speranţa de a-L ispiti sau a-L pune la
încercare.

Cum aţi răspunde dacă cineva v-ar
adresa această întrebare?

Citiţi Luca 10:26-28 pentru a afla
răspunsul Salvatorului la întrebarea
învăţătorului legii.

Ţinând cont de ceea ce aţi citit în Luca
10:25-28, completaţi următorul principiu: Pentru a dobândi viaţă veşnică, noi
trebuie să ____________________…

Citiţi Luca 10:29 şi căutaţi a doua întrebare pe care învăţătorul legii i-a adresat-o
lui Isus.
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Bunul samaritean

Pentru a răspunde la întrebarea
învăţătorului legii, Salvatorul a
propovăduit o pildă despre un
samaritean (vezi Luca 10:30-35). În
vremurile Noului Testament, exista o
animozitate puternică între iudei şi
samariteni (vezi Ghid pentru scripturi,
„Samariteni”). În mod obişnuit, atât
iudeii, cât şi samaritenii se evitau unii
pe alţii.

Să punem în practică principii din scripturi
Puneţi în practică în viaţa voastră ceea ce învăţaţi din scripturi trăind potrivit doctrinelor şi
principiilor pe care le studiaţi. Când reflectaţi la pilda bunului samaritean, gândiţi-vă la
comportamentul vostru şi la ce puteţi face pentru a-i trata pe alţii cu mai multă bunătate. Pe
măsură ce puneţi în practică doctrine şi principii în viaţa voastră, veţi primi binecuvântări.

Citiţi Luca 10:30-37 şi căutaţi ce ne învaţă această pildă despre cine este
aproapele nostru.

Preşedintele Thomas S. Monson a spus că trebuie să ne amintim de pilda bunului
samaritean atunci când ne gândim cum să reacţionăm faţă de cei care au nevoie de
ajutorul nostru.

„Fiecare dintre noi, în timpul călătoriei prin viaţa muritoare, se va afla pe propriul
drum spre Ierihon. Care va fi experienţa dumneavoastră? Care va fi a mea? Îmi
voi închide ochii la cel căzut între tâlhari şi care are nevoie de ajutorul meu? Dar
dumneavoastră? Voi fi acela care îl va vedea pe cel rănit şi va auzi ruga lui, dar
va evita să-i ofere ajutor? Dar dumneavoastră? Sau voi fi cel care vede, cel care
aude, cel care se opreşte şi cel care ajută? Dar dumneavoastră?

Isus ne-a oferit îndemnul: «Du-te de fă şi tu la fel». Atunci când ne supunem acestei declaraţii, se
deschide în perspectiva noastră eternă o panoramă de bucurie rar egalată şi niciodată întrecută.

Poate drumul către Ierihon nu este marcat foarte clar. Poate că nici cei răniţi nu strigă ca noi să-i
auzim. Dar când îl urmăm pe acel bun smaritean, mergem pe cărarea care duce la perfecţiune”
(„Your Jericho Road”, Ensign, febr. 1989, p. 2, 4).

4. Închipuiţi-vă că aveţi un prieten care se străduieşte să iubească pe
cineva care îl enervează, îl dezamăgeşte sau îl înfurie. Scrieţi în

jurnalul vostru pentru studiul scripturilor o scurtă scrisoare prietenului vostru, în
care să-i explicaţi ce putem învăţa din această pildă despre dragostea pentru alţii
şi cum ne putem strădui să fim mai asemănători bunului samaritean.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Luca 8:1-10:37 şi am încheiat această lecţie în data de (data).
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Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 11: ZIUA 1

Luca 10:38-12:59
Introducere
Salvatorul le-a învăţat pe Maria şi pe Marta acasă la Marta. Mai târziu, El i-a învăţat
pe ucenicii Săi multe adevăruri despre rugăciune şi i-a avertizat împotriva ipocriziei
şi a invidiei.

Luca 10:38-42
Isus le învaţă pe Maria şi pe Marta

1. În jurnalul vostru
pentru studiul

scripturilor, enumeraţi cât mai multe
alegeri pe care le-aţi făcut ieri
într-un minut. După ce terminaţi,
uitaţi-vă la listă şi marcaţi câteva
dintre alegerile bune pe care le-aţi
făcut. Care sunt unele dintre
situaţiile în care am putea fi nevoiţi
să alegem între două lucruri bune?

Pe măsură ce studiaţi Luca 10:38-42, fiţi
atenţi la un principiu pe care l-a predat Salvatorul şi care vă poate îndruma când
luaţi decizii – mai ales când aveţi de ales între mai multe lucruri bune.

În timp ce se afla în Iudea, Isus a călătorit în Betania, nu departe de Ierusalim, şi i-a
vizitat pe Marta, Maria şi Lazăr.

Citiţi Luca 10:38-40 şi fiţi atenţi ce au ales să facă Maria şi Marta în timp ce
Salvatorul se afla în casă.

În vremea Salvatorului, ospitalitatea era foarte importantă. Marta încerca să facă
ceea ce era de aşteptat în mod normal din partea ei, în calitate de gazdă. Ea era
concentrată pe grijile temporale sau fizice precum pregătirea şi servirea mesei.

Observaţi în Luca 10:40 că Marta se simţea „împărţită cu multă slujire” sau
împovărată şi dorea ca Maria să o ajute.

Citiţi Luca 10:41-42 pentru a afla răspunsul pe care Salvatorul l-a oferit Martei.

Ce a vrut Salvatorul să spună când a zis: „Un singur lucru trebuieşte. Maria şi-a ales
partea cea bună” (Luca 10:42)? ____________________

Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a explicat:
„Faptul că Marta se «îngrijora şi se frământa pentru multe lucruri» era demn de
laudă (Luca 10:41), însă faptul de a învăţa Evanghelia de la Cel mai mare
Învăţător era mai «de trebuinţă»” („Bun, mai bun, cel mai bun”, Ensign sau
Liahona, nov. 2007, p. 104).
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Când Salvatorul a spus că „partea cea bună” pe care o alesese Maria „nu i se va
lua” (Luca 10:42), probabil a vrut să arate că, deoarece Maria a ales să-L asculte pe
Salvator în loc să se concentreze pe grijile temporale sau lumeşti, ea va primi
binecuvântări spirituale, care sunt eterne.

Un principiu pe care-l putem învăţa din cuvintele pe care Salvatorul i le-a spus
Martei este că, dacă alegem să ne dedicăm lucrurilor spirituale înaintea celor
temporale, vom primi binecuvântări eterne.

Scrieţi în spaţiul liber câteva exemple de situaţii în care o persoană ar putea alege să
se dedice lucrurilor spirituale înaintea altor lucruri, griji sau activităţi care sunt
bune, dar mai puţin importante. ____________________

Vârstnicul Oaks ne-a mai învăţat:

„În timp ce ne gândim la diverse alegeri, trebuie să ne amintim că nu este suficient ca un lucru să
fie bun. Alte alegeri sunt mai bune şi încă sunt altele care sunt cele mai bune …

Să ne gândim la modul în care ne folosim timpul în alegerile pe care le facem atunci când ne
uităm la televizor, când ne jucăm pe calculator, când navigăm pe Internet sau când citim cărţi sau
reviste. Desigur, este bine să vizionăm un program de divertisment bun sau să obţinem informaţii
interesante. Însă nu toate lucrurile de acest gen merită timpul din viaţa noastră pe care-l alocăm
pentru a le dobândi. Unele lucruri sunt mai bune, iar altele sunt cele mai bune. Când Domnul
ne-a spus să căutăm să învăţăm, El a spus: «Căutaţi cuvintele de înţelepciune în cele mai bune
cărţi» (D&L 88:118; subliniere adăugată) …

Unele întrebuinţări ale timpului personal şi ale celui al familiei sunt mai bune, iar altele cele mai
bune. Trebuie să precedăm unele lucruri bune pentru a putea alege altele mai bune sau pe cele
mai bune, deoarece ele ne măresc credinţa în Domnul Isus Hristos şi ne întăresc familiile” („Bun,
mai bun, cel mai bun”, p. 104-105, 107)

2. Citiţi din nou lista cu alegeri pe care aţi întocmit-o în cadrul primei
însărcinări şi etichetaţi fiecare alegere pozitivă ca fiind una „bună”,

„mai bună” sau „cea mai bună”. Apoi, în jurnalul pentru studiul scripturilor,
completaţi următoarele:

a. Scrieţi un mod în care aţi fost binecuvântaţi datorită faptului că aţi pus
lucrurile spirituale mai presus de grijile temporale.

b. Alegeţi cel puţin un lucru spiritual asupra căruia doriţi să vă concentraţi mai
mult şi scrieţi un ţel legat de ceea ce veţi face pentru ca acest lucru spiritual
să aibă mai mare prioritate în viaţa voastră.

Luca 11
Isus îi învaţă pe ucenicii Săi despre rugăciune
Imaginaţi-vă că sunteţi misionari cu timp deplin care predau unui simpatizant care
a încercat de mai multe ori să se roage dar simte că Dumnezeu nu i-a răspuns.
Simpatizantul se întreabă dacă ar trebui să continue să se roage. Ce i-aţi spune
pentru a-l ajuta?

În timp ce studiaţi Luca 11, căutaţi adevăruri care ar putea ajuta pe cineva care
simte că Dumnezeu nu i-a răspuns la rugăciuni.
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Potrivit celor relatate în Luca 11:1-4, după ce L-a ascultat pe Salvator rugându-se,
unul dintre ucenicii Săi L-a întrebat dacă îi va învăţa să se roage şi Salvatorul i-a
învăţat. Apoi, Domnul a folosit analogii pentru a propovădui şi mai multe adevăruri
despre rugăciune. Observaţi că, în Traducerea Bibliei de Joseph Smith a versetului
Luca 11:4, citim: „Şi nu lăsa să fim duşi în ispită, ci izbăveşte-ne de rău” (Traducerea
Bibliei de Joseph Smith, Luca 11:4 ; caractere cursive adăugate). Tatăl Ceresc nu-i va
duce niciodată pe copiii Săi în ispită.

Studiaţi Luca 11:5-13 pentru a afla ce ne-a învăţat Domnul despre rugăciune.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith oferă informaţii suplimentare cu privire la
învăţăturile Salvatorului despre rugăciune. Învăţăm că, după ce a făcut analogia
care începe în Luca 11:5, „El le-a spus: «Tatăl vostru din Cer vă va da orice Îi veţi
cere». Şi a vorbit în pilde, spunând…” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Luca
11:5). Învăţăm, de asemenea, despre „darurile bune” despre care a vorbit: „Deci,
dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult
Tatăl vostru cel din Ceruri va da daruri bune prin Duhul Sfânt celor ce I le cer!”
(Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Luca 11:14).

Potrivit celor relatate în Luca 11:8, de ce al doilea prieten i-a dat primului prieten
pâine? (Cuvântul stăruinţă supărătoare din acest verset se referă la faptul că bărbatul
l-a tot rugat, chiar dacă prietenul său l-a refuzat iniţial.)

Prin intermediul analogiilor din Luca 11:5-13, Salvatorul a propovăduit că, dacă
noi, care suntem imperfecţi, suntem dispuşi să dăm celor pe care-i iubim şi la care
ţinem, „cu cât mai mult Tatăl [nostru] cel din Ceruri va da… celor ce I-L cer” (Luca
11:13).

Care este scopul rugăciunii? „Rugăciunea este actul prin care voia Tatălui şi voia
copilului sunt puse de acord. 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. Înainte
să primim binecuvântări, noi trebuie să lucrăm sau să depunem efort pentru ele.
Rugăciunea este un fel de muncă şi este o cale stabilită pentru a obţine cele mai
înalte dintre toate binecuvântările” (Ghid pentru scripturi, „Rugăciune”).

Folosindu-vă de ceea ce aţi învăţat în Luca 11:5-13, completaţi următorul principiu:
Dacă ne rugăm şi căutăm cu insistenţă binecuvântările Tatălui Ceresc în
momente de nevoie, El ni le va da la timpul ales de El şi în felul ales de El
____________________.

În încercarea de a înţelege acest principiu, trebuie să ştim, de asemenea, că nu toate
binecuvântările Tatălui Ceresc vin în felul în care ne aşteptăm, dorim sau
recunoaştem imediat.

3. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor despre o situaţie în care
aţi primit un răspuns la rugăciunile voastre când aţi căutat

binecuvântările Tatălui Ceresc.

Luca 11:14-54 conţine o relatare despre Isus când alungă un diavol dintr-un om,
când îi îndeamnă pe oameni să audă cuvântul lui Dumnezeu şi când îi mustră pe
farisei şi pe cărturari pentru ignoranţa lor spirituală şi ticăloşia lor.
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Luca 12
Salvatorul avertizează împotriva ipocriziei şi a invidiei
Gândiţi-vă la următoarele întrebări: Aţi dorit vreodată ceva atât de mult încât v-aţi
gândit la acel lucru tot timpul? Ce efecte negative poate avea asupra noastră faptul
de a dori ceva atât de mult?

Citim în Luca 12:1-13 că „se strânseseră noroadele cu miile” (Luca 12:1) şi Isus i-a
învăţat pe ucenicii Săi să se ferească de ipocrizie. El i-a învăţat că toate lucrurile
ascunse vor fi, într-o zi, revelate şi că Dumnezeu îi cunoaşte şi are grijă de copiii
Săi. El a vorbit, de asemenea, despre nevoia ca ucenicii Lui să mărturisească
numele Său înaintea oamenilor şi despre păcatul blasfemiei. Apoi, un bărbat L-a
întrebat pe Salvator dacă va vorbi cu fratele lui şi-l va convinge să împartă
moştenirea cu el.

Citiţi Luca 12:14-15 pentru a afla răspunsul Salvatorului la această solicitare.

Ce i-a avertizat pe oameni?

Lăcomia înseamnă să doreşti ceva în mod excesiv. Din sfatul Domnului, putem
învăţa următorul principiu: Domnul ne porunceşte să nu râvnim la posesiunile
lumeşti. El ne-a învăţat că viaţa înseamnă mai mult decât lucrurile materiale pe
care le obţinem şi că valoarea unei persoane nu depinde de numărul mare de
posesiuni.

După ce Salvatorul i-a avertizat pe ucenicii Lui să evite lăcomia, El le-a dat o pildă
pentru a ilustra importanţa acestei porunci. Citiţi Luca 12:16-19 şi căutaţi de câte
ori bărbatul din pildă foloseşte cuvintele eu şi meu. Puteţi să le marcaţi pe toate.

Ce vă învaţă utilizarea frecventă a cuvintelor eu şi meu despre preocupările
bărbatului? ____________________

În ce moduri am putea fi ispitiţi să fim ca acest bărbat?

Citiţi Luca 12:20-21 pentru a afla ce a spus Dumnezeu legat de lăcomia şi invidia
bărbatului.

Puteţi scrie în scripturile voastre următoarea declaraţie a vârstnicului M. Russell
Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: „Ceea ce contează cel mai mult
este ceea ce durează cel mai mult” („Ceea ce contează cel mai mult este ceea ce
durează cel mai mult”, Ensign sau Liahona, nov. 2005, p. 44).

Dacă bărbatul bogat din pildă ar şti că, în acea noapte, va muri şi nu va putea să-şi
ia averile cu el, ce credeţi că ar putea schimba în ziua de dinainte de moartea sa?
Gândiţi-vă în ce mod porunca de a nu râvni la posesiuni lumeşti vi se aplică vouă.

Citim în Luca 12:22-30 că Domnul a subliniat faptul că ucenicii Săi nu trebuia să se
îngrijoreze prea mult cu privire la nevoile lor temporale. Această instrucţiune a fost
dată apostolilor şi celor care fuseseră chemaţi să slujească în calitate de misionari cu
timp deplin. Citiţi Luca 12:31–32 şi căutaţi ce i-a învăţat Salvatorul pe ucenicii Săi
să caute în loc să se concentreze pe propriile nevoi şi dorinţe (vezi, de asemenea,
Iacov 2:18-19).

În Traducerea Bibliei de Joseph Smith a versetului Luca 12:31 aflăm că Domnul i-a
instruit pe ucenicii Săi: „Prin urmare, căutaţi să scoateţi la lumină împărăţia lui
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Dumnezeu” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Luca 12:34; caractere cursive
adăugate). „Împărăţia lui Dumnezeu” se referă la Biserica lui Isus Hristos. „Scopul
Bisericii este să-i pregătească pe membrii ei să trăiască veşnic în împărăţia celestială
sau în împărăţia cerului” (Ghid pentru scripturi, „Împărăţia lui Dumnezeu sau
împărăţia cerului”, scriptures.lds.org). Salvatorul le-a promis apostolilor şi
misionarilor Săi că, dacă fac împărăţia lui Dumnezeu cunoscută, El le va asigura
cele necesare şi va pregăti un loc pentru ei în împărăţia Sa.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următorul principiu: Pe
măsură ce ne străduim să ne facem partea în a face cunoscute

împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, Dumnezeu ne va asigura cele
necesare şi va pregăti un loc pentru noi în împărăţia Sa.

Reflectaţi la unele dintre modurile în care putem face cunoscută împărăţia lui
Dumnezeu. (Pe măsură ce reflectaţi la acest lucru, aduceţi-vă aminte de principiul
identificat mai devreme în lecţie despre a ne dedica lucrurilor spirituale înaintea
grijilor temporale.)

Citim în Luca 12:35-59 că Salvatorul i-a învăţat pe ucenicii Săi cum să se
pregătească pentru cea de-a Doua Venire a Sa. El i-a ajutat să înţeleagă următorul
lucru: „cui i s-a dat mult, i se va cere mult” (Luca 12:48); apoi, a explicat că
Evanghelia Sa va duce la mari dezbinări printre oameni.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Luca 10:38-12:59 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Luca 13-15
Introducere
Isus a propovăduit despre pocăinţă şi împărăţia lui Dumnezeu şi a vindecat în ziua
de sabat. De asemenea, a folosit pilde pentru a propovădui despre umilinţă şi costul
uceniciei. Fariseii şi cărturarii s-au plâns în legătură cu asocierea Salvatorului cu
vameşii şi păcătoşii. Salvatorul a răspuns prin pilda despre oaia rătăcită, moneda
pierdută şi fiul risipitor.

Luca 13:1-14:14
Isus vindecă în ziua de sabat şi propovăduieşte despre umilinţă şi grija faţă de cei
mai puţin norocoşi
Imaginaţi-vă că staţi la masă alături de câţiva prieteni şi ei observă un elev îmbrăcat
mai modest care stă singur. O persoană din grupul vostru face un comentariu
răutăcios despre felul în care arată elevul şi mulţi dintre prietenii voştri râd.

Care sunt câteva moduri în care aţi putea reacţiona în această situaţie?
____________________

Pe măsură ce studiaţi Luca 13-14, căutaţi ce a propovăduit Salvatorul cu privire la
faptul de a interacţiona cu oameni care sunt mai puţin norocoşi decât noi.

Citim în Luca 13 că Salvatorul a relatat
o pildă despre un smochin care urma să
fie tăiat dacă nu producea rod. Această
pildă este pentru iudeii care ar fi trebuit
să facă roade bune şi ne învaţă că, dacă
nu ne pocăim, vom pieri. Isus a
vindecat o femeie în ziua de sabat. El a
asemănat împărăţia lui Dumnezeu cu
un grăunte de muştar care a crescut şi
s-a făcut un copac mare şi a
propovăduit despre cei care vor intra în
împărăţia Lui. De asemenea, Isus a jelit
distrugerea iminentă a Ierusalimului.

În Luca 14:1-6, citim că Salvatorul a fost invitat la cină în casa unuia dintre
conducătorii fariseilor într-o zi de sabat. Înainte de masă, Salvatorul a vindecat un
bărbat care suferea de dropică, o boală care făcea ca trupul bărbatului să fie umflat
cu lichid.

Citiţi Luca 13:15-16 şi Luca 14:5-6 pentru a afla ce răspuns le-a dat Salvatorul
fariseilor care L-au acuzat de încălcarea zilei de sabat prin vindecarea acestor
persoane.

Ce putem învăţa din exemplul Salvatorului despre faptul de a cinsti ziua de sabat şi
a o ţine sfântă? Una dintre lecţiile pe care le putem învăţa este că Isus a spus că
faptul de a sluji în ziua de sabat pentru a împlini nevoile oamenilor este un
comportament neprihănit. Acest lucru este în opoziţie cu atitudinile unora dintre
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fariseii care au justificat nevoia de a ajuta animalele, dar nu şi oamenii în ziua de
sabat. Gândiţi-vă la ce faceţi voi în ziua de sabat. Ce puteţi face în ziua de sabat
pentru a fi mai asemănători lui Isus?

Luca 14:7-10 conţine o pildă pe care Salvatorul a folosit-o pentru a propovădui un
adevăr al Evangheliei cu privire la relaţia dintre umilinţă şi exaltare. „Locurile
dintâi” (Luca 14:7) erau locuri de cinste. Isus a observat că unii dintre cei care
fuseseră invitaţi la ospăţ căutau locuri de cinste pentru ei, aşezându-se aproape
de gazdă.

Citiţi Luca 14:11 pentru a afla ce a propovăduit Salvatorul despre umilinţă.
Cuvântul smerit înseamnă a fi adus într-o poziţie inferioară.

Citiţi Luca 14:12-14 şi fiţi atenţi la ce l-a învăţat Salvatorul pe fariseul care Îl invitase
la cină. De ce oamenii, precum acest fariseu, îşi invită prietenii sau vecinii bogaţi
sau importanţi la cină?

În perioada în care a trăit Salvatorul, oamenilor schilozi (răniţi), ologilor sau orbilor
le era foarte greu să-şi asigure cele necesare traiului şi, deoarece aveau dizabilităţi,
erau săraci. Unii dintre farisei îi dispreţuiau pe aceşti oameni. Care sunt unele
dintre motivele pentru care oamenii din ziua de astăzi i-ar dispreţui pe alţii?

Din aceste versete putem învăţa următorul principiu: Dacă încercăm să-i ajutăm
pe oamenii mai puţin norocoşi decât noi, Domnul ne va răsplăti.

Pe lângă faptul că ne va răsplăti la înviere, Domnul ne va binecuvânta, de
asemenea, în această viaţă când încercăm să-i ajutăm pe oamenii mai puţin
norocoşi decât noi (vezi Matei 6:4).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi una sau ambele
activităţi care urmează:

a. Scrieţi despre un moment în care voi sau o persoană pe care o cunoaşteţi aţi
fost binecuvântaţi pentru că aţi încercat să ajutaţi pe cineva mai puţin
norocos. („Mai puţin norocos” se poate referi şi la altceva în afară de lipsit
de lucruri materiale; de exemplu, se poate referi la o persoană singură sau
care nu are prieteni.)

b. Reflectaţi la moduri în care îi puteţi ajuta pe cei care sunt mai puţin norocoşi
decât voi şi scrieţi un ţel prin care să-i slujiţi.

Luca 14:15-35
Isus a propovăduit pilda celor poftiţi la cină şi costul uceniciei
Care sunt câteva dintre lucrurile pe care s-ar putea să ni se ceară să le sacrificăm
sau la care să renunţăm în calitate de ucenici ai lui Isus Hristos?
____________________

Care sunt unele dintre scuzele pe care le-ar putea folosi o persoană pentru a nu
face aceste sacrificii? ____________________

După ce Salvatorul l-a sfătuit pe fariseu să-i invite pe cei mai puţin norocoşi la
masă, o persoană din încăpere i-a spus: „Ferice de acela care va prânzi în împărăţia
lui Dumnezeu!” (Luca 14:15). Drept răspuns la această afirmaţie, Salvatorul a
relatat pilda celor poftiţi la cină.
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Citiţi Luca 14:16-24 şi fiţi atenţi ce invitaţie au primit oamenii din pildă şi ce scuze
au avut cei care au refuzat invitaţia.

Isus le vorbea iudeilor care se comportau ca oamenii din pildă care fuseseră invitaţi
primii la cină. Cum se aseamănă Evanghelia lui Isus Hristos cu o cină mare? Ce
scuze au avut oamenii care nu au acceptat invitaţia la marea cină? Ce ne arată
aceste scuze despre priorităţile acestor oameni?

Un principiu pe care-l putem învăţa din această pildă este că, dacă punem alte
priorităţi înaintea Domnului şi Evangheliei Sale, vom pierde binecuvântările
pe care le-am fi putut primi în caz contrar.

Uitaţi-vă la lista cu lucrurile pe care s-ar putea să ni se ceară să le sacrificăm sau la
care să renunţăm în calitate de ucenici ai lui Isus Hristos. Ce binecuvântări puteţi
pierde dacă nu sunteţi dispuşi să faceţi aceste sacrificii? Aţi avut vreodată impresia
că sacrificaţi ceva, dar, mai târziu, v-aţi dat seama că binecuvântările pe care le-aţi
primit au fost mai mari decât ceea ce aţi crezut că aţi sacrificat?

După ce a propovăduit această pildă, Salvatorul a vorbit mulţimii despre ceea ce
cere de la ucenicii Săi. Citiţi Luca 14:25-27 şi fiţi atenţi ce a spus Salvatorul că
trebuie să fie dispuşi să facă ucenicii Săi.

„În contextul versetului Luca 14:26, cuvântul grecesc tradus prin «urăşte» înseamnă «iubeşte
mai puţin» sau «stimează mai puţin». Salvatorul nu anula porunca «cinsteşte pe tatăl tău şi pe
mama ta» (Exodul 20:12); El propovăduia despre priorităţi. Pentru un ucenic, devotamentul faţă
de familie trebuie să urmeze după devotamentul faţă de Isus Hristos” (New Testament Student
Manual [manual al Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 165; vezi, de asemenea, Matei
10:37).

Cuvântul crucea din Luca 14:27 se referă la răstignire şi reprezintă dorinţa de a
sacrifica. Traducerea Bibliei de Joseph Smith ne ajută să înţelegem că „[să-şi poarte]
crucea” (Luca 14:27) înseamnă „să nege [sieşi] tot ceea ce este necuvios şi orice
poftă lumească şi să ţină poruncile [Domnului]” (Traducerea Bibliei de Joseph
Smith, Matei 16:26 [din Ghid pentru scripturi]).

Aceste versete ne învaţă că ucenicii lui Isus Hristos trebuie să fie dispuşi să
sacrifice totul pentru a-L urma pe El. Puteţi scrie acest adevăr pe marginea
paginii din scripturile voastre, lângă Luca 14:25-27.

După ce a propovăduit despre ce trebuie să fie dispuşi ucenicii Lui să facă, Isus a
spus: „Astfel, stabiliţi în inima voastră că veţi face ceea ce vă voi învăţa şi vă voi
porunci” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Luca 14:28 ). Aici, cuvântul stabiliţi
înseamnă a hotărî sau a decide în mod ferm. Un principiu pe care-l putem învăţa
din acest verset este că, atunci când stabilim în inima noastră să facem ceea ce
ne învaţă şi ne porunceşte Isus Hristos, devenim ucenicii Săi.

Reflectaţi la modul în care putem ajunge la un nivel în calitatea noastră de ucenici
în care suntem cu adevărat hotărâţi în inima noastră să facem ceea ce ne învaţă şi
ne porunceşte Isus Hristos.
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Un turn dintr-un sat din Nazaret, Israel,
asemănător turnului descris în Luca 14:28-30

Oaia pierdută

După ce a propovăduit aceste principii despre ucenicie, Salvatorul a oferit două
analogii. Citiţi Luca 14:28-30 şi Luca 14:31-33 gândindu-vă ce ilustrează aceste
două analogii.

Salvatorul a dorit ca oamenii care Îl
urmau să se gândească bine dacă ar fi
fost dispuşi să sacrifice orice lucru ar fi
necesar pentru a continua continue să
fie ucenicii Săi până la sfârşit (vezi, de
asemenea, Traducerea Bibliei de Joseph
Smith, Luca 14:31 ). Aveţi în vedere să
marcaţi Luca 14:33, care redă un
rezumat simplu al învăţăturilor
Salvatorului din acest capitol.

2. Gândiţi-vă care ar fi
preţul de plătit sau

cerinţa de îndeplinit ca voi să fiţi ucenici adevăraţi ai Domnului Isus Hristos.
Gândiţi-vă la binecuvântările faptului de a trăi potrivit Evangheliei şi la răsplata
vieţii eterne. Ce decizii puteţi lua acum care vă vor ajuta să-L puneţi pe Domnul
înaintea tuturor altor priorităţi din viaţa voastră? Răspundeţi la această întrebare
în jurnalul pentru studiul scripturilor şi includeţi câteva ţeluri care vă pot ajuta
să deveniţi un ucenic mai bun al lui Isus Hristos.

Luca 15
Isus propovăduieşte pildele despre oaia rătăcită, moneda pierdută şi fiului risipitor
Gândiţi-vă la un moment în care aţi
găsit ceva important pe care l-aţi
pierdut. Cum v-aţi simţit?

Gândiţi-vă la o persoană pe care o
cunoaşteţi care poate fi „pierdută” din
punct de vedere spiritual. Această
persoană poate fi cineva care nu a
primit încă Evanghelia restaurată a lui
Isus Hristos sau care nu trăieşte, în
prezent, potrivit învăţăturilor
Evangheliei.

Pe măsură ce studiaţi Luca 15, căutaţi
adevăruri referitoare la sentimentele
Tatălui Ceresc faţă de cei care sunt
pierduţi din punct de vedere spiritual şi
responsabilităţile pe care le avem noi faţă de ei.

Citiţi Luca 15:1-2 şi căutaţi de ce se plângeau fariseii.

Drept răspuns la nemulţumirea fariseilor şi cărturarilor, Salvatorul a propovăduit
trei pilde: o pildă despre o oaie, una despre o monedă şi una despre un fiu. Aceste
pilde erau menite, în egală măsură, să dea speranţă păcătoşilor şi să dojenească şi
să condamne ipocrizia şi făţărnicia cărturarilor şi fariseilor. Pe măsură ce studiaţi

UNITATEA 11:  Z IUA 2

227



Moneda pierdută

Fiul risipitor

aceste pilde, fiţi atenţi la motivul pentru
care subiectul din fiecare pildă s-a
pierdut şi modul în care a fost găsit.

Citiţi fiecare pildă, căutând răspunsuri
la întrebările din coloana din stânga a
tabelului următor. Scrieţi răspunsurile
voastre în spaţiile libere
corespunzătoare.

Pildele despre oaia pierdută, moneda pierdută şi fiul rătăcitor

Întrebări Luca
15:3-
7

Luca
15:8-
10

Luca 15:11-32 (în versetul 16,
cuvântul mult înseamnă „bucuros”).

Ce s-a pierdut?

De ce s-a pierdut?

Cum a fost găsit?

Care cuvinte sau expresii descriu reacţia
din momentul găsirii lucrului pierdut?
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„Tatăl său l-a văzut… şi a alergat… şi l-a
sărutat” (Luca 15:20).

Observaţi că oaia s-a pierdut urmând
cursul normal al vieţii, moneda s-a
pierdut din cauza neglijenţei sau
nepăsării proprietarului, iar fiul risipitor
(cheltuitor sau nesăbuit) s-a pierdut din
cauza propriei nesupuneri.

Care credeţi că este responsabilitatea
noastră faţă de cei care sunt pierduţi,
indiferent de motivul pentru care s-au
pierdut?

Observaţi expresiile care descriu
reacţiile atunci când se găseşte
animalul, obiectul sau persoana.
Amintiţi-vă că unul dintre scopurile
acestor pilde a fost să-i dojenească pe
fariseii şi cărturarii făţarnici care
protestau în legătură cu faptul că Isus
vorbea cu vameşii şi păcătoşii. Când
Isus a spus că va fi mai multă bucurie în
cer „pentru un singur păcătos care se
pocăieşte decât pentru nouăzeci şi nouă
de oameni neprihăniţi care n-au nevoie
de pocăinţă” (Luca 15:7), El propovăduia că există mai multă bucurie în cer pentru
un singur păcătos care se pocăieşte decât pentru nouăzeci şi nouă de farisei şi
cărturari care, din cauza mândriei, cred că nu au nevoie de pocăinţă.

Ţinând cont de răspunsurile celor care au găsit ceea ce a fost pierdut, cum aţi
completa afirmaţia următoare: Când îi ajutăm pe alţii să simtă o dorinţă să se
pocăiască, ne simţim ____________________.

3. Răspundeţi la următoarea întrebare în jurnalul pentru studiul
scripturilor: Ce lucruri puteţi să faceţi pentru a ajuta o persoană care

este pierdută din punct de vedere spiritual să simtă o dorinţă de a se pocăi sau
de apropia mai mult de Tatăl Ceresc?

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Luca 13-15 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 11: ZIUA 3

Luca 16
Introducere
Isus a propovăduit pilda ispravnicului necredincios. Fariseii au auzit învăţăturile lui
Isus şi L-au ridiculizat. Apoi, Isus i-a mustrat pe farisei şi i-a învăţat pilda despre
bogatul nemilostiv şi despre Lazăr.

Luca 16:1-12
Isus a propovăduit pilda ispravnicului necredincios
În spaţiile libere de mai jos, enumeraţi câteva dintre lucrurile materiale asupra
cărora adesea oamenii îşi fixează inima şi încearcă să le obţină:
____________________

Acum, enumeraţi câteva dintre bogăţiile eterne pe care Tatăl Ceresc doreşte să le
dobândim (precum familii eterne şi pace): ____________________

Ne putem bucura de câteva dintre aceste bogăţii eterne în această viaţă. Încercuiţi
una sau două dintre bogăţiile eterne pe care le-aţi enumerat care sunt în mod
special importante pentru voi. Pe măsură ce studiaţi Luca 16, căutaţi adevăruri care
vă pot ajuta să obţineţi bogăţii eterne.

După ce a propovăduit pildele despre oaia rătăcită, moneda pierdută şi fiul risipitor,
Salvatorul i-a învăţat pe ucenicii Săi pilda ispravnicului necredincios. Un ispravnic
este cineva care administrează afacerile, banii sau proprietăţile altcuiva.

Citiţi Luca 16:1-2 şi căutaţi ce a aflat bogatul din pildă despre ispravnicul său.

Observaţi ce a fost acuzat ispravnicul că făcea cu bunurile bogatului. Deoarece
ispravnicul risipea averea, el urma să-şi piardă locul de muncă.

Învăţăm în Luca 16:3-7 că ispravnicul îşi făcea griji în legătură cu ce va face după
ce-şi va pierde locul de muncă deoarece nu credea că putea face muncă fizică şi îi
era ruşine să cerşească. El a scornit un plan care, credea el, avea să-i asigure ocazii
de a se angaja în alte gospodării. El i-a vizitat pe doi dintre datornicii bogatului şi
le-a scăzut considerabil datoriile pentru a le câştiga simpatia.

Citiţi Luca 16:8 şi căutaţi cum a reacţionat bogatul când a aflat ce făcuse ispravnicul
său. V-ar putea ajuta să ştiţi că „fiii veacului acestuia” sunt oamenii preocupaţi de
lucruri lumeşti şi „fiii luminii” sunt cei care Îl urmează pe Dumnezeu sau oamenii
preocupaţi de lucruri spirituale.

Observaţi că bogatul a lăudat isteţimea ispravnicului de a obţine simpatia
datornicilor acestuia. El nu lăuda necinstea ispravnicului.

Vârstnicul James E. Talmage, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat
ce a propovăduit Salvatorul prin pilda ispravnicului necredincios. „Scopul
Domnului nostru a fost să arate diferenţa dintre grija, atenţia şi devotamentul
oamenilor care fac afaceri cu bani pe pământ şi căile de jumătate de măsură ale
multora care pretind că doresc să obţină bogăţii spirituale. Oamenii preocupaţi de
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lucrurile lumeşti nu-şi neglijează viitorul şi, de multe ori, sunt dornici într-un mod păcătos să
adune multe lucruri; în timp ce «fiii luminii» sau cei care cred că bogăţia spirituală este mai
presus decât toate lucrurile materiale, sunt mai puţin zeloşi, calculaţi sau înţelepţi” (Jesus the
Christ, ediţia a 3-a, [1916], p. 463).

Citiţi Luca 16:10-12 şi căutaţi ce a spus Salvatorul că trebuie să facem pentru a fi
binecuvântaţi cu bogăţii eterne. Observaţi că mamona din versetul 11 se referă la
bogăţii pământeşti, inclusiv bani sau posesiuni. Poate fi util, de asemenea, să ştiţi că
a fi „credincios în cele mai mici lucruri” (Luca 16:10) înseamnă a folosi bogăţiile
pământeşti cu înţelepciune.

Din învăţăturile Salvatorului cuprinse în Luca 16:1-12, învăţăm că dacă suntem
înţelepţi în pregătirea noastră pentru viitorul etern şi folosim în mod drept
bogăţiile pământeşti, putem fi binecuvântaţi cu bogăţii eterne.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la una dintre
întrebările următoare sau la ambele:

a. Cum reflectă modul drept în care folosim bogăţiile pământeşti demnitatea
noastră pentru a ni se încredinţa bogăţii eterne?

b. Cum puteţi voi, ca tineri, să folosiţi bogăţiile pământeşti în mod drept? Cum
puteţi face acest lucru ca adulţi? (Vezi Iacov 2:17-19.)

Luca 16:13-31
Isus îi mustră pe farisei şi propovăduieşte pilda despre bogatul nemilostiv şi
despre Lazăr
Pe măsură ce studiaţi Luca 16:13-26, reflectaţi la modul în care bogăţiile pământeşti
îi pot împiedica pe unii oameni să obţină bogăţii eterne.

După cum este consemnat în Luca 16:13-14, Salvatorul a propovăduit că noi „nu
[putem] sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona” (Luca 16:13). Fariseii ascultau
învăţăturile lui Isus şi „îşi băteau joc de El” (Luca 16:14) sau Îl ridiculizau. În Luca
16:14, căutaţi cuvântul care îi descrie pe farisei şi oferă o explicaţie a motivului
pentru care L-au ridiculizat pe Salvator şi învăţăturile Sale.

Fariseii erau lacomi, ceea ce înseamnă că erau egoişti şi doreau să deţină mai multe
lucruri, îndeosebi cele care aparţineau altora. Ei râvneau la bogăţia şi puterea
acestei lumi (vezi Matei 23:2-6, 14). De ce credeţi că lăcomia lor a contribuit la
faptul că L-au ridiculizat pe Salvator?

Citiţi Traducerea Bibliei de Joseph Smith a fragmentului din Luca 16:16-23 (din
Ghid pentru scripturi) pentru a afla mai multe informaţii cu privire la conversaţia
dintre farisei şi Salvator.

Din aceste versete, învăţăm că fariseii au pretins că legea lui Moise a reprezentat
legea lor şi, prin urmare, ei L-au respins pe Isus ca fiind judecătorul lor. Isus a
explicat că legea lui Moise şi profeţii au depus mărturie despre El. El i-a întrebat pe
farisei de ce negau ceea ce fusese scris şi i-a mustrat din cauză că „[strâmbau] calea
cea dreaptă” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Luca 16:21). Pentru a-i ajuta pe
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Câinii îi lingeau bubele lui Lazăr, săracul care
stătea la uşa bogatului.

aceşti farisei lacomi să înţeleagă comportamentul lor şi consecinţele acestuia,
Salvatorul i-a asemănat cu omul bogat din pilda consemnată în Luca 16:19-31.

Să vizualizăm întâmplări din scripturi
Vizualizarea întâmplărilor din scripturi ne poate ajuta să facem ca acele întâmplări să fie mai
reale şi mai pline de viaţă. Vizualizarea vă poate ajuta, de asemenea, să vă raportaţi mai bine la
oamenii şi situaţiile din scripturi şi, drept urmare, vă permite să analizaţi şi să înţelegeţi mai bine
ceea ce se întâmplă. În timp ce citiţi, căutaţi detalii care vă ajută să vizualizaţi întâmplări şi să vă
imaginaţi că sunteţi prezenţi.

Pe măsură ce citiţi Luca 16:19-31, imaginaţi-vă personajele din această pildă şi
interacţiunile dintre ele. Puteţi citi aceste versete cu glas tare, ca şi cum v-aţi afla în
faţa unei audienţe, citând cuvintele Salvatorului (Luca 16:19-23), ale bogatului
(Luca 16:24, 27, 28, 30) şi ale lui Avraam (Luca 16:25, 26, 29, 31). S-ar putea să vă
ajute să ştiţi faptul că „sânul lui Avraam” (Luca 16:22) reprezintă paradisul din
lumea spiritelor şi că „locuinţa morţilor” (Luca 16:23) se referă la închisoarea
spiritelor (vezi Ghid pentru scipturi, „Paradis”, „Iad”).

Care era diferenţa dintre viaţa
muritoare a bogatului şi cea a lui Lazăr?

În ce fel lăcomia sau dragostea pentru
lucrurile materiale l-a afectat pe bogat
după ce a murit?

Ce credeţi că trebuia să-i înveţe această
pildă pe farisei?

Un principiu pe care-l putem învăţa din
această pildă este că, dacă suntem lacomi şi nu folosim bogăţiile noastre
pământeşti în mod înţelept, în cele din urmă, vom suferi şi vom regreta (vezi,
de asemenea, D&L 104:18).

Putem învăţa încă un adevăr din această
pildă. Potrivit celor relatate în Luca
16:30, ce a crezut bogatul că se va
întâmpla dacă Lazăr ar fi apărut
înaintea fraţilor săi?

Bogatul credea că fraţii lui s-ar fi pocăit
şi s-ar fi convertit la adevăr dacă Lazăr li
s-ar fi arătat. Convertirea este
„schimbarea credinţei, a inimii şi a vieţii
cuiva pentru a accepta şi a se conforma
voinţei lui Dumnezeu” (Ghid pentru
scripturi, „Convertire, convertit”,
scriptures.lds.org).

Potrivit celor relatate în Luca 16:29, 31,
de ce nu l-a trimis Avraam pe Lazăr la
fraţii bogatului?
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Menţionându-i pe „Moise şi pe proroci”, Salvatorul a făcut referire din nou la
scripturile în care fariseii pretindeau că cred şi potrivit cărora pretindeau că trăiesc,
însă, pe care, în realitate, le respingeau.

Din această pildă învăţăm următorul lucru: convertirea are loc atunci când
credem şi ţinem seama de cuvintele profeţilor, nu când suntem martori la
miracole sau când vedem îngeri.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce credeţi că respectiva convertire are loc atunci când, în primul rând,
credem şi ţinem seama de cuvintele profeţilor şi nu atunci când suntem
martori la miracole sau când vedem îngeri?

b. Ce învăţături specifice din partea profeţilor v-au influenţat convertirea?

Pe o foaie separată de hârtie, scrieţi un ţel legat de cum puteţi crede sau ţine seama
mai bine de învăţăturile sau sfaturile profeţilor, astfel încât să fiţi mai convertiţi.
Pentru mai multe idei, puteţi citi din nou broşura Pentru întărirea tineretului. Puneţi
această foaie de hârtie într-un loc în care o veţi vedea zilnic pentru a vă aduce
aminte de ţelul vostru, poate în scripturile voastre.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 11: ZIUA 4

Luca 17
Introducere
Isus i-a învăţat pe ucenicii Săi despre nevoia de a-i ierta pe alţii. După aceea,
apostolii I-au cerut lui Isus să le mărească credinţa. Drept răspuns, Salvatorul i-a
învăţat pilda despre robii netrebnici. Mai târziu, Isus a vindecat zece leproşi, însă
numai unul dintre ei s-a întors să-I mulţumească. Salvatorul s-a confruntat cu
fariseii şi i-a învăţat despre venirea împărăţiei lui Dumnezeu.

Luca 17:1-10
Apostolii Îi cer lui Isus să le mărească credinţa

1. Gândiţi-vă la situaţii care ar necesita să vă exercitaţi credinţa, de
exemplu când cereţi o binecuvântare a preoţiei, când plătiţi

zeciuiala sau când aveţi de rostit o cuvântare sau de predat o lecţie la Biserică.
Scrieţi lista voastră în jurnalul pentru studiul scripturilor. Apoi, răspundeţi la
următoarele întrebări: Aţi vrut vreodată să aveţi credinţă mai mare? Dacă da, ce
experienţe aţi avut sau cu ce anume v-aţi confruntat, astfel încât aţi ajuns să
aveţi această dorinţă?

Pe măsură ce studiaţi Luca 17, căutaţi principii care vă pot ajuta să vă măriţi
credinţa.

În Luca 17:1-2 Salvatorul i-a învăţat pe ucenicii Săi că cei care îi fac pe alţii să
păcătuiască vor fi traşi la răspundere.

Citiţi Luca 17:3-4 şi căutaţi o poruncă pe care Slavatorul a dat-o ucenicilor Săi, care
ar putea fi respectată având credinţă. Marcaţi această poruncă în scripturile voastre.

De ce ar putea fi greu să ierţi pe cineva care îţi face rău în mod repetat?
____________________

Citiţi Luca 17:5 pentru a afla ce au dorit apostolii de la Salvator după ce i-a învăţat
despre iertare.

În ce fel faptul de a căuta credinţă mai mare îi ajută să ţină porunca de a ierta pe
alţii? ____________________

După cum este consemnat în Luca 17:6, Salvatorul a răspuns la rugămintea
apostolilor de a le mări credinţa depunând mărturie că o credinţă de mărimea unui
grăunte de muştar poate produce miracole. Pentru a-i ajuta să ştie cum să-şi
mărească credinţa, Isus le-a dat o pildă care descrie relaţia dintre un stăpân şi
un rob.

Citiţi Luca 17:7-10 şi căutaţi ceea ce aşteaptă un stăpân de la robul său. Folosiţi
notele de subsol pentru a vă ajuta să înţelegeţi unele dintre cuvintele grele
din pildă.

În vremurile biblice, un stăpân îi oferea robului său toate lucrurile de care avea
nevoie, în timp ce robul îşi îndeplinea sarcinile sale. Datorită acestui lucru, nu era
nevoie ca stăpânul să-i mulţumească robului în mod deosebit sau să se simtă
îndatorat lui pentru că îşi îndeplinea îndatoririle.
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Gândiţi-vă la moduri în care Tatăl Ceresc este precum stăpânul din această pildă.

În Luca 17:10, puteţi marca expresia „am făcut ce eram datori să facem”.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următoarele lucruri:
Credinţa noastră va creşte pe măsură ce ne străduim să facem tot ceea ce

porunceşte Tatăl Ceresc. Veţi completa această afirmaţie mai târziu.

Puteţi marca în Luca 17:10 ce a spus Isus că trebuie să zică robii după ce fac ceea ce
li s-a poruncit.

A realiza că suntem robi netrebnici înseamnă că, oricât de bine am ţine poruncile,
suntem întotdeauna îndatoraţi lui Dumnezeu. El ne binecuvântează cu atâta
generozitate, încât nu-L putem răsplăti niciodată – nici când suntem supuşi şi trăim
în mod neprihănit (vezi Mosia 2:20-26).

3. Completaţi afirmaţia în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor
pentru a reda următorul principiu: Credinţa noastră va creşte pe

măsură ce ne străduim să facem tot ceea ce porunceşte Tatăl Ceresc şi ne
aducem aminte că-i suntem mereu îndatoraţi. Apoi, răspundeţi la
următoarea întrebare: În ce fel faptul de a ne strădui să facem tot ceea ce
porunceşte Dumnezeu ne măreşte credinţa?

Preşedintele Heber J. Grant ne-a învăţat despre importanţa de a ne face datoria
slujindu-I lui Dumnezeu: „Nu există niciun pericol ca un bărbat sau o femeie să-şi
piardă credinţa în această Biserică dacă este umil şi se roagă şi îşi face datoria.
Nu am cunoscut niciodată o astfel de persoană care să-şi piardă credinţa. Când
ne facem datoria, credinţa creşte până când devine cunoaştere perfectă
(Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant [2002], p. 28).

Reflectaţi la un moment în care aţi ţinut poruncile sau v-aţi făcut în mod supus
datoria faţă de Dumnezeu şi, drept rezultat, aţi simţit că aveţi credinţă mai mare.

Luca 17:11-19
Isus vindecă zece leproşi
Ţinând cont de ceea ce cunoaşteţi
despre lepră, completaţi următoarea
afirmaţie: În vremurile biblice, ar fi fost
greu să suferi de lepră deoarece
____________________.

Lepra era o boală care putea duce la
desfigurare şi moarte. Leproşii erau
separaţi de restul societăţii pentru a
proteja sănătatea celorlalţi şi li se cerea
să strige „necurat!” pentru a avertiza pe
oricine se apropia de ei (vezi Ghid
pentru scripturi, „Lepră”).

Citiţi Luca 17:11-12 pentru a afla cu cine s-a întâlnit Isus când s-a oprit într-un sat
în timp ce călătorea spre Ierusalim.
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Dacă aţi fi fost unul dintre acei leproşi, ce sentimente aţi fi avut când l-aţi fi văzut
pe Isus?

Citiţi Luca 17: 13-14 şi fiţi atenţi ce I-au spus leproşii Salvatorului şi ce le-a
răspuns El.

Legea lui Moise prevedea ca leproşii să se arate preoţilor după ce se făceau bine
pentru a fi readmişi în societate (vezi Leviticul 14). Puteţi marca în scripturile
voastre ce s-a întâmplat când leproşii au mers să se arate preotului.

Din Luca 17:14, putem învăţa că primim binecuvântările Domnului pe măsură
ce facem ce ne-a instruit El să facem.

Gândiţi-vă cum ar fi fost – cum v-ar fi schimbat viaţa – dacă aţi fi fost unul dintre
cei zece leproşi care au fost vindecaţi. Ce credeţi că aţi fi făcut după ce v-aţi fi dat
seama că aţi fost vindecat de lepră?

Citiţi Luca 17:15-19 şi căutaţi ce a făcut unul dintre leproşi spre deosebire de
ceilalţi.

Un adevăr pe care-l putem învăţa de la leprosul care s-a întors să mulţumească este
că este important să ne exprimăm recunoştinţa pentru binecuvântările pe care
le primim.

De ce este important să ne exprimăm recunoştinţa faţă de Dumnezeu pentru
binecuvântările pe care le primim? ____________________

În ce mod am putea fi noi, uneori, ca cei nouă leproşi?

În timp ce citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Thomas S. Monson, marcaţi
ceea ce ne-a învăţat dânsul că se va întâmpla dacă ne exprimăm recunoştinţa
faţă de Tatăl nostru din Cer: „Dragii mei fraţi şi dragile mele surori, ne amintim
noi să mulţumim pentru binecuvântările pe care le primim? Mulţumirile adresate
în mod sincer nu ne ajută doar să recunoaştem binecuvântările primite, dar ne şi
deschide porţile cerului şi ne ajută să simţim dragostea lui Dumnezeu” („Darul

divin al pocăinţei”, Ensign sau Liahona, nov. 2010, p. 87).

Puteţi marca în Luca 17:19 ce a spus Salvatorul că s-a întâmplat cu leprosul care a
mulţumit.

Să ne evaluăm viaţa
Când ne facem timp pentru a evalua în mod cinstit cât de bine trăim conform unui anume
principiu, noi Îi oferim ocazia Duhului Sfânt de a ne ajuta să înţelegem ce facem bine şi cum
putem să ne îmbunătăţim. Pe măsură ce vă autoevaluaţi, încercaţi să căutaţi îndrumare de la
Duhul Sfânt şi să fiţi complet cinstiţi.

În ce fel faptul de a aduce mulţumiri Domnului pentru binecuvântările noastre ne
ajută să fim mântuiţi? ____________________

4. Consemnaţi în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor
binecuvântări din partea Tatălui Ceresc pentru care sunteţi
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recunoscători. Enumeraţi câteva lucruri pe care le puteţi face în viaţă pentru a vă
arăta recunoştinţa pentru aceste binecuvântări.

Luca 17:20-37
Isus propovăduieşte despre venirea împărăţiei lui Dumnezeu
Isus a propovăduit despre a Doua Sa Venire în Luca 17:20-37. Aţi studiat o parte
din conţinutul acestui fragment când aţi studiat Matei 24 şi Joseph Smith – Matei.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 12: ZIUA 1

Luca 18-21
Introducere
Când Isus a călătorit spre Ierusalim pentru ultima oară, El a propovăduit Evanghelia
Sa şi a înfăptuit miracole printre oameni. El a intrat în Ierusalim triumfător, a
curăţat templul din nou şi i-a învăţat pe oameni acolo.

Luca 18-21
Salvatorul propovăduieşte în drum spre Ierusalim
Aţi învăţat deja despre multe dintre întâmplările consemnate în Luca 18-21 când aţi
studiat Matei şi Marcu.

Când Isus a călătorit spre Ierusalim
pentru ultima oară, El a propovăduit
mai multe pilde şi a vindecat mulţi
oameni. El a invitat un tânăr bogat să
dea tot săracilor şi să-L urmeze. El a
vindecat un orb. În pofida faptului că a
fost ridiculizat, El a luat cina cu unul
dintre mai marii vameşilor în Ierihon.
(Vezi, de asemenea, Matei 19-20;
Marcu 10.)

Isus a ajuns în Ierusalim şi a intrat în
oraş călare pe un măgăruş în timp ce
oamenii Îl aclamau şi-l aduceau laude.
Din nou, El i-a izgonit pe vânzătorii din
templu, i-a învăţat pe oameni acolo şi a
răspuns la întrebările preoţilor celor mai
de seamă şi cărturarilor. El a lăudat o
văduvă care a oferit doi bănuţi visteriei
templului. De asemenea, i-a învăţat pe
ucenici despre cea de-a Doua Venire
a Sa.

Majoritatea relatărilor pe care cursanţii
le vor studia în cadrul acestei lecţii
aparţin numai Evangheliei după Luca.
Pentru a vă pregăti să studiaţi Luca
18-21, scrieţi răspunsurile la
următoarele întrebări:

Ce fapte arată că o persoană doreşte cu
sinceritate să se apropie de Domnul? Ce comportament demonstrează că doreşte
cu adevărat să fie iertată sau doreşte ajutorul Domnului? ____________________

Citiţi fiecare fragment scriptural din tabel şi gândiţi-vă la răspunsurile la întrebări.
Puteţi marca lucrurile pe care le aflaţi.
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Pildă sau
relatare

Ajutor Personaj
principal

Doctrine sau
principii

Luca 18:1-8 a se lăsa: a se descuraja sau a obosi

a face dreptate: a îndrepta sau a obţine
dreptate pentru

văduvă

Luca 18:9-14 socotit neprihănit: acceptat sau curăţit vameş

Luca 18:35-43 orb

Luca 19:1-10 norod: popor sau mulţime

a năpăstui: a nedreptăţi

Zacheu

Întrebări de luat în calcul

• Ce a dorit personajul principal?

• Ce a făcut persoana respectivă pentru a arăta că dorinţa sa era sinceră?

• Ce s-a întâmplat ca urmare a faptelor sale credincioase?

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Ce asemănări aţi observat între faptele fiecărui personaj principal?

b. Ce asemănări aţi observat între ceea ce a primit fiecare dintre personajele
principale în urma faptelor sale?

Un principiu pe care-l putem învăţa din aceste principii este că, dacă suntem
sinceri şi stăruitori când ne exercităm credinţa în Domnul, putem obţine
îndurarea Sa.

Citiţi declaraţia de mai jos a vârstnicului David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli, şi fiţi atenţi ce indică faptul că o persoană îşi exercită credinţa în Domnul: „Credinţa
adevărată se concentrează în şi pe Domnul Isus Hristos şi duce întotdeauna la acţiune” („Cereţi
cu credinţă”, Ensign sau Liahona, mai 2008, p. 95).

Puteţi scrie această declaraţie pe marginea scripturilor voastre.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi câteva moduri în care
vă puteţi exercita credinţa în Isus Hristos astăzi. Ce binecuvântări

primim deoarece ne exercităm credinţa în Isus Hristos zilnic?

Citiţi declaraţia de mai jos a vârstnicului Bednar pentru a afla ce a spus dânsul că
înseamnă a simţi îndurarea Domnului.
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„Prin studii individuale, observaţie, meditare şi rugăciune, cred că am ajuns să
înţeleg mai bine că îndurarea blândă a Domnului înseamnă binecuvântări foarte
personale şi individualizate, întărire, protecţie, asigurare, îndrumare, amabilitate
iubitoare, consolare, suport şi daruri spirituale pe care le primim de la Domnul
Isus Hristos, datorită Lui şi prin El. Cu adevărat, Domnul aplică «îndurarea Sa
potrivit condiţiilor copiilor oamenilor» (D&L 46:15).

Permiteţi-mi să vă sugerez că una dintre căile prin care Salvatorul vine la fiecare dintre noi este
prin abundenta şi blânda Sa îndurare. De pildă, când dumneavoastră şi cu mine întâmpinăm
provocări şi încercări în vieţile noastre, darul credinţei şi un sentiment adecvat de încredere
personală care depăşeşte propria capacitate sunt două exemple de îndurare blândă a Domnului.
Pocăinţa şi iertarea păcatelor precum şi pacea conştiinţei sunt exemple de îndurare blândă a
Domnului. Stăruinţa şi vitejia, care ne fac să trecem cu optimism peste limitele fizice şi
dificultăţile spirituale, sunt exemple de îndurare blândă a Domnului” („Îndurarea blândă a
Domnului”, Ensign sau Liahona, mai 2005, p. 99-100).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. În ce mod v-aţi exercitat credinţa în Isus Hristos voi sau cineva cunoscut?
Drept rezultat, cum aţi simţit îndurarea Domnului?

b. Gândiţi-vă cum doriţi să primiţi ajutorul şi îndurarea Domnului în viaţa
voastră. Ce veţi face pentru a vă exercita credinţa în Domnul pentru a primi
îndurarea Sa?

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Luca 18-21 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 12: ZIUA 2

Luca 22
Introducere
Spre sfârşitul slujirii Sale din viaţa muritoare, Isus a instituit împărtăşania, i-a
învăţat pe ucenicii Lui să slujească altora şi i-a poruncit lui Petru să-i întărească pe
fraţii săi. Sacrificiul ispăşitor al Salvatorului a început în Grădina Ghetsimani. A fost
arestat şi judecat înaintea lui Caiafa. În timp ce Salvatorul era judecat, Petru a negat
faptul că-L cunoştea.

Luca 22:1-38
Salvatorul instituie împărtăşania şi îi instruieşte pe apostolii Săi
Imaginaţi-vă că staţi împreună cu un membru al familiei pe podeaua casei voastre.
Membrul familiei voastre vrea să se ridice şi vă cere ajutorul. Cât de mult îl puteţi
ajuta dacă staţi pe podea? Care ar fi diferenţa dacă v-aţi ridica în picioare înainte de
a-l ajuta?

Această analogie vă poate ajuta să înţelegeţi ce putem face pentru a-i ridica pe alţii
să fie mai buni din punct de vedere spiritual.

Pe măsură ce studiaţi Luca 22, căutaţi adevăruri care vă vor ajuta să ştiţi cum să-i
ajutaţi pe alţii să se ridice din punct de vedere spiritual.

În Luca 22:1-30, aflăm că, spre sfârşitul slujirii Sale din viaţa muritoare, Salvatorul
s-a întâlnit cu apostolii Săi pentru a sărbători Paştele evreiesc. În timpul cinei, El a
anunţat că unul dintre ei urma să-L trădeze, a instituit împărtăşania, a poruncit ca
aceasta să fie administrată în amintirea Lui şi i-a învăţat că cei care slujesc altora
sunt cei mai mari dintre toţi. De asemenea, Salvatorul i-a lăudat pe apostolii Săi
pentru că au continuat să-L urmeze şi le-a promis că, într-o zi, vor sta pe tronuri şi
vor judeca pe cele doisprezece triburi ale lui Israel.

Citiţi Luca 22:31-32 şi căutaţi ce a spus Salvatorul că dorea Satana.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith oferă următoarea clarificare a versetlui 31: „Şi
Domnul a zis: „Simone, Simone, iată că Satana te-a cerut, ca să îi cearnă pe copiii
împărăţiei ca grâul” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Luca 22:31]). Cu alte
cuvinte, Satana dorea să-l prindă pe Petru în capcană ca să poată să-i prindă mai
uşor în capcană pe ceilalţi membri ai Bisericii.

„Grâul este cernut prin separarea boabelor de pleavă. Se păstrează bobul valoros, în
timp ce pleava este înlăturată. Dacă sfinţii cedează ispitei şi înfăptuiesc păcatele
lumii, îşi pierd caracterul diferit de ceilalţi şi devin ca pleava” (New Testament
Student Manual [manual al Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 183). În
analogia făcută de Salvator, credinţa şi mărturia lui Petru şi a altora poate fi
asemenea bobului de grâu, pe care Satana a dorit să-l separe sau să-l ia de la ei.

Enumeraţi un lucru sau două pe care le-aţi învăţat despre Petru care arată că el
avusese deja o mărturie despre Isus Hristos şi Evanghelia Sa.
____________________
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Puteţi marca în Luca 22:32 ce a spus Salvatorul că-i mai trebuia lui Petru pentru a-i
putea întări pe fraţii săi.

(A avea o mărturie despre Evanghelie înseamnă că o persoană a primit o „dovadă
spirituală despre adevăr dată prin Duhul Sfânt” [vezi Ghid pentru scripturi,
„Mărturie”, scriptures.lds.org]. Convertirea la Evanghelie înseamnă „schimbarea
credinţei, a inimii şi a vieţii cuiva pentru a accepta şi a se conforma voinţei lui
Dumnezeu” (Ghid pentru scripturi, „Convertire, convertit”, scriptures.lds.org).

Ţinând cont de ceea ce i-a spus Domnul lui Petru în Luca 22:32, putem identifica
următorul adevăr: Când suntem convertiţi la Evanghelia lui Isus Hristos, îi
putem întări pe ceilalţi.

1. Când suntem convertiţi, crezurile şi faptele noastre sunt în
conformitate cu voinţa lui Dumnezeu şi îi putem ajuta sau întări pe

alţii. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Ce legătură are analogia de a ajuta pe cineva să se ridice cu acest pricipiu?

b. Ce credeţi că ar ajuta o persoană să devină mai convertită la Evanghelie?

Citiţi Luca 22:33-34, căutând ce i-a răspuns Petru Salvatorului şi ce a profeţit
Salvatorul că urma să facă Petru. Puteţi marca ceea ce aflaţi.

O versiune mai detaliată a acestei relatări este consemnată în Matei 26. Citiţi Matei
26:35 şi fiţi atenţi ce a spus Petru după ce a auzit profeţia.

Luca 22:39-53
Salvatorul suferă în Ghetsimani, sudoarea prefăcândui-se în picături mari de sânge şi
este trădat de Iuda
După sărbătoarea Paştelui evreiesc, Salvatorul şi apostolii Săi au mers în Grădina
Ghetsimani. Citiţi Luca 22:39-43 şi căutaţi ce a făcut Salvatorul acolo. Puteţi marca
în versetul 43 cine l-a întărit.

Din această relatare învăţăm că, dacă suntem dispuşi să ne supunem Tatălui
Ceresc, El ne va ajuta să avem tăria de a face voia Sa.

Care sunt unele dintre căile prin care Tatăl Ceresc ne-ar putea întări?
____________________

Reflectaţi la o situaţie în care v-aţi simţit întăriţi de Tatăl Ceresc atunci când v-aţi
străduit să faceţi voia Sa.

Relatarea lui Luca despre suferinţele Salvatorului în Grădina Ghetsimani include
un detaliu important care nu apare în relatările scrise de Matei şi Marcu. Citiţi Luca
22:44 şi căutaţi modul în care a descris Luca suferinţele Salvatorului de acolo. Puteți
marca cuvintele care ne învaţă următorul adevăr: În timp ce a suferit în Grădina
Ghetsimani, sudoarea lui Isus Hristos s-a prefăcut în picături mari de sânge.

Salvatorul Şi-a descris suferinţa într-o revelaţie dată prin intermediul profetului
Joseph Smith. Citiţi Doctrină şi legăminte 19:18 şi căutaţi modul în care Salvatorul a
descris suferinţele Sale. Citiţi, de asemenea, Mosia 3:7. Puteţi scrie Doctrină şi
legăminte 19:18 şi Mosia 3:7 în scripturile voastre, în dreptul lui Luca 22:44, ca
referinţe suplimentare.
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2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Ce simţiţi când vă gândiţi că Isus Hristos a suferit atât de mult pentru voi?

b. În ce fel cunoaşterea acestui adevăr vă întăreşte mărturia despre dragostea
Salvatorului pentru voi?

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat următoarele despre suferinţele Salvatorului:

„Nu cunoaştem, nu putem explica în cuvinte şi nicio minte muritoare nu-şi poate
închipui pe deplin importanţa a ceea ce a făcut Hristos în Ghetsimani.

Ştim că sudoarea Lui s-a făcut ca nişte picături mari de sânge care ieşeau din
fiecare por în timp ce bea drojdia acelei cupe amare pe care I-o dăduse Tatăl Său.

Ştim că El a suferit, atât în trup, cât şi în duh, mai mult decât poate suferi un om,
în afară de moarte.

Ştim că, într-un fel de neînţeles pentru noi, suferinţa Sa a satisfăcut cerinţele dreptăţii, a
răscumpărat sufletele celor care se pocăiesc de la durerile şi pedepsele păcatului şi a făcut ca
mila să fie disponibilă tuturor celor care cred în numele Său cel Sfânt.

Ştim că era căzut cu faţa la pământ în timp ce durerile şi chinurile de moarte ale unei poveri
infinite L-au făcut să tremure de durere şi să voiască să nu bea din paharul amar.

Ştim că un înger a venit din curţile cereşti pentru a-L întări în momentele Sale de chin şi
presupunem că acesta a fost Mihail, cel care a căzut cel dintâi pentru ca omul muritor să poată fi.

Pe cât ne putem da seama, aceste chinuri infinite – această suferinţă de nedescris – a continuat
timp de aproximativ trei sau patru ore” („The Purifying Power of Gethsemane”, Ensign, mai
1985, p. 9).

În Luca 22:45-48 învăţăm că, după ce Salvatorul a suferit în Ghetsimani, El a fost
trădat de către Iuda Iscarioteanul.

Citiţi Luca 22:49-51 şi căutaţi ce a făcut Petru (vezi Ioan 18:10) când preoţii cei mai
de seamă şi alţii au venit să-l aresteze pe Isus. Puteţi marca ce a făcut Salvatorul
pentru robul marelui preot.

În Luca 22:52-53, învăţăm că Salvatorul a întrebat de ce Îl arestau preoţii cei mai de
seamă şi alţii în timpul nopţii în loc să-L fi arestat în timpul zilei când se afla
la templu.

Luca 22:54-71
Isus este judecat înaintea Sinedriului şi Petru neagă că-L cunoaşte
În Luca 22:54-48, învăţăm că, după ce Salvatorul a fost luat şi dus la casa marelui
preot pentru a fi judecat, Petru a mers după El.

3. Desenaţi următorul tabel în jurnalul pentru studiul scripturilor. Pe
măsură ce citiţi fiecare fragment scriptural, fiţi atenţi cine a vorbit cu

Petru şi ce a spus el în timp ce Salvatorul era judecat. Scrieţi răspunsurile
voastre în căsuţele corespunzătoare. (Notă. Toate cele patru Evanghelii conţin o
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relatare a negării lui Petru, însă relatarea făcută de Ioan cuprinde cele mai multe
detalii.)

Referinţă Cine a vorbit cu Petru? Ce a spus el?

Ioan 18:15-17

Ioan 18:18, 25.

Ioan 18:26-27

După ce terminaţi de completat tabelul, răspundeţi la următoarea întrebare în
jurnalul pentru studiul scripturilor: De ce credeţi că Petru a negat faptul că-L
cunoştea pe Isus în faţa fiecăruia dintre aceşti oameni?

Citiţi Luca 22:61-62 şi căutaţi ce s-a
întâmplat după ce Petru a negat faptul
că-L cunoştea pe Salvator.

Imaginaţi-vă că aţi fi fost în locul lui
Petru după ce a negat de trei ori faptul
că-L cunoştea pe Isus. Ce gânduri sau
sentimente credeţi că aţi fi avut când
Salvatorul s-ar fi uitat la voi? De ce v-aţi
fi simţit aşa?

Vârstnicul Bruce R. McConkie a spus
următoarele lucruri despre Petru.

„Petru este exemplul clasic al modului în care puterea convertirii are efect asupra
sufletelor receptive. În timpul slujirii muritoare a Domnului, Petru a avut o
mărturie, născută din Spirit, cu privire la divinitatea lui Hristos şi la marele plan al
salvării care era în Hristos. «Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu!» a spus
el, în timp ce Duhul Sfânt i-a dat putere de exprimare. (Matei 16:13-19.) Când
alţii au plecat, Petru a rămas ferm în convingerea sa de apostol «Şi noi am crezut

şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu». (Ioan 6:69). Petru a ştiut şi
cunoaşterea sa a venit prin revelaţie.

Dar Petru nu a fost convertit, deoarece el nu devenise o făptură nouă prin Duhul Sfânt. În schimb,
cu mult după ce Petru a dobândit o mărturie şi în noaptea în care Isus a fost arestat, El i-a spus
lui Petru: Şi după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.» (Luca 22:32). Imediat
după şi în pofida mărturiei pe care o avea, Petru L-a tăgăduit pe Hristos. Luca 22:54-62. După
răstignire, Petru s-a întors la pescuit, dar a fost chemat înapoi de către Domnul Înviat. (Ioan
21:1-17). În cele din urmă, în ziua Cincizecimii, înzestrarea spirituală promisă a fost dată; Petru şi
toţi ucenicii credincioşi au devenit făpturi noi prin Duhul Sfânt; ei au fost convertiţi pe deplin şi
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realizările lor ulterioare demonstrează stabilitatea convertirii lor. (Faptele apostolilor 3; 4.)”
(Mormon Doctrine, ediţia a doua [1966], p. 162-110).

În Faptele apostolilor, învăţăm că, după ce Petru a primit darul Duhului Sfânt, s-a
convertit pe deplin şi şi-a petrecut restul vieţii ca ucenic credincios al lui Isus
Hristos (vezi Faptele apostolilor 4:13-17; 5:25-29).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Ce lecţii putem învăţa din experienţa lui Petru?

b. Cunoaşteţi vreo persoană care este cu adevărat convertită la Evanghelia lui
Isus Hristos? Ce a făcut această persoană pentru a arăta că este convertită?

Reflectaţi la ce puteţi face pentru a fi mai convertiţi la Evanghelia lui Isus Hristos.
Urmaţi orice îndemn pe care îl primiţi.

În Luca 22:63-71, învăţăm că Salvatorul a fost batjocorit şi lovit de preoţii cei mai
de seamă.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Luca 22 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 12: ZIUA 3

Luca 23-24
Introducere
Salvatorul a fost judecat înaintea lui Pilat din Pont şi a lui Irod Antipa. Niciunul
dintre aceşti bărbaţi nu l-au găsit pe Salvator vinovat de crimele de care l-au acuzat
iudeii, totuşi, Pilat L-a dat pe mâna soldaţilor pentru a fi răstignit. Isus i-a iertat pe
soldaţii romani care L-au răstignit şi i-a spus cuvinte de alinare în ceea ce priveşte
viaţa de după moarte unui tâlhar care a fost, de asemenea, răstignit. După ce Isus a
murit, trupul Său a fost aşezat în mormântul lui Iosif din Arimatea. A treia zi după
moartea lui Isus Hristos, îngeri care se aflau la mormânt au anunţat un grup de
femei că El a înviat. Mai târziu, Isus le-a apărut apostolilor Săi şi altora, le-a arătat
trupul Său înviat şi i-a trimis să predice pocăinţă şi să fie martorii Lui.

Luca 23
Salvatorul este judecat înaintea lui Pilat şi a lui Irod şi este răstignit între doi hoţi
Gândiţi-vă la un moment în care cineva s-a purtat urât cu voi. Cum aţi reacţionat în
acea situaţie?

Pe măsură ce studiaţi Luca 23, căutaţi un adevăr care vă va ajuta să înţelegeţi cum
trebuie să reacţionăm atunci când alţii se poartă urât cu noi.

Amintiţi-vă că, după ce Isus a suferit în Ghetsimani, preoţii cei mai de seamă L-au
arestat şi L-au condamnat la moarte. Apoi, L-au dus la Pilat din Pont, un
conducător roman din teritoriul Iudeii şi i-au cerut să Îl omoare. Pilat nu I-a găsit
nicio vină lui Isus. El L-a trimis pe Isus să fie judecat de Irod Antipa, care dăduse
poruncă să fie ucis Ioan Botezătorul şi care domnea peste teritoriile aflate sub
dominaţie romană din Galilea şi Perea. Nici Irod nu I-a găsit nicio vină lui Isus,
aşadar Pilat le-a spus oamenilor că avea să-L pedepsească pe Isus şi să-L elibereze.
Oamenii i-au strigat lui Pilat să-l elibereze pe Baraba, un ucigaş, şi au cerut ca Isus
să fie răstignit. Pilat l-a eliberat pe Baraba şi L-a dat pe Isus în mâinile soldaţilor
pentru a fi răstignit (vezi Luca 23:1-25).

Citiţi Luca 23:32-34 şi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Luca 23:35 (în Ghid
pentru scripturi). Puteţi marca rugăciunea Lui în scripturile voastre.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce este rugăciunea Salvatorului din acel moment atât de remarcabilă?

b. Ce principiu putem învăţa din exemplul Salvatorului despre modul în care ar
trebui să reacţionăm când alţii se poartă urât cu noi? (Răspundeţi la această
întrebare completând următorul principiu: Putem urma exemplul lui Isus
Hristos alegând să ____________________.)

Faptul de a-i ierta pe alţii nu înseamnă că îi scuzăm de la răspunderea pentru
faptele comise. Nu înseamnă nici că trebuie să ne punem în situaţii în care oamenii
pot continua să se poarte urât cu noi. Dimpotrivă, iertarea înseamnă a-i trata cu
dragoste pe cei care s-au purtat urât cu noi şi a nu păstra în inimă sentimente de
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mânie sau ranchiună faţă de ei (vezi Ghid pentru scripturi, „(A)
ierta”scriptures.lds.org).

Gândiţi-vă dacă există vreo persoană pe care trebuie s-o iertaţi. Uneori, poate fi
dificil să-i iertăm pe alţii. Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Gordon B.
Hinckley şi căutaţi ce puteţi face dacă vă luptaţi să iertaţi pe cineva:

„Vă rog să-I cereţi Domnului tăria de a ierta… Poate nu va fi uşor şi nu se va
întâmpla repede. Dar, dacă veţi dori acest lucru cu sinceritate şi veţi căuta să-l
dezvoltaţi, va veni… Veţi simţi o pace în inimă care nu poate fi dobândită altfel.
Acea pace va fi a Celui care a spus:

«Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile
voastre.

Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre»
(Matei 6:14-15)” („Of You It Is Required to Forgive”, Ensign, iunie 1991, p. 5).

2. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, faceţi
următoarele teme:

a. Răspundeţi la următoarele întrebări: Cum credeţi că faptul de a vă ruga
pentru tărie vă poate ajuta să iertaţi pe cineva care s-a purtat urât cu voi?

b. Scrieţi despre o ocazie în care voi (sau cineva pe care îl cunoaşteţi) aţi iertat
pe altcineva. Amintiţi-vă să nu împărtăşiţi nimic care este prea personal.

Căutaţi să urmaţi exemplul lui Isus Hristos şi să-i iertaţi pe cei care s-au purtat urât
cu voi. Rugaţi-vă pentru a avea tăria şi capacitatea de a face acest lucru.
(Amintiţi-vă că Domnul condamnă orice forma de comportament abuziv – fizic,
sexual, verbal sau emoţional. Abuzul sau comportamentul urât de orice fel, inclusiv
batjocura, sunt împotriva învăţăturilor lui Isus Hristos. Victimile abuzului trebuie să
fie convinse că nu ele sunt de vină pentru comportamentul abuziv al altora. Ele nu
trebuie să simtă vină. Victimile abuzului trebuie să caute ajutor imediat, în mod
normal de la episcopul sau preşedintele lor de ramură.)

În Luca 23:35-38, învăţăm că soldaţii
romani şi conducătorii iudeilor şi-au
bătut joc de Salvator când El se afla pe
cruce. Citiţi Luca 23:39-43 şi căutaţi
cum L-au tratat pe Salvator cei doi
tâlhari care erau pe cruce la dreapta şi la
stânga Sa. Puteţi marca cuvintele sau
expresiile care vă atrag atenţia.

Citiţi următoarea declaraţie, căutând ce
a dorit Salvatorul să spună atunci când
I-a spus unuia dintre tâlhari că va fi cu
El în paradis.
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„În scripturi, cuvântul paradis este folosit în moduri diferite. În primul rând, denumeşte un loc de
pace şi fericire în lumea de după moarte a spiritelor, rezervat celor care au fost botezaţi şi care au
rămas credincioşi (vezi Alma 40:12; Moroni 10:34) …

Al doilea sens al cuvântului paradis se găseşte în relatarea lui Luca despre răstignirea
Salvatorului… Profetul Joseph Smith a explicat că… Domnul a spus de fapt că tâlharul va fi cu El
în lumea spiritelor” (Fideli credinţei: referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 119; vezi, de
asemenea, History of the Church, 5:424-425).

Din cuvintele pe care Salvatorul le-a spus tâlharului, consemnate în Luca 23:43,
învăţăm că, după moarte, spiritele tuturor oamenilor intră în lumea spiritelor.

În Doctrină şi legăminte 138, învăţăm că, atunci când Salvatorul a murit, Spiritul
Său a intrat în lumea spiritelor. Totuşi, El nu i-a vizitat pe cei răi, care erau într-o
parte a lumii spiritelor, numită închisoarea spiritelor. Citiţi Doctrină şi legăminte
138:29-32 şi căutaţi ce a făcut Isus Hristos în lumea spiritelor şi ce s-a întâmplat cel
mai probabil cu tâlharul după ce a murit şi a mers în lumea spiritelor. Puteţi scrie
referinţa suplimentarăD&L 138:29-32 în dreptul versetului Luca 23:43 în scripturile
voastre.

Crearea referinţelor suplimentare
O referinţă suplimentară este o referinţă scripturală care poate oferi informaţii suplimentare
despre fragmentul pe care îl studiaţi. Pe măsură ce studiaţi, veţi avea mult de câştigat dacă veţi
scrie referinţe suplimentare în scripturile voastre când găsiţi versete care vă ajută să înţelegeţi un
alt verset din scriptură sau un subiect din scriptură.

Deşi Evanghelia urma să-i fie predicată acestui tâlhar, el nu urma să primească
automat exaltarea în împărăţia lui Dumnezeu. Tâlharul (şi alţi oameni care mor fără
a avea cunoaşterea Evangheliei) va trebui să se pocăiască şi să accepte rânduielile
din templu înfăptuite în numele lui (vezi Doctrină şi legăminte 138:58-59).

În Luca 23:44-56 este relatat faptul că Salvatorul a murit pe cruce. După aceea,
trupul Său a fost înfăşurat într-o pânză de in şi pus într-un mormânt. Partea
referitoare la moartea Salvatorului pe cruce a fost discutată în lecţia care cuprinde
Matei 27.

Luca 24
Îngerii anunţă că Isus Hristos a înviat şi Isus le apare ucenicilor Săi
Imaginaţi-vă că sunteţi misionar şi întâlniţi pe cineva care spune: „Cunosc mulţi
oameni care nu cred în viaţa de după moarte. Unii dintre ei spun că cred în Isus
Hristos, dar nu cred că El a înviat având trup fizic. Ei spun că El a continuat să
trăiască doar ca spirit. Ce crezi despre învierea lui Isus Hristos?”

Cum aţi răspunde la această întrebare? ____________________

Citiţi Luca 24:1-4 şi căutaţi ce au găsit femeile când au ajuns la mormântul în care
fusese pus trupul lui Isus.

UNITATEA 12:  Z IUA 3

248



Citiţi Luca 24:5-8 pentru a afla ce le-au spus îngerii femeilor. Puteţi marca ceea
ce aflaţi.

În Luca 24:9-10, învăţăm că femeile au plecat de la mormânt şi le-au spus
ucenicilor ceea ce văzuseră şi aflaseră.

Citiţi Luca 24:11 şi căutaţi care a fost reacţia apostolilor când au auzit cuvintele
femeilor.

Rezumaţi cum au reacţionat apostolii când au auzit cuvintele femeilor:
____________________

După ce Petru a auzit spusele femeilor, el a fugit la mormânt şi a găsit fâşii de
pânză, dar trupul lui Isus nu se mai afla acolo (vezi Luca 24:12).

În Luca 24:13-32, aflăm că Salvatorul înviat S-a arătat celor doi ucenici care se aflau
în drum spre Emaus. Cei doi ucenici nu L-au recunoscut pe Isus în timp ce mergea
cu ei şi îi învăţa folosind scripturile deoarece „ochii lor erau împiedicaţi” (Luca
24:16). Salvatorul nu a vrut ca ei să-L recunoască imediat.

Citiţi Luca 24:32 şi căutaţi modul în care învăţăturile Salvatorului din scripturi i-a
tulburat pe cei doi ucenici. Puteţi marca ceea ce aflaţi.

Cei doi ucenici s-au întors imediat la Ierusalim şi le-au povestit experienţa lor
apostolilor şi altor ucenici (vezi Luca 24:33-35). În timp ce vorbeau, Salvatorul
a apărut.

Citiţi Luca 24:36-39 şi căutaţi dovezi că Isus a înviat cu adevărat şi are un trup din
carne şi oase. (Luca 24 :36-39 este un fragment care conţine o scriptură de bază. Îl
puteţi marca într-un mod distinct pentru a-l putea găsi cu uşurinţă.)

Cum credeţi că v-aţi fi simţit dacă aţi fi
fost prezenţi când Hristosul înviat le-a
apărut ucenicilor Săi?

Citiţi Luca 24:40-43 şi căutaţi ce altceva
a făcut Isus pentru a arăta că avea un
trup înviat tangibil (sau fizic).

Din aceste versete, învăţăm că Isus
Hristos este o Fiinţă înviată cu un
trup din carne şi oase. Toate trupurile
înviate au carne şi oase glorificate.

Pe măsură ce citiţi următoarea
declaraţie, subliniaţi de ce este
important să înţelegem şi să credem
această doctrină.

„Prin ispăşirea lui Isus Hristos, toţi oamenii vor fi înviaţi – salvaţi de la moartea fizică (vezi 1
Corinteni 15:22). Învierea este o reunire a spiritului cu trupul într-un corp perfect, într-o stare
nemuritoare, nemaifiind niciodată supus [bolii sau] morţii fizice (vezi Alma 11:42-45) …
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O înţelegere şi o mărturie a învierii pot să vă dea speranţă şi perspectivă în timp ce experimentaţi
provocările, încercările şi triumfurile vieţii. Puteţi găsi alinare în asigurarea că Salvatorul trăieşte
şi că, prin ispăşirea Lui, «El va rupe legăturile morţii, astfel că mormântul nu va avea nicio
victorie; şi înţepătura morţii va trebui să fie înghiţită în speranţele slăvii» (Alma 22:14)” (Fideli
credinţei, p. 94-95).

Planul salvării ne învaţă că moartea fizică şi spirituală a fost consecinţa căderii lui
Adam şi a Evei. Nu am fi putut să ne întoarcem să locuim cu Tatăl Ceresc dacă nu
ar fi fost un Mântuitor care să biruie păcatul şi moartea. Ispăşirea lui Isus Hristos
face posibil ca noi să înlăturăm efectele căderii.

3. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, explicaţi de ce este
important să înţelegem şi să credem doctrina învierii lui Isus şi de

ce acest lucru este important pentru voi.

Scriptură de bază – Luca 24:36-39
4. Recitiţi situaţia în care sunteţi misionar şi vă întâlniţi cu cineva care

vă întreabă despre învierea lui Hristos. Ţinând cont de ceea ce
învăţăm din Luca 24:36-39, scrieţi un răspuns la întrebarea acestei persoane în
jurnalul vostru pentru studiul scripturilor.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Luca 23-24 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la Evanghelia
după Ioan
De ce studiem această carte?
Într-o perioadă în care persecuţiile împotriva creştinilor erau în creştere, apostazia
se adâncea şi existau dispute cu privire la natura lui Isus Hristos, apostolul Ioan a
consemnat mărturia sa despre Salvator. Studiul Evangheliei după Ioan vă poate
ajuta să ajungeţi să-L cunoaşteţi pe Tatăl Ceresc prin slujirea Fiului Său, Isus
Hristos. Relatarea lui Ioan ne învaţă că cei care trăiesc în acord cu învăţăturile lui
Isus Hristos pot primi mari binecuvântări, inclusiv viaţă veşnică.

Cine a scris această carte?
Apostolul Ioan a scris această carte. Pe parcursul cărţii, el s-a numit pe sine
„ucenicul pe care îl iubea Isus” (vezi Ioan 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20).

Ioan şi fratele său, Iacov, au fost pescari (vezi Matei 4:21). Înainte de a deveni
ucenic şi apostol al lui Isus Hristos, se pare că Ioan a fost un ucenic al lui Ioan
Botezătorul (vezi Ioan 1:35-40; Ghid pentru scripturi „Ioan, fiul lui Zebedei”,
scriptures.lds.org).

Când şi unde a fost scrisă?
Nu ştim cu exactitate când a scris Ioan această carte. Datele propuse cu privire la
scrierea acestei cărţi sunt cuprinse între anul 60 d.H. şi 100 d.H . Primii scriitori
creştini din al doilea secol d.H., sugerează că Ioan a scris această carte în Efes, în
Asia Mică (Turcia de astăzi).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Deşi scrierile lui Ioan sunt menite să fie citite de oricine, mesajul său este adresat,
de asemenea, unui anumit public. Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul
celor Doisprezece Apostoli, a scris: „Evanghelia după Ioan este relatarea pentru
sfinţi; cel mai important, ea este Evanghelia pentru Biserică” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 1:65). Ioan a declarat că scopul său în
scrierea acestei cărţi era de a-i convinge pe alţii să „[creadă] că Isus este Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să [aibă] viaţa în Numele Lui” (Ioan 20:31).
„Evenimentele din viaţa lui Isus, pe care le-a descris [Ioan], sunt alese cu grijă şi
aranjate cu acest scop” (Bible Dictionary, „John, Gospel of”).

Care sunt unele dintre trăsăturile caracteristice ale
acestei cărţi?
Aproximativ 92% din materialul din Evanghelia după Ioan nu se găseşte în celelalte
relatări din Evanghelii. Aceasta se întâmplă probabil pentru că publicul căruia i se
adresa Ioan – membrii Bisericii care aveau deja o înţelegere despre Isus Hristos –
era ales intenţionat, diferit de publicul căruia i se adresau Matei, Marcu şi Luca.
Dintre cele şapte miracole consemnate de Ioan, cinci nu sunt consemnate în nicio
altă Evanghelie. În timp ce Matei, Marcu şi Luca au prezentat multe informaţii
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despre slujirea lui Isus în Galilea, Ioan a consemnat numeroase evenimente care au
avut loc în Iudea. Evanghelia după Ioan conţine multe doctrine, una dintre temele
ei majore fiind divinitatea lui Isus în calitate de Fiu al lui Dumnezeu, ispăşirea lui
Hristos, viaţa veşnică, Duhul Sfânt, necesitatea de a ne naşte din nou, importanţa
faptului de a-i iubi pe alţii şi de a crede în Salvator.

Ioan a subliniat divinitatea lui Isus în calitatea Sa de Fiu al lui Dumnezeu. Ioan a
consemnat peste 100 de referinţe pe care Isus le-a făcut la Tatăl Său, cu peste 20 de
referinţe doar în Ioan 14. Una dintre cele mai mari contribuţii ale lui Ioan este
includerea învăţăturilor Salvatorului către ucenicii Săi înainte de a fi prins, inclusiv
măreaţa Sa rugăciune de mijlocire, oferită în noaptea în care a suferit în
Ghetsimani. Această parte din relatarea lui Ioan (Ioan 13-17) reprezintă peste 18%
din paginile din cartea lui Ioan, oferindu-ne o înţelegere mai mare cu privire la
doctrina Salvatorului şi ce aşteptă El de la ucenicii Săi.

Rezumat
Ioan 1. Ioan depune mărturie despre divinitatea lui Isus Hristos în viaţa
premuritoare şi despre misiunea Lui de a oferi salvare tuturor oamenilor. Ioan
consemnează botezul lui Isus şi chemarea unora dintre ucenicii Săi.

Ioan 2-4. Isus Hristos transformă apa în vin. El îl învaţă pe Nicodim despre
renaşterea spirituală şi îi depune mărturie femeii de la fântână că El este Hristosul.
El vindecă fiul unui slujbaş împărătesc.

Ioan 5-7. Salvatorul vindecă un om bolnav la scăldătoarea Betesda şi proclamă
autoritatea şi puterea Lui divine. El hrăneşte peste 5.000 de oameni ca pregătire
pentru cuvântarea Sa despre Pâinea vieţii, proclamă că El este Mesia şi declară, la
sărbătoarea corturilor, că doar cei care Îl primesc vor primi viaţă veşnică.

Ioan 8-10. Prin experienţa cu femeia prinsă în preacurvie, Isus ne învaţă despre
milă şi pocăinţă. El declară că este Iehova, marele Eu sunt. Vindecă un om care s-a
născut orb şi Se descrie pe Sine ca fiind Păstorul cel Bun, care Îşi iubeşte oile şi Îşi
dă viaţa pentru ele.

Ioan 11-13. Isus Hristos îl ridică pe Lazăr din morţi, demonstrând astfel puterea Sa
asupra morţii. El intră triumfal în Ierusalim. În timpul Cinei celei de taină, Isus
spală picioarele ucenicilor Săi şi îi învaţă să se iubească unul pe altul.

Ioan 14-16. Isus îi învaţă pe ucenicii Săi despre legătura dintre iubire şi supunere. El
promite că va trimite Mângâietorul (Duhul Sfânt) şi că le va sluji personal ucenicilor
Săi. El declară că este adevărata viţă şi că a biruit lumea.

Ioan 17-19. Isus rosteşte rugăciunea de mijlocire în folosul ucenicilor Săi şi al celor
care vor crede în ceea ce vor propovădui ei. El este vândut, prins, judecat şi
condamnat. După ce suferă pe cruce, El moare şi este înmormântat.

Ioan 20-21. Isus Hristos înviat i Se arată Mariei Magdalena la mormântul din
grădină şi, apoi, unora dintre ucenicii Săi în Ierusalim. El Se arată în faţa a şapte
ucenici, la Marea Galileii, şi îi oferă lui Petru însărcinarea de a-i conduce pe ucenici
în slujirea altora.

IOAN
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UNITATEA 12 ZIUA 4

Ioan 1
Introducere
Apostolul Ioan, cunoscut şi drept Ioan cel Iubit, a consemnat doctrine importante
cu privire la rolul lui Isus Hristos în existenţa premuritoare. Ioan Botezătorul a
depus, de asemenea, mărturie despre Isus Hristos şi L-a botezat. Isus Hristos i-a
invitat pe alţii să afle despre El.

Ioan 1:1-18; Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
Ioan 1:1-19
Ioan depune mărturie despre faptul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu
În această lecţie veţi începe să studiaţi cartea lui Ioan. Apostolul Ioan a consemnat
ceea ce a dorit ca alţii să ştie despre Isus Hristos. Ioan a fost martor ocular al
multora dintre relatările despre care a scris. O mare parte a materialului din
Evanghelia după Ioan nu se găseşte în Evangheliile după Matei, Marcu şi Luca, care
au fost scrise pentru a ajuta iudeii şi neamurile să creadă că Isus este Mesia şi
Salvatorul întregii omeniri. Ioan a scris celor care înţelegeau deja scripturile şi
credeau că Isus este Hristosul, Mesia cel promis.

1. Imaginaţi-vă că vorbiţi cu o persoană care ştie foarte puţine lucruri
despre Isus Hristos şi care v-a întrebat ce ştiţi despre El. În jurnalul

pentru studiul scripturilor, enumeraţi trei lucruri pe care le-aţi propovădui acelei
persoane despre Isus Hristos.

Pe măsură ce studiaţi Ioan 1, căutaţi
adevăruri despre Salvator care vă pot
ajuta să vă întăriţi credinţa şi mărturia
despre Isus Hristos.

Citiţi Traducerea Bibliei de Joseph
Smith, Ioan 1:1 (în Ghid pentru
scripturi) şi căutaţi adevăruri pe care
Ioan le-a propovăduit despre Isus
Hristos. (În timp ce studiaţi această
lecţie, veţi citi Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, Ioan 1:1-34. Cuvintele scrise cu caractere cursive sunt cele adăugate
sau schimbate de profetul Joseph Smith.)

Un adevăr pe care îl putem identifica din aceste versete este acela că Isus Hristos a
fost cu Dumnezeu la început. Adăugaţi acest adevăr la lista pe care aţi scris-o în
jurnalul pentru studiul scripturilor.

Expresia „la început” se referă la existenţa premuritoare. Când în scripturi este
consemnat faptul că Isus Hristos era „la început” cu Dumnezeu, învăţăm că Isus a
fost Primul Născut al Tatălui în spirit (vezi D&L 93:21), El era „asemănător lui
Dumnezeu” printre spiritele adunate „înainte de a fi lumea” (Avraam 3:22-24) şi El
a fost ales de Tatăl de la început (vezi Moise 4:2).
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Citiţi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 1:3 şi căutaţi un alt adevăr pe care
Ioan l-a propovăduit despre Isus Hristos. Puteţi marca ceea ce găsiţi.

Din acest fragment, învăţăm faptul că toate lucrurile au fost făcute de Isus
Hristos. Adăugaţi aceasta la lista cu adevăruri despre Isus Hristos pe care aţi scris-o
în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Isus Hristos a creat cerurile, pământul şi „lumi fără număr” sub îndrumarea Tatălui
(Moise 1:33).

Totuşi, vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a
scris că Tatăl Ceresc a înfăptuit El Însuşi „două evenimente privind crearea”: „În
primul rând, El este Tatăl tuturor spiritelor, inclusiv cel al lui Hristos… În al doilea
rând, El este Creatorul [trupului fizic al lui Adam şi cel al Evei]” (A New Witness
for the Articles of Faith [1985], p. 63; vezi, de asemenea, Moise 2:27).

„Familia: o declaraţie oficială către lume” clarifică faptul că „toate fiinţele umane – bărbaţi şi
femei – sunt făcute după chipul lui Dumnezeu. Fiecare este în spirit un fiu sau o fiică iubită ai
unor părinţi cereşti şi, datorită acestui lucru, fiecare are o natură şi un destin divin” (Ensign sau
Liahona, nov. 2010, p. 129).

Citiţi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 1:4-5 şi căutaţi moduri în care Ioan
L-a descris pe Isus şi a descris Evanghelia Sa.

Ce credeţi că înseamnă faptul că Isus Hristos şi Evanghelia sunt lumini care
„[strălucesc] în lume, şi lumea nu [le] pricepe”?

După aceea, apostolul Ioan a propovăduit despre Ioan Botezătorul. Citiţi
Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 1:6-10 şi căutaţi alte adevăruri despre care
Ioan Botezătorul a depus mărturie.

Adăugaţi următorul adevăr la lista din jurnalul pentru studiul scripturilor: Isus
Hristos este lumina lumii. Gândiţi-vă în ce moduri este Isus Hristos lumina
lumii. Vedeţi Doctrină şi legăminte 88:5-13 pentru o înţelegere mai profundă.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 1:11-18 conţine, printre alte învăţături,
mărturia lui Ioan Botezătorul că toţi cei care cred în Isus Hristos vor primi nemurire
şi viaţă veşnică. Observaţi că, în versetele 14 şi 16, Ioan a făcut referire la Isus
Hristos ca fiind „Cuvântul”. Acesta este un titlu al lui Isus Hristos care se găseşte în
mai multe locuri din scripturi (vezi, de asemenea, Ioan 1:1; 1 Ioan 1:1; Apocalipsa
19:13; D&L 93:8; Moise 1:32).

Având în vedere faptul că folosim cuvinte pentru a le prezenta sau a le exprima
ceva altora, în ce moduri este expresia „Cuvântul” un titlu potrivit pentru Isus
Hristos?

Gândiţi-vă la următoarele motive pentru care acesta este un titlu potrivit: El este
manifestarea Tatălui în faţa lumii, El declară cuvintele Tatălui, El este mesagerul
salvării (vezi D&L 93:8), El este exemplul perfect al modului în care trebuie să trăim
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conform cuvântului lui Dumnezeu, El oferă cuvintele vieţii eterne şi cuvintele Sale
oferă viaţă.

Comparaţi Ioan 1:18 cu fragmentul corespunzător din Traducerea Bibliei de Joseph
Smith, Ioan 1:19 Fără Traducerea Bibliei de Joseph Smith, unele dintre persoanele
care citesc Ioan 1:18 ar putea înţelege greşit că niciun om de pe pământ nu L-a
văzut vreodată pe Dumnezeu Tatăl. Cum clarifică Traducerea Bibliei de Joseph
Smith, Ioan 1:19 fragmentul scriptural Ioan 1:18, aşa cum se găseşte în mod normal
în Noul Testament?

2. Gândiţi-vă din nou la activitatea de la începutul acestei lecţii, când
aţi fost rugaţi să vă imaginaţi că îi propovăduiţi unei persoane care

cunoaşte puţine lucruri despre Isus Hristos. În jurnalul pentru studiul
scripturilor, scrieţi de ce credeţi că ar putea fi important pentru o persoană să
ştie doctrinele suplimentare despre Isus Hristos pe care le-aţi identificat în
Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 1:1-19?

Ioan 1:19-34; Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
Ioan 1:20-34
Ioan Botezătorul depune mărturie despre Isus Hristos şi Îl botează
În Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 1:20-28 (în Ghid pentru scripturi),
iudeii au trimis preoţi la Ioan Botezătorul pentru a-l întreba dacă el era Mesia. Ioan
a explicat că rolul său era de a depune mărturie despre Mesia, care avea să boteze
cu foc şi cu Duhul Sfânt. A doua zi, Ioan Botezătorul L-a văzut pe Isus, pe care Îl
botezase anterior.

Citiţi cuvintele lui Ioan Botezătorul din Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan
1:29-33 şi aflaţi ce a vrut Ioan Botezătorul ca oamenii să ştie despre Isus Hristos.

Faceţi referire la adevărurile despre Isus Hristos pe care le-aţi enumerat în jurnalul
pentru studiul scripturilor. Ce alte adevăruri sau descrieri despre Isus Hristos puteţi
adăuga din Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 1:29-33? (Scrieţi ce găsiţi sub
celelalte adevăruri pe care le-aţi enumerat în jurnalul pentru studiul scripturilor.)

Observaţi că Ioan Botezătorul a făcut referire la Isus ca fiind „Mielul lui
Dumnezeu”. Aşa cum sângele mieilor de Paşte l-a salvat pe Israel de la moarte şi
l-a eliberat din robia egiptenilor, titlul „Mielul lui Dumnezeu” simbolizează faptul
că Isus avea să verse sângele Său pentru a salva poporul Său şi a-l elibera de păcat.

Ioan 1:35-51
Isus îi invită pe cei care Îl urmau să înveţe mai multe despre El
Imaginaţi-vă că un adolescent care participă la o adunare de post şi mărturii aude
mai mulţi prieteni depunând mărturie că ei ştiu că Isus Hristos este Salvatorul lor.
Această persoană tânără se întreabă cum „ştiu” acei prieteni acele lucruri.
Gândiţi-vă cum aţi răspunde la o asemenea întrebare.

Pe măsură ce studiaţi Ioan 1:35-51, fiţi atenţi la ce vă învaţă aceste versete că puteţi
face pentru a primi o mărturie sau a vă întări mărturia despre faptul că Isus Hristos
este Salvatorul vostru.
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Citiţi Ioan 1:35-37 şi aflaţi ce a spus Ioan Botezătorul către doi dintre ucenicii săi în
următoarea zi după ce Isus a fost botezat.

Apoi, citiţi Ioan 1:38-39 şi aflaţi ce le-a spus Isus celor doi ucenici şi cum au
reacţionat aceştia.

Ce invitaţie le-a făcut Isus celor doi ucenici? ____________________

Citiţi Ioan 1:40-42. Pe măsură ce citiţi, marcaţi ce a învăţat unul dintre oameni după
ce a acceptat invitaţia Salvatorului de a „[veni] şi [a vedea]”.

În Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 1:42, învăţăm că Isus a spus că Petru
avea să fie chemat „Chifa, care, prin interpretare, înseamnă un văzător sau o piatră”
(în Ghid pentru scripturi), indicând faptul că Petru avea să devină profet, văzător şi
revelator.

Citiţi Ioan 1:43-46 şi aflaţi ce l-a invitat Salvatorul să facă pe un alt bărbat, Filip.

Marcaţi cuvintele din versetul 45 care indică faptul că Filip a primit o mărturie
despre Isus Hristos după ce a acceptat invitaţia Salvatorului de a-L urma. Ce
invitaţie i-a făcut, apoi, Filip lui Natanael? ____________________

Aflaţi din Ioan 1:47-51 ce s-a întâmplat când Natanael a acceptat invitaţia de a
învăţa despre Isus.

Ţinând cont de ce aţi învăţat din aceste relatări, completaţi următorul principiu:
Acceptând invitaţia de a învăţa despre Isus Hristos şi de a-L urma, primim
____________________.

Citiţi declaraţia de mai jos a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, şi aflaţi de ce este important ca noi să acceptăm invitaţia
de a învăţa despre Domnul şi a-L urma: „Se pare că esenţa călătoriei noastre în
viaţa muritoare şi răspunsurile la cele mai importante întrebări ale vieţii se
rezumă la aceste două elemente scurte din primele momente ale slujirii
Salvatorului pe pământ. Unul dintre elemente este întrebarea adresată fiecăruia

dintre noi pe acest pământ: «Ce căutaţi? Ce doriţi?». Al doilea element este răspunsul Lui la
răspunsul nostru, oricare ar fi acesta. Oricine am fi şi orice am răspunde, răspunsul Lui este
mereu acelaşi: «Veniţi», spune El iubitor. «Veniţi, urmaţi-Mă.» Oriunde v-aţi duce, veniţi mai întâi
şi vedeţi ce fac Eu, vedeţi unde şi cum îmi petrec timpul. Învăţaţi despre Mine, mergeţi cu Mine,
vorbiţi cu Mine, credeţi. Ascultaţi-Mă când Mă rog. În schimb, veţi primi răspunsuri la propriile
rugăciuni. Dumnezeu va da odihnă sufletelor voastre. Veniţi, urmaţi-Mă” („He Hath Filled the
Hungry with Good Things”, Ensign, nov. 1997, p. 65).

Potrivit celor relatate la sfârşitul declaraţiei vârstnicului Holland, care sunt cele două
lucruri pe care le vom primi dacă acceptăm invitaţia Salvatorului de a „[veni] şi [a
vedea]”? ____________________

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: În ce moduri a crescut mărturia voastră despre Isus

Hristos pe măsură ce aţi învăţat despre El şi L-aţi urmat?

Gândiţi-vă la eforturile voastre de a învăţa despre Isus Hristos şi de a-L urma.
Gândiţi-vă ce puteţi face pentru a accepta mai bine invitaţia de a-L urma, astfel
încât credinţa şi mărturia voastră să crească.
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4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temei pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 13 ZIUA 1

Ioan 2
Introducere
În Cana, când a transformat apa în vin, Salvatorul a înfăptuit primul miracol în
public din timpul slujirii Sale în viaţa muritoare. El S-a dus la Ierusalim pentru
primul Paşte din cadrul slujirii Sale publice şi a curăţat templul pentru prima oară,
alungând schimbătorii de bani care pângăreau casa Tatălui Său.

Ioan 2:1-11
Isus transformă apa în vin
Gândiţi-vă la următoarele „prima oară” care au avut loc în viaţa voastră: prima
voastră zi de şcoală, primul vostru loc de muncă, prima oară când vă amintiţi că
L-aţi simţit pe Duhul Sfânt. Ce alte evenimente pe care le-aţi trăit pentru prima
oară au avut însemnătate pentru voi? ____________________

De ce acordăm uneori importanţă acestor evenimente pe care le trăim pentru
„prima oară” în viaţă?

La scurt timp după ce Isus a fost botezat, El şi ucenicii Săi au participat la o nuntă
în Cana, un sat situat aproape de Nazaret, locul în care a crescut Isus. În Cana, Isus
a înfăptuit primul miracol care a fost consemnat.

Citiţi Ioan 2:1-3 şi aflaţi problema care a apărut în timpul nunţii.

Vinul era o băutură obişnuită la nunţi. Uneori, nunta ţinea mai multe zile. Faptul de
a rămâne fără vin ar fi fost stânjenitor pentru gazdele ospăţului. Mama lui Isus,
Maria, I-a cerut ajutor lui Isus pentru a umple din nou recipientele cu vin. Nu ştim
cu siguranţă care era rolul Mariei la nuntă, dar este evident că ea considera că avea
unele responsabilităţi când s-a terminat vinul.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith ne ajută să înţelegem răspunsul dat de Isus
mamei Sale: „Femeie, ce doreşti să fac pentru tine? Acel lucru îl voi face; pentru că
nu Mi-a venit încă ceasul”. În vremea lui Isus, termenul „femeie” era o modalitate
iubitoare şi politicoasă de a te adresa mamei tale.

Citiţi Ioan 2:5 şi aflaţi ce le-a spus Maria slujitorilor. Gândiţi-vă ce ne învaţă
instrucţiunile Mariei către slujitori cu privire la credinţa ei în Isus.

Citiţi Ioan 2:6-7 şi aflaţi ce i-a instruit Isus pe slujitori să facă.
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Vase de piatră din Israelul din perioada
Noului Testament

Expresia „obiceiul de curăţare al
iudeilor”, din versetul 6, se referă la
obiceiul iudeilor de a-şi spăla mâinile cu
apă în mod ceremonios înainte de a lua
masa. Vasele mari de piatră ţineau apa
folosită în ritualuri precum acesta. „O
«vedră» avea 34 de litri (9 galoane), aşa
că cele şase vase puteau conţine între
aproximativ 380 şi 600 de litri (între
aproximativ 100 şi 160 de galoane).”
(New Testament Student Manual [manual
al Sistemului Educaţional al Bisericii,
2014], p. 207) Observaţi în Ioan 2:7 cât
de pline erau aceste vase.

Citiţi Ioan 2:8 şi aflaţi ce i-a instruit Isus
pe slujitori să facă mai departe.

Dacă aţi fi fost unul dintre slujitori, ce aţi fi simţit sau la ce v-aţi fi gândit când aţi fi
dus nunului un pahar conţinând acest lichid?

Citiţi Ioan 2:9-10 şi aflaţi ce a spus nunul după ce a gustat din băutura care îi
fusese adusă.

Ce se întâmplase cu apa?

Pentru a înţelege ce a spus nunul, poate fi util să ştiţi că, deseori, vinul cel mai bun
era folosit la începutul ospăţului şi vinul de o calitate mai slabă era folosit
mai târziu.

Isus nu a oferit o interpretare anume cu privire la înţelesul sau simbolul primului
miracol consemnat din timpul slujirii Sale în viaţa muritoare. Totuşi, există multe
adevăruri importante pe care le putem învăţa din această relatare despre primul
miracol consemnat al lui Isus.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, enumeraţi adevăruri, pe care
le puteţi identifica din Ioan 2:1-10, despre Isus Hristos, relaţia Lui

cu mama Sa şi puterea Sa.

Unul dintre adevărurile pe care le-aţi identificat din Ioan 2:1-10 poate fi asemănător
următorului: Isus Hristos are putere asupra elementelor fizice.

Citiţi Ioan 2:11 şi aflaţi ce efect a avut acest miracol asupra ucenicilor lui Isus.

Potrivit celor consemnate în Traducerea Bibliei de Joseph Smith, „credinţa
ucenicilor Săi în El a fost întărită”.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Cum poate credinţa voastră în Isus Hristos să fie întărită de înţelegerea
acestui miracol şi a faptului că Isus Hristos este Creatorul cerului şi al
pământului şi că are putere asupra elementelor fizice?

b. Ce alte relatări din Noul Testament ilustrează, de asemenea, faptul că Isus
are putere asupra elementelor fizice?
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Ioan 2:12-25
Isus curăţă templul
Gândiţi-vă la un joc energic pe care îl desfăşuraţi afară când eraţi mici. Deşi jocul
este inocent şi amuzant, v-aţi simţi bine dacă l-aţi juca în curtea templului? De
ce nu?

În timpul primului an al slujirii lui Isus, El a călătorit la Ierusalim pentru a sărbători
Paştele. Citiţi Ioan 2:12-17 şi aflaţi ce se întâmpla la templu când a ajuns Isus.

De ce credeţi că S-a supărat Isus din
cauza lucrurilor care se întâmplau în
templu? Observaţi ce a făcut Isus
pentru a corecta problema.

Miile de vizitatori care veneau la
Ierusalim pentru sărbătorirea Paştelui
trebuiau să cumpere animale pentru a
le oferi drept jertfe în templu ca parte a
preaslăvirii lor. Schimbătorii de bani
schimbau banii romani şi alţi bani în
bani ai templului pentru ca oamenii să
poată cumpăra animale pentru jertfe,
iar alţi negustori vindeau animalele
necesare. Deşi comerţul era necesar,
desfăşurarea unor astfel de activităţi în
curtea templului reprezenta lipsă de
respect şi de pioşenie. În plus, aceşti
schimbători de bani cereau preţuri
exorbitante pentru animale, dorind să aibă profituri exagerate.

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a descris
atmosfera: „Când Isus a intrat în curtea templului… înaintea Sa erau boxe cu
boi, ţarcuri cu oi, cuşti cu porumbei, împreună cu [vânzători] escroci şi avari,
oferindu-le la preţuri exorbitante, [excesiv de scumpe], în vederea sacrificării.
Zona era plină cu mesele schimbătorilor de bani, care, pentru a avea profit,
schimbau monedele romane şi alte monede în cele ale templului ca animalele

pentru sacrificii să poată fi cumpărate” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume
[1965-1973], 1:137-138).

Prin faptele şi cuvintele Sale, Isus a propovăduit despre caracterul sacru al casei
Tatălui Său.

Observaţi că, în Ioan 2:16, Isus a spus că templul este casa Tatălui Său. Din aceasta,
învăţăm următorul adevăr: Templul este casa lui Dumnezeu.

Templele sunt case ale lui Dumnezeu, deoarece sunt locuri în care Dumnezeu poate
veni. Rânduielile necesare salvării copiilor lui Dumnezeu sunt înfăptuite în temple,
iar cei care merg la templu pot simţi Spiritul Domnului acolo. Din moment ce
templul este „casa Domnului”, aşa cum este scris în exteriorul său, Domnul Însuşi
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poate, uneori, să fie prezent acolo. Templele sunt cele mai sfinte locuri de
preaslăvire de pe pământ.

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Howard W. Hunter şi aflaţi de ce i-a
alungat Isus de la templu pe schimbătorii de bani şi pe negustori:

„În procesul declinului spiritual, pioşenia este una dintre primele virtuţi care
dispare… Dragostea de bani a schimbat dorinţele multora dintre compatrioţii lui
Isus. Pentru ei, câştigul era mai important decât Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu
era important pentru ei, de ce le-ar fi păsat de templu? Ei au transformat curtea
templului într-o piaţă şi au umbrit rugăciunile şi psalmii celor credincioşi cu
schimbările lor lacome de bani şi cu sunetele oilor inocente. Niciodată nu a dat

Isus dovadă de o furtună mai mare de emoţii decât în curăţarea templului …

Motivul supărării este cuprins în trei cuvinte: «Casa Tatălui Meu». Nu era o casă obişnuită, era
casa lui Dumnezeu. Era ridicată pentru preaslăvirea lui Dumnezeu. Era un cămin pentru cei care
aveau pioşenie în inimă. Scopul acestuia era de a fi un loc pentru consolarea omului încărcat de
tristeţe şi probleme, chiar poarta cerului… «Ridicaţi acestea de aici», a spus El, «şi nu faceţi din
Casa Tatălui Meu o casă de negustorie» (Ioan 2:16). Devotamentul Său faţă de Cel Preaînalt a
aprins un foc în sufletul Său şi a oferit cuvintelor Sale forţa care i-a pătruns ca un pumnal pe cei
care au încălcat legea” („Hallowed Be Thy Name”, Ensign, nov. 1977, p. 52-53).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următoarea afirmaţie:
Pot să îmi arăt pioşenia faţă de templu prin…. Apoi, enumeraţi,

în două minute, cât mai multe moduri în care puteţi completa această afirmaţie.
Reţineţi că vă puteţi arăta pioşenia faţă de templu chiar şi atunci când nu sunteţi
la templu.

Alegeţi una dintre ideile din listă şi folosiţi-o pentru a stabili un obiectiv de a arăta
pioşenie faţă de templu.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Isus vorbind cu Nicodim

UNITATEA 13 ZIUA 2

Ioan 3
Introducere
Într-o noapte, un fariseu, pe nume Nicodim, a venit la Isus şi a vorbit cu El. Isus l-a
învăţat pe Nicodim că toţi oamenii trebuie să se nască din nou pentru a putea intra
în împărăţia lui Dumnezeu. Mai târziu, Ioan Botezătorul le-a explicat ucenicilor săi
că rolul lui a fost acela de a pregăti calea pentru Isus Hristos.

Ioan 3:1-21
Isus îl învaţă pe Nicodim adevăruri spirituale
Imaginaţi-vă că, într-o zi, în timp ce discutaţi despre religie cu nişte prieteni, unul
dintre ei spune: „Atât timp cât sunt o persoană bună, pot merge în cer”. Gândiţi-vă
cum i-aţi răspunde prietenului vostru.

În timp ce studiaţi Ioan 3, căutaţi lucrurile pe care Isus ne-a învăţat că trebuie să le
facem pentru a putea intra în împărăţia lui Dumnezeu.

Aproape de începutul slujirii Sale, Salvatorul S-a dus la Ierusalim pentru a sărbători
Paştele. Mulţi oameni din Ierusalim au crezut în Isus când au văzut miracolele
înfăptuite de El (vezi Ioan 2:23-25).

Citiţi Ioan 3:1-2 şi aflaţi cine a venit să-L viziteze pe Salvator când Acesta era în
Ierusalim.

În calitate de „fruntaş al iudeilor” (Ioan
3:1), Nicodim era membru al
Sinedriului. Sinedriul era un consiliu de
conducere format din farisei şi
saduchei, care coordona multe dintre
chestiunile civice şi religioase ale
iudeilor.

De ce credeţi că Nicodim L-a vizitat pe
Isus noaptea?

Recunoaşterea de către Nicodim a
faptului că Isus că era „un Învăţător
venit de la Dumnezeu” (Ioan 3:2)
sugerează că el voia să înveţe de la Isus.

Citiţi Ioan 3:3-5 şi aflaţi ce l-a învăţat
Salvatorul pe Nicodim. (Ioan 3:5 este
un fragment care conţine o scriptură de
bază. Îl puteţi marca într-un mod
distinct pentru a-l putea găsi în viitor.)

Isus l-a învăţat pe Nicodim că toţi
oamenii trebuie să se nască din nou. Ce
a crezut Nicodim că a vrut Salvatorul să spună prin expresia „se naşte din nou”
(Ioan 3:3)?
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A fi născut din nou înseamnă că „Spiritul Domnului produce o mare schimbare în
inima unei persoanei, astfel încât acea persoană nu mai are nicio dorinţa de a mai
face rău, ci, mai degrabă, doreşte să caute lucrurile lui Dumnezeu” (Ghid pentru
scripturi, „Născut din nou, născut din Dumnezeu”, scriptures.lds.org; vezi Mosia
5:2; 27:25-26).

Profetul Joseph Smith ne-a învăţat: „Naşterea din nou vine prin Spiritul lui
Dumnezeu prin rânduieli” (Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith
[2007], p. 100).

Puteţi marca cele două lucruri din Ioan 3:5 despre care Isus ne-a învăţat că sunt
necesare pentru a se putea intra în împărăţia lui Dumnezeu.

A fi născut din apă înseamnă a fi botezat, iar a fi născut din Duh înseamnă a primi
darul Duhului Sfânt.

Completaţi următorul adevăr pe baza a ceea ce aţi învăţat din Ioan 3:5:
____________________ Sunt necesare pentru a ne naşte din nou din punct de
vedere spiritual şi a primi exaltarea în împărăţia celestială. Puteţi scrie acest
adevăr în scripturile voastre, lângă Ioan 3:5.

Preşedintele Boyd K. Packer, preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli,
a declarat: „Buna purtare fără rânduielile Evangheliei nu va mântui şi nici nu va
exalta omenirea; legămintele şi rânduielile sunt vitale” („The Only True Church”,
Ensign, nov. 1985, p. 82).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un răspuns pe care i
l-aţi oferi unui prieten care a spus că este suficient să fii o persoană

bună pentru a putea intra în împărăţia lui Dumnezeu. Amintiţi-vă să folosiţi în
răspunsul vostru ce a spus Isus în Ioan 3:5.

În Ioan 3:6-12, citim că, după ce Isus l-a învăţat pe Nicodim că toţi oamenii trebuie
să se nască spiritual, Nicodim L-a întrebat pe Isus cum este posibil ca cineva să se
nască din nou. Isus a răspuns întrebând cum putea fi Nicodim un conducător
religios al oamenilor şi să nu înţeleagă ceea ce propovăduia El.

Citiţi Ioan 3:13-15 şi aflaţi cum a răspuns Isus la întrebarea lui Nicodim cu privire la
ce face posibilă renaşterea spirituală. Observaţi în Ioan 3:13 că Isus a depus
mărturie despre El Însuşi că este Fiul lui Dumnezeu care a coborât din cer.

În Ioan 3:13, Isus l-a învăţat pe Nicodim că nimeni nu se poate sui în cer prin
propriile eforturi. Hristos este Singurul care Se poate sui în cer pe cont propriu.
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Atunci când Moise şi copiii lui Israel
rătăceau în pustiu, Domnul a trimis
şerpi înfocaţi sau veninoşi ca urmare a
faptului că israeliţii au păcătuit
împotriva lui Dumnezeu. Israeliţii erau
otrăviţi când acei şerpi îi muşcau.
Domnul l-a îndrumat pe Moise să facă
un şarpe de aramă care să arate precum
şerpii înfocaţi şi să îl fixeze pe o prăjină.
El a promis că orice israelit care privea
către şarpele de pe prăjină avea să fie
vindecat. (vezi Numeri 21:4-9)

În ce moduri se aseamănă experienţa
lui Moise cu ridicarea şarpelui de aramă
cu ce avea să facă Isus Hristos pentru
toţi oamenii? ____________________

Observaţi în Ioan 3:15 ce binecuvântare
primesc cei care privesc către Salvator.

Isus l-a învăţat pe Nicodim că toţi
oamenii pot primi viaţă veşnică prin
ispăşirea lui Isus Hristos.

Salvatorul l-a învăţat pe Nicodim şi o
doctrină importantă despre Tatăl
Ceresc. Citiţi Ioan 3:16-17 şi căutaţi o
doctrină pe care o putem învăţa despre
Tatăl Ceresc.

Din Ioan 3:16-17, învăţăm că Tatăl
Ceresc îi iubeşte atât de mult pe copiii Săi, încât L-a trimis pe Singurul Său
Fiu Născut să sufere pentru păcatele lor.

Cugetaţi asupra modului în care Tatăl Ceresc Şi-a arătat iubirea faţă de fiecare
dintre noi trimiţându-L pe Fiul Său, Isus Hristos, pe pământ.

În timp ce citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul
celor Doisprezece Apostoli, gândiţi-vă cum vă simţiţi când înţelegeţi cât de mult
vă iubeşte Tatăl Ceresc: „Nu există dovadă mai mare a puterii infinite şi a
perfecţiunii dragostei lui Dumnezeu decât ceea ce a declarat apostolul Ioan:
«Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu» (Ioan
3:16)… Gândiţi-vă cât de întristat trebuie să fi fost Tatăl nostru Ceresc să-L

trimită pe Fiul Său să îndure o suferinţă incomensurabilă pentru păcatele noastre. Aceasta este
cea mai mare dovadă a dragostei Sale pentru fiecare dintre noi!” („Dragoste şi lege”, Ensign sau
Liahona, nov. 2009, p. 26).

2. Citiţi Ioan 3:16 şi Doctrină şi legăminte 34:3 şi aflaţi ce putem învăţa
despre dragostea Tatălui şi dragostea lui Isus Hristos. Apoi, în

jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum vă simţiţi ştiind că Tatăl Ceresc vă
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iubeşte atât de mult, încât L-a trimis pe Singurul Său Fiu Născut să sufere şi să
moară pentru voi.

Un alt principiu pe care îl putem învăţa din Ioan 3:16-17 este că, dacă noi credem
în Isus Hristos, lucru care presupune faptul de a ne pocăi de păcatele noastre
şi a fi supuşi faţă de cuvintele Sale, putem avea viaţă nepieritoare prin
ispăşirea Sa.

3. Recapitulaţi adevărurile enumerate în această lecţie, pe care Isus i
le-a propovăduit lui Nicodim. În jurnalul pentru studiul scripturilor,

scrieţi care este legătura dintre aceste adevăruri. Apoi, scrieţi următoarea frază:
Îmi voi arăta credinţa în Isus Hristos prin… Completaţi această frază scriind ce
veţi face pentru a vă arăta credinţa în Isus Hristos.

Scriptură de bază – Ioan 3:5
4. Fragmentul care conţine o scriptură de bază, din Ioan 3:5, ne învaţă

o doctrină importantă pe care trebuie să o ştie toţi copiii Tatălui
Ceresc. Memorarea lui vă va ajuta să-l împărtăşiţi altora de-a lungul vieţii.
Scrieţi întregul verset în jurnalul pentru studiul scripturilor. Recitaţi versetul de
mai multe ori şi tăiaţi câteva cuvinte de fiecare dată când îl spuneţi din nou.
Faceţi acest lucru până când îl puteţi recita în întregime. Îl puteţi recita unui
membru al familiei sau unui prieten pentru a vă asigura că îl ştiţi.

Ioan 3:22-36
Ioan Botezătorul predică faptul că Isus este Hristosul
Dacă puteţi, umpleţi cu apă un pahar sau un recipient transparent şi adăugaţi o
picătură sau două de colorant alimentar. Priviţi cum se răspândeşte culoarea în
întregul recipient. Gândiţi-vă cum se aseamănă colorantul alimentar cu influenţa
noastră asupra altor oameni.

Citiţi următoarele declaraţii ale preşedintele David O McKay şi fiţi atenţi la ce puteţi
învăţa despre influenţa voastră în vieţile altora:

„Fiecare persoană care trăieşte în această lume exercită o influenţă, fie în bine,
fie în rău. Nu este vorba doar de ceea ce spune sau de ceea ce face. Este vorba de
ceea ce este acea persoană” (Teachings of Presidents of the Church: David O.
McKay [2003], p. 227).

„Consecinţele cuvintelor şi faptelor noastre sunt uriaşe în această lume. În fiecare moment al
vieţii, schimbaţi într-o anumită măsură vieţile oamenilor din întreaga lume” (Teachings: David O.
McKay, p. 227).

După, cum este consemnat în Ioan 3:22-26, unii dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul
erau îngrijoraţi. Ei i-au spus lui Ioan că Isus boteza şi că îi „primea pe toţi oamenii
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care veneau la El” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 3:27). Ei erau îngrijoraţi
pentru că mulţi oameni Îl urmau pe Isus în loc să-l urmeze pe Ioan Botezătorul.

Citiţi Ioan 3:27-30 şi aflaţi cum a descris Ioan Botezătorul, cu umilinţă, rolul său în
legătură cu Isus Hristos.

În analogia lui Ioan, mirele Îl reprezintă pe Isus Hristos, mireasa îi poate reprezenta
pe cei care vin la Hristos şi prietenul mirelui îl reprezintă pe Ioan Botezătorul. Ce a
înţeles Ioan Botezătorul despre rolul său în legătură cu Isus Hristos? Ce fel de
influenţă credeţi că ar fi avut cuvintele lui Ioan asupra voastră dacă aţi fi fost unul
dintre ucenicii săi?

Un adevăr, pe care îl putem învăţa din exemplul lui Ioan Botezătorul, este că îi
putem influenţa pe alţii în bine îndreptându-i către Isus Hristos.

De ce este important să ne folosim influenţa pentru a-i îndrepta pe alţii către Isus
Hristos?

5. Gândiţi-vă la o persoană pe care aţi văzut-o îndreptându-i pe alţii
către Isus Hristos. În jurnalul pentru studiul scripturilor, descrieţi

însuşirile acestei persoane care au ajutat-o să îi poată influenţa pe alţii să-L
iubească pe Salvator şi să-L accepte.

Gândiţi-vă la moduri în care îi puteţi îndrepta pe alţii către Salvator. Puteţi căuta
îndrumarea Duhului Sfânt când încercaţi să faceţi acest lucru.

În Ioan 3:31-36, Ioan Botezătorul a declarat că Isus fusese trimis de Dumnezeu şi că
toţi cei care cred în El pot primi viaţă nepieritoare.

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Ioan 3 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 13 ZIUA 3

Ioan 4
Introducere
În timp ce călătorea spre Galilea, Isus a trecut prin Samaria şi i-a propovăduit unei
femei lângă o fântână. Femeia a depus mărturie altora că Isus este Hristosul. Mai
târziu, Isus a vindecat fiul unui slujbaş împărătesc.

Ioan 4:1-42
Isus Hristos propovăduieşte unei femei din Samaria
Gândiţi-vă la următoarea întrebare: Care este cea mai valoroasă resursă naturală de
pe pământ? Când vă gândiţi la răspunsul vostru, aveţi în vedere resurse naturale
precum sol, fier, cărbune, petrol, aur şi diamante.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului David A. Bednar, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli:

„Ne putem gândi la început că aurul, petrolul sau diamantele au cea mai mare
valoare. Dar dintre toate mineralele, metalele, pietrele preţioase şi solvenţii care
se găsesc pe pământ sau în pământ, cea mai preţioasă este apa.

Apa este sursa vieţii. Viaţa este susţinută de apă. Apa este mediul de care toate
formele de viaţă cunoscute au nevoie pentru a-şi exercita diferitele funcţii. Corpul
nostru fizic conţine apă în proporţie de, aproximativ, două treimi. Cu toate că o

persoană poate supravieţui multe zile sau chiar săptămâni fără hrană, un individ va muri, în mod
obişnuit, în numai trei sau patru zile dacă nu are apă. Cele mai multe dintre marile centre de
populaţie ale lumii sunt aşezate lângă surse de apă proaspătă. Simplu spus, viaţa nu ar putea
exista dacă nu ar exista rezervele necesare de apă curată şi accesul la ele” („Un rezervor de apă
vie” [seară la gura sobei pentru tinerii adulţi organizată de Sistemul Educaţional al Bisericii, 4
febr. 2007], p. 1; lds.org/broadcasts).

Pe măsură ce studiaţi Ioan 4, căutaţi ce fel de apă este esenţială spiritului vostru şi
unde puteţi găsi această resursă preţioasă.

Din Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 4:1-4 (în Ghid pentru scripturi),
învăţăm că atât Isus, cât şi ucenicii Săi au botezat.

Isus a plecat din Iudea şi a călătorit spre Galilea. Citiţi Ioan 4:4 şi aflaţi prin ce zonă
a trecut El când a călătorit spre Galilea.

Uitaţi-vă la Hărţi şi fotografii din Biblie, nr. 11, „Pământul Sfânt în timpul Noului
Testament”, şi localizaţi Iudea, Samaria şi Galilea.
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În mod normal, iudeii preferau să ocolească Samaria în loc să treacă prin această
regiune din cauza ostilităţii dintre iudei şi samariteni (vezi Ghid pentru scripturi,
„Samariteni”). Isus a ales să călătorească prin Samaria în loc să ocolească această
regiune.
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Citiţi Ioan 4:5-9 şi aflaţi ce s-a întâmplat când Isus S-a oprit la o fântână aproape de
oraşul Sihar, în Samaria. Expresia „ceasul al şaselea”, din versetul 6, înseamnă că
era în jurul prânzului. Observaţi surprinderea femeii când Isus i-a cerut apă.

Citiţi Ioan 4:10-12 şi aflaţi ce a spus Isus ca răspuns la întrebarea femeii.

Ce i-a oferit?

Când Salvatorul a folosit expresia
„darul lui Dumnezeu” în versetul 10, El
a vorbit despre El în calitatea Lui de
Salvator al lumii şi izvor al apei vii.

Citiţi Ioan 4:13-14 şi aflaţi ce a spus Isus
despre apa pe care o oferea.

Pentru a înţelege mai bine ce reprezintă apa vie, citiţi următoarea declaraţie a
vârstnicului Bednar: „Apa vie la care se face referire în acest fragment este o
reprezentare a Domnului Isus Hristos şi a Evangheliei Sale. Şi, aşa cum apa este
necesară pentru a susţine viaţa fizică, tot aşa Salvatorul şi doctrinele, principiile şi
rânduielile Sale sunt esenţiale pentru viaţa veşnică. Dumneavoastră şi cu mine
avem nevoie de apa Sa vie şi de mari rezerve din ea, în fiecare zi, pentru a ne

susţine continua creştere şi dezvoltare spirituală” („Un rezervor de apă vie”, p. 1).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, desenaţi un pahar cu apă şi
denumiţi-l: Salvatorul şi Evanghelia Sa. Apoi, scrieţi de ce este apa

un simbol corespunzător pentru Salvator şi Evanghelia Sa.

Având acest simbol în minte, citiţi, din nou, Ioan 4:14, şi gândiţi-vă ce principiu
putem învăţa despre Salvator şi Evanghelia Sa.

Un principiu pe care îl putem identifica din acest verset este acela că, dacă venim
la Isus Hristos şi trăim cu sârguinţă conform Evangheliei Sale, atunci vom
primi viaţă veşnică. Puteţi scrie acest principiu pe marginea scripturilor voastre.

Citiţi Ioan 4:15-18 şi aflaţi ce I-a cerut femeia lui Isus şi cum a răspuns Salvatorul.
Gândiţi-vă la modul în care această femeie avea nevoie de apa oferită de Salvator.

Răspunsul lui Isus a indicat faptul că El ştia situaţia acestei femei.

Ce gânduri sau sentimente ar fi putut avea această femeie când Isus i-a dezvăluit
detalii despre ea pe care un străin nu le-ar fi ştiut?

Un adevăr pe care îl putem învăţa din aceste versete este că Isus Hristos ne
cunoaşte păcatele şi ne oferă Evanghelia Sa pentru a ne ajuta să le biruim. De
ce este important să ştim şi să înţelegem acest adevăr?

Citiţi Ioan 4:19-20 şi aflaţi ce I-a spus femeia lui Isus demonstrând astfel că
percepţia ei cu privire la El se schimba.

În Samaria, există un munte numit Muntele Gerizim. Cu secole înainte de slujirea
din viaţa muritoare a Salvatorului, samaritenii construiseră un templu acolo pentru
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a preaslăvi. Totuşi, spre deosebire de iudei, samaritenii nu aveau autoritatea preoţiei
pentru a înfăptui rânduieli şi au respins multe dintre învăţăturile profeţilor lui
Dumnezeu.

Citiţi Ioan 4:21-24 şi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 4:26 (în Ghid pentru
scripturi ) şi aflaţi ce i-a propovăduit Isus femeii cu privire la modul de a-L preaslăvi
pe Dumnezeu.

Potrivit Traducerii Bibliei de Joseph Smith, ce binecuvântări primim dacă Îl
preaslăvim pe Dumnezeu în „spirit şi în adevăr”?

Din aceste versete, învăţăm că, dacă Îl preaslăvim pe Tatăl în spirit şi în adevăr,
El ne va binecuvânta cu Spiritul Său.

În timp ce citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Bruce R. McConkie, din
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, căutaţi şi marcaţi ce înseamnă să-L
preaslăvim pe Tatăl în spirit şi în adevăr:

„Scopul nostru este să-L preaslăvim pe Dumnezeul adevărat şi viu şi să facem
acest lucru prin puterea Spiritului şi în modul rânduit de El. Preaslăvirea
acceptată a Dumnezeului celui adevărat duce la salvare; devotamentul oferit
dumnezeilor falşi şi care nu are o temelie clădită pe adevăr etern nu aduce o
astfel de asigurare.

Cunoaşterea adevărului este esenţială pentru preaslăvirea adevărată …

Preaslăvirea adevărată şi perfectă constă în faptul de a urma paşii Fiului lui Dumnezeu; constă în
ţinerea poruncilor şi supunerea faţă de voia Tatălui în aşa măsură încât avansăm, din har în har,
până când suntem slăviţi în Hristos aşa cum El este în Tatăl Său. Înseamnă mult mai mult decât
faptul de a ne ruga, de a rosti cuvântări şi de a cânta imnuri. Înseamnă să trăim, să facem şi să
ne supunem. Înseamnă să trăim asemenea vieţii marelui Exemplu [Isus Hristos]” („How to
Worship”, Ensign, dec. 1971, p. 129-130).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Când a fost Spiritul invitat să vă ajute în viaţa voastră datorită faptul că L-aţi
preaslăvit pe Tatăl Ceresc?

b. Potrivit declaraţiei vârstnicului McConkie, ce puteţi face pentru a-L preaslăvi
mai bine pe Tatăl în spirit şi în adevăr? (Scrieţi un obiectiv cu privire la un
anumit lucru pe care îl puteţi face mai bine.)

Citiţi Ioan 4:25-26 şi aflaţi ce i-a dezvăluit Isus femeii despre El.

Citiţi Ioan 4:27-30 şi aflaţi ce a făcut femeia după ce a vorbit cu Salvatorul.

Ce lucru spus de ea indică faptul că ea dobândise o mărturie despre Isus Hristos?

Din această relatare, putem învăţa că, pe măsură ce dobândim o mărturie despre
Isus Hristos, suntem cuprinşi de dorinţa de a o împărtăşi altora.

În Ioan 4:31-37, citim că ucenicii lui Isus s-au întors cu mâncare. Când L-au rugat
să mănânce, El i-a învăţat că El era ţinut în viaţă nu de faptul de a mânca, ci de cel

UNITATEA 13:  Z IUA 3

270



de a înfăptui voia Tatălui Său. Apoi, El i-a invitat să vadă că existau multe ocazii de
a propovădui Evanghelia.

Citiţi Ioan 4:39-42 şi căutaţi efectul avut de mărturia femeii asupra oamenilor din
oraşul ei.

Potrivit celor relatate în Ioan 4:42, ce i-au spus oamenii femeii?

Ioan 4:43-54
Isus îl vindecă pe fiul unui slujbaş împărătesc
În Ioan 4:43-45, este consemnat faptul că Isus a plecat din Samaria şi a mers în
Galilea. Citiţi Ioan 4:46-54 şi aflaţi cine L-a întâlnit pe Isus şi ce binecuvântare a
dorit această persoană de la Isus.

Ţinând cont de ce a spus Isus în versetul 48, de ce a întârziat El oferirea
binecuvântării cerute de acest bărbat? Cum a demonstrat acest bărbat că nu avea
nevoie de un semn pentru a crede?

Din această relatare, învăţăm că, atunci când credem în Isus Hristos fără să
avem nevoie de semne, Domnul ne va oferi o confirmare a credinţei noastre.

Vârstnicul Bruce R. McConkie ne-a învăţat despre semnificaţia vindecării
slujbaşului împărătesc: „Acesta este primul miracol de vindecare relatat în
detaliu în Evanghelii. Cele înfăptuite la sărbătoarea Paştelui şi în întreaga Iudea
nu sunt descrise sau explicate. Acest miracol – al doilea înfăptuit în Cana –
adaugă o nouă dimensiune slujirii de vindecare înfăptuite de Isus pe care nu am
văzut-o până acum. De fapt, este un miracol dublu: unul care a vindecat corpul

fiului absent şi unul care a vindecat lipsa de credinţă şi a sădit sămânţa credinţei în inima tatălui
prezent” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 volume [1979-1981], 2:12).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce este important să credem în Isus Hristos fără să avem nevoie
de semne?

b. Cum ne confirmă Domnul credinţa atunci când ne exercităm credinţa în El?

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Ioan 4 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 13 ZIUA 4

Ioan 5-6
Introducere
Isus a participat la un ospăţ (cel mai probabil Paştele) în Ierusalim şi a vindecat un
om bolnav la scăldătoarea Betesda. El a descris, de asemenea, alţi martori care au
depus mărturie despre divinitatea Sa. După ce S-a întors în Galilea, El a hrănit, în
mod miraculos, o mulţime formată din peste 5.000 de oameni şi a propovăduit că El
este Pâinea vieţii.

Ioan 5:1-30
Isus vindecă un bărbat cu infirmităţi în ziua de sabat şi ne învaţă despre relaţia Sa
cu Tatăl
Gândiţi-vă la un moment în care voi sau cineva pe care îl cunoaşteţi aţi spart ceva
important sau valoros.

În calitate de copii ai Tatălui Ceresc, noi
toţi suntem importanţi şi avem o
valoare mare. Totuşi, din cauza
alegerilor noastre sau a încercărilor de
care avem parte, uneori, ne putem simţi
distruşi sau lipsiţi de valoare.

Care sunt unele moduri în care cineva
se poate simţi distrus din punct de
vedere spiritual, fizic sau emoţional?
____________________

Gândiţi-vă la un moment în care v-aţi
simţit aşa. În timp ce studiaţi Ioan
5:1-9, căutaţi un adevăr care vă poate
aduce alinare şi vă poate da speranţă
când vă simţiţi distruşi.

În Ioan 5:1 citim că, după ce Isus Hristos a slujit în Galilea, El S-a dus la Ierusalim
pentru a participa la un praznic al iudeilor, cel mai probabil Paştele. Când era în
Ierusalim, El S-a dus la o scăldătoare din apropierea templului.

Citiţi Ioan 5:2-4 şi aflaţi cine se aduna în jurul scăldătorii şi ce aşteptau aceştia.

Cuvintele bolnavi, orbi, şchiopi şi uscaţi din versetul 3 descriu persoane care erau
bolnave sau aveau vreo infirmitate. Este posibil ca un izvor să fi curs, ocazional, în
scăldătoare şi să determine apariţia de bule la suprafaţa apei (vezi Bible Dictionary,
„Bethesda”].)
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Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat: „Fără îndoială, scăldătoarea Betesda era un izvor de apă minerală a
cărui apă avea o oarecare putere de vindecare. Dar noţiunea conform căreia un
înger venea de sus şi tulbura apa, astfel încât prima persoană care intra după
aceasta era vindecată, era superstiţie pură. Vindecările miraculoase nu sunt
înfăptuite în astfel de moduri” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume

[1965-1973], 1:188).

Gândiţi-vă cum credeţi că era atmosfera la scăldătoare, cu atât de mulţi oameni
care sperau să fie vindecaţi dacă intrau primii în apă?

Citiţi Ioan 5:5-7 şi aflaţi pe cine a văzut Salvatorul zăcând lângă scăldătoare.

Ce sugerează aceste versete despre omul văzut de Salvator? De ce nu a putut
vreodată omul acela să fie primul care să intre în apă?

Citiţi Ioan 5:8-9 şi aflaţi cum a răspuns
Salvatorul acestui om.

Puteţi marca expresia „omul acela s-a
făcut sănătos”, în versetul 9. Această
vindecare a avut loc la scăldătoarea
Betesda. Cuvântul Betesda poate fi
tradus „casa milei” (Bible Dictionary,
„Bethesda”). Milă înseamnă
compasiune sau bunătate. Cea mai
mare faptă de milă realizată vreodată
este ispăşirea lui Isus Hristos.

De ce era Betesda un nume adecvat pentru acest loc, mai ales după ce Salvatorul l-a
vindecat pe acest bărbat?

În ce moduri putem fi noi toţi asemenea acelui bărbat de la marginea scăldătorii
Betesda? ____________________

Un adevăr pe care îl putem învăţa din vindecarea acestui om de către Salvator este
că, prin puterea şi mila lui Isus Hristos, noi toţi putem să fim vindecaţi.

Pentru a înţelege mai bine acest adevăr, citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului
Merrill J. Bateman, din Cei Şaptezeci, şi căutaţi moduri în care dânsul a spus că
Salvatorul vă poate vindeca: „Aşa cum bărbatul bolnav de la scăldătoarea
Betesda a avut nevoie de cineva mai puternic decât el pentru a fi vindecat (vezi
Ioan 5:1-9), tot aşa şi noi depindem de miracolele ispăşirii lui Hristos dacă vrem
ca sufletul nostru să fie vindecat de durere, tristeţe şi păcat… Prin Hristos, inimile

frânte sunt vindecate şi pacea înlocuieşte neliniştea şi tristeţea” („The Power to Heal from
Within”, Ensign, mai 1995, p. 13).

Este important să ne amintim că putem fi vindecaţi fie în această viaţă, fie în
următoarea, atunci când Domnul consideră de cuviinţă.
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1. Gândiţi-vă la momente în care aţi fost martori sau au simţit că
puterea, mila sau compasiunea lui Isus Hristos v-a ajutat, pe voi sau

pe altcineva, când v-aţi simţit distruşi din punct de vedere spiritual, fizic sau
emoţional. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi şi, apoi, completaţi
următoarea afirmaţie incompletă: Ştiu că Salvatorul este milos şi are compasiune,
deoarece…

În Ioan 5:10-30, citim că, mai târziu, Salvatorul l-a găsit pe om în templu şi l-a
sfătuit să nu mai păcătuiască. Când conducătorii iudei au aflat că omul fusese
vindecat de Isus în ziua de sabat, L-au persecutat pe Salvator şi au încercat să-L
omoare. Isus i-a învăţat pe conducătorii iudei că, vindecându-l pe acel om, făcuse
lucrarea Tatălui Ceresc. Apoi, Salvatorul a propovăduit despre relaţia Sa cu Tatăl. El
a propovăduit şi că cei din lumea spiritelor aveau să fie învăţaţi Evanghelia în
scurt timp.

Ioan 5:31-47
Isus a propovăduit despre numeroşi martori care depun mărturie despre
divinitatea Sa
Gândiţi-vă la un moment în care cineva v-a spus un lucru care a fost greu
de crezut.

Cum este întărită veridicitatea oricărei afirmaţii de existenţa mai multor martori?

Citiţi Ioan 5:31 şi aflaţi ce a spus Salvatorul despre propria mărturie cu privire la
relaţia Sa cu Tatăl Ceresc.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith clarifică Ioan 5:31-32:

„Dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea este adevărată.

Pentru că nu sunt singur, mai există cineva care depune mărturie despre Mine”
(Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 5:32-33).

Salvatorul îi învăţa pe iudei despre faptul că aveau alte mărturii în afară de a Lui.

Citiţi următoarele versete şi identificaţi alte mărturii despre divinitatea lui Isus:

Ioan 5:32-35; ____________________

Ioan 5:36; ____________________

Ioan 5:37-38; ____________________

Ioan 5:39; ____________________

Ioan 5:45-47. ____________________

În pofida faptului că aveau multe mărturii despre Isus Hristos, conducătorii iudei
nu au crezut în divinitatea lui Isus. Observaţi că, în Ioan 5: 39, vorbind despre
scripturi, Isus a spus: „Pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică”. „Mulţi iudei
din zilele lui Isus studiau scripturile crezând că prin studiu aveau să primească viaţă
veşnică… Salvatorul a încercat să corecteze această credinţă greşită învăţându-i că
scripturile, cărora iudeii le confereau cea mai mare autoritate, depuneau mărturie că
viaţa veşnică nu se dobândeşte din scripturi, ci urmându-L pe Isus Hristos. De
asemenea, iudeii nu au putut înţelege că scripturile sunt cuvintele lui Hristos şi că
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scopul lor este de a-i aduce pe oameni la Hristos, pentru că El este sursa supremă a
adevărului şi a vieţii (New Testament Student Manual [manual al Sistemului
Educaţional al Bisericii, 2014], p. 219-220).

Citiţi Ioan 5:40 şi aflaţi ce trebuiau să facă iudeii pentru a dobândi viaţă veşnică.

Deşi iudeii studiau scripturile, ce lucru care i-ar fi ajutat să primească viaţă veşnică
au refuzat să facă?

Ţinând cont de ceea ce aţi aflat din învăţăturile Salvatorului din Ioan 5:39-40
completaţi următorul principiu: Doar venind la ____________________ putem
primi viaţă veşnică.

Amintiţi-vă că viaţa veşnică include faptul de a deveni asemenea Tatălui Ceresc şi
de a trăi pentru totdeauna alături de membrii demni ai familiei noastre în prezenţa
Sa. Pentru a primi acest dar, trebuie să venim la Isus Hristos exercitând credinţă în
El, pocăindu-ne de păcate, primind rânduielile Evangheliei, respectându-ne
legămintele şi supunându-ne poruncilor Domnului.

Gândiţi-vă de ce este esenţial să venim la Isus Hristos pentru a primi viaţă veşnică.

2. Căutaţi mărturiile despre Isus Hristos pe care le-aţi enumerat mai
sus. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi în ce mod v-a

ajutat (sau v-ar putea ajuta) una dintre aceste mărturii despre Isus Hristos să
veniţi la El.

Cugetaţi asupra lucrurilor pe care le veţi face pentru a veni cu mai multă hotărâre la
Salvator, astfel încât să puteţi primi viaţă veşnică.

Puneţi în practică ceea ce învăţaţi
Preşedintele Marion G. Romney, din Prima Preşedinţie, ne-a învăţat: „Să învăţăm Evanghelia din
cuvântul scris… nu este suficient. Ea trebuie, de asemenea, să fie trăită… Nu putem învăţa pe
deplin despre Evanghelie dacă n-o punem în practică” („Records of Great Worth”, Ensign, sept.
1980, p. 4). În mai multe locuri, în această lecţie, sunteţi încurajaţi să puneţi în practică ceea ce
învăţaţi. Punerea în practică a ceea ce învăţaţi trebuie să fie o parte importantă din studiul vostru
al Evangheliei.

Ioan 6:1-59
Isus Hristos propovăduieşte faptul că El este Pâinea vieţii
În Ioan 6:1-13, citim că, după ce S-a întors în Galilea, Isus a hrănit, în mod
miraculos, o mulţime formată din peste 5.000 de oameni cu cinci pâini şi doi peşti
mici. (Aţi studiat acest eveniment în lecţiile despre Matei 14 şi Marcu 6.)

Citiţi Ioan 6:14-15 şi aflaţi ce voiau oamenii să facă după ce Isus i-a hrănit în mod
miraculos.

Pe vremea lui Isus, exista o tradiţie printre iudei conform căreia, atunci când Mesia
sau Împăratul lui Israel avea să vină, El avea să-i hrănească pe oameni cu pâine
din cer.

În Ioan 6:16-21, este consemnat faptul că Salvatorul i-a trimis pe ucenicii Săi să
traverseze Marea Galileii şi, apoi, noaptea târziu, când ucenicii se luptau să
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vâslească împotriva valurilor şi a vântului, Isus a mers pe apă pentru a li Se alătura.
Relatarea lui Ioan cu privire la acest eveniment subliniază faptul că, atunci când
ucenicii au „[vrut]” să-L primească pe Isus în corabia lor, ei au sosit „îndată” (Ioan
6:21) la destinaţie. Atunci când suntem dornici să-L primim pe Salvator şi să
acceptăm învăţăturile Sale, El ne poate îndruma în siguranţă printre problemele din
viaţa muritoare.

În Ioan 6:22-59, este consemnat faptul că mulţi dintre oamenii pe care Isus i-a
hrănit în mod miraculos s-au dus la Capernaum pentru a-L căuta, dorind să
primească mai multă pâine. Unii oameni cârteau împotriva Salvatorului, deoarece
El propovăduia că este pâinea care S-a coborât din cer. Isus a propovăduit că El este
Pâinea vieţii şi că, dacă oamenii vin la El şi acceptă învăţăturile şi ispăşirea Sa, vor
primi viaţă veşnică.

Ioan 6:60-71
Petru depune mărturie că Isus are cuvintele vieţii veşnice
Gândiţi-vă la un moment în care aţi avut de ales între a continua să faceţi ceva
dificil sau a renunţa.

După ce Isus a propovăduit că El este
Pâinea vieţii, unii dintre ucenicii Săi
s-au confruntat cu hotărârea de a
continua sau nu să-L urmeze. Citiţi
Ioan 6:60, 66 şi aflaţi reacţia multora
dintre ucenicii lui Isus la
învăţăturile Sale.

Expresia „vorbirea aceasta este prea de
tot”, din versetul 60, înseamnă că
aceştia considerau că învăţăturile lui
Isus ar fi prea greu de urmat.

Care dintre învăţăturile lui Isus Hristos pot fi dificil de urmat pentru unii oameni
din zilele noastre? (Dacă este necesar, căutaţi, în Pentru întărirea tineretului,
învăţături care pot fi o încercare pentru unii tineri.) ____________________

Citiţi Ioan 6:67-69 şi găsiţi întrebarea adresată de Isus apostolilor Săi şi răspunsul
lui Petru la acea întrebare.

Un adevăr pe care îl putem învăţa din răspunsul lui Petru este că o mărturie fermă
despre Isus Hristos ne va ajuta să rămânem credincioşi în momente în care
poate fi dificil să-L urmăm pe Salvator sau să trăim conform învăţăturilor
Sale. Puteţi scrie acest adevăr în scripturile voastre, lângă Ioan 6:67-69.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum v-a ajutat, pe voi
sau pe cineva pe care-l cunoaşteţi, faptul de a avea o mărturie fermă

despre Salvator să rămâneţi credincioşi, chiar şi atunci când învăţăturile
Evangheliei au părut greu de urmat.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Ioan 5-6 şi am încheiat această lecţie în data de (data).
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Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 14 ZIUA 1

Ioan 7
Introducere
Isus a participat la sărbătoarea corturilor în Ierusalim şi i-a învăţat pe oamenii de la
templu cum puteau primi o mărturie despre faptul că învăţăturile Sale veneau de la
Dumnezeu Tatăl. Deoarece oamenii se certau cu privire la identitatea Sa, Isus a
folosit exemple cu apă şi lumină pentru a depune mărturie despre divinitatea Sa.
De asemenea, El i-a învăţat despre Duhul Sfânt.

Ioan 7:1-13
Isus participă la sărbătoarea corturilor
V-aţi întrebat vreodată dacă Isus a avut fraţi şi surori?

Potrivit celor relatate în scripturi, Iosif şi Maria au avut copii după naşterea lui Isus,
iar aceştia au fost crescuţi în acelaşi loc cu El. Totuşi, deoarece Isus Hristos era fiul
Mariei şi al lui Dumnezeu Tatăl, nu al lui Iosif, aceste persoane erau fraţii şi surorile
vitrege ale Lui (vezi Matei 13:55-56; Marcu 6:3).

Gândiţi-vă cum v-aţi fi simţit dacă aţi fi crescut în aceeaşi casă cu Isus.

Consideraţi că ar fi fost mai uşor să credeţi în El dacă aţi fi crescut cu El? De ce da
sau de ce nu? ____________________

În Ioan 7, învăţăm despre cum Îl vedeau pe Isus unii dintre „fraţii Lui” (Ioan 7:3, 5).
Cuvântul fraţi, din acest fragment, se referă, probabil, la fraţii vitregi ai lui Isus, deşi
poate include şi alte rude apropiate.

Citiţi Ioan 7:1-5 şi aflaţi ce a consemnat Ioan despre fraţii lui Isus.

Gândiţi-vă la următoarea declaraţie a vârstnicului Bruce R. McConkie, din
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„O mărturie cu privire la divinitatea lui Hristos şi a puterii de salvare a
Evangheliei Sale nu poate fi obţinută automat prin intermediul relaţiilor de
familie. Ea este dobândită doar prin supunere personală faţă de acele legi eterne
pe care se bazează …

Se face deseori referire la fiii lui Iosif şi ai Mariei ca fiind «fraţii» lui Isus… Deşi
au fost crescuţi în aceeaşi casă şi au avut parte de aceeaşi iubire [şi atenţie] din

partea lui Iosif şi a Mariei, deşi cunoşteau învăţăturile, slujirea şi miracolele lui Isus, aceste rude
apropiate ale Sale nu reuşiseră încă să-L accepte drept Mesia.” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 volume [1965-1973], 1:437).

Gândiţi-vă la următoarea întrebare: Cum este posibil ca unii dintre membrii familiei
lui Isus să nu creadă încă în El, deşi cunoşteau învăţăturile şi miracolele Sale?

După ce a observat că, în perioada evenimentelor care au fost consemnate în Ioan 7, fraţii lui Isus
„nu reuşiseră încă să-L accepte drept Mesia”, vârstnicul McConkie a explicat: „Totuşi, se pare că
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toţi aceştia s-au convertit mai târziu (Faptele apostolilor 1:14); unul dintre ei, identificat de către
Pavel drept «Iacov, fratele Domnului» (Galateni 1:19), a slujit în calitate de apostol; şi altul, Iuda,
care a spus despre sine că este «Iuda… fratele lui Iacov» (Iuda 1), a scris epistola lui Iuda”
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:437).

În Ioan 7, sunt consemnate evenimente care au avut loc în timpul sărbătorii
corturilor, în Ierusalim (vezi Ioan 7:2). În timpul sărbătorii, „considerată de [iudei]
cea mai măreaţă şi mai plină de bucurie dintre toate” (Bible Dictionary, „Feasts”),
mulţi iudei călătoreau la Ierusalim pentru a sărbători binecuvântările oferite de
Dumnezeu copiilor lui Israel când aceştia au călătorit în pustiu, după ce au fost
eliberaţi din sclavia egiptenilor (vezi Leviticul 23:39-43). De asemenea, ei
sărbătoreau şi ofereau mulţumiri pentru recolta anuală de fructe şi cereale (vezi
Exodul 23:16). Această sărbătoarea dura opt zile.

Observaţi în Ioan 7:3-4 că fraţii lui Isus voiau ca El să meargă la sărbătoarea
corturilor în Ierusalim, spunând, se pare, că, dacă El era cu adevărat Mesia, trebuia
să meargă la Ierusalim şi să declare acest lucru tuturor oamenilor prezenţi acolo.

După cum este consemnat în Ioan 7:6-10, Isus S-a hotărât să-Şi întârzie plecarea la
sărbătoare, dar i-a îndemnat pe fraţii Săi să meargă. La câteva zile după începerea
sărbătorii, Isus a ajuns în secret – ştiind că unii dintre conducătorii iudei din
Ierusalim voiau să-L omoare, dar că vremea ca El să moară nu sosise încă.

Citiţi Ioan 7:11-13 şi aflaţi ce spuneau oamenii din Ierusalim despre Isus.

La fel ca în zilele lui Isus, astăzi există diverse opinii despre Isus Hristos. Unii
oameni ştiu şi depun mărturie că El este Fiul lui Dumnezeu şi Salvatorul întregii
omeniri. Unii cred că El a fost un mare învăţător sau profet. Totuşi, unii oameni nu
cred în divinitatea lui Isus Hristos şi în veridicitatea învăţăturilor Sale sau le este
teamă să Îl urmeze în mod deschis. Pe măsură ce continuaţi să studiaţi Ioan 7, aflaţi
cum puteţi şti că Isus Hristos este Salvatorul nostru şi că învăţăturile Sale sunt
adevărate.

Ioan 7:14-36
Isus Hristos îi învaţă pe iudei la templu
Templul era locul central al celebrărilor care aveau loc în timpul sărbătorii corturilor.
Citiţi Ioan 7:14-15 şi aflaţi ce a făcut Isus acolo. Puteţi marca, în scripturilor voastre,
reacţia oamenilor.

Iudeii erau uimiţi că Isus putea propovădui cu asemenea profunzime şi înţelepciune
fără „învăţătură” sau fără să fi fost instruit de rabinii iudei ori fără să meargă la
şcolile lor. Citiţi Ioan 7:16-18 şi căutaţi ce a spus Isus că puteau face oamenii pentru
a şti dacă doctrina sau învăţăturile Sale erau adevărate. Puteţi sublinia expresiile
care ne ajută să înţelegem cine I-a dat lui Isus doctrina pe care o propovăduia.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Cum poate şti cineva dacă doctrina lui Isus Hristos este cu adevărat de la
Dumnezeu?
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b. Din învăţăturile Domnului din templu, învăţăm că, dacă facem voia Tatălui
Ceresc, vom primi o mărturie cu privire la doctrina Sa. Explicaţi de ce
credeţi că acest principiu este adevărat.

Puneţi în practică ceea ce învăţaţi
După ce aţi identificat doctrinele şi principiile Evangheliei, sunteţi pregătiţi să acţionaţi şi să
faceţi ceva în legătură cu ele. Pe măsură ce acţionaţi potrivit lucrurilor pe care le-aţi învăţat, Îl
veţi simţi pe Duhul Sfânt confirmându-vă faptele. Pentru a vă ajuta să puneţi în practică
principiile pe care le învăţaţi, adresaţi întrebări precum următoarele: Ce vrea Domnul să fac cu
această cunoaştere? Ce îndemnuri spirituale am primit care să mă ajute să progresez? Ce
schimbare în bine poate aduce acest principiu în viaţa mea? Ce pot începe sau înceta să fac acum
pentru a-mi trăi viaţa conform acestui adevăr?”

Preşedintele James E. Faust, din Prima Preşedinţie, a spus: „Dobândim o mărturie
despre principiile Evangheliei încercând, fiind supuşi, să trăim conform acestora.
Salvatorul a spus: «Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă
învăţătura este de la Dumnezeu» [Ioan 7:17]. O mărturie despre eficienţa
rugăciunii rezultă prin rugăciune spusă cu umilinţă şi sinceritate. O mărturie
despre zeciuială rezultă prin plata zeciuielii” („Cred, Doamne! Ajută necredinţei

mele!”, Ensign sau Liahona, nov. 2003, p. 22).

Ce ne-a învăţat preşedintele Faust că trebuie să facem pentru a dobândi o mărturie
despre principiile Evangheliei? ____________________

Amintiţi-vă că unii dintre fraţii lui Isus nu credeau că El era Mesia cel promis, dar,
mai târziu, au dobândit o mărturie şi s-au convertit. Cum i-ar fi putut ajuta
principiul de mai sus pe acei membri ai familiei să dobândească o mărturie despre
Isus Hristos şi învăţăturile Sale?

După ce a citat Ioan 7:17, sora Bonnie L. Oscarson, preşedinta generală a
Tinerelor Fete, ne-a învăţat: „Uneori încercăm să facem lucrurile invers. De
exemplu, putem aborda lucrurile în felul următor: voi trăi bucuros conform legii
zeciuielii, dar, mai întâi, trebuie să ştiu dacă este adevărată. Probabil că ne şi
rugăm pentru a dobândi o mărturie despre legea zeciuielii şi sperăm că Domnul
ne va binecuvânta cu acea mărturie înainte ca noi să fi completat vreodată o

chitanţă de zeciuială. Lucrurile nu funcţionează aşa. Domnul Se aşteaptă ca noi să ne exercităm
credinţa. Este necesar să plătim în mod consecvent o zeciuială integrală şi onestă pentru a
dobândi o mărturie despre zeciuială. Acelaşi model se aplică tuturor principiilor Evangheliei,
indiferent dacă este vorba despre legea castităţii, principiul decenţei, Cuvântul de înţelepciune
sau legea postului” („Fiţi convertiţi”, Ensign sau Liahona, nov. 2013, p. 77).

Pentru una dintre următoarele două teme sau pentru amândouă, dacă ceea ce
sunteţi inspiraţi să scrieţi este prea personal, puteţi scrie răspunsul în jurnalul
personal sau pe o foaie de hârtie separată şi să consemnaţi, în jurnalul pentru
studiul scripturilor, că aţi finalizat tema.
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2. Completaţi următoarea afirmaţie în jurnalul pentru studiul
scripturilor scriind despre o poruncă sau un principiu al Evangheliei

despre care aţi ajuns să ştiţi că este adevărată sau adevărat prin eforturile
voastre de a trăi conform acesteia sau acestuia: Ştiu ____________________ este
adevărat deoarece, pe măsură ce am trăit conform acestui principiu, am
____________________. Puteţi împărtăşi ceea ce aţi scris unei persoane despre
care consideraţi că va progresa ascultând mărturia voastră.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un adevăr, o poruncă
sau o învăţătură a Evangheliei despre care doriţi să primiţi o

mărturie mai puternică. Apoi, scrieţi ce veţi face pentru a primi o mărturie mai
mare despre acel adevăr, acea poruncă sau acea învăţătură punând în practică
principiul pe care l-aţi învăţat din Ioan 7:17.

În Ioan 7:19-36, este explicat faptul că Isus i-a mustrat pe conducătorii iudei,
deoarece respingeau învăţăturile şi miracolele Sale şi căutau să-L omoare. Aceste
versete relatează, de asemenea, că mulţi oameni se întrebau dacă El era Mesia şi că
preoţii cei mai de seamă şi fariseii au trimis aprozi să-L prindă.

Ioan 7:37-53
Isus Hristos propovăduieşte despre darul Duhului Sfânt
Gândiţi-vă la un moment în care v-a fost sete. Imaginaţi-vă că ţineţi în mână un
pahar gol. V-ar potoli setea acest pahar gol? De ce altceva aţi mai avea nevoie?

Faceţi-vă puţin timp şi beţi puţină apă. În timp ce faceţi acest lucru, gândiţi-vă cât
de importantă este apa în viaţa voastră. Puteţi spune o rugăciune de recunoştinţă
Tatălui Ceresc pentru că v-a oferit apă vouă şi familiei voastre.

Ţara lui Israel nu avea o rezervă mare de apă proaspătă pentru a satisface nevoile
oamenilor. Viaţa putea fi susţinută doar de ploile care permiteau umplerea
proviziilor de apă. Vârstnicul Bruce R. McConkie a explicat cum făcea apa parte
„dintr-unul dintre cele mai solemne şi dramatice momente ale preaslăvirii iudeilor”
în timpul sărbătorii care avea loc:

„În fiecare dintre cele opt zile ale sărbătorii corturilor… era obiceiul ca preotul,
ca parte a slujirii în templu, să ia apă în vase [ulcioare] de aur din izvorul
Siloamului, care curgea sub muntele templului, şi s-o verse pe altar. Apoi, erau
cântate cuvintele lui Isaia: «Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii»
(Isaia 12:3). Şi tocmai în timpul acestui climax religios, Isus a intervenit şi a oferit
înghiţituri de împrospătare vie, care puteau îndeplini cele mai adânci pofte

spirituale ale unui suflet însetat” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:446).

Citiţi Ioan 7:37-39 şi aflaţi ce le-a oferit Salvatorul oamenilor.

În Traducerea Bibliei de Joseph Smith pentru Ioan 7:39 se afirmă că „Duhul Sfânt
le-a fost promis celor care credeau, după aceea Isus a fost slăvit” (Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, Ioan 7:39; caractere cursive adăugate).
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Expresia „din inima lui” (Ioan 7:38) sugerează faptul că apa vie va curge din
interiorul celui care crede, nu dintr-o sursă exterioară acestuia. Puteţi marca, în Ioan
7:39, ce reprezintă apa vie.

În Bible Dictionary, se explică: „Dintr-un motiv care nu este explicat pe deplin în scripturi, Duhul
Sfânt nu acţiona în plenitudinea Sa printre iudei în timpul vieţii muritoare a lui Isus (Ioan 7:39;
16:7). Afirmaţiile referitoare la faptul că Duhul Sfânt avea să vină după ce Isus învia au legătură
doar cu acea dispensaţie, deoarece este foarte clar că Duhul Sfânt a acţionat în dispensaţiile
anterioare. Mai mult, se face referire doar la faptul că darul Duhului Sfânt nu era prezent, din
moment ce puterea Sa acţiona în timpul slujirii lui Ioan Botezătorul şi a lui Isus, altfel, nimeni nu
ar fi primit o mărturie despre adevărurile pe care le propovăduiau aceşti bărbaţi (Matei 16:16-17;
vezi, de asemenea, 1 Corinteni 12:3)” (Bible Dictionary, „Holy Ghost”).

Ţinând cont de învăţăturile Salvatorului din Ioan 7:37-39, învăţăm că, dacă venim
la Isus Hristos şi credem în El, atunci vom fi plini de Duhul Sfânt. Cei care
sunt plini de Duhul Sfânt îi pot influenţa pe alţii în bine.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, descrieţi un moment în care
aţi fost influenţaţi (sau aţi fost plini) de Duhul Sfânt şi, prin urmare,

aţi putut influenţa pe cineva în bine.

În Ioan 7:40-53, citim că fariseii au dorit din nou ca Isus să fie prins. Aprozii, care au
fost trimişi să-L prindă, L-au auzit pe Isus predicând. Ei s-au întors fără să-L
prindă şi le-au spus fariseilor că nu au mai auzit niciodată pe cineva predicând aşa
cum o făcea Salvatorul, lucru care i-a înfuriat pe farisei. Nicodim, fariseul care a
venit la Salvator noaptea (vezi Ioan 3:1-2), le-a reamintit colegilor săi, fariseii, şi
preoţilor celor mai de seamă că propria lege nu permitea ca o persoană să fie
condamnată până nu i se oferea ocazia să vorbească.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 14 ZIUA 2

Ioan 8
Introducere
Când Salvatorul era în Ierusalim la sărbătoarea corturilor, câţiva cărturari şi farisei
au adus la El o femeie vinovată de preacurvie şi au întrebat dacă trebuia să fie ucisă
cu pietre, conform legii lui Moise. El a zădărnicit planurile acuzatorilor şi a dat
dovadă de milă faţă de femeie. Isus a declarat, de asemenea, că Tatăl depune
mărturie despre El şi a propovăduit despre eliberarea de păcate. Când Isus Hristos a
declarat că El este marele Iehova, fariseii au încercat să-L omoare cu pietre.

Ioan 8:1-11
O femeie prinsă în preacurvie este adusă înaintea Salvatorului
Cărturarii şi fariseii doreau să-L discrediteze pe Isus în faţa oamenilor şi să găsească
un motiv pentru a-L acuza, deoarece voiau să-L prindă şi să-L omoare (vezi Ioan
7:1, 32).

Citiţi Ioan 8:2-5 şi aflaţi ce făceau cărturarii şi fariseii în timp ce Isus propovăduia în
templul din Ierusalim.

Potrivit celor relatate în Ioan 8:6, de ce au adus-o cărturarii şi fariseii pe femeia
vinovată de preacurvie la Isus?

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat
în ce mod ar fi putut folosi cărturarii şi fariseii acest eveniment drept motiv pentru
a-L acuza pe Isus:

„În timpul lui Isus… nu se mai condamna la moarte pentru preacurvie.
Într-adevăr, nicio pedeapsă cu moartea nu putea fi dată fără permisiunea şi
acordul conducătorilor romani şi, în cazul preacurviei, legea de la Roma nu
impunea moartea.

Aducând-o pe femeia prinsă în preacurvie, cărturarii şi fariseii Îi întindeau
Învăţătorului următoarea cursă: (1) dacă era de acord cu Moise că femeia trebuia

ucisă cu pietre, atunci (a) ar fi trezit mânia oamenilor, în general, părând că susţine reinstituirea
unei pedepse care nu mai era susţinută de oameni şi (b) ar fi mers împotriva legii civice
recomandând ceea ce Roma interzicea; (2) dacă nu era de acord cu Moise şi susţinea altă
pedeapsă decât cea de uciderea cu pietre, ar fi fost acuzat că denaturează legea şi că susţine
lipsa de respect şi îndepărtarea de la practicile sfinte din trecut” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 volume [1965-1973], 1:450-451).

În loc să le răspundă, Salvatorul „S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ”
(Ioan 8:6).
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Citiţi Ioan 8:7-8 şi aflaţi cum a răspuns
Salvatorul cărturarilor şi fariseilor.

La ce credeţi că s-au gândit sau cum
credeţi că s-au simţit cărturarii şi fariseii
când au auzit răspunsul lui Isus?
____________________

După ce au auzit răspunsul
Salvatorului, cei care o acuzau pe
femeie s-au simţi vinovaţi şi au plecat
fără s-o pedepsească pe aceasta (vezi
Ioan 8:9).

Ce sentimente credeţi că a avut această
femeie atunci când păcatul ei a fost
dezvăluit înaintea lui Isus şi a unei
mulţimi mari de oameni? Citiţi Ioan
8:10-11 şi aflaţi ce i-a spus Salvatorul
femeii după ce au plecat toţi oamenii.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith pentru Ioan 8:11 adaugă: „Şi femeia L-a slăvit
pe Dumnezeu din acel moment şi a crezut în numele Său” (Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, Ioan 8:11).

Salvatorul nu a condamnat păcatul acestei femeie, dar i-a spus: „Du-te şi să nu mai
păcătuieşti” (Ioan 8:11). Din versetul 11, învăţăm următorul adevăr: Salvatorul dă
dovadă de milă faţă de noi oferindu-ne ocazii de a ne pocăi. Gândiţi-vă cum
poate această relatare să vă mărească încrederea că Isus Hristos este milos şi bun şi
doreşte să-i ierte pe cei care se pocăiesc cu adevărat.

Ioan 8:12-30
Isus ne învaţă că Tatăl Său depune mărturie despre El
Imaginaţi-vă un obiect decorativ. Apoi, închideţi ochii şi, pe o foaie de hârtie,
încercaţi să schiţaţi un desen simplu al obiectului fără să vă uitaţi.

Care este diferenţa dintre desenul vostru şi ceea ce v-aţi imaginat?

În afară desenului, ce alte lucruri puteţi face mai bine când puteţi vedea ceea
ce faceţi?

În timpul sărbătorii corturilor, patru mari candelabre de aur (numite şi menorahuri
sau sfeşnice) iluminau curtea templului în timpul dansurilor şi al altor festivităţi
care se desfăşurau noaptea târziu şi dimineaţa devreme. Aceste candelabre de aur
nu ofereau doar lumină pentru festivităţi, ci simbolizau şi faptul că Israel avea să fie
o lumină pentru cei care mergeau în întuneric.

Citiţi Ioan 8:12 şi aflaţi ce a spus Isus despre Sine în timp ce propovăduia în templu,
aproape de locul unde erau candelabrele. Puteţi marca ceea ce aflaţi.

Din aceste versete, învăţăm că Isus Hristos este Lumina lumii.
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Menorahuri mari iluminau curtea templului în
timpul sărbătorii corturilor.

Completaţi următorul principiu ţinând
cont de ceea ce putem învăţa din
învăţăturile Salvatorului din Ioan 8:12:
Dacă Îl urmăm pe Salvator, vom
____________________

1. În jurnalul pentru
studiul scripturilor,

răspundeţi la următoarea întrebare:
Cum simţiţi că vă ajută Salvatorul să
evitaţi să umblaţi în întuneric
spiritual?

Numeroase profeţii din Vechiul
Testament indică faptul că Mesia avea
să fie o lumină pentru toate neamurile
(vezi, de exemplu, Isaia 49:6; 60:1-3).
Prin urmare, declarând că El este
Lumina lumii, Isus a spus că El
este Mesia.

Fariseii L-au condamnat pe Isus pentru
că depunea mărturie despre Sine (vezi Ioan 8:13). Isus a declarat că atât El, cât şi
Tatăl Său depun mărturie că Salvatorul este Fiul lui Dumnezeu (vezi Ioan 8:14-18).

Citiţi Ioan 8:19 şi aflaţi ce a spus Salvatorul despre cunoaşterea fariseilor cu privire
la Tatăl Ceresc.

Din versetul 19, învăţăm următorul principiu: Pe măsură ce învăţăm despre Isus
Hristos, ajungem să-L cunoaştem pe Tatăl.

Vârstnicul Jeffrey R.Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a învăţat
despre cum ajungem să-L cunoaştem pe Tatăl Ceresc pe măsură ce învăţăm despre
Fiul Său, Isus Hristos:

„În tot ceea ce a venit Isus să spună şi să facă, inclusiv şi mai ales în suferinţa şi
jertfa Sa ispăşitoare, El ne arăta cine şi cum este Dumnezeu, Tatăl nostru Etern,
cât de devotat este faţă de copiii Săi în fiecare perioadă şi naţiune. Prin cuvânt şi
faptă, Isus încerca să ne dezvăluie în mod personal adevărata natură a Tatălui
Său, Tatăl nostru Ceresc …

Aşadar, hrănirea celor flămânzi, vindecarea celor bolnavi, mustrarea ipocriţilor,
îndemnul la credinţă – toate acestea au fost modul în care Hristos ne arăta felul în care este
Tatăl, «milos şi îngăduitor, încet la mânie, îndelung răbdător şi plin de generozitate» [Lectures on
Faith (1985), p. 42]” („Măreţia lui Dumnezeu”, Ensign sau Liahona, nov. 2003, p. 70, 72).

În Ioan 8:21-30, citim că Salvatorul i-a avertizat pe farisei că, dacă nu credeau în El,
aveau să moară în păcatele lor. El a propovăduit, de asemenea, că nu face nimic de
la Sine; El face doar ce Îl învaţă Tatăl să facă.
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Ioan 8:31-36
Isus propovăduieşte despre eliberarea de păcate
Aţi fost vreodată restricţionaţi în vreun fel în a vă mişca, cum ar fi faptul de a fi fost
legaţi sau de a nu fi putut să ieşiţi dintr-un loc mic? Cum v-aţi simţit? Când studiaţi
această parte a lecţiei, căutaţi ce conduce spre restricţii spirituale şi ce conduce spre
libertate spirituală.

Citiţi Ioan 8:31-32 şi aflaţi ce a spus Salvatorul că trebuie să facem pentru a fi liberi.
Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat, completaţi fiecare spaţiu liber din următoarea
diagramă:

Vârstnicul Bruce R. McConkie a enumerat câteva dintre libertăţile de care ne
putem bucura dacă rămânem în cuvântul lui Hristos, devenim ucenicii Săi şi
ajungem să cunoaştem adevărul: „Liberi de puterea care duce la condamnare a
doctrinelor neadevărate, liberi de robia poftelor, liberi de cătuşele păcatului, liberi
de orice influenţă rea şi coruptă şi de orice putere restrictivă, liberi pentru a ne
îndrepta spre libertatea fără limite de care se bucură, în plenitudinea ei, doar

fiinţele exaltate” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:456-457).

Citiţi Ioan 8:33 şi aflaţi ce au crezut iudeii că avea să îi facă liberi.

Iudeii greşeau crezând că simplul fapt de a fi descendenţi ai lui Avraam şi
moştenitori ai legământului avraamic avea să îi facă liberi din punct de vedere
spiritual. Citiţi Ioan 8:34-36 şi aflaţi de ce anume a indicat Isus că trebuiau să fie
eliberaţi oamenii.

Din aceste versete învăţăm că, dacă păcătuim şi nu ne pocăim, atunci devenim
robi ai păcatului. Ce credeţi că înseamnă să fii „rob al păcatului” (Ioan 8:34)?
Cuvântul tradus aici drept rob poate fi tradus şi sclav.

Studiaţi următoarea diagramă:
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Unii oameni, în ziua de azi, sunt confuzi crezând că faptul de a urma cuvântul lui
Hristos îi restricţionează, în timp ce a duce un stil de viaţă lumesc îi face liberi.
Vârstnicul D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat că adevărul stă în contrariul acestei idei:

„Cedarea în faţa ispitelor [lui Satana] ne conduce către un drum care oferă din ce
în ce mai puţine variante din care să alegem până nu mai rămâne niciuna şi la
dependenţe care ne lasă fără puterea de a ne opune …

Lumea… [consideră] că supunerea faţă de legile şi poruncile lui Dumnezeu
înseamnă «[subjugare]» (Alma 30:24, 27). În ce mod ne fac liberi supunerea şi
adevărul? Ne putem gândi, cu uşurinţă, la câteva moduri practice în care

adevărul ne dă capacitatea de a face lucruri pe care, în alte circumstanţe, nu le-am putea face
sau să evităm dezastre prin care, altfel, ar trebui să trecem …

Se îndoieşte cineva că, datorită faptului că Dumnezeu are toată lumina şi tot adevărul, El nu ar
avea libertatea supremă de a fi cine doreşte şi a face ce doreşte?

Şi în cazul nostru, pe măsură ce înţelegerea noastră cu privire la doctrina şi principiile Evangheliei
creşte, libertatea noastră de a alege se extinde. În primul rând, avem mai multe opţiuni din care
putem alege şi putem realiza mai multe şi primi mai multe binecuvântări, deoarece avem mai
multe legi cărora ne putem supune. Gândiţi-vă la o scară – fiecare nouă lege sau poruncă pe care
o învăţăm este precum o altă treaptă pe scară, care ne ajută să urcăm mai sus. În al doilea rând,
având mai multă înţelegere, putem lua mai multe hotărâri înţelepte, deoarece vedem mai clar nu
doar alternativele, ci şi posibilele lor rezultate” („Moral Agency”, Ensign, iun. 2009, p. 49-51).

2. Căutaţi, în broşura Pentru întărirea tineretului, exemple cu privire la
modul în care supunerea faţă de porunci şi standarde ne conduce

spre libertate şi în ce mod nesupunerea ne conduce spre robie. Alegeţi un
standard din broşură şi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, desenaţi şi
completaţi următorul tabel:
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Standard din broşura Pentru întărirea tineretului:

În ce moduri ne aduce libertate faptul de a
trăi potrivit acestui standard?

În ce moduri ne duce în robie faptul de a nu
trăi potrivit acestui standard?

3. De care dintre libertăţile promise în Pentru întărirea tineretului aţi
avut parte pentru că v-aţi supus poruncilor şi standardelor? În

jurnalul pentru studiul scripturilor, consemnaţi cel puţin un mod concret în care
veţi căuta să fiţi liberi trăind în acord cu învăţăturile Salvatorului.

Ioan 8:37-59
Isus depune mărturie despre caracterul Său divin
Gândiţi-vă la cineva pe care-l cunoaşteţi şi care seamănă foarte mult cu tatăl său.
Gândiţi-vă la cineva care este foarte diferit de tatăl său.

În Ioan 8:37-50, este consemnat faptul că Isus Hristos le-a spus iudeilor
necredincioşi că, deşi El rostea cuvintele Tatălui Său, ei făceau faptele tatălui lor.
Pentru a se apăra, iudeii au spus că tatăl lor este Avraam. Apoi, Salvatorul i-a
învăţat că cei care sunt copiii lui Avraam „[ar] face faptele lui Avraam” (Ioan 8:39) şi
nu ar căuta niciodată să omoare pe cineva care îi învaţă adevărul. Isus le-a spus
acestor iudei (fariseilor) că tatăl lor era diavolul. El a explicat că cei care primesc
cuvântul lui Dumnezeu sunt din Dumnezeu. Mânioşi, iudeii necredincioşi au
afirmat că Isus este samaritean (pe care iudeii îi considerau cei mai neînsemnaţi
oameni) şi că era posedat de diavol.

Citiţi Ioan 8:51-53 şi aflaţi ce L-au întrebat, apoi, aceşti iudei pe Salvator.

Citiţi Ioan 8:56-58 şi aflaţi răspunsul pe care Isus l-a dat întrebării fariseilor.
Remarcaţi că expresia „Sunt Eu”, din Ioan 8:58 , este la fel numele pe care
Dumnezeu l-a folosit pentru Sine în vremurile Vechiului Testament – „Eu sunt”
(vezi Exodul 3:14). ( „SUNT EU sau EU SUNT” înseamnă Iehova.)

Expresia „SUNT EU” este importantă, deoarece îl identifică pe Iehova, numele
după care iudeii Îl recunoşteau pe Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov în perioada
Vechiului Testament. Numindu-Se „sunt Eu”, Isus declara că este Dumnezeul din
Vechiul Testament. Puteţi scrie următoarea doctrină pe marginea scripturilor
voastre, lângă Ioan 8:58: Isus Hristos este Iehova, Dumnezeul din Vechiul
Testament.

De ce credeţi că este important să ştim că Isus Hristos este Iehova, Dumnezeul din
Vechiul Testament? ____________________

Citiţi Ioan 8:59 şi aflaţi cum au reacţionat aceşti iudei la declaraţia Salvatorului că El
este Iehova.

Iudeii au luat pietre cu intenţia de a-L omorî pe Isus, crezând că hulea
identificându-Se drept Iehova.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:
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Am studiat Ioan 8 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

Răspunsurile la diagramă în funcţie de Ioan 8:31-32: Dacă rămânem în cuvintele lui Isus Hristos, vom fi ucenicii Săi şi vom şti
adevărul, lucruri care ne vor face liberi.
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UNITATEA 14 ZIUA 3

Ioan 9
Introducere
Isus a vindecat un om care se născuse orb. Fariseii l-au interogat pe bărbat şi l-au
dat afară din sinagogă, deoarece refuzase să-L acuze pe Isus ca fiind păcătos pentru
că a vindecat în ziua de sabat. Salvatorul l-a căutat pe bărbat şi l-a întrebat ce crede,
iar el L-a preaslăvit pe Isus în calitatea Lui de Fiu al lui Dumnezeu.

Ioan 9:1-7
Isus vindecă un om care se născuse orb
Identificaţi câteva exemple de adversităţi de care au parte oamenii din jurul vostru
sau oamenii pe care îi vedeţi la ştirile locale. ____________________

Unii oameni se întreabă de ce permite Dumnezeu ca vieţile lor să fie afectate drastic
de adversităţi. În timp ce studiaţi Ioan 9:1-5, căutaţi un adevăr care ne pot ajuta să
înţelegem mai bine un motiv pentru care Dumnezeu permite ca vieţile noastre să
fie afectate de adversităţi.

Când era în Ierusalim, Isus a întâlnit un bărbat care avusese parte de adversitate de
când se născuse. Citiţi Ioan 9:1-2 şi aflaţi de ce adversitate avea parte acest bărbat.

Ce au întrebat ucenicii cu privire la cauza adversităţii de care avea parte acel om?

Mulţi oameni, din zilele Salvatorului, credeau că adversităţile de care oamenii aveau
parte erau consecinţe ale păcatelor comise de ei sau de părinţii lor. Consideraţi că
acest crez este corect? De ce da sau de ce nu?

Citiţi Ioan 9:3-5 şi căutaţi învăţăturile Salvatorului către ucenicii Săi cu privire la
faptul că acel bărbat era orb.

Ce credeţi că înseamnă expresia „ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” (Ioan
9:3)?

Din învăţăturile Salvatorului din aceste versete, învăţăm că Dumnezeu poate
folosi adversităţile noastre pentru a-Şi arăta lucrările şi puterea. Cu alte
cuvinte, deşi adversităţile din viaţa noastră pot proveni din mai multe surse,
Dumnezeu Se poate folosi de încercările noastre pentru a ajuta la îndeplinirea
scopurilor Sale drepte.

Pentru a înţelege mai bine acest adevăr, citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului
Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Noi suntem trimişi aici pentru a fi încercaţi. Trebuie să fie o opoziţie în toate
lucrurile. Trebuie să învăţăm şi să creştem confruntându-ne cu acea opoziţie,
înfruntând provocările şi învăţând şi pe alţii să facă la fel… Nu numai că Domnul
ne dă suferinţe spre binele nostru, ci… El le va folosi şi pentru a binecuvânta
vieţile multor alte persoane.

Isus ne-a învăţat această lecţie când El şi ucenicii Lui s-au întâlnit cu un om care
fusese născut orb. [Apoi, vârstnicul Oaks a citat Ioan 9:2-3.]
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Dacă privim viaţa prin lentile spirituale, putem vedea multe exemple despre cum lucrările lui
Dumnezeu se realizează prin adversităţile de care au parte copiii Lui …

Când înţelegem acest principiu, că Dumnezeu ne oferă ocazii pentru binecuvântări şi ne
binecuvântează prin adversităţile de care avem parte şi prin adversităţile de care au parte alţii,
putem înţelege de ce El ne-a poruncit mereu să «mulţumim Domnului pentru toate lucrurile»
(D&L 59:7)” („Daţi mulţumiri pentru toate lucrurile”, Ensign sau Liahona, mai 2003, p. 97-98).

Gândiţi-vă la o adversitate de care aţi avut parte sau de care aveţi parte în prezent.
Pe măsură ce continuaţi să studiaţi Ioan 9, cugetaţi asupra modurilor în care
Dumnezeu Îşi arată lucrările şi puterea prin voi datorită acelei adversităţi.

Citiţi Ioan 9:6-7 şi aflaţi modul în care Dumnezeu Şi-a manifestat lucrările şi
puterea prin experienţa bărbatului orb.

Cum vă imaginaţi că s-a simţit acel om când a văzut pentru prima oară?

Ioan 9:8-41
Salvatorul îl caută pe bărbatul pe care îl vindecase, după ce fariseii îl alungă
pe acesta
Aşa cum este consemnat în Ioan 9:8-15, după ce bărbatul orb a fost vindecat, unii
oameni se certau neştiind dacă acesta era cu adevărat bărbatul născut orb. Alţii se
întrebau cum fusese vindecat şi l-au dus înainte fariseilor, care au început să-l
interogheze.

Aflaţi, din Ioan 9:14, în ce zi l-a vindecat Salvatorul pe omul orb.

Ce reacţie credeţi că au avut fariseii când au aflat că Isus îl vindecase pe acel om în
ziua de sabat?

Citiţi Ioan 9:16 şi aflaţi care au fost concluziile fariseilor cu privire la Isus.

Citiţi Ioan 9:17 şi aflaţi care a fost concluzia omului orb cu privire la Isus.

În timp ce continuaţi să studiaţi Ioan 9, observaţi progresul opiniei omului orb
despre Salvator.

Îndoindu-se de faptul că acest bărbat fusese, cu adevărat, orb, fariseii i-au adus pe
părinţii săi pentru a-i interoga. În Ioan 9:19-23, învăţăm că, atunci când au fost
întrebaţi, părinţii săi au mărturisit că este fiul lor şi că se născuse orb, dar au spus că
nu ştiau cum se vindecase. Temându-se să nu fie alungaţi din sinagogă şi din
comunitate, nu au vrut să spună că ei credeau că Isus este Mesia, aşa că au sugerat
ca fiul lor să vorbească despre aceste lucruri.

Citiţi Ioan 9:24-27, 30-33 şi aflaţi răspunsul omului la întrebările fariseilor. Puteţi
marca cuvintele pe care el le-a folosit pentru a-L apăra pe Isus şi a depune mărturie
că El este „de la Dumnezeu” (Ioan 9:33).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări: Ce vă impresionează în legătură cu răspunsurile

acestui bărbat?
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În Ioan 9:34, învăţăm că acest bărbat fusese alungat (probabil din sinagogă [vezi
Ioan 9:22]) pentru că L-a apărat, fără frică, pe Salvator.

„Sinagogile slujeau drept centre religioase şi sociale pentru multe comunităţi de iudei. Sinagogile
ofereau accesul la instruire spirituală şi la ocazii de a preaslăvi, precum şi la ocazii de socializare
şi educare. Deoarece sinagoga era o parte esenţială în cadrul societăţii iudeilor, a fi dat afară din
ea… însemna mai mult decât a fi excomunicat şi a pierde calitatea de membru în cadrul
comunităţii religioase. Însemna şi interzicerea participării în cadrul chestiunilor de natură
culturală şi socială” (New Testament Student Manual [manual al Sistemului Educaţional al
Bisericii, 2014], p. 230).

De ce credeţi că acest om a fost dornic să rămână fidel lucrurilor pe care le ştia
despre Isus Hristos, deşi acest lucru însemna alungarea lui din sinagogă?

După ce omul a fost dat afară din sinagogă, Salvatorul l-a găsit şi l-a întrebat dacă
el „[credea] în Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 9:35). Citiţi Ioan 9:36-38 şi căutaţi
răspunsul bărbatului.

Declaraţia sa, „Cred Doamne”, şi faptul că „I s-a închinat” (Ioan 9:38) indică faptul
că ochii săi spirituali fuseseră deschişi şi că Îl recunoscuse pe Isus Hristos drept
Mesia cel promis şi Fiul lui Dumnezeu.

Din această relatare, învăţăm că, atunci când rămânem fideli lucrurilor pe care
le ştim, în pofida opoziţiei, mărturiile noastre sunt întărite. În timp, mărturiile
noastre vor deveni mai puternice.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce credeţi că mărturiile noastre sunt întărite după ce biruim opoziţia sau
încercările la care ne este supusă credinţa?

b. Cum a fost întărită mărturia voastră pentru că aţi îndurat, cu credinţă,
opoziţia?

Pentru a identifica un alt principiu din această relatare, închideţi ochii parţial, astfel
încât să puteţi vedea doar puţină lumină. Apoi, deschideţi-i pe jumătate. Apoi,
ţineţi ochii larg deschişi. Observaţi cum vi se schimbă vederea în fiecare situaţie.

Amintiţi-vă că vederea fizică a omului orb a devenit clară după ce Isus l-a vindecat.
Citiţi Ioan 9:11, 17, 33, 35-38 şi căutaţi expresii care descriu maturizarea vederii sau
înţelegerii spirituale a acestui om cu privire la identitatea lui Isus.

Iniţial, L-a numit pe Isus „omul acela, căruia I se zice Isus” (Ioan 9:11) şi, mai apoi,
a zis despre El că este „un proroc” (Ioan 9:17) şi I-a luat apărarea spunând că este
„de la Dumnezeu” (Ioan 9:33). În timp, vederea sa spirituală a devenit mai clară
până ce, în final, el a văzut că Isus Hristos este Mesia cel promis şi Fiul lui
Dumnezeu.

De ce credeţi că au devenit mai clare vederea şi înţelegerea sa cu privire la Salvator?
În ce moduri a exercitat el credinţă în Isus Hristos de-a lungul experienţei sale?
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Vorbind despre experienţa acestui om, preşedintele Howard W. Hunter ne-a
învăţat: „Acum, omul primise vedere din două perspective – o dată pentru a
remedia un defect congenital, [un defect fizic din naştere], şi o dată pentru a-L
recunoaşte pe Împăratul împăraţilor înainte ca El să Se înalţe la tronul Său etern.
Isus însufleţise atât vederea temporală, cât şi pe cea spirituală. El Şi-a oferit
lumina într-un loc întunecat, iar acest bărbat, ca mulţi alţii în acele zile, precum şi

în zilele noastre, a acceptat lumina şi a văzut” („The God That Doest Wonders”, Ensign, mai
1989, p. 16-17).

Din această relatare, învăţăm că, pe măsură ce exercităm credinţă în Isus
Hristos, vederea şi înţelegerea noastră spirituale devin mai clare.

De ce credeţi că este necesar să exercităm credinţă pentru a vedea şi a înţelege mai
clar adevărul spiritual?

Unii farisei erau în apropiere atunci când omul L-a văzut şi L-a preaslăvit pe Isus în
calitate de Fiu al lui Dumnezeu. Citiţi Ioan 9:39-41 şi aflaţi ce ne-a învăţat
Salvatorul despre faptul de a fi orb.

După ce fariseii au spus: „Doar n-om fi şi noi orbi!” (Ioan 9:40), „Salvatorul a folosit o metaforă
propovăduind faptul că cei care sunt «orbi» – adică cei care nu ştiu cine este El – «[n-au] păcat»
(Ioan 9:41). Pe de altă parte, cei care puteau «vedea» – adică cei care au primit suficiente
mărturii despre Salvator şi misiune Sa divină încât ar fi trebuit să ştie cine este El – vor fi
răspunzători pentru faptele lor. Fariseii erau printre cei care puteau «[vedea]» şi, astfel, «păcatul
[lor] rămâne». Ei au ales să fie orbi din punct de vedere spiritual, deoarece au refuzat să
recunoască faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu, în pofida multelor mărturii primite” (New
Testament Student Manual, p. 231).

3. Revedeţi ultimele două principii pe care le-aţi învăţat în această
lecţie şi cugetaţi asupra modului în care le puteţi pune în practică în

viaţa voastră. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi obiectivele voastre de
a pune în practică aceste principii. Rugaţi-vă pentru îndrumare în îndeplinirea
acestor obiective.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Ioan 9 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 14 ZIUA 4

Ioan 10
Introducere
Isus ne-a învăţat că El este Păstorul cel Bun şi că urma să Îşi dea viaţa pentru oile
Sale. Unii oameni L-au acuzat de blasfemie pentru că a proclamat că El este Fiul lui
Dumnezeu.

Ioan 10:1-24
Isus ne învaţă că El este Păstorul cel Bun şi că Îşi va da viaţa pentru poporul Său
Dacă aţi fi legaţi la ochi şi aţi fi rugaţi să identificaţi membrii familiei voastre sau
nişte prieteni apropiaţi atingându-le feţele, credeţi că aţi reuşi? Dacă mama voastră
ar fi legată la ochi, credeţi că ar putea să-i identifice pe toţi copiii ei doar prin a le
atinge feţele?

Un păstor din Orientul Mijlociu a fost întrebat odată cât de bine îşi cunoaşte oile. El a răspuns:
„Dacă m-aţi lega la ochi şi m-aţi duce la oricare dintre oile mele şi m-aţi lăsa doar să pun mâna
pe faţa ei, v-aş putea spune imediat dacă este a mea sau nu” (citat în G. M. Mackie, Bible
Manners and Customs [fără dată], p. 35).

Dacă aţi fi păstor, de ce credeţi că ar fi nevoie să vă cunoaşteţi oile din turma
voastră la fel de bine ca acel păstor?

1. Citiţi Ioan 10:14 şi gândiţi-vă de ce S-ar numi Isus Păstorul cel Bun.
În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următoarea afirmaţie:

Isus Hristos este Păstorul cel Bun. În timp ce studiaţi Ioan 10, căutaţi adevăruri
care ne învaţă în ce mod este Salvatorul Păstorul nostru cel Bun. Scrieţi aceste
adevăruri, în jurnalul vostru, sub această afirmaţie.

Cei care ascultau învăţăturile lui Isus consemnate în Ioan 10 aveau cunoştinţe
despre oi, păstori şi staule. În zilele Salvatorului, păstorii îşi conduceau turma la
hrană, apă şi adăpost în timpul zilei. Noaptea, mai mulţi păstori îşi adunau fiecare
turma într-un staul comun. Un staul este o peşteră sau un ţarc înconjurat de pereţi
de piatră care au ghimpi ascuţiţi deasupra pentru a preveni intrarea animalelor
sălbatice şi a hoţilor.

Citiţi Ioan 10:1-5 şi aflaţi ce face un
păstor bun. În jurnalul pentru studiul
scripturilor, sub afirmaţia „Isus Hristos
este Păstorul cel Bun”, scrieţi ce aflaţi.

În Ioan 10:3, este descris cum fiecare
păstor intră pe poartă şi îşi cheamă oile
pe nume. Doar oile din turma sa îl
urmează afară din staul, iar celelalte oi
rămân acolo.
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De ce îl urmează oile doar pe păstorul lor?

Observaţi în versetele 1 şi 5 cum i-a numit Salvatorul pe cei care încearcă să intre în
staul pe altă cale în afară de uşă.

Poate fi util să observaţi că fariseii erau printre oamenii cărora Isus le vorbea (vezi
Ioan 9:40). În ce moduri erau mulţi dintre farisei precum nişte hoţi, tâlhari şi
străini?

În Ioan 10:6, învăţăm că fariseii nu au înţeles ce propovăduia Isus. Citiţi Ioan
10:7-10 şi aflaţi cum a început Salvatorul să explice simbolurile legate de staul.

Observaţi că Traducerea Bibliei de Joseph Smith clarifică ce a spus Isus în
versetele 7 şi 8:

„Adevărat, adevărat, vă spun că Eu sunt uşa staulului.

Toţi cei ce au venit înainte de Mine şi nu au depus mărturie despre Mine sunt hoţi
şi tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan
10:7-8).

La ce credeţi că S-a referit Salvatorul când a spus: „Eu sunt Uşa”, în versetele 7 şi
9?

„Păstorii stăteau la intrarea în staul şi examinau fiecare oaie la intrare, tratând rănile dacă era
cazul. După ce oile se adunau în ţarc înainte de venirea nopţii, păstorul se culca la intrare,
blocând-o, astfel încât prădătorii sau hoţii să nu le poată face rău oilor” (New Testament Student
Manual [manual al Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 231-232).

În ce mod sunt faptele acestor păstori asemănătoare cu ceea ce face Salvatorul
pentru noi?

În ce mod credeţi că oferă Salvatorul viaţă „din belşug” (Ioan 10:10) celor care Îl
urmează?

Citiţi Ioan 10:11-15 şi căutaţi ce altceva a mai spus Salvatorul că fac păstorii buni.
(Principalul scop al muncii celui plătit este acela de a primi bani.) În jurnalul pentru
studiul scripturilor, sub afirmaţia „Isus Hristos este Păstorul cel Bun”, scrieţi ce
aflaţi despre păstorii buni.

Observaţi în Ioan 10:11, 13, 15 ce este dispus să facă un păstor bun, iar o persoană
plătită nu.

Din Ioan 10:11-15, învăţăm că, fiind Păstorul cel Bun, Isus Hristos ne cunoaşte
pe fiecare în parte şi Şi-a dat viaţa pentru noi. În jurnalul pentru studiul
scripturilor, sub afirmaţia „Isus Hristos este Păstorul cel Bun”, scrieţi acest
principiu.

2. Amintiţi-vă ce a spus păstorul din Orientul Mijlociu despre cât de
bine îşi cunoştea fiecare oaie şi răspundeţi la următoarele întrebări

pe o nouă pagină din jurnalul pentru studiul scripturilor:

a. Cât de bine credeţi că vă cunoaşte Salvatorul? De ce credeţi că este
important să înţelegem acest lucru?
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b. Cum poate fi afectat modul în care trăiţi zi de zi de înţelegerea faptului că
Salvatorul vă cunoaşte şi a fost dispus să Îşi dea viaţa pentru voi?

După ce Salvatorul ne-a învăţat că urma să Îşi dea viaţa pentru noi, El a indicat un
alt lucru pe care avea să-l facă. Citiţi Ioan 10:16 şi aflaţi ce a mai spus Salvatorul că
urma să facă pentru oile Sale (adică poporul Său).

În Ioan 10:16 Salvatorul îi învăţa pe iudeii din Ierusalim despre faptul că avea să îi
viziteze pe copiii Tatălui Ceresc din alte locuri, să îi înveţe Evanghelia Sa şi să îi
aducă pe aceştia la turma Sa (Biserica Sa). Cartea lui Mormon ne oferă mai multe
informaţii cu privire la acest verset. Citiţi 3 Nefi 15:14-24 şi scrieţi, în jurnalul
pentru studiul scripturilor, lângă Ioan 10:16, această referinţă. De asemenea, puteţi
scrie trimiterea la Ioan 10:16 lângă 3 Nefi 15:14-24.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Cum ne ajută aceste versete din Cartea lui Mormon să

înţelegem mai bine Ioan 10:16?

Citiţi Ioan 10:17-18 şi căutaţi o doctrină despre Salvator.

Completaţi următoarea frază pentru a identifica această doctrină: Fiind
literalmente Fiul lui Dumnezeu, Isus avea putere să ____________________.
Puteţi să marcaţi cuvintele, din aceste versete, care ne învaţă această doctrină.

De la mama Sa, Maria, o femeie muritoare, Isus a moştenit viaţa muritoare, inclusiv
capacitatea de a muri. De la Elohim, Tatăl Său divin, El a moştenit nemurirea şi
puterea de a trăi veşnic. Astfel, El a moştenit capacitatea de a muri şi de a învia.
Acest lucru era necesar ca Isus să poată înfăptui ispăşirea.

Din Ioan 10:19-24, învăţăm că, după ce Salvatorul a propovăduit aceste lucruri,
oamenii aveau păreri diferite cu privire la cine era Isus. Ei s-au apropiat de Isus în
templu şi au încercat să-L convingă să proclame adevărata Sa identitate, aceea de
Hristos sau Mesia.

Ioan 10:25-42
Isus proclamă faptul că este Fiul lui Dumnezeu
Gândiţi-vă la câteva dintre persoanele cu care intraţi în contact în fiecare zi şi
încercaţi să vă amintiţi glasul lor. De ce v-ar putea fi mai uşor să recunoaşteţi unele
glasuri?

Citiţi Ioan 10:25-27 şi aflaţi cum a răspuns Salvatorul la cererea oamenilor de a le
spune dacă era sau nu Hristosul. Puteţi marca ceea ce determină dacă o persoană
este una dintre oile Salvatorului.

După cum este consemnat în Ioan 10:28-30, Isus a vorbit despre Tatăl Său şi a
depus mărturie: „Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10:30).
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Preşedintele Joseph F. Smith a oferit următoarea explicaţie cu privire la modurile
în care Ei sunt una: „Isus şi Tatăl Său… sunt una în cunoaştere, în adevăr, în
înţelepciune, în înţelegere şi în scop; tot aşa cum Însuşi Domnul Isus îi îndeamnă
pe ucenicii Săi să fie una cu El şi să fie în El ca El să poată fi în ei. Acesta este
modul în care eu înţeleg aceste cuvinte şi nu aşa cum sunt interpretate de unii
oameni, că Hristos şi Tatăl Său sunt o persoană. Vă declar că Ei nu sunt o

persoană, ci sunt două persoane, două trupuri, separate şi diferite, aşa cum sunt orice tată şi fiul
său” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith [1998], p. 357).

Citiţi Ioan 10:28-30 şi căutaţi binecuvântările pe care le vor primi cei care ascultă
glasul Salvatorului şi Îl urmează.

Aceste versete ne învaţă că, dacă ajungem să cunoaştem glasul Păstorului celui
Bun şi Îl urmăm, El ne va conduce la viaţa veşnică. În jurnalul pentru studiul
scripturilor, sub „Isus Hristos este Păstorul cel Bun”, scrieţi acest principiu. Îl puteţi
scrie şi în scripturile voastre, lângă Ioan 10:27-28:

Citiţi următoarele fragmente şi aflaţi cum vă pot ajuta să înţelegeţi acest principiu:
Enos 1:4-8; Doctrină şi legăminte 1:38; 8:2-3; 18:34-36.

Gândiţi-vă la fiecare dintre următoarele
întrebări:

• Ce aţi făcut pentru a fi mai
familiarizaţi cu glasul Salvatorului?

• Ce puteţi face pentru a ajunge să
recunoaşteţi mai bine glasul
Salvatorului?

• Ce aţi fost îndemnaţi să faceţi în
viaţa voastră pentru a-L urma mai
bine pe Salvator?

Pe o foaie de hârtie separată, scrieţi fie (1) un obiectiv de a asculta cu mai multă
atenţie glasul Salvatorului şi moduri concrete în care veţi face acest lucru, fie (2) un
obiectiv de a urma mai bine glasul Său şi cum planificaţi să faceţi aceasta. Puneţi
foaia cu obiectivul într-un loc în care o veţi putea vedea şi vă veţi putea aminti să
lucraţi pentru îndeplinirea lui.

În Ioan 10:31-42, este consemnat că, după ce Salvatorul a depus mărturie despre
relaţia Sa cu Tatăl, fariseii au căutat să-L omoare cu pietre, acuzându-L de
blasfemie. Însă, Salvatorul a răspuns acuzaţiilor aduse citând din Psalmii 82:6, în
care se spune: „Eu am zis: «Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt»”
(vezi Ioan 10:34). Apoi, Salvatorul i-a întrebat pe iudei de ce Îl acuzau de hulă
deoarece a spus că este Fiul lui Dumnezeu, având în vedere faptul că scripturile
spun că noi suntem copiii lui Dumnezeu şi că putem să devenim dumnezei. El îi
îndeamnă să creadă în El şi în lucrările Sale, care depun mărturie despre El şi
despre Tatăl, care L-a trimis.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:
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Am studiat Ioan 10 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 15 ZIUA 1

Ioan 11
Introducere
Maria şi Marta I-au trimis vorbă lui Isus că Lazăr, fratele lor, era bolnav. Isus a
amânat sosirea Sa, ajungând la patru zile după moartea lui Lazăr. Cu dragoste şi
compasiune, Isus l-a ridicat din morţi pe Lazăr. Această expunere impresionantă a
puterii divine a subliniat faptul că Isus este Mesia şi că are putere asupra morţii.
După ce au aflat de acest miracol, preoţii cei mai de seamă şi fariseii au complotat
să-i omoare pe Isus şi pe Lazăr.

Ioan 11:1-46
Isus îl ridică pe Lazăr din morţi

1. Gândiţi-vă la încercări sau provocări de care voi (sau cineva pe care
îl cunoaşteţi) aţi avut parte sau aveţi parte acum. Apoi, în jurnalul

pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Care sunt unele dintre modurile în care poate fi afectată credinţa oamenilor
în Dumnezeu atunci când au parte de încercări sau provocări în vieţile lor?

b. De ce aleg unii oameni să renunţe la credinţa lor în Dumnezeu din cauza
încercărilor sau provocărilor de care au parte?

În timp ce studiaţi Ioan 11, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta să vă măriţi credinţa
în Dumnezeu atunci când aveţi parte de încercări şi provocări în viaţa voastră.

Citiţi Ioan 11:1-3 şi aflaţi o încercare de care aveau parte unii dintre prietenii
lui Isus.

De ce credeţi că sora lui Lazăr a trimis vorbă lui Isus despre boala lui Lazăr?

Isus era în Betabara din Perea (vezi Ioan 1:28; 10:40), care se afla la o distanţă de
aproximativ o zi de călătorie de Betania, spre est. Aşadar, ar fi durat cel puţin o zi ca
o persoană să-I aducă acest mesaj lui Isus şi altă zi ca El să ajungă în Betania.

Citiţi Ioan 11:4-7 şi aflaţi cum a răspuns Isus când a auzit de boala lui Lazăr.

Ştiind că Isus îi iubea pe Marta, Maria şi Lazăr, ucenicii s-ar fi putut aştepta ca Isus
să călătorească imediat în Betania să-l vindece pe Lazăr. Sau, poate, ca Isus să
vorbească şi Lazăr să fie vindecat de la distanţă, aşa cum făcuse cu fiul unui slujbaş
împărătesc (vezi Ioan 4:46-53). Totuşi, Isus a rămas în Perea încă două zile.

Potrivit celor relatate în Ioan 11:4, ce a spus Isus că avea să se împlinească prin
boala lui Lazăr?

Din Ioan 11:8-10, învăţăm că unii dintre ucenici L-au sfătuit pe Isus să nu Se
întoarcă în Iudea, unde se afla Betania, deoarece conducătorii iudei din acea
regiune căutau să-L omoare.
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Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a oferit
următoarea explicaţie cu privire la răspunsul Salvatorului, consemnat în Ioan
11:9-10: „Cu siguranţă, Isus avea să meargă în Iudea în pofida ameninţărilor cu
moartea de care urma să aibă parte acolo. [În aceste versete, Isus ne-a învăţat:]
«Deşi poate fi al unsprezecelea ceas al vieţii mele, totuşi, sunt doisprezece ore
într-o zi şi, la timpul potrivit, voi face lucrarea ce Mi-a fost însărcinată fără să Mă

poticnesc sau să ezit. Aceasta este perioada care mi-a fost dată pentru a face lucrarea Mea. Nu
pot să aştept să vină noaptea, când poate că opoziţia va scădea. Cel care se sustrage de la
responsabilităţile sale şi amână munca sa până noaptea se va poticni în întuneric şi nu-şi va
îndeplini lucrarea” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 1:531).

Citiţi Ioan 11:11-15 şi aflaţi ce a spus Isus despre situaţia lui Lazăr.

Puteţi marca afirmaţia Salvatorului cu privire la motivul pentru care era bucuros
deoarece nu fusese acolo pentru a-l vindeca pe Lazăr de boala sa – „pentru voi, ca
să credeţi” (Ioan 11:15). El a indicat faptul că ceea ce avea să facă în Betania avea
să-i ajute pe ucenicii Săi să-şi mărească credinţa în El.

În Ioan 11:16, apostolul Toma i-a îndemnat pe ceilalţi ucenici să i se alăture în
călătoria cu Isus spre Iudea, chiar dacă acest lucru însemna să moară cu El.

Citiţi Ioan 11:17 şi aflaţi de cât timp era Lazăr mort când a ajuns Isus în Betania.

Vârstnicul McConkie a explicat semnificaţia faptului că Lazăr fusese mort de patru zile:
„Descompunerea era avansată; moartea se aşternuse de mult cu o certitudine absolută… Pentru
iudei, perioada de patru zile avea o însemnătatea specială; era un crez popular printre iudei
conform căruia în a patra zi spiritul părăsea, în final şi irevocabil, vecinătatea corpului” (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:533).

Dacă aţi fi fost Marta sau Maria, ce aţi fi crezut sau simţit când Isus a ajuns la patru
zile după moartea lui Lazăr?

Citiţi Ioan 11:18-27 pentru a afla cum a reacţionat Marta în timpul acestei încercări.
Puteţi marca declaraţii care indică alegerea Martei de a exercita credinţă în Isus
Hristos în timpul acestei încercări. Gândiţi-vă la fiecare dintre declaraţiile pe care
le-aţi identificat şi la ce vă impresionează cel mai mult la ele.

Din exemplul Martei, învăţăm că putem alege să ne exercităm credinţa în Isus
Hristos în timpul încercărilor noastre.)

Din următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H.Oaks, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, aflaţi ce ni se cere atunci când exercităm credinţă în Isus
Hristos:
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„Primul principiu al Evangheliei este credinţa în Domnul Isus Hristos. Credinţa
înseamnă încredere – încredere în voia lui Dumnezeu, încredere în modul Lui de a
face lucrurile şi încredere în timpul stabilit de El. Nu trebuie să-I impunem timpul
ales de noi …

Într-adevăr, nu putem avea credinţă adevărată în Domnul fără să avem, de
asemenea, încredere deplină în voia Domnului şi în timpul stabilit de Domnul”

(„Timing”, Ensign, oct. 2003, p. 12).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce credeţi că este important pentru noi să ne exercităm credinţa în voia
Domnului şi în timpul ales de El atunci când avem parte de încercări?

b. În ce mod alegeţi să vă exercitaţi credinţa în timpul încercărilor voastre din
prezent? (Sau în ce mod veţi alege să vă exercitaţi credinţa când veţi avea
parte de încercări în viaţa voastră?)

Recapitulaţi Ioan 11:25-26 şi căutaţi adevăruri pe care le putem învăţa din ceea ce
Salvatorul i-a propovăduit Martei. Poate fi de ajutor să ştiţi că expresia „nu va muri
niciodată”, din versetul 26, se referă la faptul de a nu avea parte niciodată de a doua
moarte sau a nu fi alungat din împărăţia sau prezenţa lui Dumnezeu.

Următoarele sunt două adevăruri pe care le putem învăţa din cuvintele Salvatorului:
Isus Hristos este învierea şi viaţa. Dacă credem în Isus Hristos, putem primi
viaţă veşnică.

Citiţi Ioan 11:28-37 şi aflaţi ce I-a spus Maria lui Isus şi cum a răspuns El. Observaţi
că termenul înfiorat, cu sensul folosit în versetele 33 şi 38, înseamnă a se întrista sau
a suferi.

Cum reflectă declaraţia Mariei, din versetul 32, credinţa ei în Salvator?

Cugetaţi asupra versetului Ioan 11:35. De ce credeţi că a plâns Isus?

Citiţi Ioan 11:38-46 şi aflaţi ce a făcut Salvatorul după ce a plâns cu Maria şi Marta.

Observaţi că Lazăr nu a fost înviat din morţi având starea unei fiinţe nemuritoare.
Trupul său spiritual a fost adus înapoi în trupul său fizic, dar trupul său fizic era încă
muritor şi supus, din nou, morţii.

Vârstnicul McConkie ne-a învăţat despre un obiectiv important pe care Salvatorul
l-a îndeplinit ridicându-l pe Lazăr din morţi: „El pregătea cadrul pentru a putea
oferi, pentru totdeauna, una dintre cele mai mari învăţături ale Sale: aceea ca El
este învierea şi viaţa, că nemurirea şi viaţa veşnică vin prin El şi că cei care cred şi
se supun cuvintelor Sale nu vor muri spiritual niciodată” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:531).

În ce mod a prefigurat acest miracol învierea Salvatorului şi a arătat puterea Sa
asupra morţii? Cum putem fi binecuvântaţi de faptul de a înţelege puterea
Salvatorului de a oferi nemurire şi viaţă veşnică?
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Observaţi în Ioan 11:40 că Isus i-a reamintit Martei că, dacă credea, urma să vadă
slava lui Dumnezeu. Gândiţi-vă în ce moduri au dat dovadă Marta şi Maria de
credinţă în Isus Hristos în timpul acestei încercări. Amintiţi-vă că, iniţial, şi-au
demonstrat credinţa în Isus Hristos trimiţând după El când Lazăr era bolnav şi au
continuat să creadă şi să aibă încredere în El chiar şi după moartea lui Lazăr.

Din Ioan 11, învăţăm că, dacă alegem să exercităm credinţă în Isus Hristos în
timpul încercărilor noastre, atunci credinţa noastră în El va primi o
confirmare şi va deveni mai profundă. Este important să ne amintim că, la fel ca
în cazul Martei şi al Mariei, asemenea confirmare a credinţei noastre vine potrivit
înţelepciunii şi timpului ales de Domnul.

Cum urma aducerea la viaţă a lui Lazăr după ce fusese mort de patru zile să
confirme şi să întărească nu doar credinţa în Salvator a Martei şi a Mariei, ci şi pe
cea a ucenicilor Săi?

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la una dintre
întrebările următoare sau la ambele:

a. Când aţi ales să exercitaţi credinţă în Isus Hristos în timpul unei încercări şi
credinţa voastră în El a primit o confirmare sau a fost întărită ca urmare a
acestui lucru?

b. Ce lucruri veţi face care vă vor ajuta să alegeţi să exercitaţi credinţă în Isus
Hristos în timpul încercărilor de care aveţi sau de care veţi avea parte?

Ioan 11:47-57
Preoţii cei mai de seamă şi fariseii se sfătuiesc să-L omoare pe Isus
Ridicarea lui Lazăr din morţi a fost o dovadă a faptului că Isus avea putere asupra
morţii. Citiţi Ioan 11:47-48 şi aflaţi cum au reacţionat preoţii cei mai de seamă şi
fariseii la rapoartele despre faptul că Isus l-a ridicat pe Lazăr din morţi.

După cum este consemnat în Ioan 11:49-57, Caiafa, marele preot, susţinea
omorârea lui Isus pentru a-i împiedica pe romani să le nimicească „locul… şi
neamul” (Ioan 11:48). „Din cauza vicleşugurilor preoţeşti, precum şi din cauza
nedreptăţilor” (2 Nefi 10:5), conducătorii iudei nu doreau să-şi piardă funcţiile sau
influenţa în cadrul naţiunii lor. Ei au hotărât să-L omoare pe Isus şi au poruncit ca
cei care ştiau unde Se afla să îi anunţe, astfel încât El să poată fi prins.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Ioan 11 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 15 ZIUA 2

Ioan 12
Introducere
Maria din Betania, sora Martei şi a lui Lazăr, a uns picioarele lui Isus ca simbol al
morţii şi al înmormântării Sale iminente. A doua zi, Isus a intrat triumfal în
Ierusalim şi a prevestit moartea Sa. În pofida miracolelor Sale, unii oameni nu au
crezut că El este Salvatorul, Mesia cel promis. El ne-a învăţat despre consecinţele
faptului de a crede şi a nu crede în El.

Ioan 12:1-19
Maria unge picioarele lui Isus şi El intră triumfal în Ierusalim

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, schiţaţi un desen
reprezentând unul dintre miracolele Salvatorului consemnate în

Noul Testament sau scrieţi despre unul dintre acestea. Cugetaţi asupra modului
în care credinţa voastră în Salvator ar putea fi influenţată de prezenţa la unul
dintre aceste miracole.

Pe măsură ce studiaţi Ioan 12, căutaţi diferite moduri în care oamenii pot reacţiona
la miracolele Salvatorului, precum şi adevărurile care ne pot ajuta să înţelegem
aceste reacţii.

În Ioan 12:1-9, citim cum, cu şase zile înainte de Paşte, Isus a luat cina cu câţiva
prieteni în Betania, un oraş mic de lângă Ierusalim. Maria, sora Martei şi a lui Lazăr,
a uns picioarele lui Isus cu mir scump. Iuda Iscarioteanul s-a opus folosirii acestui
mir scump, spunând că banii ar fi putut fi daţi celor săraci (vezi Ioan 12:4-5). Totuşi,
ni se spune faptul că „zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru
că era un hoţ şi, ca unul care ţinea punga” (Ioan 12:6). Expresia „unul care ţinea
punga” se referă la rolul lui Iuda de vistier pentru cei care călătoreau cu Salvatorul.

Mulţi oameni au aflat că Isus era în Betania şi au venit să-i vadă pe El şi pe Lazăr,
pe care Isus îl ridicase din morţi înainte. Amintiţi-vă că, deoarece Isus îl ridicase pe
Lazăr din morţi, conducătorii iudei începuseră să plănuiască modul în care L-ar fi
putut omorî pe Isus.

Citiţi Ioan 12:10-11 şi căutaţi ce voiau preoţii cei mai de seamă să-i facă lui Lazăr.

De ce voiau preoţii cei mai de seamă să-l omoare pe Lazăr?

Preoţii cei mai de seamă doreau să-l omoare pe Lazăr pentru a distruge dovada
miracolului înfăptuit de Salvator. Cum aţi descrie reacţiile diferite ale oamenilor
care au fost martori sau au aflat despre ridicarea lui Lazăr din morţi de către Isus?
____________________

În Ioan 12:12-16, învăţăm că, a doua zi după ce Maria a uns picioarele lui Isus, El a
intrat triumfal în Ierusalim. Citiţi Ioan 12:17-19 şi aflaţi ce au făcut, în timpul intrării
triumfale a Salvatorului în Ierusalim, oamenii care au auzit că Isus l-a ridicat pe
Lazăr din morţi.

Observaţi, în versetul 19, reacţia fariseilor la ceea ce se întâmpla. Ei au simţit că
eforturile lor de a-i împiedica pe oameni să-L urmeze pe Isus nu aveau succes. De
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ce credeţi că unii dintre oamenii care au auzit despre miracolele lui Isus au crezut în
El şi L-au urmat în timp ce alţii au ales să-L respingă?

Ioan 12:20-36
Isus prevesteşte moartea Sa
Din Ioan 12:20-22, învăţăm că „nişte greci” (Ioan 12:20), probabil convertiţi la
mozaism, care veniseră la Ierusalim pentru a sărbători Paştele, au vrut să-L viziteze
pe Isus. Când Isus a aflat de dorinţa lor, El a propovăduit despre suferinţa, moartea
şi învierea Sa, care se apropiau.

Citiţi Ioan 12:23-24 şi aflaţi ce ne-a învăţat Isus despre moartea Sa. Puteţi marca
lucrurile pe care le aflaţi.

Referirea Salvatorului la, „grăuntele de grâu” care trebuie „[să cadă] pe pământ [şi
să] moară” (Ioan 12:24) pentru a aduce mult rod, este o metaforă pentru victoria Sa
asupra morţii şi a păcatului. Ispăşirea Sa avea să le permită tuturor oamenilor să fie
înviaţi şi să aducă viaţă veşnică tuturor celor care au credinţă în El, se pocăiesc şi se
supun poruncilor Sale. În Ioan 12:25-26, citim că Domnul i-a încurajat pe toţi
oamenii să-L urmeze slujindu-L pe El.

Din Ioan 12:27-31, învăţăm că, simţind povara suferinţei Sale iminente, Isus a
hotărât să meargă înainte pentru a-Şi îndeplini scopul. El S-a rugat ca numele
Tatălui să fie slăvit şi cei care au ascultat au auzit un glas depunând mărturie că
avea să fie slăvit. Declaraţia Tatălui reflectă încrederea Sa deplină în Fiul Său că avea
să îndeplinească ispăşirea.

Citiţi Ioan 12:32-33 şi aflaţi de ce fel de moarte a spus Salvatorul că avea să aibă
parte şi ce efect avea să aibă acest lucru asupra omenirii.

După ce au auzit învăţăturile lui Isus, oamenii au întrebat cine era „Fiul omului”
care avea „să fie înălţat” (Ioan 12:34). Din Ioan 12:35-36, învăţăm că Isus a răspuns
numindu-Se „lumina”. Isus a încurajat oamenii să meargă în lumină cât timp El era
cu ei.

Ioan 12:37-50
Isus propovăduieşte despre consecinţele faptului de a crede şi a nu crede în El
Vă amintiţi când aţi citit în Ioan 12:9-11 cum au reacţionat oamenii la miracolele
Salvatorului? Citiţi Ioan 12:37 şi aflaţi cum a reacţionat un alt grup de persoane la
miracolele lui Isus.

Aceste reacţii diferite faţă de miracolele înfăptuite de Isus ne arată că miracolele în
sine nu ne determină să credem în Isus Hristos.

Deşi miracolele în sine nu ne determină să credem în Isus Hristos, gândiţi-vă cum
ne pot influenţa ele credinţa în El.

Din Ioan 12:38-41, învăţăm că profeţii ale profetului Isaia (vezi Isaia 6:9-10; 53:1-3)
au fost împlinite prin acei oameni care au ales să nu creadă în Isus. În pofida
lucrărilor măreţe ale Salvatorului, unii oameni au ales să fie orbi din punct de
vedere spiritual şi să-şi întărească inimile împotriva Lui.

UNITATEA 15:  Z IUA 2
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Vârstnicului Gerrit W. Gong, din Cei Şaptezeci, a depus mărturie despre
binecuvântările pe care le primim când alegem să credem în Isus Hristos şi să
Îl urmăm:

„Faptul de a crede este o alegere [vezi Mosia 4:9] …

Când alegem să credem, înţelegem şi vedem lucrurile într-un mod diferit. Când
vedem şi trăim în acel mod, suntem fericiţi şi bucuroşi într-un mod pe care doar
Evanghelia îl poate aduce” („Choose Goodness and Joy”, New Era, aug.
2011, p. 44).

2. Gândiţi-vă la declaraţia vârstnicului Gong că „faptul de a crede este
o alegere”. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce

înseamnă această declaraţie pentru voi.

Citiţi Ioan 12:42-43 şi aflaţi de ce unii dintre fruntaşii iudeilor nu au recunoscut
deschis credinţa lor în Isus.

Folosind propriile cuvinte, explicaţi ce credeţi că înseamnă să iubeşti „mai mult
slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu” (Ioan 12:43): ____________________

Din aceste versete putem învăţa că, dacă acordăm mai multă importanţă
faptului de a fi pe placul altora decât pe placul lui Dumnezeu, putem pierde
ocaziile de a ne recunoaşte deschis credinţa în Isus Hristos şi în Evanghelia
Sa. Puteţi scrie acest adevăr în scripturile voastre.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la una sau mai
multe dintre următoarele întrebări:

a. Care sunt câteva exemple din zilele noastre de moduri în care grija faţă de
părerile altora împiedică oamenii să recunoască deschis credinţa lor în
Hristos şi în Evanghelia Sa?

b. Care sunt câteva dintre modurile în care putem arăta că suntem mai
interesaţi de lucrurile plăcute lui Dumnezeu decât de cele plăcute oamenilor
din jurul nostru?

c. Ce consecinţe pozitive pot rezulta când arătăm că noi credem în Isus Hristos
şi Evanghelia Sa?

Gândiţi-vă la un moment în care aţi fost în beznă. Gândiţi-vă cum v-aţi simţit. Aţi
simţit că există vreun potenţial pericol? Cum v-ar fi putut ajuta faptul de a avea
lumină în acea situaţie?

Cum se aseamănă faptul de a fi în întuneric fizic cu cel de a fi în întuneric spiritual?
____________________

Ce pericole pot exista atunci când trăim în întuneric spiritual?
____________________

Citiţi Ioan 12:44-46 şi aflaţi cum pot fi binecuvântaţi cei care cred în Isus Hristos.

Un principiu pe care îl putem învăţa din versetul 46 este că, dacă noi credem în
Isus Hristos, nu trebuie să trăim în întuneric spiritual.
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Gândiţi-vă în ce mod este Isus Hristos o lumină şi cum poate faptul de a crede în El
să îndepărteze întunericul spiritual din viaţa unei persoane.

4. Alegeţi unul dintre următoarele subiecte şi, apoi, răspundeţi la cele
două întrebări în jurnalul pentru studiul scripturilor: scopul

trupurilor noastre fizice, divertismentul şi mass-media, dobândirea păcii şi a
fericirii, căsătoria şi familia, viaţa de după moarte. Dacă este cineva disponibil,
puteţi discuta aceste întrebări cu această persoană şi puteţi scrie ce aţi discutat.

a. Ce ar putea crede despre acest subiect oamenii aflaţi în întuneric spiritual?

b. Ce fel de lumină, îndrumare sau clarificare ne oferă Isus Hristos şi
Evanghelia Sa cu privire la acest subiect?

Gândiţi-vă la modul în care principiul din Ioan 12:46 ne poate ajuta să înţelegem de
ce putem vedea anumite subiecte şi probleme diferit faţă de alţi oameni. De
asemenea, amintiţi-vă că putem vedea anumite subiecte şi probleme în mod similar
cu oamenii care au credinţe diferite. Aceştia sunt cei care nu au darul Duhului
Sfânt, dar care, totuşi, cred cu tărie în Isus Hristos şi ale căror alegeri sunt
influenţate de lumina lui Hristos (vezi Moroni 7:16-19; D&L 88:7, 11) şi de
învăţăturile Sale.

După cum este consemnat în Ioan 12:47-50, Isus a explicat că cei care nu cred în
cuvintele Sale şi Îl resping vor fi judecaţi ţinându-se cont de cuvintele pe care El
le-a rostit, care sunt cuvintele pe care Tatăl Ceresc I-a cerut să le rostească.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Ioan 12 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 15 ZIUA 3

Ioan 13
Introducere
După masa de Paşte, Salvatorul a spălat picioarele apostolilor Săi, l-a identificat pe
Iuda ca fiind cel care avea să-L vândă şi le-a dat ucenicilor Săi o „poruncă nouă”
(Ioan 13:34). În ultima săptămână a slujirii Sale în viaţa muritoare, Isus Hristos Şi-a
concentrat învăţăturile asupra supunerii, slujirii şi dragostei – atribute care I-au
definit viaţa şi care ar trebui să ne definească viaţa în calitate de ucenici ai Săi.

Ioan 13:1-17
Isus spală picioarele apostolilor Săi

Cugetaţi asupra următoarelor întrebări:

• Unde v-aţi plasa pe această diagramă?

• V-ar plăcea să fiţi mai fericiţi decât sunteţi acum?

• Vă puteţi gândi la cineva pe care aţi dori să-l ajutaţi să devină mai fericit?

Pe măsură ce studiaţi Ioan 13, căutaţi un principiu care ne învaţă ce putem face
pentru a fi mai fericiţi.

După intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim, El a sărbătorit Paştele luând masa cu
apostolii Săi. În Ioan 13:1-3, este relatat că, atunci când Isus a luat această ultimă
cină (Cina cea de taină) cu apostolii Săi, El ştia că, în scurt timp, avea să moară şi că
spiritul Său avea să se întoarcă la Tatăl Său Ceresc.

Citiţi Ioan 13:4-5 şi căutaţi ce a făcut
Isus după ce El şi apostolii Săi au
terminat masa de Paşte. Expresia „S-a
dezbrăcat de hainele Lui”, din Ioan
13:4, înseamnă că Isus Şi-a dat jos una
dintre haine. Acesta este un lucru
asemănător cu faptul de a-ţi da jos
geaca în ziua de azi.

„În perioada Noului Testament, oamenii purtau, deseori, sandale şi mergeau de cele mai multe
ori pe drumuri de pământ unde se strângea mizerie din cauza animalelor şi nu aveau acces, în
mod regulat, la apă pentru a se spăla. Picioarele lor se murdăreau foarte tare, iar spălarea
picioarelor unei alte persoane putea fi o sarcină neplăcută… Acest obicei de ospitalitate era, de
obicei, realizat de slujitorii de cel mai jos rang” (New Testament Student Manual [manual al
Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 242).
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1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Dacă aţi fi fost acolo când Isus a spălat picioarele apostolilor Săi, cum aţi fi
reacţionat dacă El ar fi început să vă spele picioarele?

b. Ce a dezvăluit despre caracterul lui Isus faptul că a spălat picioarele
apostolilor Săi?

Citiţi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 13:8 (în Ghid pentru scripturi) şi
aflaţi ce a spus Petru când Salvatorul a început să-i spele picioarele.

Apoi, citiţi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 13:9-10 (în Ghid pentru
scripturi) şi aflaţi răspunsul lui Petru la ce i-a spus Domnul.

Din Ioan 13:9, ce învăţăm despre Petru din răspunsul său la cele spuse de Domnul?

Spălând picioarele apostolilor Săi, Salvatorul nu a înfăptuit doar o frumoasă faptă
de slujire, ci a împlinit şi o parte a legii lui Moise şi a instituit o rânduială sacră
pentru a-i ajuta pe ucenicii Săi credincioşi să fie curăţaţi de păcate. Această
rânduială a fost restaurată în dispensaţia noastră prin intermediul profetului Joseph
Smith (vezi D&L 88:74-75, 137-141).

Citiţi Ioan 13:11 şi aflaţi de ce a spus Isus că apostolii Săi „nu [erau] toţi curaţi”.

El Se referea la Iuda Iscarioteanul, care avea să-L vândă curând.

Citiţi Ioan 13:12-17 şi aflaţi ce i-a învăţat Salvatorul pe apostolii Săi după ce le-a
spălat picioarele. Puteţi marca expresiile care descriu exemplul pe care l-a oferit
Salvatorul şi pe care i-a invitat pe apostolii Săi să-l urmeze.

Căutaţi să fiţi mai asemănători lui Isus Hristos
Pe măsură ce studiaţi ultima săptămână din viaţa muritoare a lui Isus Hristos, căutaţi să fiţi mai
asemănători Lui. De exemplu, în Ioan 13, învăţaţi despre Salvator slujindu-le altora prin faptul de
a spăla picioarele ucenicilor Săi. Urmaţi exemplul Salvatorului slujindu-le celor din jurul vostru.
Punerea în practică a principiilor Evangheliei aduce cu sine binecuvântările promise,
aprofundează înţelegerea şi convertirea şi ne ajută să devenim mai asemănători Salvatorului.

Ţinând cont de promisiunea pe care Salvatorul a făcut-o apostolilor Săi,
consemnată în Ioan 13:17, ce binecuvântări vom primi pe măsură ce vom urma
exemplul Său slujindu-le altora? Răspundeţi la această întrebare completând
următorul principiu: Pe măsură ce urmăm exemplul Salvatorului slujindu-le
altora, vom fi ____________________.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi lucrurile de mai jos.

a. Răspundeţi la următoarea întrebare: De ce credeţi că vom fi mai fericiţi dacă
slujim altora precum a făcut Salvatorul?

b. Scrieţi despre un moment în care aţi fost mai fericiţi pentru că aţi urmat
exemplul Salvatorului slujindu-le altora.

UNITATEA 15:  Z IUA 3
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Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului M. Russell Ballard, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, şi aflaţi ce a spus dânsul că putem face pentru a găsi ocazii
de a le sluji altora: „În rugăciunea dumneavoastră de dimineaţa, în fiecare nouă
zi, rugaţi-L pe Tatăl Ceresc să vă îndrume pentru a recunoaşte o ocazie de a-i sluji
unuia dintre copiii Săi preţioşi. Apoi, de-a lungul zilei, menţineţi-vă inima plină de
credinţă şi dragoste, căutând pe cineva căruia să-i oferiţi ajutor… Dacă faceţi

aceasta, sensibilităţile dumneavoastră spirituale vor creşte şi veţi descoperi ocazii de a sluji
despre care nu aţi crezut niciodată că ar fi posibile” („Angajaţi-vă cu sârguinţă într-o cauză
bună”, Ensign sau Liahona, nov. 2012, p. 31).

Puteţi scrie declaraţia vârstnicului Ballard pe o altă foaie de hârtie şi o puteţi pune
într-un loc care să vă amintească să vă rugaţi pentru ocazii de a le sluji altora. Puteţi
scrie în jurnalul pentru studiul scripturilor şi le puteţi împărtăşi altora cum primiţi
răspunsuri la rugăciunile voastre când puneţi în practică sfatul vârstnicului Ballard.

Ioan 13:18-30
Isus îl identifică pe vânzătorul Său
Potrivit celor relatate în Ioan 13:18-30, după ce Isus i-a învăţat pe apostolii Săi că
aveau să fie fericiţi dacă slujeau altora, El a spus că unul dintre ei avea să-L vândă.
Când Ioan L-a întrebat pe Salvator cine avea să-L vândă, Isus i-a spus că avea să fie
„acela căruia îi [va] întinde bucăţica [de pâine]” (Ioan 13:26), iar El i-a dat-o lui
Iuda Iscarioteanul.

Ioan 13:31-38
Isus îi învaţă pe ucenicii Lui să se iubească unul pe altul
V-a acuzat cineva vreodată că nu sunteţi creştini sau adevăraţi ucenici ai lui Isus
Hristos, deoarece sunteţi membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele
din Urmă? Acest lucru poate fi cauzat de anumite crezuri unice pe care le avem
datorită restaurării, precum credinţa noastră în Cartea lui Mormon şi acela că
membrii Dumnezeirii sunt trei fiinţe separate şi distincte. Cum aţi reacţionat? (Sau,
dacă nu aţi avut acea experienţă, cum aţi răspunde dacă cineva v-ar spune că nu
sunteţi creştini?) ____________________

Citiţi Ioan 13:34-35 şi căutaţi ce a spus Salvatorul că avea să-i ajute pe ceilalţi să
recunoască faptul că apostolii erau ucenici ai lui Isus Hristos. Puteţi marca, în Ioan
13:34, porunca dată de Isus apostolilor Săi.

Observaţi că, din Ioan 13:35, învăţăm că oamenii aveau să ştie că apostolii erau
ucenici ai lui Isus Hristos dacă apostolii se iubeau unul pe altul aşa cum i-a iubit
Isus. Din aceste versete învăţăm că, dacă ne iubim unul pe altul aşa cum ne
iubeşte Isus Hristos, ceilalţi vor şti că suntem ucenicii Săi.

3. Ţinând cont de cele studiate în acest an despre Isus Hristos,
enumeraţi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, cinci moduri în

care El arată că îi iubeşte pe oameni.
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Citiţi următoarea relatare, care a fost împărtăşită de vârstnicul Paul E. Koelliker, din
Cei Şaptezeci, şi aflaţi în ce mod au urmat misionarii din această relatare sfatul
Domnului de a ne iubi unii pe alţii:

„Doi misionari tineri au ciocănit la o uşă cu speranţa de a găsi pe cineva care să
asculte mesajul lor. Uşa s-a deschis şi un om imens i-a întâmpinat cu o voce nu
chiar prietenoasă: «Credeam că v-am spus să nu mai bateţi la uşa mea. V-am
avertizat înainte că, dacă reveniţi, nu va fi o experienţă aşa plăcută. Aşa că,
lăsaţi-mă în pace!». El a închis uşa în grabă.

Când vârstnicii au plecat, misionarul mai în vârstă şi mai experimentat şi-a pus
mâna pe umărul misionarului mai tânăr pentru a-l consola şi a-l încuraja. Fără ca ei să ştie, omul
i-a privit pe fereastră să fie sigur că au înţeles mesajul lui. El era sigur că îi va vedea râzând şi
făcând glume pe seama răspunsului său categoric privind încercarea lor de a-l vizita. Totuşi,
observând gestul de bunătate dintre cei doi misionari, inima lui s-a înmuiat de îndată. El a
deschis iar uşa şi i-a rugat pe misionari să se întoarcă şi să-şi împărtăşească mesajul…

Acest principiu de a avea dragoste unii faţă de alţii şi a ne dezvolta capacitatea de a-L pune pe
Hristos în prim plan prin modul în care gândim, vorbim şi acţionăm, este un lucru fundamental
pentru a deveni ucenici ai lui Hristos şi învăţători ai Evangheliei Sale” („El ne iubeşte cu
adevărat”, Ensign sau Liahona, mai 2012, p. 17).

4. Citiţi versurile imnului „Iubiţi-vă unul pe altul” (Imnuri, nr. 200) şi
gândiţi-vă la cineva despre care puteţi spune cu uşurinţă că este

ucenic al lui Isus Hristos datorită iubirii pe care o arată altora. În jurnalul pentru
studiul scripturilor, scrieţi despre modul în care această persoană îşi arată
dragostea faţă de alţii şi în ce moduri v-ar plăcea să-i urmaţi exemplul. De
asemenea, scrieţi despre un obiectiv referitor la ce veţi face pentru a-i iubi pe
alţii aşa cum îi iubeşte Salvatorul.

Potrivit celor relatate în Ioan 13:36-38, după ce Petru a declarat că şi-ar da viaţa
pentru Isus Hristos, Isus i-a spus lui Petru că el avea să se lepede de El de trei ori
înainte să cânte cocoşul.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Ioan 13 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 15 ZIUA 4

Ioan 14-15
Introducere
După masa de Paşte, Isus i-a învăţat pe apostolii Săi cum să se întoarcă la Tatăl
Ceresc şi cum să-şi arate dragostea faţă de El. Apoi, Isus le-a promis apostolilor Săi
că avea să le trimită un alt Mângâietor. El a propovăduit că este adevărata viţă şi că
ucenicii Săi sunt mlădiţele. De asemenea, Salvatorul le-a poruncit ucenicilor Săi să
se iubească unul pe altul şi i-a avertizat de persecuţia pe care aveau s-o îndure
pentru că se asociaseră cu El.

Ioan 14:1-14
Salvatorul îi învaţă pe apostolii Săi cum să se întoarcă la Tatăl Ceresc
Imaginaţi-vă că un prieten vă întreabă: „Mi s-a spus că sunt multe căi către cer şi că
religiile diferite ne arată căi diferite către împărăţia lui Dumnezeu. Crezi că acest
lucru este adevărat?”. În spaţiul pus la dispoziţie, scrieţi cum aţi răspunde la această
întrebare şi explicaţi de ce credeţi sau nu că această declaraţie este adevărată.
____________________

Citiţi Ioan 14:1-6 şi căutaţi învăţăturile Salvatorului despre cum să ne întoarcem în
împărăţia Tatălui Ceresc. (Ioan 14:6 este un fragment care conţine o scriptură de
bază. Îl puteţi marca într-un mod distinct pentru a-l putea găsi în viitor.)

Din Ioan 14:6, învăţăm că doar prin ispăşirea lui Isus Hristos şi urmând calea
Sa putem intra în împărăţia Tatălui Ceresc.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. În ce moduri este Salvatorul singura Cale de a ne întoarce la Tatăl Ceresc?

b. În ce moduri este Isus Hristos Adevărul?

c. În ce moduri este Isus Viaţa?

Calea Salvatorului implică dezvoltarea credinţei în El şi în Tatăl Ceresc, pocăinţa,
primirea rânduielilor necesare salvării, precum botezul şi rânduielile din templu şi
îndurarea până la sfârşit cu credinţă şi supunere.

Citiţi Ioan 14:7-14 şi aflaţi ce le-a spus Isus ucenicilor Săi despre relaţia Sa cu Tatăl
Său. Puteţi marca expresia „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl”, din versetul
9.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat că Tatăl L-a trimis pe Fiul Lui să ne ajute să-L cunoaştem pe Tatăl nostru
din Cer, să-L iubim şi să ne supunem Lui:
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„În tot ceea ce a venit Isus să spună şi să facă, inclusiv şi mai ales în suferinţa şi
jertfa Sa ispăşitoare, El ne arăta cine şi cum este Dumnezeu, Tatăl nostru Etern,
cât de devotat este faţă de copiii Săi în fiecare perioadă şi naţiune. Prin cuvânt şi
faptă, Isus încerca să ne dezvăluie, în mod personal, adevărata natură a Tatălui
Său, Tatăl nostru Ceresc

A făcut acest lucru, cel puţin în parte, pentru că, atunci şi acum, cu toţii avem
nevoie să-L cunoaştem mai deplin pe Dumnezeu pentru a-L iubi mai profund şi a ne supune Lui în
mod complet …

După ce generaţii de profeţi au încercat să înveţe rasa umană care este voinţa şi calea Tatălui, de
obicei având puţin succes, Dumnezeu, în încercarea Sa supremă de a ne determina să-L
cunoaştem, a trimis pe pământ pe Singurul Său Fiu Născut şi perfect, creat după chipul şi
asemănarea Sa, pentru a trăi şi a sluji printre muritori, îndurând greutăţile vieţii de zi cu zi …

Isus… a venit să îmbunătăţească înţelegerea omului despre Dumnezeu şi să-i convingă pe
oameni să-şi iubească Tatăl Ceresc, aşa cum El i-a iubit şi îi va iubi pe ei mereu. Ei au avut ocazia
să înţeleagă planul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, sfinţenia lui Dumnezeu, da, chiar şi
mânia şi judecata lui Dumnezeu. Dar dragostea lui Dumnezeu, profunzimea devotamentului Său
faţă de copiii Lui, ei nu le-au cunoscut pe deplin – până la venirea lui Hristos.

Aşadar, hrănirea celor flămânzi, vindecarea celor bolnavi, mustrarea ipocriţilor, îndemnul la
credinţă – toate acestea au fost modul în care Hristos ne arăta felul în care este Tatăl, «milos şi
îngăduitor, încet la mânie, îndelung răbdător şi plin de generozitate» [Lectures on Faith (1985), p.
42]. Prin viaţa Sa şi, mai ales, prin moartea Sa, Hristos a demonstrat că «Aceasta este
compasiunea lui Dumnezeu şi a Mea»” („Măreţia lui Dumnezeu”, Ensign sau Liahona, nov.
2003, p. 70-72).

Scriptură de bază – Ioan 14:6
2. Memorarea fragmentului din Ioan 14:6, care conţine o scriptură de

bază, vă poate ajuta să răspundeţi la întrebările precum cea de la
începutul acestei lecţii. Memoraţi acest fragment repetându-l cu glas tare, de
mai multe ori. Apoi, recitaţi-l unui membru al familiei sau unui prieten. Apoi, în
jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi Am memorat Ioan 14:6 şi rugaţi
persoana căreia i l-aţi recitat să semneze în jurnal.

Ioan 14:15-31
Isus îi instruieşte pe apostolii Săi cum să-şi arate dragostea faţă de El
Gândiţi-vă la o persoană pe care o iubiţi. În ce mod vă arătaţi dragostea faţă de
această persoană? ____________________

Citiţi Ioan 14:15 şi aflaţi ce le-a spus Isus apostolilor Săi să facă pentru a-şi arăta
dragostea faţă de El. (Ioan 14:15 este un fragment care conţine o scriptură de bază.
Îl puteţi marca într-un mod distinct pentru a-l putea găsi în viitor.)

Ţinând cont de ceea ce i-a învăţat Isus pe apostolii Săi, completaţi următorul
adevăr: Ne arătăm dragostea faţă de Isus Hristos ____________________.

Gândiţi-vă la modul în care ţinerea fiecăreia dintre aceste porunci demonstrează
dragostea voastră faţă de Isus Hristos: ţinerea zilei de sabat sfântă, respectarea
tatălui şi a mamei voastre, plătirea zeciuielii şi dragostea faţă de aproapele vostru.
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Timp de trei sau patru minute, gândiţi-vă în profunzime la cât de bine vă arătaţi
dragostea faţă de Salvator ţinând poruncile Sale.

Citiţi Ioan 14:16-17, 26 şi căutaţi promisiunea Salvatorului făcută apostolilor Săi.

Expresia „alt Mângâietor”, din versetul 16, se referă la Duhul Sfânt. Deoarece
Salvatorul fusese un mângâietor pentru apostolii Săi în timpul slujirii Sale în viaţa
muritoare, El L-a numit pe Duhul Sfânt un alt Mângâietor. Dintr-un anume motiv,
Duhul Sfânt nu acţiona în plenitudinea Sa în timpul slujirii din viaţa muritoare a lui
Isus, deşi acţionase în întregime atât înainte, cât şi după slujirea din viaţa muritoare
a Salvatorului (vezi Bible Dictionary, „Holy Ghost”).

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat
rolul Duhului Sfânt în calitate de Mângâietor:

„Atât timp cât Isus a fost cu ei, El a fost Mângâietorul lor; El a oferit pace
sufletelor lor; cei care erau împovăraţi de durerile, suferinţele şi problemele lumii
veneau la El şi găseau linişte pentru sufletele lor. El a adus mângâiere văduvelor
şi a fost tată pentru cei orfani de tată. Cuvintele Sale au ridicat sufletele celor
credincioşi la înălţimi noi de linişte şi pace. Acum, El pleacă, dar va trimite un alt
Mângâietor – pe Duhul Sfânt – să stea cu cei credincioşi pentru totdeauna.

Pentru toţi oamenii, cu excepţia celor câţiva care au auzit glasul Său în viaţa muritoare, Duhul
Sfânt este primul Mângâietor. Acest membru al Dumnezeirii transmite pace sufletelor celor
neprihăniţi în toate timpurile. Duhul Sfânt «este darul lui Dumnezeu către toţi aceia care Îl caută
cu sârguinţă atât în timpurile vechi, cât şi atunci când El Însuşi Se va arăta copiilor oamenilor»
(1 Nefi 10:17), precum şi în viitor. El este Spiritul adevărului – ca şi Hristos – dar lumea nu-L
poate primi pe Duhul Sfânt, deoarece Spiritul nu va locui în temple nesfinţite” (The Mortal
Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 volume [1979-1981], 4:74-75).

Potrivit celor relatate în Ioan 14:16-17, 26, care sunt trei dintre lucrurile pe care
Duhul Sfânt le poate face pentru noi? Răspundeţi la această întrebare completând
următorul adevăr: Duhul Sfânt poate ____________________.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la una sau mai
multe dintre următoarele întrebări:

a. Când L-aţi simţit pe Duhul Sfânt mângâindu-vă?

b. Când L-aţi simţit pe Duhul Sfânt învăţându-vă?

c. Când v-a ajutat Duhul Sfânt să vă aduceţi aminte de ceva?

Citiţi Ioan 14:18-23 şi căutaţi promisiunea Salvatorului făcută celor care îşi arată
dragostea faţă de El ţinând poruncile Sale.

Din aceste versete, învăţăm că, dacă ţinem poruncile, Tatăl Ceresc şi Isus
Hristos vor fi cu noi.

Citiţi Doctrină şi legăminte 130:3 şi aflaţi ce înseamnă să Îi avem pe Tatăl Ceresc şi
pe Isus Hristos cu noi.

Citiţi Ioan 14:27 şi căutaţi cuvintele de încurajare ale Salvatorului adresate
apostolilor Săi.
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Gândiţi-vă la diferenţa dintre pacea oferită de Salvator şi cea oferită de lume.

Vârstnicul McConkie a descris pacea oferită de Salvator: „[Este] o pace interioare
născută din convingerea cu privire la divinitatea împărăţiei pământeşti a
Domnului; o pace care poartă asigurarea unei lumi mai bune care va veni; o pace
care se manifestă în sufletele oamenilor chiar dacă ei sunt în mijlocul războiului şi
al dezordinii” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume
[1965-1973], 1:742).

Din Ioan 14:28-30, învăţăm că Isus le-a spus apostolilor Săi să se bucure, deoarece
El era pe punctul de a-i lăsa şi a Se întoarce la Tatăl Ceresc. Aşa cum este clarificat
în Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Isus le-a spus, de asemenea, că Satana nu
avea putere asupra Sa, deoarece El biruise lumea, dar Satana încă îi mai putem
influenţa pe ei, deoarece nu-şi terminaseră încă lucrarea pe pământ (vezi
Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Ioan 14:30 [în Ghid pentru scripturi ]).

Citiţi Ioan 14:31 şi căutaţi moduri în care Salvatorul Şi-a arătat dragostea faţă de
Tatăl Său. Puteţi marca ceea ce găsiţi.

Scriptură de bază – Ioan 14:15
4. Vedeţi cât timp vă ia să memoraţi Ioan 14:15. Recitaţi fragmentul cu

glas tare. Apoi, în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi-l
din memorie.

Citiţi, din nou, Ioan 14:31şi căutaţi exemplul pe care Isus Hristos l-a oferit cu privire
la principiul pe care l-a predat în Ioan 14:15. Observaţi expresia „Sculaţi-vă, haidem
să plecăm de aici” (Ioan 14:31). Cel mai probabil, Salvatorul Se referea la faptul de a
pleca din odaia de sus, unde avusese loc Cina cea de taină, şi, apoi, Şi-a îndeplinit
datoria faţă de Dumnezeu în Ghetsimani şi pe Golgota. Cea mai grea poruncă a
Tatălui pentru Fiu a fost ca Isus să sufere şi să moară pentru noi (vezi 3 Nefi
27:13-14). Gândiţi-vă la poruncile şi standardele Domnului faţă de care vă este greu
să vă supuneţi. Cugetaţi asupra modului în care supunerea faţă de aceste porunci
poate arăta dragostea voastră faţă de Salvator. În jurnalul personal, scrieţi un
obiectiv de a fi mai supuşi în modurile la care aţi cugetat.

Ioan 15:1-11
Isus explică faptul că El este adevărata viţă
Imaginaţi-vă că, peste 60 de ani, vă gândiţi la viaţa voastră de acum. Încercuiţi
cuvintele care aţi vrea să vă descrie, până la urmă, viaţa: de succes, nefericită, plină de
bucurii, recompensatoare, neproductivă, roditoare, productivă, îmbelşugată şi sortită
eşecului.

Isus a folosit metafora viţei de vie pentru a-i ajuta pe ucenicii Săi să înţeleagă cum
să aibă o viaţă roditoare, productivă şi îmbelşugată.
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Citiţi Ioan 15:1-5 şi aflaţi ce reprezintă
diferitele elemente ale acestei metafore.

Din aceste versete, învăţăm faptul că via
Îl reprezintă pe Isus Hristos, iar
mlădiţele pe ucenicii lui Isus Hristos.
Rodul pot fi faptele bune pe care
ucenicii lui Isus Hristos ar trebui să le
facă. Scrieţi aceste înţelesuri lângă
denumirile din imagine. Vierul, aşa cum
a spus Salvatorul în Ioan 15:1, este Tatăl
Ceresc. Vierul este o persoană care îngrijeşte o vie.

Puteţi marca fiecare apariţie a verbului a rămâne în Ioan 15:4-5. Verbul a rămâne,
aşa cum este folosit în aceste versete, înseamnă a sta neclintit, permanent lângă
Isus Hristos şi Biserica Sa.

Din Ioan 15:5, învăţăm că, dacă rămânem în Salvator, vom realiza fapte bune.

Din Ioan 15:6-8, aflăm că Salvatorul
ne-a învăţat că cei care nu rămân în El
sunt precum o mlădiţă care a fost tăiată
– se usucă şi moare. Cei care rămân în
Isus Hristos realizează fapte bune care
Îl slăvesc pe Dumnezeu.

Ce putem face pentru a rămâne în Salvator sau a fi ferm legaţi de El?

Citiţi Ioan 15:9-11 şi aflaţi ce i-a învăţat Isus pe ucenicii Lui să facă şi ce
binecuvântări aveau să primească. Puteţi marca ceea ce aflaţi.

Tatăl şi Fiul ne iubesc cu o dragoste perfectă şi nepieritoare, iar ţinerea poruncilor
Lor ne permite să primim plenitudinea binecuvântărilor pe care Ei doresc să ni le
ofere cu iubire (vezi 1 Nefi 17:35; D&L 95:12; 130:20-21).

Din Ioan 15:10-11, învăţăm că, dacă ţinem poruncile, vom rămâne în dragostea
Salvatorului şi vom avea bucurie deplină.

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

a. De ce credeţi că faptul de a rămâne în Salvator ne permite să avem parte de
bucurie deplină?

b. De ce credeţi că cei care rămân în Salvator vor realiza fapte bune?

Gândiţi-vă la modurile în care puteţi fi ferm legaţi de Salvator şi, astfel, să aveţi mai
multă bucurie.
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Ioan 15:12-17
Isus le porunceşte ucenicilor Lui să se iubească unul pe altul

Preşedintele Russell M. Nelson, preşedintele Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli, a spus: „În mod sigur, cea mai bună dovadă a devotamentului nostru
faţă de Isus este să Îi urmăm exemplul” („Misiunea şi slujirea lui Isus Hristos”,
Liahona, apr. 2013, p. 24).

Devotamentul reprezintă respect şi dragoste mare, iar a urma exemplul înseamnă a
imita sau a copia.

Citiţi Ioan 15:12 şi aflaţi în ce mod ne-a rugat Salvatorul să urmăm exemplul Său.
Puteţi marca lucrurile pe care le aflaţi.

Citiţi Ioan 15:13-17 şi aflaţi cum ne-a iubit Salvatorul. În versetul 13, puteţi marca
spusele Salvatorul cu privire la cea mai mare manifestare de dragoste.

Subliniaţi ce a sugerat vârstnicul Claudio R. M. Costa, din Preşedinţia celor
Şaptezeci, să facem pentru a ne da viaţa pentru cei pe care îi iubim: „Putem să
ne dăm viaţa pentru cei pe care-i iubim, nu murind fizic pentru ei, ci trăind pentru
ei – dându-le din timpul nostru, fiind întotdeauna prezenţi în viaţa lor, slujindu-i,
fiind amabili, afectuoşi şi arătând dragoste adevărată celor din familia noastră şi
tuturor oamenilor – aşa cum ne-a învăţat Salvatorul” („Nu lăsa pe mâine ce poţi

face azi”, Ensign sau Liahona, nov. 2007, p. 74).

Gândiţi-vă la cineva care şi-a dat viaţa pentru voi în unul dintre aceste moduri.

Ioan 15:18-27
Isus îi avertizează pe ucenicii Săi cu privire la persecuţia pe care aveau s-o îndure ca
urmare a faptului că depuneau mărturie despre El
După ce Salvatorul i-a învăţat pe ucenicii Săi despre faptul de a rămâne în El şi a-şi
arăta dragostea unul faţă de celălalt, El i-a învăţat despre ce avea să li se întâmple
deoarece se asociaseră cu El. În Ioan 15:18-25, învăţăm că lumea sau cei păcătoşi, îi
vor urî pe apostoli. Isus Hristos a spus că cei care Îl urăsc pe El, Îl urăsc şi pe Tatăl şi
că vor da socoteală pentru alegerile lor.

În pofida urii şi a persecuţiei împotriva celor care Îl urmează, Isus Hristos a pregătit
modalităţi prin care lumea poate primi o mărturie despre El. Citiţi Ioan 15:26-27 şi
aflaţi cine sunt martorii care vor depune mărturie lumii despre Isus Hristos.

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Ioan 14-15 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 16 ZIUA 1

Ioan 16
Introducere
După masa de Paşte, Isus Hristos a continuat să-i înveţe pe ucenicii Săi. Le-a spus
că avea să meargă curând la Tatăl Său şi că Duhul Sfânt sau Mângâietorul avea să
vină şi să-i călăuzească spre adevăr. Isus a profeţit despre propria moarte şi înviere
şi a proclamat că El a biruit lumea.

Ioan 16:1-15
Isus prezintă rolul Duhului Sfânt
Imaginaţi-vă că, pentru prima oară, călătoriţi pe un teren frumos, dar periculos. Îl
aveţi drept ghid pe un bun prieten apropiat. Atunci când ajungeţi la un punct foarte
dificil al călătoriei, vă întoarceţi şi vă daţi seamă că prietenul vostru a dispărut şi că
sunteţi singuri şi pierduţi. Ce îngrijorări şi sentimente aţi putea avea într-o
asemenea situaţie? ____________________

Aţi avut sentimente sau îngrijorări asemănătoare în timpul momentelor dificile sau
triste din viaţa voastră? În timp ce studiaţi Ioan 16, căutaţi principii care vă pot ajuta
să ştiţi cum să găsiţi îndrumare şi pace când aveţi nevoie.

După ce a petrecut aproape trei ani cu ucenicii Săi, Isus Hristos le-a spus că trebuia
să plece (vezi Ioan 14:28). Din Ioan 16:1-4, învăţăm că, după ce Isus a luat masa de
Paşte cu ucenicii Săi, El le-a spus că va veni vremea când oamenii îi vor urî şi că
aceşti oameni vor crede că Îl slujesc pe Dumnezeu omorându-i.

Citiţi Ioan 16:5-6 şi aflaţi ce le-a spus Isus ucenicilor Săi şi ce au simţit ei cu privire
la acel lucru.

Citiţi Ioan 16:7 şi aflaţi pe cine a promis Isus că avea să trimită după ce va pleca.

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat: „Cât timp Isus era, în persoană, cu ucenicii Săi, ei nu aveau nevoie în
totalitate să aibă însoţirea constantă a Spiritului aşa cum urmau să aibă după
plecarea lui Isus” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume
[1965-1973], 1:753).

În Ioan 16:8-12, Isus a explicat că unul dintre rolurile Duhului Sfânt este de a
„dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul” (Ioan 16:8). Citiţi Ioan 16:13 şi aflaţi
rolurile pe care Mângâietorul avea să le aibă în vieţile ucenicilor după plecarea
lui Isus.

Vorbind despre Ioan 16:9-11, vârstnicul McConkie a explicat: „Acestea sunt versete dificile care
au ajuns la noi într-o formă atât de condensată şi prescurtată, încât interpretarea lor este dificilă.
Aparentul înţeles este: «Când primiţi Spiritul, astfel încât să puteţi rosti ce vă revelează El, atunci
învăţăturile voastre vor condamna lumea de păcate şi de neprihănire şi de judecată. Lumea va fi
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condamnată de păcat pentru că M-a respins, pentru că nu a crezut mărturia voastră inspirată de
către Spirit despre faptul că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu prin care vine salvarea. Ei vor fi
condamnaţi pentru că au respins mărturia voastră despre neprihănirea Mea – deoarece au
presupus că rostesc blasfemii şi că sunt un escroc şi un impostor – când, de fapt, Eu am mers la
Tatăl, lucru pe care nu l-aş fi putut face dacă lucrările Mele nu ar fi fost adevărate şi neprihănite
în întregime. Ei vor fi condamnaţi din cauza judecăţii lor greşite de a respinge mărturia voastră în
favoarea religiilor populare şi de a alege, în schimb, să-l urmeze pe Satana, prinţul lumii, care, el
însuşi, cu toate filosofiile sale religioase, va fi judecat şi se va descoperi că nu îndeplineşte
standardele»” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:754).

Cum aveau să beneficieze ucenicii de îndrumarea şi cunoaşterea oferite de
Duhul Sfânt?

Ce adevăr despre Duhul Sfânt putem învăţa din Ioan 16:13?
____________________

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. În ce moduri ne călăuzeşte Duhul Sfânt în adevăr?

b. În ce moduri ne poate dezvălui Duhul Sfânt lucruri viitoare?

Aveţi încredere în abilitatea voastră de a învăţa şi a trăi conform
Evangheliei
Aveţi credinţă în abilitatea voastră de a înţelege scripturile, de a identifica doctrine şi principii, de
a explica altora Evanghelia şi de a pune în practică în viaţa voastră învăţăturile Evangheliei. Cu
ajutorul Duhului Sfânt, puteţi fi întăriţi în abilitatea voastră de a învăţa şi a trăi conform
Evangheliei.

Prin intermediul Duhului Sfânt, Dumnezeu ne poate oferi asigurare, speranţă,
viziune, avertizare şi îndrumare pentru viitorul nostru.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, şi căutaţi moduri în care Îl puteţi invita pe Duhul Sfânt să
vă îndrume în viaţă: „Cum să Îl avem pe Spiritul Sfânt pentru îndrumarea
noastră? Trebuie să ne pocăim de păcatele noastre în fiecare săptămână şi să ne
reînnoim legămintele luând din împărtăşanie având mâini curate şi o inimă pură,
aşa cum ni se porunceşte să procedăm (vezi D&L 59:8-9, 12). Numai astfel putem

obţine promisiunea divină că vom «avea întotdeauna Spiritul său cu [noi]» (D&L 20:77). Acel
Spirit este Duhul Sfânt a Cărui misiune este de a ne învăţa, de a ne duce la adevăr şi de a ne
depune mărturie despre Tatăl şi Fiul (vezi Ioan 14:26; Ioan 15:26; Ioan 16:13; 3 Nefi 11:32, 36)”
(„Nu vă lăsaţi înşelaţi”, Ensign sau Liahona, nov. 2004, p. 46).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Când aţi simţit că Duhul Sfânt vă călăuzeşte în adevăr sau că vă arată lucruri
viitoare?
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b. Cum aţi ştiut că Duhul Sfânt este Cel care vă călăuzea?

Gândiţi-vă ce alegeri aţi putea face pentru a-L invita pe Duhul Sfânt să vă îndrume.
Încercaţi să trăiţi într-un mod care să invite influenţa Lui îndrumătoarea în viaţa
voastră.

În Ioan 16:13, Isus ne-a învăţat că Duhul Sfânt „nu va vorbi de la El; ci va vorbi tot
ce va fi auzit”. Citiţi Ioan 16:14-15 şi aflaţi mesajele cui ni le va transmite
Duhul Sfânt.

Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat din aceste versete, completaţi următoarea
doctrină: Duhul Sfânt revelează adevăruri şi instrucţiuni care vin de la
____________________.

De ce este util să ştim că, atunci când Duhul Sfânt ne vorbeşte, El vorbeşte ca
reprezentant al Tatălui Ceresc şi al lui Isus Hristos? ____________________

„[Ceea ce comunică Duhul Sfânt spiritului] dumneavoastră este mult mai [sigur]
decât oricare altă comunicare de care puteţi beneficia prin simţurile dumneavoastră
fizice” (Fideli credinţei [2004], p. 60). Aceasta înseamnă că Duhul Sfânt este cel mai
bun îndrumător pentru a învăţa adevărul. Influenţa Sa este mult mai valoroasă
decât dovezile fizice, opiniile altora sau raţionamentul lumii. Ucenicii Salvatorului
trebuiau să înveţe să se bizuie pe Duhul Sfânt în calitatea Sa de îndrumător în
absenţa fizică a Domnului, tot aşa cum, astăzi, noi trebuie să ne bizuim pe
Duhul Sfânt.

Ioan 16:16-33
Salvatorul discută despre moartea şi învierea Sa şi spune că a biruit lumea
Gândiţi-vă la un moment în care a trebuit să vă despărţiţi de un membru al familiei
sau de un prieten pentru o perioadă lungă sau nedeterminată. Ce aţi spus pentru a
vă consola unul pe celălalt când v-aţi despărţit?

Citiţi Ioan 16:16 şi aflaţi ce le-a spus Isus ucenicilor pentru a-i consola atunci când
se gândeau la plecarea Sa.

În Ioan 16:17-19, citim că ucenicii nu au înţeles ce a vrut să spună Isus când le-a zis
că îi părăsea, dar că aveau să-L vadă din nou.

Citiţi Ioan 16:20-22 şi aflaţi cum a spus Domnul că aveau să se simtă ucenicii atunci
când El avea să plece şi când aveau să-L vadă din nou. Poate fi util să ştiţi că
expresia „femeia, când este în durerile naşterii”, din versetul 21, se referă la o
femeie însărcinată care este în travaliu.

Potrivit celor relatate în acest verset, cum aveau să se simtă ucenicii când Isus nu
mai era cu ei? Ce a promis El că aveau să simtă când urmau să-L vadă din nou?

Isus ştia că ucenicii Săi aveau să-L vadă din nou după învierea Sa. Deşi durerea
cauzată de moartea Lui avea să fie mare, bucuria pe care urmau s-o simtă după
învierea Sa avea să fie permanentă.

În Ioan 16:23-32, citim că Isus i-a învăţat pe ucenicii Lui să se roage, în numele Său
(al lui Isus Hristos), direct Tatălui Ceresc (vezi Ioan 16:23) şi i-a asigurat de
dragostea Tatălui faţă de ei şi faţă de El. El i-a asigurat că rugăciunile lor, adresate
Tatălui Ceresc, aveau să primească răspuns.
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Citiţi Ioan 16:33 şi căutaţi cuvinte şi expresii folosite de Salvator pentru a-i alina pe
ucenicii Săi. Puteţi marca ceea ce găsiţi.

De ce putem avea fericire şi pace chiar şi într-o lume plină de necazuri, păcate
şi moarte?

Din Ioan 16:33, putem învăţa că, deoarece Isus Hristos a biruit lumea, putem
îndrăzni şi putem avea pace. Ce credeţi că înseamnă faptul că Isus Hristos a
biruit lumea?

Fiind Singurul Născut al Tatălui, Isus Hristos a trăit o viaţă fără de păcat, biruind
orice ispită lumească. De asemenea, El a simţit fiecare tip de durere şi suferinţă şi a
ispăşit pentru păcatele tuturor copiilor Tatălui Ceresc. Prin viaţa, suferinţa, moartea
şi învierea Sa, El a biruit toate barierele care ne împiedicau să fim curaţi, să găsim
pace şi să trăim din nou alături de Tatăl nostru din Cer şi de cei pe care îi iubim.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: În ce moduri vă poate ajuta faptul de a şti că Isus Hristos

a biruit lumea să îndrăzniţi şi să aveţi pace?

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Thomas S. Monson şi căutaţi motivul
pentru care putem îndrăzni în pofida încercărilor şi dificultăţilor din această lume:

„Să [îndrăznim] pe măsură ce trecem prin această viaţă. Deşi trăim în vremuri
grele, Domnul ne iubeşte şi are grijă de noi. El este tot timpul lângă noi când
facem ceea ce este drept. El ne va ajuta la nevoie… Vieţile noastre pot fi pline de
bucurie când urmăm învăţăturile Evangheliei lui Isus Hristos.

Domnul ne-a îndemnat: «Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea» [Ioan 16:33]. Această
cunoaştere ar trebui să ne aducă o mare bucurie. El a trăit pentru noi şi a murit

pentru noi. El a plătit preţul pentru păcatele noastre. Fie ca noi să urmăm exemplul Său. Fie ca
noi să ne arătăm recunoştinţa mare pentru El acceptând sacrificiul Său şi trăind vieţi care ne vor
pregăti să ne întoarcem într-o zi să trăim alături de El” („Domnul să vă aibă-n grija Sa până ce
iar ne vom vedea”, Ensign sau Liahona, nov. 2012, p. 111).

Gândiţi-vă la următoarea întrebare: Când v-a ajutat faptul de a şti că Isus Hristos a
biruit lumea să îndrăzniţi şi să aveţi pace?

Căutaţi să fiţi bucuroşi şi să trăiţi în acord cu Evanghelia lui Isus Hristos. Pe măsură
ce veţi face aceste lucruri, veţi simţi pacea şi speranţa care sunt disponibile prin
sacrificiul ispăşitor şi învierea Domnului.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 16 ZIUA 2

Ioan 17
Introducere
Înainte de a suferi în Ghetsimani, Salvatorul a oferit măreaţa Sa rugăciune de
mijlocire. El S-a rugat ca ucenicii Săi şi toţi cei care Îl urmau să Îl cunoască pe Tatăl
Ceresc şi să dobândească viaţă veşnică şi ca ei să poată fi una cu El şi cu Tatăl Său.

Ioan 17:1-8
Isus Hristos I Se adresează Tatălui Ceresc în rugăciune
Gândiţi-vă la câteva persoane celebre despre care cunoaşteţi câteva lucruri.

Apoi, gândiţi-vă la persoanele din viaţa voastră pe care le cunoaşteţi cel mai bine.

Care este diferenţa dintre faptul de a cunoaşte câteva lucruri despre cineva şi a
cunoaşte acea persoană? În spaţiul următor, scrieţi câteva lucruri pe care le-aţi putea
face pentru a ajunge să cunoaşteţi cu adevărat pe cineva: ____________________

Salvatorul ne-a învăţat despre importanţa faptului de a-I cunoaşte pe Tatăl Ceresc
şi pe El. Pe măsură ce studiaţi Ioan 17, căutaţi adevăruri care vă vor ajuta să urmaţi
calea care, în timp, vă va duce nu doar să ştiţi mai multe despre Tatăl Ceresc şi Isus
Hristos, ci să-I cunoaşteţi mai bine.

După Cina cea de taină, Salvator S-a
dus cu ucenicii Săi în Grădina
Ghetsimani. Înainte de a ajunge în
grădină, Isus S-a oprit pentru a rosti o
rugăciune. Aceasta este cunoscută, în
mod tradiţional, drept rugăciunea de
mijlocire. Unul dintre înţelesurile
verbului a mijloci este a vorbi cu cineva
în favoarea cuiva. În acest caz, Isus
Hristos a vorbit cu Tatăl Ceresc în
favoarea ucenicilor Săi, rugându-Se ca
ei să poată primi viaţă veşnică.

Citiţi Ioan 17:1-3 şi aflaţi cum a descris
Salvatorul viaţa veşnică. (Ioan 17:3 este
un fragment care conţine o scriptură de
bază. Îl puteţi marca într-un mod
distinct pentru a-l putea găsi în viitor.)

Din Ioan 17:3 învăţăm următorul
adevăr: Pentru a primi viaţă veşnică,
trebuie să ajungem să Îi cunoaştem
pe Tatăl Ceresc şi pe Fiul Său, Isus Hristos.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Care este diferenţa dintre faptul de a-I cunoaşte pe Tatăl şi

pe Fiul şi cel de a cunoaşte câteva lucruri despre Ei?
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Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, şi marcaţi ce a spus că înseamnă să-I cunoaştem pe Tatăl şi
pe Fiul: „Este un lucru să cunoaştem câteva informaţii despre Dumnezeu şi este
altceva să Îl cunoaştem. Noi cunoaştem câteva informaţii despre El atunci când
aflăm că El este o fiinţă după al cărui chip a fost creat omul; când aflăm că Fiul
este imaginea perfectă a Tatălui Său; când aflăm că, atât Tatăl, cât şi Fiul au

anumite atribute şi puteri. Dar Îi cunoaştem, în sensul dobândirii vieţii veşnice, când ne bucurăm
şi avem parte de aceleaşi lucruri pe care le au Ei. A-L cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă să
gândeşti ceea ce gândeşte El, să simţi ceea ce simte El, să ai puterea pe care o are El, să înţelegi
adevărurile pe care le înţelege El şi să faci ceea ce face El. Cei care Îl cunosc pe Dumnezeu devin
ca El şi trăiesc felul Lui de viaţă, care este viaţa veşnică” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 volume [1965-1973], 1:762).

A ajunge să-L cunoaştem pe Dumnezeu şi a deveni ca El sunt lucruri posibile dacă
Îl primim pe Duhul Sfânt şi primim toate binecuvântările ispăşirii Salvatorului.
Totuşi, acesta este un proces care va continua de-a lungul acestei vieţi şi chiar după
aceasta (vezi Moroni 7:48; 10:32-33).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce nu poate cineva să dobândească viaţă veşnică fără a-I cunoaşte pe
Dumnezeu Tatăl şi pe Isus Hristos?

b. Care sunt unele dintre modurile prin care puteţi ajunge să-I cunoaşteţi mai
bine pe Tatăl şi pe Fiul?

În Ioan 17:4-5, învăţăm că Salvatorul I-a spus Tatălui Său că a terminat lucrarea pe
care Acesta I-o dăduse. El L-a rugat pe Tatăl Său să-I ofere aceeaşi slavă pe care I-o
dăduse în viaţa premuritoare.

Citiţi Ioan 17:6-8 şi aflaţi ce au făcut ucenicii Săi pentru a ajunge să-L cunoască pe
Salvator. Puteţi marca ceea ce aflaţi.

Scriptură de bază – Ioan 17:3
3. Citiţi, cu glas tare, următoarea copie a fragmentului care conţine o

scriptură de bază, Ioan 17:3:

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu
adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu”.

Apoi, tăiaţi oricare trei cuvinte, astfel încât să nu le mai puteţi vedea şi citiţi, din
nou, cu glas tare, fragmentul, inclusiv cuvintele pe care le-aţi tăiat. Repetaţi
tiparul de a tăia cuvinte şi de a citi, cu glas tare, fragmentul până când toate
cuvintele sunt tăiate. Apoi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, străduiţi-vă să
scrieţi fragmentul din memorie.

Ioan 17:9-19
Salvatorul Se roagă pentru ucenicii Săi
Citiţi Ioan 17:9, 11-18, şi aflaţi pentru ce S-a rugat Isus în folosul ucenicilor Săi.
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Observaţi că Salvatorul a menţionat faptul că ucenicii Lui aveau să continue să
trăiască într-o lume rea, care îi ura. Din Ioan 17:14-16, învăţăm că, în calitate de
ucenici ai lui Isus Hristos trebuie să fim în lume, dar nu ai lumii. Puteţi scrie
acest principiu pe marginea scripturilor voastre.

Ce credeţi că înseamnă să fim în lume, dar nu ai lumii? ____________________

Următoarea declaraţie a vârstnicului M. Russell Ballard, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, vă poate ajuta să înţelegeţi cum să trăiţi în lume, dar să nu
fiţi ai lumii:

„În Biserică, folosim adesea dictonul: «Fiţi în lume, dar nu ai lumii» …

Poate ar trebui să folosim dictonul… sub forma a două îndemnuri separate.
Primul: «Fiţi în lume». Implicaţi-vă; informaţi-vă. Încercaţi să fiţi înţelegători şi
toleranţi şi să apreciaţi diversitatea. Contribuiţi în mod semnificativ la
dezvoltarea societăţii prin slujire şi implicare. Al doilea: «Nu fiţi ai lumii». Nu
urmaţi căi greşite sau nu vă schimbaţi pentru a vă adapta sau a accepta ceea ce

nu este drept …

În calitate de membri ai Bisericii, trebuie să-i influenţăm pe alţii mai mult decât suntem noi
influenţaţi. Trebuie să înotăm împotriva curentului păcatului şi al răului şi să nu ne lăsăm, pasivi,
purtaţi de el. Este necesar ca fiecare dintre noi să ajute la rezolvarea problemei, nu să o evite sau
să o ignore” („The Effects of Television”, Ensign, mai 1989, p. 80).

Cugetaţi asupra motivului pentru care Domnul doreşte ca noi să rămânem în lume,
dar să nu fim ai lumii.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi cum poate o
persoană să fie în lume, dar nu a lumii în fiecare dintre următoarele

împrejurări: la şcoală, cu prietenii şi online. Apoi, scrieţi un mod concret în care
veţi căuta să-L urmaţi pe Salvator fiind în lume, dar nu ai lumii.

Ioan 17:20-26
Salvatorul Se roagă pentru toţi cei care acceptă Evanghelia Sa
În pofida celor mai mari eforturi ale noastre, nu rămânem curaţi în totalitate de
păcatele şi răul care există în lume. Dacă nu am putea fi curăţaţi de păcatele
noastre, am fi îndepărtaţi din prezenţa lui Dumnezeu pentru totdeauna, deoarece
niciun lucru necurat nu poate sta în prezenţa Lui (vezi 1 Nefi 15:33-34).

Citiţi Ioan 17:20-23 şi aflaţi pentru ce S-a rugat Isus Hristos. Puteţi, de asemenea,
să marcaţi cuvântul una ori de câte ori apare în aceste versete.

Observaţi că Salvatorul nu S-a rugat doar pentru apostolii Săi, ci pentru toţi cei care
vor crede în cuvintele lor, astfel încât toţi să poată fi una aşa cum Isus şi Tatăl sunt
una. În aceste versete, este clar faptul că Tatăl şi Fiul sunt două fiinţe distincte. Isus
S-a rugat pentru unitate spirituală, nu unitate fizică.

Cum este posibil ca noi să devenim una cu Tatăl şi cu Fiul?
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Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat
cum putem deveni una cu Tatăl şi cu Fiul: „Înţelesul exact al cuvântului englezesc
atonement (ispăşire) este foarte clar: at-one-ment, aducerea la un loc a lucrurilor
care au fost separate sau despărţite” („Ispăşirea lui Isus Hristos”, Liahona, mart.
2008, p. 34-35).

Un adevăr important pe care îl putem învăţa din Ioan 17:20-23 este că, pe măsură
ce venim la Isus Hristos şi primim binecuvântările ispăşirii Sale, putem
deveni una cu Tatăl şi cu Fiul.

Ţinând cont de ceea ce ştiţi despre Tatăl Ceresc şi Isus Hristos, de ce doriţi să
deveniţi una cu Ei? ____________________

Citiţi declaraţia de mai jos a preşedintelui James E. Faust, din Prima Preşedinţie, şi
aflaţi ce binecuvântare vor primi cei care caută să devină una cu Tatăl Ceresc şi cu
Isus Hristos.

„Ar trebui să căutăm în mod sincer nu doar să cunoaştem despre Învăţător, ci să
ne străduim, aşa cum ne-a invitat El, să devenim una cu El (vezi Ioan 17:21),
pentru a ne «[întări] în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru» (Efeseni
3:16) …

Depun mărturie că trăim în vremuri dificile. Trebuie sa ne supunem cu mult curaj.
Mărturia mea este că ni se va cere să ne dovedim puterea spirituală, căci zilele

care vin vor fi pline de necazuri şi de dificultăţi. Dar, beneficiind de alinarea pe care o aduce
faptul de a avea o relaţie personală cu Dumnezeu, vom primi un curaj liniştitor” („That We Might
Know Thee”, Ensign, ian. 1999, p. 2, 5).

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Ce veţi face pentru a-I cunoaşte mai bine pe Tatăl Ceresc

şi pe Isus Hristos şi pentru a vă întări relaţia cu Ei?

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 16 ZIUA 3

Ioan 18-19
Introducere
După ce conducătorii iudei L-au prins şi interogat pe Isus, L-au dus la Pilat pentru
a fi judecat şi condamnat. Pilat a consimţit ca Isus să fie răstignit, deşi era convins
de nevinovăţia Lui. Când era pe cruce, Isus l-a instruit pe apostolul Ioan să aibă
grijă de mama Sa, Maria. După ce Isus a murit, trupul Său a fost pus într-un
mormânt.

Ioan 18:1-32
Isus este prins şi interogat de conducătorii iudei, care, apoi, Îl duc la Pilat
Când vă este cel mai greu să vă îngrijoraţi de bunăstarea altora?
____________________

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, trasaţi o linie pe mijlocul
paginii, formând astfel două coloane. Numiţi o coloană Preocupările

lui Isus Hristos şi, pe cealaltă, Preocupările lui Pilat. În timpul prinderii, judecării
şi răstignirii, Isus şi dregătorul roman Pilat au ales să preţuiască lucruri diferite
sau să aibă priorităţi diferite. Pe măsură ce studiaţi Ioan 18-19, căutaţi adevăruri
pe care le puteţi învăţa din exemplele lui Isus şi ale lui Pilat şi care vă pot ajuta
să ştiţi ce preocupări ar trebui să aibă prioritate în vieţile voastre. În jurnalul
pentru studiul scripturilor, scrieţi, în coloanele corespunzătoare, adevărurile pe
care le descoperiţi de-a lungul lecţiei.

În Ioan 18:1-3, citim că, după ce Isus a suferit în Grădina Ghetsimani, Iuda
Iscarioteanul a venit cu un grup de aprozi pentru a-L prinde pe Isus. Dacă aţi şti că
un grup de aprozi înarmaţi s-ar apropia pentru a vă aresta şi, în final, pentru a vă
condamna la moarte, cum aţi reacţiona?

Citiţi Ioan 18:4-11 şi Luca 22:50-51 şi aflaţi cum a reacţionat Isus când a sosit
acest grup.

Termenul aceştia, din Ioan 18:8, şi termenul aceia, din Ioan 18:9, se referă la
apostolii care erau cu Isus. Potrivit celor relatate în aceste versete, care erau
preocupările lui Isus Hristos?

După ce citiţi Ioan 18:4-11 şi Luca 22:50-51, scrieţi, în jurnalul pentru studiul
scripturilor, în coloana numită „Preocupările lui Isus Hristos”, pentru ce era
Salvatorul preocupat.

În Ioan 18:12-32, citim că Isus le-a
permis aprozilor să-L prindă. Ei L-au
dus la Ana, fostul mare preot, care L-a
trimis pe Isus să fie interogat de Caiafa,
ginerele lui Ana (vezi Ioan 18:13).
Caiafa era marele preot în acea perioada
şi încercase de mai mult timp să-L
condamne pe Isus la moarte (vezi Ioan
18:14). Petru şi un alt ucenic L-au
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urmărit pe Isus şi l-au privit pe Caiafa interogându-L (vezi Ioan 18:15-16). Când
trei persoane diferite l-au întrebat pe apostolul Petru dacă este unul dintre ucenicii
lui Isus, el a negat de fiecare dată că Îl ştia pe Isus (vezi Ioan 18:17, 25, 26-27). După
ce Caiafa L-a interogat pe Isus, conducătorii iudeilor L-au dus, dimineaţa devreme,
la Pilat, dregătorul roman al provinciei Iudea, pentru a fi judecat şi condamnat (vezi
Ioan 18:28-30). În Ierusalim, doar romanii puteau pronunţa o condamnare la
moarte (vezi Ioan 18:31).

Ioan 18:33–19:16
Isus este judecat înaintea lui Pilat
Citiţi Ioan 18:33-35 şi aflaţi ce a dorit Pilat să ştie despre Isus.

Isus a fost acuzat de conducătorii iudei că S-a declarat împăratul iudeilor, deoarece,
dacă Isus Se declara împărat, avea să fie acuzat de revoltă sau trădare împotriva
guvernului roman (vezi Ioan 19:12) şi, astfel, putea fi pedepsit cu moartea.

Citiţi Ioan 18:36-37 şi aflaţi ce i-a explicat Isus lui Pilat.

Citiţi Ioan 18:38-40 şi aflaţi la ce concluzie a ajuns Pilat cu privire la Isus.

Din Ioan 18:39–19:5, învăţăm că Pilat a propus ca Isus să fie eliberat în acord cu o
tradiţie a iudeilor de a elibera un prizonier de Paşte (vezi Ioan 18:39). În schimb,
preoţii cei mai de seamă şi aprozii au ales să-l elibereze pe tâlharul Baraba (vezi
Ioan 18:40) şi au cerut ca Isus să fie răstignit (vezi Ioan 19:6). Pilat L-a bătut
(biciuit) pe Isus şi soldaţii romani I-au pus pe cap o cunună de spini şi L-au
batjocorit (vezi Ioan 19:1-2) şi, apoi, Pilat L-a adus pe Isus în faţa oamenilor.

Citiţi Ioan 19:4, 6 şi aflaţi ce le-a repetat Pilat iudeilor.

Ce credea, cel mai probabil, Pilat că trebuia să facă?

Potrivit celor relatate în Ioan 19:7, conducătorii iudei i-au spus lui Pilat că Isus a
spus că este Fiul lui Dumnezeu. Citiţi Ioan 19:8-11 şi aflaţi cum a reacţionat Pilat
când a auzit că Isus spusese că este Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, aflaţi ce i-a
spus Isus lui Pilat despre puterea sa în calitate de dregător.

Dacă aţi fi fost în locul lui Pilat, cum v-aţi fi simţit după ce L-aţi fi auzit pe Isus
spunând că nu aveţi putere înaintea Sa „dacă nu [v-ar] fi fost dată de sus” (Ioan
19:11)?

Afirmaţia lui Isus, din Ioan 19:11, referitoare la faptul că „un mai mare păcat” era
comis de conducătorii iudei, sugerează că, dacă Pilat ar fi cedat solicitării mulţimii şi
ar fi ordonat ca Isus să fie răstignit, Pilat ar fi fost vinovat de păcat – dar nu în
aceeaşi măsură ca cei care au căutat, în mod activ, moartea lui Isus.

Citiţi Matei 27:19 şi observaţi ce a fost sfătuit Pilat de soţia lui. Apoi, citiţi Ioan
19:12-15 şi aflaţi ce a căutat Pilat să facă în privinţa lui Isus şi cum au reacţionat
iudeii care căutau să-L omoare pe Isus.

Observaţi în Ioan 19:12 cum l-au ameninţat conducătorii iudei pe Pilat când au
aflat că acesta dorea să Îl elibereze pe Isus.

Pentru a pune presiune pe Pilat, iudeii i-au amintit acestuia că, dacă Îl elibera pe
Isus, ar fi putut fi considerat neloial lui Cezar. Dacă iudeii raportau această lipsă de
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loialitate, Cezar i-ar fi putut revoca puterea şi funcţia de dregător. În acest moment,
Pilat a trebuit să aleagă între protejarea propriilor interese şi eliberarea lui Isus,
despre care ştia că era nevinovat.

Citiţi Ioan 19:16 şi aflaţi ce a ales Pilat să facă.

Ce ne învaţă acţiunile lui Pilat despre
principalele sale preocupări?

În jurnalul pentru studiul scripturilor, în
coloana numită „Preocupările lui Pilat”,
scrieţi principalele preocupări ale
lui Pilat.

Din Ioan 18-19, din studiul cu privire la
preocupările lui Pilat, învăţăm că faptul
de a ne concentra atenţia asupra propriilor interese şi nu asupra a ceea ce este
drept ne va face să păcătuim. Scrieţi acest principiu în jurnalul vostru pentru
studiul scripturilor, în coloana „Preocupările lui Pilat”.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Care sunt unele dintre situaţiile în care am putea fi ispitiţi să ne concentrăm
atenţia asupra propriilor interese şi nu asupra a ceea ce este drept?

b. Care sunt unele dintre lucrurile pe care le puteţi face pentru a învinge ispita
de a vă concentra atenţia asupra propriilor interese şi nu asupra a ceea ce
este drept, chiar şi când lucrul respectiv nu este popular?

Ioan 19:17-42
Isus este răstignit şi trupul Său este pus într-un mormânt
În Ioan 19:17-24, citim că Isus Şi-a dus crucea şi a mers pe Golgota, unde a fost
răstignit în ceasul al treilea (vezi Marcu 15:25; aceasta înseamnă a treia oră după
răsărit). Citiţi Ioan 19:25-27 şi aflaţi cine stătea în apropierea crucii când Isus a fost
răstignit.

Când atârna pe cruce, pentru cine era îngrijorat Isus?

Expresia „ucenicul, pe care [Isus îl] iubea” (Ioan 19:26) se referă la apostolul Ioan,
cunoscut şi drept Ioan cel Iubit. Când Isus i-a spus lui Ioan: „Iată mama ta!”, El îl
instruia pe Ioan să aibă grijă de Maria, mama Sa, ca şi cum ar fi fost mama lui Ioan.
În jurnalul pentru studiul scripturilor, în coloana numită „Preocupările lui Isus
Hristos”, scrieţi pentru cine arată aceste versete că era Isus preocupat.

Ţinând cont de preocupările identificate în timpul studiului vostru din Ioan 18-19,
cum aţi descrie caracterul lui Isus Hristos în comparaţie cu cel al lui Pilat?
____________________

Din studiul nostru despre caracterul Salvatorului, aşa cum este dezvăluit în Ioan
18-19, învăţăm că putem urma exemplul Salvatorului alegând să-i ajutăm pe
alţii chiar şi atunci când şi noi avem nevoie de ajutor. Scrieţi acest principiu în
jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, în coloana numită „Preocupările lui Isus
Hristos”.
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Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat: „Adevăratul nostru caracter moral este revelat… de puterea de a
discerne suferinţa altor oameni atunci când şi noi suferim; de abilitatea de a
detecta foamea altora când şi nouă ne este foame şi de puterea de a ajuta şi a
avea compasiune faţă de agonia spirituală a altora când ne confruntăm cu
propriile probleme spirituale. Astfel, ne arătăm adevăratul caracter

preocupându-ne de bunăstarea altora şi ajutându-i pe alţii atunci când răspunsul nostru natural
şi instinctiv este de a ne concentra asupra propriilor probleme şi dificultăţi. Dacă o asemenea
trăsătură este, cu adevărat, cel mai important criteriu în ceea ce priveşte caracterul moral, atunci,
Salvatorul lumii este exemplul perfect al unui asemenea caracter consecvent şi caritabil” („The
Character of Christ” [simpozion religios în cadrul Universităţii Brigham Young – Idaho, 25 ian.
2003], byui.edu/devotionalsandspeeches).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Când aţi văzut pe cineva urmând exemplul Salvatorului alegând să-i ajute
pe alţii chiar şi atunci când acea persoană avea şi ea nevoie de ajutor?

b. Cum credeţi că putem dezvolta acest tip de caracter asemănător cu cel al lui
Hristos şi să căutăm să-i ajutăm pe alţii chiar şi atunci când şi noi avem
nevoie de ajutor?

c. Ce veţi face pentru a urma exemplul Salvatorului alegând să-i ajutaţi pe alţii
chiar şi atunci când şi voi aveţi nevoie de ajutor?

Din Ioan 19:28-42, învăţăm că, după ce Isus a murit în ceasul al nouălea (vezi
Marcu 15:34), Iosif din Arimatea i-a cerut lui Pilat trupul lui Isus. Iosif şi Nicodim
au pregătit, apoi, trupul Salvatorului şi l-au pus în mormântul pe care Iosif îl
dăruise.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Ioan 18-19 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 16 ZIUA 4

Ioan 20-21
Introducere
În duminica de după răstignire, Maria Magdalena a descoperit că mormântul în
care fusese pus trupul lui Isus era gol şi i-a anunţat pe Ioan şi Petru, care, apoi, au
venit în fugă la mormânt. Hristosul înviat S-a arătat Mariei şi, apoi, ucenicilor Săi.
Pe malul Mării Galileii, Isus l-a invitat pe Petru să-şi arate dragostea faţă de El
păscând oile Sale.

Ioan 20:1-10
Maria Magdalena găseşte mormântul lui Isus gol şi le spune lui Ioan şi Petru, care,
apoi, vin în fugă la mormânt
Imaginaţi-vă cum v-aţi fi simţit dacă aţi
fi fost de faţă când trupul lui Isus a fost
pus în mormânt. Era o zi de vineri şi
înmormântarea Sa trebuia să fie
finalizată până la începerea sabatului
iudeilor la apus, care continua până
sâmbăta la apus. În timp ce citiţi
următoarea declaraţie a vârstnicului
Joseph B. Wirthlin, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, imaginaţi-vă cum
s-au simţit ucenicii lui Isus:

„Mă gândesc cât de neagră a fost vinerea în care Hristos a fost ridicat pe cruce.

În acea zi de vineri teribilă, pământul s-a cutremurat şi s-a întunecat. Furtuni
înspăimântătoare au lovit pământul.

Acei oameni ticăloşi, care au vrut să-I ia viaţa, s-au bucurat. Acum că Isus nu mai
era, cu siguranţă, cei care-L urmaseră s-ar fi împrăştiat. În acea zi, ei erau
triumfători.

În acea zi, perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt în două.

Maria Magdalena şi Maria, mama lui Isus, erau amândouă copleşite de supărare şi disperare.
Omul superb pe care-L iubiseră şi-L onoraseră zăcea pe cruce, fără viaţă.

În acea vineri, apostolii au fost devastaţi. Isus, Salvatorul lor – omul care mersese pe apă şi
înviase morţii – era, El Însuşi, la mila celor ticăloşi. Au privit, neputincioşi, cum a fost distrus de
către duşmanii Lui.

În acea zi de vineri, Salvatorul omenirii a fost umilit şi lovit, batjocorit şi ocărât.

A fost o zi de vineri plină de supărare devastatoare, distrugătoare, care a chinuit sufletele celor
care L-au iubit şi onorat pe Fiul lui Dumnezeu.
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Cred că, dintre toate zilele de la începutul istoriei acestei lumi, acea vineri a fost cea mai
întunecată” („Duminica va veni”, Ensign sau Liahona, nov. 2006, p. 29).

1. Imaginaţi-vă că eraţi un reporter în momentul în care Isus a murit şi
a înviat şi că aţi fost rugaţi să scrieţi o serie de articole despre aceste

evenimente. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un articol de ştiri ca şi
cum i-aţi fi intervievat pe ucenicii lui Isus după moartea şi înmormântarea Sa.
Puteţi menţiona gânduri sau sentimente pe care au spus că le-au avut când au
privit închiderea mormântului lui Isus.

În pofida tragediei morţii şi înmormântării Salvatorului, vârstnicul Wirthlin a spus:
„Dar judecata acelei zile triste n-a durat mult” („Duminica va veni”, p. 30).

Pe măsură ce studiaţi Ioan 20, aflaţi în ce mod „judecata acelei zile triste n-a
durat mult”.

Citiţi Ioan 20:1-2 şi aflaţi ce a descoperit Maria Magdalena când a ajuns la
mormântul lui Isus duminică dimineaţă.

Ce a făcut Maria când a descoperit că piatra de la intrarea mormântului fusese dată
la o parte? Ce a crezut că s-a întâmplat?

Citiţi Ioan 20:3-10 şi aflaţi ce au făcut Petru şi Ioan, numit „celălalt ucenic”
(versetul 2, versetul 3) după ce au aflat vestea Mariei.

Cum a reacţionat Ioan când a văzut mormântul gol? Ce a crezut el?

Până nu a văzut mormântul gol, Ioan nu a înţeles în totalitate declaraţia
Salvatorului că avea să învie din morţi în cea de-a treia zi. Când a văzut mormântul
gol, Ioan şi-a amintit şi a crezut (vezi Ioan 20:8-9).

Ioan 20:11-31
Salvatorul înviat Se arată Mariei Magdalena şi, mai târziu, ucenicilor Săi
Citiţi Ioan 20:11-15 şi aflaţi cine i-a vorbit Mariei după ce Petru şi Ioan au plecat de
la mormânt.

Vizualizaţi evenimente din scripturi
Studiul vostru din scripturi poate deveni mult mai eficient dacă vă imaginaţi evenimentele
consemnate în scripturi. De exemplu, imaginaţi-vă cum v-aţi fi simţit şi cum aţi fi acţionat dacă
aţi fi fost de faţă la evenimentele descrise în Ioan 20. De asemenea, vizualizarea vă poate ajuta
să înţelegeţi asemănările dintre evenimentele scripturale şi situaţiile din viaţa voastră şi vă poate
pregăti să puneţi în practică adevărurile predate prin intermediul scripturilor.

Citiţi Ioan 20:16-18 şi aflaţi ce a instruit-o Isus pe Maria să facă.
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Isus înviat Se arată Mariei Magdalena.

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a
explicat înţelesul expresiei „nu mă [ţine]” din Ioan 20:17: „În versiunea King
James a Bibliei în limba engleză, declaraţia lui Isus a fost tradusă: «Nu Mă
atinge». În Traducerea Bibliei de Joseph Smith, a fost tradusă: «Nu Mă ţine».
Diferite traduceri din limba greacă ale acestui fragment sunt: «Nu te ţine de
Mine» sau «Nu Mă ţine». Alţii au declarat că înseamnă: «Nu te mai ţine de

Mine» sau «Nu Mă mai ţine». Unii vorbesc despre faptul că îndemnul era ca Maria să nu se mai
ţină de El, sugerând astfel că ea se ţinea deja de El. Există un motiv valid care ne îndeamnă să
presupunem că ceea ce i-a comunicat Domnul înviat Mariei este, de fapt: «Nu mă poţi ţine aici
pentru că o să Mă înalţ la Tatăl meu»” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary,
4 volume [1979-1981], 4:264).

Potrivit celor relatate în Ioan 20:17, ce
alte instrucţiuni i-a dat Isus Mariei?

2. Continuaţi să vă
imaginaţi că eraţi un

reporter în timpul acestor
evenimente. În jurnalul pentru
studiul scripturilor, scrieţi un articol
de ştiri ca şi cum aţi fi intervievat-o
pe Maria Magdalena. Puteţi scrie
despre mărturia ei despre Domnul
înviat şi răspunsurile ei la
următoarele întrebări: Ce ai crezut
când ai găsit mormântul gol? Ce ai
făcut apoi? Când ţi-ai dat seama că
Isus Hristos este încă în viaţă? În
articolul vostru de ştiri, scrieţi dacă
aţi fi crezut sau nu relatarea Mariei
şi de ce.

Amintiţi-vă că unora dintre ucenici le-a fost greu să creadă mărturia Mariei (vezi
Marcu 16:11). Citiţi Ioan 20:19-20 şi aflaţi ce s-a întâmplat în acea seară.

Din această relatare învăţăm că Isus Hristos a învins moartea prin învierea Sa.

Potrivit celor relatate în Ioan 20:20, cum s-au simţit ucenicii când L-au văzut pe
Domnul înviat?

Vârstnicul Joseph B. Wirthlin a explicat de ce „judecata acelei [vineri negre] n-a
durat mult”:

„Disperarea n-a ţinut mult, pentru că duminică, Domnul înviat a rupt legăturile
morţii. S-a ridicat din mormânt şi a apărut triumfător şi glorios ca Salvator al
întregii omeniri …

Fiecare dintre noi vom avea propria noastră vineri – acea zi în care universul
însuşi pare că se năruie şi ruinele lumii noastre zac împrăştiate în bucăţi în jurul
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nostru. Toţi vom trece prin această experienţă a acelor timpuri dezastruoase, când ni se pare că
niciodată nu vom mai fi la fel. Toţi vom avea vinerile noastre.

Dar vă depun mărturie, în numele Celui care a învins moartea – duminica va veni. În întunericul
durerii noastre, duminica va veni.

Nu contează disperarea noastră, nu contează supărarea noastră, duminica va veni. În această
viaţă sau în viaţa viitoare, duminica va veni” („Duminica va veni”, p. 30).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. În ce moduri ne poate ajuta cunoaşterea faptului că Isus Hristos a înviat
atunci când suferim din cauza morţii unei persoane dragi?

b. Cum ne poate ajuta promisiunea învierii în timpul altor experienţe dificile
din timpul vieţii?

În Ioan 20:21-23, este consemnat faptul că, după ce Isus le-a arătat ucenicilor Săi
rănile de pe mâinile şi de pe coasta Sa, El i-a împuternicit să facă lucrarea Sa. El
le-a spus: „Luaţi Duh Sfânt!” (Ioan 20:22), ceea ce poate însemna că i-a
binecuvântat să primească darul Duhului Sfânt, dar nu aveau să se bucure pe
deplin de acele binecuvântări decât mai târziu. El i-a învăţat, de asemenea, despre
responsabilitatea lor de a-i ajuta pe alţii să primească iertare pentru păcatele lor.

Citiţi Ioan 20:24-25 şi aflaţi ce apostol nu era de faţă la acea adunare sacră.

Observaţi în versetul 25 ce a spus Toma că avea nevoie pentru a crede. De ce credeţi
că i-a fost greu să creadă că Isus înviase?

Pentru cei mai mulţi dintre ucenici sau chiar pentru toţi, conceptul de înviere era
dificil de înţeles în timpul vieţii muritoare a lui Isus. Asemenea altor ucenici, Toma
nu a putut în acel moment să înţeleagă ce este învierea şi a căutat o mărturie fizică.

Citiţi Ioan 20:26-29 şi aflaţi de ce experienţă a avut parte Toma opt zile mai târziu.

Observaţi că Isus l-a invitat pe Toma să „nu [fie] necredincios, ci credincios” (Ioan
20:27). Din experienţa lui Toma, învăţăm că vom fi binecuvântaţi dacă alegem să
credem în Isus Hristos chiar şi atunci când nu Îl putem vedea.

Vârstnicul Gerrit W. Gong, din Cei Şaptezeci, ne-a învăţat:

„Faptul de a crede este o alegere …

Când alegem să credem, înţelegem şi vedem lucrurile într-un mod diferit. Când
vedem şi trăim în acel mod, suntem fericiţi şi bucuroşi într-un mod pe care doar
Evanghelia îl poate aduce” („Choose Goodness and Joy”, New Era, aug.
2011, p. 44).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce alegeţi să credeţi în Isus Hristos chiar dacă nu L-aţi văzut cu ochii
voştri muritori?
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b. Ce putem face pentru a arăta că am ales să credem în Isus Hristos?

c. Cum aţi fost binecuvântaţi pentru că aţi ales să credeţi în Isus Hristos?

Citiţi Ioan 20:30-31 şi aflaţi de ce a consemnat Ioan aceste evenimente.

Din aceste versete, putem învăţa următoarele adevăruri: Apostolii şi profeţii
depun mărturie despre Isus Hristos pentru ca noi să credem că El este Fiul lui
Dumnezeu. Dacă alegem să credem în mărturia despre Isus Hristos oferită de
apostoli şi profeţi şi, apoi, trăim potrivit acelei mărturii, putem primi viaţă
veşnică.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cel puţin două
paragrafe ca răspuns la următoarele întrebări: Dintre toate

consemnările din Evangheliile după Matei, Marcu, Luca şi Ioan, ce povestire,
eveniment sau învăţătură din slujirea din viaţa muritoare a Salvatorului v-a
ajutat să credeţi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? De ce? Pregătiţi-vă să
împărtăşiţi membrilor clasei ceea ce scrieţi.

Ioan 21:1-17
Domnul înviat Se arată unora dintre ucenicii Săi la Marea Tiberiadei
În Ioan 21:1-17 este consemnat faptul că Domnul înviat S-a arătat, din nou, mai
multor ucenici ai Săi când aceştia pescuiau. Când L-au văzut pe Isus, ei s-au întors
repede la mal şi au mâncat peşte şi pâine cu El. În timpul acestei mese, Isus l-a
invitat pe Petru să-şi dovedească dragostea faţă de El prin faptul de a-şi abandona
viaţa de pescar şi de a-i sluji pe oamenii Domnului.

Ioan 21:18-25
Isus prezice martiriul lui Petru şi translatarea lui Ioan
În Ioan 21:18-19, citim că Isus a profeţit că, atunci când Petru urma să
îmbătrânească, El avea „[să îşi întindă] mâinile” (Ioan 21:18) şi să fie dus acolo
unde nu va dori să meargă. Tradiţia spune că Petru a murit răstignit. Totuşi, se
spune că Petru a cerut să fie răstignit cu capul în jos, deoarece, fiind umil, nu se
considera demn să moară în acelaşi mod ca Salvatorul (vezi Joseph Fielding Smith,
Doctrines of Salvation, compilaţie realizată de Bruce R. McConkie, 3 volume
[1954-1956], 3:151-152).

După ce a auzit această profeţie, Petru a întrebat ce avea să se întâmple cu apostolul
Ioan sau Ioan cel Iubit (vezi Ioan 21:20-21). Citiţi Ioan 21:22-23 şi aflaţi cum a
răspuns Salvatorul la întrebarea lui Petru.

Termenul rămână, din versetul 22, înseamnă a rămâne în viaţă pe pământ. Astfel,
Ioan avea să rămână pe pământ ca fiinţă translatată până la a Doua Venire a lui Isus
Hristos. Fiinţele translatate sunt „persoane care sunt schimbate, astfel încât să nu
aibă experienţa durerii sau a morţii, până la învierea lor în viaţa nemuritoare” (Ghid
pentru scripturi, „Fiinţe schimbate” scriptures.lds.org).

Potrivit celor relatate în Ioan 21:22, asupra căror lucruri a vrut Isus ca Petru să-şi
concentreze atenţia în loc să se gândească la ce avea să se întâmple cu Ioan?
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Citiţi Ioan 21:24-25 şi aflaţi ce a dorit Ioan să afle toată lumea când şi-a încheiat
consemnarea.

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Ioan 20-21 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la Faptele
apostolilor
De ce studiem această carte?
Cartea Faptele apostolilor creează o punte între cronica despre viaţa şi învăţăturile
lui Isus Hristos din cele patru Evanghelii şi scrierile şi lucrările apostolilor Săi.
Cartea Faptele apostolilor ilustrează modul în care Salvatorul a continuat să
îndrume Biserica Sa, prin inspiraţia oferită de Duhul Sfânt celor care deţineau
cheile preoţiei. Duhul Sfânt a revelat adevăruri apostolilor care conduceau şi predau
atunci în Biserică. De asemenea, apostolii au înfăptuit miracole în numele lui Isus
Hristos. Prin studiul acestei cărţi, veţi învăţa cum Biserica lui Isus Hristos a început
să se extindă de la Ierusalim „până la marginile pământului” (Faptele apostolilor
1:8). De asemenea, studierea acestei cărţi, vă poate ajuta să vedeţi înţelepciune în
a-i urma pe profeţii şi apostolii moderni şi vă poate inspira să fiţi martori curajoşi ai
lui Isus Hristos.

Cine a scris această carte?
Luca a scris Faptele apostolilor, „a doua dintr-o lucrare în două părţi… Prima parte
este cunoscută ca Evanghelia după Luca” (Ghid pentru scripturi, „Faptele
apostolilor”, scriptures.lds.org; vezi, de asemenea, Luca 1:1-4; Faptele apostolilor
1:1).

Când şi unde a fost scrisă?
Cartea Faptele apostolilor a fost scrisă după Evanghelia după Luca (vezi Faptele
apostolilor 1:1), care, probabil, a fost scrisă în prima jumătate a primului secol d. Hr.
Nu se ştie unde a fost scrisă.

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Luca a adresat cartea Faptele apostolilor unui bărbat pe nume Teofil (vezi Faptele
apostolilor 1:1).

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Cartea Faptele apostolilor relatează ascensiunea şi expansiunea creştinismului,
începând de la Ierusalim, capitala provinciei iudaice, şi încheindu-se la Roma,
măreaţa capitală a imperiului. Evenimentele descrise în Faptele apostolilor s-au
petrecut pe parcursul unei perioade de circa 30 de ani (aproximativ între 30 şi 62 d.
Hr.) şi, în principal, se concentrează asupra slujirii lui Petru (vezi Faptele apostolilor
1-12) şi a lui Pavel (vezi Faptele apostolilor 13-28). Fără cartea Faptele apostolilor,
cunoaşterea noastră despre istoria de la începutul Bisericii ar fi limitată la
informaţiile oferite de epistolele din Noul Testament. În plus, Faptele apostolilor
oferă un context istoric valoros pentru epistolele lui Pavel.

Vitale pentru creşterea Bisericii de la începuturi au fost convertirea lui Pavel (vezi
Faptele apostolilor 9), misiunile sale ulterioare, viziunea avută de Petru referitoare la
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acceptarea în Biserică a neamurilor care nu se convertiseră înainte la iudaism (vezi
Faptele apostolilor 10:9-16, 34-35) şi doctrinele propovăduite la conferinţa de la
Ierusalim (vezi Faptele apostolilor 15).

După cum este consemnat în Luca 24:49, Salvatorul i-a instruit pe apostoli să-şi
înceapă slujirea numai după ce urmau să fie „îmbrăcaţi cu putere de sus”. Cartea
Faptele apostolilor relatează înzestrarea cu această putere de la Duhul Sfânt şi
descrie rezultatele sale imediate, începând cu convertirea a mii de oameni în ziua
Cincizecimii (vezi Faptele apostolilor 2). În întreaga carte Faptele apostolilor, Luca a
accentuat lucrările Duhul Sfânt asupra fiecărei persoane în parte şi asupra
congregaţiilor. Este, de asemenea, probabil ca expresia „îmbrăcaţi cu putere de sus”
să fi însemnat că „apostolii au primit anumită cunoaştere, anumite puteri şi
binecuvântări speciale, acordate în mod normal doar în templul Domnului”
(Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume
[1965-1973], 1:859).

Rezumat
Faptele apostolilor 1-2. Isus Hristos le slujeşte ucenicilor Săi timp de 40 de zile
după învierea Sa şi, apoi, Se înalţă la cer. Prin inspiraţie, apostolii l-au chemat pe
Matia pentru a întregi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Duhul Sfânt Se
revarsă în ziua Cincizecimii. Petru depune mărturie cu îndrăzneală despre
Salvatorul înviat şi aproximativ 3.000 de oameni sunt convertiţi.

Faptele apostolilor 3-8. Petru şi Ioan vindecă un olog din naştere. Petru şi Ioan
sunt arestaţi pentru că propovăduiesc şi vindecă în numele lui Isus Hristos şi sunt
eliberaţi din închisoare. Apostolii cheamă şapte bărbaţi să-i ajute în slujirea lor;
unul dintre acei bărbaţi, Ştefan, depune mărturie înaintea Soborului, consiliul
iudeilor, iar membrii acestuia poruncesc să fie ucis. Filip propovăduieşte în Samaria.

Faptele apostolilor 9-12. Saul este convertit şi îşi începe slujirea. Printr-o viziune,
Petru află că Evanghelia trebuie să fie propovăduită neamurilor. Irod Agripa
porunceşte ca Iacov (fratele lui Ioan) să fie ucis şi îl întemniţează pe Petru.

Faptele apostolilor 13-15. Saul şi Barnaba sunt chemaţi pentru a fi misionari. Au
parte de opoziţie din partea iudeilor şi sunt acceptaţi de unii din rândul neamurilor.
Conducătorii Bisericii se întâlnesc în Ierusalim şi hotărăsc că nu este nevoie ca
neamurile care se convertesc şi se alătură Bisericii să fie tăiate împrejur sau
circumcise (sau să continue să ţină legea lui Moise). Pavel (sau Saul) pleacă în a
doua sa călătorie misionară împreună cu Sila.

Faptele apostolilor 16-20. Pavel şi Sila întăresc diferite biserici (comunităţi) care
fuseseră stabilite anterior. În Areopagul din Atena, Pavel propovăduieşte că
„suntem de neam din Dumnezeu” (Faptele apostolilor 17:29). Pavel îşi încheie cea
de-a doua misiune şi pleacă în cea de-a treia misiune prin toate ţinuturile de sus ale
Asiei Mici. Pavel hotărăşte să se întoarcă la Ierusalim.

Faptele apostolilor 21-28. La Ierusalim, Pavel este arestat şi continuă să depună
mărturie despre Isus Hristos. Domnul i Se arată din nou lui Pavel. Mulţi iudei
complotează uciderea lui Pavel. În Cezarea, el depune mărturie înaintea lui Felix,
Festus şi Agripa. Corabia lui Pavel naufragiază în drum spre Roma. Pavel
propovăduieşte Evanghelia în timp ce se află în arest la domiciliu, în Roma.

FAPTELE APOSTOLILOR
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UNITATEA 17: ZIUA 1

Faptele apostolilor 1:1-8
Introducere
Isus Hristos le-a slujit apostolilor Săi timp de 40 de zile după învierea Sa. El i-a
pregătit să fie martorii Săi în întreaga lume.

Faptele apostolilor 1:1-8
Isus le slujeşte ucenicilor Săi timp de 40 de zile
Imaginaţi-vă că un prieten de altă credinţă vine la voi cu dorinţa de a afla mai mult
despre Biserică şi vă adresează întrebarea: „Cine conduce Biserica voastră?”. Ce
i-aţi răspunde? ____________________

Pe măsură ce studiaţi Faptele apostolilor 1:1-8, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta să
răspundeţi la acea întrebare şi să înţelegeţi că apostolii care au condus Biserica din
vechime au fost martorii lui Isus Hristos şi au avut îndatorirea să împărtăşească
acea mărturie în întreaga lume. Apostolii care conduc Biserica astăzi au aceeaşi
binecuvântare şi responsabilitate.

Deschideţi-vă scripturile la Faptele apostolilor şi uitaţi-vă la titlul complet al
acestei cărţi.

Cartea Faptele apostolilor este o tranziţie importantă în Noul Testament.
Evangheliile după Matei, Marcu, Luca şi Ioan ne oferă relatările privind slujirea şi
ispăşirea din viaţa muritoare a Salvatorului. Pe de altă parte, cartea Faptele
apostolilor relatează slujirea apostolilor după înălţarea la cer a Salvatorului.

Citiţi Faptele apostolilor 1:1-2 şi aflaţi pentru cine a fost scrisă această carte.

Luca este autorul cărţii Faptele apostolilor şi „cea dintâi carte” la care se face
referire în versetul 1 este Evanghelia după Luca, aceasta, de asemenea, fiind scrisă
unei persoane necunoscute cu numele Teofil. Scopul pentru care Luca a scris a fost
de a-l ajuta pe Teofil să-şi dobândească mărturia despre Isus Hristos (vezi Luca
1:1-40).

Citiţi Faptele apostolilor 1:2 şi aflaţi cum a continuat Isus Hristos să-Şi conducă
Biserica după învierea Sa.

Potrivit celor relatate în versetul 2, cum Şi-a îndrumat Isus Hristos Biserica de când
a părăsit viaţa muritoare?

În Faptele apostolilor 1:2, învăţăm că Isus Hristos Îşi îndrumă Biserica
dezvăluind apostolilor Săi voinţa Sa prin Duhul Sfânt.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat că Isus Hristos a continuat să-Şi conducă Biserica după învierea Sa:
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„Din primul verset al cărţii Faptele apostolilor… declaraţia a fost că Biserica va
continua să fie condusă de Divinitate şi nu de oameni muritori… Cu siguranţă,
un titlu mai cuprinzător pentru cartea Faptele apostolilor ar putea fi ceva de
genul: «Faptele Hristosului înviat lucrând prin Spiritul Sfânt în vieţile şi slujirile
apostolilor Săi rânduiţi» …

Felul în care Biserica era îndrumată a rămas la fel. Locul unde Se afla Salvatorul
s-a schimbat, dar îndrumarea şi conducerea Bisericii au rămas exact la fel” („Teaching,
Preaching, Healing”, Ensign, ian. 2003, p. 37).

Gândiţi-vă de ce este important să ştim că Isus Hristos continuă astăzi să îndrume
Biserica Sa prin revelaţie.

1. Cugetaţi asupra experienţelor care v-au întărit mărturia că Isus
Hristos îndrumă astăzi Biserica Sa prin revelaţie. Scrieţi despre

experienţele voastre în jurnalul pentru studiul scripturilor. Dacă nu credeţi că aţi
avut o asemenea experienţă, rugaţi un membru credincios al Bisericii să vă
împărtăşească modul în care acesta ştie că Domnul Îşi conduce Biserica prin
revelaţie. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce învăţaţi din discuţia
voastră.

Isus a petrecut 40 de zile oferind instruire personală apostolilor înainte de înălţarea
Sa la cer şi apostolii au început să conducă Biserica aici, pe pământ, prin Duhul
Sfânt. Citiţi Faptele apostolilor 1:3 şi aflaţi ce experienţe au avut şi ce au învăţat
apostolii pe parcursul acelor 40 de zile.

În versetul 3, termenul patimă se referă la sacrificiul ispăşitor al Salvatorului şi la
suferinţele Sale. Expresia „multe dovezi” se referă la dovezile incontestabile pe care
le-a oferit Isus despre învierea Sa.

Citiţi Faptele apostolilor 1:4-5 şi căutaţi ce le-a poruncit Isus apostolilor să facă.
Puteţi marca ceea ce găsiţi.

Isus le-a poruncit apostolilor să rămână în Ierusalim până când vor fi botezaţi cu
Duhul Sfânt. Aceasta se referă la faptul de a avea parte de însoţirea permanentă a
Duhului Sfânt, de care apostolii nu au avut nevoie în timpul în care Domnul fusese
fizic alături de ei.

Citiţi Faptele apostolilor 1:8 şi aflaţi ce li s-a spus apostolilor să facă după ce au
primit Duhul Sfânt.

Din ceea ce Salvatorul a propovăduit în versetul 8, învăţăm că apostolii sunt
martori ai lui Isus Hristos şi ei depun mărturie despre El în întreaga lume.

Preşedintele Gordon B. Hinckley ne-a învăţat despre responsabilitatea apostolilor
din zilele noastre de a fi martori ai lui Isus Hristos: „În zilele noastre, Domnul a
chemat 15 martori speciali pentru a depune mărturie despre divinitatea Lui
înaintea întregii lumi. Chemarea lor este unică; ei sunt apostoli ai Domnului Isus
Hristos, aleşi şi însărcinaţi de El. Lor li s-a poruncit să depună mărturie, prin
puterea şi autoritatea apostolatului sfânt care le-a fost conferită, despre

realitatea că El este viu” (în „Special Witnesses of Christ”, Ensign, apr. 2001, p. 4).
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Citiţi documentul „Hristos Cel Viu – mărturia apostolilor”, care este o anexă la
această lecţie. Marcaţi părţile din mărturia apostolilor care sunt cele mai importante
pentru voi.

Prezentări video cu membrii Primei Preşedinţii şi ai Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, fiecare depunându-şi mărturia personală despre Isus

Hristos, sunt disponibile pe „Special Witnesses of Christ”, pe LDS.org. Puteţi alege
să vizionaţi două sau trei dintre aceste prezentări video.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Cum vă influenţează mărturia apostolilor din zilele

noastre propria mărturie despre Isus Hristos?
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339



Deşi Faptele apostolilor 1:8 se referă în mod special la rolul apostolilor ca martori
speciali ai Salvatorului, ne învaţă, de asemenea, despre ce ne poate ajuta să fim
martori ai lui Isus Hristos în întreaga lume.

Ţinând cont de promisiunea Domnului făcută apostolilor în Faptele apostolilor 1:8,
învăţăm că, prin puterea Duhului Sfânt, noi putem deveni martori ai lui Isus
Hristos.

În ce moduri ne ajută puterea Duhului Sfânt să devenim martori ai Salvatorului?

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Când aţi simţit Duhul Sfânt în timp ce alţii şi-au depus mărturia despre Isus
Hristos?

b. Când aţi simţit că Duhul Sfânt vă ajută să depuneţi mărturie altora despre
Isus Hristos?

Căutaţi ocazii de a vă împărtăşi altora mărturia despre Isus Hristos şi aveţi
încrederea că Duhul Sfânt va confirma adevărul despre ceea ce le depuneţi
mărturie.

Faptele apostolilor – Apocalipsa: prezentare generală
despre a doua jumătate a Noului Testament
Faptele apostolilor 1:8 ne învaţă nu doar adevăruri despre responsabilităţile
apostolilor, ci ne oferă, de asemenea, o prezentare generală despre a doua jumătate
a Noului Testament. Potrivit celor relatate în Faptele apostolilor 1:8, unde a profeţit
Salvatorul că ucenicii Săi vor depune mărturie despre El?

Folosiţi hărţile care se găsesc în Ghidul pentru scripturi ca să căutaţi locurile
menţionate în scripturi pentru a vă ajuta să vizualizaţi călătoriile apostolilor şi
împlinirea profeţiei Salvatorului.

Folosirea mijloacelor ajutătoare pentru studiul scripturilor
Biserica a pregătit un număr de mijloace ajutătoare pentru studiul scripturilor. Acestea pot fi
găsite în versiunile SZU ale scripturilor şi în Ghidul pentru scripturi. Ele includ notele de subsol cu
referinţe suplimentare, indexuri, hărţi şi ilustraţii. Acestea sunt unele dintre cele mai preţioase
resurse pe care le veţi folosi atunci când studiaţi scripturile. Veţi fi binecuvântaţi folosind
mijloacele ajutătoare pentru studiu în timpul studiului personal al scripturilor.

Faptele apostolilor 1-5 consemnează slujirea apostolilor în Ierusalim, Faptele
apostolilor 6-9 consemnează slujirea apostolilor în toată Iudea şi Samaria şi Faptele
apostolilor 10-28 consemnează slujirea apostolilor în tot Imperiul Roman sau „până
la marginile pământului” (Faptele apostolilor 1:8). Puteţi scrie acest rezumat al
cărţii Faptele apostolilor pe marginea paginii din scripturile voastre, lângă Faptele
apostolilor 1:8.
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Deschideţi-vă Biblia la cuprins. Uitaţi-vă la cărţile din Noul Testament care
urmează după cartea Faptele apostolilor. Cărţile 1 Corinteni până la Evrei sunt
epistole (scrisori) scrise de apostolul Pavel. Veţi învăţa despre convertirea şi slujirea
lui Pavel în timp ce studiaţi Faptele apostolilor 9, 13-28.

Uitaţi-vă la harta „Prezentare generală a cărţii Faptele apostolilor”, care arată
oraşele şi regiunile care corespund multora dintre epistolele lui Pavel. Multe dintre
epistolele din Noul Testament au fost scrise congregaţiilor Bisericii din diferite oraşe
pentru a aborda nevoile lor specifice. De exemplu, tesalonicenii au fost oamenii
care trăiau în oraşul Tesalonic, iar, cartea 1 Tesaloniceni se crede că a fost prima
epistolă scrisă de Pavel. Pe lângă faptul că a scris congregaţiilor de sfinţi, Pavel a
scris anumitor persoane precum Timotei, Tit şi Filimon.

Uitaţi-vă în cuprins care epistole urmează după Evrei. Pe lângă Pavel, alţi apostoli şi
conducători ai Bisericii au scris membrilor Bisericii. Unele dintre aceste epistole
sunt cărţile Iacov, Petru, Ioan şi Iuda. Cartea Apocalipsa consemnează viziunea care
i-a fost dată apostolului Ioan.

Pe măsură ce continuaţi să studiaţi a doua jumătate a Noului Testament, rugaţi-vă
ca Duhul Sfânt să vă poată lumina şi ajuta să dobândiţi o înţelegere mai profundă
din învăţăturile apostolilor din Noul Testament.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Faptele apostolilor 1:1-8 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 17: ZIUA 2

Faptele apostolilor 1:9-26
Introducere
După ce i-a instruit pe ucenicii Săi timp de 40 de zile, Isus Hristos S-a înălţat la cer.
Apostolii şi alţii s-au unit în rugăciune şi implorare. Prin inspiraţie, Matia a fost
chemat să ocupe locul liber în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, rămas liber
prin trădarea şi moartea lui Iuda Iscarioteanul.

Faptele apostolilor 1:9-12
Salvatorul Se înalţă la cer
Citiţi declaraţiile de mai jos despre cea de-a Doua Venire a lui Isus Hristos şi scrieţi,
în spaţiul prevăzut, după fiecare declaraţie dacă este adevărată (A) sau falsă (F).
Folosiţi scripturile de mai jos pentru a vă ajuta să răspundeţi corect.

____ 1. Isus Hristos Se va întoarce pe pământ în zilele din urmă. (Vezi Moise
7:60.)

____ 2. La cea de-a Doua Sa Venire, Isus Hristos Se va arăta doar oamenilor
neprihăniţi. (Vezi D&L 101:23; Joseph Smith – Matei 1:26)

____ 3. Deoarece Isus Hristos va fi deghizat când va veni din nou, cei mai mulţi
dintre oameni nu-şi vor da seama că a Doua Venire a avut loc. (Vezi D&L
49:22-23.)

În timpul slujirii Sale în viaţa muritoare, Isus Hristos a profeţit că, în zilele din
urmă, unii oameni vor promova învăţături neadevărate despre a Doua Sa Venire
(vezi Joseph Smith – Matei 1:22-25). Putem şti dacă vreo învăţătură cu privire la a
Doua Venire a lui Isus Hristos este adevărată sau nu urmând cuvintele Salvatorului
şi cuvintele profeţilor Săi. Făcând aceasta, putem evita să fim înşelaţi (vezi Joseph
Smith – Matei 1:37).

Pe măsură ce studiaţi Faptele apostolilor 1:9-12, căutaţi adevăruri privind cea de-a
Doua Venire a lui Isus Hristos.

Salvatorul i-a instruit pe apostolii Săi timp de 40 de zile după învierea Sa (vezi
Faptele apostolilor 1:3). Citiţi Faptele apostolilor 1:9-12 şi aflaţi ce s-a întâmplat
după ce Salvatorul i-a instruit.

Imaginaţi-vă că aţi fost acolo pentru a fi martori la înălţarea Salvatorului la cer. Ce
gânduri sau sentimente credeţi că aţi fi avut?
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În Israelul din vechime, uneori, norul
era simbolul vizibil al prezenţei şi slavei
lui Dumnezeu (vezi Exodul 40:34).
Norul menţionat în Faptele apostolilor
1:9 a fost un nor de slavă (vezi Bible
Dictionary, „Cloud”). Cei doi bărbaţi
menţionaţi în Faptele apostolilor 1:10
au fost îngeri.

Remarcaţi, în Faptele apostolilor 1:11,
ce le-au spus îngerii apostolilor. Un
adevăr pe care îl putem învăţa din afirmaţia îngerilor este că, la cea de-a Doua
Venire, Salvatorul va coborî din cer în slavă.

Remarcaţi, în Faptele apostolilor 1:12, că Înălţarea Salvatorului a avut loc pe
Muntele Măslinilor. Când Salvatorul va veni din nou, una dintre apariţiile Sale va fi
când va coborî şi va sta pe Muntele Măslinilor (vezi Zaharia 14:4; D&L 45:47-53;
133:19-20). Aceasta va fi înainte de apariţia Lui măreaţă şi maiestuoasă înaintea
lumii (vezi Isaia 40:5).

Gândiţi-vă la următoarea întrebare: Cum ne poate ajuta faptul de a şti modul în
care Salvatorul Se va întoarce să evităm să fim înşelaţi în timp ce aşteptăm a Doua
Sa Venire.

Faptele apostolilor 1:13-26
Matia este ales să ocupe locul liber în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli
După ce apostolii s-au întors în Ierusalim de pe Muntele Măslinilor, ei s-au adunat
împreună cu câţiva bărbaţi credincioşi şi câteva femei credincioase, inclusiv Maria,
mama lui Isus, pentru a se ruga şi a preaslăvi. Citiţi Faptele apostolilor 1:13 şi aflaţi
numărul apostolilor enumeraţi.

De ce au fost doar 11 apostoli în acel timp?

În Faptele apostolilor 1:15-20, învăţăm că Petru a stat înaintea a 120 de ucenici şi a
vorbit despre moartea lui Iuda Iscarioteanul. Pentru că Iuda fusese unul dintre cei
Doisprezece apostoli, ucenicii s-au adunat pentru a alege un nou apostol.

Gândiţi-vă la diferitele moduri în care sunt aleşi unii dintre următorii conducători:
un căpitan de echipă, un conducător guvernamental local, un rege sau o regină şi
un preşedinte al unei companii. Care ar putea fi câteva dintre calificările necesare
pentru aceste funcții de conducere? ____________________

Gândiţi-vă la cum este ales un apostol al lui Isus Hristos şi ce-l face pe cineva să fie
demn să slujească în calitate de apostol.

Citiţi Faptele apostolilor 1:21-26 şi aflaţi cum a fost ales un apostol nou după
moartea lui Iuda Iscarioteanul.

În versetul 26, expresia „au tras la sorţi” se referă la metoda din vechime de a lua o
hotărâre. Printre cei credincioşi, mâna Domnului va îndruma rezultatul (vezi
Proverbe 16:33).
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Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a
explicat: „Dacă au tras la sorţi, aceasta a fost o împrejurare în care Domnul a
ales rezultatul. Cu toate acestea, cel mai probabil, «ei şi-au exprimat voturile»,
care par să fi fost «voturi de susţinere» pentru a-l sprijini pe cel pe care
Dumnezeu îl alesese să slujească în apostolatul sfânt” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 volume [1965-1973], 2:32).

Potrivit celor relatate în Faptele apostolilor 1:21-22, Petru a spus că noul apostol va
fi ales din rândul celor care Îl cunoşteau pe Isus în persoană şi fuseseră martori ai
slujirii Sale de la început până la învierea Sa.

Ce vă impresionează în legătură cu rugăciunea apostolilor din Faptele apostolilor
1:24-25? ____________________

Un adevăr pe care îl putem învăţa din această relatare este că apostolii lui Isus
Hristos sunt chemaţi de Dumnezeu prin revelaţie. Puteţi scrie acest adevăr în
scripturile voastre, lângă Faptele apostolilor 1:24.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: De ce credeţi că este important faptul că un apostol este

chemat de Dumnezeu prin revelaţie şi nu este selectat asemenea celorlalţi
conducători din lume?

Un exemplu referitor la modul de alegere prin revelație a unui apostol din zilele
noastre puteți citi în următoarea relatare din viaţa preşedintelui Heber J. Grant:

„Preşedintele Heber J. Grant a primit revelaţii în calitate de preşedinte al Bisericii
pentru a îndruma întreaga Biserică. O asemenea revelaţie a fost primită doar
după ce a fost pus deoparte ca preşedinte al Bisericii, când a căutat voia
Domnului în desemnarea unui nou membru al Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli. În timp ce cugeta asupra acestei responsabilităţi, s-a gândit, în repetate
rânduri, la prietenul lui de-o viaţă, Richard W. Young, un sfânt din zilele din urmă

credincios şi un conducător incontestabil. Preşedintele Grant a discutat despre această
posibilitate cu consilierii săi, care au susţinut hotărârea lui. În cele din urmă, când s-a simţit sigur
cu privire la acest lucru, a scris numele prietenului său pe o foaie de hârtie şi a luat-o cu el la
adunarea săptămânală în templu cu Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece. Cu toate
acestea, când era gata să prezinte numele spre a fi aprobat de ceilalți, nu a putut să facă acest
lucru. În loc să prezinte numele lui Richard W. Young, el a prezentat numele lui Melvin J. Ballard,
un bărbat pe care de-abia îl cunoştea. Mai târziu, preşedintele Grant a vorbit despre impactul pe
care l-a avut această experienţă asupra lui:

«Am simţit îndemnul Dumnezeului celui Viu îndrumându-mă în lucrarea mea. Din ziua în care am
ales pe cineva relativ necunoscut să fie unul dintre apostoli, în locul prietenului meu de o viaţă şi
cel mai drag prieten în viaţă, am ştiut aşa cum ştiu că trăiesc că sunt îndreptăţit la lumina, şi
îndemnul, şi îndrumarea lui Dumnezeu în conducerea lucrării Sale aici, pe acest pământ»”
(Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant [2002], p. 181-182).

Gândiţi-vă la felul în care este ilustrat adevărul predat în Faptele apostolilor 1:24 de
această relatare care descrie chemarea unui apostol din zilele noastre.
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Cum arată chemarea unui apostol faptul că Salvatorul continuă să-Şi îndrume
Biserica? (Amintiţi-vă adevărul învăţat în Faptele apostolilor 1:2 – Isus Hristos
îndrumă Biserica Sa dezvăluind apostolilor Săi voinţa Sa prin Duhul Sfânt.)

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la una sau mai
multe dintre următoarele întrebări:

a. Când aţi fost martori la chemarea unui nou apostol în Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli şi care v-au fost sentimentele atunci când l-aţi susţinut
în această chemare?

b. Care sunt experienţele care v-au ajutat să ştiţi că apostolii în viaţă au fost
chemaţi de Dumnezeu?

c. De ce este important pentru voi să aveţi o mărturie despre faptul că apostolii
în viaţă au fost chemaţi de Dumnezeu?

d. Ştiţi numele tuturor apostolilor care slujesc în prezent în Biserică? Enumeraţi
numele apostolilor actuali pe care puteţi să vi-i amintiţi. (Pentru a afla cât de
bine v-aţi descurcat numindu-i pe apostolii actuali, uitaţi-vă pe pagina cu
fotografiile şi numele autorităţilor generale din cel mai recent număr al
revistei Ensign sau Liahona care cuprinde conferinţa generală sau căutaţi pe
LDS.org.)

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Faptele apostolilor 1:9-26 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 17: ZIUA 3

Faptele apostolilor 2
Introducere
Ucenicii au fost umpluţi cu Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii şi, în timp ce
propovăduiau Evanghelia, au fost binecuvântaţi cu darul limbilor. Petru a proclamat
că Isus este „Domn şi Hristos” (Faptele apostolilor 2:36) şi a invitat oamenii să se
pocăiască, să fie botezaţi şi să primească darul Duhului Sfânt. Aproximativ 3.000 de
oameni au fost convertiţi şi botezaţi în acea zi, iar ei au continuat să fie credincioşi
în Biserică.

Faptele apostolilor 2:1-13
Ucenicii lui Isus Hristos sunt umpluţi cu Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii
Gândiţi-vă la cea mai recentă ocazie pe care poate aţi avut-o de a vorbi în Biserică,
de a preda o lecţie sau de a împărtăşi cuiva Evanghelia. Care este una dintre
provocările legate de faptul de a vorbi, de a preda sau a mărturisi altora despre
Evanghelia lui Isus Hristos? ____________________

În timp ce studiaţi Faptele apostolilor 2:1-13, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta
atunci când simţiţi nelinişte sau teamă în ce priveşte faptul de a vorbi, de a preda şi
a mărturisi altora despre Evanghelia restaurată.

La aproximativ o săptămână după ce Salvatorul S-a înălţat la cer, iudeii din multe
naţiuni au venit la Ierusalim pentru a participa la sărbătoarea Cincizecimii, pentru a
preaslăvi în templu şi pentru a aduce mulţumiri Domnului. „Ca parte a legii lui
Moise, sărbătoarea Cincizecimii sau a primelor roade se ţinea la cincizeci de zile
după sărbătoarea Paştelor (Leviticul 23:16). Ziua Cincizecimii se ţinea pentru a
sărbători secerişul iar, în Vechiul Testament, este denumită sărbătoarea secerişului
sau sărbătoarea săptămânilor” (Ghidul pentru scripturi, „(Ziua) Cincizecimii”,
scriptures.lds.org).

Citiţi Faptele apostolilor 2:1-4 şi aflaţi ce experienţă au avut ucenicii lui Isus Hristos
în ziua Cincizecimii.

Cuvântul „limbi” se referă literalmente la acele limbi care sunt despicate sau
bifurcate ori care au aspectul flăcării unui foc. Pe măsură ce Duhul Sfânt a fost
revărsat asupra ucenicilor, sub forma unor „limbi ca de foc” (Faptele apostolilor
2:3), acestea au fost o dovadă a prezenţei Spiritului.

Ioan Botezătorul a asemănat primirea Duhului Sfânt cu un botez „cu foc” (Matei
3:11;Luca 3:16). În Israelul antic, focul simboliza adesea prezenţa lui Dumnezeu.
Metafora „limbi ca de foc”, folosită pentru a descrie focul divin din ziua
Cincizecimii, simbolizează faptul că ucenicii au primit darul Duhului Sfânt, promis
de Salvator (vezi Faptele apostolilor 1:8).

Citiţi Faptele apostolilor 2:5-8 şi aflaţi ce s-a întâmplat atunci când ucenicii au fost
umpluţi cu Duhul Sfânt. Gândiţi-vă cum v-aţi fi simţit dacă aţi fi fost martori la
acest eveniment.
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Parcurgeţi Faptele apostolilor 2:9-11 şi enumeraţi diferitele grupuri de oameni sau
naţionalităţi care i-au auzit pe ucenici vorbind în alte limbi, prin puterea Duhului
Sfânt. Pe harta alăturată, localizaţi câteva dintre locurile menţionate.

Observaţi că fiecare dintre aceste grupuri au auzit „lucrurile minunate ale lui
Dumnezeu”, propovăduite în propria limbă (Faptele apostolilor 2:11). În zilele
noastre, în ce fel pot oamenii din întreaga lume să audă adevărurile Evangheliei
propovăduite în propria lor limbă?

Ca urmare a faptului că au fost umpluţi cu Duhul Sfânt, ucenicii au putut împărtăşi
altora adevărurile Evangheliei lui Isus Hristos, chiar şi în limbile materne ale celor
cărora le propovăduiau. Un principiu pe care îl putem învăţa din această relatare
este că, pe măsură ce suntem umpluţi cu Duhul Sfânt, El ne va ajuta să
depunem mărturie şi să-i învăţăm pe alţii.

Un exemplu al acestui adevăr este acela în care Duhul Sfânt ne ajută să predăm
Evanghelia acelora care vorbesc limbi diferite de cea pe care o vorbim noi.

Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă a fi umpluţi sau plini cu Duhul Sfânt, priviţi
următorul desen şi imaginaţi-vă că încercaţi să turnaţi apă în pahare. Observaţi de
ce ar fi dificil să umpleţi oricare dintre pahare.

Analizaţi modul în care paharele ar
putea fi asemănate cu oamenii, iar apa
cu Duhul Sfânt. Ce ar putea reprezenta
obstacolele care împiedică umplerea
paharelor? Ce fel de comportamente şi
atitudini ne pot împiedica să fim
umpluţi cu Duhul Sfânt?

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:
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a. Ce puteţi face pentru a fi umpluţi cu Duhul Sfânt, astfel încât El să vă poată
ajuta să depuneţi mărturie şi să-i învăţaţi pe alţii?

b. În ce mod v-a ajutat Duhul Sfânt să învăţaţi Evanghelia sau să vă împărtăşiţi
mărturia altora?

c. În ce mod luarea din împărtăşanie face posibil ca Duhul Sfânt să fie cu noi?

În Faptele apostolilor 2:12-13, citim că unii iudei au fost uimiţi de ceea ce au auzit
când ucenicii vorbeau în alte limbi, în timp ce alţii i-au batjocorit acuzându-i de
faptul că au băut prea mult vin.

Faptele apostolilor 2:14-47
Petru depune mărturie despre Isus Hristos şi îi învaţă pe oameni cum să obţină
salvarea
Citiţi Faptele apostolilor 2:14 şi aflaţi cine este cel care a început să predea mulţimii.

Imaginaţi-vă că sunteți în situaţia apostolului Petru, stând în faţa mulţimii. Despre
care adevăruri privind Evanghelia aţi depune mărturie şi aţi preda? De ce?
____________________

După cum este relatat în Faptele apostolilor 2:15-35, Petru a declarat că darul
vorbirii în limbi şi alte manifestări ale Spiritului printre ucenici erau cel puţin una
dintre împlinirile şi semnificaţiile profeţiei date de profetul Ioel (vezi Ioel 2:28-32).
Apoi, Petru a predat şi a mărturisit oamenilor folosindu-se de unele dintre cuvintele
şi psalmii regelui David.

Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a învăţat
că fragmentul din Ioel 2:28-32 este un exemplu de scriptură care poate avea
semnificaţii şi împliniri multiple:

„Multe dintre profeţiile şi fragmentele doctrinale din scripturi au semnificaţii
multiple …

[Un] exemplu de profeţie cu multiple semnificaţii este profeţia din cartea lui Ioel,
cum că, în ultimele zile, Domnul va revărsa Duhul Lui peste orice făptură şi că fiii
şi fiicele noastre vor putea proroci (vezi Ioel 2:28). În ziua Cincizecimii, apostolul
Petru a declarat că evenimentele la care au fost martori au fost cele «spuse prin

prorocul Ioel» (Faptele apostolilor 2:16). O mie opt sute de ani mai târziu, îngerul Moroni a citat
aceeaşi profeţie şi a spus că «aceasta n-a fost încă împlinită, dar în curând avea să fie»[Joseph
Smith – Istorie 1:41]” („Scripture Reading and Revelation”, Ensign, ian. 1995, p. 8).

Atât Petru, cât şi Moroni au afirmat în mod corect că profeţia făcută de către
profetul Ioel avea împlinire, însemnătate şi aplicare pentru ziua Cincizecimii şi în
zilele din urmă.

2. Citiţi Faptele apostolilor 2:22-24, 29-33, 36 şi, apoi, răspundeţi la
întrebările următoare în jurnalul pentru studiul scripturilor:

a. Care sunt unele dintre cele mai importante adevăruri despre care a
propovăduit şi a depus mărturie Petru?

b. Ce vă impresionează din mărturia lui Petru către iudei?
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Gândiţi-vă la ceea ce a spus şi a făcut Petru când a fost întrebat despre relaţia sa cu
Isus în noaptea în care Salvatorul a fost arestat (vezi Luca 22:54-62).

Gândiţi-vă la modul în care cuvintele şi acţiunile lui Petru din ziua Cincizecimii
erau diferite faţă de episodul în care el a negat de trei ori că Îl cunoştea pe Isus. Ce
credeţi că a produs această schimbare în inima lui Petru?

Citiţi Faptele apostolilor 2:37 şi aflaţi cum a fost influenţată mulţimea de cuvintele
rostite de Petru. (Faptele apostolilor 2:36–38 este un fragment care conţine o
scriptură de bază. Îl puteţi marca într-un mod distinct pentru a-l putea găsi cu
uşurinţă.)

Observaţi expresia „străpunşi în inimă” din Faptele apostolilor 2:37. Cuvântul
străpuns înseamnă pătruns şi sugerează că poporul a simţit tristeţe şi remuşcare
pentru că iudeii, ca popor şi naţiune, Îl răstigniseră pe Domnul lor, Isus Hristos.
Petru nu a insinuat faptul că grupul de iudei de diferite naţionalităţi cărora le-a
propovăduit în ziua Cincizecimii au fost cei responsabili pentru răstignirea
Salvatorului.

Conform celor relatate în Faptele apostolilor 2:37, ce au întrebat oamenii?
Gândiţi-vă la modul în care această întrebare arată faptul că oamenii au început să
simtă o schimbare a inimii.

Citiţi Faptele apostolilor 2:38-41 şi aflaţi ce anume le-a cerut Petru oamenilor să
facă. Cuvântul ticălos înseamnă răzvrătit, potrivnic sau necinstit.

Potrivit celor relatate în Faptele apostolilor 2:41, cum au răspuns oamenii la
învăţăturile şi invitaţia lui Petru de a se pocăi şi de a fi botezaţi?

Mulţi au primit adevărul şi au fost botezaţi.

Citiţi Faptele apostolilor 2:42-47 şi căutaţi ceea ce au făcut noii convertiţi la
Evanghelia lui Isus Hristos după ce au primit adevărul prin puterea Duhului Sfânt şi
au fost botezaţi.

Cum au demonstrat prin faptele lor că erau cu adevărat convertiţi?

Expresia „frângerea pâinii” (Faptele apostolilor 2:42) se referă la participarea la
rânduiala împărtăşaniei iar faptul de a avea „toate de obşte” (Faptele apostolilor
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2:44) se referă la faptul că sfinţii trăiau legea consacrării, care includea grija pentru
cei săraci şi nevoiaşi din rândul lor.

Amintiţi-vă că, înainte ca ei să fi auzit cuvintele lui Petru şi să fi acţionat conform
acestora, acei iudei nu-L acceptau pe Isus ca Salvator al lor şi nici nu urmau
învăţăturile Sale. Aveţi în vedere cât de mult s-au schimbat aceşti oameni.

Un principiu pe care îl putem învăţa din Faptele apostolilor 2:37-47 este că, pe
măsură ce primim cuvântul lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt,
inimile noastre se vor schimba şi vom fi convertiţi la Isus Hristos.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi următoarele:

a. scrieţi ce poate face o persoană pentru a primi revelaţie prin puterea
Duhului Sfânt;

b. adresaţi următoarea întrebare unui membru al familiei, unui prieten sau
unui vecin şi notaţi răspunsul său (aţi putea, de asemenea, să notaţi şi
propriul răspuns la întrebarea): Pe măsură ce aţi încercat să învăţaţi
adevărurile Evangheliei şi să trăiţi conform acestora, în ce mod v-a ajutat
Spiritul să vă schimbaţi şi să fiţi convertiţi la Isus Hristos?

4. Acordaţi-vă câteva minute să vă gândiţi profund la ceea ce se poate
face pentru a primi mai bine cuvintele şi învăţăturile lui Dumnezeu

prin puterea Duhului Sfânt. Ce schimbări concrete puteţi face pe măsură ce
acţionaţi conform îndemnurilor pe care le primiţi? Consemnaţi-vă gândurile şi
sentimentele în jurnalul pentru studiul scripturilor. Stabiliţi-vă un obiectiv cu
privire la ceea ce veţi face în această săptămână pentru a primi mai bine
cuvintele şi învăţăturile lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt.

Scripturi de bază – Faptele apostolilor 2:36-38
Recitiţi Faptele apostolilor 2:38 şi căutaţi ce binecuvântare a declarat Petru că vor
primi oamenii ca urmare a pocăinţei de păcatele lor şi a botezului.

Din acest verset învăţăm că, atunci când avem credinţă în Isus Hristos, ne
pocăim şi suntem botezaţi, suntem pregătiţi pentru a primi darul Duhului
Sfânt. În ce mod pocăinţa şi botezul pregătesc o persoană să primească darul
Duhului Sfânt? Din Cartea lui Mormon, învăţăm că suntem „sfinţiţi prin primirea
Duhului Sfânt” (3 Nefi 27:20) şi că, prin Duhul Sfânt, putem primi iertarea
păcatelor noastre (vezi 2 Nefi 31:17).

5. Comparaţi Faptele apostolilor 2:36-38 cu cel de-al patrulea articol
de credinţă. Identificaţi, în Faptele apostolilor 2:36-38, cuvintele şi

expresiile care exemplifică sau ne învaţă primele principii şi rânduieli ale
Evangheliei. Scrieţi primele litere ale fiecărui cuvânt din Faptele apostolilor 2:38
în jurnalul de studiu al scripturilor (de exemplu: P l z P, ş f d v s f b î n l I H …).
Apoi, folosiţi ceea ce aţi scris pentru a vă ajuta să memoraţi acel verset din
fragmentul cu scriptura de bază. Recitaţi versetul până când îl puteţi recita în
întregime. Imaginaţi-vă că invitaţi o persoană să fie botezată, astfel încât ea să
se poată bucura de darul Duhului Sfânt în viaţa sa.
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6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Faptele apostolilor 2 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Petru a vindecat un olog în afara templului.

UNITATEA 17: ZIUA 4

Faptele apostolilor 3-5
Introducere
La poarta templului, Petru şi Ioan vindecă un olog din naştere. Apoi, Petru le-a
propovăduit oamenilor care au văzut vindecarea acestui om. Drept rezultat, Petru şi
Ioan au fost arestaţi şi li s-a poruncit de către Sinedriu să nu mai înveţe pe oameni
în numele lui Isus. Membrii Bisericii trăiau potrivit legii consacrării, însă doi dintre
ei au murit pentru că minţeau pe Petru şi pe Dumnezeu. Petru şi Ioan au continuat
să înfăptuiască miracole, ceea ce i-a mâniat pe preoţii cei mai de seamă. Ei au fost
arestaţi din nou şi întemniţaţi, însă au fost eliberaţi de un înger. Îngerul le-a spus să
meargă la templu şi să propovăduiască Evanghelia.

Faptele apostolilor 3:1-11
Petru vindecă un olog din naştere
Gândiţi-vă la un moment în care aţi cerut să primiţi ceva concret (poate un cadou
de zi de naştere sau de Crăciun), dar în schimb aţi primit altceva. Cum se aseamănă
această experienţă cu faptul de a căuta binecuvântări de la Tatăl Ceresc prin
rugăciune?

Pe măsură ce studiaţi Faptele apostolilor 3, căutaţi un principiu care vă poate ajuta
când nu primiţi răspunsurile sau binecuvântările pe care le aşteptaţi de la Domnul.

Citiţi Faptele apostolilor 3:1-3 şi aflaţi cu cine s-au întâlnit Petru şi Ioan la poarta
templului.

Gândiţi-vă la cum ar fi să fiţi în locul ologului. Din experienţa voastră, cum ar
reacţiona de obicei oamenii dacă bărbatul acesta le-ar cere de pomană bani sau
mâncare?

Citiţi Faptele apostolilor 3:4-7 şi aflaţi ce a făcut Petru pentru acest om.

Ce vă impresionează în legătură cu ceea ce a spus şi a făcut Petru?

Citiţi Faptele apostolilor 3:8 şi aflaţi ce a
făcut ologul după ce Petru „l-a ridicat în
sus” (Faptele apostolilor 3:7).

În ce mod a fost binecuvântarea pe care
a primit-o omul acesta mai importantă
decât banii pe care-i ceruse la început?

Putem asemăna această relatare cu
viaţa noastră. Este posibil ca Tatăl
Ceresc să nu ne răspundă la întrebări
în felul în care vrem sau ne aşteptăm
ca El să o facă, dar răspunsurile Sale
sunt mereu pentru binele nostru.

În relatarea consemnată în Faptele apostolilor 3:1-8, este evident faptul că ceea ce a
primit acest om a fost mult mai mult decât a cerut. Cu toate acestea, în alte situaţii
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poate nu va fi atât de clar faptul că ceea ce primim este mult mai mult decât ceea
ce cerem.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre o experienţă în
care răspunsul Domnului la rugăciunile voastre a fost diferit de

răspunsul pe care l-aţi dorit, dar s-a dovedit a fi pentru binele vostru.

Imaginaţi-vă că aţi fi fost printre oamenii de la templu care au văzut vindecarea
ologului. L-aţi fi văzut adesea pe olog cerşind atunci când aţi fi intrat pe poarta
templului. Apoi, într-o zi, l-aţi fi văzut sărind şi alergând după ce ar fi fost vindecat.
Cum credeţi că vi s-ar fi schimbat părerea despre Petru şi Ioan după ce aţi fi văzut
acest miracol?

Citiţi Faptele apostolilor 3:9-11 şi aflaţi cum au reacţionat oamenii la vindecarea
acestui om.

Faptele apostolilor 3:12-26
Petru depune mărturie despre Isus Hristos şi propovăduieşte despre pocăinţă
Citiţi Faptele apostolilor 3:12-18 şi aflaţi cum a explicat Petru mulţimii vindecarea
ologului. Observaţi cui i-a atribuit Petru vindecarea acestui om.

Din faptele şi cuvintele lui Petru, învăţăm că slujitorii lui Isus Hristos pot
înfăptui miracole prin credinţă în numele Său.

Citiţi Faptele apostolilor 3:19 şi aflaţi invitaţia lui Petru făcută oamenilor. (Faptele
apostolilor 3:19-21 este un fragment care conţine o scriptură de bază. O puteţi
marca într-un mod distinct pentru a putea să o găsiţi în viitor.)

Petru le-a dat speranţă celor cărora i se adresa propovăduindu-le că, în cele din
urmă, şi ei pot fi curăţaţi prin credinţă în Domnul Isus Hristos şi ispăşirea Sa.

Observaţi expresia „vremurile de înviorare” în Faptele apostolilor 3:19. Vârstnicul
Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat:

„Această perioadă anume, aceste vremuri de înviorare, va avea loc la cea de-a
Doua Venire a Fiului Omului, în ziua în care Tatăl Ceresc Îl trimite pe Hristos din
nou pe pământ…

Este ziua în care «pământul va fi înnoit şi va primi gloria sa de paradis» (Al
zecelea articol de credinţă). Este ziua acelui „pământ nou” pe care l-a văzut Isaia
(Isaia 65:17), pământul care va triumfa când ticăloşia va înceta, când perioada

milenară va începe” (în Conference Report, oct. 1967, p. 43).
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Citiţi Faptele apostolilor 3:20-21 şi aflaţi
ce se va mai întâmpla în această
perioadă.

Expresia „vremurile aşezării din nou a
tuturor lucrurilor” în Faptele apostolilor
3:21 se referă la restaurarea Evangheliei
în zilele din urmă. Din Faptele
apostolilor 3:20-21, învăţăm că profeţii
din toate timpurile au prezis
restaurarea Evangheliei în zilele din
urmă.

După cum este consemnat în Faptele
apostolilor 3:22-26, Petru a depus
mărturie că Moise şi „toţi prorocii, de la
Samuel şi ceilalţi, care au urmat după
el” (Faptele apostolilor 3:24) ne-au
vorbit despre Isus Hristos şi ne-au
avertizat cu privire la consecinţele care
vor urma dacă Îl vom respinge pe El
(vezi Faptele apostolilor 3:23). În revelaţia din zilele noastre, îngerul Moroni i-a
repetat acest fragment lui Joseph Smith, confirmând consecinţele privind
respingerea lui Isus Hristos (vezi Joseph Smith – Istorie 1:41).

Scriptură de bază – Faptele apostolilor 3:19-21
2. Imaginaţi-vă că sunteţi misionar şi un simpatizant vă adresează

întrebarea: „Unde anume este scris în Biblie că Evanghelia va fi
restaurată în zilele din urmă?” În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi
la această întrebare folosind Faptele apostolilor 3:19-21 şi cel puţin încă un
fragment din Biblie. Puteţi să vă uitaţi sub titlul „Restaurarea Evangheliei” în
Ghidul pentru scripturi.
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Petru şi Ioan au fost arestaţi şi duşi înaintea
Sinedriului.

Faptele apostolilor 4-5
Petru şi Ioan sunt arestaţi şi eliberaţi; Anania şi Safira îl mint pe Petru
În Faptele apostolilor 4:1-31 şi Faptele
apostolilor 5:12-42 învăţăm
următoarele: Petru şi Ioan au fost
arestaţi pentru că vindecau şi
propovăduiau în numele lui Isus
Hristos. Petru a declarat Evanghelia, cu
mult curaj, Sinderiului, care era
„senatul [iudaic] şi [cel mai înalt
tribunal iudeu], atât în chestiuni civile,
cât şi ecleziastice” (Ghid pentru
scripturi, „Sinedriu”, scriptures.lds.org).
După eliberarea lor, Petru şi Ioan au
continuat să propovăduiască în numele
lui Isus şi au fost din nou arestaţi. Ei au
fost bătuţi, li s-a spus să nu mai
vorbească în numele lui Isus Hristos iar,
apoi, au fost eliberaţi. Cu toate acestea,
nu au încetat să propovăduiască în
numele lui Isus.

Gândiţi-vă la următorul scenariu: Un
tânăr băiat se pregăteşte să slujească în misiune. El ştie că episcopul îi va adresa
întrebări despre demnitatea lui de a sluji în misiune şi se gândeşte dacă să-i spună
sau nu despre un păcat grav pe care l-a făcut în trecut.

Pe măsură ce studiaţi Faptele apostolilor 4:32-5:11, căutaţi un principiu care vă
poate ajuta să înţelegeţi nevoia de a fi oneşti cu slujitorii lui Dumnezeu.

În Faptele apostolilor 4:32 învăţăm că sfinţii (membrii Bisericii) din vremea lui Petru
trăiau potrivit legii consacrării, ceea ce înseamnă că făcuseră legământ cu
Dumnezeu de a împărţi, în mod voluntar, bunurile lor materiale astfel încât să fie
satisfăcute nevoile fiecăruia.

Citiţi Faptele apostolilor 4:34-35 şi aflaţi cum şi-au consacrat bunurile Domnului.

Citiţi Faptele apostolilor 5:1-2 şi aflaţi ce a făcut un cuplu cu numele Anania şi
Safira cu banii pe care-i primise din vânzarea pământului. Expresia cu ştirea din
versetul 2 înseamnă a avea cunoştinţă cu privire la un anumit lucru.

În ce anume a constat păcatul grav făcut de Anania şi Safira?

Citiţi Faptele apostolilor 5:3-4 şi aflaţi ce a spus Petru lui Anania.

Potrivit celor relatate în versetul 4, pe cine anume a minţit Anania?

Din răspunsul lui Petru, învăţăm că, dacă îi minţim pe slujitorii lui Dumnezeu,
este ca şi cum L-am minţi pe El.

Citiţi Faptele apostolilor 5:5-11 şi aflaţi ce s-a întâmplat cu Anania şi Safira drept
consecinţă a faptului că şi-au încălcat legământul şi au minţit pe Petru şi pe
Dumnezeu.
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Preşedintele Gordon B. Hinckley ne-a învăţat despre unele dintre consecinţele de
care putem avea parte dacă minţim pe Domnul şi pe slujitorii Săi: „În zilele
noastre, cei care sunt găsiţi necinstiţi nu mor aşa cum au murit Anania şi Safira,
ci moare ceva în sinea lor. Conştiinţa este suprimată, caracterul slăbeşte,
respectul de sine dispare, integritatea moare” („We Believe in Being Honest”,
Ensign, oct. 1990, p. 4).

3. Revedeţi scenariul despre tânărul băiat care se pregătea pentru
interviul pentru misiune. În jurnalul pentru studiul scripturilor,

scrieţi o scrisoare acestui tânăr băiat, explicând ceea ce ar trebui să ştie despre
faptul de a minţi un conducător al preoţiei.

Cugetaţi la binecuvântările pe care le primim dacă suntem pe deplin oneşti cu
slujitorii Domnului.

Din relatarea lui Anania şi Safira, învăţăm că trebuie să fim pe deplin oneşti cu
conducătorii noştri ai preoţiei. Pe lângă aceasta, trebuie să fim oneşti în toate
relaţiile noastre cu alţii. Ce înseamnă pentru voi să fiţi oneşti în toate relaţiile
voastre cu alţii?

Preşedintele Hinckley ne-a mai învăţat: „Cei care trăiesc potrivit principiului onestităţii ştiu că
Domnul îi va binecuvânta. Dreptul preţios de a-şi ţine capul sus, în lumina adevărului, este al lor,
fără să le fie ruşine faţă de vreun om. Pe de altă parte, dacă vreun membru al acestei Biserici ar
avea nevoie să se schimbe, să înceapă acum” („We Believe in Being Honest”, p. 5).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Faptele apostolilor 4-5 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 18: ZIUA 1

Faptele apostolilor 6-7
Introducere
Apostolii au rânduit şapte ucenici pentru a ajuta la lucrarea Domnului. Ştefan, unul
dintre cei aleşi, a înfăptuit multe miracole. Unii dintre iudei l-au acuzat de hulă şi
l-au dus înaintea Sinedriului, unde s-a schimbat la faţă pentru a arăta că
Dumnezeu l-a autorizat. După ce i-a mustrat pe iudei pentru că L-au respins pe
Salvator, Ştefan I-a văzut pe Tatăl Ceresc şi pe Isus Hristos. După care a fost
alungat din oraş şi ucis cu pietre.

Faptele apostolilor 6:1-8
Şapte ucenici sunt aleşi pentru a-i ajuta pe apostoli în lucrare
Pe măsură ce studiaţi Faptele apostolilor 6:1-8, căutaţi o problemă concretă cu care
s-au confruntat primii conducători ai Bisericii.

Citiţi Faptele apostolilor 6:1-2 şi aflaţi ce anume îi îngrijora pe greci potrivit celor
declarate de ei apostolilor.

„Dat fiind că Biserica creştea repede, apostolii nu mai puteau să se îngrijească de nevoile tuturor
membrilor. «Grecii», care erau iudei creştini care vorbeau în limba greacă, au simţit că văduvele
lor erau neglijate şi s-au plâns împotriva «evreilor», care erau iudei creştini din Palestina” (New
Testament Student Manual [manual al Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 288).

Citiţi Faptele apostolilor 6:3-6 şi aflaţi cum au rezolvat apostolii problema de a se
îngriji de nevoile individuale ale membrilor Bisericii fără a fi împiedicaţi să-şi
îndeplinească responsabilitatea apostolică de a duce Evanghelia la „toate
neamurile” (Matei 28:19).

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat despre responsabilităţile celor şapte bărbaţi: „Lucrarea care le-a fost
desemnată cuprindea aspectele temporale care în mod normal sunt administrate
de Preoţia aaronică, permiţându-le astfel apostolilor să administreze lucrurile mai
dificile ale slujirii lor în cadrul Preoţiei lui Melhisedec” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 volume [1965-1973], 2:65).

Ce calităţi li s-a spus oamenilor să caute pentru a-i alege pe cei care vor ajuta?

Cum este acest proces asemănător cu ceea ce face Domnul în Biserica Sa astăzi
pentru a Se asigura că nevoile membrilor sunt îndeplinite? ____________________

Un adevăr pe care îl putem învăţa din această relatare este că membri demni ai
Bisericii sunt chemaţi să slujească ajutând la satisfacerea nevoilor altora.

1. Chemările în cadrul Bisericii oferă persoanelor îndatoriri specifice
pe care le implică împlinirea nevoilor altora. Cugetaţi la cum este

influenţată capacitatea unei persoane de a sluji potrivit nevoilor altora de
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demnitatea acesteia. Apoi, scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor despre o
experienţă pe care aţi avut-o cu cineva care v-a slujit vouă sau altcuiva prin
faptul că a slujit demn în cadrul unei chemări. Exprimaţi orice gânduri sau
sentimente de recunoştinţă pe care le-aţi avea pentru această slujire.

Citiţi Faptele apostolilor 6:7-8 şi căutaţi rezultatele bune în urma chemării acestor
şapte ucenici demni pentru a sluji potrivit nevoilor altora.

Faptele apostolilor 6:9-7:53
Ştefan este adus înaintea Sinedriului şi depune mărturie că ei L-au respins pe Mesia
Aţi refuzat vreodată pe cineva care încerca să vă ajute sau v-a refuzat cineva când
aţi încercat să ajutaţi acea persoană? Cum era atitudinea persoanei care încerca să
ajute şi atitudinea celei care refuza ajutorul?

De ce uneori refuzăm ajutorul altora? Gândiţi-vă la consecinţele pe care le-ar putea
avea refuzul ajutorului venit din partea altora în următoarele situaţii: pregătirea
temelor, gătitul mâncării, rezolvarea unei probleme serioase în viaţa voastră şi
decizia de a sluji sau nu în misiune cu timp deplin.

Un mijloc prin care Tatăl Ceresc ne ajută este Duhul Sfânt. Pe măsură ce studiaţi
Faptele apostolilor 6:9-7:53, căutaţi consecinţele împotrivirii Duhului Sfânt.

După cum este consemnat în Faptele apostolilor 6:9, mulţi oameni care nu au
crezut în Isus Hristos s-au certat cu Ştefan în timp ce el propovăduia Evanghelia.
Citiţi Faptele apostolilor 6:10-11 şi aflaţi ce au făcut acei oameni când nu au putut
să se împotrivească înţelepciunii şi spiritului învăţăturii lui Ştefan. (Expresia au pus
la cale din versetul 11 se referă, în acest context, la a mitui.)

Faptele apostolilor 6:12-14 consemnează că Ştefan a fost adus înaintea consiliului
de conducere al iudeilor (Sinedriul) şi că martori mincinoşi l-au acuzat de hulă, care
înseamnă a vorbi plin de ură împotriva lui Dumnezeu sau „a unui lucru care are o
legătură sacră cu Dumnezeu, cum ar fi templul Său, legea Sa sau profetul Său”
(Bible Dictionary, „Blasphemy”). În cazul lui Ştefan, Sinedriul l-a acuzat pe nedrept
că a vorbit împotriva templului şi împotriva legii lui Moise (vezi Faptele apostolilor
6:13-14). Membrii Sinedriului s-au împotrivit şi s-au opus lui Ştefan şi, în final, au
căutat să-l omoare.

Citiţi Faptele apostolilor 6:15 şi aflaţi ce a fost neobişnuit la înfăţişarea lui Ştefan în
timp ce stătea înaintea consiliului.

Ştefan a fost schimbat la faţă înaintea consiliului. Schimbarea la faţă este „[starea
persoanelor a căror aparenţă şi natură le sunt schimbate temporar – şi anume, sunt
înălţate la un nivel spiritual mai ridicat – pentru ca ele să poată suporta prezenţa şi
slava fiinţelor cereşti]” (Ghid pentru scripturi, „Schimbarea la faţă”,
scriptures.lds.org). Această schimbare la faţă sfântă a fost un mod prin care
Dumnezeu le-a arătat oamenilor că El l-a autorizat pe Ştefan şi a aprobat mesajul
lui (vezi Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:67).

Faptele apostolilor 7:1-50 ne explică faptul că, drept răspuns la acuzaţiile care i s-au
adus, Ştefan a relatat o parte din istoria lui Israel, mai ales cea în care israeliţii au
respins în repetate rânduri pe Moise şi legea pe care Domnul a dat-o oamenilor pe
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Muntele Sinai. Citiţi Faptele apostolilor 7:37 şi aflaţi despre cine a profeţit Moise că
vor auzi copiii lui Israel într-o bună zi.

„Profetul” despre care se vorbeşte în acest verset este Isus Hristos.

Citiţi Faptele apostolilor 7:51-53 şi aflaţi cum i-a comparat Ştefan pe conducătorii
iudei din vremea lui cu israeliţii din vechime pe care i-a descris. „Tari la cerbice” şi
„netăiaţi împrejur cu inima” se referă la inimile păcătoase, mândre şi ticăloase ale
iudeilor.

Faptele apostolilor 7:52 consemnează că Ştefan i-a acuzat pe conducătorii iudei
pentru că L-au respins pe „[Cel] Neprihănit”, însemnând pe Salvator.

Un adevăr pe care îl putem învăţa din aceste versete este că împotrivirea faţă de
Duhul Sfânt poate duce la respingerea Salvatorului şi a profeţilor Săi.

Duhul Sfânt depune mărturie despre Isus Hristos şi depune mărturie despre
adevărul cuvintelor Sale şi cuvintelor profeţilor Săi. Aşadar, împotrivirea faţă de
Duhul Sfânt poate slăbi mărturia unei persoane şi hotărârea acesteia de a-L urma
pe Salvator şi pe profeţii Săi.

Gândiţi-vă la cum poate fi ispitită o persoană să se împotrivească Duhului Sfânt în
circumstanţele următoare:

• alegerea de divertisment şi mass-media;

• alegerea de a urma sau nu sfatul profeţilor privind întâlnirile;

• hotărârea de a pune în practică sau nu principiile pocăinţei pe care le-au
propovăduit Isus Hristos şi profeţii Săi.

2. Cugetaţi la propria receptivitate privind îndemnurile Duhului Sfânt.
În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre un moment în

care faptul de a fi urmat îndemnurile Duhului Sfânt v-a condus la a lua
hotărârea corectă sau la a accepta profeţii şi învăţăturile acestora. Gândiţi-vă la
ce puteţi face pentru a invita influenţa Duhului Sfânt.

Cugetaţi asupra unui lucru pe care îl puteţi face săptămâna următoare pentru a
invita în mod activ influenţa Duhului Sfânt în viaţa voastră. Puteţi să vă scrieţi pe o
foaie de hârtie obiectivul şi modul în care îl veţi îndeplini.

Faptele apostolilor 7:54-60
Ştefan este ucis cu pietre
Cuvântul suferinţă înseamnă necaz sau nenorocire. De ce credeţi că ucenicii lui Isus
Hristos se pot aştepta să aibă parte de suferinţă?

Identificaţi doctrinele şi principiile
Identificarea în scripturi a doctrinelor şi principiilor Evangheliei necesită exerciţiu şi efort
intelectual. Când studiaţi scripturile, căutaţi adevărurile principale care sunt predate. Adresaţi-vă
întrebări precum: „Ce pot să învăţ din aceste fragmente?” sau „Care este morala sau mesajul
acestei relatări?”.
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Ştefan I-a văzut pe Tatăl Ceresc şi pe Isus
Hristos.

Pe măsură ce studiaţi Faptele apostolilor 7:54-60, căutaţi un principiu care vă poate
ajuta când aveţi parte de suferinţă.

După ce Ştefan i-a mustrat pe conducătorii ticăloşi ai iudeilor, ei au reacţionat cu
mânie. Citiţi Faptele apostolilor 7:54-56 şi aflaţi de ce a avut parte Ştefan în timp ce
era persecutat de aceştia. Un sens al expresiei „scrâşneau din dinţi împotriva lui”
(Faptele apostolilor 7:54) este acela că ei erau plini de mânie aprinsă împotriva lui
Ştefan şi doreau să-l vadă mort.

Ce doctrină de bază despre Dumnezeire putem să învăţăm din relatarea viziunii
lui Ştefan?

Puteţi scrie următoarea doctrină lângă
Faptele apostolilor 7:55-56: Tatăl
Ceresc, Isus Hristos şi Duhul Sfânt
sunt trei personaje separate şi
distincte.

Citiţi Faptele apostolilor 7:57-60 şi aflaţi
ce i-au făcut oamenii lui Ştefan.

Ce vă impresionează în legătură cu
rugăciunea lui Ştefan?
____________________

Luca a descris moartea tragică a lui
Ştefan folosind expresia „a adormit”
(Faptele apostolilor 7:60). Această
expresie se poate referi la odihna
sufletului neprihănit de suferinţele vieţii
muritoare şi la pacea cu care o astfel de
persoană trece din această viaţă în
următoarea (vezi D&L 42:46).

Meditaţi la experienţa de care a avut
parte Ştefan când a fost înaintea
Sinedriului şi înainte să fie luat şi ucis.

Cum l-a întărit Dumnezeu pe Ştefan în timpul experienţelor sale cu acei
conducători iudei?

Ţinând cont de ceea ce aţi studiat, completaţi următorul principiu: Dacă rămânem
credincioşi lui Isus Hristos în timpul suferinţelor, ____________________.

Cugetaţi asupra următoarelor întrebări: În ce moduri poate fi Domnul cu noi în
timp ce avem parte de suferinţe? Cu toate că Ştefan şi-a pierdut viaţa, ce a
dobândit el?

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Pentru Ştefan, o parte din a rămâne credincios a însemnat să-şi sacrifice
viaţa. Cel mai probabil, noi nu trebuie să oferim un asemenea sacrificiu
astăzi, dar ce sacrificii ni s-ar putea cere să facem?
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b. Ce credeţi că veţi dobândi când sunteţi credincioşi Domnului în suferinţă şi
faceţi sacrificiile pe care trebuie să le faceţi.

c. Ce aţi dobândit deja?

În general, Ştefan este considerat primul martir creştin. Pe lângă aceasta, el poate fi
văzut ca un arhetip al lui Hristos: Atât el, cât şi Salvatorul au stat înaintea unui
consiliu pentru a fi judecaţi, au declarat adevăruri în faţa duşmanilor lor, şi-au dat
vieţile pentru o cauză dreaptă şi chiar au spus lucruri asemănătoare când au murit
(vezi Luca 23:33-34, 46; Faptele apostolilor 7:59-60).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Faptele apostolilor 6-7 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 18: ZIUA 2

Faptele apostolilor 8
Introducere
Persecutarea Bisericii din Ierusalim a avut drept rezultat împrăştierea membrilor
Bisericii prin Iudea şi Samaria. Filip slujea în Samaria, unde mulţi oameni au
acceptat Evanghelia lui Isus Hristos. După ce Petru şi Ioan au conferit noilor
convertiți darul Duhului Sfânt, un vrăjitor pe nume Simon a încercat să cumpere
preoţia. Mai târziu, Dumnezeu l-a condus pe Filip la un oficial etiopian, pe care l-a
învăţat despre Isus Hristos şi l-a botezat.

În cadrul acestei lecţii puteţi să deschideţi la Hărţi şi fotografii din Biblie, harta
nr. 13, „Călătoriile misionare ale apostolului Pavel” şi să găsiţi numeroasele oraşe şi
locuri despre care citiţi.

Principii de bază privind predarea şi învăţarea din Evanghelie
Fiecare lecţie bazată pe scriptură de la seminar se concentrează asupra unui fragment scriptural,
nu asupra unui concept, a unui subiect, a unei doctrine sau a unui principiu anume. Aceste lecţii
cuprind principiile de bază privind predarea şi învăţarea din Evanghelie, cum ar fi înţelegerea
contextului şi conţinutului; identificarea, înţelegerea şi simţirea adevărului şi importanţei
doctrinelor şi principiilor Evangheliei; şi punerea în practică a doctrinelor şi principiilor. Studierea
scripturilor cu aceste obiective în minte vă poate ajuta să vă dezvoltaţi înţelegerea şi mărturia
despre scripturi şi adevărurile care ne sunt propovăduite prin ele.

Faptele apostolilor 8:1-25
Filip slujeşte în Samaria, unde Simon, vrăjitorul, încearcă să cumpere preoţia
Dacă aţi primi o sumă mare de bani, ce anume aţi cumpăra?
____________________

Unii oameni cred că orice se poate cumpăra cu bani. Cu toate acestea, unele dintre
cele mai preţioase lucruri din viaţă nu pot fi cumpărate. Pe măsură ce studiaţi
Faptele apostolilor 8, căutaţi un dar de la Dumnezeu care nu poate fi cumpărat.

În Faptele apostolilor 7 aţi învăţat despre uciderea ucenicului Ştefan de către
persecutori. Citiţi Faptele apostolilor 8:1-5 şi aflaţi ce au făcut membrii Bisericii ca
urmare a persecutării Bisericii din Ierusalim. Expresia a lua cu sila din versetul 3
înseamnă a lua cu forţa.

Observaţi numele Filip din versetul 5. Filip era unul dintre cei şapte ucenici rânduiţi
pentru a-i ajuta pe cei doisprezece apostoli în slujirea potrivit nevoilor membrilor
Bisericii (vezi Faptele apostolilor 6:5).

Faceţi referire la „Prezentarea cărţii Faptele apostolilor” din unitatea 17, lecţia din
ziua 1, şi citiţi însărcinarea pe care Salvatorul a dat-o apostolilor Săi, consemnată în
Faptele apostolilor 1:8. Potrivit celor relatate în Faptele apostolilor 8:5, cum a ajutat
Filip la îndeplinirea acestei însărcinări?

Citiţi Faptele apostolilor 8:6-8 şi aflaţi cum au reacţionat samaritenii faţă de ceea ce
a propovăduit Filip şi miracolele pe care le-a înfăptuit.

362



Citiţi Faptele apostolilor 8:9-11 şi remarcaţi cum este descris Simon, un bărbat din
acea cetate.

Ce influenţă a avut Simon asupra oamenilor?

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a
explicat că vrăjitoria este „folosirea puterii obţinute prin ajutorul sau controlul
spiritelor rele” (Mormon Doctrine, a 2-a ediţie [1966], p. 747).

Termenul uimise aşa cum este folosit în Faptele apostolilor 8:11 înseamnă
surprinse, uluise.

Citiţi Faptele apostolilor 8:12-13 şi aflaţi cum a reacţionat Simon faţă de ceea ce a
propovăduit Filip.

Potrivit celor relatate în versetul 13, cum a fost influenţat Simon de „minunile şi
semnele” pe care le-a văzut?

În Faptele apostolilor 8:14-16, învăţăm că Petru şi Ioan s-au dus în Samaria după ce
au aflat că oamenii de acolo acceptaseră cuvântul lui Dumnezeu. S-au rugat ca
samaritenii convertiţi să poată primi darul Duhului Sfânt.

Citiţi Faptele apostolilor 8:17 şi aflaţi ce au făcut Petru şi Ioan pentru membrii noi ai
Bisericii din oraşul Samaria.

Această relatare ilustrează următoarea doctrină: Darul Duhului Sfânt este
conferit după botez, prin aşezarea mâinilor de către deţinătorii preoţiei
autorizaţi.

Citiţi Faptele apostolilor 8:18-19 şi căutaţi oferta pe care i-a făcut-o Simon lui Petru.

Dacă aţi fi fost în locul lui Petru, cum i-aţi fi răspuns lui Simon?
____________________

Citiţi Faptele apostolilor 8:20-24 şi aflaţi ce a propovăduit Petru lui Simon despre
primirea preoţiei.

Preoţia nu poate fi cumpărată cu bani.
Pentru că preoţia aparţine lui
Dumnezeu, aceasta poate fi conferită
doar în conformitate cu voinţa Sa.
Dumnezeu stabileşte modul în care
preoţia poate fi primită (vezi Articolele
de credinţă 1:5).

Potrivit celor relatate în Faptele apostolilor 8:21-23, de ce nu putea Simon încă să
primească preoţia? În ce mod credeţi că inima lui Simon nu era „curată înaintea lui
Dumnezeu” (Faptele apostolilor 8:21)? Vezi Alma 41:11 pentru mai multe
informaţii despre ce înseamnă să fii „plin de fiere amară” (Faptele apostolilor 8:23).
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Această relatare ne învaţă următorul adevăr: Preoţia este conferită conform
voinţei lui Dumnezeu şi standardelor de demnitate.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce credeţi că este important să ştim că preoţia este conferită bărbaţilor
doar conform voinţei lui Dumnezeu şi standardelor de demnitate?

b. Citiţi Doctrină şi legăminte 121:36-42. Care sunt principiile prin care preoţia
trebuie să fie exercitată? Ce se întâmplă cu bărbaţii care încearcă să
folosească preoţia „în mod nedrept” (D&L 121:37)?

În Faptele apostolilor 8 învăţăm că Petru şi Ioan au propovăduit Evanghelia în
multe sate samaritene.

Faptele apostolilor 8:26-40
Filip îl învaţă şi îl botează pe un oficial etiopian

2. Gândiţi-vă la situaţii în care aţi fi avut nevoie sau aţi avea nevoie ca
cineva să vă îndrume. În jurnalul pentru studiul scripturilor,

enumeraţi câteva situaţii în care voi aţi putea fi îndrumătorul altcuiva.
(Gândiţi-vă la destinaţii sau subiecte pe care le cunoaşteţi sau talente pe care vi
le-aţi dezvoltat.)

În timp ce studiaţi restul versetelor din Faptele apostolilor 8, căutaţi un mod
important prin care puteţi fi un îndrumător pentru alţii.

Citiţi Faptele apostolilor 8:26 şi aflaţi cine l-a îndrumat pe Filip să călătorească la
Gaza. (Puteţi localiza Gaza la Hărţi şi fotografii din Biblie, harta nr. 11, „Pământul
Sfânt în timpul Noului Testament”.)

Citiţi Faptele apostolilor 8:27-28 şi căutaţi persoana cu care s-a întâlnit Filip
pe drum.

Ce făcea acest oficial etiopian în carul său? No need to translate

Citiţi Faptele apostolilor 8:29-35 şi aflaţi ce a avut loc între Filip şi oficialul etiopian.

Puteţi marca, în versetul 29, cine anume l-a îndemnat pe Filip să meargă la carul
oficialului etiopian. De asemenea, puteţi marca în versetul 31 ceea ce a spus
etiopianul că avea nevoie pentru a putea înţelege scrierile lui Isaia. Puteţi scrie Isaia
53:7-8 ca referinţă suplimentară în scripturile voastre lângă Faptele apostolilor
8:32-33.

Folosiţi cuvintele îndruma, îndemnurilor şi ocazii pentru a completa următorul
principiu pe care îl putem învăţa din experienţa lui Filip: Când dăm ascultare
____________________ de la Dumnezeu, putem avea ____________________ de
a-i ____________________ pe alţii la Isus Hristos.
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Vârstnicul Jeffrey R.Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat despre importanţa faptului de a-i îndruma pe alţii către Salvator: „Ca
fiecare dintre noi «să vină la Hristos» [D&L 20:59], să ţină poruncile Sale şi să
urmeze exemplul Său în drumul de întoarcere la Tatăl este, cu siguranţă, cel mai
înalt şi cel mai sfânt scop al existenţei umane. Să-i ajutăm pe alţii să facă, de
asemenea, acest lucru – să le predăm, să-i convingem şi să-i îndrumăm,

rugându-ne, ca ei să meargă, de asemenea, pe acea cale a mântuirii – cu siguranţă că trebuie să
fie a doua cea mai importantă însărcinare din viaţa noastră. Poate că de aceea preşedintele
David O. McKay a spus: «Nicio altă responsabilitate mai mare nu poate fi pusă pe umerii unui
bărbat [sau unei femei] decât aceea de a fi un învăţător al copiilor lui Dumnezeu [în Conference
Report, oct. 1916, p. 57]” („A Teacher Come from God”, Ensign, mai 1998, p. 25).

3. Alegeţi una sau mai multe dintre situaţiile următoare:

Situaţia 1 Un tânăr băiat care vă este prieten aparţine unei alte biserici creştine.
Într-o zi, în timpul prânzului, simţiţi îndemnul de a vorbi cu el despre Biserică.

Situaţia 2 În timp ce mergeţi acasă de la şcoală, vedeţi o tânără fată plângând.
Vă daţi seama că este o membră a episcopiei voastre care nu a participat la nicio
adunare a Bisericii timp de câţiva ani. Simţiţi îndemnul să vorbiţi cu ea. În timp
ce încercaţi să-i oferiţi alinare, ea îşi descrie provocările şi întreabă: „De ce nu
pot să fiu pur şi simplu fericită?”

Situaţia 3 Mama unui tânăr băiat cu care ţineţi legătura pe o reţea de socializare
a decedat recent. Simţiţi îndemnul să răspundeţi la următoarea postare recentă
a sa: „Mă simt singur acum. Mi-aş dori ca cineva să mă înţeleagă”.

În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce i-aţi spune şi aţi face pentru a
îndruma acea persoană către Isus Hristos. În descrierea voastră, includeţi
răspunsurile la următoarele întrebări:

a. Ce adevăruri ale Evangheliei aţi împărtăşi pentru a îndruma acea persoană
către Isus Hristos?

b. Care versete aţi ruga această persoană să studieze?

c. Ce aţi ruga această persoană să facă?

Citiţi Faptele apostolilor 8:36-40 şi aflaţi care a fost rezultatul faptului că Filip a
propovăduit oficialului etiopian despre Isus.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la una dintre
întrebările următoare sau la ambele:

a. Când şi cum aţi îndrumat pe cineva către Isus Hristos?

b. Când şi cum v-a îndrumat cineva către Isus Hristos?

Când vă începeţi ziua rugându-vă, căutaţi îndrumarea Duhului Sfânt. Apoi, pe
parcursul zilei, ascultaţi îndemnurile de la Dumnezeu care vă vor ajuta să-i
îndrumaţi pe alţii către Isus Hristos.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:
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Am studiat Faptele apostolilor 8 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 18: ZIUA 3

Faptele apostolilor 9:
Introducere
Isus S-a arătat lui Saul (care ulterior urma să se numească Pavel) în timp ce
călătorea spre Damasc, după care acesta a orbit. După ce Anania l-a vindecat, Saul
a fost botezat şi a început să propovăduiască în Damasc. Mai târziu, Saul a mers la
Ierusalim şi s-a alăturat ucenicilor de acolo, dar când iudeii greci din Ierusalim i-au
ameninţat viaţa, apostolii l-au trimis la Tars. Petru a înfăptuit miracole în Lida
şi Iope.

Faptele apostolilor 9:1-9
Isus Se arată lui Saul pe drumul către Damasc
Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat că este necesar ca noi să iertăm:

„Există ceva în mulţi dintre noi, care nu ne permite în mod special să iertăm şi să
uităm greşelile făcute în trecut, fie greşelile noastre, fie greşelile altora. Nu este
bine. Nu este creştineşte. Aceasta este în opoziţie teribilă cu grandoarea şi
măreţia ispăşirii lui Isus Hristos …

Oamenii trebuie să se pocăiască. Oamenii trebuie să progreseze. Credeţi că
oamenii se pot schimba şi perfecţiona. Este aceasta credinţă? Da! Este aceasta

speranţă? Da! Este aceasta caritate? Da! Mai presus de toate, este caritate, dragostea pură a lui
Hristos” („The Best Is Yet to Be”, Ensign, ian. 2010, p. 25-26

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. În ce fel de situaţii ar fi important pentru voi să le permiteţi altora să se
schimbe, să progreseze şi să creadă că ei pot face acest lucru?

b. De ce este important ca voi să credeţi că vă puteţi schimba şi progresa?

Pe măsură ce studiaţi Faptele apostolilor 9, căutaţi adevăruri prin care putem învăţa
din experiența cuiva care s-a schimbat şi a progresat.

Cea mai mare parte a capitolului 9 din Faptele Apostolilor se axează pe experienţele
unui om pe nume Saul. „Saul s-a născut în Tars, un oraş grecesc din Cilicia (vezi
Faptele apostolilor 21:39). El s-a născut cetăţean roman (vezi Faptele apostolilor
16:37) şi a vorbit «limba ebraică» (probabil aramaică) şi greacă (Faptele apostolilor
21:37-40). El a fost iudeu, din seminţia lui Beniamin (vezi Romani 11:1) şi un
fariseu devotat (vezi Faptele apostolilor 23:6) care a urmărit cu zel şi a chinuit
ucenicii lui Isus Hristos (vezi Faptele apostolilor 9:1-2). Mai târziu, a fost cunoscut
sub numele său latin, Pavel [vezi Faptele apostolilor 13:9]” (New Testament Student
Manual [manual al Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 294). Saul a fost
educat la Ierusalim de către Gamaliel (vezi Faptele apostolilor 22:3), un cunoscut şi
respectat fariseu şi învăţător al legii iudaice (vezi Faptele apostolilor 5:34-40).
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Am citit prima dată despre Saul în Faptele apostolilor 7, care descrie uciderea cu
pietre a ucenicului Ştefan. Probabil vă amintiţi că cei care au aruncat cu pietre în
Ştefan şi-au pus hainele la picioarele lui Saul (vezi Faptele apostolilor 7:58-59).

Citiţi Faptele apostolilor 8:1-3; 9:1-2, pentru a căuta modul în care Saul i-a tratat pe
ucenicii lui Isus Hristos. V-ar putea fi util să ştiţi că a „lua cu sila” (Faptele
apostolilor 8:3) înseamnă „a lua cu forţa”.

Citiţi Faptele apostolilor 9:3-6 şi aflaţi ce experienţă a avut Saul în timp ce călătorea
spre Damasc pentru a-i aresta pe ucenicii lui Isus Hristos, care trăiau acolo.

Observaţi expresia „să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş” în Faptele apostolilor
9:5. „Un «ţepuş» sau o «ţepuşă» se referă la un ghiont, care este ca o suliţă ascuţită
sau un par ascuţit folosit pentru a ghionti animale pentru a le face să meargă mai
departe. În loc să meargă mai departe, animalele încăpăţânate lovesc uneori cu
piciorul înapoi pentru a opune rezistenţă, lovind, la propriu, «împotriva ţepuşelor».
O astfel de reacţie nu face altceva decât să intensifice suferinţa, deoarece animalul
are parte de un imbold mult mai dureros de la stăpânul său. Salvatorul
menţionează clar că, dacă Saul continuă să lupte împotriva Sa, acesta nu va face
altceva decât să-și provoace suferinţă. În literatura greacă, «a arunca înapoi cu
piciorul într-un ţepuş» era o metaforă bine-cunoscută a faptului de a se opune
divinităţii” (New Testament Student Manual, p. 295).

Observaţi întrebarea lui Saul din Faptele apostolilor 9:6. Ce vă învaţă această
întrebare despre Saul?

În conformitate cu traducerea lui Joseph Smith din Faptele apostolilor 9:7, cei care
au călătorit cu Saul au văzut lumina, dar nu au auzit glasul lui Isus în timp ce I-a
vorbit lui Saul (vezi Traducerea lui Joseph Smith, Faptele apostolilor 9:7 [înGhid
pentru scripturi scriptures.lds.org ]; vezi, de asemenea, Faptele apostolilor 22:9).

După ce a avut viziunea, Saul a orbit. El a fost dus la Damasc şi nu a mâncat sau
băut timp de trei zile.

Imaginaţi-vă că sunteţi Saul. Care ar fi sentimentele şi gândurile voastre în astfel de
momente dacă i-aţi fi persecutat în mod agresiv pe ucenicii lui Isus Hristos?

Faptele apostolilor 9:10-22
Saul este vindecat de către Anania din Damasc, este botezat şi propovăduieşte
despre Isus Hristos
Citiţi Faptele apostolilor 9:10-12 şi aflaţi ce îi cere să facă Domnul lui Anania, un
membru drept al Bisericii din Damasc.

Amintiţi-vă că scopul iniţial al călătoriei lui Saul la Damasc a fost de a-i aresta pe
cei ca Anania. Dacă aţi fi fost Anania şi aţi fi cunoscut reputaţia lui Saul, ce aţi fi
crezut după ce aţi fi primit această îndrumare de la Domnul?
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Anania l-a binecuvântat pe Saul pentru a-şi
recăpăta vederea.

Citiţi Faptele apostolilor 9:13-16 pentru a afla ce l-a învăţat Domnul pe Anania
despre Saul.

În ce mod diferă viziunea Domnului despre Saul faţă de opinia lui Anania?
____________________

Observaţi în Faptele apostolilor 9:15 lucrarea specială pentru care Domnul l-a ales
pe Saul. Din ceea ce ştiţi despre trecutul lui Saul, ce l-ar fi pregătit să
propovăduiască „neamurilor, împăraţilor şi… fiilor lui Israel”? (Puteţi să faceţi
referire la descrierea referitoare la Saul pe care aţi citit-o la începutul lecţiei.)

Conform celor relatate în Faptele apostolilor 9:16, ce altceva a spus Domnul că i se
va întâmpla lui Pavel, chiar dacă el va deveni un vas ales înaintea neamurilor şi al
împăraţilor?

Două adevăruri pe care le putem învăţa din Faptele apostolilor 9:13-16 sunt
următoarele: Domnul ne vede aşa cum putem deveni şi Domnul vede
potenţialul nostru de a-L ajuta în lucrarea Sa.

2. În timp ce vă gândiţi la aceste adevăruri, imaginaţi-vă modul în care
vă vede Dumnezeu. În jurnalul pentru studiul scripturilor, desenaţi

un autoportret simplu şi enumeraţi câteva dintre talentele şi trăsăturile voastre
de caracter care credeţi că Îl pot ajuta pe Domnul în lucrarea Sa.

Observaţi în Faptele apostolilor 9:17 că
Anania l-a binecuvântat pe Saul pentru
a-şi recăpăta vederea şi pentru a fi
umplut cu Duhul Sfânt. Conform celor
relatate în Faptele apostolilor 9:18-20,
când Dumnezeu i-a redat vederea lui
Saul, în ce mod l-a văzut acesta pe
Domnul diferit faţă de modul în care Îl
văzuse înainte?

Pocăinţa lui Saul, botezul şi
propovăduirea sa au arătat credinţa în
Isus Hristos şi supunerea faţă de voinţa
Domnului.

Citiţi Faptele apostolilor 9:21-22 şi aflaţi cum a reacţionat poporul când l-a auzit pe
Saul propovăduind.

Întrebarea adresată de Saul Domnului în Faptele apostolilor 9:6 arată umilinţa şi
dorinţa sa de a se supune voinţei Domnului. Precum Saul, dacă ne supunem
voinţei Domnului, atunci ne putem schimba şi îndeplini potenţialul pe care
El îl vede în noi.

Pentru a vă ajuta să înţelegeţi ce înseamnă a fi supus voinţei Domnului,
imaginaţi-vă că aţi avea o bucată de lut moale şi una întărită. Cum ar putea fi
experienţa de a sculpta ceva folosind lutul moale diferită de încercarea de a sculpta
ceva folosind lutul întărit?

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:
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a. Cum pot fi asemănate cele două tipuri diferite de lut cu supunerea unei
persoane faţă de voinţa Domnului?

b. În ce mod supunerea faţă de voinţa Domnului v-a ajutat să vă schimbaţi şi
să îndepliniţi potenţialul pe care Domnul îl vede în voi?

Gândiţi-vă în ce mod întrebarea adresată de Saul: „Doamne, ce vrei să fac?”
(Faptele apostolilor 9:6) se aplică în vieţile voastre.

Preşedintele Ezra Taft Benson ne-a învăţat: O [persoană] nu poate pune o
întrebare mai importantă în viaţa sa decât cea care a fost adresată de către Pavel:
„Doamne, ce vrei să fac?” O [persoană] nu poate lua o hotărâre mai mare decât
aceea de a urma calea care îi va aduce răspunsul la această întrebare, pentru ca
apoi să ducă la îndeplinire acest răspuns („Listen to a Prophet’s Voice”, Ensign,
ian. 1973, p. 57).

Continuaţi să vă rugaţi cu sinceritate, căutaţi un răspuns la această întrebare şi
acţionaţi conform tuturor îndemnurilor pe care le primiţi.

Faptele apostolilor 9:23-31
Viaţa lui Saul este în pericol în Damasc, apoi în Ierusalim, iar apostolii îl trimit la Tars
În Faptele apostolilor 9:23-26, citim că iudeii din Damasc au conspirat să-l omoare
pe Saul, dar membrii Bisericii l-au ajutat să scape din oraş. De asemenea, citim că
Saul a mers în Ierusalim, unde „a căutat să se lipească de ucenici; dar toţi se temeau
de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic” (Faptele apostolilor 9:26).

De ce credeţi că membrii Bisericii au fost reticenţi în a crede că Saul devenise un
ucenic al lui Isus Hristos?

În Faptele apostolilor 9:27-31, citim că Barnaba, un membru al Bisericii (vezi
Faptele apostolilor 4: 36-37), l-a dus pe Saul la apostoli şi le-a spus despre viziunea
acestuia şi despre predica sa îndrăzneaţă din Damasc. Membrii Bisericii l-au primit
pe Saul în comunitatea lor. Când iudeii greci din Ierusalim au căutat să-l omoare pe
Saul, conducătorii Bisericii l-au trimis la Tars. Din Faptele apostolilor 9:31 învăţăm,
de asemenea, că Biserica a avut parte de pace şi progres în Iudea, Galilea şi
Samaria.

Faptele apostolilor 9:32-43
Petru înfăptuieşte miracole în Lida şi Iope
Gândiţi-vă la o persoană pe care aţi dori să o ajutaţi să se întoarcă la Domnul şi să
creadă în El. Pe măsură ce studiaţi restul versetelor din Faptele apostolilor 9, căutaţi
o cale de a ajuta această persoană, dar şi pe alţii, să se întoarcă la Domnul.

Faptele apostolilor 9:32-35 şi Faptele apostolilor 9:36-42 descriu minunile înfăptuite
de Petru în Lida şi Iope. În timp ce citiţi aceste versete, căutaţi miracolele pe care
le-a înfăptuit Petru şi modul în care au reacţionat oamenii la acestea. Următoarele
explicaţii pot fi utile. În traducerea lui Joseph Smith (în limba engleză), în Faptele
apostolilor 9:32 citim: „Pe când Petru trecea prin toate aceste regiuni” (caractere
cursive adăugate). Milosteniile (Faptele apostolilor 9:36) constau în obiceiul de a da
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ofrande sau ajutoare celor săraci. Cuvântul „pregeta” din versetul 38 înseamnă
„amâna”.

Cum au reacţionat oamenii din Lida şi din Iope la slujirea lui Petru? Un principiu pe
care îl putem învăţa din exemplul lui Petru este că, atunci când slujim altora,
putem să-i ajutăm să se întoarcă la Domnul şi să creadă în El.

Una dintre modalităţile de a sluji altora este de a oferi binecuvântări prin
autoritatea preoției. Exemplul Tabitei (sau Dorcăi) din Faptele apostolilor 9:36, 39
ne arată un alt mod prin care putem sluji altora. Fiind plini „de fapte bune” (Faptele
apostolilor 9:36) şi slujind altora, îi putem ajuta să se întoarcă la Domnul.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Când v-au ajutat faptele bune ale altcuiva să vă întoarceţi la Domnul şi să
credeţi în El?

b. Care sunt câteva moduri prin care puteţi sluji altora? (Fiţi concreţi şi scrieţi
două sau trei idei.)

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Faptele apostolilor 9 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 18: ZIUA 4

Faptele apostolilor 10-12
Introducere
Dumnezeu i-a revelat lui Petru într-o viziune că Evanghelia trebuie predicată
neamurilor. Petru a predicat Evanghelia lui Corneliu şi casei sale şi, mai târziu, a
rezolvat neînţelegerea din rândul sfinţilor iudei cu privire la predicarea Evangheliei
la neamuri. În pofida persecuţiei, lucrarea Domnului a continuat să progreseze. Irod
Agripa I, nepotul lui Irod cel Mare, l-a ucis pe apostolul Iacov, iar apoi l-a arestat şi
întemniţat pe Petru. Cu o noapte înainte ca Petru să fie executat, un înger l-a ajutat
să scape din închisoare. Irod a fost distrus de un înger al lui Dumnezeu, iar
Evanghelia a continuat să fie răspândită mai departe.

Faptele apostolilor 10
Dumnezeu îi revelează lui Petru, într-o viziune, că Evanghelia trebuie predicată
neamurilor
Ce anume vă oferă încrederea de a urma pe cineva?

Imaginaţi-vă că sunteţi cu un grup de oameni care se rătăcesc. Mai mulţi membri ai
grupului se oferă să conducă pe toată lumea înapoi în siguranţă, fiecare sugerând
un traseu diferit. Ce ar determina sau influenţa ce persoană ai urma?
____________________

Pe măsură ce studiaţi Faptele apostolilor 10-12, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta
să dobândiţi încredere în a-i urma pe aceia pe care Domnul i-a chemat să conducă
Biserica.

Până în acest moment din vremea Noului Testament, Evanghelia fusese
propovăduită, cu câteva excepţii, exclusiv iudeilor. Chiar şi Isus a propovăduit doar
„oilor pierdute ale casei lui Israel” şi a poruncit apostolilor Săi să facă acelaşi lucru
(veziMatei 10:5-6). Cu toate acestea, Salvatorul le-a spus ucenicilor Săi că, după ce
Duhul Sfânt Se va pogorî peste ei, vor predica Evanghelia „până la marginile
pământului” (Faptele apostolilor 1:8). În Faptele apostolilor 10, citim despre o
schimbare însemnată a modului în care funcţiona Biserica, care urma să ajute ca
acest lucru să se întâmple.

Citiţi Faptele apostolilor 10:1-2, pentru a căuta detalii cu privire la un bărbat din
rândul neamurilor, numit Corneliu.

Corneliu era un sutaş. Un sutaş era „ ofiţer în armata romană având în subordine o
companie de 50 până la 100 de oameni. O astfel de companie forma a şaizecea
parte a legiunii romane (Ghid pentru scripturi, „Sutaş”, scriptures.lds.org.

În conformitate cu procedura din Biserică la acea vreme, făcând parte din rândul
neamurilor, Corneliu nu se putea alătura Bisericii lui Hristos fără ca, mai întâi, să se
convertească la iudaism. Chiar dacă nu se putea alătura Bisericii deoarece făcea
parte din rândul neamurilor, cum şi-a arătat Corneliu credinţa în Dumnezeu?
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După cum este relatat în Faptele
apostolilor 10:3-48, Petru a avut o
viziune pe care, iniţial, nu a înţeles-o.
Cu toate acestea, fiind îndrumat de
Spirit, Petru a fost prezentat lui
Corneliu, care avusese o viziune în care
un înger i-a spus că Domnul i-a ascultat
rugăciunile. Petru a intrat în casa lui
Corneliu şi le-a propovăduit acestuia şi
familiei sale Evanghelia. Duhul Sfânt
S-a pogorât asupra tuturor acelora care
erau în casă. Petru şi-a dat seama că viziunea sa, în care i s-a poruncit să mănânce
animale care fuseseră declarate ca fiind necurate, era o învăţătură cerească de a
propovădui neamurilor Evanghelia şi de a le permite să fie botezate fără ca mai
întâi să fie convertite la iudaism.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, completaţi următoarele:

a. Citiţi Faptele apostolilor 10:34-35 şi consemnaţi fiecare gând sau sentiment
pe care îl aveţi despre ceea ce ni se spune în aceste două versete că a învăţat
Petru.

b. Citiţi 2 Nefi 26:33 iar, apoi, răspundeţi la următoarea întrebare: Ce înseamnă
faptul că „Dumnezeu nu este părtinitor” (Faptele apostolilor 10:34)?

Gândiţi-vă la următoarea declaraţie în care se spune despre Dumnezeu că nu este
„părtinitor”:

„Evanghelia lui Isus Hristos este pentru toţi oamenii. Cartea lui Mormon ne învaţă că «negri şi
albi, sclavi şi liberi, bărbaţi şi femei…toţi sunt egali în faţa lui Dumnezeu» (2 Nefi 26:33).
Aceasta este învăţătura oficială a Bisericii.

„Încă de la început, oameni de toate rasele au fost întotdeauna bine primiţi şi botezaţi în
Biserică …

Biserica condamnă fără echivoc rasismul, inclusiv orice formă de rasism din trecut săvârşită de
către persoane atât din interiorul, cât şi din afara Bisericii. În 2006, preşedintele de atunci al
Bisericii, Gordon B. Hinckley, a declarat: «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 că el este în
armonie cu învăţăturile Bisericii lui Hristos… Să recunoaştem că fiecare dintre noi este un fiu sau
o fiică a Tatălui Ceresc care îi iubeşte pe toţi copiii Lui» [„Nevoia de mai multă bunătate”, Ensign
sau Liahona, mai 2006, p. 58]” („Race and the Church: All Are Alike unto God”,
mormonnewsroom.org/article/race-church).

Faptele apostolilor 11:1-18
Petru rezolvă neînţelegerile din rândul sfinţilor iudei cu privire la predicarea către
neamuri a Evangheliei
Din ceea ce aţi citit în Faptele apostolilor 10:28, cum credeţi că s-au simţit sfinţii
iudei când au auzit despre interacţiunea lui Petru cu un om din rândul neamurilor?
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Citiţi Faptele apostolilor 11:1-3 pentru a căuta cum au reacţionat ucenicii când au
aflat ce făcuse Petru.

După cum este relatat în Faptele apostolilor 11:4-15, Petru le-a descris ucenicilor
viziunile pe care le-au avut el şi Corneliu. El le-a spus cum au primit învăţăturile lui
Isus Hristos Corneliu şi casa lui iar, apoi, au avut parte de puterea Duhului Sfânt în
acelaşi mod ca Petru şi ceilalţi ucenici.

Citiţi Faptele apostolilor 11:16-17 şi aflaţi care sunt cuvintele pe care Petru le
adresează, în final, ucenicilor.

Ce credeţi că a vrut să spună Petru când a afirmat: „Cine eram eu să mă împotrivesc
lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor 11:17)? ____________________

Citiţi Faptele apostolilor 11:18 şi aflaţi cum au reacţionat ucenicii când au auzit
explicaţia lui Petru.

Cum au reacţionat ucenicii după ce au aflat că Petru fusese îndrumat de
Dumnezeu?

Din această relatare putem învăţa următorul principiu: Când ştim că cei care
prezidează asupra Bisericii sunt îndrumaţi de Dumnezeu, îi putem susţine şi
urma cu încredere. Acest principiu a fost confirmat în scripturile din zilele din
urmă, în care este relatat faptul că Dumnezeu a revelat voinţa Sa acelora care deţin
cheile preoţiei pentru a prezida asupra Bisericii (vezi D&L 1:38; 28:2, 7; 42:11;
107:65-66).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Cum aţi ajuns să cunoaşteţi că cei care prezidează asupra Bisericii sunt
îndrumaţi de Dumnezeu?

b. Ce sfat al profeţilor aţi ales să urmați pentru că ştiţi că profeţii sunt
îndrumaţi de Dumnezeu?

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi un obiectiv care să vă
ajute să vă întăriţi mărturia precum că cei care prezidează asupra

Bisericii sunt îndrumaţi de Dumnezeu.

Faptele apostolilor 11:19-30
În pofida persecuţiei, lucrarea Domnului continuă să progreseze
În Faptele apostolilor 11:19-26 se relatează faptul că, din cauza persecuţiei, unii
dintre ucenici s-au risipit în întreaga regiune dar, oriunde s-au dus, au propovăduit
cu credinţă Evanghelia lui Isus Hristos. Faptele apostolilor 11:27-30 relatează faptul
că profeţii au mers „de la Ierusalim la Antiohia”, iar Agab, unul dintre profeţi, a
depus mărturie că urma să fie foamete. Apoi, au fost depuse eforturi pentru a oferi
sprijin oamenilor din Iudea.
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Faptele apostolilor 12:1-17
Irod îl ucide pe Iacov şi îl arestează pe Petru, care scapă în mod miraculos din
închisoare
O busolă indică nordul pentru că polul
nord magnetic al Pământului atrage
capătul de nord al magnetului din
busolă. Trasaţi un X undeva aproape de
busolă (dar nu în apropierea punctului
care indică nordul) şi imaginaţi-vă că X
reprezintă un magnet portabil.

Cum influenţează acest magnet modul
în care se mişcă acul busolei?

Cum afectează acest lucru abilitatea
noastră de a face alegerea potrivită cu
privire la direcţia în care ar trebui
să mergem?

Pe măsură ce studiaţi Faptele apostolilor 12, căutaţi o influenţă care poate interfera
cu abilitatea voastră de a lua decizii corecte.

De la martiriul lui Ştefan, membrii Bisericii din Ierusalim, dar şi din afara acestuia
au fost persecutaţi din ce în ce mai mult. Citiţi Faptele apostolilor 12:1-4 şi căutaţi
în ce mod a contribuit regele Irod Agripa la această persecuție.

Pe cine a cerut Irod să fie ucis?

Personajul numit Iacov, menţionat în versetul 2, a fost apostolul Iacov, fratele
apostolului Ioan şi fiul lui Zebedei. Potrivit relatărilor, Iacov a fost primul apostol
martir din perioada de început a Bisericii creştine. De asemenea, el a fost membru
al Primei Preşedinţii alături de Petru şi Ioan.

Conform celor relatate în Faptele apostolilor 12:3, cine a fost mulţumit de moartea
lui Iacov?

Sintagma „iudeilor”, din versetul 3, se referă la conducătorii iudei influenţi din
Ierusalim, care au încurajat persecutarea Bisericii lui Isus Hristos. Irod Agripa „era
nerăbdător să fie privit ca un iudeu ortodox” (Bible Dictionary, „Herod”) şi a căutat
să-i mulţumească pe aceşti conducători iudei. Lângă X-ul de lângă busolă, scrieţi:
Dacă vom căuta să fim plăcuţi altora și nu lui Dumnezeu, atunci…

Ce a făcut Irod, după ce a văzut că uciderea lui Iacov i-a mulţumit pe conducătorii
iudei? (De notat este că Petru a fost pus sub paza a şaisprezece ostaşi.)

Având în vedere imaginea busolei şi X-ul, în ce mod dorinţa lui Irod de a fi plăcut
altora și nu lui Dumnezeu i-a afectat direcţia lui în viaţă?

Ţinând cont de ce aţi învăţat din exemplul lui Irod, completaţi următorul principiu:
Dacă vom căuta să fim plăcuţi altora și nu lui Dumnezeu, atunci
____________________.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:
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Un înger al Domnului l-a eliberat pe Petru din
închisoare.

a. În afară de exemplul lui Irod, care sunt alte câteva exemple care
demonstrează faptul că dorinţa de a fi plăcuţi altora și nu lui Dumnezeu
poate duce spre păcat?

b. Care sunt câteva moduri în care dorinţa de a fi plăcuţi altora v-ar putea
îndepărta de Tatăl vostru Ceresc? Ce veţi face pentru a nu fi conduşi
spre păcat?

Gândiţi-vă la moduri prin care aţi lăsa ca dorinţa voastră de a fi plăcuţi altora să vă
îndepărteze de Tatăl vostru Ceresc?

Citiţi Faptele apostolilor 12:5-6. Ce au făcut membrii Bisericii în acest moment?
____________________

Citiţi Faptele apostolilor 12:7-10. Ce restricţii şi obstacole a întâmpinat Petru în
timpul evadării sale? ____________________

Citiţi Faptele apostolilor 12:11-15. Când
şi-a dat Petru seama că ceea ce s-a
întâmplat a fost real şi nu o viziune?
____________________

Ce s-a întâmplat când Petru a bătut la
poarta casei Mariei?

Citiţi Faptele apostolilor 12:16-17. Cui a
fost recunoscător Petru pentru
eliberarea sa din închisoare?
____________________

Recitiţi Faptele apostolilor 12:5 şi
gândiţi-vă la legătura dintre acest verset
şi eliberarea lui Petru din închisoare.

Ce credeţi că sugerează expresia „nu
înceta să înalţe rugăciuni”, (Faptele
apostolilor 12:5) despre sinceritatea şi
ardoarea rugăciunilor membrilor
Bisericii?

Această relatare ilustrează adevărul că
rugăciunile noastre sincere şi pline
de ardoare invită binecuvântările şi
minunile lui Dumnezeu în vieţile noastre, dar şi în vieţile altora.

Ce înseamnă a ne ruga cu sinceritate şi cu ardoare? ____________________

Acest principiu nu înseamnă că, dacă rugăciunile noastre sunt sincere şi pline de
ardoare, vom primi în mod automat ceea ce am cerut. Alţi factori care contribuie la
a avea parte de miracolele şi binecuvântările lui Dumnezeu sunt voinţa şi timpul
ales de Dumnezeu, precum şi libertatea de a alege a fiecăruia .

Citiţi următoarea declaraţie şi căutaţi de ce este importantă rugăciunea: „Rugăciunea este actul
prin care voia Tatălui şi voia copilului sunt puse de acord. Scopul rugăciunii nu este de a schimba
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voia 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 cerem pentru a le primi. Binecuvântările necesită
muncă sau efort din partea noastră înainte de a le putea primi. Rugăciunea este un mod de a
munci şi o modalitate desemnată pentru a obţine cele mai înalte dintre binecuvântări” (Ghid
pentru scripturi ,„Rugăciune”).

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la două sau la mai
multe dintre întrebările următoare:

a. În conformitate cu această afirmaţie din Ghid pentru scripturi, care este un
scop important al rugăciunii?

b. De ce este important să ne amintim că scopul rugăciunii nu este de a
schimba voinţa lui Dumnezeu?

c. În ce moment aţi simţit că rugăciunea a adus binecuvântările şi miracolele
Domnului atât în viaţa dumneavoastră, cât şi în vieţile celor pentru care v-aţi
rugat?

Gândiţi-vă pentru cine sau pentru ce v-aţi putea ruga. Gândiţi-vă la modul în care
v-aţi putea ruga cu mai multă sinceritate şi ardoare pentru a invita binecuvântările
şi minunile pe care Dumnezeu este dispus să vi le dăruiască atât dumneavoastră,
cât şi altora.

Faptele apostolilor 12:18-25
Irod este doborât de un înger al lui Dumnezeu, iar Evanghelia continuă să se
răspândească
Faptele apostolilor 12:18-25 relatează faptul că Irod a aflat de evadarea lui Petru şi a
ordonat executarea paznicilor pe care i-a considerat responsabili de evadarea
acestuia. De asemenea, în aceste versete aflăm că Irod a ţinut un discurs poporului,
care l-a copleşit cu laude şi a susţinut că el a vorbit ca un dumnezeu. Pentru că Irod
nu a acordat slavă lui Dumnezeu, un înger l-a lovit cu o boală care i-a cauzat
moartea.

Este important să înţelegeţi că pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei păcătoşi este în
acord cu voinţa Sa şi timpul hotărât de El. Nu toţi oamenii păcătoşi sunt pedepsiţi
imediat (vezi Alma 14:10-11).

Conform celor relatate în Faptele apostolilor 12:24, ce s-a întâmplat cu munca
misionară a Bisericii, în pofida persecuţiei cu care membrii s-au confruntat?
____________________

Revedeţi adevărurile pe care le-aţi învăţat în această lecţie şi cugetaţi asupra
modului în care le veţi pune în practică în viaţa voastră.

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Faptele apostolilor 10-12 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 19: ZIUA 1

Faptele apostolilor 13-14
Introducere
Pavel (numit anterior Saul) a pornit în prima sa călătorie misionară împreună cu
colegul său, Barnaba. Ei au predicat Evanghelia şi au stabilit ramuri ale Bisericii în
pofida persecuţiei continue. Când iudeii au refuzat să primească cuvântul lui
Dumnezeu, Pavel şi Barnaba s-au concentrat pe propovăduirea Evangheliei printre
neamuri.

Faptele apostolilor 13:1-13
Pavel şi Barnaba pleacă într-o călătorie misionară şi mustră un profet mincinos
Graficul de mai jos prezintă gradul de opoziţie cu care se poate confrunta o
persoană atunci când încearcă să trăiască potrivit Evangheliei. Un capăt al graficului
reprezintă lipsa opoziţiei, iar celălalt capăt al graficului reprezintă opoziţia
constantă.

Scrie-ţi numele Moise pe grafic, în locul care credeţi că indică nivelul opoziţiei de
care a avut parte Moise. Faceţi acelaşi lucru pentru Joseph Smith şi Nefi.
Bazându-vă pe opoziţia de care aţi avut parte pe măsură ce aţi încercat să trăiţi
conform Evangheliei, unde v-aţi scrie numele pe grafic?

Fiecare ucenic al lui Isus Hristos va avea parte de opoziţie în momente diferite din
viaţa sa şi în grade diferite. Pe măsură ce studiaţi Faptele apostolilor 13-14, căutaţi
principii care vă pot îndruma atunci când aveţi parte de opoziţie în eforturile
voastre de a trăi în neprihănire.

Din Faptele apostolilor 13:1-2 aflăm că anumiţi profeţi şi învăţători s-au adunat în
Antiohia şi au primit îndrumare de la Duhul Sfânt că Saul şi Barnaba ar trebui să fie
chemaţi să predice Evanghelia împreună.

Înainte de această chemare în misiune, Pavel şi-a petrecut timpul scurs de la
convertirea sa învăţând Evanghelia lui Isus Hristos (vezi Galateni 1:17-18) iar, apoi,
predând şi propovăduind Evanghelia în Damasc, Ierusalim, Tars, Siria, Cilicia şi
Antiohia (vezi Bible Dictionary, „Paul”). Barnaba era un iudeu din Cipru, care se
convertise la Evanghelia lui Isus Hristos (vezi Faptele apostolilor 4:36).

Aflăm din Faptele apostolilor 13:3-6 că, după ce Saul şi Barnaba au fost puşi
deoparte pentru misiunea lor, ei au călătorit din Antiohia în insula Cipru şi au
propovăduit într-o sinagogă din cetatea Salamina. De acolo, au călătorit spre
cealaltă parte a insulei, către cetatea Pafos.
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Prima călătorie misionară a lui Pavel (vezi Faptele apostolilor 13-14).

Citiţi Faptele apostolilor 13:6-8 şi aflaţi ce s-a întâmplat atunci când Saul şi Barnaba
au ajuns în Pafos.

Citiţi Faptele apostolilor 13:9-12 şi aflaţi ce s-a întâmplat cu Elima (numit Bar-Isus
în Faptele apostolilor 13:6), care era un vrăjitor şi un profet fals. Aţi putea consemna
în ce mod l-a influenţat faptul de a fi fost martor al puterii lui Dumnezeu pe
dregătorul roman, Sergius Paulus, în versetul 12.

Un principiu pe care-l putem învăţa din Faptele apostolilor 13:9-12 este acela că
puterea lui Dumnezeu este mult mai mare decât puterea diavolului. Puteţi
scrie acest principiu în scripturile voastre, în dreptul versetelor.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
situaţii:

a. Explicaţi în ce mod faptul de a înţelege că puterea lui Dumnezeu este mult
mai mare decât puterea diavolului vă poate ajuta în timp ce aveţi parte de
opoziţie în viaţa voastră.

b. Enumeraţi două sau trei situaţii în care faptul de a vă reaminti acest
principiu v-ar putea ajuta.

Reţineţi că Faptele apostolilor 13:9 arată cum a ajuns Saul să fie numit Pavel în
scripturi (vezi Faptele apostolilor 13:13).
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Faptele apostolilor 13:14-43
Pavel relatează istoria israeliţilor şi mărturiseşte că Isus Hristos a venit pentru a
împlini promisiunile lui Dumnezeu
Gândiţi-vă la o greşeală pe care aţi
făcut-o şi pentru care aţi dori să puteţi
da timpul înapoi pentru a o şterge.
Uneori, opoziţia de care avem parte
apare din cauza propriilor noastre
alegeri păcătoase. Pe măsură ce studiaţi
Faptele apostolilor 13:14-43, căutaţi un
principiu care vă poate ajuta să învingeţi
acest tip de opoziţie.

Faptele apostolilor 13:14-37 relatează
faptul că Pavel şi Barnaba au plecat din
Cipru şi au navigat spre Pamfilia, care se afla pe coasta de sud a Turciei de azi.
Dintr-un motiv necunoscut, unul dintre colegii lor de călătorie, Ioan Marcu, a decis
să-i părăsească şi să se întoarcă acasă. În ziua sabatului, Pavel a stat înaintea
oamenilor în sinagoga cetăţii Antiohia, din Pisidia, şi a relatat istoria israelită,
inclusiv robia din Egipt, obţinerea ţării făgăduite, chemarea de către Dumnezeu a
împăratului David şi venirea unui Salvator prin seminţia lui David. Apoi, Pavel a
propovăduit despre viaţa şi misiunea lui Isus Hristos.

Citiţi Faptele apostolilor 13:32-33 şi aflaţi ce a propovăduit Pavel despre Isus
Hristos. Puteţi marca în scripturile voastre ceea ce a propovăduit Pavel despre
Salvator.

Citiţi Faptele apostolilor 13:38-39 şi aflaţi ce binecuvântare a spus Pavel că putem
primi prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos.

Din Faptele apostolilor 13:38–39 învăţăm următorul principiu: Putem fi iertaţi de
păcatele noastre şi justificaţi prin ispăşirea lui Isus Hristos.

Cuvântul justificat înseamnă „a fi graţiat [sau iertat] de pedeapsa păcatului şi de a fi
declarat fără vină” (Ghid pentru scripturi, „Justificare; A justifica” scriptures.lds.org.
Atunci când o persoană este justificată prin ispăşirea lui Isus Hristos, relaţia sa cu
Dumnezeu este din nou îndreptată.

După cum aţi citit ce ne-a învăţat vârstnicului D. Todd Christofferson, din
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, despre ceea ce înseamnă a fi justificaţi prin
ispăşirea lui Isus Hristos, marcaţi binecuvântările pe care el a spus că le primim
prin pocăinţă: „[Isus Hristos] şi-a dat viaţa pentru a ispăşi pentru păcatele întregii
omenirii. Puterea ispăşirii Sale poate şterge din noi efectele păcatului. Când ne
pocăim, harul Său ispăşitor ne justifică şi ne purifică (vezi 3 Nefi 27:16-20). Este

ca şi cum nu ne-am fi plecat, ca şi cum nu am fi cedat ispitei” („That They May Be One in Us”,
Ensign sau Liahona, nov. 2002, p. 71).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:
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a. Ce trebuie să facem pentru a fi iertaţi de păcatele noastre şi pentru a fi
justificaţi prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos?

b. Care sunt unii dintre oamenii din scripturi care au fost iertaţi de păcatele lor
şi justificaţi prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos?

Dacă aveţi la dispoziţie o carte de imnuri SZU, cântaţi sau citiţi primele două strofe
din „Eu mă minunez” (Imnuri, nr. 117). În timp ce cântaţi sau citiţi, fiţi atenţi la
modul în care autorul imnului şi-a exprimat recunoştinţa pentru ispăşirea şi iertarea
Salvatorului.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Ce sentimente aveţi faţă de Isus Hristos când vă gândiţi la

modul în care ispăşirea Sa face posibil să fiţi iertaţi de păcatele voastre?

Vă rugăm să urmaţi eventualele îndemnuri pe care poate le-aţi primit de la Duhul
Sfânt pentru a vă ajuta să primiţi iertarea şi justificarea prin ispăşirea lui Isus
Hristos.

Faptele apostolilor 13:40-43 explică faptul că, după predica lui Pavel, multe neamuri
l-au rugat să le vorbească din nou în următoarea zi de sabat.

Faptele apostolilor 13:44-52
Pavel şi Barnaba propovăduiesc cu îndrăzneală în pofida intensificării persecuţiei
În ziua sabatului următor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să-i audă pe Pavel şi
Barnaba propovăduind cuvântul lui Dumnezeu.

Citiţi Faptele apostolilor 13:44-52 şi faceţi comparaţie între atitudinea şi acţiunile
iudeilor şi atitudinea şi acţiunile neamurilor când au venit să-i asculte vorbind pe
Pavel şi Barnaba. „Femeile cucernice şi cu vază”, menţionate în versetul 50 se referă
la cele care erau extrem de apreciate în comunitatea lor.

Observaţi că Traducerea lui Joseph Smith (în limba engleză) a Faptelor apostolilor
13:48 clarifică faptul că „toţi cei ce au crezut erau rânduiţi să capete viaţa veşnică”.
Cuvântul rânduiţi în acest verset ar putea însemna că ei au fost convertiţi şi au făcut
paşii necesari pentru a dobândi viaţa veşnică. Acei paşi ar include botezul, primirea
darului Duhului Sfânt, supunerea şi îndurarea cu credinţă până la sfârşit.
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Faptele apostolilor 14
Pe măsură ce propovăduiesc Evanghelia, Pavel şi Barnaba înfăptuiesc miracole în
pofida persecuției continue
De ce credeţi că Domnul permite ca
oamenii buni să treacă prin încercări
dificile? ____________________

În timp ce studiaţi Faptele apostolilor
14, căutaţi un principiu care vă poate
ajuta să înţelegeţi cum să răspundeţi la
această întrebare.

Faptele apostolilor 14:1-21 descrie
câteva dintre încercările pe care Pavel şi
Barnaba le-au îndurat pe măsură ce ei
au continuat să propovăduiască. Citiţi
fragmentele următoare şi aflaţi cu ce
încercări s-au confruntat misionarii şi
luaţi în considerare marcarea lor în
scripturile voastre:

• Faptele apostolilor 14:1-2

• Faptele apostolilor 14:8-18

• Faptele apostolilor 14:19-20

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Ce gânduri credeţi că aţi fi avut dacă aţi fi fost cu Pavel şi

Barnaba în timpul acestor încercări?

Citiţi Faptele apostolilor 14:22 şi aflaţi ce a propovăduit Pavel despre încercări.

Din acest verset învăţăm următorul principiu: Pe măsură ce trecem cu credinţă
prin încercări, noi vom fi pregătiţi să intrăm în împărăţia celestială.

Cugetaţi ce binecuvântări aţi primit voi sau alte persoane, pe măsură ce aţi trecut cu
credinţă prin încercări. În ce moduri credeţi că ne poate pregăti îndurarea cu
credinţă a încercărilor noastre pentru împărăţia cerurilor?

Dacă aveţi acces la Internet, urmăriţi mesajul mormon „The Refiner’s Fire”
(5:02), care este disponibil pe LDS.org Pe măsură ce urmăriţi, căutaţi ce fel

de binecuvântări putem primi dacă îndurăm cu credinţă încercările noastre.

Alegeţi un principiu pe care l-aţi învăţat pe măsură ce aţi studiat Faptele apostolilor
13-14 și care vă va ajuta cel mai mult în timpul încercărilor. Scrieţi principiul pe care
l-aţi ales pe un mic carneţel sau pe o foaie de hârtie. Gândiţi-vă să-l puneţi acolo
unde îl veţi vedea frecvent (la oglindă, în dulapul de la şcoală sau într-un alt loc în
care vă uitaţi frecvent), pentru a vă oferi tărie şi încurajare atunci când vă
confruntaţi cu un necaz.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Faptele apostolilor 13-14 şi am încheiat această lecţie în data de (data).
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Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 19: ZIUA 2

Faptele apostolilor 15
Introducere
Membrii Bisericii din Iudeea au călătorit în Antiohia şi au învăţat pe cei convertiţi
din rândul neamurilor că trebuiau să fie circumcişi (sau tăiaţi împrejur) pentru a fi
salvaţi. Pavel şi Barnaba au prezentat problema înaintea apostolilor, la Ierusalim.
Acest eveniment, numit uneori conferinţa de la Ierusalim, a avut loc aproximativ în
jurul anilor 49-50 d.Hr . La această conferinţă, Petru mărturiseşte că Dumnezeu îi va
salva pe iudeii credincioşi şi pe cei din rândul neamurilor, indiferent dacă au fost
circumcişi sau nu. Iacov a validat cuvintele lui Petru folosind cuvintele scripturilor.
Apostolii au trimis scrisori membrilor Bisericii din Antiohia, Siria şi Cilicia explicând
faptul că circumcizia nu era necesară pentru salvare. Pavel l-a ales pe Sila drept
coleg al său şi a pornit în a doua sa misiune.

Faptele apostolilor 15:1-29
Prin sfat inspirat, Petru şi ceilalţi apostoli stabilesc că circumcizia nu mai este cerută
de Domnul
Notaţi cel puţin cinci decizii majore pe care va trebui să le luaţi acum sau în viitor:
____________________

Gândiţi-vă cum aţi răspunde la următoarele întrebări:

• De ce este înţelept să căutăm ajutorul lui Dumnezeu atunci când luăm decizii
importante?

• Ce puteţi face pentru a cunoaşte voinţa lui Dumnezeu cu privire la voi?

În timp ce studiaţi Faptele apostolilor 15, găsiţi adevăruri care vă pot îndruma pe
măsură ce căutaţi să cunoaşteţi voia lui Dumnezeu cu privire la voi.

Pentru a înţelege mai bine Faptele apostolilor 15, este important să ştiţi că, atunci
când Pavel şi Barnaba au vizitat sfinţii din Antiohia, unii iudei din Iudea, care s-au
convertit la creştinism, au făcut anumite presupuneri cu privire la ce trebuiau să
facă cei convertiţi din rândul neamurilor pentru a fi salvaţi. Aceşti bărbaţi, precum şi
alţii ca ei, au ajuns să fie cunoscuţi sub numele de „iudaizatori”, deoarece ei au
insistat că era necesar ca cei convertiţi din rândul neamurilor să se convertească şi
la iudaism.

Citiţi Faptele apostolilor 15:1 şi aflaţi ce au susţinut aceşti bărbaţi din Iudea cu
privire la ce trebuiau să facă cei convertiţi din rândul neamurilor pentru a fi salvaţi.

Ca parte a legământului făcut cu Avraam, Dumnezeu a poruncit ca toţi bărbaţii care
intrau în legământ cu El să fie circumcişi. „Circumcizia era făcută prin tăierea «pielii
prepuţului» la pruncii şi adulţii de parte bărbătească. Aceia care primeau aceasta se
bucurau de privilegiile legământului şi acceptau responsabilităţile acestuia” (vezi
Ghidul pentru scripturi, „Circumcizie”, scriptures.lds.org). Circumcizia a devenit un
simbol sau o aducere aminte a legământului pe care oamenii l-au făcut cu
Dumnezeu. Această practică a fost reinstituită în zilele lui Moise şi a continuat să
fie practicată printre cei credincioşi din casa lui Israel până la vremea Salvatorului.

384



Citiţi Faptele apostolilor 15:2-3 şi aflaţi ce s-a întâmplat după ce Pavel şi Barnaba
i-au auzit pe acei bărbaţi pretinzând că cei convertiţi din rândul neamurilor
trebuiau să fie circumcişi. Expresia „au avut cu ei un viu schimb de vorbe şi păreri
deosebite” (Faptele apostolilor 15:2) înseamnă că membrii Bisericii au avut o
discuţie aprinsă cu Pavel şi Barnaba în care pretindeau că cei din rândul neamurilor
trebuiau să fie circumcişi.

Conform celor relatate în versetul 2, ce au a stabilit ei că trebuie să facă?

Citiţi Faptele apostolilor 15:4-6 şi aflaţi ce s-a întâmplat când Pavel şi ceilalţi au
ajuns la Ierusalim. Expresia „ca să vadă ce este de făcut” din versetul 6 se referă la
faptul de a se sfătui împreună într-un consiliu.

Citiţi Faptele apostolilor 15:7-11 şi aflaţi ce a spus Petru consiliului. Expresia „după
ce s-a făcut multă vorbă”, din versetul 7, înseamnă faptul că apostolii au dezbătut
în mod deosebit problema circumciziei.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: La ce credeţi că s-a referit Petru atunci când a spus că

Dumnezeu „n-a făcut nicio deosebire între noi [iudeii convertiţi] şi ei
[neamurile convertite]” (Faptele apostolilor 15:9)?

Petru era apostolul senior de pe Pământ şi, prin urmare, a fost autorizat să
vorbească în numele Domnului. Declaraţia inspirată a lui Petru, precum că nu este
necesar ca neamurile să fie circumcise, este un exemplu că Domnul conduce
Biserica Sa revelând voia Sa apostolilor (vezi Faptele apostolilor 1:2).

Căutaţi cuvintele profeţilor şi apostolilor din zilele din urmă
Cuvintele profeţilor şi apostolilor din zilele din urmă ne pot ajuta să înţelegem scripturile, precum
şi doctrinele şi principiile găsite în ele. Apostolul senior al Domnului, profetul, vorbeşte în numele
lui Dumnezeu (vezi D&L 1:37-38).

Din aceste versete, putem învăţa următorul adevăr: Putem cunoaşte voia
Domnului prin profeţii şi apostolii Săi în viaţă. Puteţi nota sau comenta acest
adevăr în scripturile voastre, lângă Faptele apostolilor 15:6-7.

Care sunt câteva modalităţi prin care apostolii în viaţă ne ajută să cunoaştem
revelaţiile pe care le-au primit? ____________________

Citiţi Faptele apostolilor 15:12-15 şi aflaţi cum a reacţionat mulţimea când a auzit
declaraţia lui Petru cu privire la faptul că circumcizia nu era necesară pentru salvare.

Petru a prezidat acea conferinţă şi se pare că Iacov a condus adunarea. Iacov a fost
fratele vitreg al lui Isus Hristos şi primul episcop al congregației din Ierusalim a
Bisericii. După cum este relatat în Faptele apostolilor 15:16-18, Iacov l-a citat pe
profetul Amos (vezi Amos 9:11-12) pentru a arăta că declaraţia lui Petru era în
acord cu cuvintele profeţilor, după cum este relatat în scripturi.

Ţinând cont de ceea ce ne-a predat Iacov, învăţăm următorul adevăr: Putem
cunoaşte voia Domnului studiind scripturile. Puteţi nota sau comenta acest
adevăr în scripturile voastre, lângă Faptele apostolilor 15:15-18.
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Citiţi Faptele apostolilor 15:19-20 şi aflaţi ce i-a sfătuit Iacov pe membrii Bisericii
să facă.

Cuvântul părere din versetul 19 înseamnă propunere sau recomandare. Iacov şi-a
exprimat sprijinul său faţă de procedura pe care Petru, care prezida Biserica, o
anunţase în Faptele apostolilor 15:7-11 (vezi Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 2:143). În Faptele apostolilor 15:20,
observaţi ce părţi ale legii lui Moise a spus Iacov că încă trebuiau ţinute de către cei
convertiţi.

Citiţi Faptele apostolilor 15:22-27 şi aflaţi decizia consiliului.

Consiliul a decis să trimită scrisori către membrii Bisericii, în care declarau că
circumcizia nu era necesară pentru salvare şi că aceasta era decizia unanimă a
apostolilor. Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli urmează
aceleaşi practici şi în zilele noastre pentru a oferi îndrumare inspirată membrilor
Bisericii.

Din această relatare din Faptele apostolilor 15, învăţăm următorul adevăr:
Sfătuindu-se împreună şi căutând revelaţii de la Dumnezeu, conducătorii
Bisericii primesc inspiraţie cu privire la problemele dificile.

Pentru a înţelege cum se aplică acum acest adevăr în Biserică, luaţi în considerare
următoarea declaraţie a vârstnicului D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli. După utilizarea exemplelor din Faptele apostolilor 15 şi
Faptele apostolilor 10 pentru a ilustra modul în care Salvatorul „le poate vorbi
slujitorilor Săi în mod individual sau [în consiliu]”, vârstnicul Christofferson a
spus: „Aceleaşi tipare sunt urmate astăzi în Biserica restaurată a lui Isus Hristos.

Preşedintele Bisericii poate anunţa sau interpreta doctrine care au la bază revelaţie primită de el
(vezi, de exemplu, D&L 138). Interpretarea doctrinară poate fi transmisă, de asemenea, prin
consiliul unit al Primei Preşedinţii şi Cvorumului celor Doisprezece Apostoli (vezi, de exemplu,
Declaraţia Oficială 2). Discuţiile consiliului vor include, deseori, o analiză amănunţită a lucrărilor
canonice, învăţăturilor conducătorilor Bisericii şi ceea ce s-a făcut în trecut. Dar, în cele din urmă,
la fel ca în Biserica din timpul Noului Testament, obiectivul consiliului nu este doar acordul
comun în rândul membrilor săi, ci revelaţia de la Dumnezeu. Este un proces care implică atât
raţiunea, cât şi credinţa pentru a afla gândul şi voinţa Domnului” („Doctrina lui Hristos”, Ensign
sau Liahona, mai 2012, p. 87-88).

Citiţi Faptele apostolilor 15:28-29 şi aflaţi ceea ce au scris apostolii şi vârstnicii în
scrisorile adresate membrilor Bisericii. Expresia „să nu mai punem peste voi nicio
altă greutate decât ceea ce trebuie” din versetul 28 înseamnă faptul că oamenii nu
trebuiau să se supună unor cerinţe suplimentare care veneau de la oameni şi nu de
la Dumnezeu.

Potrivit fragmentului din Faptele apostolilor 15:28, cum au ştiut apostolii care era
voinţa lui Dumnezeu cu privire la cerinţele pentru cei convertiţi din rândul
neamurilor?

Duhul Sfânt nu a oferit doar inspiraţie apostolilor în timp se aflau în consiliu, ci a
oferit, de asemenea, o confirmare care a atestat că decizia lor a fost corectă. Din
Faptele apostolilor 15:28 învăţăm că o modalitate prin care putem cunoaşte voia
Domnului este prin inspiraţie de la Duhul Sfânt.
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2. Analizaţi lista privind deciziile majore de la începutul lecţiei. În
jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi modul în care veţi folosi

cuvintele profeţilor moderni şi scripturile pentru a dobândi îndrumarea
Domnului în circumstanţele actuale şi viitoare.

Faptele apostolilor 15:30-41
Pavel şi ceilalţi duc epistola apostolilor membrilor Bisericii din Antiohia
Faptele apostolilor 15:30-41 explică faptul că mai mulţi conducători ai Bisericii au
dus epistola apostolilor membrilor Bisericii din Antiohia. Apoi, după ce a
propovăduit în Antiohia, Pavel l-a rugat pe Barnaba să meargă cu el să viziteze
locurile în care predicaseră în timpul primei lor misiuni. Barnaba a dorit să-l ia pe
Marcu cu ei, dar Pavel a refuzat pentru că Marcu îi părăsise în timpul primei lor
misiuni. O mică neînţelegere a avut loc între aceşti doi conducători nobili ai
Bisericii, care a fost rezolvată atunci când Barnaba a decis să-l ia cu el pe Marcu în
Cipru, iar Pavel l-a ales pe Sila ca partener după care a pornit în a doua sa misiune.

Nu este un păcat a fi în dezacord cu ceilalţi. După cum ne arată această relatare, în
loc să avem o discuţie nepotrivită, ar trebui să căutăm să găsim împreună soluţii
pentru neînţelegerile noastre.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Faptele apostolilor 15 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 19: ZIUA 3

Faptele apostolilor 16-17
Introducere
Duhul Sfânt i-a îndrumat pe Pavel şi pe colegii lui să predice Evanghelia în
Macedonia (nordul Greciei). După ce Pavel a alungat un duh rău dintr-o roabă (sau
slujitoare), el şi Sila au fost bătuţi şi întemniţaţi. În acea noapte, ei au fost eliberaţi
în mod miraculos din temniţă, după care au botezat temnicerul şi pe cei din casa
lui. De asemenea, Pavel şi Sila au predicat Evanghelia în Tesalonic şi Berea.
Persecuţia din partea necredincioşilor din aceste oraşe l-au forţat pe Pavel să fugă la
Atena, unde, în Areopag, el i-a învăţat pe oameni despre adevărata natură a lui
Dumnezeu.

Faptele apostolilor 16:1-15
Pavel şi colegii săi predică Evanghelia în Macedonia
Un îndemn se referă la sentimente sau impresii pe care le primim de la Duhul Sfânt
de a spune sau face ceva.

Preşedintele Thomas S. Monson a relatat o experienţă pe care a avut-o atunci
când a urmat un îndemn de a merge şi a oferi o binecuvântare a preoţiei unui
prieten aflat în spital. Acest lucru a dus la salvarea vieţii prietenului său.
Preşedintele Monson a spus că în acea zi a învăţat următoarea lecţie: Niciodată,
niciodată, niciodată nu amâna un îndemn” („The Spirit Giveth Life”, Ensign, iun.
1997, p. 5).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi: Nu amâna niciodată un
îndemn din partea Domnului. Sub această afirmaţie, scrieţi despre

posibilele consecinţe pozitive ale faptului de a asculta în mod continuu de
îndemnurile Duhului Sfânt.

În timp ce studiaţi Faptele apostolilor 16, căutaţi un principiu care vă poate ajuta să
înţelegeţi importanţa de a asculta îndemnurile Duhului Sfânt.

În Faptele apostolilor 16:1-5 citim că Pavel, Sila şi Timotei au vizitat mai multe
ramuri ale Bisericii, pentru a anunţa deciziile luate de conducătorii Bisericii din
Ierusalim, care ar afecta întreaga Biserică şi care ar întări membrii Bisericii în
credinţă.

Citiţi Faptele apostolilor 16:6-10 şi aflaţi cum au ştiut Pavel şi colegii săi, printre
care, probabil, şi Luca, încotro să se îndrepte în timp ce călătoreau. Puteţi să
deschideţi la Hărţi cu date din Biblie, nr. 13, „Călătoriile misionare ale apostolului
Pavel” pentru a vedea locurile în care a călătorit Pavel.

Observaţi în Faptele apostolilor 16:10 că Pavel şi colegii săi au ascultat de Spirit şi
au răspuns „imediat” la viziunea pe care o primise Pavel.

Citim în Faptele apostolilor 16:11-13 că Pavel şi Sila au călătorit de la Troa până au
ajuns la Filipi, un oraş din Macedonia. În ziua de sabat, au ieşit din oraş pentru a se
ruga lângă malul unui râu şi au început să vorbească cu femeile adunate acolo.
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„Lidia, vânzătoare de purpură” (Faptele
apostolilor 16:14)

Citiţi Faptele apostolilor 16:14-15 şi
aflaţi modul în care o femeie pe nume
Lidia a reacţionat la învăţăturile lui
Pavel. În versetul 14, expresia
„vânzătoare de purpură” se referă la
faptul că Lidia vindea vopsea de culoare
purpurie, care era foarte scumpă, şi
probabil indică faptul că ea era o femeie
bogată şi influentă. Expresia „să ia
aminte” se referă la faptul că ea a
acordat atenţie sau a ascultat.

Ce expresii din Faptele apostolilor 16:14
indică faptul că Lidia era pregătită să
primească Evanghelia?

Din experienţa lui Pavel putem învăţa
că, pe măsură ce ne supunem
revelaţiei date de Dumnezeu, putem
fi îndrumaţi către cei care sunt
pregătiţi să primească Evanghelia.

Citiţi declaraţia de mai jos a vârstnicului
Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, şi aflaţi ce a spus că
trebuie să facem pentru a fi îndrumaţi către cei care sunt pregătiţi să primească
Evanghelia:

„Trebuie să ne rugăm pentru ajutorul şi îndrumările Domnului pentru a fi
instrumente în mâinile sale pentru cineva care, acum, este pregătit – cineva pe
care El ar vrea ca noi să ajutăm azi. Apoi, trebuie să fim alerţi pentru a auzi şi a
da ascultare îndemnurilor Spiritului său pentru a şti cum să procedăm.

Acele îndemnuri vor veni. Din nenumărate mărturii personale, ştim că, în felul
Său şi la timpul Său, Domnul pregăteşte oameni pentru a accepta Evanghelia Sa.

Astfel de persoane caută şi, când căutăm să le identificăm, Domnul le va răspunde la rugăciuni
răspunzând la ale noastre. El îi va îndemna şi îndruma pe cei care doresc şi care caută cu
sinceritate îndrumare legat de cum, unde, când şi cui să împărtăşească Evanghelia Sa” („Sharing
the Gospel”, Ensign, nov. 2001, p. 8).

2. Gândiţi-vă la un moment în care voi sau cineva cunoscut vouă aţi
ascultat îndemnurile Duhului Sfânt şi aţi găsit pe cineva care era

pregătit să primească Evanghelia ori în care cineva a urmat îndemnurile
Duhului Sfânt să vă găsească atunci când aţi fost pregătiţi să primiţi Evanghelia.
Consemnaţi-vă gândurile în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Căutaţi să urmaţi sfatul dat de vârstnicul Oaks, rugându-vă pentru ajutorul
Domnului şi apoi, în urma îndemnurilor Duhului Sfânt, împărtăşiţi Evanghelia
celor din jurul vostru.
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Faptele apostolilor 16:16-40
Pavel şi Sila sunt întemniţaţi şi, apoi, eliberaţi
Citiţi Faptele apostolilor 16:16-18 şi aflaţi ce a făcut Pavel atunci când a întâlnit o
„roabă” (Faptele apostolilor 16:16), sau o slujitoare, care era posedată de un duh
rău. Duhul de ghicire (Faptele apostolilor 16:16) reprezintă „orice metodă bazată pe
superstiţie folosită în încercarea de a descoperi cursul evenimentelor viitoare. Astfel
de practici au fost folosite în toate naţiunile şi în fiecare generaţie; ele sunt adesea
condamnate în scripturi” (Bible Dictionary, „Divination”).

Citiţi Faptele apostolilor 16:19-21 şi aflaţi modul în care au reacţionat stăpânii
roabei la acţiunile lui Pavel.

Conform celor relatate în Faptele apostolilor 16:19, de ce erau ei supăraţi?

În Faptele apostolilor 16:22-24, aflăm că mulţimea şi autorităţile locale au poruncit
ca Pavel şi Sila să fie bătuţi şi întemniţaţi.

3. Copiaţi următorul tabel în jurnalul pentru studiul scripturilor. Citiţi
fragmentele din scripturi enumerate în tabel şi desenaţi o imagine

simplă în tabelul propriu ilustrând ceea ce este descris în fiecare fragment.

Faptele apostolilor 16:25 Faptele apostolilor 16:26 Faptele apostolilor 16:27-28

Faptele apostolilor 16:29-30 Faptele apostolilor 16:31-32 Faptele apostolilor 16:33-34

Observaţi înFaptele apostolilor 16:31 modul în care Pavel şi Sila au răspuns la
întrebarea adresată de către temnicerul (sau paznicul) închisorii: „Ce trebuie să fac
pentru a fi salvat?” (Faptele apostolilor 16:30). Ce a făcut, apoi, paznicul închisorii
pentru a-şi arăta credinţa în Isus Hristos?

Din învăţăturile lui Pavel către temnicerul închisorii, noi învăţăm că salvarea
presupune credinţa în Isus Hristos, iar noi ne manifestăm credinţa în El
prin botez.

Salvare înseamnă „ a fi salvat atât de la moartea fizică, cât şi de la moartea
spirituală” (Ghid pentru scripturi, „Salvare”, scriptures.lds.org). În ce fel ne arătăm
credinţa în Isus Hristos fiind botezaţi? ____________________

Pe lângă botez, în ce alte moduri ne putem arăta credinţa în Isus Hristos?
____________________

În Faptele apostolilor 16:35-40, aflăm că magistraţii au trimis vorbă paznicului
închisorii pentru a-i elibera pe Pavel şi Sila. Pavel a refuzat deoarece îşi cunoştea
drepturile ca cetăţean roman şi pentru că ştia că tratamentul de care avusese parte
era nedrept. Era împotriva legii să baţi un cetăţean roman fără ca, mai întâi, să aibă
loc un proces. Când magistraţii au aflat că Pavel şi Sila erau romani, ei s-au temut.
Dregătorii au venit la temniţă, i-au eliberat pe Pavel şi Sila şi le-au cerut să
părăsească oraşul.
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Faptele apostolilor 17:1-15
Unii iudei din Tesalonic încearcă să-l oprească pe Pavel să predice Evanghelia
Gândiţi-vă la sfaturile pe care le-aţi oferi oamenilor în situaţiile de mai jos.

• Un tânăr membru al Bisericii îl ascultă pe un membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli vorbind despre importanţa căsătoriei şi familiei în planul
Tatălui Ceresc. Unii dintre prietenii tânărului îşi exprimă dezacordul faţă de
învăţăturile apostolului. Tânărul vrea să ştie pentru el însuşi dacă învăţăturile
apostolului sunt adevărate.

• O tânără pune la îndoială importanţa ţinerii zilei de sabat sfinte. Cei mai mulţi
dintre prietenii ei se întâlnesc duminica pentru a face cumpărături, pentru a
mânca în oraş sau pentru a merge la film. Mama ei îi explică binecuvântările pe
care le poate primi cinstindu-L pe Domnul duminica, dar tinerei încă îi este
greu să creadă că ţinerea zilei de sabat sfântă este importantă.

În timp ce studiaţi Faptele apostolilor 17, căutaţi principii care vă vor ajuta să ştiţi că
mesajele pe care le primiţi de la slujitorii Domnului sunt adevărate.

Din Faptele apostolilor 17:1, aflăm că Pavel şi Sila au călătorit în Tesalonic, unde au
predicat într-o sinagogă evreiască.

Citiţi Faptele apostolilor 17:2-3 şi aflaţi ce a folosit Pavel pentru a-i învăţa pe iudei
că Isus este Hristosul, Mesia.

În acest context, cuvântul a lămuri din versetul 3 se referă la a declara sau a susţine.
Drept dovadă, Pavel a folosit fragmente biblice pentru a-şi susţine mărturia că Isus
este Hristosul.

Citiţi Faptele apostolilor 17:4-5 şi aflaţi modul în care au reacţionat oamenii din
Tesalonic la învăţăturile lui Pavel. Expresia „au trecut de partea lui” din versetul 4
înseamnă „s-au adunat” sau „s-au alăturat” iar expresia „fără căpătâi” din versetul 5
înseamnă, în acest context, nedrepţi sau răi.

Din Faptele apostolilor 17:6-9, aflăm că o mulţime de necredincioşi a încercat să-i
găsească pe Pavel şi Sila, dar, atunci când nu i-a putut găsi, aceasta a luat câţiva
dintre credincioşi, a mers la conducătorii din Tesalonic şi a pretins că învăţăturile lui
Pavel ameninţau autoritatea Cezarului.

Citiţi Faptele apostolilor 17:10-12 şi aflaţi unde s-au refugiat Pavel şi Sila şi modul
în care au reacţionat iudeii la învăţăturile lui Pavel.

Puteţi să marcaţi în Faptele apostolilor 17:11 ceea ce au făcut oamenii pentru a
crede în învăţăturile lui Pavel. Apoi, completaţi următoarea ecuaţie:

__________________________ + _____________________________ = Credinţă

Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă „a [primi] cuvântul cu toată râvna” (Faptele
apostolilor 17:11), imaginaţi-vă cum este atunci când cineva este pregătit pentru a
prinde o minge. Acum, imaginați-vă cum ar fi dacă cineva nu este pregătit pentru a
prinde o minge. Cum ar putea fi atunci când cineva este pregătit să primească
cuvintele slujitorilor lui Dumnezeu? Cum ar putea fi atunci când cineva nu este
pregătit să primească cuvintele slujitorilor lui Dumnezeu?
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Pavel a predicat Areopagului.

O persoană care primeşte cuvântul cu râvnă este o persoană umilă, răbdătoare şi
dispusă să urmeze voia Domnului pe măsură ce o cunoaşte (vezi Mosia 3:19).

Din Faptele apostolilor 17:10-12, învăţăm că, dacă mintea noastră este perfect
pregătită să accepte cuvintele slujitorilor lui Dumnezeu şi cercetăm zilnic
scripturile, credinţa noastră în cuvintele lor se va întări.

4. Citiţi din nou situaţiile descrise la începutul acestei secţiuni şi, apoi,
răspundeţi la următoarele întrebări în jurnalul pentru studiul

scripturilor:

a. Cum i-ar ajuta acest principiu pe oamenii din aceste situaţii?

b. În ce moduri râvna de a învăţa, ne poate ajuta în abilitatea noastră de a
crede adevărul?

c. În ce moduri ne poate fi influenţată abilitatea de a crede adevărul de studiul
zilnic din scripturi?

Gândiţi-vă la momentele în care aţi fost martori la veridicitatea acestui principiu.
Vă puteţi împărtăşi experienţele unui prieten sau unui membru al familiei.

Din Faptele apostolilor 17:13-15, aflăm că, atunci când iudeii din Tesalonic au auzit
că Pavel propovăduia în Berea, s-au dus pentru a-i instiga pe locuitorii de acolo.
Pavel a trebuit să fugă din nou, aşadar a călătorit la Atena.

Faptele apostolilor 17:16-34
Pavel predică Areopagului
Din Faptele Apostolilor 17:16-34, aflăm
că, în Atena, Pavel a observat un altar cu
inscripţia „Unui Dumnezeu
necunoscut” (Faptele apostolilor 17:23).
Apoi, Pavel i-a învăţat pe atenieni
despre natura adevăratului Dumnezeu
–Tatăl Ceresc – Dumnezeul pe care ei
nu-L cunoşteau.

5. În jurnalul pentru
studiul scripturilor, la

sfârşitul temelor pentru astăzi,
scrieţi următoarele:

Am studiat Faptele apostolilor 16-17 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 19: ZIUA 4

Faptele apostolilor 18-19
Introducere
În Corint, Pavel a fost respins de mulţi iudei, dar a avut succes în rândul neamurilor.
La Efes, Acuila şi Priscila, un cuplu credincios căsătorit, au propovăduit lui Apolo,
un iudeu din Alexandria, şi l-au ajutat să înţeleagă calea lui Dumnezeu. Pavel a
predicat despre Duhul Sfânt, a înfăptuit miracole şi a evitat un grup de oameni care
provocaseră o tulburare în teatrul din Efes.

Faptele apostolilor 18:1-17
Pavel predică în Corint

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Care sunt câteva dintre modalităţile în care aţi participat la lucrarea
Domnului?

b. De ce provocări aţi avut parte pe măsură ce aţi încercat să faceţi lucrarea
Domnului?

Pe măsură ce studiaţi Faptele apostolilor 18, căutaţi un principiu care vă poate ajuta
când încercaţi să faceţi lucrarea Domnului.

În Faptele apostolilor 18:1-5 învăţăm că Pavel a plecat de la Atena şi a călătorit la
Corint, unde a propovăduit în sinagogă. Citiţi Faptele apostolilor 18:6 şi căutaţi
provocările de care a avut parte Pavel în timp ce le propovăduia iudeilor din Corint
despre Isus Hristos.

Ce a planificat Pavel să facă pentru că iudeii din sinagogă i-au respins mesajul?

Citiţi Faptele apostolilor 18:7-10 şi aflaţi ce lucru s-a întâmplat care, probabil, i-a
dat curaj lui Pavel. Puteţi marca în versetul 10 ce i-a promis Domnul lui Pavel dacă
el continua să predice Evanghelia în Corint.

Putem învăţa din aceste versete că, dacă trăim în mod demn, Domnul va fi cu
noi în timp ce facem lucrarea Sa. Puteţi nota acest principiu pe marginea
scripturilor voastre, lângă Faptele apostolilor 18:9-10.

Preşedintele Thomas S. Monson ne-a dat următoarea încurajare: „Unii dintre
dumneavoastră s-ar putea să fiţi timizi din fire sau să vă consideraţi nepotriviţi să
răspundeţi afirmativ unei chemări. Amintiţi-vă că această lucrare nu este numai a
dumneavoastră şi a mea. Este lucrarea Domnului iar, când noi facem lucrarea
Domnului, avem dreptul să primim ajutorul Său. Nu uitaţi că Domnul va modela
spatele, astfel încât acesta să poată duce greutatea care este pusă pe el” („A

învăţa, a face, a fi”, Ensign sau Liahona, nov. 2008, p. 62).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:
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a. De ce este important să ştim că Domnul va fi cu noi în timp ce facem
lucrarea Sa?

b. Când a fost Domnul cu voi în timp ce aţi făcut lucrarea Sa? Cum aţi ştiut că
era cu voi?

Faptele apostolilor 18:11-17 consemnează că Pavel a continuat să predice în Corint
timp de un an şi jumătate. În timp ce se afla în Corint, unii iudei au încercat să-l
trimită pe Pavel la judecată pentru ceea ce predica, dar proconsulul a refuzat cazul,
prin urmare împlinind promisiunea făcută de Domnul lui Pavel.

Faptele apostolilor 18:18-28
Acuila şi Priscila îl ajută pe Apolo să înţeleagă calea lui Dumnezeu
În Faptele apostolilor 18:18-23 învăţăm că un bărbat, Acuila, şi soţia lui, Priscila,
l-au însoţit pe Pavel la Efes. Lăsând cuplul în Efes, Pavel a călătorit spre regiunea
Ierusalimului şi, apoi, spre nord, la Antiohia, unde şi-a terminat a doua călătorie
misionară. Această călătorie misionară a durat trei ani. În acest timp, Pavel a
străbătut aproximativ 4.800 de kilometri.

După ceva timp, Pavel a părăsit Antiohia şi şi-a început cea de-a treia călătorie
misionară (vezi Hărţi şi fotografii din Biblie, harta nr. 13, „Călătoriile misionare ale
apostolului Pavel”). În timpul acestei călătorii, el a trecut din nou prin regiunile în
care deja întemeiase ramuri ale Bisericii, pentru a-i întări pe ucenici.

Citiţi Faptele apostolilor 18:24-25 şi aflaţi ce s-a întâmplat în Efes după ce a
plecat Pavel.

Ce înţelegea deja Apolo despre „calea Domnului” (versetul 25)?

„[Necunoscând] decât botezul lui Ioan” (versetul 25), lui Apolo îi lipsea înţelegerea
completă a lui Isus Hristos şi misiunii Sale. Citiţi Faptele apostolilor 18:26 şi aflaţi ce
au făcut Acuila şi Priscila când l-au auzit pe Apolo propovăduind.

Expresia „i-au arătat mai cu de-a măruntul calea lui Dumnezeu” (versetul 26)
înseamnă că Acuila şi Priscila l-au învăţat pe Apolo mai multe lucruri despre Isus
Hristos şi Evanghelia Sa, ceea ce a îmbunătăţit cunoaşterea şi înţelegerea lui Apolo.

Citiţi Faptele apostolilor 18:27-28 şi căutaţi dovezi că Acuila şi Priscila l-au ajutat pe
Apolo să înţeleagă mai bine calea lui Dumnezeu.

Faptele apostolilor 19:1-20
Pavel conferă darul Duhului Sfânt şi înfăptuieşte miracole
Când Pavel şi-a început cea de-a treia călătorie misionară, el a călătorit prin
regiunile Galatiei şi Frigiei (vezi Faptele apostolilor 18:23), iar, apoi, s-a întors în
Efes. Citiţi Faptele apostolilor 19:2-3 şi aflaţi cum i-a ajutat Pavel pe oamenii din
Efes să înţeleagă mai bine calea lui Dumnezeu.
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Ruinele teatrului grec din Efes, locul în care a
propovăduit apostolul Pavel

Ce doctrină i-a ajutat Pavel pe ucenicii
din Efes să înţeleagă mai bine?

În timp ce citiţi următoarea declaraţie, care a fost publicată sub îndrumarea profetului Joseph
Smith, aflaţi de ce a trebuit ca aceşti oameni din Efes să fie rebotezaţi: „Se pare că un iudeu
sectant botezase asemenea lui Ioan [Botezătorul], dar uitase să-i informeze că trebuiau să
urmeze pe cineva cu numele de Isus Hristos, care avea să boteze cu foc şi cu Duhul Sfânt – acest
fapt care le-a arătat acelor convertiţi că primul lor botez era nepermis şi, când au auzit acel lucru,
au fost bucuroşi să fie rebotezaţi iar, după ce au fost aşezate mâini pe capetele lor, au primit
darurile, conform promisiunii” („Baptism”, Times and Seasons, 1 sept. 1842, p. 904).

Din această experienţă învăţăm că, pentru a fi valabil, botezul trebuie înfăptuit
de un slujitor autorizat al lui Dumnezeu şi, pentru ca botezul să fie complet,
trebuie să fie însoţit de primirea Duhului Sfânt.

Profetul Joseph Smith ne-a învăţat că botezul trebuie însoţit de „darul Duhului
Sfânt prin aşezarea mâinilor”: „Botezarea unui om ar avea acelaşi efect ca
botezarea unui sac de nisip dacă botezul nu s-ar face pentru iertarea păcatelor şi
dobândirea Duhului Sfânt. Botezul cu apă este numai jumătate din botez şi nu
este bun de nimic fără cealaltă jumătate – adică botezul prin Duhul Sfânt”
(Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 100).

În Faptele apostolilor 19:7-10 învăţăm că Pavel a continuat să predice în Efes timp
de peste doi ani. Citiţi Faptele apostolilor 19:11-12 şi aflaţi ce miracole a înfăptuit
Dumnezeu prin intermediul lui Pavel.

O doctrină pe care o putem învăţa din această relatare este că un mod prin care
Dumnezeu Îşi manifestă puterea este prin slujitorii Săi autorizaţi.
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Citiţi Faptele apostolilor 19:13-16 şi aflaţi ce s-a întâmplat când unii bărbaţi au
încercat să alunge duhuri rele aşa cum făcuse Pavel.

Deoarece fiii lui Sceva nu aveau autoritatea preoţiei să slujească în numele lui Isus
Hristos, duhul rău nu a recunoscut sau acceptat autoritatea lor, deşi au pretins că Îl
reprezentau pe Salvator.

Citiţi Faptele apostolilor 19:17-20 şi aflaţi ce au făcut mulţi oameni după ce au aflat
despre acest eveniment. Expresia „cei ce făcuseră vrăjitorii” în versetul 19 se referă
şi la alte practici rele.

Cum şi-au arătat aceşti oameni credinţa în Isus Hristos?

Putem învăţa următorul principiu din aceste versete: Mărturisindu-ne şi
abandonând obiceiurile rele, noi ne manifestăm credinţa în Isus Hristos.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Care sunt unele dintre sacrificiile pe care ar trebui ca

cineva să le facă pentru a abandona un păcat pe care l-a mărturisit?

Gândiţi-vă dacă există vreun păcat pe care Domnul doreşte ca voi să-l mărturisiţi şi
să-l abandonaţi. Acţionaţi conform tuturor îndemnurilor pe care le-aţi simţit în
timp ce aţi studiat această lecţie.

Faptele apostolilor 19:21-41
Oameni care se închinau zeiţei false Diana vorbesc împotriva lui Pavel şi provoacă o
tulburare în oraş
În Faptele apostolilor 19:21-41 învăţăm că o parte din afacerile din Efes era
susţinută de închinarea la zeiţa falsă, Diana. Deoarece Pavel a propovăduit
împotriva închinării la dumnezei falşi, meşteşugarii care făceau idoli pentru Diana
i-au întors pe oameni împotriva acestuia. Oamenii i-au luat pe doi dintre colegii lui
Pavel şi s-au adunat în teatrul din oraş, care avea o capacitate de aproximativ 24.000
de mii de oameni. Pavel a dorit să vorbească mulţimii, dar a fost convins de unii
ucenici şi conducători locali să nu intre în teatru. În cele din urmă, logofătul sau
funcţionarul oraşului a potolit oamenii şi aceştia s-au împrăştiat. Faptul că Pavel şi
colegii lui au avut parte de protecţie este un exemplu despre cum lucrarea lui
Dumnezeu va continua în pofida protestelor şi persecuţiilor celor ticăloşi.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Faptele apostolilor 18-19 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 20: ZIUA 1

Faptele apostolilor 20-22
Introducere
Pavel a propovăduit Evanghelia în Asia Mică (Turcia de azi) şi, în timp ce se afla la
Milet, un oraş situat lângă Efes, el a avertizat despre o viitoare apostazie şi a
încurajat conducătorii preoţiei să întărească membrii Bisericii. Apoi, a călătorit la
Ierusalim, unde a fost persecutat şi arestat. În timp ce se afla pe treptele fortăreţei
Antonia (o garnizoană în care erau staţionate trupe romane), Pavel a împărtăşit
povestirea convertirii sale.

Faptele apostolilor 20-21
Pavel slujeşte în Asia Mică şi călătoreşte la Ierusalim, unde este bătut şi arestat
Gândiţi-vă la un moment în care a trebuit să vă despărţiţi de familie, prieteni sau
alte persoane dragi timp de mai multe zile, săptămâni sau luni.

• Ce sentimente aţi avut voi sau cei care erau cu voi înainte să plecaţi?

• Ce v-aţi spus unii altora înainte să vă despărţiţi?

În timpul celei de-a treia călătorii misionare, Pavel a fost în Macedonia, Grecia şi
Asia Mică (vezi harta nr. 13, „Călătoriile misionare ale apostolului Pavel”, din
Ghidul pentru scripturi. În timpul acestei călătorii, el a simţit îndemnul să se
întoarcă la Ierusalim. În timp ce călătorea, el se oprea din când în când pentru a
propovădui şi a spune la revedere membrilor Bisericii. Cu o noapte înainte de
plecarea sa din Troa, Pavel a vorbit cu sfinţii până noaptea târziu.

Citiţi Faptele apostolilor 20:9-12 şi aflaţi ce s-a întâmplat cu un tânăr pe nume
Eutih după ce a adormit în timpul predicii lui Pavel. Puteţi marca în scripturile
voastre ceea ce a făcut Pavel pentru a da dovadă de dragoste şi grijă pentru Eutih.

Cât de asemănătoare au fost acţiunile lui Pavel cu cele ale Salvatorului din timpul
slujirii Sale? ____________________

Ca parte a celei de-a treia călătorii misionare, Pavel a petrecut aproximativ trei ani
în Efes, slujindu-le oamenilor de acolo. Din Faptele apostolilor 20:13-17 aflăm că,
în drum spre Ierusalim, Pavel s-a oprit în Milet, chiar lângă Efes şi a trimis vorbă
conducătorilor Bisericii din Efes să se întâlnească cu el.

Citiţi Faptele apostolilor 20:18-23 pentru a afla ce a explicat Pavel despre slujirea sa
misionară.

Pavel a afirmat că el nu a „ascuns nimic din ce le era de folos” (Faptele apostolilor
20:20) acelora cărora le predica. Observaţi în Faptele apostolilor 20:21 în ce mod
Pavel a propovăduit ceea ce era de folos – el a mărturisit că toată lumea trebuie să
se pocăiască şi să aibă credinţă în numele Domnului Isus Hristos.

Conform celor relatate în versetele 22-23, Pavel era dispus să treacă prin orice
încercare îl aştepta la Ierusalim. El a anticipat cu precădere pericolul din Ierusalim,
unde conducătorii iudei îl considerau trădător ca urmare a eforturilor sale de a
predica Evanghelia lui Isus Hristos. Cu toate acestea, unul dintre motivele pentru
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care Pavel era dispus să meargă la Ierusalim, se datora faptului că Spiritul Domnului
l-a îndrumat să facă acest lucru.

Citiţi Faptele apostolilor 20:24-27 şi aflaţi ce a spus Pavel că era pregătit să facă în
calitate de slujitor al Domnului. Puteţi marca ceea ce a spus el în versetul 24.

Din Faptele apostolilor 20:24-27, învățăm că adevăraţii slujitori ai Domnului îşi
îndeplinesc cu credinţă îndatoririle şi că, făcând astfel, ei simt bucurie. Puteţi
scrie acest adevăr în scripturile voastre sau în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Gândiţi-vă ce ar însemna pentru voi a vă dedica în întregime slujirii Domnului.

Cum puteţi pune în practică acest principiu în viaţa voastră?
____________________

1. Gândiţi-vă la un moment din viaţa voastră sau din viaţa unei
persoane cunoscute, în care aţi simţit o mare bucurie alegând să

slujiţi Domnului cu toată energia şi tăria. Descrieţi pe scurt, în jurnalul pentru
studiul scripturilor, această experienţă şi lecţia pe care poate aţi învăţat-o.

Pavel i-a vizitat pe conducătorii Bisericii din Efes pentru ultima dată înainte de a
pleca spre Ierusalim. Dacă aţi fi fost în locul lui Pavel şi ai fi ştiut că nu îi veţi mai
vedea din nou pe aceşti conducători ai Bisericii, ce sfat le-aţi fi dat înainte de
a pleca?

Citiţi Faptele apostolilor 20:28-31 şi aflaţi în legătură cu ce lucruri i-a avertizat Pavel
pe conducătorii Bisericii.

Pavel a folosit cuvântul „lupi” ca metaforă pentru membrii necredincioşi ai Bisericii,
dar şi pentru oamenii care i-ar înşela pe membrii credincioşi ai Bisericii.

Pavel a reamintit conducătorilor Bisericii că „este mai ferice să dai decât să
primeşti” (Faptele apostolilor 20:35) şi, după ce s-a rugat cu ei, şi-a luat rămas bun
şi şi-a început călătoria spre Ierusalim (vezi Faptele apostolilor 20:36-38).

Din Faptele apostolilor 21:1-10 aflăm că Pavel şi-a continuat călătoria spre
Ierusalim şi s-a oprit pe parcurs în diferite regiuni pentru a petrece timp cu membrii
Bisericii. Când s-a oprit în oraşul Tir, unii dintre ucenici – evident îngrijoraţi pentru
siguranţa lui Pavel – l-au sfătuit să nu meargă la Ierusalim (vezi Faptele apostolilor
21:4).

În Cezarea, un profet numit Agab a profeţit ce i se va întâmpla lui Pavel în
Ierusalim.

Citiţi Faptele apostolilor 21:11 şi aflaţi ce a profeţit Agab că urma să i se întâmple lui
Pavel în Ierusalim. Cuvântul brâu se referă la o centură.

Citiţi Faptele apostolilor 21:12-14 şi aflaţi modul în care Pavel şi colegii săi au
reacţionat faţă de profeţie.

Ce remarcaţi la răspunsul lui Pavel? ____________________

Nu li se solicită tuturor slujitorilor Domnului să-şi sacrifice viaţa. Cu toate acestea,
adevăraţii slujitori ai Domnului sunt dispuşi să facă voia lui Dumnezeu
indiferent de sacrificiul personal.
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2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. În calitate de slujitor al Domnului, ce fel de sacrificii vi s-ar putea cere
să faceţi?

b. Când aţi fost dispuşi să faceţi voia lui Dumnezeu indiferent de sacrificiul pe
care a trebuit să-l faceţi? De ce aţi fost dispuşi să faceţi acest lucru?

În Faptele apostolilor 21:17-40, aflăm că Pavel a sosit în Ierusalim şi a raportat
despre lucrarea sa misionară conducătorilor locali ai Bisericii. El a mers la templu şi,
când iudei, care l-au cunoscut din călătoriile sale misionare l-au văzut, ei au
declarat că Pavel era un învăţător fals care predica împotriva legii lui Moise şi a
încălcat legea aducând în templu oameni din rândul neamurilor. Din pricina acestei
acuzaţii, o gloată l-a scos pe Pavel din templu şi a început să-l bată. Soldaţii romani
au intervenit şi l-au luat de-acolo pentru a fi judecat, iar Pavel i-a întrebat dacă ar
putea vorbi oamenilor.

Faptele apostolilor 22
Pavel relatează convertirea sa şi depune mărturie despre Isus Hristos
A fi convertit înseamnă a fi schimbat. Gândiţi-vă la modul în care apa poate fi
convertită sau schimbată, astfel încât să poată fi folosită în diferite scopuri. (De
exemplu, apa poate fi convertită în gheaţă sau abur.) Gândiţi-vă la câte tipuri de
schimbări aduce convertirea la Evanghelie.

Citiţi Faptele apostolilor 22:1-5 şi aflaţi cum s-a descris Pavel în timp ce le vorbea
iudeilor de pe treptele unei fortăreţe din Ierusalim.

Citiţi Faptele apostolilor 22:6-21 în care Pavel spune povestea convertirii sale. Apoi,
potriviţi următoarele întrebări cu răspunsul corect punând litera răspunsului corect
în spaţiul liber de lângă întrebare. (Când terminaţi, verificaţi-vă răspunsurile cu cele
de la sfârşitul lecţiei.)

Convertirea lui Pavel

____ 1. Ce i s-a întâmplat lui Pavel pe drumul către
Damasc. (Vezi Faptele apostolilor 22:6-8, 14.)

____ 2. Ce a fost Pavel instruit să facă? (Vezi Faptele
apostolilor 22:10-11.)

____ 3. Pe cine a întâlnit Pavel în Damasc şi ce şi-a
recăpătat? (Vezi Faptele apostolilor 22:12-13.)

____ 4. Ce a profeţit Anania despre Pavel? (Vezi Faptele
apostolilor 22:14-15.)

____ 5. Cum a dat Pavel dovadă de credinţă în Isus
Hristos? (Vezi Faptele apostolilor 22:16; vezi, de asemenea
Faptele apostolilor 9:18.)

a. El trebuia să meargă
la Damasc.

b. El l-a întâlnit pe Anania, un
om drept, şi şi-a recăpătat
vederea.

c. El a fost botezat şi a chemat
Numele Domnului.

d. El a fost chemat să fie
martor al lui Isus Hristos.

e. El a văzut o lumină, a auzit
glasul lui Isus Hristos şi L-a
văzut într-o viziune.

Pavel a ascultat şi s-a supus cuvintelor lui Isus Hristos şi a început să se schimbe.
Din Galateni 1:17-18 aflăm că, după viziunea sa remarcabilă, Pavel a petrecut trei
ani în Arabia, care ar fi fost un moment bun de pregătire şi creştere spirituală,
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Pavel a fost legat de romani

înainte de a se întoarce la Damasc iar, apoi, de a merge la Ierusalim pentru a-l
întâlni pe Petru.

Gândiţi-vă la cât de drastică a fost schimbarea vieţii lui Pavel ca urmare a convertirii
sale la Salvator. Convertirea lui Pavel ne învaţă că, pe măsură ce ne supunem
cuvintelor lui Isus Hristos, putem deveni pe deplin convertiţi.

Sora Bonnie L. Oscarson, preşedinta generală a Tinerelor Fete, a explicat modul în
care supunerea noastră faţă de cuvintele lui Hristos are legătură cu adevărata
convertire:

„Adevărata convertire înseamnă mai mult decât doar a cunoaşte principiile
Evangheliei şi presupune chiar mai mult decât doar a avea o mărturie despre
acele principii. Este posibil să avem o mărturie despre Evanghelie fără să o trăim.
Să fim convertiţi cu adevărat înseamnă să acţionăm în acord cu ceea ce credem şi
să îi permitem acestui lucru să producă «o schimbare mare în noi sau în inimile
noastre» [Mosia 5:2] …

Convertirea are loc atunci când suntem sârguincioşi în a ne rosti rugăciunile, în a ne studia
scripturile, în a veni la Biserică şi în a fi demni să participăm la rânduielile din templu. Convertirea
are loc atunci când punem în practică principiile drepte pe care le învăţăm în căminele noastre şi
în sălile de clasă. Convertirea are loc atunci când trăim vieţi pure şi virtuoase şi ne bucurăm de
tovărăşia Duhului Sfânt. Convertirea are loc pe măsură ce înţelegem ispăşirea lui Isus Hristos, Îl
recunoaştem ca fiind Salvatorul şi Mântuitorul nostru şi permitem ispăşirii să aibă efect în viaţa
noastră” („Fiţi convertiţi”, Ensign sau Liahona, nov. 2013, p. 76-78).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi o scrisoare, pentru voi
înşivă, despre ceea ce puteţi face pentru a deveni cu adevărat

convertiţi la Salvator.

În Faptele apostolilor 22:22-30, aflăm
că, după ce Pavel a relatat povestea
convertirii sale, ascultătorii lui au
declarat că ar trebui să fie condamnat la
moarte. Pavel a fost adus în faţa
căpitanului-şef al armatei romane din
Ierusalim, care a hotărât că Pavel ar
trebui să fie bătut cu nuiele sau biciuit,
o tactică utilizată în mod normal pentru
a umili şi a obţine informaţii de la
infractori. Cu toate acestea, atunci când
ofiţerii romani au aflat că Pavel era
cetăţean roman, au decis să nu-l
biciuiască, iar în schimb l-au adus în
faţa Sinedriului, consiliul de conducere
al iudeilor. Era împotriva legii romane
de a lega sau biciui un cetăţean roman
care „nu [fusese] osândit” (Faptele
apostolilor 22:25).
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4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Faptele apostolilor 20-22 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

Răspunsuri la exerciţiul de mai sus: (1) e, (2) a, (3) b, (4) d, (5) c.

UNITATEA 20:  Z IUA 1

401



UNITATEA 20: ZIUA 2

Faptele apostolilor 23-28
Introducere
După ce a fost arestat în Ierusalim, Pavel a fost dus la Cezarea, unde s-a apărat de
acuzaţii false înaintea mai multor conducători Romani. El a relatat convertirea sa şi
a depus mărturie despre Isus Hristos. În timp ce Pavel călătorea cu corabia spre
Roma, ca prizonier, el a naufragiat pe o insulă, unde a rămas nevătămat, după ce a
fost muşcat de o năpârcă şi a vindecat mulţi bolnavi. În cele din urmă, Pavel a fost
adus la Roma. În timp ce era acolo, el a rămas în regim de arest la domiciliu timp de
doi ani şi a predicat şi depus mărturie despre Isus Hristos.

Faptele apostolilor 23-26
Pavel este persecutat, întemniţat şi adus înaintea împăratului Agripa

Ce binecuvântări aţi primit pentru că aţi urmat poruncile şi învăţăturile lui
Dumnezeu? ____________________

Ce anume ar putea face pe cineva să se îndepărteze de Dumnezeu şi să înceteze să
mai trăiască în acord cu poruncile şi învăţăturile Lui?

____________________

Cugetaţi asupra consecinţelor faptului că oamenii se îndepărtează şi se distanţează
de Dumnezeu.

Pe măsură ce studiaţi Faptele apostolilor 23-26, căutaţi adevăruri care vă vor ajuta
când simţiţi că v-aţi îndepărtat de Dumnezeu şi binecuvântările Sale.

Amintiţi-vă că Pavel a fost arestat în afara templului din Ierusalim şi adus înaintea
conducătorilor iudei (vezi Faptele apostolilor 21:30-33; 22:23-30). În Faptele
apostolilor 23-25, învăţăm despre această întâlnire cu acei conducători iudei şi
despre faptul că Pavel a fost întemniţat. Când Pavel era la închisoare, Domnul a
venit să-i ofere alinare şi încredinţare (vezi Faptele apostolilor 23:11). Ofiţerul
roman care-l arestase pe Pavel l-a trimis la Cezarea pentru a împiedica grupul de
iudei să-l omoare. Acolo, Pavel şi-a declarat nevinovăția înaintea dregătorului
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roman, Felix. Deşi era convins de nevinovăția lui Pavel, Felix a continuat să-l ţină în
arest la domiciliu timp de doi ani. Festus l-a înlocuit pe Felix ca dregător al Iudeii,
iar împăratul Irod Agripa, care conducea o regiune situată la nord-est de Marea
Galileii, l-a vizitat pe Festus şi a dorit să audă cazul lui Pavel. Apoi, Pavel a fost adus
înaintea împăratului Agripa.

Citiţi Faptele apostolilor 26:4-11 şi aflaţi cum şi-a descris Pavel trecutul înaintea
împăratului Agripa.

După cum este consemnat în Faptele apostolilor 26:12-16, Pavel a vorbit din nou
despre viziunea lui cu Salvatorul pe drumul către Damasc.

Citiţi Faptele apostolilor 26:16-18 şi aflaţi misiunea pe care Domnul i-a dat-o lui
Pavel. Cuvântul moştenire, în contextul versetului 18, se referă la faptul de a putea
intra în împărăţia celestială a lui Dumnezeu.

Gândiţi-vă la următoarele întrebări: Ce credeţi că ajută ca ochii unei persoane să se
deschidă din punct de vedere spiritual? Ce lucruri pot ajuta pe cineva să se întoarcă
de la întuneric la lumina, poruncile şi binecuvântările lui Dumnezeu?

Citiţi Faptele apostolilor 26:19-23 şi căutaţi ce a spus Pavel că le-a predicat atât
iudeilor, cât şi neamurilor că trebuie să facă pentru a primi binecuvântările
menţionate în versetul 18.

Potrivit celor relatate în versetul 20, ce le-a predicat Pavel atât iudeilor, cât şi
neamurilor?

Un adevăr pe care îl putem învăţa din aceste versete este că, dacă ne pocăim şi ne
întoarcem la Dumnezeu, putem înlătura puterea lui Satana din vieţile
noastre, putem primi iertare pentru păcatele noastre şi putem deveni demni
de împărăţia celestială. Puteţi scrie acest adevăr în scripturile voastre, lângă
Faptele apostolilor 26:18-20.

Pentru a vă ajuta să înţelegeţi acest principiu, citiţi următoarea declaraţie a
vârstnicului Neil L. Andersen, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Când păcătuim, ne întoarcem faţa de la Dumnezeu. Când ne pocăim, ne
îndreptăm către Dumnezeu.

Invitaţia de a ne pocăi este rar un glas care pedepseşte, în schimb este o chemare
plină de dragoste de a face cale întoarsă şi de «a ne întoarce» la Dumnezeu [vezi
Helaman 7:17]. Această invitaţie este chemarea unui Tată iubitor şi a Singurului
Său Fiu născut de a fi mai presus decât suntem, de a ne ridica la un mod de viaţă

mai bun, de a ne schimba şi de a simţi fericirea de a ţine poruncile” („Pocăiţi-vă… ca Eu să vă
pot vindeca”, Ensign sau Liahona, nov. 2009, p. 40).
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Pavel înaintea împăratului Agripa

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat de la Pavel şi vârstnicul

Andersen, ce putem realiza pe măsură ce ne pocăim şi ne întoarcem spre Tatăl
Ceresc şi Isus Hristos?

Pe măsură ce continuaţi să studiaţi Faptele apostolilor 26, găsiţi ce i-a împiedicat pe
Festus şi pe împăratul Agripa să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu şi să fie
convertiţi la Isus Hristos.

Citiţi Faptele apostolilor 26:24-29 şi aflaţi reacţiile pe care le-au avut Festus şi
împăratul Agripa la învăţăturile şi mărturia lui Pavel despre Salvator. În tabelul de
mai jos, scrieţi expresiile care descriu reacţiile lor la învăţăturile lui Pavel.

Reacţii la învăţăturile lui Pavel

Festus Împăratul Agripa

Observaţi că Festus nu a crezut în învăţăturile lui Pavel. Împăratul Agripa a crezut în
cuvintele profeţilor, însă nu dorea pe deplin să-şi ia angajamentul de a deveni
creştin.

Un adevăr pe care îl învăţăm de la
Festus şi împăratul Agripa este că,
pentru a ne converti la Isus Hristos,
trebuie să alegem să credem în
Evanghelie şi să fim pe deplin
angajaţi să trăim în acord cu ea

Citiţi următoarea relatare a
preşedintelui Dieter F. Uchtdorf, din
Prima Preşedinţie, şi aflaţi ce ne-a
învăţat despre angajament:
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„Doi fraţi tineri stăteau pe vârful unei mici stânci care domina apa cristalină a
unui lac albastru. Acesta era un loc cunoscut de scufundare, iar fraţii vorbiseră
deseori că ar trebui să facă săritura – ceva ce-i văzuseră pe alţii că fac.

Deşi amândoi voiau să sară, niciunul nu voia să fie primul. Înălţimea stâncii nu
era chiar atât de mare, dar pentru cei doi tineri băieţi părea că distanţa se mărea
ori de câte ori se pregăteau să sară – şi curajul lor dispărea repede.

În sfârşit, unul dintre fraţi a pus un picior pe marginea stâncii şi se pregătea să sară. În acel
moment, fratele său a şoptit: «Poate ar trebui să aşteptăm până vara viitoare».

Totuşi, avântul primului frate era deja luat. «Frate», a răspuns el, «eu mi-am luat angajamentul!»

A sărit în apă şi a ieşit repede la suprafaţă cu un strigăt victorios. Fratele său l-a urmat imediat.
Apoi, ambii au râs despre ultimele cuvinte ale primului băiat înainte de a sări în apă: «Frate, eu
mi-am luat angajamentul».

Acceptarea unui angajament seamănă puţin cu săritul în apă. Fie v-aţi luat angajamentul, fie nu.
Fie mergi înainte, fie rămâi pe loc. Nu există cale de mijloc. În calitate de membri ai Bisericii,
trebuie să ne adresăm întrebarea: «Voi sări sau doar voi sta pe margine? Voi păşi înainte sau voi
încerca doar temperatura apei cu degetele de la picioare?» …

Cei care sunt angajaţi doar pe jumătate, se pot aştepta la doar jumătate din binecuvântarea de a
avea mărturie, bucurie şi pace. Zăgazurile sau ferestrele cerului vor fi deschise doar pe jumătate
pentru ei …

Într-un fel, fiecare dintre noi se află într-un moment când trebuie să ia hotărârea de a domina
apa. Este rugăciunea mea ca noi să avem credinţă, să mergem înainte, să ne înfruntăm temerile
şi îndoielile având curaj şi să ne spunem: «Mi-am luat angajamentul!»” („Brother, I’m
Committed”, Ensign, iul. 2011, p. 4-5).

Potrivit preşedintelui Uchtdorf, de ce este important să fim pe deplin angajaţi în loc
de angajaţi doar pe jumătate în a trăi conform Evangheliei?

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi una sau ambele
activităţi care urmează:

a. Scrieţi în ce fel v-a ajutat faptul de a trăi conform unei porunci sau unui
principiu al Evangheliei să vă aprofundaţi convertirea la Isus Hristos?

b. Faceţi o listă care să cuprindă porunci sau principii ale Evangheliei pe care
simţiţi că le respectaţi în întregime. Gândiţi-vă la orice principii ale
Evangheliei pe care credeţi că le respectaţi pe jumătate, dar nu întregime
(Faptele apostolilor 26:29). Scrieţi un obiectiv legat de ceea ce veţi face
pentru a avea o înţelegere mai mare despre unul dintre acele principii şi
pentru a-l pune mai bine în practică.

Rugaţi-vă pentru ajutor în timp ce vă străduiţi să vă convertiţi cu adevărat la Isus
Hristos trăind mai deplin conform Evangheliei.

În Faptele apostolilor 26:30-32 citim că Festus şi împăratul Agripa l-au găsit
nevinovat pe Pavel şi l-ar fi eliberat, dar, deoarece Pavel ceruse să fie judecat de
Cezar, au fost obligaţi să-l trimită la Roma.
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Faptele apostolilor 27-28
Pavel este dus la Roma unde predică şi depune mărturie despre Isus Hristos
Vârstnicul Neil L. Andersen, din
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli,
s-a referit la provocările şi încercările
vieţii ca fiind „furtuni spirituale” (vezi
„Furtuni spirituale”, Ensign sau Liahona,
mai 2014, p. 18-21).

Gândiţi-vă la exemple de încercări şi
dificultăţi care pot fi asemănate cu
tornade sau furtuni în viaţa unei
persoane.

Pe măsură ce studiaţi Faptele apostolilor 27-28, căutaţi un principiu care vă poate
ajuta să treceţi cu credinţă prin furtunile spirituale de care aveţi parte.

Faptele apostolilor 27 ne relatează cum a fost Pavel dus către Roma, pe mare, în
timpul lunilor de iarnă. Corabia a fost aproape distrusă în timpul unei furtuni, iar
Pavel şi cei care au fost în corabie au naufragiat pe insula Malta (vezi Hărţi şi
fotografii din Biblie, harta nr. 13, „Călătoriile misionare ale apostolului Pavel”, în
Ghid pentru scripturi, scriptures.lds.org).

3. Citiţi Faptele apostolilor 28:1-10 şi Faptele apostolilor 28:16-24 şi
aflaţi de ce a avut parte Pavel pe insulă şi în Roma. În jurnalul

pentru studiul scripturilor, faceţi un desen şi scrieţi un titlu de articol care să
rezume evenimentele descrise în fiecare dintre aceste fragmente din scripturi.

Aveţi în vedere încercările de care a avut parte Pavel, care au fost consemnate în
Faptele apostolilor 23-28: el a fost întemniţat pe nedrept, naufragiat, muşcat de o
năpârcă (sau şarpe) şi dus la Roma, unde a fost pus în arest la domiciliu.

Citiţi Faptele apostolilor 28:30-31 şi aflaţi ce a putut face Pavel în Roma în ciuda
faptului că a fost pus în arest la domiciliu.

Ce a făcut Pavel ca să arate că a rămas credincios lui Dumnezeu în pofida
încercărilor prin care a trecut?

Ce lucruri bune s-au petrecut ca urmare a încercărilor pe care le-a avut Pavel în
timp ce se afla pe mare, a naufragiat şi în timp ce era întemniţat în Roma?

Un principiu pe care îl putem învăţa din experienţele lui Pavel este că, dacă suntem
credincioşi, Dumnezeu ne poate ajuta să transformăm încercările în
binecuvântări pentru noi şi pentru alţii.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Care sunt câteva dintre exemplele de moduri în care Dumnezeu ne poate
ajuta să transformăm încercările în binecuvântări pentru noi şi pentru alţii?

b. Când v-a ajutat Dumnezeu, pe voi sau pe altcineva, să transformaţi o
încercare în binecuvântări pentru voi sau pentru alţii?
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Alegeţi să urmaţi exemplul lui Pavel şi să rămâneţi credincioşi când aveţi parte de
încercări, astfel încât Dumnezeu să vă ajute să transformaţi acele încercări în
binecuvântări pentru voi şi pentru alţii.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Faptele apostolilor 23-28 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la Romani
De ce studiem această carte?
Epistola către Romani este cea mai lungă dintre epistolele lui Pavel şi este
considerată de mulţi oameni ca fiind cea mai importantă dintre epistolele sale.
Această epistolă conţine explicaţia lui cea mai completă cu privire la doctrina
neprihănirii sau a justificării prin credinţă în Isus Hristos şi nu prin ritualurile legii
lui Moise. Ea conţine multe învăţături despre doctrinele salvării şi punerea în
practică a acelor doctrine în viaţa de zi cu zi. Prin studiul acestei epistole, puteţi
dobândi o mai bună înţelegere a ispăşirii lui Isus Hristos şi a speranţei şi păcii pe
care toţi oamenii le pot găsi în Hristos.

Cine a scris această carte?
Apostolul Pavel este autorul epistolei către Romani (vezi Romani 1:1). În scrierea
acestei epistole, Pavel a folosit un scrib, Terţiu, care a scris propriul său salut către
sfinţii romani aproape de încheierea epistolei (vezi Romani 16:22).

Când şi unde a fost scrisă?
Pavel a scris epistola către romani în timp ce se afla în Corint, aproape de încheierea
celei de-a treia călătorii misionare. Mai multe indicii sugerează că Pavel a scris
această epistolă în timpul celor trei luni în care a stat în Corint (vezi Faptele
apostolilor 20:2-3; în aceste versete, termenul Grecia se referă la Corint), probabil
între anii 55 şi 56 d.H. . (vezi Ghidul pentru scripturi, „Epistolele lui Pavel”.)

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Epistola către Romani este adresată membrilor Bisericii din Roma (vezi Romani
1:7). Originile Bisericii din Roma sunt necunoscute, dar, probabil, datează din
perioada imediat următoare zilei Cincizecimii când iudeii care erau oaspeţi din
Roma l-au auzit pe Pavel predicând (vezi Faptele apostolilor 2:10). Deşi Pavel nu
fusese încă în Roma, el a transmis salutări anumitor sfinţi pe care îi ştia fie datorită
faptului că îi cunoscuse anterior, fie prin alţii care trăiseră în Roma, ca de exemplu
Priscila şi Acuila (vezi Faptele apostolilor 18:1-2, 18; Romani 16:1-16, 21).

Se pare că există cel puţin trei motive principale pentru care Pavel a trimis epistola
romanilor:

(1) pentru a se pregăti în vederea viitoarei sale sosiri în Roma. De ani de zile Pavel voise
să predice în Roma (vezi Faptele apostolilor 19:21;Romani 1:15;15;23). De
asemenea, el a sperat că Biserica din Roma avea să servească drept bază pentru a
putea sluji în misiune în Spania (vezi Romani 15:22-24, 28);

(2) pentru a clarifica şi a apăra învăţăturile sale. Pavel a întâmpinat opoziţie repetată
din partea unor oameni care au înţeles greşit sau au denaturat învăţăturile sale cu
privire la legea lui Moise şi credinţa în Hristos (vezi Faptele apostolilor 13:45;
15:1-2;21:27-28;Romani 3:8;2 Petru 3:15-16). În mod clar, Pavel a avut motive să
suspecteze că asemenea neînţelegeri ajunseseră la membrii Bisericii din Roma,
astfel că a scris pentru a le linişti îngrijorările înainte de a ajunge;
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(3) pentru a promova unitatea între membrii Bisericii, iudei şi neamuri. Nu cu mult
timp înainte ca Pavel să fi scris această epistolă, iudeii convertiţi la creştinism care
fuseseră alungaţi din Roma de către împăratul Claudiu (vezi Faptele apostolilor
18:2) au început să se întoarcă în Roma şi în congregaţiile în care predominau
neamurile care trecuseră la creştinism. Este posibil ca această situaţie să fi generat
unele tensiuni şi probleme între iudei şi cei din rândul neamurilor care trecuseră la
creştinism. În calitate de „apostol al neamurilor” (Romani 11:13), Pavel a căutat să
integreze neamurile convertite la Biserică; totuşi, ca iudeu, (vezi Romani 11:1),
Pavel a simţit, de asemenea, o puternică dorinţă ca propriul său popor să accepte
Evanghelia. Pavel a promovat unitatea în Biserică predicând modul în care
doctrinele Evangheliei se aplică tuturor sfinţilor (vezi Romani 3:21-4:25; 11:13-36;
14:1-15:13).

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
După un salut de deschidere, epistola începe cu o declaraţie despre tema ei;
„Evanghelia lui Hristos… este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea” tuturor
celor care „[trăiesc] prin credinţă” în Isus Hristos (Romani 1:16-17).

Deşi epistola către romani a jucat un rol important în istoria religiei creştine, din
nefericire, ea a fost, de asemenea, „sursa mai multor neînţelegeri doctrinale,
interpretări greşite şi conflicte decât oricare altă carte din Biblie”, conform
vârstnicului Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 2:211). Chiar printre
primii creştini, scrierile lui Pavel erau privite ca lucruri „grele de înţeles”, iar
învăţăturile sale erau, uneori, denaturate şi greşit înţelese (2 Petru 3:15-16).

Rezumat
Romani 1-3. Pavel explică doctrina justificării prin credinţă în Isus Hristos. El
defineşte dilema păcatului cu care se confruntă toată lumea şi predică arătând că
soluţia lui Dumnezeu la această problemă, pentru toţi oamenii, este ispăşirea lui
Isus Hristos. Acceptând cu credinţă ispăşirea lui Hristos, întreaga omenire poate fi
socotită justificată (iertată) şi poate primi salvarea.

Romani 4:8. Pavel citează exemplul lui Avraam pentru a ilustra doctrina justificării
prin credinţă. El expune doctrinele salvării şi ne învaţă cum influenţează aceste
doctrine vieţile tuturor celor care au credinţă în Hristos.

Romani 9-16. Pavel scrie despre statutul de popor ales al Israelului, respingerea
Evangheliei la acel timp şi salvarea care va avea loc. El sfătuieşte iudeii şi neamurile
care erau membri ai Bisericii să trăiască conform Evangheliei pentru a fi pace şi
unitate în Biserică. El se roagă ca sfinţii din Roma să continue să ţină poruncile.

ROMANI
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UNITATEA 20: ZIUA 3

Romani 1-3
Introducere
Apostolul Pavel a scris o epistolă sau scrisoare sfinţilor din Roma. În epistolă, el a
proclamat că Evanghelia lui Isus Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru
mântuire. El a explicat că, deoarece toţi oameni păcătuiesc, nimeni nu poate fi
salvat prin propriile fapte. Ei trebuie să fie salvaţi prin harul lui Dumnezeu, pus la
dispoziţie prin ispăşirea lui Isus Hristos.

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

Lista următoare vă poate ajuta să înţelegeţi unele cuvinte folosite de Pavel în
epistolele sale (scrisori):

Evanghelie: „Planul salvării întocmit de Dumnezeu, a fost posibil de realizat prin
ispăşirea lui Isus Hristos. Evanghelia cuprinde adevărurile sau legile veşnice,
legămintele şi rânduielile necesare pentru ca omenii să se întoarcă în prezenţa lui
Dumnezeu” (Ghid pentru scripturi, „Evanghelie”, scriptures.lds.org).

Salvare: „A fi salvat atât de la moartea fizică, cât şi de la cea spirituală” (Ghid
pentru scripturi, „Salvare”, scriptures.lds.org).

Justificare: „A fi iertat de pedeapsa pentru păcat şi declarat fără vină. O persoană
poate fi justificată prin harul Salvatorului, prin credinţă în El. Această credinţă este
arătată prin pocăinţă şi supunere faţă de legile şi rânduielile Evangheliei. Ispăşirea
lui Isus Hristos dă posibilitatea omenirii să se pocăiască şi să fie socotită justificată
sau iertată de pedeapsă pe care altfel ar fi primit-o”scriptures.lds.org).

Credinţă: „În sensul folosit cel mai adesea în scripturi, credinţa înseamnă
încrederea în Isus Hristos care conduce o persoană la supunere faţă de El. Credinţa
trebuie centrată asupra lui Isus Hristos pentru ca ea să ducă pe cineva la salvare”
(Ghid pentru scripturi, „Credinţă”, scriptures.lds.org).

Împăcare Restituire (a îndrepta sau a face dreptate); ispăşire ( „Aşa cum este folosit
în scripturi, cuvântul «a ispăşi» înseamnă a suferi pedeapsa pentru un act de
vinovăţie, îndepărtând, astfel, efectele păcatului de la păcătosul care se pocăieşte,
permiţându-i să se reîmpace cu Dumnezeu. Isus Hristos a fost singurul în stare să
îndeplinească ispăşirea desăvârşită pentru întreaga omenire” [Ghid pentru
scripturi, Ispăşire, (a) ispăşi”, scriptures.lds.org].)

Har: „Putere [sporită] dată de Dumnezeu care permite bărbaţilor şi femeilor să
obţină binecuvântări în această viaţă şi să dobândească viaţă veşnică şi exaltarea
după ce au fost credincioşi, s-au pocăit şi s-au străduit din răsputeri să ţină
poruncile. Astfel de ajutor sau tărie divină este dată prin milostenia şi dragostea lui
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Dumnezeu. Fiecare muritor are nevoie de harul divin din cauza căderii lui Adam şi
din cauza slăbiciunilor omului” (Ghid pentru scripturi, „Har”, scriptures.lds.org).

Fapte: „Acţiunile cuiva, fie ele bune sau rele. Fiecare persoană va fi judecată pentru
propriile fapte” (Ghid pentru scripturi, „Fapte”, scriptures.lds.org).

Lege: „Poruncile sau regulile lui Dumnezeu pe care se bazează toate
binecuvântările şi pedepsele, atât în cer, cât şi pe pământ. Aceia care se supun
legilor lui Dumnezeu primesc binecuvântările promise …

Legea lui Moise [sau simplu «legea», cum a numit-o Pavel] a fost o lege
pregătitoare pentru a-i aduce pe bărbaţi şi pe femei la Hristos” (Ghid pentru
scripturi, „Lege”, scriptures.lds.org).

Romani 1:1-17.
Evanghelia lui Isus Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire
Vârstnicul Larry Echo Hawk, din Cei Şaptezeci, a împărtăşit o experienţă pe care a
avut-o când era tânăr, după ce a fost înrolat în Corpul de Infanterie Marină al
Statelor Unite:

„Mi-am cunoscut sergentul instructor, un veteran neînduplecat, atunci când a
lovit uşa dormitorului cu piciorul şi a intrat strigând cuvinte vulgare.

După această introducere înspăimântătoare, a început dintr-un capăt al
dormitorului să-i confrunte pe recruţi, unul câte unul, cu întrebări. Sergentul
instructor a găsit în mod sistematic ceva de ridiculizat la fiecare recrut folosind un
limbaj răsunător şi vulgar. I-a luat pe rând, fiecare puşcaş marin strigându-i

înapoi răspunsul, după cum fusese ordonat: „Da” sau „Nu, domnule sergent instructor”. Nu
vedeam exact ce făcea deoarece ni se ordonase ca, în timp ce stăteam în poziţia de drepţi, să
privim drept înainte. Când mi-a venit rândul, mi-am dat seama că-mi luase sacul şi-l golise pe
salteaua din spatele meu. S-a uitat printre lucrurile mele şi, apoi, a venit înapoi în faţa mea.
Mi-am adunat puterile pregătit pentru atacul său. Ţinea în mână Cartea lui Mormon” („Veniţi la
Mine, o, voi casă a lui Israel”, Ensign sau Liahona, nov. 2012, p. 32).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Cum v-aţi simţi dacă aţi fi în situaţia vârstnicului Echo Hawk?

b. Ce credeţi că urma să facă sergentul instructor?

c. Aţi fost vreodată într-o situaţie în care v-aţi temut că vă vor fi ridiculizate
crezurile? Dacă da, care au fost circumstanţele?

În timp ce studiaţiRomani 1, căutaţi adevăruri care să vă ajute când întâmpinaţi
persecuţii sau sunteţi ridiculizaţi pentru crezurile şi standardele voastre.

Cartea Romani este o epistolă sau scrisoare pe care Pavel a scris-o pentru sfinţii din
Roma aproape de sfârşitul călătoriilor sale misionare. El le-a scris să se pregătească
pentru sosirea lui, pentru a clarifica şi a apăra învăţăturile sale şi a promova unitatea
între iudeii şi neamurile care erau membri ai Bisericii. Roma – capitala Imperiului
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Roman – era plină de filozofii lumeşti şi trebuie să fi fost un loc dificil pentru
predicarea Evangheliei lui Isus Hristos.

În Romani 1:1-14, citim modul în care Pavel şi-a început epistola, depunând
mărturie despre Isus Hristos şi exprimându-şi dorinţa de a vizita sfinţii din Roma.

Citiţi Romani 1:15-17 şi căutaţi ce a propovăduit Pavel sfinţilor romani cu privire la
Evanghelia lui Isus Hristos.

Aceste versete ne învaţă următorul adevăr: Evanghelia lui Isus Hristos este
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor celor care cred în Isus
Hristos. Puteți marca expresiile din Romani 1:15-17 care ne învaţă acest principiu.

Evanghelia ne învaţă cum putem fi salvaţi atât de la moartea fizică, cât şi de la cea
spirituală şi să ne întoarcem în prezenţa lui Dumnezeu. Noi trebuie să exercităm
credinţa în Isus Hristos pentru a primi binecuvântările necesare salvării deoarece El
a înfăptuit ispăşirea, care face posibilă salvarea.

„Aşa cum au fost folosiţi de Pavel, termenii credinţă [şi crezuri] înseamnă nu doar acceptarea
mintală că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ci şi acceptarea Sa completă şi sinceră şi
încrederea totală în El ca fiind Cel care S-a oferit pe Sine pentru a ispăşi pentru păcatele noastre.
Această încredere profundă duce la o viaţă trăită în credinţă, manifestată prin pocăinţa de
păcate, botez şi faptul de a încerca să trăim după cum a propovăduit Isus Hristos (vezi Faptele
apostolilor 16:30-33; Romani 6:1-11; 1 Corinteni 6:9-11). «[Credinţa] în Isus Hristos… [se
manifestă] printr-o viaţă de supunere faţă de legile şi rânduielile Evangheliei şi de slujire pentru
Hristos» (Ghid pentru scripturi, „Salvare”,scriptures.lds.org)” (New Testament Student Manual
[manual al Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 334).

Un principiu pe care-l putem identifica din Romani 1:16 este acela că, pe măsură
ce dobândim mărturia că Evanghelia lui Isus Hristos are puterea de a ne salva
sau mântui, nu ne va fi ruşine să o împărtăşim altora.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: De ce credeţi că dobândirea unei mărturii despre Isus

Hristos ne poate ajuta să avem curajul care este necesar pentru a o
împărtăşi altora?

Citiţi mai departe experienţa vârstnicului Echo Hawk cu sergentul instructor:

„Mă aşteptam să strige la mine; în schimb, s-a apropiat de mine şi mi-a şoptit: «Eşti mormon?»,

Am strigat, precum ni se ordonase: «Da, domnule sergent instructor».

Din nou, m-am aşteptat la ce era mai rău. În schimb, el a făcut o pauză şi şi-a ridicat mâna în
care ţinea Cartea lui Mormon şi, apoi, a spus foarte încet: «Crezi în această carte?».

Am strigat, din nou: «Da, domnule sergent instructor».

În acel moment, eram sigur că avea să strige cuvinte dispreţuitoare despre mormoni şi Cartea lui
Mormon, însă el a rămas nemişcat şi nu a spus nimic. După o clipă, a mers înapoi spre patul meu
şi a pus, cu grijă, Cartea lui Mormon pe el. După care, a trecut prin faţa mea fără să se oprească
şi a continuat să-i ridiculizeze şi să-i discrediteze pe toţi ceilalţi recruţi, folosind cuvinte vulgare”
(„Veniţi la Mine, o, voi casă a lui Israel”, p. 32).
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Gândiţi-vă în ce mod răspunsul vârstnicului Echo Hawk ilustrează principiul
propovăduit în Romani 1:16.

Citiţi restul declaraţiei vârstnicului Echo Hawk: „M-am întrebat de multe ori de ce
sergentul acela dur din Infanteria Marină m-a cruţat în ziua aceea. Dar sunt
recunoscător că am putut spune fără ezitare: «Da, sunt membru al Bisericii lui
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă» şi «Da, ştiu că este adevărată Cartea
lui Mormon». Această mărturie este un dar preţios pe care l-am primit prin
Duhului Sfânt” („Veniţi la Mine, o, voi casă a lui Israel”, p. 32).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Când aţi demonstrat voi sau o persoană pe care o cunoaşteţi curajul şi faptul
de a nu fi ruşinaţi să împărtăşiţi Evanghelia lui Isus Hristos?

b. Care este mărturia voastră despre Evanghelia lui Isus Hristos?

c. Care sunt unele dintre modurile prin care vă întăriţi mărturia despre
Evanghelie? Ce puteţi face pentru ca mărturia voastră să fie mai puternică?
Scrieţi un obiectiv la care să lucraţi în această săptămână, care să vă ajute să
vă întăriţi mărturia.

Romani 1:18-3:23
Toată omenirea păcătuieşte şi nu reuşeşte să obţină slava lui Dumnezeu
În zilele lui Pavel, unele neamuri care trecuseră la creştinism au căutat să-şi scuze
comportamentul imoral sau păcătos accentuând mila lui Dumnezeu şi ignorând
dreptatea Sa perfectă. De asemenea, unii iudei convertiţi la creştinism credeau că
respectarea legii lui Moise era necesară pentru mântuirea lor. Pavel a încercat să
corecteze aceste două interpretări greşite.

Citiţi Romani 1:22-31 şi căutaţi păcatele pe care le comiteau neamurile.

În Romani 1:25, ce credeţi că înseamnă a te închina şi a sluji „făpturii în locul
Făcătorului”? ____________________

Expresii, cum ar fi „au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este
împotriva firii” din Romani 1:26 şi „au părăsit întrebuinţarea firească a femeii” din
Romani 1:27 se referă la comportamentul lesbian şi homosexual. Pentru a înţelege
mai bine care este poziţia Bisericii despre comportamentul lesbian şi homosexual,
citiţi următoarele declaraţii:

„Comportamentul homosexual şi lesbian este un păcat grav. Dacă vă confruntaţi cu atracţia faţă
de persoane de acelaşi sex sau sunteţi convinşi să aveţi un comportament nepotrivit, căutaţi
sfatul părinţilor şi episcopului. Ei vă vor ajuta” (Pentru întărirea tineretului [broşură], 2011],
p.36).
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„Activitatea homosexuală… este contrară scopului sexualităţii umane (vezi Romani 1:24-32).
[Ea] deformează relaţiile de dragoste dintre oameni şi îi împiedică să primească binecuvântările
ce pot fi găsite în viaţa de familie şi în rânduielile Evangheliei necesare salvării” (Fideli credinţei:
referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 31).

„Poziţia Bisericii, din punct de vedere doctrinal, este clară: activitatea sexuală trebuie să aibă loc
doar între un bărbat şi o femeie care sunt căsătoriţi. Totuşi, aceasta nu trebuie, niciodată, să fie
un motiv pentru a fi lipsiţi de blândeţe. Isus Hristos, pe care noi Îl urmăm, a condamnat fără
echivoc imoralitatea sexuală, dar niciodată nu a fost nemilos. Scopul Său a fost întotdeauna să
ajute persoanele, niciodată să le critice …

Biserica face deosebire între atracţia şi comportamentul faţă de persoane de acelaşi sex. În timp
ce a avea sentimente sau înclinaţii către persoane de acelaşi sex nu este un păcat în sine,
comportamentul homosexual vine în conflict cu «principiul doctrinar, bazat pe scripturile sfinte…
conform căruia căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este esenţială pentru planul Creatorului cu
privire la destinul etern al copiilor Săi» [„Declaraţia Primei Preşedinţii cu privire la căsătoria între
persoane de acelaşi sex”]”(„Same-Sex Attraction”, topics.lds.org).

De ce este important pentru noi să înţelegem învăţăturile profeţilor şi apostolilor
Domnului cu privire la comportamentul lesbian şi homosexual?
____________________

În Romani 2:1-3:8 Pavel a propovăduit faptul că oamenii vor fi judecaţi după
lucrările lor şi a arătat că neprihănirea iudeilor a venit din cauză că ei au trăit
conform legii lui Moise pe dinafară şi nu pe dinăuntru.

Citiţi Romani 3:9-12, 23 şi căutaţi cine este cel afectat de păcat, după spusele
lui Pavel.

Marcaţi în versetul 23 efectul păcatelor asupra noastră.

Un adevăr pe care îl învăţăm din aceste versete este acela că toţi oamenii
răspunzători păcătuiesc şi au nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Cum ne ajută
acest adevăr să înţelegem mai bine de ce avem nevoie de Isus Hristos?
____________________

În timp ce continuaţi să studiaţi Romani 3, căutaţi adevăruri propovăduite de Pavel
care ne dau speranţă referitor la starea noastră păcătoasă.

Romani 3:24-31
Toată omenirea poate fi justificată prin acceptarea cu credinţă a ispăşirii lui Hristos.
După ce a explicat că noi toţi păcătuim şi, astfel, suntem condamnaţi înaintea lui
Dumnezeu pentru că El nu acceptă păcatul, în Romani 3:24-31, apostolul Pavel a
propovăduit modul în care această condiţie poate fi depăşită prin credinţă în
ispăşirea lui Isus Hristos. Pentru a înţelege aceste versete, cursanţii vor trebui să
înţeleagă ce înseamnă următorilor termeni: socotit neprihănit înseamnă a fi justificat
sau iertat de pedeapsa pentru păcat şi declarat fără vină, har înseamnă ajutorul sau
tăria divină date prin milostenia şi dragostea lui Dumnezeu şi împăcare înseamnă
ispăşire.
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Citiţi Romani 3:24-26, înlocuind definiţiile date mai sus. Puteţi marca, în Romani
3:24, în ce mod suntem noi socotiţi neprihăniţi sau declaraţi demni pentru a fi în
prezenţa lui Dumnezeu.

Traducerea lui Joseph Smith a versetului Romani 3:24 schimbă cuvintele fără plată
cu doar (vezi Traducerea Bibiliei de Joseph Smith, în limba engleză, Romani 3:24).
Cu toate că faptele noastre bune ne ajută să ne demonstrăm credinţa în Isus
Hristos, nu putem câştiga sau merita salvarea prin acele fapte, pentru că, după cum
a propovăduit Pavel în Romani 3:23, noi toţi am păcătuit şi, prin urmare, nu reuşim
să ne salvăm. Numai prin harul lui Dumnezeu – tăria Sa divină şi puterea Sa
sporită care ne întăreşte – noi suntem salvaţi.

Observaţi în Romani 3:25-26 că cei care cred şi au credinţă în Isus Hristos sunt
îndreptăţiţi sau justificaţi să primească iertare prin harul lui Dumnezeu. Amintiţi-vă
că termenii crezuri şi credinţă înseamnă acceptarea completă a lui Isus Hristos, care
conduce o persoană să devină membră a Bisericii Sale cu dorinţa de a ţine
poruncile Sale şi a fi supusă rânduielilor Evangheliei. Din aceste versete, putem
învăţa următoarele adevăruri: Acceptând cu credinţă ispăşirea lui Isus Hristos,
toţi oamenii pot fi socotiţi neprihăniţi şi pot primi salvarea.

Meditaţi la faptul că aveţi nevoie de un Salvator, Isus Hristos, pentru a primi
salvarea. Scrieţi câteva moduri prin care puteţi dovedi că acceptaţi cu credinţă
ispăşirea Salvatorului: ____________________

Puteţi să vă împărtăşiţi sentimentele şi mărturia despre Isus Hristos şi ispăşirea Sa
unei persoane căreia i-ar putea fi de folos s-o audă.

În Romani 3:27-31 Pavel a subliniat din nou faptul că atât iudeii, cât şi neamurile
sunt socotiţi neprihăniţi sau justificaţi prin credinţă în Isus Hristos. Întorcându-se la
Isus Hristos prin credinţă, ei îndeplinesc sau „întăresc legea” lui Moise(Romani
3:31), care era îndreptată spre Hristos.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Romani 1-3 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 20: ZIUA 4

Romani 4-7
Introducere
Pavel a explicat modul în care Avraam a fost socotit neprihănit prin har. Apoi, el a
descris binecuvântările primite de cei care sunt socotiţi neprihăniţi şi a propovăduit
că botezul simbolizează faptul de a muri faţă de păcat şi de a învia în Hristos.

Romani 4-5
Pavel explică modul în care Avraam a fost socotit neprihănit sau justificat prin har.
Imaginaţi-vă că muriţi de sete într-un deşert şi că există o sticlă cu apă pe vârful
unui deal din apropiere. Care dintre următoarele opţiuni vă va salva?

A. Credinţa voastră că apa vă poate salva.

B. Efortul vostru de a ajunge la apă şi a bea.

C. Apa.

Această situaţie ne poate ajuta să înţelegem învăţăturile lui Pavel din Romani 4-7 cu
privire la modul în care credinţa, faptele şi harul au legătură cu doctrina neprihănirii
prin credinţă.

Noi am învăţat în Romani 1-3 că a fi socotit neprihănit sau justificat înseamnă a fi
iertat de pedeapsa pentru păcat şi a fi făcut desăvârşit prin ispăşirea lui Isus Hristos
(vezi D&L 76:69).

Unii dintre sfinţii iudei din Roma accentuau în mod exagerat importanţa eforturilor
proprii şi a legii lui Moise referitoare la faptul de a fi socotiţi neprihăniţi. Cum ar
putea unii oameni, astăzi, să înțeleagă și ei în mod greşit neprihănirea?

Care dintre cele trei opţiuni din situaţia descrisă poate reprezenta ideea că noi
putem fi salvaţi prin faptele noastre? ____

Pavel a încercat să corecteze această neînţelegere amintind iudeilor despre Avraam,
patriarhul din vechime, pe care mulţi iudei l-au considerat ca fiind socotit
neprihănit.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Romani 4:2-5 clarifică de ce Avraam a fost
justificat şi socotit neprihănit: „Căci dacă Avraam ar fi fost justificat prin legea
faptelor, el s-ar slăvi în el însuşi, nu în Dumnezeu. Căci ce spune scriptura? Avraam
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a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Dacă cineva
ar fi justificat prin legea faptelor, răsplata ar fi oferită din datorie, nu prin har. Dar
celui căruia nu caută să fie justificat prin legea faptelor, ci crede în Cel care nu-i
justifică pe cei necredincioşi, credinţa îi este considerată neprihănire”.

Prin ce nu a fost socotit neprihănit Avraam? ____________________

Amintiţi-vă că Pavel a propovăduit că „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui
Dumnezeu” (Romani 3:23). Chiar dacă noi, în final, ne-am supune în mod perfect
poruncilor, păcatele şi greşelile noastre încă ne-ar descalifica de la a fi socotiţi
neprihăniţi prin legea faptelor. Cu alte cuvinte, pentru a fi socotiţi neprihăniţi prin
legea faptelor ni se va cere să nu mai păcătuim niciodată sau chiar să nu încălcăm
niciuna dintre legile lui Dumnezeu chiar fără bună ştiinţă.

Din Romani 4:6-15, noi învăţăm că descendenţa şi supunerea faţă de legea lui
Moise nu au puterea să cureţe păcatul.

Citiţi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Romani 4:16, şi căutaţi o explicaţie mult
mai completă despre modul în care suntem socotiţi neprihăniţi sau justificaţi.

O doctrină pe care putem să o învăţăm din Romani 4:16 este aceea că noi suntem
socotiţi neprihăniţi sau îndreptăţiţi prin credinţă şi fapte datorită harului.
(Puteţi scrie această doctrină în scripturile voastre, lângă Romani 4:16.)

Amintiţi-vă că harul se referă la binecuvântările, mila, ajutorul şi puterea
disponibile pentru noi datorită ispăşirii lui Isus Hristos. Faceţi referire la scenariul
de la începutul lecţiei. Care dintre cele trei opţiuni ar putea reprezenta ispăşirea lui
Isus Hristos şi harul lui Dumnezeu? ____

Care opţiune ar putea reprezenta credinţa noastră în El? ____

Dacă aţi fi în acea situaţie, aţi putea fi salvaţi prin credinţa şi eforturile voastre dacă
nu ar fi apă pe vârful dealului? În ce fel se aseamănă apa din acest scenariu cu
ispăşirea lui Isus Hristos şi harul lui Dumnezeu?

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie, ne-a învăţat:

„Salvarea nu poate fi obţinută doar prin intermediul supunerii; ea se obţine prin
intermediul sângelui Fiului lui Dumnezeu [vezi Faptele apostolilor 20:28] …

Harul este un dar de la Dumnezeu şi dorinţa noastră de a fi supuşi fiecărei
porunci a lui Dumnezeu reprezintă întinderea mâinii noastre muritoare pentru a
primi acest dar sacru de la Tatăl nostru Ceresc“ („Darul harului”, Ensign sau
Liahona, mai 2015, p. 109-110).

Observaţi că, deşi scenariul legat de nevoia de apă în deşert ne ajută să înţelegem
modul în care credinţa, faptele şi harul contribuie la neprihănirea sau justificarea
noastră, el nu ilustrează toate modurile prin care putem primi harul Salvatorului.
Isus Hristos nu numai că ne oferă apa salvatoare care reprezintă harul lui
Dumnezeu, care ne justifică şi ne curăţă de păcat; El şi face posibil să avem credinţa
şi tăria de care avem nevoie pentru a obţine această apă sau de a avea acces la harul
lui Dumnezeu. Noi putem fi binecuvântaţi prin harul Său, înainte să dăm dovadă
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de credinţă în Isus Hristos şi să înfăptuim fapte bune, cât şi în timpul acestui proces
şi după el.

Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat: „Puterea ispăşirii face posibilă pocăinţa şi face ca deznădejdea cauzată
de păcat să dispară; de asemenea, ne întăreşte pentru a vedea bunătatea, a face
lucruri bune şi a deveni mai buni în moduri pe care nu am fi putut niciodată să le
recunoaştem sau să le realizăm cu abilităţile noastre limitate din viaţa muritoare”
(„De aceea, şi-au alungat frica”, Ensign sau Liahona, mai 2015, p. 47).

Cum ne ajută ispăşirea şi harul lui Dumnezeu să dăm dovadă de credinţă în Isus
Hristos şi să facem fapte bune? ____________________

Pentru a ne arăta credinţa în Hristos şi a fi socotiţi neprihăniţi prin harul lui
Dumnezeu noi trebuie să ne pocăim de păcatele noastre, să ne supunem poruncilor
şi să primim rânduielile Evangheliei necesare salvării (vezi Moroni 10:32-33).

1. Imaginaţi-vă că doi dintre prietenii voştri se ceartă cu privire la
modul în care putem fi „salvaţi”. Un prieten spune că tot ceea ce

trebuie să facem pentru a fi salvaţi este să ne exprimăm credinţa în Isus Hristos.
Celălalt prieten insistă că supunerea noastră faţă de porunci este ceea ce ne
salvează. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi cum veţi explica
prietenilor voştri relaţia dintre credinţă, fapte şi har.

Conform celor relatate în Romani 5, Pavel a propovăduit despre pacea pe care o
primesc cei care intră în starea de har prin credinţă în Isus Hristos (vezi versetele
1-2). Apoi, el a explicat că harul care ne este disponibil datorită ispăşirii lui Hristos
este mai mult decât suficient pentru a birui efectele căderii.

Romani 6-7
Pavel ne învaţă cum să devenim liberi de păcat şi să primim viaţă eternă
Imaginaţi-vă că prietenul vostru intenţionează ca, în cele din urmă, să slujească în
misiune dar, în prezent, face alegeri care nu sunt în armonie cu standardele
Domnului. Atunci când vă exprimaţi îngrijorarea cu privire la comportamentul
prietenului vostru, el spune: „Nu este mare lucru. Datorită ispăşirii, mă pot pocăi
întotdeauna înainte de a pleca în misiune”.

Gândiţi-vă cum i-aţi răspunde prietenului vostru. În timp ce studiaţi Romani 6,
căutaţi motivul pentru care atitudinea sa denotă o mare neînţelegere a doctrinei
harului.

Citiţi Romani 6:1-6, 11-12 şi căutaţi modul în care învăţăturile lui Pavel pot corecta
gândirea prietenului vostru.

Explicaţi cu propriile voastre cuvinte cum îl pot ajuta învăţăturile lui Pavel pe
prietenul vostru. ____________________

Ce credeţi că înseamnă a „[muri] faţă de păcat” (Romani 6:2) şi „prin botezul în
moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El” (Romani 6:4)?
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Un adevăr pe care-l putem învăţa din aceste versete este faptul că botezul prin
scufundare poate simboliza moartea noastră faţă de păcat şi înnoirea vieţii
noastre spirituale.

Noua viaţă spirituală pe care o începem atunci când suntem botezaţi include
primirea iertării pentru păcatele noastre şi luarea angajamentului de a ne supune
poruncilor lui Dumnezeu. Cei care încalcă legământul botezului păcătuind în mod
intenţionat, cu gândul de a se pocăi mai târziu, batjocoresc ispăşirea Salvatorului şi
se pun ei înşişi într-o situaţie periculoasă.

Cine plăteşte salariul unui angajat? De ce nu plăteşte un angajator salariile
angajaţilor altcuiva?

Citiţi Romani 6:13 şi identificaţi doi „angajatori” sau stăpâni cărora cineva le poate
sluji şi li se poate supune. În acest verset, expresia daţi în stăpânire înseamnă să vă
oferiţi sau să vă daţi pe voi înşivă, iar mădularele se referă la părţile trupului
şi minţii.

Citiţi Romani 6:14-23 şi căutaţi „plata” (Romani 6:23) sau consecinţele păcatului şi
darul lui Dumnezeu. Scrieţi în următorul tabel ce găsiţi:

Plata păcatului Darurile lui Dumnezeu

Moartea, ca plată a păcatului, se referă la „separarea de Dumnezeu şi de influenţele
Lui” şi înseamnă „a muri în ceea ce priveşte lucrurile ţinând de dreptate” (Ghid
pentru scripturi, „Moarte spirituală”, scriptures.lds.org).

Din Romani 6:16, învăţăm că, dacă cedăm păcatului, vom deveni robii
păcatului. Puteţi scrie acest principiu în scripturile voastre, lângă Romani 6:16.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: În ce mod dacă cedăm unui păcat, ne facem robi ai

păcatului?

Gândiţi-vă la situaţii în care cineva, cedând unui păcat, şi-a pierdut libertatea.

Faceţi referire la lista pe care aţi scris-o sub „Darurile lui Dumnezeu” în tabelul
precedent. Care sunt beneficiile faptului de a sluji în neprihănire faţă de
consecinţele faptului de a păcătui?

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următorul principiu:
Dacă-L ascultăm pe Dumnezeu, putem deveni liberi de păcat şi

putem primi darul vieţii eterne. Apoi, răspundeţi la următoarele întrebări:

a. În ce mod Îl putem asculta pe Dumnezeu?

b. În ce mod v-aţi simţit eliberat de păcat când L-aţi ascultat pe Dumnezeu?

4. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi un ţel referitor la
modul în care-L veţi asculta mai bine pe Dumnezeu, astfel încât să

puteţi primi harul Său în viaţa voastră.
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Conform celor relatate în Romani 7, Pavel a folosit metafora căsătoriei pentru a
propovădui că membrii Bisericii au fost eliberaţi de legea lui Moise şi uniţi cu
Hristos. El a scris, de asemenea, despre lupta dintre „firea pământească” (Romani
7:18) sau dorinţele fizice şi „omul dinăuntru” (Romani 7:22) sau spiritualitate.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Romani 7:24–25, ne oferă cunoştinţe
suplimentare despre mărturia puternică a lui Pavel pe măsură ce este martor al
faptului că firea pământească poate fi învinsă:

„Şi dacă nu supun păcatul care este în mine, ci cu firea slujesc legea păcatului, o,
nenorocitul de mine! cine mă va elibera de trupul acestei morţi?

Astfel, îi mulţumesc lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru, deoarece cu
mintea eu însumi slujesc legea lui Dumnezeu” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
Romani 7:26-27 [Ghid pentru scripturi]).

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Romani 4-7 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 21: ZIUA 1

Romani 8-11
Introducere
Apostolul Pavel a propovăduit despre binecuvântările care rezultă atunci când
renaşti spiritual şi te supui voinţei Tatălui Ceresc. El a propovăduit despre
respingerea de către Israel şi urmaşii săi a legământului pe care Dumnezeu l-a făcut
cu Avraam şi urmaşi săi. Pavel a propovăduit că poporul ales al lui Dumnezeu era
stabilit mai mult în funcţie de credinţa faţă de legăminte decât de descendenţă şi a
propovăduit despre ducerea Evangheliei la neamuri.

Principii de bază privind învăţarea Evangheliei
În timp ce studiaţi scripturile în ordine, voi includeţi multe dintre principiile de bază privind
învăţarea Evangheliei, cum ar fi înţelegerea contextului şi conţinutului scripturilor; identificarea,
înţelegerea şi simţirea adevărului şi importanţei doctrinelor şi a principiilor Evangheliei şi punerea
în practică a doctrinelor şi principiilor. Aceste principii de bază stabilesc un model de urmat
pentru a întipări Evanghelia în mintea şi inima voastră.

Romani 8
Pavel descrie binecuvântările de a fi renăscut spiritual
Cunoaşteţi pe cineva care a moştenit ceva de mare valoare sau importanţă de la
altcineva? De exemplu, uneori, un părinte sau bunic va dărui ceva de mare valoare
copiilor sau nepoţilor lor.

Dacă aţi putea moşteni bunurile cuiva, ale cui bunuri le-aţi alege şi de ce le-aţi
dori? ____________________

Gândiţi-vă la binecuvântările pe care le-aţi primi dacă aţi moşteni toate bunurile pe
care le are Tatăl Ceresc. În timp ce studiaţi Romani 8:1-18, căutaţi ce trebuie să
facem pentru a fi moştenitori ai tuturor bunurilor pe care le are Tatăl Ceresc.

Citiţi Romani 8:1, 5-7,13 şi căutaţi ce a propovăduit Pavel despre faptul de a umbla
„după lucrurile firii pământeşti” sau de a ceda tendinţei de a păcătui şi despre
faptul de a umbla după „lucrurile Duhului”.

În aceste versete, Pavel a propovăduit despre două atitudini opuse: aceea de a
„[umbla] după lucrurile firii pământeşti” şi de a „[umbla] după lucrurile
Duhului”(Romani 8:6). A umbla după lucrurile firii pământeşti înseamnă a fi
preocupat de plăceri fizice, pasiuni şi pofte ale trupului fizic. Ce credeţi că înseamnă
a umbla după lucrurile Duhului? ____________________

Expresia a face să „moară faptele trupului” (Romani 8:13) înseamnă a învinge sau a
scăpa de slăbiciunile, ispitele şi păcatele legate de trupurile noastre muritoare (vezi
Mosia 3:19). Din acest verset, învăţăm că, dacă urmăm influenţa Spiritului,
putem învinge tendinţa de a păcătui.

Citiţi Romani 8:14-17 şi căutaţi modul în care Pavel s-a referit la cei care urmează
Spiritul. Cuvântul fii din versetul 14 înseamnă copii şi include şi fiicele (vezi D&L
25:1).
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Scripturile vorbesc despre noi ca fiind „copii ai lui Dumnezeu” (Romani 8:16) în
mai multe sensuri. Primul, fiecare fiinţă umană este literalmente un copil de spirit
iubit al Tatălui Ceresc. Al doilea, noi suntem născuţi din nou în calitate de copii ai
lui Dumnezeu printr-o relaţie stabilită prin legământ cu Isus Hristos când ne
pocăim, suntem botezaţi şi primim Duhul Sfânt.

Înfierea era un lucru obişnuit în lumea romană şi a fost un concept cunoscut
cititorilor lui Pavel. O persoană care înfia în mod legal pe cineva îi conferea acelei
persoane toate drepturile şi privilegiile pe care le-ar fi avut un copil biologic. De
aceea, când primim un «duh de înfiere» (Romani 8:15) prin intrarea în legământul
Evangheliei, noi devenim copiii lui Dumnezeu şi «împreună moştenitori cu
Hristos» (Romani 8:17).

În Cartea lui Mormon, regele Beniamin a propovăduit, de asemenea, modul în care
putem deveni „copii ai lui Hristos” (veziMosia 5:5-10).

Preşedintele Joseph Fielding Smith ne-a învăţat că Isus Hristos „devine Tatăl
nostru deoarece… El ne oferă viaţă, viaţă eternă, prin ispăşirea pe care a
înfăptuit-o pentru noi”. El a explicat: „Noi devenim copii, fii şi fiice ale lui Isus
Hristos, prin legămintele noastre de a fi supuşi Lui” (Doctrines of Salvation,
compilaţie realizată de Bruce R. McConkie, 3 volume [1954-1956], 1:29).

Citiţi, din nou, Romani 8:17. (Moştenitor cu altcineva este o persoană care primeşte
o moştenire egală cu alţi moştenitori.)

Dacă noi suntem deja copii ai lui Dumnezeu Tatăl, de ce nu primim în mod
automat o moştenire egală cu cea a lui Isus Hristos? De ce este necesar să devenim
fii şi fiice ale lui Isus Hristos?

Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a explicat:
Noi suntem cu toţii moştenitori ai părinţilor noştri cereşti. «Suntem copii ai lui
Dumnezeu», ne-a învăţat apostolul Pavel, «şi, dacă suntem copii, suntem şi
moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos»
(Romani 8:16-17). Aceasta înseamnă, aşa cum ni se spune în Noul Testament, că
suntem „moştenitori ai vieţii veşnice”(Tit 3:7) şi că, dacă venim la Tatăl, noi vom

„moşteni aceste lucruri” (Apocalipsa 21:7) − tot ceea ce are El − concept pe care mintea noastră
de oameni muritori cu greu îl poate înţelege. Însă putem, cel puţin, să înţelegem că împlinirea
acestui destin suprem în eternitate este posibilă numai dacă Îl urmăm pe Salvatorul nostru, Isus
Hristos, care ne-a învăţat că „nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6)” („Ucenici ai
lui Hristos”, Liahona, mai 2013, p. 98).

Bazându-ne pe propria noastră demnitate, noi n-am primi nimic, deoarece toţi am
păcătuit şi suntem lipsiţi de slava lui Dumnezeu (vezi Romani 3:23). Cu toate
acestea, când suntem înfiaţi de Isus Hristos, imperfecţiunile noastre sunt înlăturate
prin viaţa Sa şi ispăşirea Sa perfecte. Astfel, prin legămintele noastre şi supunerea
faţă de Isus Hristos, noi devenim moştenitori împreună cu Isus Hristos şi „suferim
împreună cu [Isus Hristos]” (Romani 8:17). Aceasta nu înseamnă că noi suferim la
fel ca Salvatorul ca parte a sacrificiului Său ispăşitor. Ci suferim cu El urmându-L şi
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sacrificând lucrurile lumeşti, supunându-ne poruncilor şi îndurând cu credinţă
opoziţia.

Din Romani 8:14-18, învăţăm că, dacă suntem copii de legământ credincioşi ai
lui Dumnezeu, noi putem deveni moştenitori împreună cu Isus Hristos a tot
ce are Tatăl Ceresc.

1. Faceţi un tabel cu trei coloane în jurnalul pentru studiul scripturilor
şi denumiţi prima coloanăCerinţe, coloana din mijloc Opoziţie şi a

treia coloană Moştenire. După aceea, completaţi următoarele:

a. În coloana „Cerinţe”, enumeraţi patru sau cinci porunci sau standarde
concrete conform cărora trebuie să trăim pentru a fi consideraţi copii de
legământ credincioşi ai lui Dumnezeu.

b. În coloana „Opoziţie”, enumeraţi unele exemple de opoziţie cu care ne-am
putea confrunta în timp ce ne străduim să trăim astfel, încât să fim
consideraţi copii de legământ credincioşi ai lui Dumnezeu.

c. În coloana „Moştenire”, enumeraţi câteva binecuvântări pe care le putem
moşteni de la Tatăl Ceresc dacă ne străduim să trăim aşa cum trăiesc copiii
de legământ credincioşi ai Săi.

Uitaţi-vă la ceea ce aţi scris în jurnalul pentru studiul scripturilor şi comparaţi
binecuvântările primite atunci când suntem moştenitori împreună cu Hristos cu
cerinţele pe care trebuie să le îndepliniţi şi opoziţia cu care vă puteţi confrunta. Ce
aţi spune cuiva care ar întreba dacă merită să fim credincioşi în ţinerea poruncilor
Domnului?

Citiţi Romani 8:18 şi căutaţi ce a spus Pavel despre felul în care se compară ceea ce
sacrificăm cu ceea ce primim de la Tatăl Ceresc ca moştenire.

Romani 8:19-30 consemnează că Pavel a propovăduit că Spiritul ne ajută în
slăbiciunile noastre şi că Isus Hristos a fost chemat în viaţa premuritoare să fie
Salvatorul copiilor lui Dumnezeu. (În Romani 8:29-30, cuvintele i-a hotărât mai
dinainte înseamnă i-a prerânduit sau chemat. Veţi studia mai mult despre
învăţăturile apostolului Pavel cu privire la prerânduire în epistola sa către Efeseni.)

Citiţi Romani 8:28, 31-39 şi căutaţi adevăruri propovăduite de Pavel despre
dragostea lui Dumnezeu în raport cu opoziţia, cu provocările şi suferinţele din
timpul vieţii muritoare. Puteţi să marcaţi cuvintele şi expresiile care au însemnătate
pentru voi.

În Traducerea lui Joseph Smith, în limba engleză, în Romani 8:31 este scris: „Dacă
Dumnezeu este pentru noi, cine poate triumfa asupra noastră?” (Traducerea Bibliei
de Joseph Smith, Romani 8:31).

Unele adevăruri pe care le putem identifica în aceste versete includ următoarele:
Dacă Îl iubim pe Dumnezeu, toate lucrurile vor conlucra pentru binele
nostru. Prin Isus Hristos, putem învinge toate încercările şi suferinţele din
timpul vieţii muritoare. Nimic nu ne poate separa de dragostea lui
Dumnezeu, care se manifestă în ispăşirea lui Isus Hristos.

2. Completaţi una sau mai multe dintre următoarele activităţi în
jurnalul pentru studiul scripturilor:
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a. Gândiţi-vă la încercările şi suferinţele pe care le-aţi avut şi, apoi, scrieţi două
declaraţii din Romani 8:28, 31-39 care vă atrag atenţia în mod deosebit şi
explicaţi de ce.

b. Descrieţi cum aţi simţit dragostea lui Dumnezeu în timpul încercărilor
voastre.

c. Scrieţi câteva moduri prin care vă puteţi arăta dragostea faţă de Dumnezeu.
Stabiliţi un ţel pentru a pune în practică ceea ce aţi scris şi aveţi încredere că
toate lucrurile vor conlucra pentru binele vostru.

Romani 9-11
Pavel propovăduieşte despre respingerea legământului lui Dumnezeu de către Israel
şi despre răspândirea Evangheliei printre neamuri
Conform celor arătate în Romani 9-11, apostolul Pavel a folosit termenii Israel şi
israeliţi în loc de iudei. În Vechiul Testament, Dumnezeu a ales descendenţii lui
Iacov sau Israel, pentru a face parte din legământul Său cu Avraam (vezi Romani
9:4-5). Acest legământ a inclus binecuvântări, cum ar fi o ţară, autoritatea preoţiei şi
responsabilitatea de a împărtăşi binecuvântările Evangheliei oamenilor din întreaga
lume, ceea ce face posibilă viaţa eternă.

Citiţi Romani 9:6, 8 şi căutaţi ce a propovăduit Pavel despre membrii casei lui Israel.

Ce credeţi că a vrut să spună Pavel prin expresia „nu toţi cei ce se coboară din
Israel, sunt Israel” (Romani 9:6)?

Unii iudei nu au înţeles faptul că nu toţi oamenii născuţi în casa lui Israel erau
demni să facă parte din legământul lui Dumnezeu cu Israel. Ei au crezut în mod
eronat că descendenţa lor le asigura, automat, binecuvântările legământului.

Citiţi Romani 10:8-13 şi căutaţi modul prin care oricine, israelit sau nu, poate
deveni parte din poporul de legământ al lui Dumnezeu.

În aceste versete, cuvântul din limba greacă tradus prin a mărturisi înseamnă o
recunoaştere în mod deschis a acceptării sau a legământului iar cuvântul din limba
greacă tradus prin crezi înseamnă devotament plin de încredere. Această încredere
profundă în Salvator conduce oamenii spre o recunoaştere deschisă a acceptării Lui
în modul stabilit de El. Aceste moduri includ supunerea faţă de poruncile lui
Dumnezeu, pocăinţa şi primirea rânduielilor Evangheliei necesare salvării, care
includ botezul şi darul Duhului Sfânt.

Conform învăţăturilor lui Pavel, dacă Îl acceptăm pe Isus Hristos şi Evanghelia
Sa şi ne supunem lui Isus Hristos şi Evangheliei Sale, putem primi
binecuvântările legământului lui Dumnezeu şi putem fi salvaţi.

3. Unii oameni au folosit Romani 10:9, 13 pentru a pretinde că tot
ceea trebuie să facem pentru a fi salvaţi este să ne mărturisim verbal

credinţa în Isus Hristos. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre
modul în care adevărurile discutate în această lecţie vă pot ajuta să răspundeţi
acestei presupuneri eronate.

În restul versetelor din Romani 10-11, citim că Pavel a propovăduit faptul că
ascultarea cuvântului lui Dumnezeu este esenţială pentru dezvoltarea credinţei în
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Hristos. El a explicat mai mult despre respingerea Evangheliei lui Isus Hristos de
către israeliţi şi a folosit analogia altoirii de ramuri dintr-un măslin sălbatic într-un
măslin cultivat pentru a reprezenta înfierea neamurilor în casa lui Israel (vezi Iacov
5). De asemenea, el a propovăduit că Evanghelia va fi din nou predicată iudeilor.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Romani 8-11 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 21: ZIUA 2

Romani 12-16
Introducere
Pavel îi învaţă pe membrii Bisericii din Roma să aducă trupurile lor ca jertfă vie lui
Dumnezeu şi să se supună poruncilor lui Dumnezeu. De asemenea, Pavel îi învaţă
pe sfinţi cum să promoveze pacea atunci când apar neînțelegeri din cauza
preferinţelor personale. La încheierea acestei epistole, Pavel i-a avertizat pe sfinţi cu
privire la cei care caută să înşele.

Romani 12-13
Pavel îi sfătuieşte pe sfinţi să aducă trupurile lor ca jertfă vie lui Dumnezeu şi să se
supună poruncilor lui Dumnezeu
Observaţi forma lichidului din primul
pahar. Cum s-ar schimba forma
lichidului dacă l-aţi turna din primul
pahar în al doilea pahar? Cum s-ar
schimba forma lui dacă îl turnaţi în al
treilea pahar?

Imaginaţi-vă că lichidul reprezintă o
persoană şi recipientele reprezintă
diferite crezuri şi practici lumeşti. Care sunt pericolele care pot veni dacă ne
conformăm, în permanenţă, crezurilor şi practicilor lumeşti?
____________________

Citiţi Romani 12:1–2 şi căutaţi ce i-a îndemnat Pavel pe membrii Bisericii din Roma
să facă?

Sfătuindu-i pe membrii Bisericii să-şi „[aducă] trupurile… ca o jertfă vie… lui
Dumnezeu” (Romani 12:1), Pavel a făcut o comparaţie cu practica din timpul
Vechiului Testament de a aduce animale la altarul templului pentru a le sacrifica.
Acele animale erau jertfe dedicate lui Dumnezeu. De aceea, Pavel a propovăduit
faptul că membrii Bisericii trebuie să-şi dedice vieţile – trupurile lor fizice, dorinţele,
alegerile, faptele, bunurile şi timpul – lui Dumnezeu. Aceasta se poate face
renunţând la dorinţe păcătoase şi supunându-ne poruncilor lui Dumnezeu.

Din sfatul lui Pavel din Romani 12:1-2, învăţăm că Dumnezeu aşteaptă să-I
dedicăm vieţile noastre şi să ne abţinem de la a ne conforma cerinţelor lumii.
Puteţi scrie acest adevăr în scripturile voastre.

1. În versetele din Romani 12-13, Pavel a predat membrilor Bisericii
multe principii care aveau să-i ajute să-şi dedice vieţile lui

Dumnezeu şi să se abţină de la a se conforma lumii. Pentru a vă ajuta să
înţelegeţi aceste principii faceţi un tabel cu trei coloane în jurnalul vostru pentru
studiul scripturilor. Scrieţi una dintre următoarele referinţe scripturale în partea
de sus a fiecărei coloanei: Romani 12:9-16; Romani 12:17-21; Romani 13:8-13.
Apoi, completaţi următoarele sarcini:
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a. citiţi fiecare fragment scriptural şi scrieţi, apoi, una sau mai multe învăţături
din fiecare fragment în coloana corespunzătoare;

b. descrieţi în ce mod faptul de a trăi conform uneia dintre învăţăturile
identificate vă poate ajuta să vă dedicaţi viaţa lui Dumnezeu şi să vă abţineţi
de la a vă conforma lumii.

Citiţi Romani 13:14 şi căutaţi ce i-a îndemnat Pavel pe sfinţi să facă.

Expresia „îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos” înseamnă să devenim asemănători
Salvatorului în atitudinile şi faptele noastre. Gândiţi-vă cum vă pot ajuta
învăţăturile pe care le-aţi studiat până la acest moment în Romani 12-13 să deveniţi
asemănători lui Isus Hristos.

Romani 13:14 ne ajută să înţelegem faptul că, dacă ne dedicăm vieţile lui
Dumnezeu şi ne abţinem de la a ne conforma tendinţelor lumii, putem
deveni mai asemănători lui Isus Hristos.

2. Salvatorul este un exemplu de dedicare a propriei vieţi lui
Dumnezeu şi de abţinere de la a se conforma cerinţelor lumii.

Gândiţi-vă la o persoană pe care o cunoaşteţi care se străduieşte să facă acest
lucru. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor scrieţi despre persoana la
care vă gândiţi şi despre ce face ea pentru a arăta faptul că-şi dedică viaţa lui
Dumnezeu şi se abţine de la a se conforma cerinţelor lumii. Explicaţi modul în
care această persoană a devenit, drept urmare, mai asemănătoare Salvatorului.

Pe o foaie de hârtie separată, scrieţi un mod prin care puteţi să vă dedicaţi viaţa pe
deplin lui Dumnezeu şi să vă abţineţi de la a vă conforma cerinţelor lumii. Puneţi
hârtia într-un loc care ea să vă amintească de ţelul vostru.

Romani 14:1-15:3
Pavel sfătuieşte membrii Bisericii să evite conflictele declanșate de preferinţe
personale
Este acceptabil ca un sfânt din zilele din urmă să (1) urmeze un regim vegetarian?
(2) mănânce ciocolată? (3) poarte pantaloni scurţi în public? (4) folosească
tehnologia în zilele de sabat? (5) participe la celebrarea unor sărbători din cadrul
altor tradiţii religioase sau culturale?

Răspunsul la fiecare dintre aceste întrebări este da. În timp ce unele
comportamente sunt în mod clar impuse sau interzise prin porunci de la Domnul,
altele sunt lăsate la alegerea sau discreţia fiecărui membru al Bisericii. Aceste
aspecte pot include unele alegeri în domenii cum ar fi distracţie, vestimentaţie,
dietă, respectarea zilei de sabat şi reguli impuse de părinţi. Domnul ne-a dat
porunci şi standarde pentru a ne îndruma alegerile în unele dintre aceste probleme,
cum ar fi purtarea pantalonilor scurţi care sunt decenţi, dar unele decizii sunt lăsate
la discreţia persoanelor. Uneori, membrii îşi pot întemeia deciziile referitoare la
asemenea aspecte pe inspiraţia pe care o au în situaţiile sau nevoile concrete.

În timp ce studiaţi Romani 14:1-15:3, căutaţi adevăruri pe care le-a predat Pavel
despre modul în care trebuie să rezolvăm problemele de preferinţe personale în
Biserică.
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Din Romani 14:1-5 învăţăm că una dintre problemele legate de preferinţa personală
cu care se confruntau membrii Bisericii în zilele lui Pavel era cea a dietei personale.
Unele persoane nu acordau atenţie restricţiilor privind dieta. Altele se fereau de
carne şi mâncau numai legume (vezi Romani 14:2). Pe lângă aceasta, unii membri
ai Bisericii alegeau să respecte obiceiurile, practicile şi sărbătorile iudeilor.

Ce probleme credeţi că au apărut în cadrul Bisericii când membrii au luat hotărâri
personale diferite cu privire la aceste aspecte?

Citiţi Romani 14:3 şi căutaţi sfatul dat de Pavel membrilor Bisericii care aveau
preferinţe personale diferite.

De ce credeţi că unii membri ai Bisericii ar putea dispreţui sau desconsidera şi
judeca alţi membri ale căror alegeri diferă de cele ale lor?

Citiţi Romani 14:10-13, 15, 21 şi căutaţi ce i-a învăţat Pavel pe membrii Bisericii să
facă în cazul preferinţelor personale.

Un adevăr pe care-l putem învăţa din ceea ce ne-a învăţat Pavel în Romani 14:13
este acela că, în aspecte în care nu ni s-au dat porunci concrete, trebuie să ne
abţinem de la a judeca alegerile altora.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: De ce este o problemă atunci când membrii Bisericii

dispreţuiesc sau condamnă alţi membri ai Bisericii care fac alegeri diferite în
situaţii în care nicio poruncă nu impune sau nu interzice un anumit
comportament?

Subliniaţi expresia „să fie o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire” din
versetul 13. Acest lucru se referă la influenţarea unei persoane să se împiedice sau
să nu reuşească din punct de vedere spiritual în eforturile sale de a crede în Isus
Hristos şi de a trăi conform principiilor Evangheliei Sale. De asemenea, observaţi că
în Traducerea Bibliei de Joseph Smith, în Romani 14:15, citim: „Dar dacă faci ca
fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste dacă tu
mănânci! Nu nimici prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos!”

(Pavel i-a sfătuit pe sfinţi să aibă în vedere efectele practicilor lor asupra altora şi să
fie dornici să renunţe la acţiuni care i-ar putea influenţa pe alţii să se împiedice din
punct de vedere spiritual.) Din instrucţiunile date de Pavel, noi învăţăm, de
asemenea, că, în probleme în care nu s-au dat porunci concrete, trebuie să ne
gândim cum îi afectează alegerile noastre pe alţii.

Amintiţi-vă de aspectele legate de preferinţe personale menţionate la începutul
acestei secţiuni. Gândiţi-vă ce ar putea să facă membrii Bisericii în zilele noastre
pentru a urma sfatul lui Pavel în probleme ca acestea. Cum ar putea asemenea
alegeri să „[ducă] la pace” printre membrii Bisericii (vezi Romani 14:19?

Romani 15:4-16:27
Pavel încheie epistola sa către romani
Aproape de încheierea epistolei lui Pavel către Romani, el a propovăduit un adevăr
despre scripturi. Citiţi Romani 15:4 şi căutaţi ce a propovăduit Pavel despre motivul
pentru care au fost scrise scripturile.
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Bazându-vă pe ceea ce aţi citit, completaţi următorul adevăr: Scripturile au fost
scrise pentru ____________________.

4. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor scrieţi despre un
moment în care studiul din scripturi v-a asigurat învăţătură, alinare

sau speranţă.

Explicaţi faptul că Pavel a ilustrat acest adevăr citând câteva scripturi din Vechiul
Testament pentru a-i încredinţa pe sfinţi că munca misionară în rândul neamurilor
era în concordanţă cu planul lui Dumnezeu (vezi Romani 5:9-12).

Versetele care au mai rămas din Romani 15-16 conţin încurajări şi sfaturi
suplimentare către membrii Bisericii din Roma. Acestea au inclus o avertizare
despre cei care provoacă dezbinări, predică doctrine neadevărate şi caută să înşele
pe alţii (vezi Romani 16:17-18).

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Romani 12-16 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la 1 Corinteni
De ce studiem această carte?
Membrii de la începuturile Bisericii care trăiau în Corint s-au confruntat cu multe
probleme care există în lumea de azi, cum ar fi dezbinarea, învăţăturile neadevărate
şi imoralitatea. Din 1 Corinteni aflăm că apostolul Pavel le-a propovăduit acestor
sfinţi cum să promoveze unitatea în Biserică, cum să înveţe lucrurile lui Dumnezeu,
despre rolul trupului fizic ca templu pentru Duhul Sfânt, natura darurilor spirituale,
importanţa de a lua în mod demn din împărtăşanie şi realitatea învierii. Prin studiul
învăţăturilor lui Pavel relatate în 1 Corinteni, puteţi învăţa doctrine şi principii care
vă vor ajuta să trăiţi în mod neprihănit indiferent de lucrurile rele cu care vă puteţi
confrunta.

Cine a scris această carte?
Primul verset din 1 Corinteni indică faptul că ea a fost scrisă de apostolul Pavel şi
un ucenic numit Sosten, care este posibil să fi slujit în calitate de copist al lui Pavel
(vezi 1 Corinteni 1:1). Deşi detaliile privind rolul lui Sosten sunt necunoscute, este
clar că Pavel a fost autorul conţinutului epistolei (vezi 1 Corinteni 16:21-24).

Când şi unde a fost scrisă?
Pavel a scris epistola cunoscută sub numele de 1 Corinteni aproape de sfârşitul
vizitei sale de trei ani la Efes (în timpul celei de-a treia misiuni), care s-a încheiat
probabil între anii 55 şi 56 d.H. (vezi Faptele apostolilor 19:10; 20:31; Ghid pentru
scripturi, „Epistolele lui Pavel”).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Această epistolă a fost scrisă membrilor Bisericii din oraşul Corint. Pavel
propovăduise Evanghelia în Corint timp de aproape doi ani (vezi Faptele apostolilor
18:1-18) şi organizase o ramură a Bisericii (vezi Ghid pentru scripturi, „Epistolele
lui Pavel”). Mai târziu, în timp ce predica în Efes în timpul celei de-a treia călătorii
misionare, Pavel a primit veşti de la membrii Bisericii din Corint. El a scris un
răspuns ramurii (vezi 1 Corinteni 5:9), dar, din nefericire, această epistolă a fost
pierdută şi, de aceea, nu se găseşte în scripturile noastre. Mai târziu, Pavel a primit
o altă înştiinţare de la membrii Bisericii din Corint cu privire la problemele de acolo,
din Biserică (vezi 1 Corinteni 1:11), la care a răspuns scriind o altă epistolă, care a
devenit cunoscută sub numele de 1 Corinteni. Prin urmare, 1 Corinteni este de fapt
a doua scrisoare a lui Pavel către membrii Bisericii din Corint.

În zilele lui Pavel, Corint era capitala provinciei romane Achaia, care cuprindea cea
mai mare parte a Greciei antice de la sud de Macedonia. Fiind un centru comercial
bogat, Corint atrăgea oameni din întregul Imperiu Roman, devenind unul dintre
cele mai deosebite oraşe din regiune. Închinarea la idoli domina cultura religioasă
corinteană, iar în tot oraşul erau numeroase temple şi altare. În timpul slujirii lui
Pavel, corintenii aveau o reputaţie de persoane imorale. De exemplu, se presupune
că prostituţia se practica drept ritual în templul Afroditei.

În această epistolă, Pavel a spus foarte clar că membrilor Bisericii le lipsea unitatea
şi că unele credinţe şi practici păgâne începuseră să influenţeze respectarea
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principiilor şi rânduielilor Evangheliei (vezi 1 Corinteni 1:11; 6:1-8; 10:20-22;
11:18-22). El a scris membrilor Bisericii din Corint pentru a-i ajuta cu privire la
întrebările şi problemele lor şi pentru a întări convertiţii care aveau dificultăţi în a
renunţa la credinţele şi practicile lor anterioare.

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Noul Testament conţine mai multe sfaturi şi învăţături ale lui Pavel către membrii
Bisericii din Corint decât către oricare altă ramură a Bisericii. De fapt, cele două
epistole ale lui Pavel către corinteni reprezintă un sfert dintre toate scrierile
existente ale lui Pavel.

Potrivit celor relatate în 1 Corinteni, Pavel a explicat că Isus Hristos împlinise legea
lui Moise. Pavel a subliniat importanţa „[păzirii] poruncilor lui Dumnezeu” (1
Corinteni 7:19) „sub legea lui Hristos” (1 Corinteni 9:21) pentru a primi
binecuvântările necesare salvării cu ajutorul Evangheliei.

Rezumat
1 Corinteni 1-11. Pavel avertizează împotriva dezbinărilor din cadrul Bisericii şi
subliniază importanţa unităţii în rândul membrilor Bisericii. El avertizează membrii
cu privire la imoralitatea sexuală, îi învaţă că trupul este un templu pentru Spiritul
Sfânt şi încurajează autodisciplina. El răspunde la întrebări precise cu privire la
căsătorie şi slujirea misionară, precum şi la rânduiala împărtăşaniei şi dacă este sau
nu permis să se mănânce carne oferită ca jertfă idolilor păgâni.

1 Corinteni 12-14. Pavel propovăduieşte că noi trebuie să căutăm darurile
Spiritului. El aminteşte sfinţilor corinteni despre importanţa apostolilor, profeţilor şi
învăţătorilor şi despre grija pe care membrii trebuie să o aibă unii pentru alţii. El
subliniază importanţa carităţii ca fiind mai presus de toate celelalte daruri spirituale.

1 Corinteni 15-16. Pavel depune mărturie despre faptul că el se află printre mulţi
alţii care sunt martori ai lui Hristos Cel înviat. El ne învaţă că toată lumea va fi
înviată şi că botezul pentru cei morţi confirmă adevărul învierii care va urma. El
explică faptul că trupurile înviate vor avea grade de glorie diferite, iar victoria lui
Isus Hristos asupra mormântului îndepărtează boldul morţii. El organizează o
strângere de fonduri pentru sfinţii săraci din Ierusalim.

1 CORINTENI
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1 Corinteni 1:2
Introducere
După ce a aflat despre unele dintre problemele cu care se confruntau membrii
Bisericii din Corint, Pavel le-a scris şi i-a îndemnat să elimine cearta şi să devină
uniţi. De asemenea, el a explicat că Dumnezeu îi cheamă pe cei slabi şi umili să
predice Evanghelia Sa şi că lucrurile care sunt de la Dumnezeu pot fi cunoscute şi
înţelese numai prin intermediul Spiritului.

1 Corinteni 1:1-16
Pavel scrie sfinţilor din Corint şi îi îndeamnă să elimine cearta şi să fie uniţi
Gândiţi-vă la o familie, o echipă de sport şi un grup de prieteni.

Ce ar putea duce la dezbinări şi ceartă
în fiecare dintre aceste grupuri?
____________________

Cum pot afecta aceste dezbinări şi
certuri o familie, o echipă sau un grup
de prieteni? ____________________

Gândiţi-vă la modul în care pot afecta
Biserica dezbinările şi certurile
dintre membri.

În timp ce studiaţi 1 Corinteni 1, căutaţi
un adevăr pe care l-a propovăduit Pavel
sfinţilor din Corint despre dezbinări
şi ceartă.

Localizaţi Corintul pe harta următoare:
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În timpul celei de-a doua călătorii misionare, Pavel a călătorit spre oraşul Corint, în
Grecia, loc în care a predicat Evanghelia. Mulţi oameni au fost botezaţi în acea
perioadă (vezi Faptele apostolilor 18:1-18). Mai târziu, în timp ce Pavel propovăduia
în Efes, a aflat că au apărut probleme printre membrii Bisericii din Corint pentru că
unii dintre cei convertiţi reveniseră la credinţa şi practicile idolatre din trecut. Pavel
a scris membrilor Bisericii din Corint pentru a-i întări şi a le aminti de angajamentul
lor de a-I sluji Domnului.

Noi citim în 1 Corinteni 1:1-9 că Pavel le-a spus sfinţilor din Corint că el I-a
mulţumit lui Dumnezeu în numele lor pentru harul pe care îl primiseră prin Isus
Hristos, care îi binecuvântase în toate modurile posibile.

Citiţi 1 Corinteni 1:10-11 şi căutaţi ce i-a îndemnat Pavel pe sfinţii corinteni să facă.

Pentru a identifica un adevăr consemnat în aceste versete, folosiţi următoarele
cuvinte pentru a completa spaţiile libere din următoarea declaraţie: uniţi, aşteaptă,
cearta, eliminăm.

Domnul ____________________ de la noi, ca sfinţi, să fim
____________________ şi să ____________________ dezbinările şi
____________________.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Ce binecuvântări primim noi, ca membri ai Bisericii, când ne străduim să fim
uniţi şi să eliminăm dezbinările şi cearta?

b. Când aţi fost binecuvântat ca urmare a faptului că aţi fost uniţi în familia,
clasa, cvorumul sau ramura voastră?

c. Ce putem face pentru a elimina dezbinările şi cearta în Biserică?
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Conform celor arătate în 1 Corinteni 1:12-16, membrii Bisericii din Corint se
separaseră în grupuri în funcţie de diferitele interpretări ale doctrinei Bisericii şi îşi
susţineau punctele de vedere citând conducători importanţi ai Bisericii.

1 Corinteni 1:17-31
Pavel propovăduieşte sfinţilor că Dumnezeu îi cheamă pe cei slabi să predice
Evanghelia Sa
În timpul lui Pavel, Grecia era sub conducere romană şi mulţi greci trăiau în Corint.
Grecii puneau mare preţ pe ideile filozofice şi înţelepciunea lumească.

Gândiţi-vă de ce cineva care preţuieşte filozofiile lumeşti poate găsi că este greu să
accepte sau să trăiască potrivit principiilor Evangheliei.

În timp ce studiaţi 1 Corinteni 1:17-31, căutaţi un adevăr care vă poate ajuta să
înţelegeţi nebunia de a se baza pe înţelepciunea lumii.

Citiţi 1 Corinteni 1:17-22 şi căutaţi ce a propovăduit Pavel despre înţelepciunea
lumii în comparaţie cu înţelepciunea lui Dumnezeu. Expresiile „înţelepciunea celor
înţelepţi” (1 Corinteni 1:19) şi „înţelepciunea lumii” (1 Corinteni 1:20) se referă la
tradiţiile filozofice eronate din acele zile. De asemenea, poate fi util să ştiţi că Pavel
a folosit cuvântul „crucea” (1 Corinteni 1:17-18) pentru a se referi la viaţa, misiunea
şi ispăşirea lui Isus Hristos.

De ce credeţi că cei necredincioşi considerau mesajul ispăşirii lui Isus Hristos ca
fiind o nebunie? ____________________

Citiţi 1 Corinteni 1:25 şi căutaţi ce a propovăduit Pavel despre înţelepciunea umană
în comparaţie cu înţelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu acţionează în mod
nebunesc şi nici nu are vreo slăbiciune. Pavel a folosit expresiile „nebunia lui
Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii” şi „slăbiciunea lui Dumnezeu este
mai tare decât oamenii” pentru a transmite ideea că înţelepciunea şi puterea
omului sunt nimic în comparaţie cu înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu.

Încercuiţi adevărul care descrie cel mai bine ce a predicat Pavel corintenilor despre
înţelepciunea lui Dumnezeu:

• Înţelepciunea lui Dumnezeu este mai mare decât înţelepciunea umană.

• O persoană este puternică atunci când este înţeleaptă.

• Semnele din cer sunt mai mari decât înţelepciunea grecilor.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Cum credeţi că înţelegerea faptului că înţelepciunea lui

Dumnezeu este mai mare decât înţelepciunea omului poate influenţa modul în
care o persoană căută soluţii pentru problemele sale?

Citiţi 1 Corinteni 1:26-27 şi căutaţi cine sunt cei pe care i-a ales Dumnezeu pentru a
le predica Evanghelia Sa.

Gândiţi-vă de ce Dumnezeu îi alege pe cei pe care oamenii îi consideră nebuni şi
slabi pentru a le propovădui Evanghelia Sa.

UNITATEA 21:  Z IUA 3

434



Citim în 1 Corinteni 1:28-31 că Pavel a propovăduit că Isus Hristos este exemplul
perfect de „înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare” (1 Corinteni 1:30) şi
noi trebuie să ne slăvim ori să ne bucurăm în El.

1 Corinteni 2
Pavel explică modul în care învăţăm lucrurile lui Dumnezeu
Citiţi următoarea relatarea făcută de preşedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul
celor Doisprezece Apostoli, despre o experienţă trăită înainte de a fi chemat
autoritate generală:

„M-am aşezat în avion lângă un ateu convins, care şi-a arătat neîncrederea în
Dumnezeu într-un mod atât de ferm, încât i-am depus acestuia mărturia mea.
«Vă înşelaţi», am spus, «există un Dumnezeu. Eu ştiu, că El trăieşte!»

El a protestat. «Nu ştiţi. Nimeni nu ştie aceasta! Nu puteţi şti lucrul acesta!»
Văzând că nu cedez, ateul, care era avocat, a adresat, probabil, întrebarea
supremă cu privire la mărturie. «Bine», spuse el cu un surâs sarcastic şi

batjocoritor, «spuneţi că ştiţi. Spuneţi-mi cum ştiţi lucrul acesta».

Când am încercat să răspund, cu toate că aveam o educaţie academică avansată, am fost
neputincios în a comunica …

Când am folosit cuvintele Spirit şi mărturie, ateul a răspuns: «Nu ştiu despre ce vorbiţi».
Cuvintele rugăciune, discernământ şi credinţă erau, în egală măsură, lipsite de sens pentru el.
«Vedeţi», mi-a răspuns: «Nu ştiţi cu adevărat. Dacă aţi şti, mi-aţi putea spune cum ştiţi lucrul
acesta».

Am simţit că, poate, mi-am depus mărturia în mod neînţelept şi eram în pierdere pentru că nu
ştiam ce să fac” („The Candle of the Lord”, Ensign, ian. 1983, p. 51).

Dacă aţi fi fost în această situaţie, ce i-aţi fi spus acelui om care nu credea în
Dumnezeu?

În timp ce studiaţi 1 Corinteni 2, căutaţi un adevăr care vă va ajuta să înţelegeţi de
ce acest om nu a putut să înţeleagă cuvintele preşedintelui Packer şi de ce puteţi fi
încrezători în cunoştinţele voastre despre aspectele spirituale.

Citim în 1 Corinteni 2:1-8 faptul că Pavel le-a spus sfinţilor din Corint că el nu a
folosit înţelepciunea umană pentru a-i convinge de adevărul Evangheliei. El a
explicat că a propovăduit prin puterea Spiritului, astfel încât ei să aibă credinţă în
Dumnezeu. De asemenea, Pavel le-a spus că cei care nu sunt credincioşi nu pot
înţelege tainele lui Dumnezeu.

Citiţi 1 Corinteni 2:9-16 şi căutaţi de ce a spus Pavel că unii oameni pot cunoaşte şi
înţelege „lucrurile lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2:10-11), în timp ce alţii nu pot.

Căutaţi Duhul Sfânt
Când Spiritul Sfânt poate confirma adevărul şi importanţa doctrinelor şi principiilor Evangheliei
pe care le învăţaţi, veţi fi mai înclinaţi să le puneţi în practică în viaţa voastră. În timp ce
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identificaţi doctrine şi principii, asociaţi-le cu experienţele personale şi căutaţi confirmarea
Spiritului Sfânt că ele sunt adevărate.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Conform celor relatate în 1 Corinteni 2:9-10, de ce au putut Pavel şi alţi
oameni credincioşi să înţeleagă lucrurile lui Dumnezeu?

b. Potrivit celor relatate în 1 Corinteni 2:14, de ce unii oameni nu pot să
înţeleagă lucrurile lui Dumnezeu?

Din aceste versete învăţăm adevărul următor: Doar cu ajutorul Spiritului putem
să ştim şi să înţelegem lucrurile lui Dumnezeu. Puteţi marca expresiile sau
cuvintele din 1 Corinteni 2:10-14 care ne învaţă acest adevăr.

Preşedintele Packer a încheiat relatarea sa explicând că s-a simţit inspirat să-l
întrebe pe bărbatul care stătea lângă el în avion dacă ştia ce gust are sarea.

„«Sigur că ştiu», a fost răspunsul lui.

«Când aţi gustat-o ultima oară?»

«Tocmai am servit cina în avion».

«Dumneavoastră doar credeţi că ştiţi ce gust are sarea», am spus.

El a insistat: «Ştiu ce gust are sarea, la fel cum ştiu orice altceva» …

«Atunci», am spus, «presupunând că eu nu am gustat niciodată sarea, explicaţi-mi exact ce
gust are» …

Desigur, după câteva încercări, el nu a putut oferi un răspuns. El nu a putut transmite în cuvinte o
experienţă atât de obişnuită ca gustul sării. Mi-am depus încă o dată mărturia şi i-am spus: «Eu
ştiu că există un Dumnezeu. Aţi ridiculizat această mărturie şi aţi spus că, dacă aş şti, aş fi putut
să vă spun exact cum ştiu. Prietene, spiritual vorbind, eu am gustat sarea. Nu pot să vă transmit
în cuvinte modul în care am dobândit această cunoaştere, cum nici dumneavoastră nu puteţi
să-mi spuneţi ce gust are sarea. Dar vă spun din nou, există un Dumnezeu! El trăieşte cu
adevărat! Şi doar pentru că dumneavoastră nu ştiţi, nu încercaţi să-mi spuneţi că nici eu nu ştiu,
deoarece eu o ştiu!»

După ce ne-am despărţit, l-am auzit murmurând: «Nu am nevoie de religia ta ca punct de sprijin!
Nu am nevoie de ea».

După acea experienţă, până în prezent, nu am fost niciodată jenat sau ruşinat că nu puteam
explica doar în cuvinte tot ceea ce ştiu din punct de vedere spiritual” („The Candle of the Lord”,
p. 52).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, completaţi următoarele:

a. Scrieţi câteva dintre lucrurile lui Dumnezeu care pot fi cunoscute ş înţelese
doar prin Spiritul Său.

b. De ce este important ca noi să credem că putem cunoaşte şi înţelege
lucrurile lui Dumnezeu numai prin Spiritul Său?
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Gândiţi-vă la o perioadă în care aţi ajuns să cunoaşteţi şi să înţelegeţi prin Spirit
unul dintre lucrurile lui Dumnezeu pe care le-aţi scris în jurnalul pentru studiul
scripturilor. Gândiţi-vă ce puteţi face pentru a căuta ajutorul Spiritului în timp ce vă
străduiţi să cunoaşteţi şi să înţelegeţi lucrurile lui Dumnezeu.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 21: ZIUA 4

1 Corinteni 3-6
Introducere
Apostolul Pavel a explicat sfinţilor din Corint care este rolul misionarilor în ceea ce
priveşte clădirea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. El i-a învăţat că congregaţiile
lor erau locuri în care Spiritul poate sălăşlui şi i-a îndemnat să nu se gândească la
faptul că unii oameni sunt mai buni decât alţii. Mai mult, Pavel i-a avertizat să nu
permită oamenilor răi să-i influenţeze. De asemenea, el i-a avertizat să evite
filozofiile şi practicile imorale frecvent întâlnite în Corint.

1 Corinteni 3
Pavel explică rolul misionarilor şi al membrilor Bisericii în ceea ce priveşte clădirea
împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ
Imaginaţi-vă că un prieten se înscrie la un curs avansat de matematică, cum ar fi
analiza matematică, dar nu a urmat în prealabil alte cursuri, cum ar fi algebra
de bază.

Gândiţi-vă la cât de mult succes ar avea prietenul vostru la cursul avansat de
matematică. De ce este necesar să înţelegem ideile de bază ale unui subiect înainte
de a putea stăpâni noţiuni mai avansate?

Citiţi 1 Corinteni 3:1-3 şi căutaţi analogia folosită de apostolul Pavel pentru a arăta
sfinţilor din Corint că încă nu erau pregătiţi pentru mai multe adevăruri avansate
ale Evangheliei. Puteţi marca cuvântul lapte şi expresia bucate tari din 1 Corinteni
3:2.

Ce sugerează expresia „prunci în Hristos”, din 1 Corinteni 3:1, referitor la
maturitatea spirituală a Sfinţilor corinteni? ____________________

Amintiţi-vă că sfinţii din Corint nu au fost uniţi şi că unii dintre ei includeau
credinţele şi practicile păgâne (nedumnezeieşti) în respectarea Evangheliei. De
asemenea, ei s-au împărţit în grupuri în funcţie de diferitele interpretări ale
doctrinei Bisericii şi îşi sprijineau punctele de vedere citându-i pe conducătorii
proeminenţi remarcabili ai Bisericii (vezi 1 Corinteni 1:10-16; 3:4).

Citiţi 1 Corinteni 3:5-8 şi căutaţi metafora folosită de apostolul Pavel pentru a-i
ajuta pe sfinţi să înţeleagă rolul misionarilor care au adus Evanghelia în Corint.

1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, desenaţi o imagine a
metaforei folosite de Pavel şi scrieţi ce credeţi că a încercat Pavel să-i

înveţe pe sfinţii corinteni cu ajutorul acestei metafore.

Observaţi, în 1 Corinteni 3:6-7, cine este cel care produce schimbările în inimile
oamenilor care duc la convertire. Din aceste versete învăţăm că, în timp ce putem
ajuta alte persoane să înveţe despre Evanghelia lui Isus Hristos, oamenii sunt
convertiţi prin puterea Duhului Sfânt.

Gândiţi-vă de ce este important să înţelegem că puterea lui Dumnezeu este cea
care converteşte şi nu propriile noastre puteri?
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În 1 Corinteni 3:9-23, aflăm că Pavel i-a îndemnat pe sfinţii din Corint să-şi
clădească credinţa pe temelia lui Isus Hristos şi să permită Spiritului să sălăşluiască
în Biserică. De asemenea, Pavel i-a sfătuit pe sfinţi să nu depindă de înţelepciunea
lumii deoarece este o „nebunie” (1 Corinteni 3:19) în comparaţie cu înţelepciunea
lui Dumnezeu.

1 Corinteni 4
Pavel spune sfinţilor din Corint să nu presupună că unii oameni sunt mai buni
decât alţii.
Având în vedere sfatul apostolului Pavel, consemnat în 1 Corinteni 4:1-3, se pare că
unii membri ai Bisericii din Corint au criticat eficienţa lui Pavel ca misionar şi
conducător în Biserică. Este posibil să fi pus sub semnul întrebării judecata lui sau
au crezut că altcineva ar fi putut face o treabă mai bună.

Conform celor relatate în 1 Corinteni 4:3-5, Pavel a propovăduit că Domnul va fi
judecătorul său şi va „scoate la lumină lucrurile ascunse” şi va „descoperi gândurile
inimilor” (1 Corinteni 4:5). Din acest verset putem învăţa că, în pofida judecăţii
altora, Domnul ne va judeca în mod corect pentru că El ştie toate lucrurile,
inclusiv gândurile şi intenţiile inimilor noastre.

Din 1 Corinteni 4:6-21 aflăm că Pavel le-a spus sfinţilor din Corint să nu fie mândri
de unul dintre conducătorii Bisericii în detrimentul altuia. De asemenea, le-a spus
că apostolii lui Isus Hristos sunt chemaţi pentru a suferi din pricina ticăloşiei acestei
lumi. Lumea îi judecă pe apostoli şi pe alţi conducători ai Bisericii ca fiind „nebuni”
(1 Corinteni 4:10) deoarece caută să-L urmeze pe Hristos. Apoi, Pavel a
propovăduit că împărăţia lui Dumnezeu este condusă de puterea lui Dumnezeu
prin aceia care deţin cheile preoţiei.

1 Corinteni 5
Pavel îi avertizează pe sfinţi să nu se asocieze cu cei care, cu bună ştiinţă, aleg să
păcătuiască
Imaginaţi-vă că aveţi un bol cu fructe proaspete şi un fruct putred.

Ce se va întâmpla dacă lăsaţi fructul
putred să rămână în bol cu celelalte
fructe? ____________________

Ce pot reprezenta fructele putrede în
vieţile noastre? ____________________

Pe măsură ce studiaţi 1 Corinteni 5,
căutaţi adevăruri care vă pot ajuta să
răspundeţi mai bine când vă confruntați
cu influenţe rele în vieţile voastre.

Citiţi 1 Corinteni 5:1-2 şi căutaţi un
păcat împotriva căruia sfinţii corinteni
nu au luat nicio măsură disciplinară.
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Preacurvia se referă la orice relaţie sexuală în afara căsătoriei. Se pare că unul dintre
membrii Bisericii din Corint păcătuise sexual cu mama sa vitregă.)

Expresia „dat afară din mijlocul vostru” din 1 Corinteni 5:2 înseamnă că păcătosul
trebuie excomunicat din Biserică. Înainte de excomunicare sau de orice altă măsură
disciplinară care urmează să fie luată, conducătorii Bisericii se gândesc cu atenţie la
mulţi factori. Pe lângă stabilirea gravităţii păcatului, conducătorii Bisericii au în
vedere diferitele scopuri ale măsurilor disciplinare ale Bisericii: de a ajuta o
persoană să se pocăiască, de a-i proteja pe cei care ar putea să fie afectaţi de
acţiunile sau crezurile unei persoane şi de a proteja integritatea învăţăturilor
Bisericii (vezi „Church Discipline” mormonnewsroom.org/article/
church-discipline).

Citiţi 1 Corinteni 5:6-7 şi căutaţi analogia folosită de apostolul Pavel pentru a
explica de ce era necesar ca această persoană să-şi piardă calitatea de membru al
Bisericii.

Plămădeala sau drojdia face pâinea să crească şi să devină mai pufoasă. De
asemenea, face ca pâinea să se strice sau să mucegăiască. Bucata de aluat reprezintă
Biserica lui Isus Hristos. Cum aţi rezuma înţelesul acestei analogii?
____________________

Din analogia lui Pavel, putem învăţa următorul adevăr: Dacă noi căutăm să ne
apropiem mult de cei care păcătuiesc, putem fi influenţaţi de ticăloşia lor.

Citiţi 1 Corinteni 5:9-11 şi căutaţi ce sfat a dat Pavel sfinţilor corinteni pentru a-i
ajuta să trăiască potrivit principiului propovăduit în versetul 6.

Gândiţi-vă la legătura dintre învăţătura lui Pavel şi bolul care conţine fructe
proaspete şi un fruct putred.

Pentru a înţelege mai bine sfatul lui Pavel de a nu avea legătură cu cei care sunt
curvari sau cu alţii care refuză să se pocăiască de păcat, citiţi următoarea
declaraţie a vârstnicului Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli: „Să nu aveţi legătură cu cei care sunt curvari – nu pentru că sunteţi
prea buni pentru ei, ci, după cum a scris [C. S.] Lewis, pentru că nu sunteţi
suficient de buni. Amintiţi-vă că situaţiile rele îi pot distruge chiar şi pe cei mai

buni oameni”„The Stern but Sweet Seventh Commandment”, New Era, iun. 1979, p. 42).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Care sunt câteva dintre exemplele de situaţii rele care pot

distruge oameni buni, astfel încât aceştia să-şi compromită standardele şi să
accepte un comportament păcătos?

Noi trebuie să căutăm să ajutăm şi să inspirăm oamenii care se luptă cu păcatul,
fără a ne compromite standardele. Gândiţi-vă, rugându-vă, ce puteţi face pentru a-i
influenţa într-un mod pozitiv pe alţii, fără a vă compromite standardele.

În 1 Corinteni 5:12-13 aflăm că, în Biserică, conducătorii au responsabilitatea de a
judeca şi, dacă este necesar, de a excomunica pe cei care comit păcate grave.
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Apostolul Pavel ne-a învăţat că trupurile
noastre sunt temple ale lui Dumnezeu.

1 Corinteni 6
Pavel îi învaţă pe sfinţi despre unitate şi legea castităţii
Vechiul Corint avea o reputaţie de imoralitate şi mulţi corinteni promovau ideea că
trupurile noastre erau făcute pentru plăcere. În 1 Corinteni 6:13-17, apostolul Pavel
a propovăduit sfinţilor corinteni că trupurile noastre au fost create pentru a
îndeplini scopurile Domnului şi nu pentru a păcătui sexual sau doar pentru a ne
bucura de plăceri fizice, cum ar fi hrana. Cei care se alătură Bisericii devin una cu
Hristos în rolul de „membri” spirituali ai trupului Său. Imoralitatea sexuală este
incompatibilă cu o relaţie spirituală cu Isus Hristos.

Citiţi 1 Corinteni 6:18-20 şi căutaţi ce a propovăduit Pavel despre trupurile noastre.
(1 Corinteni 6:19-20 este un fragment care conţine o scriptură de bază. Îl puteţi
marca într-un mod distinct pentru a-l putea găsi în viitor.)

3. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, faceţi
următoarele teme:

a. Rezumaţi adevărurile propovăduite de Pavel în 1 Corinteni 6:19.

b. Explicaţi în ce mod înţelegerea faptului că trupurile noastre sunt temple ale
lui Dumnezeu trebuie să influenţeze modul în care ne tratăm trupurile şi
tratăm trupurile altora?

c. Rezumaţi adevărurile propovăduite de Pavel în 1 Corinteni 6:20.

Gândiţi-vă la modul în care înţelegerea
acestor adevăruri despre trupurile
noastre ne ajută să rămânem puri când
suntem înconjuraţi de ticăloşii.

Cugetaţi asupra doctrinelor şi principiilor
Cugetarea include gândirea, meditarea, adresarea de întrebări şi evaluarea a ceea ce ştiţi şi a
ceea ce încercaţi să înţelegeţi. Cugetarea ne ajută, deseori, să înţelegem ce trebuie să facem
pentru a pune în practică principiile Evangheliei. Pe măsură ce cugetaţi asupra învăţăturilor
apostolului Pavel din 1 Corinteni 6, referitoare la legea castităţii şi la faptul că trupul vostru este
un templu, vă puteţi acorda timp să vă gândiţi la aceste adevăruri şi de ce este important să trăiţi
în acord cu ele.

Scriptură de bază – 1 Corinteni 6:19-20
4. Pentru a vă ajuta să memoraţi această scriptură de bază, repetaţi

rândurile de mai jos acoperind unele dintre cuvinte cu o foaie de
hârtie pe măsură ce vă familiarizaţi cu ele. Continuaţi să repetaţi acest fragment
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până îl memoraţi. Apoi, recitaţi fragmentul unui membru al familiei sau unui
prieten şi rugaţi-l să semneze în jurnalul pentru studiul scripturilor.

[19]

Nu ştiţi că trupul vostru este templul

Duhului Sfânt care locuieşte în voi

şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu?

Şi că voi nu sunteţi ai voştri?

[20] Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ.

Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul

şi în duhul vostru,

care sunt ale lui Dumnezeu.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Corinteni 3-6 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 21:  Z IUA 4

442



UNITATEA 22: ZIUA 1

1 Corinteni 7-8
Introducere
Apostolul Pavel i-a instruit pe membrii Bisericii din Corint, atât pe cei căsătoriţi, cât
şi pe cei necăsătoriţi cu privire la căsătorie şi munca misionară. Răspunzând unei
întrebări despre mâncatul cărnii jertfite idolilor, el a propovăduit sfinţilor să se
gândească la efectul obiceiurilor lor asupra altora şi să renunţe de bună voie la
unele fapte, dacă acele fapte i-ar putea face pe alţii să se împiedice spiritual.

1 Corinteni 7
Pavel îi sfătuieşte pe membrii căsătoriţi şi necăsătoriţi ai Bisericii cu privire la
căsătorie

1. Desenaţi următoarea diagramă în jurnalul pentru studiul
scripturilor. O veţi completa în timp ce studiaţi 1 Corinteni 7.

La fel ca noi, membrii Bisericii din Corint au trăit într-o societate cu idei confuze şi
contradictorii despre căsătorie şi intimitatea fizică sau sexuală. În ce priveşte acestea
şi alte doctrine şi principii ale Evangheliei, este important să se poată face deosebire
între crezurile adevărate şi false.

În 1 Corinteni 5-6, citiţi despre unele dintre crezurile false predominante în Corint
cu privire la relaţiile sexuale. Unul dintre aceste crezuri false era următorul: Este
acceptabil să avem o relaţie intimă cu oricine. Scrieţi această declaraţie sub „Crez
fals:”, în partea dreaptă a diagramei din jurnalul vostru pentru studiul scripturilor.
Gândiţi-vă de ce acest crez este fals.

Membrii Bisericii din Corint scriseseră apostolului Pavel şi i-au cerut îndrumare cu
privire la standardele Domnului despre puritatea sexuală. Citiţi 1 Corinteni 7:1 şi
căutaţi ce l-au întrebat sfinţii corinteni pe Pavel despre aceste lucruri.

Fraza „este bine ca omul să nu se atingă de femeie” din versetul 1 indică faptul că
sfinţii corinteni aveau întrebări despre când şi dacă era potrivită intimitatea fizică.
Pe lângă acestea, este posibil ca unii dintre ei să fi pus la îndoială chiar şi intimitatea
fizică dintre persoanele căsătorite. Scrieţi această declaraţie sub „Crez fals:”, în
partea stângă a diagramei din jurnalul pentru studiul scripturilor: Niciodată nu se
acceptă să avem o relaţie intimă, nici măcar în cadrul căsătoriei.

Ambele crezuri false scrise în jurnalul pentru studiul scripturilor reprezintă puncte
de vedere extreme care se abat de la standardul lui Dumnezeu în ce priveşte
intimitatea fizică.

Citiţi 1 Corinteni 7:2-3 şi căutaţi ce a propovăduit Pavel corintenilor despre
intimitatea fizică. Cuvântul curvie din versetul 2 se referă la relaţiile sexuale în afara
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căsătoriei şi expresia „datoria” din versetul 3 se referă la iubirea şi intimitatea
exprimate între soţ şi soţie.

Din broşura Pentru întărirea tineretului, învăţăm că „intimitatea fizică între soţ şi soţie este
frumoasă şi sacră. Ea este rânduită de către Dumnezeu pentru crearea copiilor şi pentru
exprimarea sentimentelor de dragoste dintre soţ şi soţie. Dumnezeu a poruncit ca intimitatea
sexuală să fie păstrată în cadrul căsniciei” ([broşură, 2011], p. 35).

Scrieţi următoarele sub „Adevăr:” în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor:
Intimitatea fizică între soţ şi soţie este rânduită de Dumnezeu.

Preşedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus:

„Porunca de a se înmulţi şi de a umple pământul nu a fost niciodată anulată. Ea
este esenţială pentru planul mântuirii şi este sursa fericirii umane. Prin
exercitarea în mod drept a acestei puteri, ne putem apropia de Tatăl nostru din
Cer şi avea parte de o plenitudine a bucuriei, chiar de Dumnezeire. Puterea
procreării nu este o parte secundară a planului fericirii; ea este planul fericirii; ea
este cheia fericirii.

Dorinţa oamenilor de a forma un cuplu este constantă şi foarte puternică. Fericirea în viaţa
muritoare, bucuria şi exaltarea noastră depind de modul în care răspundem acestor dorinţe fizice
persistente şi irezistibile” („Planul fericirii“, Ensign sau Liahona, mai 2015, p. 26).

De ce este procrearea – capacitatea de a crea viaţa muritoare – atât de importantă în
planul Tatălui Ceresc pentru salvarea copiilor Săi? ____________________

Conform celor relatate în 1 Corinteni 7:1-24, Pavel a propovăduit că, exceptând
condiţiile speciale şi temporare, soţii nu trebuie să-şi refuze afecţiunea conjugală
unul altuia; că membrilor văduvi şi divorţaţi ai Bisericii li se permite să se
recăsătorească, dacă ei aleg acest lucru şi că membrii Bisericii trebuie să „rămână cu
Dumnezeu”(1 Corinteni 7:24) oricare ar fi circumstanţele lor. De asemenea, Pavel a
descurajat divorţul.

În Corint erau membri ai Bisericii ale căror soţii sau ai căror soţi nu erau creştini.
Gândiţi-vă la unele greutăţi prin care ar puteau trece soţii şi soţiile de diferite
credinţe.

Citiţi 1 Corinteni 7:12-17 şi căutaţi adevăruri propovăduite de Pavel care pot ajuta
familiile de azi în care nu toţi membrii s-au alăturat Bisericii.

Din acest fragment, putem învăţa următorul adevăr: Ucenicii credincioşi ai lui
Isus Hristos au o influenţă care sfinţeşte familiile lor.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Ce exemple de situaţii în care un membru al Bisericii a

avut o influenţă pozitivă asupra membrilor familiei care nu erau membri ai
Bisericii sau nu erau activi în Biserică aţi văzut?

În 1 Corinteni 7:25-40, Pavel a vorbit despre avantajele şi dezavantajele de a fi
căsătorit sau necăsătorit în timp ce suntem „chemaţi să [slujim]{63}” (Traducerea
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lui Joseph Smith, 1 Corinteni 7:29 [în Ghidul pentru scripturi]) sau chemaţi în
misiune. El a propovăduit că misionarii necăsătoriţi sau singuri urmau să aibă mai
puţine lucruri care să-i distragă în timp ce slujesc decât cineva care era căsătorit şi
avea preocupări lumeşti cu privire la asigurarea celor necesare familiei. Totuşi, el nu
le-a interzis să se căsătorească sau să fie căsătoriţi în timp ce slujesc în misiune.
Câteva dintre exemplele de cupluri căsătorite care slujesc astăzi cu timp deplin în
Biserică sunt cuplurile de misionari seniori, preşedinţii de misiune, preşedinţii de
templu şi autorităţile generale ale Bisericii.

1 Corinteni 8
Pavel răspunde la o întrebare cu privire la consumul de carne jertfită idolilor
Vârstnicul L. Tom Perry, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a împărtăşit
următoarea experienţă:

„Am descoperit că, dacă trăieşti aşa cum trebuie, oamenii observă şi sunt
impresionaţi de credinţa ta şi ai o influenţă asupra vieţii celorlalţi.

Mi-am petrecut cariera în industria magazinelor cu bunuri de larg consum.
Deoarece făceam parte dintr-un colectiv de conducere, era important pentru mine
să interacţionez social cu organizaţiile întreprinderilor locale. Întâlnirile cu cele
mai multe dintre aceste organizaţii începeau întotdeauna cu o oră de cocktail

[timp în care, în mod tradiţional, sunt servite băuturi alcoolice]. Erau momente de socializare în
care făceam cunoştinţă cu oamenii care făceau parte din organizaţie. Întotdeauna mă simţeam
stânjenit în acele ore de socializare. La început, am cerut apă minearlă cu lămâie. Curând, am
descoperit că apa cu lămâie arată ca multe alte băuturi. Nu puteam lăsa impresia că nu consum
alcool având un pahar cu apă minerală clară în mână” („The Tradition of a Balanced, Righteous
Life”, Ensign aug. 2011, p. 48-49).

Ce s-ar fi putut întâmpla dacă vârstnicul Perry ar fi continuat să bea băuturi
nealcoolice care arătau la fel ca băuturile alcoolice în timpul acelor adunări sociale?
____________________

Care sunt unele dintre situaţiile în care exemplul vostru îi poate influenţa negativ
pe alţii, chiar dacă nu faceţi nimic rău? ____________________

Membrii Bisericii din Corint se întrebau dacă era permis ca ei să mănânce alimente
care fuseseră oferite idolilor sau zeilor păgâni. Ca răspuns, apostolul Pavel a
recunoscut că membrii Bisericii puteau crede că acest lucru ar fi permis pentru că ei
ştiau că zeii păgâni nu existau cu adevărat (vezi 1 Corinteni 8:4-6).

Citiţi 1 Corinteni 8:1 şi căutaţi ce a propovăduit Pavel sfinţilor corinteni.

Observaţi în versetul 1 care este rezultatul cunoaşterii şi care este rezultatul
dragostei. Pavel sugera că faptul de a avea caritate („dragostea pură a lui Hristos”
[Moroni 7:47] sau dragoste altruistă faţă de ceilalţi) era mai important decât faptul
de a demonstra cunoştinţele despre anumite legi cu privire la mâncare.

Citiţi 1 Corinteni 8:7-11 şi căutaţi ce a propovăduit Pavel despre mâncatul anumitor
alimente care ar fi putut fi oferite idolilor. Cuvântul slab din aceste versete se referă
la membrii Biserici care erau slabi în credinţa lor. Cuvântul carne din Biblie,
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înseamnă, de obicei, „mâncare”. Cuvântul slobozenie din versetul 9 se referă la lipsa
unor porunci concrete care să interzică consumul anumitor mâncăruri.

Observaţi în 1 Corinteni 8:9 că Pavel a dat un motiv convingător pentru a explica de
ce sfinţii puteau alege să nu mănânce carnea jertfită idolilor. Ce exemplu a dat Pavel
în 1 Corinteni 8:10-11 de mod în care consumul de carne jertfită idolilor ar putea fi
o piatră de poticnire?

Citiţi 1 Corinteni 8:1-13 şi căutaţi cum şi-a încheiat Pavel avertizarea despre
lucrurile care ar putea să-i facă pe alţii să se poticnească. Expresia „face pe fratele
meu să păcătuiască” din versetul 13 poate fi, de asemenea, tradusă prin „îl poate
face pe fratele meu să se poticnească [sau] să se clatine”.

Din învăţăturile lui Pavel putem învăţa principiul următor: Putem da dovadă de
caritate faţă de alţii evitând fapte care îi pot face să se poticnească din punct
de vedere spiritual. (Poate vă amintiţi din studiul capitolului Romani 14 că Pavel a
propovăduit un principiu similar sfinţilor din Roma.)

Citiţi restul relatării făcute de vârstnicul Perry despre alegerile sale în timpul orei de
cocktail. Observaţi cum a pus în practică acest principiu.

„Am decis că ar trebui să beau ceva care să arate în mod clar că nu sunt un
consumator de alcool. M-am dus la barman şi am cerut un pahar cu lapte.
Barmanul nu avusese niciodată o astfel de cerere. S-a dus în bucătărie şi a găsit
un pahar cu lapte pentru mine. Acum, aveam o băutură care arăta foarte diferit
de băuturile alcoolice pe care le consumau ceilalţi. Dintr-o dată, am devenit
centrul atenţiei. S-au făcut multe glume pe seama băuturii mele. Laptele meu a

fost tema conversaţiei …

Laptele a devenit băutura pe care o alegeam în timpul orelor de cocktail. Curând, a devenit
cunoscut faptul că eram mormon. Respectul care mi s-a acordat m-a surprins cu adevărat, la fel
cum a făcut-o fenomenul interesant care a început să aibă loc. Curând s-au alăturat şi alţii la un
cocktail de lapte pur.

Îndrăzniţi să fiţi diferiţi. Trăiţi în acord cu standardele care sunt propovăduite în Evanghelie”
(„The Tradition of a Balanced, Righteous Life”, p. 49).
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3. În jurnalul pentru
studiul scripturilor,

răspundeţi la următoarea întrebare:
Care sunt câteva dintre exemplele
prin care aţi putea da dovadă de
caritate faţă de alţii evitând acţiunile
care-i pot face să se poticnească din
punct de vedere spiritual?

4. În jurnalul pentru
studiul scripturilor, la

sfârşitul temelor pentru astăzi,
scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Corinteni 7-8 şi am
încheiat această lecţie în data
de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe
care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 22: ZIUA 2

1 Corinteni 9-10
Introducere
Apostolul Pavel a scris despre îngrijorările sfinţilor corinteni cu privire la folosirea
resurselor Bisericii pentru a asigura o alocaţie pentru nevoile sale temporare. El a
explicat că scopul predicării sale era să aducă salvare copiilor lui Dumnezeu. El i-a
îndemnat să evite păcatul precum şi jignirea altora din cauza crezurilor lor
religioase.

1 Corinteni 9
Pavel predică Evanghelia astfel ca el şi cei care îl ascultă să poată fi salvaţi
V-a fost vreodată greu să vă treziţi dimineaţă şi, în consecinţă, să pierdeţi ceva
important? Ce aţi simţit când v-aţi dat seama că aţi pierdut ceva sau nu aţi reuşit să
obţineţi ceva important, deoarece nu aţi reuşit să vă pregătiţi?

Cel mai important lucru pe care trebuie să-l realizăm în această viaţă şi pentru care
trebuie să lucrăm, este acela de a fi demni să obţinem viaţa eternă.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi de ce vă doriţi să
obţineţi viaţa eternă.

În acelaşi fel în care dificultatea de a ne trezi dimineaţa ne poate face să pierdem
sau chiar să nu reuşim să realizăm lucruri importante, anumite comportamente ne
pot împiedica să obţinem cel mai important lucru dintre toate, viaţa eternă. Pe
măsură ce studiaţi 1 Corinteni 9, căutaţi un principiu care vă poate ajuta să ştiţi cum
să vă asiguraţi că veţi obţine viaţă eternă.

În 1 Corinteni 9:1-21, Pavel a răspuns la diferitele întrebări ale sfinţilor corinteni. El
a scris că, deşi el ar fi fost pe deplin îndreptăţit să fie susţinut în problemele sale
temporale de membrii Bisericii, el nu s-a folosit de ei pentru cheltuielile necesare
traiului său. El a explicat că, adaptându-se la diferitele condiţii fără să compromită
standardele Evangheliei, el a putut ajuta iudeii, neamurile şi pe oricine altcineva
care avea îndoieli cu privire la Evanghelie şi acceptarea ei.

Citiţi 1 Corinteni 9:17 şi aflaţi cum a predicat Pavel Evanghelia.

Citiţi 1 Corinteni 9:22-23 şi aflaţi de ce a predicat Pavel, de bună voie, Evanghelia.

Gândiţi-vă la un moment în care aţi avut repetiţii, v-aţi antrenat sau aţi fost instruiţi
în vederea unui eveniment. Cât de încărcat era orarul de antrenament, repetiţii sau
cel de instruire? Cum v-a motivat faptul că aţi muncit pentru un ţel?

Pavel a explicat că sportivii pot depăşi tentaţia de a nu se antrena concentrându-se
asupra ţelului lor. Citiţi 1 Corinteni 9:24-25 şi căutaţi exemplul de concurs atletic
folosit de Pavel pentru a predica sfinţilor corinteni.

Ce calităţi sau caracteristici a spus Pavel că trebuie să aibă alergătorii pentru a fi
câştigători?
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A fi „[supus] la tot felul de înfrânări” înseamnă a exercita autocontrolul. Cununa
care nu se poate veşteji despre care Pavel a spus că va dăinui veşnic este
viaţa eternă.

Din 1 Corinteni 9:25, învăţăm următorul principiu: Pentru a dobândi viaţă eternă,
trebuie să învăţăm să exercităm autocontrol în toate lucrurile. Cu toate acestea,
în cele din urmă, viaţa eternă este obţinută doar „prin meritele şi mila şi harul” lui
Isus Hristos (2 Nefi 2:8) şi nu prin autocontrolul nostru.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce credeţi că exercitarea autocontrolului este necesară pentru a obţine
viaţa eternă?

b. În ce aspecte ale vieţilor noastre trebuie să ne exercităm autocontrolul astfel
încât să putem obţine viaţa eternă?

Citiţi 1 Corinteni 9:26-27 şi căutaţi modul în care Pavel a descris eforturile sale de a
da dovadă de autocontrol. Expresia „mă port aspru” din versetul 27 înseamnă a se
autodisciplina în mod riguros.

La ce credeţi că s-a referit Pavel în versetul 27 când a scris: „Mă port aspru cu trupul
meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să
fiu lepădat”? ____________________

Aveţi în vedere declaraţiile de mai jos ale preşedintelui Brigham Young:

„Nu puteţi moşteni viaţa eternă decât dacă dorinţele voastre sunt supuse
spiritului care trăieşte în voi, acel spirit pe care Tatăl Ceresc vi l-a dat. Mă refer la
Tatăl spiritelor voastre, al acelor spirite pe care El le-a pus în aceste tabernacole
[trupuri]. Tabernacolele trebuie să fie supuse în mod perfect spiritului, sau
trupurile voastre nu pot fi înălţate pentru a moşteni viaţă eternă… Căutaţi cu
sârguinţă, până când faceţi ca totul să fie supus legii lui Hristos” (Teachings of

Presidents of the Church: Brigham Young [1997], p. 204).

„Dacă spiritele se supun trupului, [spiritul] devine corupt; dar, dacă trupul se supune spiritului,
[trupul] devine pur şi sfânt” (Teachings: Brigham Young, p. 205).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Care sunt unele dintre lucrurile pe care le puteţi face

pentru a vă ajuta trupul să se supună spiritului?
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1 Corinteni 10
Pavel îi avertizează pe sfinţii corinteni să evite păcatul şi să nu-i jignească pe alţii

Preşedintele James E. Faust, din Prima Preşedinţie, ne-a învăţat: „Unul dintre
marile mituri în viaţă este acela că [oamenii] se gândesc că sunt invincibili. Prea
mulţi gândesc că sunt [făcuţi] din oţel, suficient de puternici să înfrunte orice
ispită. Ei se amăgesc singuri gândindu-se: «Nu mi se poate întâmpla mie»” („It
Can’t Happen to Me”, Ensign, mai 2002, p. 46).

Gândiţi-vă la unele situaţii în care oamenii s-ar lăsa expuşi ispitei gândindu-se că
sunt suficient de puternici și că nu vor fi înfrânți de aceasta.

Conform celor relatate în 1 Corinteni 10:1-5, Pavel a făcut referire la unele situaţii
prin care au trecut copiii lui Israel în timpul lui Moise, care ar fi trebuit să-i facă
puternici din punct de vedere spiritual. Chiar dacă au fost binecuvântaţi de Domnul
în pustiu şi au fost martori la multe miracole, Domnul a fost nemulţumit de mulţi
dintre ei şi au fost pedepsiţi.

Citiţi 1 Corinteni 10:6-11 şi căutaţi ce anume dorea Pavel să înveţe sfinţii corinteni
din exemplul israeliţilor din vechime.

Cu toate că israeliţii din vechime au avut parte de mari binecuvântări, ei au ales să
cedeze în faţa ispitei. Pavel dorea să-i avertizeze pe sfinţii corinteni să evite
repetarea păcatelor israeliţilor din vechime.

Citiţi 1 Corinteni 10:12 şi rezumaţi mesajul lui Pavel cu propriile cuvinte.
____________________

Citiţi 1 Corinteni 10:13 şi căutaţi ce a propovăduit Pavel despre ispită. Puteţi marca
lucrurile pe care le aflaţi.

Ce putem învăţa despre ispită din acest verset? ____________________

Reflectaţi la următoarea întrebare: Dacă Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiţi peste
puterile noastre de a rezista, de ce au cedat ispitei israeliţii din vechime?

Citiţi 1 Corinteni 10:14 şi căutaţi ce i-a învăţat Pavel pe sfinţii corinteni să facă.
Idolatria era un păcat cu care s-au confruntat atât israeliţii din vechime, cât şi sfinţii
corinteni.

Din 1 Corinteni 10:13-14 putem învăţa că Dumnezeu ne va asigura o cale pentru
a scăpa de ispită, dar trebuie să alegem să o evităm.

Citiţi Alma 13:28 şi căutaţi ce putem face pentru a evita ispita. Puteţi scrie această
referinţă suplimentară în scripturile voastre, lângă 1 Corinteni 10:13-14.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat în 1 Corinteni 10:13-14 şi Alma 13:28,
scrieţi un titlu de ziar sau slogan pentru un panou publicitar, prin care să
spuneţi oamenilor cum pot scăpa de ispită.
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b. Cum ne poate ajuta faptul de a fi umili, de a veghea şi a ne ruga în mod
continuu să nu fim ademeniţi de ispită?

Nu veţi putea evita întotdeauna ispita. Din această cauză, trebuie să ne hotărâm,
acum, în ce mod vom acţiona în faţa ispitei. Aveţi în vedere declaraţiile de mai jos
ale preşedintelui Spencer W. Kimball:

„Hotărârile drepte sunt mai uşor de luat în momentul în care le luăm cu mult
timp înainte, având în minte obiectivul final; acest lucru ne salvează de multă
suferinţă [în momentele de decizie] când suntem obosiţi şi greu încercaţi de
ispită …

Timpul de a decide că nu ne vom mulţumi cu nimic altceva decât cu ocazia de a
trăi veşnic alături de Tatăl nostru este acesta şi, astfel, fiecare alegere pe care o

vom face va fi influenţată de hotărârea noastră de a nu lăsa nimic să împiedice atingerea acestui
ţel final” (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], p. 108-109).

„Dezvoltaţi autodisciplina astfel încât, din ce în ce mai mult, să nu fie necesar să hotărâţi din nou
şi din nou ce veţi face în momentul în care vă confruntaţi cu aceeaşi ispită în mod repetat. Unele
lucruri va trebui să le hotărâţi o singură dată!

Cât de mare este binecuvântarea de a nu fi necesar să luăm decizii dificile, în mod repetat, în
ceea ce priveşte ispita. Acest lucru iroseşte timp şi este foarte riscant” (Teachings: Spencer W.
Kimball, p. 109).

„Momentul de a abandona căile lucrurilor rele are loc înainte ca ele să se producă. Secretul unei
vieţi bune constă în protecţie şi prevenire. Cei care cedează răului sunt, de obicei, cei care s-au
plasat singuri într-o poziţie vulnerabilă” (Teachings: Spencer W. Kimball, p. 109).

Gândiţi-vă care sunt ispitele cu care vă luptaţi cel mai mult. Ce schimbări puteţi
face pentru a evita ispita înainte de a vă confrunta cu ea?

Acordaţi-vă un moment pentru a citi un subiect din Pentru întărirea tineretului care
vă poate ajuta să ştiţi ce puteţi face pentru a nu fi ademeniţi de ispită. Ţinând cont
de ceea ce citiţi, puteţi scrie un ţel şi, un timp, îl puteţi avea la voi pentru a vă aminti
să scăpaţi de ispită.

În 1 Corinteni 10:15-33, Pavel i-a sfătuit pe sfinţii corinteni să respecte practicile
religioase ale altora fără să le compromită pe ale lor şi a scris din nou că el a
predicat pentru a-i ajuta pe mulţi să fie salvaţi.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Corinteni 9-10 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 22: ZIUA 3

1 Corinteni 11
Introducere
Apostolul Pavel a scris despre neînţelegerile dintre sfinţii corinteni cu privire la
obiceiurile religioase. El a subliniat faptul că bărbaţii şi femeile au roluri eterne şi
divine şi sunt esenţiali unii pentru alții în planul Domnului. De asemenea, el i-a
învăţat pe membrii Bisericii despre pregătirea în mod corespunzător pentru
împărtăşanie.

1 Corinteni 11:1-16
Pavel scrie despre neînţelegerile cu privire la obiceiurile religioase
Citiţi următoarele declaraţiii care
reflectă sentimentele unor oameni
referitor la căsătorie:

• „Este foarte important pentru mine
să am succes în cariera mea. Nu
vreau să-mi împart atenţia între
ţelurile mele legate de cariera mea şi
căsătorie.”

• „Nu vreau să mă implic într-o relaţie
pe termen lung. Mă îngrijorează
faptul de a lua o decizie pe care s-o
regret mai târziu.”

• „Căsătoria mi-ar îngrădi libertatea.
Nu aş putea face orice aş dori.”

• „Ştiu că cea mai importantă
hotărâre pe care o voi lua vreodată
este căsătoria şi o aştept cu
nerăbdare.”

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce simţiţi referitor la
căsătorie.

În 1 Corinteni 11, citim mai mult din ceea ce a scris apostolul Pavel pentru a
răspunde la preocupările pe care le-au avut membrii Bisericii din Corint. Citiţi 1
Corinteni 11:3 şi căutaţi ce a propovăduit Pavel despre responsabilităţile soţilor.

Expresia „bărbatul este capul femeii” înseamnă că soţul are responsabilitatea sacră
de a prezida în cămin. A prezida înseamnă a conduce în mod neprihănit şi a-i
îndruma pe alţii în aspectele spirituale şi temporale.

Observaţi, în versetul 3, cine prezidează asupra soţului şi îl îndrumă în timp ce
acesta prezidează în familia sa. De ce ar fi important pentru un soţ şi tată să-L
considere pe Hristos conducător şi îndrumător al său? ____________________
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Pe măsură ce înţelegem modul în care Tatăl nostru Ceresc prezidează în împărăţia
Sa, putem vedea că El este un Dumnezeu al ordinii şi nu al confuziei (vezi D&L
132:8).

Conform celor relatate în 1 Corinteni 11:4-16, Pavel a adresat sfinţilor corinteni
întrebări cu privire la obiceiurile bărbaţilor şi al femeilor de a se ruga şi a profeţi în
timpul adunărilor de preaslăvire. Acestea includeau obiceiul femeilor de a-şi
acoperi capul.

Uneori, cititorii Noului Testament înţeleg greşit învăţăturile lui Pavel considerând că
acestea presupun că rolul bărbatului este mai important decât rolul femeii.
Vârstnicul M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a clarificat
această concepţie greşită:

„Bărbaţii şi femeile sunt egali în ochii lui Dumnezeu şi în ochii Bisericii, dar egali
nu înseamnă că ei sunt la fel. Responsabilităţile şi darurile divine ale bărbaţilor şi
femeilor sunt diferite ca natură, dar nu ca importanţă sau influenţă. Doctrina
Bisericii noastre consideră că femeile sunt egale cu bărbaţii şi, totuşi, diferite de
ei. Dumnezeu nu consideră vreunul dintre genuri ca fiind mai bun sau mai
important decât celălalt …

Bărbaţii şi femeile au daruri diferite, puncte forte diferite şi puncte de vedere şi înclinaţii diferite.
Acesta este unul dintre motivele fundamentale pentru care avem nevoie unii de alţii” („Bărbaţi şi
femei în lucrarea Domnului”, Liahona, apr. 2014, p. 4).

Citiţi 1 Corinteni 11:11 şi aflaţi ce a predicat Pavel despre relaţia dintre soţ şi soţie.
Expresia „în Domnul” se referă la planul Domnului de a ne ajuta să devenim ca El
şi de a dobândi viaţa eternă.

Din 1 Corinteni 11:11, învăţăm următorul adevăr: În planul Domnului, bărbaţii
şi femeile nu pot dobândi viaţa eternă unii fără alţii (vezi, de asemenea, D&L
131:1-4).

Căsătoria dintre un bărbat şi o femeie face parte din planul lui Dumnezeu.
Gândiţi-vă la următoarele întrebări: În ce mod sprijină planul lui Dumnezeu faptul
de a fi un tată neprihănit sau o mamă neprihănită? Cum ne pregăteşte acest lucru
să devenim asemănători Tatălui Ceresc?

Gândiţi-vă la modul în care
funcţionează foarfeca. Cât de bine ar
funcţiona foarfeca, dacă lamele ar fi
separate şi aţi încerca să tăiaţi hârtie sau
material textil cu o singură lamă? Cum
ar putea fi o foarfecă asemănată cu un
soţ şi o soţie care se străduiesc să
dobândească viaţa eternă?
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Citiţi declaraţia de mai jos a vârstnicului David A. Bednar, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, şi aflaţi modul în care soţul şi soţia sunt meniţi să lucreze
împreună pentru a dobândi viaţa eternă: „Datorită planului divin, bărbaţii şi
femeile sunt meniţi să progreseze împreună către perfecţiune şi către o
plenitudine a slavei. Deoarece temperamentele şi abilităţile lor sunt diferite,
bărbaţii şi femeile aduc experienţe şi perspective unice într-o relaţie de căsătorie.

Bărbatul şi femeia contribuie în mod diferit, dar egal, la unitatea şi unicitatea care nu pot fi
obţinute în nici un alt mod. Bărbatul completează şi desăvârşeşte femeia, iar femeia completează
şi desăvârşeşte bărbatul în timp ce ei învaţă unul de la altul, se întăresc reciproc şi se
binecuvântează unul pe celălalt” („Marriage Is Essential to His Eternal Plan”, Ensign, iun. 2006,
p. 83-84).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre câteva dintre
diferitele caracteristici şi responsabilităţi ale bărbaţilor şi femeilor

care se sprijină şi se întăresc reciproc într-o familie.

În „Familia: o declaraţie oficială către lume, Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli au declarat: „Planul divin pentru taţi este de a conduce familiile lor cu dragoste şi
dreptate, şi ei sunt răspunzători de satisfacerea nevoilor pentru viaţa şi protejarea familiilor lor.
Mamele sunt în primul rând responsabile pentru îngrijirea copiilor. În aceste responsabilităţi
sacre, taţii şi mamele sunt obligaţi să se ajute unul pe celălalt ca parteneri egali. Dizabilităţile,
moartea sau alte situaţii pot duce la adaptarea sau schimbarea rolurilor în familie” (Liahona, nov.
2010, p. 129).

3. Gândiţi-vă la diferitele atitudini cu privire la căsătorie, care sunt
menţionate în declaraţiile pe care le-aţi citit la începutul lecţiei. În

jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi apoi la următoarea întrebare:
După ce aţi studiat 1 Corinteni 11:1-16, cum aţi răspunde cuiva care nu a înţeles
importanţa căsătoriei în planul lui Dumnezeu?

1 Corinteni 11:17-34
Pavel îi învaţă pe sfinţii corinteni să nu trateze împărtăşania cu uşurinţă
La ce vă gândiţi când citiţi următoarele expresii?

• „O experienţă cu adevărat spirituală.”

• „O reînnoire pentru suflet.”

• „Punctul meu culminant al zilei de sabat.”

Cugetaţi asupra celei mai recente experienţe în care aţi luat din împărtăşanie şi
gândiţi-vă dacă aceste expresii ar descrie sau nu experienţa voastră.
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Pe măsură ce studiaţi 1 Corinteni 11:17-34, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta ca
luarea din împărtăşanie să fie o experienţă mai spirituală şi plină de însemnătate.

În vremea lui Pavel, membrii Bisericii au respectat un obicei similar Cinei celei de
taină. Ei se adunau periodic pentru a mânca împreună şi, apoi, luau din
împărtăşanie. Apostolul Pavel a condamnat aceste adunări, deoarece sfinţii le
transformaseră în mese obişnuite în loc să păstreze caracterul sacru pe care ar
trebui să-l aibe luarea din împărtăşanie. Traducerea Bibliei de Joseph Smith clarifică
declaraţia lui Pavel cu privire la scopul întâlnirii lor: „Când vă adunaţi dar în acelaşi
loc, nu este pentru a mânca cina Domnului?” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
1 Corinteni 11:20).

Cu toate că aceste adunări erau destinate să crească înfrăţirea şi unitatea, ele se
transformau adesea în dispute. Conform celor relatate în 1 Corinteni 11:17-22,
Pavel a condamnat disputele care existau în rândul sfinţilor corinteni în timpul
acelor mese.

Citiţi 1 Corinteni 11:23-26 şi căutaţi ce i-a încurajat Pavel pe membrii Bisericii să-şi
amintească despre împărtăşanie . Cuvântul grecesc din care a fost tradus cuvântul a
vesti din versetul 26, înseamnă a proclama, a anunţa sau a depune mărturie.

Citiţi 1 Corinteni 11:27-30 şi căutaţi
avertizarea dată de Pavel sfinţilor
corinteni cu privire la împărtăşanie.

Din aceste versete, învăţăm că cei care
iau din împărtăşanie fiind nedemni
aduc asupra lor condamnare şi
blestem.

Acest adevăr este confirmat în Cartea
lui Mormon, în care Isus Hristos a
avertizat că cei care iau din împărtăşanie fiind nedemni mănâcă şi beau osânda
sufletelor lor (vezi 3 Nefi 18:29). În plus, Salvatorul a spus conducătorilor preoţiei că
nu ar trebui să le permită să ia din împărtşanie celor care nu sunt demni (vezi 3
Nefi 18:29). Dacă aveţi o întrebare legată de demnitatea voastră de a lua din
împărtăşanie, trebuie să discutaţi cu episcopul sau preşedintele vostru de ramură.

În 1 Corinteni 11:29, cuvântul grecesc tradus ca „osândă” ar putea fi, de asemenea,
„condamnare”. Condamnarea înseamnă „ a fi considerat vinovat de către
Dumnezeu” (Ghid pentru scripturi, „(a) Condamna, Condamnare”,
scriptures.lds.org). Osândă se referă la „faptul de a opri pe cineva din progresul
propriu şi de a-i nega accesul la prezenţa lui Dumnezeu şi la slava Sa.
Condamnarea există în diverse grade. Toţi cei care nu obţin plenitudinea exaltării
celestiale vor fi limitaţi într-un anume grad în progresul şi privilegiile lor şi ei vor fi
condamnaţi în acea măsură” (Ghid pentru scripturi, „Condamnare”,
scriptures.lds.org).

Amintiţi-vă că „nu trebuie să fiţi perfect pentru a lua din împărtăşanie, dar trebuie
să aveţi în inimă un spirit de umilinţă şi de pocăinţă” (Fideli credinţei: Referinţe
pentru Evanghelie [2004], p. 93). Dacă luăm din împărtăşanie fără să ne pocăim în
inima noastră şi nu avem nicio dorinţă să ne amintim şi să-L urmăm pe Salvator,
atunci împărtăşania este luată în mod nedemn.
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Gândiţi-vă de ce luarea din împărtăşanie în mod nedemn poate aduce osândă
sufletelor noastre.

Recitiţi 1 Corinteni 11:28 şi căutaţi ce i-a sfătuit Pavel pe membrii Bisericii să facă în
timp ce iau din împărtăşanie. Puteţi marca ceea ce aflaţi.

Din acest verset, învăţăm că trebuie să ne examinăm viaţa când luăm din
împărtăşanie.

În ce moduri credeţi că trebuie să ne examinăm vieţile?

Scopul examinării sau evaluării vieţilor noastre nu este doar de a ne gândi dacă
suntem demni de a lua din împărtăşanie, ci şi de a ne gândi cât de mult ne
străduim să ţinem legămintele noastre cu Dumnezeu şi cum putem căuta să ne
pocăim şi să ne îmbunătăţim.

Citiţi următoarele declaraţii şi gândiţi-vă la modurile prin care vă puteţi examina
viaţa în timp ce luaţi din împărtăşanie.

Descriind o experienţă pe care a avut-o în timp ce lua din împărtăşanie,
presedintele Howard W. Hunter a spus: „Mi-am adresat această întrebare: «Îl pun
pe Dumnezeu pe primul loc şi ţin toate poruncile Sale?» Apoi, am reflectat şi
mi-am înţeles situaţia. A face legământ cu Domnul să ţii întotdeauna poruncile
Sale este o obligaţie serioasă şi înnoirea acelui legământ prin luarea din
împărtăşanie este un act la fel de serios. Momentele solemne de meditaţie din

timpul în care împărtăşania este distribuită au o mare importanţă. Ele sunt momente de
autoexaminare, de introspecţie, de discernământ – un timp pentru a reflecta şi a hotărî”
(„Thoughts On the Sacrament”, Ensign, mai 1977, p. 25).

Tad R. Callister, preşedintele general al Şcolii de duminica, în timp ce slujea în
calitate de membru al Celor Şaptezeci, ne-a învăţat că împărtăşania este un timp
de reflecţie şi de autoevaluare: „Împărtăşania este… un moment de introspecţie
profundă şi de autoexaminare… Împărtăşania nu este doar un moment în care
ne amintim de Salvator, ci ne comparăm viaţa cu cea a Marelui Exemplu [Isus
Hristos]. Este un moment în care punem deoparte toate dezamăgirile; este un

moment al adevărului sublim absolut. Toate scuzele, toate faţadele trebuie să fie înlăturate,
permiţând spiritului nostru, aşa cum este el, să comunice cu Spiritul Tatălui nostru. În acest
moment, noi devenim propriii noştri judecători, contemplând la ceea ce este cu adevărat viaţa
noastră şi la cum ar trebui să fie” (The Infinite Atonement [2000], p. 291).

O modalitate prin care putem pune în practică principiul de a ne examina vieţile în
timp ce luăm din împărtăşanie este aceea de a ne gândi la întrebări în timp ce ne
pregătim să luăm din împărtăşanie. De exemplu, v-aţi putea întreba: „Cum pot fi
un ucenic mai bun al lui Isus Hristos?”. „În ce mod este viaţa mea asemănătoare cu
cea a Salvatorului? În ce moduri nu este?” „Ce slăbiciune cu care mă confrunt mă
împiedică să cresc spiritual?” „Ce pot să fac în această săptămână pentru a începe
să progresez?”

UNITATEA 22:  Z IUA 3

456



Puneţi în practică doctrine şi principii
Punerea în practică are loc atunci când gândiţi, vorbiţi şi trăiţi potrivit doctrinelor şi principiilor pe
care le-aţi învăţat din studiul scripturilor. Pe măsură ce puneţi în practică doctrine şi principii în
viaţa voastră, veţi fi binecuvântaţi. De exemplu, pe măsură ce puneţi în aplicare ceea ce aţi
învăţat despre împărtăşanie din 1 Corinteni 11, veţi dobândi o mărturie şi o înţelegere mai
profundă cu privire la această rânduială.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, enumeraţi câteva întrebări
suplimentare pe care vi le puteţi adresa atât înainte, cât şi în timpul

împărtăşaniei.

5. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi un plan cu
privire la ce veţi face pentru a vă pregăti mai bine pentru

următoarea ocazie de a lua din împărtăşanie.

Pe măsură ce vă examinaţi viaţa atât înainte, cât şi în timpul împărtăşaniei, Domnul
vă va ajuta să ştiţi cum să îndepliniţi mai bine legămintele şi să fiţi demni pentru a
primi binecuvântările pe care El doreşte să vi le dea. Luaţi-vă angajamentul de a
urma toate îndemnurile pe care le primiţi.

În 1 Corinteni 11:33-34 citim despre îndrumarea suplimentară a lui Pavel oferită
sfinţilor corinteni cu privire la masa pe care o aveau când se întâlneau pentru a lua
din împărtăşanie. El le-a spus sfinţilor să se gândească unii la alţii şi să evite cearta.

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Corinteni 11 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 22: ZIUA 4

1 Corinteni 12-14
Introducere
Apostolul Pavel a scris despre multele daruri ale Spiritului. El a făcut o comparaţie
între Biserică şi un trup fizic şi a explicat că, aşa cum trupul fizic are nevoie de
fiecare parte pentru a funcţiona în mod corespunzător, Biserica are nevoie ca fiecare
membru al Bisericii să-şi folosească propriile daruri ale Spiritului pentru a-şi aduce
contribuţia în cadrul ei şi a o întări. Pavel i-a sfătuit pe sfinţi să caute caritate şi
darul spiritual al profeţiei.

1 Corinteni 12
Pavel propovăduieşte despre darurile spirituale
Citiţi următoarele declaraţii şi încercuiţi-o pe cea care credeţi că este mai corectă:

• O mărturie se dobândeşte.

• O mărturie este un dar.

Explicaţi răspunsul: ____________________

În timp ce studiaţi 1 Corinteni 12, căutaţi un principiu care vă va ajuta să ştiţi cum
să obţineţi o mărturie personală despre Isus Hristos şi Evanghelia Sa.

În 1 Corinteni 12:1-2, citim că apostolul Pavel a dorit să propovăduiască membrilor
Bisericii din Corint despre darurile spirituale.

Citiţi 1 Corinteni 12:3 şi căutaţi modul în care putem şti că Isus este Domnul şi
Salvatorul. Profetul Joseph Smith ne-a explicat despre cuvântul zice în 1 Corinteni
12:3 că trebuie înţeles ca şti (vezi History of the Church, 4:602-603).

Folosindu-vă de ceea ce aţi învăţat în 1 Corinteni 12:3, completaţi următorul
adevăr: Numai prin ____________________ putem obţine mărturia personală că
Isus Hristos este Salvatorul nostru.

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie, ne-a învăţat despre nevoia
de a primi o mărturie personală:

„O mărturie este cea mai preţioasă avere, deoarece nu este dobândită [doar] prin
logică sau raţiune, ea nu poate fi cumpărată cu bogăţii pământeşti şi nu poate fi
oferită ca dar sau moştenită de la strămoşii [noştri]. Nu putem depinde de
mărturia altor oameni. Trebuie să cunoaştem noi înşine. Preşedintele Gordon B.
Hinckley a spus: «Fiecare sfânt sau sfântă din zilele din urmă are
responsabilitatea de a şti el însuşi sau ea însăşi, cu certitudine, dincolo de orice

îndoială, că Isus este Fiul viu, înviat, al Dumnezeului Celui Viu» („Fear Not to Do Good”, Ensign,
mai 1983, p. 80) …

Primim această mărturie când Duhul Sfânt vorbeşte spiritului din interiorul nostru. Vom primi o
certitudine calmă şi neclintită, care va fi sursa mărturiei noastre și convingerii noastre” („Puterea
unei mărturii personale”, Ensign sau Liahona, nov. 2006, p. 38).
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1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce este important să înţelegem că mărturia despre Isus Hristos o primim
doar prin Duhul Sfânt?

b. Ce putem face pentru a invita Duhul Sfânt în viaţa noastră şi a primi acea
mărturie?

Conform celor arătate în 1 Corinteni 12:4-31, Pavel a propovăduit sfinţilor din
Corint că numeroase daruri spirituale sunt date pentru a fi folosite de toţi copiii
Tatălui Ceresc şi pentru a-i ajuta pe membrii Bisericii să slujească unii altora.
Darurile Spiritului sunt binecuvântări sau abilităţi date de Duhul Sfânt, iar
Dumnezeu dă cel puţin un dar fiecărui membru al Bisericii (vezi D&L 46:11). Pavel
a comparat Biserica cu un trup fizic. El a făcut o comparaţie între Biserică şi un trup
fizic. Aşa cum fiecare parte a corpului este necesară trupului pentru a funcţiona în
mod corect, fiecare membru al Bisericii îşi poate folosi darurile spirituale pentru a
contribui la existenţa şi întărirea Bisericii. În acest scop, Pavel a sfătuit sfinţii să
„[umble după] darurile cele mai bune [sau să le caute]” (1 Corinteni 12:31).

1 Corinteni 13
Pavel propovăduieşte despre importanţa de a avea caritate
Citiţi următoarele scenarii şi gândiţi-vă ce efecte dăunătoare se pot produce ca
urmare a acestor atitudini şi comportamente.

• În mod frecvent, sunteţi deranjaţi şi supăraţi de comportamentul unui frate sau
al unei surori.

• Un coleg de clasă este răutăcios faţă de voi, astfel că vă consideraţi îndreptăţiţi
să-i răspundeţi răutăcios.

• Vă simţiţi invidioşi din cauza talentelor şi realizărilor unui prieten.

• Uneori găsiţi că este uşor să bârfiţi şi să vorbiţi rău despre alţii în cvorumul
preoţiei sau în clasa Tinerelor Fete.

Stabiliţi ţeluri pentru a pune în practică ceea ce învăţaţi
Stabilirea de ţeluri pentru a pune în practică ceea ce învăţaţi vă poate ajuta să vă exercitaţi
credinţa, să învăţaţi mai mult din studiul vostru şi să progresaţi spiritual. Căutaţi îndrumarea
Duhului Sfânt când stabiliţi ţeluri. Asiguraţi-vă că ţelurile voastre, deşi necesită efort, ţin seama
de realitate şi sunt realizabile. Scrieţi exact ceea ce veţi realiza, data la care planificaţi să
îndepliniţi acel lucru şi cum plănuiţi să-l faceţi. Apoi, analizaţi progresul cu regularitate.

În timp ce studiaţi 1 Corinteni 13, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta să evitaţi
atitudini şi comportamente care vă pot distruge fericirea personală şi relaţiile bune
cu alţii.

Citiţi 1 Corinteni 13:1-3 şi căutaţi o însuşire şi un dar al Spiritului pe care Pavel l-a
lăudat foarte mult.
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Caritatea este „cea mai înaltă, cea mai nobilă şi cea mai puternică dragoste, nu doar
afecţiune”, (Ghid pentru scripturi, „Caritate”).

Observaţi în aceste versete modul în care Pavel i-a descris pe cei care au alte daruri
spirituale, dar n-au caritate (vezi, de asemenea, D&L 88:125).

Expresiile „aramă sunătoare” şi „chimval zângănitor” din versetul 1 fac referire la
instrumente care produc sunete puternice şi de fundal deranjante. În contextul din
1 Corinteni 13:1, aceste expresii pot avea semnificaţia unor cuvinte care devin
lipsite de însemnătate sau valoare când vorbitorul nu este motivat de caritate.

Explicaţi faptul că Pavel a descris calităţile şi caracteristicile carităţii pentru a-i ajuta
pe sfinţii corinteni să înţeleagă mai bine acest dar. Citiţi 1 Corinteni 13:4-8 şi căutaţi
modul în care a descris Pavel caritatea sau dragostea. Puteţi marca ceea ce găsiţi.

Gândiţi-vă la explicaţiile următoare ale expresiilor care pot fi greu de înţeles.
Expresia „îndelung răbdătoare” (versetul 4) descrie pe cineva care îndură încercările
cu răbdare. „Nu invidiază” (versetul 4) descrie o persoană care nu este geloasă pe
alţii. „Nu se laudă” (versetul 4) descrie o persoană care nu este mândră. „Nu se
umflă de mândrie” (versetul 4) descrie calitatea unei persoane de a fi umilă. „Nu se
poartă necuviincios” (versetul 5) descrie o persoană care nu este nepoliticoasă sau
nechibzuită. „Nu caută nimic pentru sine” (versetul 5) descrie calitatea de a putea
pune pe Dumnezeu şi pe alţii înaintea propriei persoane. „Nu se mânie” (versetul
5) descrie o persoană care nu se supără uşor. „Crede toate lucrurile” (versetul 7)
descrie pe cineva care acceptă tot adevărul.

Cine este Cel a cărui viaţă însumează toate aceste atribute ale carităţii descrise
de Pavel?

În Moroni 7:47, citim că profetul Mormon a propovăduit următoarele: „Caritatea
este dragostea pură a lui Hristos”. Puteţi scrie această definiţie şi referinţă lângă 1
Corinteni 13:4-8.

2. Alegeţi două sau trei descrieri ale carităţii sau ale dragostei din 1
Corinteni 13:4-8. În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi

modul în care Îl descriu ele pe Isus Hristos şi daţi un exemplu din viaţa Sa
pentru fiecare descriere pe care aţi ales-o.

Un adevăr pe care îl învăţăm din 1 Corinteni 13:4-8 este acela că, în timp ce
căutăm să obţinem darul spiritual al carităţii, devenim mai asemănători
Salvatorului nostru, Isus Hristos.

Ce credeţi că înseamnă, în versetul 8, că „dragostea (sau caritatea) nu va pieri
niciodată”? ____________________

Vârstnicul Jeffery R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a descris
un mod prin care caritatea nu piere niciodată: „În viaţă sunt multe temeri şi
eşecuri. Uneori, lucrurile ne dezamăgesc. Uneori oamenii ne dezamăgesc sau
starea economică, afacerile sau guvernele ne dezamăgesc. Dar, în viaţă şi
eternitate, un lucru nu ne dezamăgeşte – dragostea pură a lui Hristos” (Christ
and the New Covenant, [1997], p. 337).
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În 1 Corinteni 13:9-12, citim că Pavel a propovăduit de ce, în final, darurile
spirituale ale cunoaşterii şi profeţiei vor pieri. Pavel a declarat că, în această viaţă,
cunoaşterea disponibilă este incompletă şi că vom dobândi o cunoaştere perfectă în
eternitate.

Citiţi 1 Corinteni 13:13 şi căutaţi trei daruri ale Spiritului despre care Pavel a
propovăduit că vor rămâne.

Bazându-ne pe cele relatate în 1 Corinteni 13:13, completaţi următorul adevăr:
____________________ este cel mai mare dar al Spiritului.

De ce credeţi că, întotdeauna, caritatea sau dragostea este cel mai mare dar al
Spiritului? ____________________

Conform celor arătate în 1 Corinteni 14:1, Pavel i-a sfătuit pe sfinţi să „[urmărească]
dragostea”. Citiţi Moroni 7:48 şi căutaţi ce a propovăduit Mormon poporului său să
facă pentru a obţine darul carităţii sau al dragostei.

Cum obţinem acest dar şi alte daruri spirituale? Conform celor spuse de Mormon,
cui dăruieşte Tatăl Ceresc darul carităţii?

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Cum poate caritatea sau dragostea să îmbunătățească relaţiile noastre cu
familia, prietenii şi colegii?

b. Când aţi observat un gest de caritate în modul în care aţi fost tratat?

c. Care dintre atributele carităţii sau dragostei menţionate în 1 Corinteni 13:4-7
simţiţi că sunt cele mai greu de obţinut ? De ce? Scrieţi un ţel cu privire la
ceea ce veţi face pentru a urmări şi a obţine darul carităţii.

1 Corinteni 14
Pavel propovăduieşte că darul profeţiei este mai important decât darul de a vorbi în
alte limbi
În 1 Corinteni 14:1-3, Pavel a sfătuit sfinţii să caute darul profeţiei. El a spus că
darul profeţiei îi edifică sau instruieşte pe alţii mai mult decât o face darul de a vorbi
în alte limbi.

„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» (Apocalipsa 19:10)… Când
profeţeşte cineva, acesta vorbeşte sau scrie ceea ce doreşte Dumnezeu ca el să cunoască, pentru
binele său ori pentru binele celorlalţi” (Ghid pentru scripturi, „Profeţie, a profeţi”,
scriptures.lds.org).

Din 1 Corinteni 14:1-3, învăţăm că, atunci când propovăduim şi depunem
mărturie prin inspiraţie, îi putem ajuta pe alţii să se zidească sufleteşte şi să
fie alinaţi. Un mod prin care îi putem îndemna pe alţii (vezi versetul 3) este de a-i
încuraja.
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Gândiţi-vă la un moment în care învăţăturile sau mărturia cuiva v-au instruit,
încurajat sau alinat.

În 1 Corinteni 14:4-40, Pavel i-a avertizat pe sfinţii corinteni cu privire la darul de a
vorbi în alte limbi. Pavel i-a avertizat că, dacă este folosit impropriu, darul de a
vorbi în alte limbi nu va reuşi să zidească Biserica şi va distrage membrii de la
căutarea unor daruri spirituale mai folositoare. De asemenea, Pavel a propovăduit
că „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii” (1 Corinteni 14:33) şi că
toate lucrurile în Biserică trebuie făcute într-o ordine corectă.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 23: ZIUA 1

1 Corinteni 15:1-29
Introducere
Apostolul Pavel a aflat că unii dintre membrii Bisericii din Corint propovăduiau că
nu există înviere după moarte. El a depus mărturie că Isus Hristos S-a ridicat din
morţi şi a explicat ce înseamnă învierea pentru toţi copiii Tatălui Ceresc.

1 Corinteni 15:1-10
Pavel aduce dovezi despre învierea lui Isus Hristos

Citiţi declaraţia de mai jos a preşedintelui Thomas S. Monson: „Fraţii mei şi
surorile mele, râdem, plângem, lucrăm, ne jucăm, iubim, trăim. Şi apoi, murim.
Moartea vine la noi toţi. Toţi trebuie să-i treacă poarta. Moartea vine la cei în
vârstă, la cei obosiţi şi la cei bolnavi. Îi ia pe cei tineri în timp ce îşi fac cele mai
mari speranţe şi visuri cu privire la viitorul lor. Nici copiii mici nu sunt scutiţi de
moarte. Cum a spus apostolul Pavel, «Oamenilor le este rânduit să moară o

singură dată» [Evrei 9:27]” („Trăieşte-al meu Mântuitor!”, Ensign sau Liahona, mai 2007, p. 24).

Cugetaţi la gândurile sau sentimentele pe care le-aţi avut când cineva pe care-l
cunoşteaţi a murit.

În timp ce studiaţi 1 Corinteni 15:1-29, căutaţi principii care vă pot ajuta când
cineva pe care-l cunoşteaţi moare.

În timp ce apostolul Pavel îşi încheia epistola către sfinţii din Corint, el a vorbit
despre o crezul neadevărat care fusese propovăduit de unii dintre membrii Bisericii.
Citiţi 1 Corinteni 15:12 şi căutaţi ce crez neadevărat fusese propovăduit.

De ce credeţi că Pavel era îngrijorat cu privire la acest crez neadevărat?
____________________

Citiţi 1 Corinteni 15:3-8 şi căutaţi ce a scris Pavel pentru a-i ajuta pe membrii
Bisericii să înţeleagă realitatea învierii Salvatorului. (Observaţi că un alt nume al
apostolului Petru este Chifa.)

Din aceste versete, putem învăţa că apostolii depun mărturie că Isus Hristos a
murit pentru păcatele noastre şi a înviat din morţi. (Puteţi să marcaţi sau să
notaţi acest adevăr în scripturile voastre.)

Preşedintele Monson a împărtăşit mărturia următoare: „Din toată inima şi cu
toată puterea sufletului meu, îmi ridic glasul în mărturie, ca martor special şi
declar că Dumnezeu trăieşte. Isus este Fiul Său, Singurul Născut în trup al Tatălui.
El este Mântuitorul nostru, El este Mijlocitorul nostru pe lângă Tatăl. El este Cel
care a murit pe cruce pentru a ispăşi pentru păcatele noastre. El a devenit primul
rod al învierii. Deoarece El a murit, toţi vor trăi din nou. «Ce fericit vă spun

mereu: „Trăieşte Salvatorul meu!”» [„Trăieşte-al meu Mântuitor”, Imnuri, nr. 86]. Fie ca întreaga
lume să ştie aceasta şi să trăiască potrivit acestei cunoaşterei („Trăieşte-al meu
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Mântuitor!”, p. 25).

Gândiţi-vă la modul în care mărturiile apostolilor despre învierea lui Isus Hristos
v-au ajutat să vă întăriţi credinţa în Salvator şi învierea Sa.

1 Corinteni 15:11-29
Pavel explică doctrina învierii
Conform celor arătate în 1 Corinteni 15:11-15, apostolul Pavel s-a întrebat de ce
sfinţii corinteni începuseră să se îndoiască de realitatea învierii. El a argumentat că,
dacă nu era o înviere a morţilor, atunci Isus Hristos nu a înviat. Şi, dacă Isus Hristos
nu S-a ridicat din morţi, atunci toate mărturiile despre învierea Sa erau neadevărate
şi propovăduirea Evangheliei nu ar fi avut niciun scop.

Profetul Joseph Smith a propovăduit: „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” (Învăţăturile preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 51, 52;
anexele sunt adăugiri la un anumit lucru sau părţi care sunt alăturate unui întreg

mai mare).

1. Copiaţi următorul tabel în jurnalul pentru studiul scripturilor. Apoi,
citiţi fragmentele din scripturi menţionate în coloana din stânga a

tabelului şi căutaţi cum aţi completa frazele corespunzătoare din partea dreaptă
a tabelului. Apoi, completaţi frazele în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Observaţi cuvântul pârga în 1 Corinteni 15:20 care se referă la prima parte a unei
recolte culese de un fermier. La fel cum aceste roade ale recoltei sunt primele
din multe altele care sunt gata pentru seceriş, Isus Hristos a fost primul care a
înviat. (Aveţi în vedere că 1 Corinteni 15:20-22 reprezintă un fragment care
conţine o scriptură de bază. Îl puteţi marca într-un mod aparte pentru a-l putea
găsi cu uşurinţă în viitor.)

1 Corinteni 15:16-19 Dacă Isus nu S-ar fi ridicat dintre cei morţi, atunci…

1 Corinteni 15:20-22 Deoarece Isus S-a ridicat din morţi…

Referiţi-vă la declaraţia lui Pavel din 1 Corinteni 15:19: „Dacă numai pentru viaţa
aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi
oamenii!” Un adevăr pe care-l putem învăţa din mărturia lui Pavel din versetele
20-22 este faptul că, datorită învierii lui Isus Hristos, noi putem avea speranţă.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi în ce mod poate
învierea lui Isus Hristos să vă aducă speranţă atunci când cineva pe

care-l cunoaşteţi moare sau când vă este teamă de propria moarte.
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3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi una dintre următoarele
teme sau ambele:

a. Scrieţi-vă mărturia cu privire la realitatea învierii şi importanţa acesteia în
planul salvării întocmit de Tatăl Ceresc. Vă puteţi depune mărturia despre
înviere unei alte persoane.

b. Rugaţi un părinte, prieten sau conducător din Biserică să-şi împărtăşească
mărturia despre înviere. Scrieţi ce aţi aflat sau aţi simţit în timp ce aţi ascultat
acea mărturie.

Conform celor relatate în 1 Corinteni 15:23-24, Pavel a propovăduit că va fi o ordine
la înviere. Isus Hristos S-a ridicat primul şi cei credincioşi care Îl urmează vor fi
următorii. Doctrină şi legăminte ne învaţă că aceşti credincioşi care Îl urmează pe
Isus Hristos vor moşteni gloria celestială (vezi D&L 76:50-70; 88:97-98). Cei care nu
sunt curajoşi în mărturiile lor despre Isus Hristos şi cei care sunt necredincioşi vor fi
înviaţi mai târziu (vezi D&L 76:71-86; 88:99-101). De asemenea, Pavel a
propovăduit că, la sfârşit (în timpul Mileniului), Isus Hristos va „da împărăţia”
Tatălui Ceresc după ce va pune capăt tuturor formelor pământeşti sau lumeşti de
„stăpânire şi putere” (1 Corinteni 15:24).

Citiţi1 Corinteni 15:25-26 şi căutaţi ce a propovăduit Pavel că se va întâmpla cu
vrăjmaşii lui Isus Hristos în timpul Mileniului.

Observaţi ultimul vrăjmaş pe care îl va distruge Isus Hristos. De ce ar putea fi
considerată moartea un vrăjmaş al lui Isus Hristos şi al planului Tatălui Ceresc (vezi
Moise 1:39)?vbgfgvb ____________________

Citiţi 1 Corinteni 15:29 şi căutaţi rânduiala pe care o înfăptuiau sfinţii.

Rezumaţi, cu propriile voastre cuvinte, ce i-a întrebat Pavel pe sfinţi cu privire la
participarea lor la înfăptuirea botezurilor pentru cei morţi: ____________________

Un adevăr pe care-l învăţăm din 1 Corinteni 15:29 este acela că cei care au murit
fără a fi botezaţi pot primi această rânduială esenţială.

Preşedintele Gordon B. Hinckley a explicat că templele pot fi considerate un
simbol al credinţei noastre în înviere. „Fiecare templu, fie că este mare sau mic,
vechi sau nou, este o expresie a mărturiei noastre că viaţa de dincolo de
mormânt este la fel de reală şi certă cum este viaţa muritoare. Nu ar fi nevoie de
temple, dacă spiritul şi sufletul omului nu ar fi fost eterne. Fiecare rânduială care
se realizează în aceste case sacre este nepieritoare prin conseciţele ei” („This

Peaceful House of God”, Ensign, mai 1993, p. 74).
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Templul Payson, Utah.

Dacă locuiţi lângă un templu,
gândiţi-vă la un moment în care aţi
realizat botezuri pentru morţi sau aţi
pregătit nume pentru strămoşii voştri
pentru a le duce la templu. Ce
sentimente aţi avut când aţi pregătit
nume sau aţi înfăptuit pentru ei munca
în templu? Dacă nu locuiţi aproape de
un templu, gândiţi-vă ce aţi putea face
pentru a ajuta la lucrarea de salvare
pentru morţi.

4. În jurnalul pentru
studiul scripturilor,

răspundeţi la următoarea întrebare:
Ce puteţi face pentru a participa mai
din plin la munca de întocmire a
istoriei familiei şi munca în templu
şi cum credeţi că participarea
voastră vă poate întări mărturia
despre înviere?

Pe o bucată de hârtie, scrieţi un ţel referitor la modul în care puteţi participa mai
bine la munca de întocmire a istoriei familiei şi la munca în templu. Puneţi hârtia
într-un loc care să vă amintească să vă îndepliniţi ţelul.

Scriptură de bază – 1 Corinteni 15:20-22
5. Memorarea acestui fragment (1 Corinteni 15:20-22) vă va ajuta să

ştiţi cum să vorbiţi despre înviere şi cum să înţelegeţi învierea
pentru a preda altora doctrina învierii. Memoraţi câteva minute versetul 22 şi,
apoi, recitaţi-l fără să vă uitaţi în scripturi. Faceţi acelaşi lucru cu versetul 21
recitând versetele 21-22; şi, apoi, cu versetul 20 recitând toate cele trei versete în
ordine. La sfârşit, încercaţi să scrieţi din memorie întregul fragment care conţine
scriptură de bază în jurnalul pentru studiul scripturilor.

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Corinteni 15:1-29 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 23: ZIUA 2

1 Corinteni 15:30-16:24
Introducere
Apostolul Pavel a continuat să propovăduiască sfinţilor din Corint despre înviere. El
s-a bucurat de victoria lui Isus Hristos asupra morţii. De asemenea, Pavel i-a
încurajat pe membrii Bisericii din Corint să ofere donaţii generoase sfinţilor săraci
care trăiau în Ierusalim.

Rugaţi-vă înainte de a studia
Rugăciunea sinceră ne ajută să ne aliniem voinţa cu voinţa lui Dumnezeu şi invită Duhul Sfânt în
vieţile noastre. Formaţi-vă obiceiul de a vă ruga înainte de a studia scripturile şi lecţiile în acest
curs de studiu pentru seminar.

1 Corinteni 15:30-52
Pavel propovăduieşte despre înviere
V-aţi gândit vreodată cât de diferită ar fi fost viaţa voastră dacă nu aţi fi crezut în
viaţa de după moarte? Cum ar putea alege oamenii să trăiască dacă nu ar crede că
vor trăi din nou după ce mor? ____________________

În1 Corinteni 15:1-29, învăţăm că apostolul Pavel a corectat crezul neadevărat al
unor sfinţi corinteni despre faptul că nu va fi înviere a morţilor. În1 Corinteni
15:30-34, citim despre faptul că Pavel i-a rugat pe sfinţi să se gândească de ce
cineva care crede în Isus Hristos ar îndura persecuţie şi ar înfrunta moartea dacă nu
ar exista înviere. De asemenea, el i-a avertizat pe sfinţi să nu fie înşelaţi de
atitudinea oamenilor care spun: „să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri”(1
Corinteni 15:32), care exprimă creyul neadevărat potrivit căruia noi putem face ce
vrem pentru că nu există viaţă după moarte şi, prin urmare, nici judecată divină.

Deoarece învierea este o realitate, de ce poate fi periculoasă acceptarea acestei
atitudini?

În timp ce studiaţi partea rămasă din1 Corinteni 15, căutaţi adevăruri care vă pot
ajuta să înţelegeţi în ce mod faptul de a avea o cunoaştere despre înviere vă poate
influenţa alegerile din timpul vieţii muritoare.

Citiţi 1 Corinteni 15:35 şi căutaţi întrebări pe care le-ar putea avea oamenii despre
înviere.

În 1 Corinteni 15:36-38, citim că Pavel a ajutat să se răspundă la aceste întrebări
folosind o sămânţă pentru a reprezenta trupul muritor, care – după moarte şi
îngropare în pământ – va ieşi la înviere.

Gândiţi-vă cum aţi descrie diferenţa de
intensitate a luminii transmise de soare
în comparaţie cu lumina transmisă de
lună. Cum se compară lumina lunii cu
lumina stelelor?
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Citiţi 1 Corinteni 15:39-42 şi căutaţi modul în care Pavel a folosit strălucirea
soarelui, a lunii şi a stelelor pentru a explica diferenţele dintre trupurile înviate.
Citiţi, de asemenea, Traducerea Bibliei de Joseph Smith, 1 Corinteni 15:40 (în 1
Corinteni 15:40, Ghidul pentru scripturi, scriptures.lds.org). În acest context,
cuvântul glorie se poate referi la lumină, splendoare sau strălucire. (Aveţi în vedere
că 1 Corinteni 15:40-42 este un fragment care conţine o scriptură de bază. Îl puteţi
marca într-un mod aparte pentru a-l putea găsi cu uşurinţă în viitor.)

Un adevăr pe care apostolul Pavel îl propovăduieşte în aceste versete este acela că
există diferite grade de glorie sau slavă pentru trupurile înviate. Cu alte
cuvinte, unele trupuri înviate vor avea mai multă strălucire şi splendoare
decât altele.

Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Joseph Fielding Smith şi căutaţi modul
în care diferitele grade de glorie ale trupurilor înviate se vor deosebi unele faţă de
celelalte. (Când preşedintele Smith a menţionat „trupuri celestiale”, el s-a referit la
cei care obţin cel mai înalt grad de glorie sau slavă în împărăţia celestială [vezi D&L
131:1-4].)

„La înviere vor exista trupuri diferite; ele nu vor fi toate la fel. Trupul pe care-l
primeşte un om va determina locul său în viaţa de apoi. Vor exista trupuri
celestiale, terestriale şi telestiale …

Unii vor obţine trupuri celestiale cu toate puterile exaltării şi ale progresului
etern. Aceste trupuri vor străluci ca soarele, la fel cum străluceşte Salvatorul
nostru… Cei care intră în împărăţia terestrială vor avea trupuri terestriale, iar ele

nu vor străluci ca soarele, dar vor fi mai glorioase decât trupurile celor care primesc slava
telestială” (Doctrines of Salvation, compilaţie de Bruce R. McConkie, 3 volume [1954-1956],
2:286-287).

Observaţi că preşedintele Smith a explicat că gloria sau trupul pe care îl primim la
înviere va determina împărăţia în care vom trăi.

„Puterile exaltării” la care a făcut
referire preşedintele Smith includ
abilitatea de a trăi modul de viaţă pe
care o trăieşte Dumnezeu şi „progresul
etern” este abilitatea de a continua să
avem copii în eternităţi. Aceste
binecuvântări sunt disponibile doar
celor care sunt exaltaţi în cel mai înalt
grad de glorie în împărăţia celestială
(vezi D&L 131:1-4; 132:19-20).

Citiţi Doctrină şi legăminte 88:21-22 şi
căutaţi ceea ce trebuie să facem pentru a primi un trup celestial când suntem
înviaţi. A se „supune legii [unei] împărăţii celestale” (versetul 22) înseamnă a primi
toate rânduielile şi a face şi a ţine toate legămintele necesare pentru a intra în
împărăţia celestială.
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1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor scrieţi în ce mod
cunoaşterea faptului că slava şi binecuvântările sunt disponibile

numai fiinţelor înviate în cel mai înalt grad al împărăţiei celestiale poate
influenţa alegerile unei persoane în viaţa muritoare.

Conform celor relatate în 1 Corinteni 15:42–52, Pavel a clarificat în continuare cum
va arăta un trup înviat. El s-a referit la trupul muritor ca fiind „firesc” (versetele 44,
46) şi supus putrezirii şi s-a referit la trupul înviat ca fiind „duhovnicesc” sau
spiritual (versetele 44,46) şi „[nesupus] putrezirii” (versetul 52).

Scriptură de bază – 1 Corinteni 15:40-42
2. Predaţi unui membru al familiei sau unui prieten ce aţi învăţat

despre deosebirile dintre trupurile înviate. Folosiţi acest fragment
care conţine o scriptură de bază (1 Corinteni 15:40-42) în timp ce predaţi. După
ce predaţi, rugaţi persoana căreia i-aţi predat să împărtăşească orice ar putea
adăuga la ceea ce aţi predat. Vă puteţi împărtăşi mărturia despre înviere
persoanei căreia i-aţi predat. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi ce aţi
învăţat din experienţa voastră.

1 Corinteni 15:53-58
Pavel se bucură de victoria lui Isus Hristos asupra morţii
Încercuiţi următoarele situaţii prin care aţi vrea să treceţi:

Boală Foame Durere

Fără boală Fără foame Fără durere

Citiţi 1 Corinteni 15:53 şi căutaţi doctrina pe care a propovăduit-o Pavel despre
starea trupurilor noastre când suntem înviaţi.

Din acest verset învăţăm că noi vom fi înviaţi într-o stare nesupusă putrezirii şi
de nemurire. Trupurile noastre înviate nu vor fi supuse putrezirii, adică ele nu vor
muri sau nu vor avea parte de boală sau durere niciodată. Această cunoaştere ne
ajută să înţelegem că grijile noastre cu privire la moarte pot fi „[înghiţite]” (1
Corinteni 15:54) în speranţa unei învieri glorioase.

Gândiţi-vă la un moment în care voi sau cineva cunoscut v-aţi înţepat în ceva. Care
credeţi că este cea mai dureroasă dintre înţepături?

Citiţi 1 Corinteni 15:54–55 şi căutaţi ce a spus Pavel despre faptul că nu mai
are bold.

În ce moduri poate moartea fizică „să înţepe” ca un bold sau să pară victorioasă
asupra noastră?

În ce mod a fost boldul morţii fizice „înghiţit de biruinţă” (1 Corinteni 15:54) prin
Isus Hristos?

Un adevăr pe care-l putem învăţa din aceste versete este următorul: moartea fizică
nu are biruinţă sau victorie asupra noastră datorită învierii lui Isus Hristos .

Citiţi 1 Corinteni 15:56 şi căutaţi boldul care încă poate rămâne atunci când murim.
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Citiţi 1 Corinteni 15:57-58 şi căutaţi ce poate îndepărta boldul morţii, după cum a
propovăduit Pavel.

Victoria lui Isus Hristos este ispăşirea Sa, prin care El a învins atât păcatul, cât şi
moartea fizică. Potrivit celor relatate în versetul 58, ce i-a invitat Pavel pe cititorii săi
să facă datorită biruinţei sau victoriei lui Isus Hristos asupra morţii?

Din 1 Corinteni 15:56-58 putem învăţa următorul adevăr: Dacă suntem neclintiţi
şi statornici în a trăi conform Evangheliei, boldul morţii datorat păcatului
este înlăturat prin ispăşirea lui Isus Hristos.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. „Ce înseamnă a fi statornici şi neclintiţi în trăirea conform Evangheliei?

b. Ce rol are ispăşirea în faptul de a fi neclintiţi şi statornici?

4. În 1 Corinteni 15:30-58, citim învăţăturile apostolului Pavel despre
înviere şi argumentul său împotriva filozofiei celor care spuneau că

nu există înviere. Ei credeau că putem face orice dorim pentru că „mâine vom
muri” (1 Corinteni 15:32) şi, pentru că ei credeau că nu există înviere, credeau că
nu va fi nicio judecată divină. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor,
folosiţi ceea ce aţi învăţat în această lecţie pentru a explica de ce această filozofie
este neadevărată.

Gândiţi-vă ce veţi face pentru a trăi mai drept, astfel încât boldul morţii voastre să
poată fi înlăturat şi să primiţi o înviere glorioasă în viitor. Scrieţi un ţel cu privire la
un lucru pe care îl puteţi face pentru a fi mai neclintiţi şi statornici în a trăi conform
Evangheliei. Puteţi împărtăşi ceea ce aţi scris unei persoane care credeţi că va
progresa ascultându-vă mărturia.

1 Corinteni 16
Pavel organizează o colectă de fonduri pentru sfinţii săraci care trăiesc în Ierusalim
În 1 Corinteni 16:1-24, citim că apostolul Pavel i-a instruit pe sfinţii corinteni să
ajute la îngrijirea săracilor care erau în Ierusalim, să „[fie] tari în credinţă” (versetul
13) şi să facă toate lucrurile „cu dragoste” (versetul 14).

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Corinteni 15:30-16:24 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la 2 Corinteni
De ce studiem această carte?
Această epistolă a apostolului Pavel către membrii Bisericii din Corint se evidenţiază
prin tematicile sale: de alinare în mijlocul suferinţelor, de tărie în mijlocul
slăbiciunilor (aşa cum Pavel însuşi a exemplificat) şi de a discerne între învăţătorii
adevăraţi de cei mincinoşi. Exemplul şi învăţăturile lui Pavel consemnate în 2
Corinteni vă pot inspira să rămâneţi fideli și credincioși legămintelor eterne pe care
le-aţi făcut cu Dumnezeu, Tatăl Veşnic, indiferent de circumstanţe sau consecinţe.

Cine a scris această carte?
Pavel a scris această epistolă către sfinţii corinteni (vezi 2 Corinteni 1:1).

Când şi unde a fost scrisă?
La scurt timp după ce Pavel a scris epistola pe care o cunoaştem sub numele 1
Corinteni, în Efes a izbucnit o revoltă împotriva învăţăturilor sale (vezi Faptele
apostolilor 19:23-41) şi el a plecat în Macedonia (vezi Faptele apostolilor 20:1; 2
Corinteni 2:13; 7:5). Se pare că, în timp ce se afla în Macedonia, a scris 2 Corinteni,
probabil între 55-57 d. Hr. (vezi Ghid pentru scripturi, „Epistolele lui Pavel”,
scriptures.lds.org).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Epistola pe care o cunoaştem sub numele de 2 Corinteni a fost scrisă membrilor
Bisericii din Corint. În timp ce Pavel era în Macedonia, în timpul celei de-a treia sa
călătorii misionare, Tit i-a adus din Corint vestea că o scrisoare pe care o trimisese
mai înainte a fost bine primită acolo de sfinţi (vezi 2 Corinteni 7:6-13). Ramura
Bisericii din Corint făcea progrese, dar Pavel a aflat, de asemenea, despre învăţătorii
mincinoşi de acolo care alterau doctrina pură a lui Hristos. La ceva timp după prima
vizită a lui Pavel în Corint şi probabil după o a doua vizită, (vezi 2 Corinteni 1:
15-16), când se pare că a mustrat pe unii dintre sfinţi (vezi 2 Corinteni 2:1; 12:21),
predicatori din zona Ierusalimului au venit în Corint şi au început să-i înveţe pe
sfinţi că trebuie să adopte practicile iudeilor, ceea ce era contrar învăţăturilor lui
Pavel. Cea mai mare parte din 2 Corinteni dezbate problemele cauzate de
învăţătorii mincinoşi.

Scrisoarea lui Pavel este adresată atât celor care doreau să asculte mai multe dintre
cuvintele sale (vezi 2 Corinteni 1-9), cât şi celor care ezitau să accepte învăţătura sa
(vezi 2 Corinteni 10-13). În general, textul din 2 Corinteni dezvăluie mai multe
scopuri ale acestei scrisori:

• de a exprima recunoştinţă sfinţilor care răspunseseră favorabil scrisorii sale
anterioare şi de a-i întări;

• de a avertiza despre învăţătorii mincinoşi care corupeau doctrina pură a lui
Hristos;

• de a-şi apăra propria persoană şi autoritate în calitate de apostol al lui Isus
Hristos (vezi 2 Corinteni 10-13),
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• de a-i încuraja pe sfinţii corinteni să ofere o donaţie financiară generoasă
sfinţilor împovăraţi din Ierusalim (vezi 2 Corinteni 8-9).

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
În timp ce multe dintre scrisorile sale se concentrează asupra doctrinei, mare parte
a acestei scrisori subliniază relaţia lui Pavel cu sfinţii corinteni şi dragostea şi grija
lui pentru ei. Deşi Pavel era ferm în opoziţia sa faţă de critici, de-a lungul acestei
epistole, 2 Corinteni, îl vedem ca un conducător blând al preoţiei având grijă de
fericirea şi bunăstarea sfinţilor. De asemenea, el a împărtăşit, unele detalii din viaţa
sa şi a scris despre un „ţepuş în carne” (2 Corinteni 12:7).

Într-o experienţă sacră relatată în 2 Corinteni 12:2-4, Pavel se descrie pe sine ca
fiind „un om în Hristos” care a fost „răpit până în al treilea cer” unde a văzut şi
auzit lucruri care nu se pot spune. Această viziune, împreună cu declaraţiile sale
doctrinare precedente cu privire la deosebirile de glorie sau slavă ale trupurilor
înviate (vezi 1 Corinteni 15:35–44), poate fi văzută ca o paralelă biblică la viziunea
relatată în Doctrină şi legăminte 76.

Rezumat
2 Corinteni 1-5. Pavel mărturiseşte că Dumnezeu îi alină pe copiii Săi în toate
suferinţele lor. El le cere sfinţilor să se iubească şi să se ierte unii pe ceilalţi.
Evanghelia şi lucrările Spiritului Domnului sunt mai glorioase decât cuvintele legii
lui Moise. Pavel îi încurajează pe cititorii lui în momentele lor de încercare şi le
aminteşte de natura eternă a dragostei şi slavei lui Dumnezeu. El îi ajută pe cititori
să înţeleagă nevoia lor de a fi împăcaţi cu Dumnezeu prin ispăşirea lui Isus Hristos.

2 Corinteni 6-13. În timp ce face faţă criticii şi opoziţiei din partea învăţătorilor
mincinoşi, Pavel îşi apără autoritatea în calitate de slujitor al Domnului şi îşi invită
cititorii să se separe de lume. El propovăduieşte despre „întristarea după voia lui
Dumnezeu” (vezi 2 Corinteni 7:10). Pavel le mulţumeşte sfinţilor corinteni pentru
donațiile făcute săracilor din Ierusalim şi îi îndeamnă să continue să ofere cu
generozitate. El vorbeşte cu tărie împotriva „[apostolilor] mincinoşi” (2 Corinteni
11:13). El se laudă în Domnul şi împărtăşeşte detalii biografice despre suferinţele
sale şi credinţa sa în Isus Hristos. El scrie despre viziunea sa cu privire la al treilea
cer şi îi invită pe sfinţi să se examineze şi să-şi dovedească credincioşia.

2 CORINTENI
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UNITATEA 23: ZIUA 3

2 Corinteni 1-3
Introducere
Apostolul Pavel a scris sfinţilor din Corint şi a explicat modul în care aceştia pot să-i
aline pe alţii. De asemenea, el i-a îndemnat să ierte un păcătos care fusese în
congregaţia lor. Pavel a propovăduit sfinţilor că, pe măsură ce se întorc la Domnul,
ei vor deveni mai asemănători lui Dumnezeu.

2 Corinteni 1
Pavel îi învaţă pe sfinţii corinteni cum să-i aline pe alţii
Gândiţi-vă la un moment în care o persoană pe care o cunoaşteţi a trecut printr-o
încercare dificilă sau suferinţă. Ce aţi făcut pentru a o ajuta?
____________________

Aţi dorit vreodată să alinaţi pe cineva care trecea printr-o încercare grea a vieţii sale,
dar nu aţi ştiut cum?

Pe măsură ce studiaţi 2 Corinteni 1, căutaţi un adevăr care vă poate ajuta să ştiţi în
ce mod puteţi alina pe alţii în încercările şi suferinţele lor.

Apostolul Pavel era în Efes când a scris 1 Corinteni către membrii Bisericii din
Corint. Mai târziu, în Efes a izbucnit o revoltă ca răspuns la învăţăturile lui Pavel
(vezi Faptele apostolilor 19:23-41; Asia, menţionată în aceste versete, era o
provincie romană din regiunea Turciei de azi.) Pavel a plecat din Efes şi a mers în
Macedonia, unde Tit i-a dat de ştire că prima sa scrisoare a fost bine primită de
către sfinţii din Corint. De asemenea, Pavel a aflat că sfinţii aveau parte de suferinţe
iar, în Corint, câţiva învăţători mincinoşi modificau doctrina adevărată a lui Hristos.
Pavel a scris 2 Corinteni pentru a-i alina pe sfinţi şi pentru a rezolva problema
cauzată de învăţătorii mincinoşi.

Citiţi 2 Corinteni 1:1-5 şi aflaţi ce le-a spus Pavel sfinţilor din Corint despre
suferinţele lor. Puteţi marca sau nota în scripturile voastre ce a spus Pavel în
versetele 3-4 care ar fi putut să-i aline.

Din 2 Corinteni 1:4, învăţăm următorul adevăr: Deoarece Tatăl Ceresc ne alină
suferinţele, putem, la rândul nostru, să-i ajutăm pe alţii să aibă parte de
alinarea Sa.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre un moment în
care aţi avut parte de alinarea Domnului în timpul unei încercări. În

ce mod credeţi că v-a ajutat acea experienţă să ajutaţi la rândul vostru pe
altcineva să primească alinarea Sa?

În 2 Corinteni 1:6-8 aflăm că Pavel le-a spus sfinţilor din Corint despre suferinţele
mari pe care le-au trăit el şi colegii lui în timp ce propovăduiau Evanghelia în Efes şi
care le-a pus viaţa în pericol, lui şi colegilor săi.

Citiţi 2 Corinteni 1:9-11 şi aflaţi ce i-a ajutat pe Pavel şi colegii săi în timpul
încercărilor.
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Bazându-ne pe versetul 11, completaţi următorul adevăr despre cum puteţi să-i
ajutaţi pe oamenii care trec prin încercări: ____________________ pot ajuta pe cei
care trec prin încercări.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la una dintre
întrebările următoare sau la ambele:

a. În ce fel rugăciunile voastre pot ajuta o persoană care trece prin încercări?

b. Cum v-au ajutat rugăciunile altora când aţi trecut printr-o perioadă de
încercare?

În 2 Corinteni 1:12-24, aflăm că Pavel s-a bucurat pentru aceia care primiseră
sfaturile pe care le oferise în prima sa epistolă. În versetele 15-20, el a răspuns celor
care l-au învinuit atunci când şi-a schimbat planurile de a-i vizita. Unii dintre criticii
lui Pavel păreau să spună că, deoarece Pavel şi-a schimbat planurile de călătorie, nu
mai puteau avea încredere în el sau învăţăturile sale. Pavel a declarat că, indiferent
de schimbarea planurilor sale, mesajul Evangheliei este adevărat.

2 Corinteni 2
Pavel îi îndeamnă pe sfinţii din Corint să ierte un păcătos
Gândiţi-vă la un moment în care o persoană v-a rănit sau a jignit o persoană pe
care o iubiţi. Gândiţi-vă de ce v-ar fi greu să iertaţi acea persoană.

Pe măsură ce studiaţi 2 Corinteni 2, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta să înţelegeţi
de ce este important să-i iertăm pe toţi oamenii.

În prima scrisoare a lui Pavel către corinteni, el i-a mustrat pentru nesupunerea şi
lipsa lor de credinţă. Citiţi 2 Corinteni 2:1-4 şi aflaţi ce a sperat Pavel ca sfinţii din
Corint să ştie despre mustrarea sa. Puteţi marca sau nota în versetul 4 motivul dat
de Pavel pentru mustrarea sa.

În ce mod poate fi mustrarea sau corectarea o dovadă a dragostei unei persoane
pentru noi? ____________________

Conform celor relatate în 2 Corinteni 2:5-6, Pavel a scris despre un membru al
Bisericii care păcătuise împotriva altor membri ai Bisericii şi i-a făcut să sufere.
Drept rezultat, Biserica l-a disciplinat pe acest om.

Citiţi 2 Corinteni 2:7-8 şi căutaţi ce a spus Pavel despre modul în care sfinţii trebuie
să-l trateze pe acest om .

Deşi acest om păcătuise, valoarea sufletului său este mare înaintea lui Dumnezeu
(vezi D&L 18:10). Pavel i-a îndemnat pe sfinţi să-l ierte, să-l aline şi să-l iubească
pe acest om şi să-l ajute să se pocăiască.

Citiţi 2 Corinteni 2:9-11 şi căutaţi un alt motiv pentru care Pavel a spus că sfinţii
trebuie să ierte pe alţii.

În conformitate cu ceea ce Pavel i-a învăţat pe sfinţi în versetul 11, putem identifica
următorul adevăr: Dacă nu îi iertăm pe alţii, atunci Satana va avea un avantaj
faţă de noi. Puteţi marca sau nota acest adevăr din 2 Corinteni 2:11. În revelaţiile
moderne, Domnul ne-a poruncit să-i iertăm pe toţi oamenii (vezi D&L 64:8-11).
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A ierta pe cineva nu înseamnă că păcătoşii nu trebuie să răspundă pentru faptele
lor. Nici nu înseamnă să ne punem în situaţii în care oamenii pot continua să se
comporte urât cu noi. Mai degrabă, faptul de a ierta pe alţii, înseamnă să îi tratăm
cu dragoste creştinească pe cei care s-au comportat urât cu noi şi să nu avem niciun
resentiment sau furie faţă de ei, care ar afecta progresul nostru spiritual (vezi Ghid
pentru scripturi, „Iertare”, scriptures.lds.org).

„Dacă aţi fost victimele unui abuz, trebuie să ştiţi că sunteţi nevinovaţi şi că Dumnezeu vă
iubeşte. Discutaţi cu părinţii sau un alt adult de încredere şi căutaţi de îndată sfatul episcopului
vostru. Ei vă pot sprijini spiritual şi vă pot ajuta să obţineţi protecţia şi ajutorul de care aveţi
nevoie. Procesul de vindecare poate fi de durată. Încredeţi-vă în Salvator. El vă va vindeca şi vă va
da pacea” (Pentru întărirea tineretului [broşură, 2011], p. 36-37).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: În ce fel credeţi că Satana are un avantaj faţă de noi

atunci când nu iertăm pe alţii?

Gândiţi-vă la o persoană pe care trebuie să o iertaţi. (Amintiţi-vă că a ierta nu
înseamnă a permite să fiţi maltrataţi. Înseamnă iertarea persoanei care v-a jignit,
astfel încât să vă puteţi continua progresul spiritual.) Stabiliţi-vă un ţel de a ierta
acea persoană, astfel încât Satana să nu aibă un avantaj faţă de voi. Cereţi ajutorul
Tatălui Ceresc în timp ce căutaţi să-i iertaţi pe alţii.

Conform celor relatate în 2 Corinteni 2:12-17, Pavel le-a spus sfinţilor că i-a
mulţumit lui Dumnezeu, care întotdeauna „[l-a purtat] cu carul Lui de biruinţă în
Hristos” (versetul 14), chiar şi în vremuri dificile.

2 Corinteni 3
Pavel propovăduieşte sfinţilor din Corint că, pe măsură ce se întorc la Domnul, ei vor
deveni mai asemănători lui Dumnezeu.
După ce apostolul Pavel a plecat din Corint, unii învăţători mincinoşi au început să
se opună învăţăturilor lui şi au încercat să-l discrediteze pe acesta spunându-le
convertiţilor că încă mai trebuiau să urmeze legea lui Moise. În 2 Corinteni 3:1,
răspunzând celor care încercau să-l discrediteze, Pavel a adresat membrilor Bisericii
din Corint o întrebare, în mod retoric – întrebarea adresată pentru efectul ei
dojenitor, nu pentru că ar fi așteptat un răspuns la aceasta – dacă este necesar să le
ofere sau să primească de la ei o „epistolă de laudă” care să mărturisească despre
natura şi legitimitatea sa de apostol adevărat al lui Isus Hristos. (În vremea lui
Pavel, noii veniţi într-o comunitate trebuiau să aducă epistole de laudă sau
recomandări. Aceste scrisori îi prezentau pe noii veniţi şi atestau caracterul lor bun.)

Citiţi 2 Corinteni 3:2-3 şi căutaţi ce a spus Pavel că a servit ca epistolă a sa de laudă.

Pavel a propovăduit că vieţile schimbate ale sfinţilor erau ca o epistolă de la Însuşi
Hristos, care servea drept recomandare a caracterului lui Pavel. Expresia „cunoscută
şi citită de toţi oamenii” din versetul 2 înseamnă că mulţi oameni vor ajunge ca mai
întâi să cunoască Biserica şi să judece veridicitatea acesteia prin conduita personală
şi exemplele membrilor Bisericii.
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Puteţi marca sau nota expresia „nu pe
nişte table de piatră, ci pe nişte table
care sunt inimi de carne” din
2 Corinteni 3:3. În zilele lui Moise,
poruncile erau scrise pe table de piatră.
Pavel a folosit această expresie pentru
a-i ajuta pe sfinţii din Corint să
înţeleagă că, prin puterea Duhului
Sfânt, poruncile au fost scrise în
inimile lor.

În 2 Corinteni 3:5-13, Pavel s-a inspirat
dintr-o relatare din Vechiul Testament, pentru a-i ajuta pe sfinţi să înţeleagă situaţia
spirituală din zilele lor. El le-a amintit sfinţilor din Corint că Moise purta un văl pe
faţă când a coborât de pe muntele Sinai după ce a vorbit cu Domnul, deoarece
copiii lui Israel s-au temut de slava pe care o emana faţa lui.

Citiţi 2 Corinteni 3:14-15 şi aflaţi în ce mod i-a comparat Pavel pe israeliţii care se
temeau de slava pe care o emana faţa lui Moise cu iudeii din zilele sale. Puteţi
marca sau nota ceea ce găsiţi în scripturile voastre.

Ce credeţi că înseamnă expresia „au rămas greoi la minte” (versetul 14) şi „[au
avut] o maramă peste inimile lor” (versetul 15)? ____________________

La fel cum israeliţii din vremea lui Moise nu au putut suporta slava pe care o emana
faţa lui Moise din pricina caracterului lor nedemn, iudeii din vremea lui Pavel nu
puteau să înţeleagă profeţiile Vechiului Testament despre Isus Hristos din pricina
ticăloşiei lor.

Citiţi 2 Corinteni 3:16-18 şi căutaţi ceea ce le-a promis Pavel că va înlătura vălul
neînţelegerii din inimile şi minţile oamenilor.

În Traducerea Bibliei de Joseph Smith, expresia „ori de câte ori vreunul se întoarce
la Domnul” din versetul 16 este tradusă astfel: „ori de câte ori inima vreunuia se
întoarce la Domnul” (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, 2 Corinteni 3:16;
subliniere adăugată).

Potrivit celor relatate în 2 Corinteni 3:18, ce se întâmplă cu cei care se întorc către
Domnul şi cărora li se înlătură vălul neînţelegerii? Puteţi marca sau nota răspunsul
găsit în scripturile voastre.

Expresia „schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă” (versetul 18) se referă
la schimbarea treptată pe care o primim prin Spirit, care ne ajută să devenim mai
asemănători lui Dumnezeu. Din aceste versete, învăţăm că, pe măsură ce ne
întoarcem inimile către Domnul, vom avea Spiritul, fapt care ne schimbă în
mod treptat pentru a deveni mai asemănători lui Dumnezeu.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, completaţi următoarele:

a. Explicaţi ce credeţi că înseamnă să ne întoarcem inimile către Isus Hristos.

b. Faceţi o listă cu modurile prin care vă puteţi întoarce inimile către Isus
Hristos.
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Gândiţi-vă la modul în care Spiritul v-a schimbat din momentul în care aţi început
să studiaţi Noul Testament în cursul acestui an. În jurnalul vostru personal, stabiliţi
un ţel care vă va ajuta să vă întoarceţi mai mult către Domnul pentru a putea primi
Spiritul şi a deveni mai asemănători lui Dumnezeu.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Corinteni 1-3 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 23: ZIUA 4

2 Corinteni 4:7
Introducere
Apostolul Pavel a propovăduit că încercările şi suferinţele acestei vieţi sunt
temporare şi mici în comparaţie cu binecuvântările eternităţii. De asemenea, el a
propovăduit sfinţilor din Corint despre judecată şi a depus mărturie că Isus Hristos
a făcut posibil ca noi să fim împăcaţi cu Dumnezeu. În timp ce Pavel a continuat
să-şi apere comportamentul ca slujitor al lui Dumnezeu, el i-a sfătuit pe sfinţi să se
despartă de toate fărădelegile şi s-a bucurat deoarece ei avuseseră parte de
întristare după voia lui Dumnezeu şi se pocăiseră.

2 Corinteni 4
Pavel depune mărturie că, deşi a avut parte de suferinţe, el nu este speriat sau
tulburat
Ce ilustrează această imagine? Ce ar
putea gândi persoana care este împinsă
despre persoana care-l împinge?

Analiza mai amplă a acestei imagini
arată că, de fapt, omul îl împinge pe
celălalt om din faţa unei maşini care se
apropia.
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În ce mod observarea primei imagini
într-un context mai larg vă schimbă
percepţia despre ceea ce ilustrează?

Conform celor arătate în 2 Corinteni 4,
apostolul Pavel a scris sfinţilor din
Corint pentru a-i ajuta să vadă
contextul mai larg al suferinţelor lor. În
timp ce studiaţi acest capitol, gândiţi-vă
cum puteţi pune în practică ceea ce a
propovăduit Pavel despre suferinţele lor.

În 2 Corinteni 4:1-7, citim despre
modul în care Pavel i-a asigurat pe sfinţi
că el le propovăduise corect Evanghelia.
El a propovăduit că Satana,
„dumnezeul veacului acestuia” (2
Corinteni 4:4), se străduieşte să-i
împiedice pe oameni să accepte
Evanghelia. Pavel se compară pe sine şi
pe colegii lui în slujire cu vase de lut care conţin „comoara… [luminii] cunoştinţei
slavei lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4:6-7).

Citiţi 2 Corinteni 4:8-9 şi căutaţi cum a descris Pavel încercările pe care le-a avut în
munca sa misionară.

De ce credeţi că Pavel a putut păstra o atitudine pozitivă în timp ce avea parte de
aceste încercări? ____________________

Rezumaţi 2 Corinteni 4:11-14 şi explicaţi că Pavel a propovăduit că, deşi unii
oameni aveau să moară pentru Evanghelia lui Isus Hristos, moartea lor avea să fie
temporară.

Citiţi 2 Corinteni 4:14-16 şi căutaţi lucrurile pe care le ştia Pavel şi care l-au ajutat să
facă faţă încercărilor şi persecuţiilor.

Expresia „chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se
înnoieşte din zi în zi” (2 Corinteni 4:16) înseamnă că, deşi Pavel şi colegii lui aveau
să moară fizic, spiritele lor se întăreau zilnic.

Citiţi 2 Corinteni 4:17-18 şi căutaţi adevăruri propovăduite de Pavel despre încercări
şi întristări.

Un adevăr pe care-l putem învăţa din aceste versete este acela că încercările şi
întristările noastre din această viaţă sunt mici în comparaţie cu
binecuvântările nepieritoare şi progresul de care vom avea parte pe măsură ce
le îndurăm cu credinţă.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce este important să vedem întristările noastre în contextul mai larg al
planului Tatălui Ceresc?
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b. Când aţi văzut pe cineva rămânând puternic în timpul încercărilor deoarece
a văzut întristarea în contextul mai larg al planului Tatălui Ceresc?

2 Corinteni 5
Pavel îi învaţă pe sfinţi despre judecată şi ispăşirea lui Isus Hristos
Îndoiţi o coală de hârtie în jumătate. Deschideţi-o. Scrieţi numele vostru pe o
jumătate a bucăţii de hârtie şi scrieţi Tatăl Ceresc pe cealaltă jumătate. Când am
venit pe pământ, noi am părăsit prezenţa Tatălui Ceresc. Invitaţi cursanţii să rupă
hârtiile în jumătate şi să păstreze cele două jumătăţi separate. În ce mod poate
hârtia ruptă reprezenta ce s-a întâmplat când am părăsit prezenţa Tatălui Ceresc şi
am venit pe pământ pentru a avea parte de experienţa vieţii muritoare? În 2
Corinteni 5, citim despre câteva adevăruri pe care Pavel ni le-a împărtăşit pentru a
ne ajuta să înţelegem ce trebuie să facem pentru a ne întoarce în prezenţa
Tatălui Ceresc.

Citiţi 2 Corinteni 5:6-10 şi căutaţi adevăruri care ne ajută să continuăm să vedem
legătura cu Tatăl Ceresc în perspectivă. Puteţi marca sau nota în scripturile voastre
ceea ce găsiţi.

Din aceste versete putem învăţa următoarele două adevăruri: Deoarece suntem
separaţi de Dumnezeu în viaţa muritoare, trebuie să umblăm bizuindu-ne pe
credinţă şi nu pe vedere. Fiecare dintre noi va fi judecat de Isus Hristos
potrivit lucrurilor pe care le-am făcut în viaţa muritoare.

Gândiţi-vă ce înseamnă să „umblăm prin credinţă [şi] nu prin vedere” (2 Corinteni
5:7). Cunoaşteţi pe cineva care umblă prin credinţă şi nu prin vedere?
____________________

Gândiţi-vă ce puteţi face în viaţa voastră pentru ca să „[fiţi] plăcuţi [Domnului] (2
Corinteni 5:9).

Citiţi 2 Corinteni 5:15-16 şi căutaţi ce fac ucenicii lui Isus Hristos datorită ispăşirii.
Citiţi, de asemenea, Traducerea lui Joseph Smith, 2 Corinteni 5:16 (în Ghidul
pentru scripturi, scriptures.lds.org). Expresia „nu mai trăim în felul lumii” înseamnă
că noi renunţăm la viaţa trăită după felul lumii.

Pe jumătatea de hârtie pe care este scris numele vostru, scrieţi ce aţi învăţat despre
modul în care trebuie să trăiască cei care-L urmează pe Isus Hristos.

Citiţi 2 Corinteni 5:17-19 şi căutaţi modul în care ispăşirea lui Isus Hristos ne poate
ajuta să ne întoarcem în prezenţa Tatălui Ceresc. Puteţi marca sau nota în scripturile
voastre ceea ce găsiţi.

Scrieţi următorul adevăr pe jumătatea bucăţii de hârtie pe care este scris „Tatăl
Ceresc”: Prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos, putem deveni făpturi noi
şi putem fi împăcaţi cu Dumnezeu.

Ce credeţi că înseamnă să devii „o făptură nouă” (2 Corinteni 5:17)?

Puneţi cele două jumătăţi ale hârtiei una lângă cealaltă. A fi împăcat cu Dumnezeu
înseamnă că, prin ispăşirea lui Isus Hristos, noi putem fi schimbaţi şi purificaţi,
adică devenim făpturi noi, astfel încât putem să ne întoarcem în prezenţa
Tatălui Ceresc.
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În 2 Corinteni 5:20-21, citim că Pavel s-a referit la el însuşi şi la cei care predicau cu
el în calitate de „trimişi împuterniciţi ai lui Hristos” şi i-a încurajat pe sfinţi să se
împace cu Dumnezeu.

2 Corinteni 6
Pavel descrie trăsăturile slujitorilor lui Dumnezeu şi îi sfătuieşte pe sfinţi să iasă din
mijlocul celor răi
Aţi fost vreodată ridiculizaţi sau criticaţi în situaţii în care aţi încercat să slujiţi cuiva
sau să ajutaţi? În 2 Corinteni 6:1-13, citim despre modul în care Pavel i-a încurajat
pe sfinţi să fie slujitori ai lui Dumnezeu şi să aibă răbdare şi grijă să nu jignească,
chiar dacă au fost trataţi în mod nepoliticos.

În 2 Corinteni 6:14-18, citim că Pavel a propovăduit sfinţilor despre binecuvântările
pe care le vor primi datorită separării lor de cei necredincioşi.

Completaţi următorul tabel citind 2 Corinteni 6:14-18 şi scrieţi sfaturile lui Pavel şi
promisiunile corespunzătoare:

Sfaturi către sfinţi Promisiuni ale Domnului

În 2 Corinteni 6:15, cuvântul înţelegere înseamnă armonie, cuvântul Belial se referă
la cei răi (vezi Bible Dictionary, „Belial”). Primii creştini îi priveau pe cei care nu
erau creştini ca necredincioşi.

Expresiile „despărţiţi-vă” şi „nu vă atingeţi de ce este necurat” (versetul 17) sunt
avertizări de a-i evita pe cei care preaslăvesc idolii şi practicile lor false, aceste
avertizări aplicându-se şi în zilele noastre. „Pavel a comparat sfinţii corinteni cu
«templul Dumnezeului Celui Viu» (2 Corinteni 6:16). Apoi, el i-a descurajat să intre
în relaţii cu cei care preaslăvesc idoli sau să participe la practicile lor «necurate»
(veziIsaia 52:11). Cu aceste învăţături, Pavel a reiterat promisiunea făcută oamenilor
din vechime ai lui Dumnezeu – că, dacă «[vor ieşi] din mijlocul» celor necredincioşi,
Dumnezeu va sta printre ei şi va fi Dumnezeul lor (2 Corinteni 6:17; vezi, de
asemenea… Ieremia 32:38 şi Ezechiel 11:19-20)” (New Testament Student Manual
[Manual al Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 402). Pavel a avertizat
membrii, în mod special, să evite toate preaslăvirile false, pe idolatri şi practicile
false, la fel cum în Vechiul Testament se propovăduise poporului să-L preaslăvească
pe Dumnezeu şi să devină poporul Său ales, respingându-i pe toţi ceilalţi
dumnezei.

Un principiu pe care-l putem învăţa din 2 Corinteni 6:14-18 este acela că, dacă ne
separăm de practicile false şi lucrurile necurate, Domnul ne va primi. (Acest
principiu nu înseamnă că noi îi tratăm nepoliticos pe cei de alte credinţe sau că
refuzăm să ne asociem cu ei.)

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:
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a. Ce înseamnă în zilele noastre să ne separăm de practicile false şi de lucrurile
necurate? (Vezi D&L 1:15-16.)

b. Când v-aţi simţit binecuvântaţi, pentru că aţi stat departe de o situaţie care
ar fi putut să vă îndepărteze de Domnul?

2 Corinteni 7
Pavel se bucură de pocăinţa sfinţilor
În 2 Corinteni 7, apostolul Pavel a explicat că, în timp ce el şi colegii lui misionari
treceau prin necazuri mari în Macedonia, Tit i-a adus din Corint veşti care l-au
umplut de bucurie şi mângâiere. Pavel trimisese înainte o epistolă în Corint
chemându-i pe unii sfinţii la pocăinţă şi Tit i-a povestit despre răspunsul membrilor
Bisericii.

Citiţi 2 Corinteni 7:8-10 şi căutaţi cum au răspuns sfinţii din Corint la scrisoarea
lui Pavel.

De ce s-a bucurat Pavel pentru că sfinţii s-au întristat din cauza scrisorii sale?

Evaluaţi-vă viaţa
Când ne facem timp pentru a evalua în mod cinstit cât de bine trăim conform unui anume
principiu, noi Îi oferim ocazia Duhului Sfânt de a ne ajuta să înţelegem ce facem bine şi cum
putem să ne îmbunătăţim. Pe măsură ce vă autoevaluaţi, încercaţi să căutaţi îndrumare de la
Duhul Sfânt şi să fiţi complet cinstiţi.

Gândiţi-vă dacă întristarea pe care o simţiţi pentru păcatele voastre este întristare
după voia Domnului, care „aduce o pocăinţă care duce la mântuire” sau este
„întristarea lumii (2 Corinteni 7:10), ceea ce înseamnă că regretaţi că aţi fost prins
sau că trebuie să înfruntaţi consecinţele greşelilor voastre.

Citiţi 2 Corinteni 7:11 şi căutaţi ce fel de schimbări au făcut sfinţii în vieţile lor
deoarece întristarea lor după voia lui Dumnezeu i-a ajutat să se pocăiască.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Corintenii 4-7 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 23:  Z IUA 4
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UNITATEA 24: ZIUA 1

2 Corinteni 8-9
Introducere
Pavel a scris sfinţilor din Corint şi a explicat că membrii Bisericii din Macedonia
donaseră de bună voie celor care aveau nevoie. El i-a încurajat pe sfinţii corinteni să
urmeze, de asemenea, exemplul Salvatorului şi să dea săracilor. Pavel a propovăduit
despre binecuvântările care le primesc cei care dau săracilor cu bucurie.

Creaţi o atmosferă de învăţare
Un cadru ideal pentru învăţarea Evangheliei constă în ordine, pioşenie şi un sentiment de pace.
Încercaţi să eliminaţi orice lucru care v-ar putea distrage de la a studia scripturile şi a medita
asupra acestora. Preşedintele Boyd K. Packer, preşedintele Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli, ne-a învăţat că „inspiraţia vine mult mai uşor acolo unde este o atmosferă liniştită” şi
că „pioşenia invită revelaţia” („Reverence Invites Revelation”, Ensign, nov. 1991, p. 21-22).

2 Corinteni 8
Pavel îi sfătuieşte pe sfinţi să aibă grijă de săraci

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, şi gândiţi-vă ce cuvânt lipseşte pentru a face ca ea să
devină o declaraţie adevărată: „De-a lungul istoriei, ____________________ a
fost considerată cea mai mare şi des întâlnită încercare a umanităţii. Amprenta sa
evidentă este, de obicei, fizică, dar perturbarea spirituală şi emoţională pe care o
poate provoca este mult mai istovitoare” („Nu suntem noi cu toţii cerşetori?”

Ensign sau Liahona, nov. 2014, p. 40).

Scrieţi cuvântul sărăcie în spaţiul liber şi recitiţi declaraţia vârstnicului Holland
gândindu-vă ce înseamnă.

Sărăcia este condiţia în care se află cineva care nu are suficiente resurse necesare,
acestea incluzând bani, bunuri sau mijloace de susţinere. De ce poate fi sărăcia o
problemă atât de grea?

Gândiţi-vă la persoane pe care le cunoaşteţi care pot avea nevoie de ajutor de orice
natură, ajutor fizic, emoţional, social sau spiritual. În timp ce studiaţi 2 Corinteni
8-9, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta să înţelegeţi şi să vă îndepliniţi rolul de a-i
ajuta pe cei care au nevoie.

În 2 Corinteni 8:1-8, apostolul Pavel le-a spus sfinţilor corinteni că membrii Bisericii
din Macedonia donaseră cu generozitate pentru a-i ajuta pe săraci în nevoile lor
lumeşti (vezi Hărţi şi fotografii din Biblie, harta nr. 13, „Călătoriile misionare ale
apostolului Pavel”). El a explicat că membrii din Macedonia au făcut aceasta
deoarece ei au dorit să facă voia lui Dumnezeu. Pavel a încurajat sfinţii din Corint să
urmeze din dragoste sinceră acest exemplu de a le asigura altora cele necesare.
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1. Trasaţi o linie verticală în mijlocul unei pagini goale în jurnalul
pentru studiul scripturilor pentru a crea două coloane. Scrieţi

cuvântul Bogat în partea de sus a uneia dintre coloane şi cuvântul Sărac în
partea de sus a celeilalte coloane.

Citiţi 2 Corinteni 8:9 şi căutaţi ce a spus Pavel despre ceea ce a făcut Isus Hristos
pentru sfinţi. Apoi, răspundeţi la următoarele întrebări scriind răspunsurile
voastre în jurnalul pentru studiul scripturilor sub cuvintele Bogat şi Sărac.

a. În ce mod a fost Isus Hristos bogat în viaţa premuritoare?

b. În ce mod ar fi putut fi El considerat sărac în timpul vieţii Sale muritoare?

c. Ce credeţi că înseamnă, în versetul 9, că noi, „prin sărăcia [Salvatorului], să
[ne putem îmbogăţi]”?

Gândiţi-vă că Isus Hristos, chiar înainte de a Se naşte, a fost membru al
Dumnezeirii şi că El a stat lângă Tatăl Ceresc având autoritate, putere şi slavă.
Deoarece Isus Hristos a coborât de bunăvoie de pe tronul Său din viaţa
premuritoare şi a venit umil pe pământ pentru a sluji, a ne da exemplu şi a înfăptui
ispăşirea, noi putem obţine bogăţiile vieţii eterne (vezi 1 Nefi 11:26-28).

Explicaţi cursanţilor că, în urmă cu aproape un an, sfinţii corinteni îşi asumaseră
obligaţia de a colecta bunuri pentru sfinţii săraci din Ierusalim. Citiţi 2 Corinteni
8:10-11 şi căutaţi ce i-a sfătuit Pavel pe sfinţii din Corint să facă în acea perioadă.
Expresiile „să faceţi” şi „isprăviţi… de făcut” se referă la faptul că Pavel i-a
îndemnat pe sfinţi să-şi îndeplinească angajamentele anterioare de a da ceea ce
puteau săracilor, în acelaşi mod în care Salvatorul le dăduse bogăţii eterne.

Un principiu pe care-l putem învăţa este următorul: Pe măsură ce vom înţelege
tot ceea ce ne-a dat Salvatorul, vom fi mai doritori să dăm o parte din
bunurile noastre altora.

Gândiţi-vă cum recunoaşterea abundenţei darurilor primite de la Salvator ne poate
motiva să le oferim ajutor celor care au nevoie?

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Ce daruri concrete v-a dat Salvatorul şi cum vă inspiră ele

să daţi altora?

Citiţi 2 Corinteni 8:12-15 şi căutaţi un adevăr suplimentar pe care Pavel l-a
propovăduit oamenilor cu privire la importanţa faptului de a ne susţine unul pe
celălalt din punct de vedere temporal.

Un adevăr pe care-l învăţăm din 2 Corinteni 8:12-13 este că Dumnezeu vrea ca
noi să fim dornici să dăm chiar când s-ar putea să nu avem nimic de dat.

Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă acest adevăr, citiţi următoarea declaraţie a
vârstnicului Holland şi, apoi, gândiţi-vă la următoarele întrebări: „Bogaţi sau săraci,
trebuie să «facem ce putem» pentru a-i ajuta pe cei în nevoie!” („Nu suntem noi cu
toţii cerşetori?”, p. 41).

• Ce putem face pentru alţii dacă nu avem nimic material să le dăm?

• De ce trebuie să facem tot ce putem pentru alţii?

UNITATEA 24:  Z IUA 1
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• Conform celor relatate în 2 Corinteni 8:14-15, cine beneficiază când toţi sfinţii
oferă ajutor în mod consecvent celor care au nevoie?

Gândiţi-vă la unele moduri în care fiecare beneficiază atunci când suntem dornici
să oferim ajutor.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Holland şi căutaţi cum ne poate ajuta Domnul să dăm
dovadă de compasiune faţă de săraci: „Nu ştiu exact în ce mod ar trebui fiecare dintre
dumneavoastră să vă îndepliniţi obligaţiile faţă de cei care nu se ajută sau nu se pot ajuta
singuri. Dar ştiu că Dumnezeu ştie şi El vă va ajuta şi îndruma să faceţi acte de ucenicie cu
compasiune dacă doriţi în mod conştient, rugându-vă şi căutând să ţineţi cu sârguinţă o poruncă
pe care El ne-a dat-o în repetate rânduri” („Nu suntem noi cu toţii cerşetori?”, p. 41).

Observați că vârstnicul Holland a spus că trebuie „[să dorim] în mod conştient, [să
ne rugăm] şi [să căutăm] modalităţi” pentru a-i ajuta pe săraci şi nevoiaşi. Daruri
de post, proiecte de slujire locale şi acţiuni umanitare sunt câteva moduri stabilite
de Biserică pentru a-i putea ajuta pe săraci şi pe cei în nevoie. Puteţi să vă gândiţi la
alte moduri prin care putem face aceasta?

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre un moment în
care aţi ajutat pe cineva în nevoie şi cum v-aţi simţit drept rezultat.

Puteţi scrie, de asemenea, un lucru pe care planificaţi să-l faceţi bazându-vă pe
ce a propovăduit Pavel despre faptul de a oferi ajutor săracilor şi nevoiaşilor.

Conform celor relatate în 2 Corinteni 8:16-24, Pavel a vorbit sfinţilor corinteni
despre Tit şi alţi doi fraţi care au fost trimişi să strângă donații, făcute prin spiritul
carității, pentru sfinţii din Ierusalim. Pavel a vorbit despre încrederea sa în sfinţii
corinteni şi a explicat că faptul de a da cu generozitate avea să fie o dovadă a
dragostei lor faţă de alţii.

2 Corinteni 9
Pavel propovăduieşte despre binecuvântările primite când eşti un donator sincer
Pavel a continuat să-i laude pe sfinţii corinteni (vezi 2 Corinteni 9:1-5). El le-a spus
sfinţilor că i-a trimis pe Tit şi pe alţii să confirme bunăvoinţa lor de a dona de
bunăvoie săracilor.

Gândiţi-vă dacă aţi dat vreodată ceva cuiva sau aţi făcut un serviciu cuiva cu părere
de rău sau fără a dori să faceţi acest lucru. De ce este uneori greu să fii bucuros să
dai din timpul şi banii tăi sau din alte resurse pentru a-i ajuta pe alţii?

Citiţi 2 Corinteni 9:6-7 şi căutaţi comparaţiile folosite de Pavel pentru a-i învăţa pe
membrii Bisericii din Corint să doneze de bunăvoie.

A semăna înseamnă a pune sămânţă sau a însămânţa. Cine sunt semănătorii în
această comparaţie?

Gândiţi-vă în ce mod faptul de a dona altora este asemănător semănatului
câmpului? Ce se întâmplă dacă semănăm doar puţin? Ce se întâmplă dacă
semănăm mult?

UNITATEA 24:  Z IUA 1
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Potrivit celor relatate în 2 Corinteni 9-7, cum Se aşteaptă Domnul să semănăm sau
să dăm?

Din Doctrină şi legăminte 9:6-7 învăţăm următorul adevăr: Dacă oferim cu inima
voioasă celor care se află în nevoie, Dumnezeu ne va binecuvânta cu
generozitate.

Cum poate oferirea cu atitudine voioasă să ne conducă la faptul de a primi mai din
plin? ____________________

Citiţi 2 Corinteni 9:8-10 şi căutaţi binecuvântările care, conform celor spuse de
Pavel, aveau să fie primite de sfinţi dacă urmau să dea cu inima voioasă. Marcaţi în
scripturile voastre care sunt unele dintre expresiile folosite de Pavel pentru a descrie
binecuvântările pe care le oferă Domnul celor care dau cu inima voioasă.

Observaţi că expresiile folosite de Pavel pentru a descrie binecuvântările Domnului
sugerează că vom primi harul Domnului, care include binecuvântări temporale
suficiente pentru nevoile noastre.

Potrivit celor relatate în 2 Corinteni 9:10, cine este „Cel ce dă sămânţă
semănătorului”? Cum ne poate ajuta faptul de a ne aminti de unde vine sămânţa să
dăm cu bucurie?

Citiţi 2 Corinteni 9:11-15 şi căutaţi ce a spus Pavel despre acei sfinţi care dau şi
primesc cu bucurie.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Potrivit celor arătate în 2 Corinteni 11-15, ce sentimente

au faţă de Dumnezeu cei care dau şi primesc de bunăvoie bunuri? (Marcaţi sau
notaţi orice expresii de recunoştinţă găsite în aceste versete.)

Puteţi scrie următorul adevăr în scripturile voastre, lângă 2 Corinteni 9:11-15:
Recunoaşterea generozităţii lui Dumnezeu prin binecuvântările primite ne
poate ajuta să simţim recunoştinţă faţă de El.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Când aţi simţit recunoştinţă faţă de Dumnezeu după ce

aţi recunoscut binecuvântările pe care vi le-a trimis pentru slujirea şi donaţiile
oferite altora cu bucurie? Vă puteţi adăuga mărturia cu privire la principiile şi
adevărurile identificate în 2 Corinteni 8-9.)

Pentru a vă ajuta să puneţi în practică această lecţie, gândiţi-vă la modalităţi în care
puteţi ajuta, în această săptămână, pe cineva care este la nevoie (poate cineva din
familia voastră). Stabiliţi un ţel concret pentru a ajuta acea persoană şi scrieţi-l pe o
bucată de hârtie.

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Corinteni 8-9 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 24:  Z IUA 1
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UNITATEA 24: ZIUA 2

2 Corinteni 10-13
Introducere
Apostolul Pavel a propovăduit despre războiul spiritual în care erau implicaţi copiii
lui Dumnezeu. El s-a apărat împotriva celor care i se opuneau. El a povestit cum a
fost răpit până în al treilea cer şi a descris modul în care slăbiciunea lui s-a dovedit a
fi o binecuvântare. Înainte de a-şi încheia epistola, Pavel i-a îndemnat pe sfinţii din
Corint să se examineze pe ei înşişi şi să-şi dovedească credinţa.

2 Corinteni 10-11
Pavel scrie despre războiul spiritual, înşelătoriile lui Satana şi propriile sale necazuri
Ce gânduri vă vin în minte când vedeţi
cuvântulrăzboi?

În ce mod suntem noi implicaţi în
război împotriva lui Satana? Care sunt
cele mai grele bătălii care le înfruntăm
în acest război spiritual?

Citiţi 2 Corinteni 10:3-6 şi căutaţi ce a propovăduit Pavel că trebuie să facem pentru
a avea succes în acest război împotriva lui Satana.

Instrucţiunea „orice gând îl facem rob ascultării de Hristos” (2 Corinteni 10:5)
înseamnă să ne controlăm gândurile evitându-le pe cele nepotrivite şi să ne
concentrăm asupra lucrurilor bune, înălţătoare. Un adevăr pe care-l putem învăţa
din versetul 5 este acela că, dacă ne controlăm gândurile fiind supuşi faţă de
Isus Hristos, noi vom avea mai mult succes în războiul împotriva lui Satana.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Care sunt unele dintre lucrurile pe care le putem face pentru a reuşi să ne
controlăm gândurile? (Vezi Alma 37:36; D&L 121:45 şi mesajul Primei
Preşedinţii din prefaţa la Imnuri [p. IX], pentru idei ajutătoare.)

b. Ce binecuvântări aţi primit în timp ce v-aţi controlat gândurile fiind supuşi
faţă de Salvator?

Gândiţi-vă ce veţi face pentru a vă controla gândurile fiind supuşi faţă de Salvator.
Unii oameni găsesc că este util să citească din scripturi sau să memoreze versete şi
să cânte imnuri.

Din 2 Corinteni 10:7-18, noi învăţăm că Pavel s-a lăudat în Domnul şi a
propovăduit că slăbiciunea lui nu trebuie folosită pentru a justifica faptul că nu este
ascultat.

In 2 Corinteni 11, citim că Pavel a menţionat alte moduri prin care Satana caută să
ne corupă gândurile şi ne îndepărtează de Isus Hristos, folosind inclusiv Hristoşi
mincinoşi şi apostoli mincinoşi. Pavel a povestit suferinţa pe care o îndurase ca
adevărat apostol al Salvatorului.
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2 Corinteni 12
Pavel povesteşte că a fost răpit în cer şi propovăduieşte cum faptul de a ne
recunoaşte slăbiciunile ne poate fi de ajutor.
Gândiţi-vă la un moment în care v-aţi
rănit în spini. În ce fel pot face spinii
viaţa grea?

Explicaţi că Pavel a folosit noţiunea de
spin pentru a simboliza o încercare sau
slăbiciune prin care a trecut.

Citiţi următoarea afirmaţie a vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, şi gândiţi-vă prin ce fel de încercări ori slăbiciuni aţi trecut:
„Unii au pierdut pe cineva iubit din cauza morţii sau îngrijesc pe cineva care este
infirm. Unii au fost răniţi de un divorţ… Alţii duc dorul unei căsătorii eterne. Unii
sunt înrobiţi de substanţe sau de practici care creează dependenţă, ca alcoolul,
tutunul, drogurile sau pornografia. Alţii au deformaţii fizice sau deficienţe

mintale. Unii se confruntă cu problema homosexualităţii. Unii au sentimente teribile de depresie
sau de neadaptare. Într-un fel sau altul, mulţi poartă poveri grele”, („El îi tămăduieşte pe cei
împovăraţi”, Ensign sau Liahona, nov. 2006, p. 6).

În timp ce studiaţi 2 Corinteni 12, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta atunci când
aveţi parte de încercări sau slăbiciuni.

Citiţi 2 Corinteni 12:1-4 şi căutaţi o viziune pe care a avut-o Pavel. (În aceste
versete, în care a povestit despre „un om”, Pavel se referea la el însuşi la persoana a
treia. În versetul 2, declaraţia „dacă a fost în trup nu ştiu; dacă a fost fără trup, nu
ştiu: Dumnezeu ştie” ilustrează că Pavel a văzut o viziune.)

Citiţi 2 Corinteni 12:5-6 pentru a afla cum a reacţionat Pavel faţă de această viziune
a împărăţiei celestiale.

Observaţi că Pavel, deşi a avut această viziune, nu voia să se „laude” (sau să se
fălească) cu ea. (Pavel era preocupat de faptul că alţii ar putea avea o părere prea
bună despre el, în timp ce el încă avea de învins slăbiciuni din viaţa muritoare.)

Citiţi 2 Corinteni 12:7-9 şi căutaţi modul în care l-a ajutat Domnul pe Pavel să
rămână umil. (A „[te umfla] de mândrie” [versetul 7] înseamnă a fi plin de
mândrie.)

Vârstnicul R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a sugerat că
„ţepuşul în carne” al lui Pavel ar fi putut fi „o oarecare infirmitate fizică fără
nume, se pare una gravă, de care suferea apostolul în mod continuu sau din când
în când” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 2:448).
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De câte ori s-a rugat Pavel să îi fie luat acest „ţepuş” sau spin din carne? (Cuvintele
de trei ori [versetul 8] subliniază de câte ori se rugase Pavel să-i fie luat ţepuşul.

Marcaţi fraza din 2 Corinteni 12:9 care explică faptul că Domnul nu i-a luat ţepuşul
din carne.

Din aceste versete învăţăm că Domnul ne poate permite să avem slăbiciuni şi
încercări pentru ca astfel să învăţăm să fim umili. Puteţi scrie acest adevăr în
scripturile voastre, lângă 2 Corinteni 12:7-9:

Citiţi 2 Corinteni 12:9-10 şi căutaţi adevărurile învăţate de Pavel care l-au ajutat
să-şi îndure slăbiciunile. În timp ce citiţi, reţineţi că har înseamnă ajutor sau tărie
divină… date prin milostenia şi dragostea lui Dumnezeu” (Ghid pentru scripturi,
„Har”, scriptures.lds.org).

Puteţi marca expresiile sau cuvintele din 2 Corinteni 12:9-10 care ne învaţă
următoarele adevăruri: Harul lui Isus Hristos este suficient pentru a ne întări în
slăbiciunile noastre. Domnul nu ne înlătură, întotdeauna, provocările, dar El
ne va întări dacă le îndurăm cu credinţă.)

Vârstnicul Dallin H. Oaks a depus mărturie: „Puterea tămăduitoare a lui Isus
Hristos, fie că înlătură poverile noastre, fie că ne întăreşte pentru a îndura şi a trăi
cu ele la fel ca şi apostolul Pavel, este disponibilă pentru fiecare suferinţă în viaţa
muritoare” („El îi tămăduieşte pe cei împovăraţi”, p. 8).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la două sau la
toate întrebările următoare:

a. Ce înseamnă că harul Salvatorului este „de ajuns” (2 Corinteni 12:9) pentru
a ne întări în slăbiciunile noastre?

b. Cum pot să vă ajute adevărurile identificate în 2 Corinteni 12:9-10 în
momentele în care aveţi parte de slăbiciuni şi încercări?

c. Când aţi fost întăriţi de Salvator, voi sau cineva cunoscut, şi ajutaţi în
momentul în care aţi avut parte de o slăbiciune sau o încercare?

2 Corinteni 13
Pavel îi îndeamnă pe sfinţi să se examineze pe ei înşişi şi să-şi dovedească credinţa
Unii oameni contestă astăzi învăţăturile şi autoritatea celor care sunt chemaţi să
slujească în poziţii de conducere în Biserică. În mod similar, printre sfinţii corinteni
erau învăţători mincinoşi care l-au contestat pe Pavel şi autoritatea lui ca apostol.

Citiţi 2 Corinteni 13:3 şi urmăriţi în scripturi ce dovezi căutau unii membri ai
Bisericii din Corint?

Citiţi 2 Corinteni 13:5-6 şi căutaţi ce i-a îndemnat Pavel pe sfinţii corinteni să facă,
în loc ca ei să se întrebe dacă Domnul a vorbit prin el ca apostol. Explicaţi că un
lepădat este o persoană coruptă sau imorală. Marcaţi cuvinte care exprimă acţiuni în
versetul 5 care arată ce trebuia să facă sfinţii corinteni.
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Când Pavel le-a cerut sfinţilor corinteni să se examineze dacă erau „în
credinţă”[versetul 5], el le cerea să se gândească dacă erau credincioşi Domnului şi
Bisericii Sale. Din 2 Corinteni 13:5-6, învăţăm că membrii Bisericii trebuie să-şi
examineze propria credinţă şi nu să-i critice pe conducătorii Bisericii.

Citiţi următoarea declaraţie a profetului Joseph Smith şi căutaţi ce se va întâmpla
dacă noi îi criticăm pe conducătorii Bisericii şi nu ne examinăm propria credinţă:
„[Dacă un om] se ridică pentru a-i condamna pe alţii, găsind vină Bisericii,
spunând că membrii ei au rătăcit calea, în timp ce el însuşi este neprihănit, atunci
să ştiţi cu siguranţă că acel om se află pe drumul mare al apostaziei; şi, dacă nu
se pocăieşte, el va fi apostat, tot atât de sigur după cum Dumnezeu trăieşte”

(Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 335).

3. Cugetaţi timp de câteva minute la întrebările de mai jos. Apoi,
semnaţi-vă în jurnalul pentru studiul scripturilor pentru a indica

faptul că aţi terminat această însărcinare.

a. Pe o scară de la 1 la 10 (10 fiind perfect), cât de bine urmaţi sfatul
conducătorilor Bisericii?

b. Care este unul dintre standardele propovăduite de profeţi şi apostoli pe care
l-aţi putea respecta cu mai multă credinţă?

c. Pe o scară de la 1 la 10 (10 fiind fiecare ocazie pe care o aveţi), cât de des vă
exprimaţi reucunoştinţa pentru conducătorii Bisericii, fie personal, fie în
rugăciune?

d. Ce aţi putea face pentru a da dovadă de mai multă apreciere pentru
sacrificiul şi efortul pe care le fac conducătorii voştri pentru voi?

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Ce binecuvântări pot fi obţinute dacă vă examinaţi cu

regularitate propriul progres spiritual?

Din 2 Corinteni 13:7-14, învăţăm că Pavel i-a îndemnat pe sfinţi să evite răul şi să
se străduiască să se desăvârşească.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Corinteni 10-13 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 24:  Z IUA 2
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Introducere la Galateni
De ce studiem această carte?
Epistola apostolului Pavel către galateni a fost scrisă către creştinii iudei care se
îndepărtau de Domnul bazându-se din nou pe lucrările legii lui Moise. Apostolul
Pavel a căutat să corecteze această problemă subliniind diferenţa dintre „jugul”
greu al legii lui Moise, care conduce la robie spirituală, şi Evanghelia lui Isus
Hristos, care conduce la libertate spirituală. Studiul acestei epistole vă poate ajuta
să apreciaţi mai bine libertatea oferită prin intermediul Evangheliei lui Isus Hristos.

Cine a scris această carte?
Apostolul Pavel a scris Epistola către galateni (vezi Galateni 1:1).

Când şi unde a fost scrisă?
Cel mai probabil, Pavel a scris Epistola către galateni în timp ce călătorea prin
Macedonia în timpul celei de a treia sa călătorii misionare, în jurul anilor 50-51
d.H. (vezi Bible Dictionary, „Pauline Epistles”).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
„Există puţină încertitudine în ceea ce priveşte bisericile cărora le este adresată
această epistolă. Acestea erau fie în nordul Galatiei, districtul a cărui reşedinţă se
afla la Ancyra, fie în districtul de la graniţa cu Frigia şi Galatia care fusese vizitat de
Pavel în timpul primei sale călătorii misionare. Oricum, bisericile galatene fuseseră,
cu siguranţă, vizitate de Pavel în timpul celei de a doua (Faptele apostolilor 16:6) şi
a treia (Faptele apostolilor 18:23) sa călătorie” (Bible Dictionary, „Pauline Epistles”).

Pavel le-a scris sfinţilor din Galatia deoarece era profund îngrijorat pentru că aceştia
se îndepărtau de la Domnul urmând învăţăturile unor persoane care doreau „să
răstoarne Evanghelia lui Hristos” (vezi Galateni 1:6-7). Creştinii iudei îi învăţau pe
creştinii care se aflau printre neamuri doctrina neadevărată conform căreia trebuiau
să fie circumcişi şi să respecte ritualurile cerute prin legea lui Moise pentru a fi
salvaţi (vezi Galateni 6:12; vezi, de asemenea, Faptele apostolilor 15:1). Unii sfinţi
galateni acceptaseră şi trăiau conform învăţăturilor acestor oameni (vezi Galateni
4:10).

Principalele motive ale lui Pavel pentru a scrie această epistolă le includ pe
următoarele:

1. a se apăra împotriva acuzaţiilor învăţătorilor mincinoşi care erau împotriva lui;

2. a-i învăţa că toţi oamenii, fie ei iudei sau neamuri, sunt salvaţi prin ispăşirea lui
Isus Hristos dacă îşi pun credinţa în Isus Hristos în loc să se bazeze pe lucrările
legii lui Moise;

3. a clarifica rolul legii lui Moise în planul lui Dumnezeu;

4. a distinge între vechiul legământ pe care Dumnezeu l-a făcut prin Moise şi noul
legământ în Hristos;

5. a-i chema pe sfinţi să trăiască potrivit îndemnurilor Spiritului.
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Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Cartea Galateni este una dintre cele mai puternice scrisori ale lui Pavel, în care îi
mustră cu asprime atât pe membrii Bisericii care se îndepărtau de la adevăr, cât şi
pe învăţătorii mincinoşi care îi îndepărtau pe aceştia. Galateni este una dintre
primele scrisori în care Pavel prezintă detalii cu privire la faptul de a fi socotiţi
neprihăniţi – noi nu suntem socotiţi neprihăniţi prin lucrările legii lui Moise, ci prin
credinţa în Isus Hristos. Epistola scoate în evidenţă contrastul dintre „faptele firii
pământeşti” şi „roada Duhului” (vezi Galateni 5:16-25).

Rezumat
Galateni 1-2. Pavel le scrie sfinţilor galateni deoarece aceştia se îndepărtaseră de
Domnul şi acceptaseră învăţături neadevărate. El apără chemarea sa de apostol,
relatând din nou povestirea despre opoziţia sa iniţială faţă de Biserică şi convertirea
sa. El subliniază faptul că a primit revelaţie direct de la Dumnezeu şi clarifică faptul
că slujirea sa printre neamuri a fost aprobată de apostoli. El declară că, la un
moment dat, nu a fost de acord cu Petru în ceea ce îi priveşte pe sfinţii care sunt
dintre neamuri. El propovăduieşte că oamenii nu sunt socotiţi neprihăniţi prin
lucrările legii lui Moise, ci prin credinţa în Isus Hristos.

Galateni 3-4. Pavel apără mesajul Evangheliei. El propovăduieşte că Avraam este
un exemplu de persoană care a fost socotită neprihănită prin credinţă şi nu prin
lucrările legii lui Moise. Prin ispăşire, Isus Hristos a mântuit omenirea de blestemul
legii. Scopul legii lui Moise era de a fi „un îndrumător spre Hristos” (Galateni 3:24).
Prin credinţă şi botez, sfinţii primesc binecuvântările ispăşirii, intră în legământul
Evangheliei, devin moştenitori ai lui Dumnezeu prin Hristos şi nu mai sunt slujitori,
ci copii ai lui Dumnezeu.

Galateni 5-6. Pavel îi cheamă pe sfinţi să stea neclintiţi în legământul Evangheliei
oferit de Hristos. Pavel compară viaţa unei persoane care se lasă condusă de
„faptele firii pământeşti” (Galateni 5:19) cu a uneia care se bucură de „roada
Duhului” (Galateni 5:22). El propovăduieşte că sfinţii trebuie să-şi poarte unii altora
poverile şi că nu trebuie să ostenească în a face bine. Noi secerăm ceea ce
semănăm.

GALATENI
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UNITATEA 24: ZIUA 3

Galateni
Introducere
Apostolul Pavel i-a mustrat pe sfinţii galateni pentru că urmau învăţături
neadevărate şi, de asemenea, pe învăţătorii mincinoşi care îi îndepărtau pe aceştia
de la adevăr. De asemenea, el i-a învăţat că, aşa cum Avraam a deveni moştenitor al
lui Dumnezeu, sfinţii galateni puteau deveni şi ei moştenitori ai lui Dumnezeu
având credinţă în Isus Hristos şi urmându-L, nu supunându-se ritualurilor impuse
de legea lui Moise.

Galateni 1-2
Pavel îi mustră pe sfinţi pentru că urmează învăţători mincinoşi şi îi încurajează să se
întoarcă la Evanghelie
Imaginaţi-vă că unul dintre fraţii voştri, una dintre surorile voastre sau un prieten
v-a spus că nu mai este sigur că învăţăturile Bisericii sunt adevărate. Ca urmare,
această persoană nu a mai venit la Biserică şi nu mai trăieşte potrivit Evangheliei.

1. Scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor ce i-aţi spune acestui
frate, acestei surori sau acestui prieten pentru a-l ajuta să creadă din

nou că învăţăturile Bisericii sunt adevărate.

Pe măsură ce studiaţi Galateni 1 şi învăţaţi de ce se îndepărtau sfinţii din Galatia de
adevărata Evanghelie, căutaţi un adevăr care îi poate ajuta pe fratele, sora sau
prietenul vostru să-şi recapete credinţa.

Galatia era o regiune din nordul părţii centrale a Asiei Mici care includea multe
oraşe vizitate de apostolul Pavel în timpul celei de a doua şi celei de a treia călătorii
misionare ale sale (vezi Faptele apostolilor 16:6; 18:23; vezi, de asemenea, Hărţi şi
fotografii din Biblie, harta nr. 13, „Călătoriile misionare ale apostolului Pavel”).
Citiţi Galateni 1:6-7 şi aflaţi ce probleme existau printre membrii Bisericii din
Galatia.

Aceia care îi tulburau pe sfinţii galateni şi modificau învăţăturile Evangheliei
puneau la îndoială învăţăturile lui Pavel conform cărora salvarea vine doar prin Isus
Hristos. Aceşti învăţători mincinoşi erau creştini iudei cunoscuţi sub numele de
iudaizaţi. Ei pretindeau că sfinţii galateni trebuie să fie circumcişi şi că trebuie să
respecte ritualurile legii lui Moise pentru a fi salvaţi.

Citiţi Galateni 1:8-9, pentru a afla ce a spus Pavel despre cei care predau o
evanghelie diferită de cea pe care o predica el în calitate de apostol al Domnului.

Citiţi Galateni 1:10-12 şi aflaţi cine a fost sursa învăţăturilor lui Pavel. Puteţi marca
sau nota în scripturile voastre ce aflaţi.

Din învăţăturile lui Pavel, învăţăm că Isus Hristos revelează profeţilor Săi
doctrina adevărată.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la două sau la
toate întrebările următoare:
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a. Cum ne poate ajuta faptul de a ne aminti că Dumnezeu este sursa doctrinei
adevărate atunci când avem întrebări cu privire la învăţăturile profeţilor?

b. Ce putem face pentru a primi revelaţie de la Dumnezeu, astfel încât să ştim
noi înşine că învăţăturile profeţilor sunt adevărate?

c. În ce fel poate ajuta acest adevăr pe cineva care se străduieşte să creadă în
învăţăturile profeţilor?

După cum este consemnat în Galateni 1:13–2:21, Pavel le-a vorbit sfinţilor despre
convertirea sa şi primele sale călătorii misionare. De asemenea, el a explicat de ce
creştinii care se aflau printre neamuri nu erau nevoiţi să se bazeze pe tradiţia
conform căreia salvarea se putea obţine prin intermediul legii lui Moise, ci prin
credinţa în Isus Hristos care ne ajută să fim iertaţi (sau socotiţi neprihăniţi). Pavel a
depus mărturie, spunând că a trăit „în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit
şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” (Galateni 2:20).

Galateni 3-4
Pavel îi invită pe galateni să obţină toate binecuvântările promise lui Avraam prin
intermediul lui Isus Hristos
De ce ar putea următoarele persoane să simtă că au un dezavantaj în ceea ce
priveşte primirea tuturor binecuvântărilor Domnului în comparaţie cu alţii din
cadrul Bisericii care au cunoscut Evanghelia şi au fost credincioşi acesteia de mici?

• Un tânăr băiat a crescut într-o familie mai puţin activă şi nu i-a fost predată
Evanghelia când era mic. Acum, familia lui începe să redevină activă în Biserică
şi începe să înveţe Evanghelia şi să trăiască conform ei.

• O femeie a luat în derâdere şi criticat Biserica mulţi ani. Recent, a avut parte de
o schimbare în inimă şi a fost botezată.

Pe măsură ce studiaţi Galateni 3-4, căutaţi un adevăr care vă poate ajuta să
înţelegeţi ce binecuvântări sunt disponibile tuturor oamenilor, indiferent de
circumstanţele lor sau de alegerile anterioare.

Deoarece mulţi dinte sfinţii galateni erau dintre neamurile convertite la creştinism,
ei nu erau literalmente descendenţi ai lui Avraam, cărora le fuseseră promise toate
binecuvântările lui Dumnezeu.

Citiţi Galateni 3:7-9 şi aflaţi ce a spus Pavel despre cei care „au credinţă” (Galateni
3:7) în Isus Hristos sau cred în El.

Potrivit celor relatate în versetul 8, ce i-a promis Domnul lui Avraam?
____________________

Potrivit celor relatate în versetul 9, ce se va întâmpla cu cei care au credinţă în Isus
Hristos? ____________________
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A fi „binecuvântaţi împreună cu
Avraam cel credincios” (Galateni 3:9) se
referă la faptul de a putea primi
binecuvântările legământului făcut de
Dumnezeu cu Avraam că în el toţi
oamenii se puteau bucura de
binecuvântările preoţiei mai mari,
căsătoriei celestiale şi ale exaltării (vezi
Ghid pentru scripturi, „Legământul
avraamic”, scriptures.lds.org).

În Galateni 3:10-25, citim că legea lui
Moise nu a fost niciodată menită să fie
un mijloc prin care oamenii puteau fi
„[socotiţi neprihăniţi]” (Galateni 3:11),
adică să fie iertaţi de păcate şi declaraţi
nevinovaţi. A fost menită să fie „un
îndrumător” (Galateni 3:24) pentru a-i
ajuta pe israeliţi să vină la Isus Hristos şi
să fie socotiţi neprihăniţi prin credinţa
în El. Observaţi că expresia a fi socotit
neprihănit înseamnă „a fi iertat de pedeapsă pentru păcat şi declarat fără de vină”
(Ghid pentru scripturi, „Neprihănire, neprihănit”, scriptures.lds.org).

Completaţi următorul tabel citind fragmentele scripturale şi răspunzând la
întrebări:

Galateni 3:26-27. Ce trebuie să facem
pentru a primi binecuvântările promise
lui Avraam?

Galateni 3:28-29; 4:7. Indiferent cine sau ce am fost
înainte, ce devenim atunci când intrăm în legământul
Evangheliei prin botez?

Din Galateni 3:26-29; 4:7, învăţăm că toţi cei care îşi exercită credinţa în Isus
Hristos şi intră în legământul Evangheliei vor deveni una în Hristos şi vor fi
moştenitori ai lui Dumnezeu.

De ce este important să ştim că Dumnezeu promite aceste binecuvântări tuturor
celor care intră în legământ, indiferent de circumstanţele sau alegerile lor
anterioare? ____________________

În Galateni 4:8-31, citim că Pavel i-a invitat pe sfinţii galateni să se întoarcă la Isus
Hristos şi să scape de robia apărută din cauza încercării lor de a respecta
numeroasele tradiţii ale legii lui Moise.

Galateni 5-6
Pavel îi încurajează pe sfinţii galateni să se întoarcă la credinţa lor în Isus Hristos
Care sunt unele dintre cele mai grele ispite pe care le aveţi? Cum puteţi înfrânge
aceste ispite?
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Pe măsură ce studiaţi Galateni 5-6, căutaţi principii care vă pot ajuta să înfrângeţi
ispitele.

Citiţi Galateni 5:16-17 şi aflaţi care sunt cele două forţe opuse descrise de Pavel.

Să „[umblăm] cârmuiţi de Duhul” (Galateni 5:16) înseamnă să trăim demni de a
primi îndemnurile Duhului Sfânt şi a le urma. A „[împlini] poftele firii pământeşti”
(Galateni 5:16) înseamnă a ceda ispitelor de a păcătui.

Completaţi următorul principiu pe baza a ceea ce învăţaţi din Galateni 5:16: Pe
măsură ce umblăm cârmuiţi de Duhul Sfânt, vom înfrânge
____________________.

Gândiţi-vă la modul în care faptul de a umbla cârmuiţi de Spirit vă poate ajuta să
înfrângeţi ispitele.

Citiţi Galateni 5:22-23 şi aflaţi alte rezultate ale faptului de a umbla cârmuiţi de
Duhul Sfânt. (Aveţi în vedere că Galateni 5:22-23 este un fragment care conţine o
scriptură de bază. Îl puteţi marca într-un mod distinct pentru a-l putea găsi în
viitor.)

Scriptură de bază – Galateni 5:22-23
3. Pentru a vă ajuta să

memoraţi Galateni
5:22-23, în jurnalul pentru studiul
scripturilor, desenaţi un pom care
are nouă fructe – trei rânduri cu trei
fructe pe fiecare. Deasupra pomului,
scrieţi Roada Duhului este… Sub
pom, scrieţi împotriva acestor lucruri
nu este lege. Începând cu primul rând
de fructe, scrieţi prima literă a
fiecărei roade numite de Pavel.
Exersaţi recitarea fragmentului care
conţine o scriptură de bază privind
acest desen şi făcând referire la
fragmentul scriptural când este
nevoie. Continuaţi să-l recitaţi până
când puteţi repeta fragmentul care
conţine o scriptură de bază fără să priviţi la imagine sau în scripturi. Recitaţi
fragmentul unui membru al familiei voastre sau membrilor clasei de seminar.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Cum v-aţi putea mări capacitatea de a ajuta oamenii dacă

aţi dobândi aceste daruri?

Citiţi Galateni 6:1-2 şi aflaţi ce a propovăduit apstolul Pavel despre cum trebuie să
se comporte membrii Bisericii cu cineva care a păcătuit. A „cădea deodată în vreo
greşeală” (Galateni 6:1) înseamnă a păcătui.

De ce este important să avem „duhul blândeţii” (Galateni 6:1) când încercăm să
ajutăm pe cineva să se întoarcă la calea Evangheliei?
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Aşa cum este consemnat în Galateni 6:3-5, Pavel a propovăduit că nu trebuie să fim
aroganţi sau ipocriţi şi că fiecare persoană îşi va „purta sarcina [ei]” (Galateni 6:5)
sau va fi răspunzătoare pentru alegerile sale.

Ce va creşte când veţi sădi fiecare dintre următoarele tipuri de seminţe? Scrieţi
răspunsurile voastre în spaţiile libere corespunzătoare. (Răspunsurile corecte se
găsesc la sfârşitul acestei lecţii.)

a.

b.

c.

Pavel a folosit analogia cu seminţele pentru a propovădui adevăruri spirituale. Citiţi
Galateni 6:7-8 şi aflaţi ce a propovăduit Pavel despre ce aşteptări putem avea atunci
când plantăm sau sădim seminţe. Învăţăturile lui Pavel din aceste versete sunt
numite, deseori, legea secerişului.
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Citiţi Galateni 6:9-10 şi aflaţi de ce a propovăduit Pavel despre legea secerişului
după ce i-a invitat pe galateni să se ajute unul pe celălalt să rămână sau să se
întoarcă pe calea Evangheliei.

Din aceste versete, învăţăm că, dacă facem cu sârguinţă lucruri bune, vom
culege binecuvântările faptelor noastre.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi cel puţin două dintre
următoarele însărcinări:

a. Cum ne poate ajuta promisiunea că vom secera „la vremea potrivită” să nu
„[cădem] de oboseală” (Galateni 6:9) sau să nu renunţăm în eforturile
noastre de a le sluji altora şi a trăi conform Evangheliei?

b. Când aţi fost voi sau o persoană pe care o cunoaşteţi sârguincioşi în a face
lucruri bune chiar dacă binecuvântările nu au venit imediat?

c. Gândiţi-vă, rugându-vă, la persoane pe care le puteţi ajuta să se întoarcă pe
calea Evangheliei. Pe măsură ce vă gândiţi la o persoană, scrieţi un obiectiv
cu privire la cum veţi face lucruri bune cu sârguinţă când veţi ajuta această
persoană, chiar dacă s-ar putea să nu vedeţi imediat rezultatele eforturilor
voastre.

Aşa cum este consemnat în Galateni 6:11-18, Pavel şi-a încheiat epistola către
sfinţii galateni depunând mărturie despre faptul că pacea şi mila lui Isus Hristos
sunt asupra tuturor celor are au devenit făpturi noi prin credinţă în numele Său.

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Galateni 1-6 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

Răspunsurile cu privire la tipurile de seminţe: a. floarea soarelui, b. dovleac, c. fasole.
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Introducere la Efeseni
De ce studiem această carte?
Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat: „Efeseni este o epistolă pentru întreaga lume, pentru iudei şi neamuri,
pentru soţi şi soţii, pentru părinţi şi copii, pentru stăpâni şi slujitori. Era gândul şi
voia lui Dumnezeu în zilele lui Pavel; este glasul inspiraţiei în zilele noastre; este o
epistolă care poate fi apreciată şi pusă în aplicare de oricine…

Conţine unele dintre cele mai bune cuvinte ale lui Pavel şi este un document care
conţine principii fundamentale şi Evanghelia lui Dumnezeu, care este plină de slavă
şi care ne poate salva” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume
[1965-1973], 2:489).

Studiind Epistola către efeseni, puteţi fi inspiraţi să lăsaţi deoparte lucrurile acestei
lumi, puteţi creşte din punct de vedere spiritual şi puteţi învăţa cum să luaţi parte
din plin la unitatea şi frăţia din cadrul Bisericii.

Cine a scris această carte?
Apostolul Pavel a scris Epistola către efeseni (vezi Efeseni 1:1).

Când şi unde a fost scrisă?
Pavel a declarat că era prizonier în momentul în care a scris epistola către efeseni
(vezi Efeseni 3:1; 4:1; 6:20). Este posibil ca Epistola către efeseni să fi fost scrisă în
timpul primei încarcerări a lui Pavel la Roma, în jurul anilor 60-62 d.H. (vezi Ghid
pentru scripturi, „Epistolele lui Pavel”, scriptures.lds.org). În această perioadă, Pavel
era arestat la domiciliu, dar avea dreptul de a primi vizitatori şi de a predica
Evanghelia (vezi Faptele apostolilor 28:16-31).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
În versiunea King James a Bibliei, în Efeseni 1:1 se spune că Epistola către efeseni
este adresată „[sfinţilor] care sunt în Efes”. Totuşi, cele mai vechi manuscrise al
Epistolei către efeseni nu conţin cuvintele „care sunt în Efes”. Aceasta sugerează
faptul că este posibil ca Pavel să nu fi scris această epistolă special pentru efeseni, ci
pentru mai multe congregaţii de sfinţi, inclusiv cei din Efes. Efes a fost cel mai
important oraş pentru Pavel în timpul celei de a treia sa călătorii misionare (vezi
Faptele apostolilor 19:9-10; 20:31) şi el avea o mare dragoste faţă de oamenii de
acolo (vezi Faptele apostolilor 20:17, 34-38).

În scrisoarea sa, Pavel s-a adresat membrilor Bisericii care făceau parte dintre
neamuri (vezi Efeseni 2:11) şi care erau, probabil, nou convertiţi (vezi Efeseni 1:15).
El a scris pentru a ajuta la dezvoltarea spiritualităţii şi a mărturiilor celor care erau
deja membri. Principalele sale scopuri au fost de a-i ajuta pe aceşti convertiţi să aibă
mai multă cunoaştere spirituală despre Dumnezeu şi despre Biserică (vezi Efeseni
1:15-18; 3:14-19), de a promova unitatea, în special cea dintre sfinţii care sunt
dintre neamuri şi sfinţii iudei (vezi Efeseni 2:11-22; 4:1-16; 5:19–6:9) şi de a-i
încuraja pe sfinţi să se opună puterii răului (vezi Efeseni 4:17-5:18; 6:10-18). Mulţi
sfinţi din Efes trăiau în neprihănire în asemenea măsură încât să fie pecetluiţi
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pentru a avea viaţă eternă (vezi Efeseni 1:13; Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 2:493-494).

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Efeseni conţine multe învăţături şi idei care sunt cunoscute sfinţilor din zilele din
urmă, inclusiv prerânduirea, dispensaţia plenitudinii timpurilor, Spiritul Sfânt al
făgăduinţei, importanţa profeţilor şi a apostolilor, ideia unei biserici adevărate şi
unite şi diferitele oficii, chemări şi funcţii în cadrul organizării Bisericii. Această
scrisoare conţine, de asemenea, unele dintre cele mai măreţe învăţături despre
familie din toate scripturile.

Rezumat
Efeseni 1:1–4:16. Pavel scrie despre prerânduirea sfinţilor de a primi Evanghelia,
despre dispensaţia plenitudinii timpurilor, pecetluirea prin Spiritul Sfânt al
făgăduinţei, salvarea prin har, unitatea dintre sfinţii care sunt dintre neamuri şi
sfinţii iudei în Biserică, un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez, scopul
Bisericii şi organizarea ei pe temelia apostolilor şi profeţilor, avându-L pe Isus
Hristos drept piatra din capul unghiului. Pavel propovăduieşte că Dumnezeu va
aduna toate lucrurile în Hristos în dispensaţia plenitudinii timpurilor.

Efeseni 4:17–6:24. Pavel îi încurajează pe sfinţi să pună în practică în vieţile lor
doctrina adevărată. El îi încurajează să abandoneze vechiul om (vechile lor păcate)
şi să se îmbrace în omul cel nou care devin prin intermediul lui Hristos. El oferă
instrucţiuni soţiilor, soţilor, copiilor, părinţilor, slujitorilor, stăpânilor şi
congregaţiilor. El îi încurajează pe sfinţi să „[se îmbrace] cu toată armura lui
Dumnezeu” (Efeseni 6:11).

EFESENI
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Apostolul Pavel era arestat la domiciliu
în Roma.

UNITATEA 24: ZIUA 4

Efeseni 1
Introducere
Apostolul Pavel a scris o scrisoare către sfinţii din Efes cu privire la prerânduirea lor
de a primi Evangheliei. El a scris despre ultima dispensaţie, cea în care trăim noi şi
în care Dumnezeul va „uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile” (Efeseni 1:10).
Pavel a propovăduit că putem să-I cunoaştem pe Tatăl Ceresc şi pe Isus Hristos prin
revelaţie.

Efeseni 1:1-8
Pavel îi învaţă pe sfinţi că au fost prerânduiţi să primească Evanghelia
Gândiţi-vă la un moment din viaţa voastră în care aţi acceptat o responsabilitate
importantă. Când aţi avut parte de încercări din cauza însărcinării, cum aţi fost
întăriţi de faptul că aţi fost de acord să primiţi sarcina respectivă şi că cineva a avut
încredere în voi că o veţi îndeplini? Cum aţi fost binecuvântaţi sau răsplătiţi pentru
că v-aţi îndeplinit responsabilitatea?

În această epistolă, apostolul Pavel a
dorit să-i întărească pe cei care erau
deja membri ai Bisericii şi să-i ajute pe
cei nou convertiţi să obţină mai multă
cunoaştere spirituală şi să rămână
credincioşi legămintelor lor.

Citiţi Efeseni 1:3-8 şi căutaţi adevăruri
propovăduite de Pavel sfinţilor, pentru
a-i ajuta să rămână credincioşi
legămintelor lor.

1. În jurnalul pentru
studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Care sunt doua sau trei doctrine de bază pe care i le-aţi preda unui membru
al Bisericii pentru a-l ajuta să rămână credincios legămintelor sale şi să
rămână activ în Biserică?

b. În ce mod ar putea înţelegerea acelor adevăruri să ajute pe cineva să aleagă
să rămână credincios?

Învăţarea doctrinelor de bază
Când începeţi această lecţie, amintiţi-vă de lista cu doctrine de bază aflată în materialul
introductiv al acestui manual. Învăţarea doctrinelor de bază vă va ajuta să trăiţi conform
Evangheliei şi să vă măriţi capacitatea de a preda altora aceste adevăruri importante. Căutaţi să
înţelegeţi mai bine câteva dintre aceste doctrine pe măsură ce studiaţi Efeseni 1.

În Efeseni 1:4, expresia „înainte de întemeierea lumii” se referă la viaţa
premuritoare, iar expresia „înfiaţi prin Isus Hristos” şi expresia „rânduit mai
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dinainte” din Efeseni 1:5 se referă la cei care au fost aleşi sau prerânduiţi acolo
pentru a primi Evanghelia în viaţa muritoare. În aceste versete, putem învăţa
următorul adevăr: Copiii lui Dumnezeu au fost prerânduiţi să primească
binecuvântările Evangheliei. Primirea acestor binecuvântări este condiţionată de
credinţa noastră în această viaţă.

Pe măsură ce veţi citi următoarea declaraţie din Fideli credinţei, gândiţi-vă la modul
în care înţelegerea doctrinei prerânduirii poate ajuta o persoană să aleagă să
rămână fidelă legămintelor ei şi să fie activă în Biserică:

„În lumea spiritelor din viaţa premuritoare, Dumnezeu a desemnat anumite spirite să
îndeplinească anumite misiuni în viaţa lor muritoare. Aceasta se numeşte prerânduire.

Prerânduirea nu garantează că persoanele vor primi anumite chemări sau responsabilităţi. Astfel
de ocazii se ivesc în această viaţă ca urmare a exercitării drepte a libertăţii de a alege, aşa cum
prerânduirea este rezultatul neprihănirii din viaţa premuritoare …

Doctrina prerânduirii se aplică tuturor membrilor Bisericii, nu numai Salvatorului şi profeţilor Săi.
Înainte de crearea pământului, femeilor credincioase le erau încredinţate anumite responsabilităţi
şi bărbaţii credincioşi erau prerânduiţi la anumite îndatoriri ale preoţiei. Deşi dumneavoastră nu
vă amintiţi acea vreme, cu siguranţă aţi fost de acord să îndepliniţi misiuni importante în slujba
Tatălui dumneavoastră. Pe măsură ce vă dovediţi demni, vi se vor da prilejuri să îndepliniţi
sarcinile pe care le-aţi primit atunci” (Fideli credinţei: referinţe pentru Evanghelie [2004], p.
140-141).

Cum ne poate ajuta să rămânem credincioşi legămintelor noastre faptul de a şti că
am fost prerânduiţi să primim Evanghelia şi multele sale binecuvântări pentru a
îndeplini anumite sarcini în viaţa muritoare?

Efeseni 1:9-12
Pavel vorbeşte despre dispensaţia plenitudinii timpurilor
Căutaţi definiţia termenului dispensaţii în secţiunea Doctrine de bază, aflată la
începutul acestui manual. Citiţi paragrafele în care este explicat termenul
dispensaţie. În timp ce veţi citi, aflaţi în ce dispensaţie trăim noi.

Potrivit lucrurilor pe care le-aţi citit, când a început dispensaţia în care trăim?
____________________

Citiţi Efeseni 1:9-10 şi aflaţi ce a scris Pavel că avea să se întâmple în timpul
dispensaţiei noastre, „dispensaţia plenitudinii timpurilor”. (Expresia „taina voii
Sale” se referă la planurile şi scopurile lui Dumnezeu.)

Când Pavel a scris că „în Hristos, toate lucrurile”, atât cele din ceruri, cât şi cele de
pe pământ, aveau să fie unite iarăşi „într-unul” (Efeseni 1:10), el se referea la
restaurarea şi aducerea împreună a tuturor cheilor, puterilor şi promisiunilor pe care
Dumnezeu le-a revelat copiilor Săi de la începutul lumii, precum şi a altor
cunoştinţe care nu au fost revelate niciodată înainte (vezi D&L 128:18).

Din Efeseni 1:10, învăţăm următorul adevăr: În timpul dispensaţiei plenitudinii
timpurilor, vor fi restaurate toate lucrurile din dispensaţiile anterioare.

UNITATEA 24:  Z IUA 4
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Vârstnicul B. H. Roberts, din Cei Şaptezeci, a explicat cum există o legătură între
fiecare dispensaţie anterioară şi dispensaţia plenitudinii timpurilor: „Aceasta este
dispensaţia plenitudinii timpurilor şi vedem, mergând către ea, asemenea
puternicelor şuvoaie care se grăbesc spre ocean, toate dispensaţiile anterioare,
creând o legătură între noi şi ele; şi vedem că Dumnezeu a avut în vedere un
singur scop măreţ de la început şi acela a fost salvarea copiilor Săi. Şi acum a

venit ziua finală, dispensaţia finală, când adevărul, lumina şi neprihănirea trebuie să inunde
pământul (în Conference Report, oct. 1904, p. 73).

2. Vârstnicul Roberts ne-a
învăţat că adevărul,

lumina şi neprihănirea trebuie să
inunde pământul în ultima
dispensaţie. În jurnalul vostru
pentru studiul scripturilor, scrieţi
cinci sau mai multe adevăruri,
scripturi, legăminte şi puteri din
dispensaţiile anterioare care au fost
restaurate sau aduse la lumină în
dispensaţia plenitudinii timpurilor.
(Dacă aveţi nevoie de ajutor, vedeţi „Restaurarea Evangheliei” în Fideli credinţei:
referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 149-152).

3. Faceţi una sau ambele însărcinări care urmează.

a. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele întrebări: În
ce fel este o binecuvântare pentru voi faptul că trăiţi în dispensaţia
plenitudinii timpurilor? Ce resurse din dispensaţia noastră permit ca
adevărul şi lumina Evangheliei să inunde pământul?

b. Pe un site de socializare la care aveţi acces, postaţi o explicaţie cu privire la
dispensaţii şi motivul pentru care sunteţi recunoscători să trăiţi în această
dispensaţie. Când aţi terminat, scrieţi în jurnalul vostru pentru studiul
scripturilor ce simţiţi cu privire la postarea mesajului vostru.

Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat:
„Dragii mei fraţi şi dragile mele surori, ce s-a realizat până acum, în această
dispensaţie, transmiţând mesaje legate de Evanghelie prin intermediul canalelor
de pe reţelele de socializare este un început bun – dar doar o picătură. Vă invit
acum să ajutaţi la transformarea picăturii într-un torent… Vă îndemn să măturaţi
pământul cu mesaje pline de neprihănire şi adevăr – mesaje care sunt autentice,

înălţătoare şi demne de laudă – şi să măturaţi literalmente pământul ca un torent” („To Sweep
the Earth as with a Flood” [Adunare de devoţiune dedicată Săptămânii educaţiei din cadrul
campusului Universităţii Brigham Young, 19 aug. 2014], LDS.org).

Ce veţi face pentru a ajuta la inundarea pământului cu mesaje pline de neprihănire
şi adevăr? Gândiţi-vă cum aţi putea împărtăşi adevăruri pline de însemnătate care
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au fost restaurate în această dispensaţie celor din jurul vostru şi celor care trăiesc
departe.

În Efeseni 1:11-12, Pavel a propovăduit că, prin Isus Hristos, sfinţii obţinuseră o
moştenire în împărăţia lui Dumnezeu.

Efeseni 1:13-23
Pavel propovăduieşte despre Spiritul Sfânt al făgăduinţei
Citiţi Efeseni 1:13-14 şi căutaţi o binecuvântare pe care o primiseră sfinţii datorită
credinţei şi încrederii lor în Isus Hristos.

A fi „[pecetluit] cu [Spiritul Sfânt al făgăduinţei]” înseamnă că Duhul Sfânt
„depune mărturie Tatălui că rânduielile necesare salvării au fost îndeplinite cum se
cuvine şi că au fost ţinute legămintele care le însoţesc” (Ghid pentru scripturi,
„Spiritul Sfânt al făgăduinţei”, scriptures.lds.org). Expresia „arvună a moştenirii
noastre” din Efeseni 1:14 indică faptul că, atunci când sfinţii credincioşi sunt
pecetluiţi prin Spiritul Sfânt al făgăduinţei, ei dobândesc o încredere mai mare că,
într-un final, vor moşteni împărăţia celestială. (Pentru mai multe informaţii despre
chemare şi alegere, citiţi 2 Petru 1 şi comentariile oferite pentru acel capitol în
unitatea 30: lecţia din ziua 1.)

Aşa cum este consemnat în Efeseni 1:15-16, Pavel le-a spus sfinţilor că el Îi
mulţumea mereu lui Dumnezeu pentru credinţa lor. Citiţi Efeseni 1:17-18 şi aflaţi
ce s-a rugat Pavel ca Dumnezeu să le dea sfinţilor.

Gândiţi-vă la ce ne învaţă aceste versete despre cum putem ajunge să Îl cunoaştem
pe Tatăl Ceresc.

Un adevăr pe care îl putem identifica în aceste versete este că: Putem ajunge să-L
cunoaştem pe Tatăl Ceresc prin spiritul revelaţiei.

Pe măsură ce veţi citi următoarea declaraţie a vârstnicului David A. Bednar, marcaţi
ce ne-a învăţat dânsul despre spiritul revelaţiei:

„Revelaţia este calea de comunicare de la Dumnezeu către copiii Săi de pe
pământ şi una dintre marile binecuvântări care însoţesc darul şi tovărăşia
constantă a Duhului Sfânt. Profetul Joseph Smith ne-a învăţat: «Duhul Sfânt este
un revelator» şi «niciun om nu poate primi Duhul Sfânt fără a primi revelaţii»
(Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 138).

Spiritul revelaţiei este disponibil fiecărei persoane care primeşte, prin autoritatea
preoţiei adecvată, rânduielile salvatoare ale botezului prin scufundare pentru iertarea păcatelor şi
aşezarea mâinilor pentru conferirea darului Duhului Sfânt – şi care acţionează cu credinţă pentru
îndeplinirea poruncii preoţiei de a «primi pe Duhul Sânt». Această binecuvântare nu este
restrânsă la autorităţile care prezidează ale Bisericii, ci ea aparţine şi trebuie să facă parte din
viaţa oricărui bărbat, oricărei femei şi oricărui copil care ajunge la vârsta responsabilităţii şi face
legăminte sacre. Dorinţa sinceră şi demnitatea invită spiritul revelaţiei în vieţile noastre”
(„Spiritul revelaţiei”, Ensign sau Liahona, mai 2011, p. 87).

Gândiţi-vă la cum ne poate ajuta revelaţia primită prin intermediul Duhului Sfânt
să ajungem să-L cunoaştem pe Tatăl Ceresc.
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4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre modul în care
revelaţia primită prin intermediul Duhului Sfânt v-a ajutat pe voi

sau o persoană cunoscută să ajungeţi să-L cunoaşteţi mai bine pe Tatăl Ceresc.

Trăind demni de tovărăşia Duhului Sfânt puteţi ajunge să-L cunoaşteţi mai bine pe
Tatăl Ceresc.

În Efeseni 1:19-23, Pavel a continuat să propovăduiască despre moştenirea sfinţilor
şi calitatea lui Isus Hristos de cap al Bisericii Sale.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 25: ZIUA 1

Efeseni 2-3
Introducere
Apostolul Pavel i-a învăţat pe sfinţii din Efes că toţi păcătoşii pot fi salvaţi prin harul
lui Dumnezeu şi că iudeii şi neamurile deveniseră una în împărăţia lui Dumnezeu.
Pavel a explicat, de asemenea, că Biserica lui Isus Hristos este clădită pe temelia
apostolilor şi profeţilor şi a împărtăşit dorinţa sa ca sfinţii să simtă dragostea lui Isus
Hristos.

Efeseni 2
Pavel a propovăduit că sângele lui Isus Hristos salvează atât iudeii, cât şi neamurile
Gândiţi-vă la un moment în care v-aţi simţit excluşi sau separaţi de alţii.

Atunci când apostolul Pavel a scris epistola sa către efeseni, unii membri ai Bisericii
care erau iudei credeau că sunt superiori neamurilor care se convertiseră, deoarece
iudeii erau israeliţi prin naştere, iar bărbaţii fuseseră circumcişi.

Citiţi Efeseni 2:1-3 şi aflaţi cum a descris Pavel condiţiile spirituale ale sfinţilor care
erau dintre neamuri (voi în versetele 1-2) şi ale sfinţilor iudei (noi în versetul 3)
înainte de convertirea lor la Salvator şi Biserica Sa. Expresia „domnul puterii
văzduhului”, din versetul 2, se referă la diavol şi influenţa sa în lume.

• Potrivit celor relatate în versetele 1-2, în ce condiţie spirituală se aflau neamurile
înaintea convertirii lor? ____________________

• Potrivit celor relatate în versetul 3, în ce condiţie spirituală se aflau Pavel şi iudeii
înaintea convertirii lor? ____________________

Pavel a spus că, atât neamurile, cât şi iudeii, erau morţi din punct de vedere spiritual
sau separaţi de Dumnezeu din cauza păcatelor lor (vezi versetul 1). Ei urmau căile
sau dorinţele trupurilor lor şi, astfel, mânia lui Dumnezeu era asupra lor.

Citiţi Efeseni 2:4-6 şi aflaţi condiţia spirituală a sfinţilor care erau dintre neamuri şi
a sfinţilor care erau dintre iudei după convertirea lor. Explicaţi că expresia „locuri
cereşti” din versetul 6 se referă la împărăţia celestială (vezi Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 2:500).

Observaţi că, după convertirea lor, Domnul i-a adus la viaţă din moartea lor
spirituală şi starea lor păcătoasă atât pe iudei, cât şi pe neamuri. Noi numim aceasta
a te naşte din nou din punct de vedere spiritual sau a fi salvat din păcate tale.

Citiţi Efeseni 2:7-10 şi aflaţi ce i-a ajutat pe neamuri şi pe iudei să facă această
transformare.

Aceste versete ne învaţă următorul adevăr: Datorită harului lui Dumnezeu,
întreaga omenire poate fi salvată prin credinţa în Isus Hristos.

Adevărata credinţă în Isus Hristos conduce întotdeauna la ucenicie şi fapte bune.
Observaţi că Pavel a subliniat că nu ne putem salva singuri, oricât de bune ar fi
faptele noastre (vezi Efeseni 2:8-9). Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, din Prima
Preşedinţie, a explicat de ce avem nevoie de harul lui Dumnezeu:
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„Deoarece cu toţii «am păcătuit şi suntem lipsiţi de slava lui Dumnezeu» [Romani
3:23] şi «nu este cu putinţă ca vreun lucru necurat să intre în împărăţia lui
Dumnezeu» [1 Nefi 15:34], niciunul dintre noi nu este demn de a se întoarce în
prezenţa lui Dumnezeu.

Chiar dacă L-am sluji pe Dumnezeu din tot sufletul, nu va fi suficient, deoarece
încă am fi «slujitori netrebnici» [Mosia 2:21]. Nu putem să mergem în rai doar pe

baza meritelor noastre; cerinţele dreptăţii reprezintă o barieră pe care noi nu avem puterea de a
o depăşi de unii siguri.

Dar nu este totul pierdut.

Harul lui Dumnezeu este măreaţa şi nepieritoarea noastră speranţă.

Prin intermediul jertfei lui Isus Hristos, planul milei satisface cerinţele dreptăţii [vezi Alma 42:15]
şi «le dă oamenilor mijloacele prin care ei să poată avea credinţă prin pocăinţă» [Alma 34:15].

Păcatele noastre, deşi sunt roşii precum cârmâzul, pot deveni albe ca zăpada [vezi Isaia 1:18].
Deoarece Salvatorul nostru preaiubit «S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru
toţi» [1 Timotei 2:6], ne-a fost deschisă o cale de a intra în împărăţia Sa nepieritoare [vezi 2 Petru
1:11].

Poarta este descuiată! …

Pentru a moşteni această slavă, avem nevoie de mai mult decât de o poartă descuiată; trebuie să
intrăm pe această poartă având o dorinţă sinceră de a ne schimba – o schimbare atât de mare
încât scripturile o descriu astfel: «să [ne naştem] din nou; da, să [ne naştem] din Dumnezeu, să
[ne schimbăm] din starea [noastră] carnală şi decăzută la o stare de dreptate, fiind mântuiţi de
Dumnezeu, devenind fiii şi fiicele Lui» [Mosia 27:25] …

Harul este un dar de la Dumnezeu şi dorinţa noastră de a fi supuşi fiecărei porunci a lui
Dumnezeu reprezintă întinderea mâinii noastre muritoare pentru a primi acest dar sacru de la
Tatăl nostru Ceresc” („Darul harului”, Ensign sau Liahona, mai 2015, p. 108, 110).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: În ce fel exercitarea credinţei în Isus Hristos şi pocăinţa de

păcatele noastre ne ajută să primim darul harului lui Dumnezeu?

Imaginea de alături prezintă o parte a
unui model al templului lui Irod din
Ierusalim. Săgeata arată către „zidul…
care-i despărţea” (Efeseni 2:14), din
curtea exterioară a templului. Deoarece
neamurile nu erau israeliţi prin naştere,
supuse legii lui Moise, ele nu aveau voie
să treacă de acest zid în cele mai sacre
zone ale templului. Cei dintre neamuri
erau consideraţi „fără drept de cetăţenie
în Israel, străini de legămintele
făgăduinţei” (Efeseni 2:12). Zidul fizic pentru despărţire simboliza separarea
spirituală care exista între iudei şi neamuri înaintea revelaţiei lui Petru că Evanghelia
trebuie predicată neamurilor.
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Citiţi Efeseni 2:12-15 şi aflaţi cum a fost distrusă bariera dintre iudei şi neamuri.
Termenul vrăjmăşie din versetul 15 înseamnă „antagonism, ostilitate şi ură” (Ghid
pentru scripturi, „Vrăjmăşie”, scriptures.lds.org).

Potrivit celor relatate în aceste versete, ce i-a adus împreună pe iudei şi pe neamuri?

Prin sângele lui Hristos (ispăşirea), zidul figurativ care îi separa spiritual pe iudei de
neamuri a fost înlăturat şi ei au devenit „un singur om nou” (Efeseni 2:15), un trup
unit sau un grup în Hristos. Puteţi scrie sau nota următorul adevăr lângă Efeseni
2:12-15: Când venim la Isus Hristos şi primim din harul Său, ne unim cu
sfinţii lui Dumnezeu.

Citiţi Efeseni 2:16-19 şi căutaţi expresii care subliniază adevărul conform căruia,
atunci când venim la Isus Hristos şi primim din harul Său, ne putem uni cu sfinţii
lui Dumnezeu.

Gândiţi-vă la motivele pentru care este important ca noi să înţelegem şi să punem
în practică acest adevăr în Biserică astăzi.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Cum îi putem ajuta pe alţii să devină sau să simtă din nou că sunt
„împreună cetăţeni” (Efeseni 2:19) în Biserică şi nu străini?

b. Când v-a ajutat cineva să simţiţi că sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii şi nu
un străin?

c. Când aţi încercat să ajutaţi pe cineva să simtă aceleaşi lucruri?

Gândiţi-vă la o persoană pe care o cunoaşteţi şi căreia i-ar face bine să participe la o
activitate a Bisericii. Invitaţi această persoană la o activitate sau adunare a Bisericii şi
depuneţi un efort constant pentru a ajuta acea persoană să se simtă binevenită în
episcopia sau ramura voastră.

Citiţi Efeseni 2:20-22 şi aflaţi despre ce a propovăduit Pavel că este temelia Bisericii.

Completaţi următorul adevăr pe baza învăţăturilor lui Pavel din aceste versete:
Biserica Domnului este întemeiată pe ____________________, Isus Hristos
fiind ____________________.

Piatra din capul unghiului este o piatră mare pusă în colţul unei fundaţii pentru a
oferi tărie şi stabilitate întregii clădiri.

În ce moduri este Isus Hristos „piatra
din capul unghiului” (Efeseni 2:20)
pentru Biserică?
____________________

Pe măsură ce aveţi în vedere Efeseni
2:21-22, gândiţi-vă ce se întâmplă cu
restul Bisericii datorită acestei pietre din
capul unghiului.

3. În jurnalul pentru
studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele întrebări:
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a. În ce moduri formează profeţii şi apostolii restul temeliei Bisericii?

b. În ce mod oferă această temelie stabilitate Bisericii şi o protejează împotriva
atacurilor diavolului?

Efeseni 3
Pavel îşi exprimă dorinţele cu privire la sfinţii efeseni
Aşa cum este consemnat în Efeseni 3:1-16, apostolul Pavel a propovăduit despre
Isus Hristos şi ne-a învăţat că, prin El, neamurile pot fi „împreună moştenitore”
(versetul 6) cu Israel şi pot primi promisiunile lui Dumnezeu. Slujirea lui Pavel era
de a predica Evanghelia lui Isus Hristos neamurilor.

Citiţi Efeseni 3:17-19 şi aflaţi ce a dorit Pavel ca sfinţii să ştie şi să simtă.

Potrivit celor relatate în aceste versete, ce a dorit Pavel ca sfinţii să ştie şi să simtă?
____________________

Din Efeseni 3:1-19, învăţăm că apostolii şi profeţii caută să-i ajute pe copiii lui
Dumnezeu să ştie şi să simtă dragostea lui Isus Hristos.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Cum îi ajută apostolii şi profeţii pe copiii lui Dumnezeu să înţeleagă
binecuvântările exaltării şi să simtă dragostea lui Isus Hristos în zilele
noastre?

b. Când v-au ajutat învăţăturile apostolilor şi ale profeţilor să înţelegeţi
binecuvântările exaltării sau să simţiţi dragostea lui Isus Hristos?

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Efeseni 2-3 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 25: ZIUA 2

Efeseni 4-6
Introducere
În scrisoarea sa către sfinţii efeseni, apostolul Pavel a propovăduit că Domnul a
întemeiat Biserica Sa şi a chemat conducători pentru a-i uni şi a-i desăvârşi pe
sfinţi. De asemenea, el i-a îndemnat pe membrii Bisericii să renunţe la vechile lor
obiceiuri şi să înceapă vieţi noi în calitate de ucenici ai lui Hristos. Apoi, Pavel i-a
învăţat pe sfinţi cum să întărească relaţiile lor de familie şi i-a încurajat să se
„[îmbrace] cu toată armura lui Dumnezeu” (Efeseni 6:11) pentru a se împotrivi
ispitelor lui Satana.

Efeseni 4:1-16
Pavel propovăduieşte despre importanţa Bisericii lui Isus Hristos
Gândiţi-vă la următoarele două scenarii.

• La şcoală, profesorul vostru îi roagă pe membrii clasei să-şi exprime părerea cu
privire la un subiect controversat. Pe măsură ce elevii îşi împărtăşesc opiniile, vă
daţi seama că cei mai mulţi dintre ei susţin o părere diferită de învăţăturile
Bisericii.

• Legislatorii din ţara voastră au în vedere legalizarea un comportament despre
care conducătorii Bisericii ne-au învăţat că este greşit.

Cum ar putea asemenea situaţii să fie dificile pentru un membru al Bisericii?
____________________

Pe măsură ce studiaţi Efeseni 4:1-16, căutaţi un adevăr despre cum putem şti ce este
corect şi ce este greşit într-o lume ale cărei valori şi crezuri se schimbă.

Citiţi Efeseni 4:1-6 şi aflaţi ce a propovăduit Pavel despre Biserică şi doctrina ei.

La ce credeţi că s-a referit Pavel când a propovăduit că există „un singur Domn, o
singură credinţă, un singur botez” (Efeseni 4:5)?

Precum în zilele noastre, în zilele lui Pavel, pe pământ, exista o singură Biserică
adevărată a lui Isus Hristos (vezi D&L 1:30).

Aşa cum este consemnat în Efeseni 4:7-10, Pavel a propovăduit că, prin ispăşirea lui
Isus Hristos, toţi avem ocazia de a primi darul harului lui Dumnezeu (puterea Sa de
salvare care ne întăreşte). De asemenea, El a propovăduit că Hristos a oferit
omenirii şi alte daruri.

Citiţi Efeseni 4:11 şi căutaţi oficiile pe care Domnul le-a dat sau le-a întemeiat în
Biserica Sa. (Efeseni 4:11-14 este un fragment care conţine o scriptură de bază. Îl
puteţi marca sau nota într-un mod distinct pentru a-l putea găsi în viitor.)

S-ar putea ca titlurile oficiilor preoţiei în Biserica lui Isus Hristos de astăzi să nu fie
la fel ca cele folosite în timpul lui Pavel şi este posibil ca Biserica lui Isus Hristos de
la începuturi să nu fi avut toate chemările din Biserica de astăzi. De exemplu,
profetul Joseph Smith a propovăduit că „evanghelistul este un patriarh” (Învăţături
ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 147). De asemenea, un pastor este
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un păstor sau o persoană care conduce o turmă – o descriere adecvată a episcopilor,
preşedinţilor de ramuri, preşedinţilor de ţăruşi şi a preşedinţilor de districte din
zilele noastre. Puteţi scrie sau nota, în scripturile voastre, termenii actuali ai acestor
denumiri.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următorul adevăr
incomplet: Domnul a chemat apostoli, profeţi şi alţi conducători ai

Bisericii să ajute… (Veţi completa această afirmaţie.)

Citiţi Efeseni 4:12-13 şi aflaţi ce ne-a învăţat Pavel despre motivul pentru care
Domnul a oferit Bisericii apostoli, profeţi şi alţi conducători.

Observaţi că Domnul le-a oferit membrilor Bisericii Sale apostoli, profeţi şi alţi
conducători ai Bisericii pentru a-i desăvârşi pe sfinţi. Adăugaţi această expresie la
adevărul incomplet pe care l-aţi scris în jurnalul pentru studiul scripturilor. De
asemenea, scrieţi în jurnalul pentru studiul scripturilor câteva moduri în care
apostolii, profeţii şi alţi conducători ai Bisericii ne ajută să devenim deşăvârşiţi.

Citiţi Efeseni 4:14 şi căutaţi un alt motiv pentru care Domnul a oferit Bisericii Sale
apostoli, profeţi şi alţi conducători.

Din aceste versete, învăţăm că Domnul le-a dat sfinţilor astfel de conducători şi
pentru a-i proteja de doctrinele neadevărate. Adăugaţi acest adevăr la afirmaţia pe
care aţi scris-o în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Din Efeseni 4:11-14 învăţăm următorul adevăr: Domnul a chemat apostoli,
profeţi şi alţi conducători ai Bisericii să ajute la desăvârşirea sfinţilor şi la
protejarea lor împotriva doctrinei neadevărate.

Gândiţi-vă la ce se poate întâmpla cu o
barcă aruncată încoace şi încolo pe apă
în timpul unei furtuni violente.

2. Recitiţi cele două
scenarii de la începutul

acestei lecţii. Apoi, în jurnalul
pentru studiul scripturilor,
răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Cum se aseamănă o barcă
plutind pe o mare agitată când bat vânturi puternice cu o persoană care
„[pluteşte] încoace şi încolo” (Efeseni 4:14), purtată de vânturile
schimbătoare ale învăţăturilor neadevărate şi ale opiniilor publice?

b. Cum îi ajută învăţăturile apostolilor, profeţilor şi cele ale altor conducători ai
Bisericii pe cei care Îl urmează pe Dumnezeu să navigheze prin aceste ape
tulburi şi să se întoarcă în siguranţă la Tatăl Ceresc?

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum v-a ajutat un
apostol, un profet, un patriarh, un episcop sau un învăţător să

progresaţi din punct de vedere spiritual sau v-a protejat de doctrinele
neadevărate şi de înşelătorii. Dacă persoana pe care aţi ales-o este un
conducător local, îi puteţi scrie acestei persoane o scrisoare de mulţumire în care
să descrieţi modul în care v-a ajutat.
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Citiţi Efeseni 4:15-16 şi aflaţi cum trebuie să ne înveţe conducătorii noştri ai Bisericii
adevărurile Evangheliei.

Scriptură de bază – Efeseni 4:11-14
4. Pentru a vă ajuta să exersaţi explicarea doctrinei din Efeseni 4:11-14,

predaţi-i unui membru al familiei sau unui prieten motivul pentru
care Domnul a întemeiat Biserica Sa şi a chemat conducători pentru a sluji în
cadrul ei. Asiguraţi-vă că folosiţi învăţăturile lui Pavel din Efeseni 4:11-14 atunci
când predaţi. După ce predaţi, rugaţi persoana căreia i-aţi predat să semneze în
jurnalul pentru studiul scripturilor.

Efeseni 4:17-32
Pavel îi încurajează pe sfinţi să renunţe la lucrurile rele şi să se schimbe prin
intermediul lui Isus Hristos
Este posibil ca mulţi dintre cei cărora Pavel le-a scris în Efes să fi fost nou convertiţi
ai Bisericii. Pe măsură ce studiaţi Efeseni 4:17-32, aflaţi ce i-a învăţat Pavel pe aceşti
membri ai Bisericii că trebuie să facă în calitate de ucenici ai lui Isus Hristos.

Citiţi Efeseni 4:17-20 şi căutaţi cuvinte sau expresii care descriu starea spirituală a
neamurilor care nu se alăturaseră Bisericii. Observaţi ce a spus Pavel cu privire la
motivul pentru care celelalte neamuri erau în această stare spirituală.

Citiţi Efeseni 4:21-24 şi aflaţi ce i-a ajutat pe membrii Bisericii să se diferenţieze de
alţi oameni. Puteţi marca sau nota în scripturile voastre ceea ce găsiţi.

De ce anume a spus Pavel că ar trebui „să [se dezbrace]” (Efeseni 4:22) o persoană
căreia i-a fost propovăduit adevărul? ____________________

Noi „[ne îmbrăcăm] în omul cel nou” (Efeseni 4:24) când trăim cu sârguinţă zi de zi
conform Evangheliei lui Isus Hristos, dezvoltându-ne credinţa în Hristos,
pocăindu-ne de păcate, primind rânduielile necesare salvării şi ţinând poruncile.
Din învăţăturile lui Pavel putem identifica următorul adevăr: Ucenicii lui Isus
Hristos renunţă la vechiul lor mod păcătos de viaţă şi adoptă un mod de viaţă
nou, plin de neprihănire.

Citiţi Efeseni 4:25-32 şi căutaţi lucrurile de care ucenicii lui Hristos trebuie să „[se
dezbrace]” (versetul 22) sau care trebuie să „piară din mijlocul [lor]” (versetul 31) şi
lucrurile cu care ucenicii lui Hristos trebuie să se „[îmbrace]” (versetul 24). Puteţi
marca sau nota în scripturile voastre ce aflaţi. Observaţi că, în Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, Efeseni 4:26 începe astfel: „Te poţi mânia şi să nu păcătuieşti?” (în
Ghid pentru scripturi, scriptures.lds.org).

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, desenaţi o imagine sau
descrieţi un scenariu care ilustrează posibilul comportament al unei

persoane care trebuie să renunţe la modul ei păcătos de viaţă în unul dintre
domeniile descrise de Pavel. De asemenea, desenaţi o imagine sau descrieţi un
scenariu care ilustrează modul în care aceeaşi persoană poate acţiona dacă vine
la Hristos şi devine o persoană nouă. Atunci când îndepliniţi această
însărcinare, vă puteţi inspira din propriile experienţe sau din experienţele altora.
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Amintiţi-vă de faptul că a renunţa la vechiul nostru mod de viaţă şi a-L urma pe
deplin pe Isus Hristos este un proces continuu, nu un eveniment unic.

Efeseni 5-6
Pavel îi sfătuieşte pe sfinţi cu privire la relaţiile lor şi le spune să „[se îmbrace] cu
toată armura lui Dumnezeu”
În Efeseni 5, citim că apostolul Pavel i-a învăţat pe membrii Bisericii că relaţia
Salvatorului cu Biserica Sa trebuie să fie un model pentru relaţiile lor de familie şi
cele cu alte persoane. Expresia „supuneţi-vă unii altora” din Efeseni 5:21 înseamnă
a le acorda altora o mai mare importanţă decât nouă înşine, iar expresia „frica lui
Hristos” se referă la dragostea şi respectul nostru faţă de Dumnezeu.

Citiţi Efeseni 6:1-4 şi căutaţi sfaturile pe care Pavel le-a oferit copiilor în privinţa
relaţiei lor cu părinţii.

Gândiţi-vă la modul în care relaţiile voastre de familie ar putea fi întărite prin
punerea în practică a acestui sfat.

După ce i-a îndemnat pe membrii Bisericii să „[se îmbrace] în omul cel nou”
(Efeseni 4:24) pentru a deveni neprihăniţi şi sfinţiţi, Pavel i-a sfătuit să facă şi alte
lucruri pentru a fi protejaţi.

Citiţi Efeseni 6:11-13 şi aflaţi ce a propovăduit Pavel că ar trebui să îmbrace sfinţii
lui Dumnezeu.

De ce a spus Pavel că trebuie să „[ne îmbrăcăm] cu toată armura lui Dumnezeu”
(Efeseni 6:11)? Puteţi să marcaţi sau nota aceste motive în scripturile voastre.

Citiţi Efeseni 6:14-17 şi aflaţi diferitele părţi ale armurii spirituale despre care Pavel
a spus că ar trebui să formeze armura lui Dumnezeu.

În ce mod ne poate ajuta faptul de a ne îmbrăca cu aceste părţi ale armurii să
evităm păcatele? Ce putem face pentru a ne îmbrăca cu toată armura lui Dumnezeu
zi de zi?

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Efeseni 4-6 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la Filipeni
De ce studiem această carte?
În epistola sa către filipeni, apostolul Pavel i-a încurajat pe sfinţii din Filipi şi i-a
îndemnat să rămână uniţi şi să lucreze împreună pentru a apăra credinţa. Poate că
unul dintre cele mai importante principii pe care Pavel le-a propovăduit în Filipeni
este că, dacă ne rugăm lui Dumnezeu şi ne încredem în El, primim „pacea lui
Dumnezeu, care întrece orice pricepere” (Filipeni 4:7). Studiul mesajului de
încurajare al lui Pavel din această epistolă vă poate ajuta în eforturile voastre de a
îndura cu credinţă până la sfârşit. Pe măsură ce vă străduiţi să Îl urmaţi pe Hristos,
şi voi puteţi obţine siguranţă şi, precum Pavel, puteţi declara: „Pot totul în Hristos,
care mă întăreşte” (Filipeni 4:13).

Cine a scris această carte?
Deşi Timotei este menţionat împreună cu Pavel în partea cu salutări din cadrul
epistolei (vezi Filipeni 1:1), Pavel a scris Epistola către filipeni. Acest lucru este
sugerat de folosirea pronumelui eu în toată scrisoarea şi referinţa la Timotei din
Filipeni 2:19. Este posibil ca Timotei să fi fost scribul lui Pavel şi să fi scris epistola
sub îndrumarea lui Pavel.

Când şi unde a fost scrisă?
Cel mai probabil, Pavel a scris Filipeni între anii 60 şi 62 d.H., când era închis la
Roma (vezi Filipeni 1:7, 13, 16; vezi, de asemenea, Faptele apostolilor 28:16-31;
Ghid pentru scripturi, „Filipeni, epistola către” scriptures.lds.org).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Filipi a fost primul loc din Europa în care Pavel a predicat oficial Evanghelia şi în
care a întemeiat o ramură a Bisericii (vezi Faptele apostolilor 16:11-40; Bible
Dictionary, „Pauline Epistles”). Unul dintre motivele pentru care Pavel a scris
această scrisoare a fost de a-şi exprima recunoştinţa faţă de dragostea şi susţinerea
financiară pe care sfinţii din Filipi le-au oferit lui Pavel în timpul celei de a doua sa
călătorii misionare şi în timpul încarcerării sale la Roma (vezi Filipeni 1:3-11;
4:10-19; vezi, de asemenea, Bible Dictionary, „Pauline Epistles”).

De asemenea, Pavel i-a lăudat pe membrii din Filipi pentru credinţa lor în Isus
Hristos şi le-a oferit sfaturi în funcţie de informaţiile pe care le avea despre ei şi pe
care le-a obţinut de la un ucenic din Filipi numit Epafrodit (vezi Filipeni 4:18).
Sfaturile lui Pavel au inclus încurajarea de a fi umili şi uniţi (vezi Filipeni 2:1-18;
4:2-3). De asemenea, Pavel i-a avertizat pe filipeni să se ferească de creştinii corupţi,
precum cei care propovăduiau că circumcizia era necesară pentru convertire.
Asemenea persoane (numite deseori iudaizaţi) pretindeau, în mod greşit, că noii
convertiţi trebuiau să se supună fostei legi din Vechiul Testament cu privire la
circumcizie înainte de a deveni creştini (vezi Filipeni 3:2-3).
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Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Filipeni este numită deseori epistolă din închisoare, împreună cu Efeseni, Coloseni
şi Filimon. Deşi a fost scrisă din închisoare, epistola lui Pavel către filipeni a fost
descrisă de erudiţi drept cea mai fericită dintre scrierile sale. Pavel şi-a exprimat
recunoştinţa, dragostea şi încrederea în membrii Bisericii, a descris sacrificiile pe
care le-a făcut pentru a-L urma pe Isus Hristos şi i-a instruit pe sfinţii filipeni
oferindu-le principii pentru a trăi în neprihănire. În Filipeni 4:8, cursanţii pot
remarca câţiva dintre termenii folosiţi în al treisprezecelea articol de credinţă, care a
fost scris de profetul Joseph Smith.

Pavel a descris, în mod poetic, coborâre de bunăvoie a Salvatorului de la divinitatea
premuritoare la viaţa muritoare, unde a suferit „[moartea] de cruce” (vezi Filipeni
2:3-8). După ce Şi-a îndeplinit misiunea divină, Isus Hristos este acum exaltat şi va
veni ziua în care „se [va pleca] orice genunchi” înaintea lui şi „orice limbă [va
mărturisi]… că Isus Hristos este Domnul” (Filipeni 2:10-11). Pavel a revelat că sursa
sa interioară de încredere şi putere vine de la Isus Hristos (vezi Filipeni 4:13).

Rezumat
Filipeni 1. Pavel îşi exprimă recunoştinţa pentru frăţia dintre sfinţii filipeni. El
propovăduieşte că opoziţia pe care a îndurat-o când I-a slujit Domnului, inclusiv
încarcerarea sa, au ajutat la înaintarea cauzei Evangheliei. El i-a încurajat pe
membrii Bisericii să rămână uniţi în apărarea credinţei.

Filipeni 2. Pavel îi încurajează pe membrii Bisericii să fie uniţi şi spune că Isus
Hristos, care a coborât de bunăvoie pentru a veni în viaţa muritoare, este un
exemplu de dragoste, supunere şi umilinţă. Într-o zi, toţi vor recunoaşte că Isus
Hristos este Domn. Pavel i-a instruit pe membrii Bisericii să ducă până la capăt
mântuirea lor.

Filipeni 3. Pavel avertizează cu privire la iudaizaţi. El descrie viaţa lui de dinainte,
în calitate de fariseu, şi cum a renunţat la tot de bună voie, pentru a-L urma pe Isus
Hristos. El îi îndeamnă pe sfinţi să urmeze exemplul său şi să înainteze spre salvare.
Pavel explică faptul că Isus Hristos ne va schimba trupurile în unele pline de slavă
ca al Său.

Filipeni 4. Pavel îi încurajează pe sfinţi să se bucure mereu în Domnul. El îi
îndeamnă să înlocuiască anxietatea lor cu rugăciune şi recunoştinţă, promiţând că
se vor bucura de pacea lui Dumnezeu, care depăşeşte toată înţelegerea. Pavel îi
îndeamnă pe membrii Bisericii să se gândească la lucrurile care sunt vrednice de
cinste, drepte, adevărate, curate, vrednice de iubit şi de primit şi virtuoase. El
declară că poate face orice în Isus Hristos, care îl întăreşte.

FIL IPENI
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UNITATEA 25: ZIUA 3

Filipeni 1-3
Introducere
Apostolul Pavel i-a încurajat pe sfinţii din Filipi să lucreze împreună pentru a trăi
conform Evangheliei lui Isus Hristos. El i-a sfătuit să urmeze exemplul de umilinţă
şi altruism al Salvatorului şi i-a învăţat că Dumnezeu lucra în ei pentru a înfăptui
salvarea lor. Pavel a descris sacrificiile pe care le-a făcut pentru a-L urma pe Isus
Hristos.

Filipeni 1
Pavel a descris binecuvântările care rezultă din opoziţie
Ce cuvinte aţi putea folosi pentru a completa următoarea declaraţie a preşedintelui
Brigham Young?

„De fiecare dată când atacaţi «mormonismul», îl ajutaţi să
____________________, niciodată să ____________________. Aşa a
poruncit Dumnezeu cel Atotputernic” (Teachings of Presidents of the Church:
Brigham Young [1997], p. 264).

(Veţi afla răspunsul mai târziu, în cadrul acestei lecţii.)

Care sunt câteva exemple, fie din istorie, fie din zilele noastre, de oameni care au
atacat sau care s-au opus Bisericii Salvatorului şi celor care Îl urmează?
____________________

Pe măsură ce studiaţi Filipeni 1, căutaţi un adevăr care vă poate ajuta să înţelegeţi în
ce mod poate fi afectată lucrarea Domnului de opoziţie.

Căutaţi Filipi pe harta de mai jos care arată călătoriile misionare ale
apostolului Pavel.
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În timpul celei de a doua sa călătorii misionare, Pavel a întemeiat o ramură a
Bisericii în Filipi (vezi Faptele apostolilor 16). El a scris epistola sa către filipeni mai
târziu, când era întemniţat, cel mai probabil în Roma. În Filipeni 1:1-11, citim că
Pavel şi-a exprimat recunoştinţa şi dragostea faţă de sfinţii filipeni.

Citiţi Filipeni 1:12-14 şi aflaţi care a fost rezultatul faptului că Pavel a avut parte de
opoziţie în timpul eforturilor sale misionare.

Aşa cum este descris în aceste versete, opoziţia de care a avut parte Pavel a dus la
„înaintarea Evangheliei” (Filipeni 1:12). (Oamenii de la „curtea împărătească” sau
sediul militar central ştiau că Pavel fusese întemniţat pentru că predica despre Isus
Hristos. Întemniţarea lui Pavel i-a inspirat şi pe alţi membri ai Bisericii să devină
mai îndrăzneţi în predicarea Evangheliei.

Din Filipeni 1:12-14, învăţăm că opoziţia pe care o întâmpinăm urmându-L pe
Isus Hristos poate ajuta la înaintarea lucrării Sale.

Completaţi afirmaţia preşedintele Young cu termenii progreseze şi regreseze.

1. Imaginaţi-vă că sunteţi jurnalist al unui blog sau al unui ziar. În
jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi titluri pentru două sau trei

situaţii reale în care opoziţia a ajutat la înaintarea muncii Salvatorului. Aceste
povestiri pot fi inspirate din scripturi sau din vieţile persoanelor pe care le
cunoaşteţi. (Următorul este un exemplu de titlu: „Protestele împotriva muncii
misionare au ajutat la creşterea numărului de oameni interesaţi să afle de la
misionarii locali despre mesajul Evangheliei.”)

După cum este consemnat în Filipeni 1:15-16, Pavel a propovăduit că Salvatorul
avea să fie preaslăvit prin orice avea să i se întâmple lui Pavel.

Citiţi Filipeni 1:27-30 şi aflaţi ce i-a încurajat Pavel pe sfinţii din Filipi să facă pentru
Evanghelie. Observaţi că termenul purtare din versetul 27 se referă la conduită.
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În Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Filipeni 1:28, se spune: „Fără să vă lăsaţi
înspăimântaţi de potrivnici, care resping Evanghelia, lucru care le aduce
distrugerea, şi voi, cei care primiţi Evanghelia, veţi fi salvaţi, şi aceasta de la
Dumnezeu”.

Observaţi în Filipeni 1:27-30 ce aveau să trăiască membrii Bisericii în numele
Salvatorului. Gândiţi-vă în ce mod ar fi putut fi binecuvântaţi sfinţii filipeni dacă
şi-ar fi amintit că opoziţia de care aveau parte când Îl urmau pe Isus Hristos putea
ajuta la înaintarea lucrării Sale.

Filipeni 2
Pavel propovăduieşte despre coborârea de bunăvoie a Salvatorului şi îi instruieşte pe
sfinţi cu privire la salvarea lor
Citiţi Filipeni 2:2-4 şi aflaţi ce i-a sfătuit apostolul Pavel pe sfinţii filipeni. În
versetul 3, expresia slavă deşartă înseamnă aroganţă, iar cuvântul „smerenie” se
referă la umilinţă.

Citiţi Filipeni 2:5-9 şi marcaţi sau notaţi, dacă doriţi, cuvinte sau expresii care
ilustrează umilinţa şi altruismul lui Isus Hristos.

Din învăţăturile lui Pavel cuprinse în aceste versete, putem învăţa următorul
principiu: Dacă urmăm exemplul lui Isus Hristos de umilinţă şi grijă plină de
altruism faţă de alţii, atunci putem deveni mai uniţi.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Care sunt câteva dintre modurile în care putem urma exemplul Salvatorului
de umilinţă şi altruism în familiile, şcolile şi episcopiile sau ramurile noastre?

b. Când aţi văzut pe cineva care a avut în vedere nevoile altora înaintea
propriilor nevoi? În ce mod au mărit aceste eforturi unitatea?

Aşa cum este consemnat în Filipeni 2:9-11, Pavel a propovăduit că, în final, „[se va
pleca] orice genunchi” şi „orice limbă [va depune mărturie]… că Isus Hristos este
Domnul”. Faceţi-vă timp să vizualizaţi acest moment şi să vă gândiţi cum speraţi că
va fi această experienţă pentru voi.

Citiţi Filipeni 2:12-13 şi aflaţi ce i-a sfătuit Pavel pe filipeni să facă pentru ca faptul
de a-şi pleca genunchii înaintea Domnului să le aducă bucurie. Expresia „frică şi
cutremur” din versetul 12 se referă la pioşenie şi bucurie (vezi Psalmii 2:11; Ghid
pentru scripturi, „Teamă”, scriptures.lds.org).

Unii oameni au înţeleg greşit sfatul lui Pavel de a „[duce] până la capăt mântuirea
[noastră]” Filipeni 2:12, crezând că suntem salvaţi prin intermediul propriilor fapte.
Noi putem fi salvaţi doar prin ispăşirea lui Isus Hristos. Trebuie, totuşi, să
îndeplinim cerinţele necesare pentru a fi salvaţi, cerinţe pe care le-a oferit
Dumnezeu (vezi Articolele de credinta 1:3-4). Aşa cum este consemnat în Filipeni
2:13, Pavel a propovăduit că Dumnezeu îi ajută pe cei care încearcă să îndeplinească
cerinţele necesare salvării ajutându-i să aibă „voinţa” sau să îşi dorească şi să se
supună „[plăcerii] Lui” sau poruncilor Lui.

UNITATEA 25:  Z IUA 3
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Din Filipeni 2:12-13, învăţăm că Dumnezeu ne ajută să ne dorim şi să facem ce
este necesar pentru salvarea noastră, care este posibilă prin ispăşirea lui Isus
Hristos. Puteţi scrie sau nota acest adevăr în scripturile voastre.

Prin influenţa Duhului Sfânt, Dumnezeu ne poate ajuta să ne schimbăm şi poate
face ca dorinţele noastre să devină pure, astfel încât să ne dorim să ne supunem Lui
(vezi Mosia 5:2). Când aţi simţit că Dumnezeu vă schimbă inimile, astfel încât să
doriţi să vă supuneţi Lui? Cum v-a ajutat El să ţineţi cu mai multă credinţă
poruncile Sale?

Aşa cum este consemnat în Filipeni 2:14-30, Pavel le-a reamintit sfinţilor că ei
„[strălucesc] ca nişte lumini în lume” (Filipeni 2:15) şi le-a spus că avea să trimită
mesageri pentru a afla despre starea lor.

Filipeni 3
Pavel descrie sacrificiile pe care le-a făcut pentru a-L urma pe Isus Hristos
Ce lucru care are valoare pentru voi este considerat şi de lume drept valoros (un
lucru precum familia, prietenii, educaţia, hrana, tehnologia sau banii)?
____________________

Pentru ce aţi fi dispuşi să renunţaţi la acest lucru valoros?

Pe măsură ce studiaţi Filipeni 3, aflaţi la ce a renunţat Pavel pentru a câştiga un
premiu care este şi la dispoziţia noastră.

Aşa cum este consemnat în Filipeni 3:1-2, Pavel i-a avertizat pe membrii Bisericii
din Filipi de învăţătorii corupţi („câinii”), care pretindeau că cei care s-au convertit
la Biserică trebuie să respecte anumite practici iudaice, inclusiv circumcizia
(„scrijeliţii”). În Filipeni 3:3 el a propovăduit că cei care „[slujesc] lui Dumnezeu
prin Duhul lui Dumnezeu, care [se laudă] în Hristos Isus” sunt cei „tăiaţi împrejur”
sau poporul de legământ al lui Dumnezeu.

Citiţi Filipeni 3:4-6 şi aflaţi ce a spus Pavel despre moştenirea sa iudaică.

Observaţi avantajele sociale şi religioase din societatea iudaică pe care le avusese
cândva Pavel. El era din seminţia lui Israel, era un fariseu, era plin de ardoare faţă
de iudaism şi respecta cu stricteţe legea religioasă iudaică.

Citiţi Filipeni 3:7-11 şi marcaţi sau notaţi, dacă doriţi, cuvinte sau expresii care ne
arată cum privea Pavel avantajele pe care le avusese cândva în societatea iudeilor.

Pavel a „[pierdut] toate” lucrurile de bunăvoie (Filipeni 3:8), pentru a-L cunoaşte pe
Isus Hristos, a „[fi] găsit în El” (Filipeni 3:9) sau a încheia un legământ cu El, a fi
socotit neprihănit prin credinţa în El, a suferi pentru cauza Sa şi a lua parte la
„învierea celor drepţi” sau neprihăniţi (Joseph Smith Translation, Philippians 3:11 ).

Citiţi Filipeni 3:12-14 şi aflaţi ce a recunoscut Pavel cu privire la progresul său
spiritual. Observaţi că, în acest context, termenul a apuca înseamnă a obţine.

În loc să se concentreze asupra lucrurilor pe care le lăsase în urmă, Pavel se străduia
să obţină „premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu” (Filipeni 3:14), adică viaţa
veşnică. Completaţi următorul principiu pe baza a ceea ce putem învăţa din
exemplul lui Pavel: Dacă noi ____________________, atunci putem ajunge să-L
cunoaştem şi să obţinem viaţă eternă.
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Preşedintele Gordon B. Hinckley a relatat o povestire despre momentul în care a
întâlnit un ofiţer naval care venise dintr-o altă ţară în Statele Unite pentru a fi
instruit şi care s-a alăturat Bisericii în timpul şederii sale în Statele Unite.
Gândiţi-vă la ce era dispus să renunţe acel tânăr pentru a-L urma pe Isus Hristos.

„Am făcut cunoştinţă chiar înainte să se întoarcă în ţara sa natală… I-am spus:
«Oamenii din ţara ta nu sunt creştini. Ce se va întâmpla când te vei întoarce
acasă fiind creştin şi, mai mult, un creştin mormon?».

Chipul său s-a întunecat şi a răspuns: «Familia mea va fi dezamăgită. S-ar putea
să mă alunge şi să mă considere mort. În ceea ce priveşte viitorul şi cariera mea,
toate oportunităţile s-ar putea să-mi fie respinse».

L-am întrebat: «Doreşti să plăteşti un preţ aşa de mare pentru Evanghelie?».

Ochii săi negri, umeziţi de lacrimi, au strălucit pe faţa sa cafenie când a răspuns: «Este
adevărată, nu-i aşa?».

Ruşinat pentru că îi pusesem acea întrebare, am răspuns: «Da, este adevărată».

Şi el a răspuns: «Atunci, ce altceva mai contează?»” („It’s True, Isn’t It?” Ensign, iul. 1993, p. 2).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. La ce aţi renunţat voi (sau o persoană pe care o cunoaşteţi) pentru a-L urma
pe Salvator?

b. De ce a meritat să faceţi sacrificii pentru a avea premiul de a-L cunoaşte pe
Isus Hristos şi cel de a progresa către viaţa veşnică?

Cugetaţi înainte să răspundeţi
Făcându-vă timp să cugetaţi la o întrebare, în loc să răspundeţi imediat, Îl puteţi invita pe Duhul
Sfânt să vă ofere impresii şi îndemnuri. Dacă vă gândiţi mai mult la întrebare, răspunsurile
voastre vor avea mai multă însemnătate pentru voi şi vă vor edifica mai mult.

4. Gândiţi-vă dacă există vreun lucru la care trebuie să renunţaţi
pentru a-L urma mai mult pe Isus Hristos. Pe o foaie separată de

hârtie, scrieţi un obiectiv pentru a renunţa la acest lucru. Puneţi foaia de hârtie
într-un loc în care o veţi vedea des în următoarele săptămâni. Apoi, în jurnalul
pentru studiul scripturilor, scrieţi: Am completat însărcinarea 4.

În Filipeni 3:15-21, citim despre avertizarea lui Pavel cu privire la distrugerea care îi
aştepta pe cei care se concentrau doar asupra plăcerilor lumeşti. De asemenea, el a
propovăduit că Isus Hristos va schimba trupurile noastre fizice imperfecte în trupuri
nemuritoare ca al Său.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Filipeni 1-3 şi am încheiat această lecţie în data de (data).
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Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 25: ZIUA 4

Filipeni 4
Introducere
Apostolul Pavel i-a instruit pe sfinţii din Filipi să fie evlavioşi şi să caute orice lucru
neprihănit. El a declarat, de asemenea, încrederea sa în puterea care întăreşte a lui
Isus Hristos. Pavel şi-a încheiat epistola mulţumindu-le din nou sfinţilor filipeni
pentru sprijinul oferit în momentele în care a avut nevoie de ajutor.

Filipeni 4:1-14
Pavel îi instruieşte pe sfinţii din Filipi să fie evlavioşi şi să caute orice lucru neprihănit
În timpul vieţii noastre, vom avea parte de încercări şi circumstanţe care ne vor
îngrijora. De exemplu:

• „Sunt îngrijorat cu privire la trecerea unui test pe care trebuie să-l dau.”

• „Sunt îngrijorat cu privire la un membru al familiei care este bolnav.”

• „Sunt îngrijorat cu privire la faptul de a-mi apăra crezurile.”

• „Sunt îngrijorat pentru că nu ştiu dacă voi putea fi sau nu un misionar de
succes.”

Care sunt câteva dintre grijile sau preocupările cu care vă confruntaţi, în prezent, în
vieţile voastre?

Pe măsură ce studiaţi Filipeni 4, căutaţi un adevăr care ne poate ajuta când ne aflăm
într-o situaţie care ne îngrijorează.

În Filipeni 4:1-5, citim că Pavel i-a sfătuit pe sfinţi să fie fermi în credinţa lor în
Domnul, să se bucure în Domnul şi să dea dovadă de cumpătare sau blândeţe în
relaţiile cu ceilalţi.

Citiţi prima parte a versetului Filipeni 4:6 şi căutaţi sfatul oferit de Pavel sfinţilor.

Expresia „nu vă îngrijoraţi de nimic” din versetul 6 înseamnă a nu ne preocupa
excesiv.

Citiţi restul versetului Filipeni 4:6 şi aflaţi ce i-a sfătuit Pavel pe sfinţi să facă în loc
să fie îngrijoraţi. (Termenul cerere se referă la a implora cu umilinţă şi sinceritate.)

Citiţi Filipeni 4:7 şi aflaţi ce binecuvântări a promis Pavel celor care se roagă cu
umilinţă, sinceritate şi recunoştinţă. ((delete this segment))

Un principiu pe care îl putem învăţa din aceste versete este că: Dacă, în calitate de
ucenici credincioşi ai lui Isus Hristos, ne rugăm implorând şi mulţumind,
atunci putem avea pacea lui Dumnezeu. Urmând sfatul înţelept al lui Pavel de
a-i împărtăşi lui Dumnezeu problemele noastre prin rugăciune şi implorare făcute
cu recunoştinţă putem menţine un echilibru în viaţă, fără a fi prea tensionaţi sau
îngrijoraţi cu privire la fiecare detaliu şi rezultatul său.
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Vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a învăţat
despre cum putem fi ajutaţi datorită alegerii noastre de a trăi conform acestui
principiu: „Deoarece vă respectă libertatea de a alege, Tatăl din Cer nu vă va
obliga niciodată să vă rugaţi Lui. Dar, pe măsură ce vă exercitaţi libertatea de a
alege şi Îl includeţi în fiecare aspect al vieţii dumneavoastră zilnice, inima
dumneavoastră va începe să se umple de pace, un sentiment înălţător de pace.

Acea pace va arunca o lumină eternă asupra încercărilor dumneavoastră. Acest lucru vă va ajuta
să abordaţi aceste încercări dintr-o perspectivă eternă” („Faceţi din exercitarea credinţei
prioritatea dumneavoastră principală”, Ensign sau Liahona, nov. 2014, p. 93).

1. Observaţi în Filipeni 4:6 că Pavel a sugerat că rugăciunile şi cererile
noastre trebuie făcute cu recunoştinţă. În jurnalul pentru studiul

scripturilor, răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Cum credeţi că putem primi pacea lui Dumnezeu prin exprimarea
recunoştinţei?

b. Potrivit declaraţiei vârstnicului Scott, în ce mod ne poate ajuta pacea lui
Dumnezeu să înfruntăm încercările pe care le avem?

Aveţi în vedere grijile şi preocupările la care v-aţi gândit mai devreme, în cadrul
acestei lecţii. Alegeţi să puneţi în practică principiul propovăduit de Pavel prin a vă
ruga implorând şi mulţumind în loc să vă faceţi griji. Când observaţi grijile celor din
jurul vostru, le puteţi împărtăşi cuvintele lui Pavel şi acest principiu.

În următoarele 30 de secunde, concentraţi-vă gândurile asupra Salvatorului şi
asupra lucrurilor pe care El le-a făcut pentru voi.

Ce efect a avut asupra voastră faptul de a vă concentra atenţia asupra acestui gând?

Citiţi Filipeni 4:8-9 şi aflaţi ce i-a îndemnat Pavel pe sfinţii filipeni să gândească şi
să facă. Puteţi marca sau nota fiecare tip de lucru asupra căruia Pavel i-a îndemnat
pe sfinţi să-şi concentreze gândurile. Expresia „însufleţească” din versetul 8
înseamnă a te gândi continuu, cu grijă.

În versetul 9, ce i-a sfătuit Pavel pe membrii Bisericii să facă? Ce binecuvântări le-a
promis Pavel sfinţilor dacă aveau să se concentreze asupra neprihănirii şi să urmeze
învăţăturile şi exemplul său?

Un principiu pe care îl putem învăţa din sfaturile lui Pavel este că: Dacă sfinţii
credincioşi îşi concentrează gândurile asupra lucrurilor neprihănite şi dacă
urmează apostolii şi profeţii, atunci Dumnezeul păcii va fi cu ei.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi în ce mod pot fi
influenţate dorinţele şi comportamentul nostru de faptul că ne

concentrăm gândurile asupra oricărui lucru neprihănit.

Citiţi Articolele de credinţă 1:13 (în Perla de mare preţ) şi aflaţi în ce mod se
aseamănă acest verset cu Filipeni 4:8.

Atunci când profetul Joseph Smith a citat „îndemnul lui Pavel” din Filipeni 4:8 în
cel de-al treisprezecelea articol de credinţă, el a schimbat expresia „aceea să vă
însufleţească” cu o alta care să sugereze mai multă acţiune: „căutăm aceste lucruri”.
De ce credeţi că este important ca noi să căutăm lucrurile care sunt adevărate,
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vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, virtuoase, vrednice de primit
sau demne de laudă?

3. Citiţi sfaturile din broşura Pentru întărirea tineretului cu privire la
unul dintre următoarele subiecte: „Întâlnirile”, „Îmbrăcămintea şi

aspectul exterior”, „Educaţia”, „Divertismentul şi mass-media”, „Prietenii”,
„Limbajul” sau „Muzica şi dansul”. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi
numele subiectului ales. Apoi, scrieţi răspunsurile voastre la următoarele
întrebări:

a. Cum putem folosi instrucţiunile lui Pavel consemnate în Filipeni 4:8-9
pentru a ne ajuta să facem alegeri în legătură cu acest subiect?

b. Pe măsură ce ne străduim să urmăm îndemnul lui Pavel, ce încercări s-ar
putea să întâmpinăm în legătură cu acest subiect?

c. De ce este faptul de a-L avea pe „Dumnezeul păcii… cu voi” (Filipeni 4:9)
demn de efortul de a căuta lucrurile neprihănite şi a urma apostolii şi
profeţii?

Cum puteţi îmbunătăţi eforturile de a vă concentra gândurile asupra lucrurilor
neprihănite? Gândiţi-vă la binecuvântările pe care le-aţi primit pe măsură ce aţi
urmat învăţăturile apostolilor şi ale profeţilor. Continuaţi să trăiţi potrivit acestui
principiu, ca Domnul să poată continua să vă ofere tovărăşia şi pacea Sa.

Aşa cum este consemnat în Filipeni 4:10, Pavel le-a mulţumit sfinţilor filipeni
pentru sprijinul şi grija pe care i le-au oferit în timpul încercărilor sale. Citiţi Filipeni
4:11-12 şi aflaţi ce le-a spus Pavel sfinţilor că a învăţat.

Ce a învăţat Pavel să facă în toate circumstanţele?

Citiţi Filipeni 4:13-14 şi aflaţi cine a fost sursa tăriei lui Pavel. (Filipeni 4:13 este un
fragment care conţine o scriptură de bază. Îl puteţi marca sau nota într-un mod
distinct, în scripturile voastre, pentru a-l putea găsi în viitor.)

Declaraţia lui Pavel din versetul 13 se referă la capacitatea sa, prin intermediul tăriei
oferite de Isus Hristos, de a face toate lucrurile plăcute lui Dumnezeu sau pe care El
le cere, inclusiv faptul de a fi bucuros în orice circumstanţă. Precum Pavel, putem
face toate lucrurile prin Isus Hristos, care ne dă tărie.

Ce putem face pentru a primi tăria pe care o oferă Isus Hristos?
____________________

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie, ne-a învăţat despre ce
putem face cu ajutorul harului lui Dumnezeu: „Un… lucru legat de harul lui
Dumnezeu este deschiderea ferestrelor cerului, prin intermediul cărora Dumnezeu
ne oferă binecuvântări de putere şi tărie, care ne ajută să realizăm lucruri pe care
altfel nu le-am putea face. Prin harul minunat al lui Dumnezeu copiii Săi pot
învinge pericolele şi ispitele înşelătorului, pot să evite păcatul şi să fie

«[perfecţionaţi] în Hristos» [Moroni 10:32]” („Darul harului” Ensign sau Liahona, mai
2015, p. 108).
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Unele dintre modurile în care putem simţi această tărie includ: mai multă
rezistenţă, o mai mare capacitate de rezolvare a problemelor, mai mult curaj,
răbdare şi perseverenţă, precum mai multă putere fizică, mentală şi spirituală.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre o experienţă în
care credinţa voastră în Isus Hristos v-a dat tăria de a face un

lucru bun.

Scriptură de bază – Filipeni 4:13
5. Memorând Filipeni 4:13, vă veţi aminti mai uşor acest adevăr pe

măsură ce voi sau cei din jurul vostru vă străduiţi să aveţi puterea de
a înfrânge dificultăţile şi a trăi în neprihănire. Citiţi, de mai multe ori, versetul
Filipeni 4:13 pentru a-l memora. Recitaţi-l unui membru al familiei sau unui
prieten şi invitaţi acea persoană să împărtăşească o experienţă în care faptul de
a avea credinţă în Isus Hristos i-a dat tăria de a face ceva bun. Apoi, semnaţi-vă
în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Filipeni 4:15-23
Pavel şi-a încheiat epistola către Filipeni oferind mulţumiri
În Filipeni 4:15-23, citim că apostolul Pavel le-a mulţumit, din nou, sfinţilor filipeni
pentru sprijinul oferit în timpul încercărilor sale. Darurile sfinţilor au fost o ofrandă
plăcută lui Dumnezeu şi Pavel a promis că Dumnezeu avea să le îndeplinească
nevoile.

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Filipeni 4 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la Coloseni
De ce studiem această carte?
Apostolul Pavel a scris epistola către coloseni după ce a aflat că sfinţii coloseni
cădeau într-o greşeală gravă (vezi Ghid pentru scripturi, „Epistolele lui Pavel”).
Învăţăturile şi practicile false din Colose îi influenţau pe sfinţii de acolo şi le
ameninţau credinţa. Presiuni culturale similare le aduc încercări membrilor Bisericii
de astăzi. O parte a valorii acestei epistole constă în modul în care identifică şi
expune lucrurile neadevărate în timp ce subliniază divinitatea lui Isus Hristos şi
lucrarea Sa de salvare. Studiind cartea Coloseni, puteţi deveni mai convertiţi la
Evanghelia Salvatorului şi puteţi fi apăraţi de înşelăciune şi păcat.

Cine a scris această carte?
Epistola către coloseni a fost trimisă de Pavel şi Timotei (vezi Coloseni 1:1, 23; 4:18).
Se pare că Pavel a scris el însuşi salutul de la sfârşitul epistolei (vezi Coloseni 4:18),
indicând că un scrib, probabil Timotei, l-a ajutat să scrie conţinutul scrisorii.

Când şi unde a fost scrisă?
Pavel a scris Epistola către coloseni în timpul primei sale încarcerări în Roma, în
jurul anilor 60-62 d.H. (vezi Ghid pentru scripturi, „Epistolele lui Pavel”,
scriptures.lds.org). Cel mai probabil, el a scris-o în aceeaşi perioadă în care a scris
Filipeni, Efeseni şi Filimon.

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Această epistolă a fost scrisă pentru sfinţii credincioşi din Colose, un loc din Turcia
de astăzi. Pavel i-a instruit pe sfinţii coloseni să împărtăşească scrisoarea membrilor
Bisericii din Laodicea, care se afla în apropiere (vezi Coloseni 4:16).

Pavel a scris această epistolă „după ce a fost vizitat de Epafras, evanghelistul
Bisericii din Colose [vezi Coloseni 1:7-8]. Epafras i-a spus lui Pavel că cei din Colose
cădeau într-o mare greşeală – ei credeau că sunt mai buni decât alţi oameni pentru
că îndeplineau cu grijă anumite rânduieli exterioare [vezi Coloseni 2:16], îşi refuzau
anumite dorinţe fizice şi îi preaslăveau pe îngeri [vezi Coloseni 2:18]. Aceste practici
îi făceau pe coloseni să creadă că sunt sfinţiţi. Ei mai credeau că înţeleg tainele
universului mai bine decât oricare alţi membri ai Bisericii. În scrisoarea lui, Pavel îi
îndrumă învăţându-i că mântuirea vine doar prin Hristos şi că trebuie să fim
înţelepţi şi să-I slujim” (Ghid pentru scripturi, „Coloseni, epistola către”,
scriptures.lds.org).

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
În epistola către coloseni, Pavel s-a opus învăţăturilor neadevărate din Colose,
subliniind divinitatea, misiunea de salvare şi superioritatea lui Isus Hristos (vezi
Coloseni 1:15-23). El a propovăduit că Hristos are înfăţişarea lui Dumnezeu Tatăl şi
că El este Creatorul, capul Bisericii, primul care a înviat şi Mântuitorul. El este
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„capul oricărei domnii şi stăpâniri” (Coloseni 2:10) şi Îşi îndeplineşte misiunea
divină sub îndrumarea Tatălui (vezi Coloseni 1:19; 3:1).

Pavel a avertizat cu privire la cei care propovăduiau că adevărata spiritualitate este
obţinută prin ritualuri, ceremonii şi diete speciale (vezi Coloseni 2:16-18, 20, 23). El
a propovăduit în schimb că maturitatea spirituală şi cunoştinţa despre Dumnezeu
se manifestă prin a te „[gândi] la lucrurile de sus” (Coloseni 3:2), a nu mai săvârşi
fapte nedrepte (vezi Coloseni 3:5-9) şi a dezvolta calităţi asemănătoare cu cele ale
lui Hristos (vezi Coloseni 3:12-17). Pavel i-a sfătuit pe cititorii săi să devină
„întemeiaţi şi neclintiţi” în Evanghelie (Coloseni 1:23), precum şi „înrădăcinaţi şi
zidiţi în [Isus Hristos şi] întăriţi prin credinţă” (Coloseni 2:7).

Rezumat
Coloseni 1:1-23. Pavel îi salută pe sfinţii din Colose şi declară că Isus Hristos este
Mântuitorul, Întâiul Născut din toată creaţia, Creatorul şi Domnul întregii
perfecţiuni divine, prin care toţi pot fi împăcaţi cu Dumnezeu. Pavel îi îndeamnă pe
sfinţi să-şi întărească credinţa în Isus Hristos.

Coloseni 1:24–2:23. Pavel avertizează cu privire la faptul de a crede în orice filosofie
sau tradiţie neadevărată a oamenilor, inclusiv preaslăvirea îngerilor şi exagerările,
precum negarea nevoilor fizice de bază pentru a dobândi o mai mare disciplină
spirituală.

Coloseni 3:1–4:18. Pavel îi îndeamnă pe sfinţi să-şi îndrepte inimile către lucrurile
de sus, să abandoneze păcatele din vechile lor vieţi şi să fie milostivi unii faţă de
alţii. El oferă instrucţiuni sfinţilor cu privire la modul de preaslăvire şi, apoi, oferă
sfaturi pentru soţii, soţi, copii, părinţi, slujitori şi stăpâni. El încheie Epistola către
coloseni folosind cuvinte elogioase, salutări şi instrucţiuni şi binecuvântări finale.

COLOSENI
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UNITATEA 26: ZIUA 1

Coloseni
Introducere
Apostolul Pavel a propovăduit despre preeminenţa (superioritatea, măreţia sau
excelenţa) lui Isus Hristos şi a avertizat cu privire la doctrina neadevărată. El i-a
încurajat pe sfinţii coloseni să se gândescă la lucrurile cereşti şi să dezvolte însuşirile
lui Hristos. Pavel i-a îndemnat, de asemenea, să fie binevoitori şi înţelepţi în
relaţiile lor cu alţii.

Coloseni 1-2
Pavel propovăduieşte despre preeminenţa lui Isus Hristos şi avertizează cu privire la
doctrina neadevărată
Imaginaţi-vă doi copaci de mărimi
asemănătoare – unul cu rădăcini scurte
şi unul cu rădăcini adânci. Dacă ar veni
o furtună puternică, care dintre acei
copaci are şanse mai mari să cadă? De
ce? ____________________

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Neil L.Anderson, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, şi aflaţi de ce tipuri de vârtejuri trebuie să ne ferim: „Mai
îngrijorătoare decât cutremurele şi războaiele profeţite [din ultimele zile] sunt
vârtejurile şi furtunile spirituale care vă pot smulge din temelia voastră spirituală
şi vă pot pune spiritul în situaţii de neimaginat, uneori fără ca voi să observaţi
acest lucru” („Furtuni spirituale”, Ensign sau Liahona, mai 2014, p. 18).

Care sunt câteva exemple de vârtejuri spirituale care ne pot distruge rădăcinile
credinţei în Isus Hristos? ____________________

În ce mod ne pot aduce mai multe probleme aceste vârtejuri spirituale decât
încercările fizice, precum cutremurele sau războaiele?

Gândiţi-vă o clipă la vârtejurile spirituale care v-ar putea afecta.

Apostolul Pavel a scris o epistolă membrilor Bisericii din Colose după ce a aflat
despre influenţele şi învăţăturile neadevărate de acolo care ameninţau să distrugă
rădăcinile credinţei lor în Isus Hristos. Pe măsură ce studiaţi Coloseni, aflaţi cum a
încercat Pavel să întărească credinţa în Hristos a membrilor Bisericii şi căutaţi
binecuvântările faptului de a avea o credinţă fermă în Hristos.

Colose este un loc din Turcia de astăzi. Deschideţi Hărţi şi fotografii din Biblie,
harta nr. 13, „Călătoriile misionare ale apostolului Pavel”, din Ghidul pentru
scripturi şi localizaţi, pe hartă, oraşul Laodicea. Colose se afla la aproximativ 11 mile
(17,7 kilometrii) de oraşul Laudicea, în sud-estul acestuia.
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Înţelegerea cadrului geografic
Localizarea, pe hartă, a cadrului geografic al relatărilor din scripturi vă poate ajuta să înţelegeţi
mai bine contextul şi conţinutul scripturilor. Hărţile vă pot ajuta să înţelegeţi legătura dintre
diferite locuri.

Aşa cum este consemnat în Coloseni 1:1-11, Pavel i-a salutat pe sfinţii din Colose
şi, apoi, şi-a exprimat aprecierea faţă de credinţa lor. El a explicat că Evanghelia
aduce roade sau binecuvântări în vieţile celor care o acceptă şi trăiesc potrivit ei.
Apoi, Pavel le-a propovăduit sfinţilor despre Isus Hristos.

Citiţi Coloseni 1:12-19 şi căutaţi adevărurile pe care Pavel le-a propovăduit despre
Isus Hristos. Puteţi marca sau nota în scripturile voastre ce aflaţi. Termenul „ne-a
strămutat” din versetul 13 înseamnă „ne-a schimbat”.

Din Coloseni 1:12-19, învăţăm următorul adevăr despre Isus Hristos: Isus Hristos
este Mântuitorul, Întâiul Născut dintre copiii de spirit ai Tatălui Ceresc,
Creatorul tuturor lucrurilor, capul Bisericii şi primul care a înviat.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce credeţi că este important ca noi să ştim aceste adevăruri despre Isus
Hristos şi să credem în ele?

b. În ce mod ne poate întări credinţa în El faptul de a şti aceste adevăruri şi a
crede în ele?

Pavel a propovăduit că Isus Hristos este Mântuitorul nostru (vezi Coloseni 1:14).
Citiţi Coloseni 1:20-22 şi aflaţi ce i-a învăţat Pavel pe sfinţii coloseni despre nevoia
lor de a avea un Mântuitor.

Potrivit celor relatate în versetul 21, cum devine cineva străin sau separat de
Dumnezeu?

((delete this segment)) Potrivit celor relatate în Coloseni 1:20-22, în ce mod ne-a
împăcat Isus Hristos cu Dumnezeu? (Expresia „făcând pace prin sângele crucii Lui”
[versetul 20] se referă la ispăşirea lui Isus Hristos.)

Binecuvântarea faptului de a fi împăcat cu Dumnezeu este condiţionată. Citiţi
Coloseni 1:23 şi aflaţi ce este necesar pentru a fi împăcaţi cu Dumnezeu.

Să „[rămânem] şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă” (Coloseni 1:23)
înseamnă să fim statornici în credinţa noastră în Isus Hristos ţinând poruncile Sale
şi pocăindu-ne de păcate. Din Coloseni 1:20-23 învăţăm următorul adevăr: Putem
fi împăcaţi cu Dumnezeu prin ispăşirea lui Isus Hristos dacă vom continua să
fim întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă.

2. Amintiţi-vă de condiţiile în care se aflau cei doi copaci de la
începutul lecţiei. Apoi, în jurnalul pentru studiul scripturilor,

răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Ce persoană cunoaşteţi care se aseamănă copacului cu rădăcini adânci – care
se bazează pe credinţa sa în Hristos şi este neclintită în ea?
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b. În ce mod este exemplul său o binecuvântare pentru voi?

Amintiţi-vă de vârtjeurile care zdruncinau acei copaci. Citiţi Coloseni 2:4, 8 şi
căutaţi vârtejurile spirituale care ameninţau să distrugă rădăcinile credinţei sfinţilor
coloseni.

Atunci, existau mai multe filosofii şi tradiţii propovăduite de unele persoane care
încercau să diminueze importanţa lui Isus Hristos. Alte filosofii religioase
neadevărate care deveneau populare erau acelea că îngerii sunt mijlocitori pentru
Dumnezeu care trebuie să fie preaslăviţi şi că trupul este rău (vezi Coloseni
2:16-23).

În ce mod ar putea faptul de a crede în învăţături neadevărate, inclusiv învăţăturile
care diminuează importanţa lui Isus Hristos, să contribuie la distrugerea rădăcinilor
spirituale ale cuiva?

Citiţi Coloseni 2:6-7 şi aflaţi ce sfat le-a oferit Pavel sfinţilor pentru a-i ajuta să evite
să rătăcească din cauza filosofiilor şi tradiţiilor lumeşti.

Din aceste versete învăţăm următorul adevăr: Fiind înrădăcinaţi şi zidiţi pe
temelia lui Isus Hristos, putem evita să rătăcim din cauza filosofiilor şi
tradiţiilor lumeşti.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Care credeţi că este cel mai important lucru pe care îl putem face pentru a fi
înrădăcinaţi şi zidiţi în Isus Hristos?

b. De ce credeţi că acel lucru este atât de important?

Gândiţi-vă la următoarea declaraţie a vârstnicului Andersen, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, care a continuat să vorbească despre vârtejurile spirituale:

„Cele mai distrugătoare vârtejuri sunt ispitele adversarului. Păcatul a făcut mereu
parte din această lume, dar niciodată nu a fost atât de uşor de înfăptuit, atât de
greu de evitat şi atât de acceptat. Există, desigur, o forţă puternică care poate
învinge efectele vârtejurilor provocate de păcate. Se numeşte pocăinţă.

Nu toate vârtejurile vieţii sunt provocate de faptele voastre. Unele se întâmplă
din cauza alegerilor proaste ale altora şi altele doar din cauza faptului că aceasta

este viaţa muritoare …

Cum vă puteţi pregăti pentru a face faţă vârtejurilor? «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… săgeţile lui în vârtejuri…
atunci când ploaia lui cu pietre şi furtuna lui puternică vă vor lovi, aceasta să nu aibă nicio
putere… să vă târască către adâncul nefericirii… datorită stâncii pe care voi sunteţi zidiţi»
[Helaman 5:12]. Astfel puteţi să fiţi feriţi de furtună” („Furtuni spirituale” p. 18-19).

4. Amintiţi-vă de vârtejurile spirituale personale la care v-aţi gândit la
începutul acestei lecţii. În jurnalul pentru studiul scripturilor,

consemnaţi ce veţi face să rămâneţi înrădăcinaţi şi zidiţi în Isus Hristos şi să
evitaţi ca rădăcinile credinţei voastre să fie distruse de vârtejuri spirituale.
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Coloseni 3-4
Pavel i-a încurajat pe sfinţii coloseni să se gândească la lucrurile cereşti şi să fie
înţelepţi
Aşa cum este consemnat în Coloseni 3-4, apostolul Pavel i-a îndemnat pe sfinţii
coloseni să renunţe la lipsa de neprihănire şi să dezvolte însuşiri asemănătoare
celor ale lui Hristos. Pavel i-a îndemnat, de asemenea, să se roage şi să fie înţelepţi,
în special în relaţiile lor cu cei care nu erau creştini. Apoi, el a transmis salutările
cătorva dintre slujitorii care aveau aceeaşi chemare ca şi el, inclusiv Luca.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la
1 Tesaloniceni
De ce studiem această carte?
Se crede că, dintre epistolele existente, Epistola întâi către tesaloniceni este cea mai
veche epistolă scrisă de apostolul Pavel şi este posibil să fie cea mai veche carte din
Noul Testament. Învăţăturile lui Pavel din această epistolă sunt concentrate, în
special, asupra celei de a Doua Veniri a lui Isus Hristos, inclusiv asupra greutăţilor
cu care ucenicii lui Isus Hristos se vor confrunta înaintea venirii Sale (vezi
1 Tesaloniceni 3:3), învierea creştinilor la a Doua Venire (vezi 1 Tesaloniceni
4:13-14) şi momentul în care va avea loc venirea lui Hristos (vezi 1 Tesaloniceni
5:1-2). Studiind această carte, veţi învăţa despre a Doua Venire şi veţi fi încurajaţi să
rămâneţi credincioşi Domnului.

Cine a scris această carte?
Pavel a scris 1 Tesaloniceni (vezi 1 Tesaloniceni 1:1; vezi, de asemenea 1
Tesaloniceni 2:18).

Când şi unde a fost scrisă?
„Pavel a scris epistolele către tesalonicenii din Corint în timpul celei de a doua
călătorii misionare”, în jurul anilor 50-51 d.H. (Ghid pentru scripturi, „Epistolele lui
Pavel”, scriptures.lds.org).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Pavel a scris 1 Tesaloniceni către membrii Bisericii din Tesalonic. Tesalonic era cel
mai aglomerat şi cel mai prosper oraş din regiunea greacă antică a Macedoniei
datorită a două caracteristici importante: oraşul era construit lângă cel mai bun port
natural al Mării Egee şi era situat pe un drum important care lega Roma şi Asia.

În timpul celei de a doua călătorii misionare a lui Pavel, Spiritul i-a îndemnat pe el
şi pe colegii săi – Sila, Timotei şi Luca – să traverseze Marea Egee pentru a ajunge
în Macedonia (vezi Faptele apostolilor 16:6-12). Astfel, a început predicarea
Evangheliei în Europa. După ce au predicat în Filipi (vezi Faptele apostolilor
16:12-40), Pavel şi Sila au călătorit la Tesalonic.

Pavel a lucrat cu Sila în Tesalonic, dar au fost alungaţi din oraş de conducătorii iudei
(vezi Faptele apostolilor 17:1-9). Mai târziu, Timotei i-a spus lui Pavel că sfinţii
tesaloniceni au rămas credincioşi în pofida persecuţiei şi că influenţa lor
neprihănită se extindea (vezi Faptele apostolilor 18:5; 1 Tesaloniceni 1:7-8; 3:6-8).

Convertiţii tesaloniceni au fost printre primii europeni care au acceptat Evanghelia
şi, de aceea, au înfruntat persecuţii. De asemenea, ei au avut multe întrebări cu
privire la a Doua Venire. De aceea, în scrisoarea sa către tesaloniceni, Pavel a scris
cuvinte de încurajare şi întărire şi a răspuns întrebărilor lor despre a Doua Venire a
lui Isus Hristos.
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Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Una dintre temele principale abordate de Pavel în prima epistolă către tesaloniceni
este a Doua Venire. El s-a concentrat asupra participării celor neprihăniţi la
evenimentele celei de a Doua Veniri, în special a sfinţilor care muriseră recent (vezi
1 Tesaloniceni 2:19; 3:13; 4:13-17; 5:1-10). 1 Tesaloniceni diferă de alte epistole ale
lui Pavel prin faptul că nu conţine multe cuvinte de mustrare, ci de laudă şi
binecuvântare pentru sfinţii tesaloniceni.

Rezumat
1 Tesaloniceni 1-3. Pavel îşi exprimă aprecierea faţă de sfinţii din Tesalonic. El
aminteşte cititorilor de slujirea plină de bunăvoinţă pe care a desfăşurat-o printre ei
şi îşi exprimă bucuria pentru credinţa lor. El îi încurajează pe sfinţi să crească în
iubire unii faţă de alţii şi faţă de toţi oamenii.

1 Tesaloniceni 4-5. Pavel le spune tesalonicenilor să se sfinţească. El explică faptul
că, atunci când Domnul va veni din nou, sfinţii care au fost credincioşi în mărturia
lor despre Hristos, atât cei care au murit, cât şi cei care încă mai sunt în viaţă, vor fi
ridicaţi pentru a-L întâlni pe Domnul. Apostolul le aminteşte membrilor Bisericii să
se pregătească şi să vegheze aşteptând ziua venirii lui Hristos.

1 TESALONICENI
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UNITATEA 26: ZIUA 2

1 Tesaloniceni
Introducere
Apostolul Pavel le-a scris sfinţilor din Tesalonic după ce a aflat că au rămas
credincioşi Evangheliei în mijlocul persecuţiei. El i-a lăudat pentru credinţa şi
dorinţa lor de a propovădui Evanghelia. El le-a propovăduit şi despre învierea
morţilor la a Doua Venire a lui Isus Hristos şi i-a învăţat cum să se pregătească
pentru a Doua Venire.

1 Tesaloniceni 1-2
Pavel i-a lăudat pe sfinţii tesaloniceni pentru credinţa lor în timpul necazurilor
Localizaţi Tesalonic în Hărţi şi fotografii din Biblie, harta nr. 13, „Călătoriile
misionare ale apostolului Pavel”, din Ghidul pentru scripturi. Sfinţii din Tesalonic
erau printre primii europeni convertiţi la Biserică. Pavel, Sila şi Timotei predicaseră
acolo în timpul celei de a doua călătorii misionare a lui Pavel, dar au fost izgoniţi
din cetate de către câţiva conducători iudei (vezi Faptele apostolilor 17:5-15). Sfinţii
tesaloniceni au continuat să fie persecutaţi chiar şi după plecarea lui Pavel şi a
tovarăşilor săi. Mai târziu, Pavel a scris această epistolă către sfinţi pentru a-i
încuraja în timp ce înfruntau persecuţii.

1. Aţi încercat vreodată să împărtăşiţi cuiva Evanghelia? În jurnalul
vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi despre experienţa voastră.

Gândiţi-vă la următoarele întrebări: Cum a fost primit mesajul? În ce mod aţi
fost binecuvântaţi datorită eforturilor voastre de a împărtăşi Evanghelia? Care
sunt unele dintre încercările pe care le-am putea avea pe măsură ce încercăm să
împărtăşim altora Evanghelia?

Pe măsură ce studiaţi 1 Tesaloniceni 1-2, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta atunci
când împărtăşiţi altora Evanghelia.

Citiţi 1 Tesaloniceni 1:5-6 şi aflaţi cum a împărtăşit apostolul Pavel tesalonicenilor
Evanghelia când era cu ei. Puteţi marca termenii vorbe şi putere din versetul 5.

Marcarea şi adnotarea scripturilor
Una dintre cele mai utile modalităţi de a învăţa şi a reţine lucrurile pe care le învaţăm este de a
însemna şi a adnota scripturile. În versiunea tipărită a scripturilor, acest lucru ce poate fi făcut
prin intermediul sublinierii, nuanţării sau conturării cuvintelor ori expresiilor cheie din scripturi. În
plus, putem scrie definiţii, principii, comentarii profetice sau idei şi impresii personale pe
marginile propriilor scripturi. Diferite tipuri de însemnări şi adnotări pot fi făcute şi în versiunea
electronică a scripturilor, precum aplicaţia pentru telefoane mobile Biblioteca Evangheliei.

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat
diferenţa dintre „cuvântul” şi „puterea” Evangheliei.
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„Evanghelia adevărată este formată din două lucruri: Cuvântul şi Puterea. Oricine
poate avea cuvântul; cărţile în care este scris sunt disponibile tuturor. Dar puterea
trebuie să vină de la Dumnezeu şi este şi trebuie să fie oferită potrivit hotărârii şi
voinţei Sale acelora care se supun legii care îi îndreptăţeşte s-o primească.

Cuvântul Evangheliei este relatarea rostită sau scrisă cu privire la ce trebuie să
facă oamenii pentru a fi salvaţi …

Dar salvarea propriu-zisă vine doar atunci când puterea lui Dumnezeu este primită şi folosită şi
această putere este puterea preoţiei şi puterea Duhului Sfânt” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 volume [1965-1973], 3:42-43).

Puteţi marca în 1 Tesaloniceni 1:6 ce au făcut tesalonicenii după ce le-a fost
propovăduită Evanghelia prin cuvântul şi puterea lui Dumnezeu.

Din 1 Tesaloniceni 1:5-6, învăţăm următorul principiu: Când propovăduim
Evanghelia lui Isus Hristos prin cuvântul şi puterea lui Dumnezeu, îi putem
ajuta pe alţii să-L urmeze pe Domnul şi pe slujitorii Săi.

Citiţi 1 Tesaloniceni 1:7-9 şi aflaţi cum i-a influenţat exemplul sfinţilor tesaloniceni
pe alţi credincioşi din jurul lor.

Din exemplul sfinţilor tesaloniceni, putem învăţa următorul adevăr: Putem
împărtăşi Evanghelia prin exemplul nostru.

În următoarea declaraţia a preşedintelui Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie,
subliniaţi ce a spus dânsul despre cea mai eficientă metodă de a împărtăşi
Evanghelia: „Cel mai eficient mod de a predica Evanghelia este prin exemplu.
Dacă trăim în acord cu crezurile noastre, oamenii vor observa. Dacă imaginea lui
Isus Hristos străluceşte în vieţile noastre [vezi Alma 5:14], dacă suntem bucuroşi
şi împăciuitori cu lumea, oamenii vor dori să ştie de ce. Una dintre cele mai

măreţe predici oferite vreodată în munca misionară este această simplă cugetare atribuită
Sfântului Francis d’Assisi: «Predicaţi Evanghelia tot timpul şi, dacă este necesar, folosiţi cuvinte»
[în William Fay şi Linda Evans Shepherd, Share Jesus without Fear (1999), p. 22]” („Aşteptând pe
drumul către Damasc”, Ensign sau Liahona, mai 2011, p. 77).

Gândiţi-vă la un moment în care exemplul cuiva v-a ajutat să acceptaţi Evanghelia
sau să trăiţi mai din plin conform acesteia.

În 1 Tesaloniceni 2:1-13, Pavel a scris despre slujirea sa anterioară în Tesalonic. El
s-a adresat unor critici din Tesalonic, care se îndoiau de sinceritatea şi motivaţia sa
în timpul slujirii sale. El s-a apărat descriind modalităţile sincere şi serioase în care
el şi tovarăşii săi i-au învăţat pe sfinţi şi le-au slujit acestora. Cuvintele sale ne
amintesc de cele găsite în Doctrină şi legăminte 12:8: „Şi nimeni nu poate ajuta în
această lucrare, decât dacă este umil şi plin de dragoste, dacă are credinţă, speranţă
şi caritate”.

Pavel nu se mai întorsese în Tesalonic de când fusese izgonit în timpul celei de a
doua sa călătorii misionare (vezi Faptele apostolilor 17:10). El a spus că nu putuse
să se întoarcă deoarece Satana îl „[împiedicase]” să facă acest lucru (1 Tesaloniceni
2:18). Pavel nu a mai oferit detalii cu privire la modul în care Satana l-a împiedicat
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să se întoarcă în Tesalonic, dar este clar că persecuţia cauzată de iudei îl obligase
deja pe Pavel să facă multe ocoluri în călătoria sa (vezi Faptele apostolilor 17:14-15).

1 Tesaloniceni 3-5
Pavel îi învaţă pe sfinţii tesaloniceni despre a Doua Venire
Marcaţi afirmaţiile de mai jos despre a Doua Venire a lui Isus Hristos cu (A) dacă
sunteţi de părere că sunt adevărate şi (F) dacă sunt false:

____ 1. Sfinţii credincioşi care au murit înainte de a Doua Venire nu vor învia
până la sfârşitul mileniului.

____ 2. Sfinţi credincioşi care trăiesc pe pământ la a Doua Venire vor fi ridicaţi
pentru a-L întâlni pe Hristos când va veni.

____ 3. A Doua Venire îi va surprinde pe toţi precum un hoţ noaptea.

Pe măsură ce studiaţi 1 Tesaloniceni 3-5, căutaţi adevăruri despre a Doua Venire a
lui Isus Hristos care vă vor ajuta să ştiţi răspunsurile corecte la testul cu răspunsuri
de tipul adevărat-fals (răspunsurile sunt incluse şi la sfârşitul lecţiei).

În 1 Tesaloniceni 3:1-7, învăţăm că Timotei i-a spus lui Pavel că sfinţii rămăseseră
credincioşi în pofida persecuţiilor pe care le îndurau.

Citiţi 1 Tesaloniceni 3:11-13 şi aflaţi ce a sperat Pavel că avea să facă Domnul pentru
sfinţi, ca ei să fie pregătiţi pentru a Doua Sa Venire. Puteţi marca sau nota în
scripturile voastre ce aflaţi.

În 1 Tesaloniceni 4:1-12, învăţăm că Pavel i-a îndemnat pe sfinţi să devină sfinţiţi,
sau curaţi şi puri, prin supunere faţă de poruncile lui Dumnezeu, pe care Pavel şi
alţii le-au propovăduit.

Sfinţii tesaloniceni au înţeles greşit
anumite aspecte cu privire la a Doua
Venire a lui Isus Hristos. Ei îşi făceau
griji că membrii Bisericii din Tesalonic
care muriseră nu aveau să se bucure de
binecuvântările celei de a Doua Veniri.

Citiţi 1 Tesaloniceni 4:13-14, 16 şi aflaţi
ce a propovăduit Pavel cu privire la
sfinţii credincioşi care mor înaintea celei
de a Doua Veniri. El a folosit cuvântul
adormit pentru a se referi la cei morţi.

Din aceste versete învăţăm următorul
adevăr: Sfinţii credincioşi care mor
înaintea celei de a Doua Veniri a lui
Isus Hristos vor învia când El va veni
din nou.

Expresia „Dumnezeu va aduce înapoi,
împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El” din 1 Tesaloniceni 4:14 înseamnă că
sfinţi credincioşi care vor învia la a Doua Venire vor fi ridicaţi pentru a-L întâlni pe
Salvator şi vor coborî cu El în slavă (vezi D&L 88:97-98).
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Citiţi 1 Tesaloniceni 4:15, 17 şi aflaţi ce a propovăduit Pavel cu privire la sfinţii
credincioşi care vor fi în viaţă când Hristos va veni din nou. De asemenea, citiţi
Traducerea Bibliei de Joseph Smith, 1 Tesaloniceni 4:15 (în Ghid pentru scripturi,
scriptures.lds.org).

Din aceste versete învăţăm următorul adevăr: Sfinţi credincioşi care trăiesc pe
pământ la a Doua Venire a lui Isus Hristos vor fi ridicaţi pentru a-L întâlni
când va veni.

Citiţi 1 Tesaloniceni 4:18 şi aflaţi ce a sperat Pavel că aveau să facă sfinţii după ce au
aflat aceste adevăruri despre a Doua Venire.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Ce fel de alinare găsiţi în aceste doctrine despre a Doua

Venire a lui Isus Hristos?

Citiţi 1 Tesaloniceni 5:1-3 şi căutaţi cele două analogii pe care le-a folosit Pavel
pentru a descrie timpul când se va petrece a Doua Venire.

Ce credeţi că ne învaţă despre a Doua Venire analogia, folosită de Pavel, cu hoţul
care vine noaptea?

Vârstnicul Bruce R. McConkie ne-a explicat: „[Domnul] va veni ca un hoţ
noaptea, pe neaşteptate şi fără avertizare, în lume, la cei care sunt în întuneric
spiritual, la cei care nu sunt luminaţi de puterea Spiritului” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3:54; vezi, de asemenea, Matei 24:42-43).

De asemenea, vârstnicul McConkie, ne-a învăţat următoarele despre analogia cu
femeia aflată în durerile naşterii: „Ea nu ştie ora sau minutul sosirii copilului, dar

ştie aproximativ momentul” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54).

Având în vedere această analogie, putem ţine seama, de asemenea, de modul în
care încercările care vor preceda a Doua Venire sunt asemănătoare durerilor
naşterii. Dar, aşa cum sosirea unui bebeluş este minunată, tot aşa a Doua Venire va
fi minunată pentru cei neprihăniţi.

Citiţi 1 Tesaloniceni 5:4-6 şi aflaţi de ce sfinţii credincioşi nu vor fi surprinşi de a
Doua Venire. Puteţi marca sau nota ce aflaţi.

Expresia „fii ai luminii”, din versetul 5, se referă la membrii credincioşi ai Bisericii,
care „[se dezbracă], dar, de faptele întunericului” (Romani 13:12), au însoţirea
Duhului Sfânt şi vor fi, astfel, pregătiţi pentru a Doua Venire (vezi D&L 106:4-5).

Din 1 Tesaloniceni 5:4-6, învăţăm următorul principiu: Dacă suntem credincioşi şi
veghem pentru a vedea semnele care preced a Doua Venire a lui Isus Hristos,
vom fi pregătiţi când El va veni din nou.
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Preşedintele Joseph Fielding Smith ne-a învăţat că ne putem pregăti pentru a
Doua Venire „ascultând cuvintele lui Hristos, ale apostolilor Săi şi veghiind”
(Doctrines of Salvation, compilaţie realizată de Bruce R. McConkie, 3 volume
[1954-1956], 3:53).

Recapitulaţi răspunsurile voastre la testul cu răspunsuri de tipul adevărat-fals de la
începutul acestei lecţii. Având în vedere adevărurile pe care le-aţi învăţat, aţi
schimba vreun răspuns?

În 1 Tesaloniceni 5:7-22, apostolul Pavel i-a sfătuit, pe sfinţi cum să se pregătească
pentru a Doua Venire a lui Isus Hristos.

Citiţi 1 Tesaloniceni 5:12-22 şi aflaţi ce i-a sfătuit Pavel pe sfinţi să facă pentru a se
pregăti pe ei înşişi şi pe cei din jur pentru a-L întâlni pe Salvator la a Doua
Sa Venire.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Ce sfat din 1 Tesaloniceni 5:14-22 vă atrage atenţia?

b. În ce mod poate faptul de a trăi potrivit acestui sfat să vă ajute pe voi şi pe
alţii să fiţi pregătiţi pentru a Doua Venire?

Citiţi 1 Tesaloniceni 5:23-24 şi aflaţi ce a spus Pavel că avea să facă Dumnezeu
pentru sfinţii Săi credincioşi pe măsură ce ei se pregătesc pentru a Doua Venire.

Pe baza a ceea ce aţi învăţat astăzi, hotărâţi-vă ce veţi face să vă pregătiţi mai bine
pentru a Doua Venire a lui Isus Hristos. Scrieţi-vă ţelurile şi planurile pe o foaie de
hârtie şi puneţi-o într-un loc care vă poate aminti de ţelul vostru.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

Răspunsuri la chestionarul de mai sus: (1) Fals, (2) Adevărat, (3) Fals.

UNITATEA 26:  Z IUA 2

538



Introducere la
2 Tesaloniceni
De ce studiem această carte?
În a doua sa epistolă către tesaloniceni, Pavel a consemnat sfaturi şi a făcut
clarificări pentru membrii Bisericii care înţeleseseră greşit anumite aspecte ale celei
de a Doua Veniri a lui Isus Hristos. Studiind învăţăturile sale, puteţi înţelege natura
apostaziei care a avut loc şi cum să vă pregătiţi în mod corespunzător pentru
întoarcerea Domnului.

Cine a scris această carte?
Apostolul Pavel a scris 2 Tesaloniceni (vezi 2 Tesaloniceni 1:1; vezi, de asemenea,
2 Tesaloniceni 2:5; 3:17). Începutul epistolei conţine, de asemenea, o urare din
partea lui Silvan şi a lui Timotei (2 Tesaloniceni 1:1).

Când şi unde a fost scrisă?
„Pavel a scris epistolele către tesalonicenii din Corint în timpul celei de a doua
călătorii misionare”, în jurul anilor 50-51 d.H. (Ghid pentru scripturi, „Epistolele lui
Pavel”, scriptures.lds.org).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Pavel a scris 2 Tesaloniceni către membrii Bisericii din Tesalonic. Temele din 1
Tesaloniceni şi cele din 2 Tesaloniceni sunt asemănătoare, sugerând faptul că el a
scris 2 Tesaloniceni pentru a clarifica şi a adăuga la învăţăturile din prima sa
epistolă. Se pare că tesalonicenii primiseră o scrisoare răuvoitoare în care se
susţinea că a fost redactată de Pavel, scrisoare care i-a determinat pe unii să creadă
că a Doua Venire avusese loc deja (vezi 2 Tesaloniceni 2:2).

„În scurta perioadă dintre cele două epistole, Biserica suferise persecuţii [vezi 2
Tesaloniceni 1:4], iar posibilitatea unei întoarceri imediate a Domnului a trezit un
entuziasm periculos [vezi 2 Tesaloniceni 2:2]” (Bible Dictionary, „Pauline Epistles”).
Pavel a scris 2 Tesaloniceni pentru a întări credinţa acestor membri ai Bisericii şi
pentru a corecta neînţelegerile cu privire la doctrină.

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
A doua epistolă către tesaloniceni oferă detalii importante despre a Doua Venire a
lui Isus Hristos. Câteva exemple includ ideea că Domnul Se va întoarce „într-o
flacără de foc” şi că cei ticăloşi „vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică, de la faţa
Domnului şi de la slava puterii Lui”(2 Tesaloniceni 1:8-9).

În această epistolă aflăm că Pavel a profeţit şi despre marea apostazie,
propovăduind că Biserica va trece printr-o „[lepădare] de [credinţă]” în Evanghelie
înaintea celei de a Doua Veniri a Domnului (vezi 2 Tesaloniceni 2:2-12). Învăţăturile
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lui Pavel despre apostazie le amintesc membrilor actuali ai Bisericii de ce a fost
necesar ca Evanghelia să fie restaurată în zilele din urmă.

Rezumat
2 Tesaloniceni 1. Pavel îi salută şi îi laudă pe sfinţii din Tesalonic. El
propovăduieşte că cei necuvioşi vor suporta răzbunarea Domnului la a
Doua Venire.

2 Tesaloniceni 2. Pavel corectează ideea greşită că a Doua Venire a avut deja loc şi
profeţeşte că va avea loc o apostazie înaintea întoarcerii Domnului. El îi încurajează
pe sfinţii tesaloniceni să rămână credincioşi.

2 Tesaloniceni 3. Pavel îi sfătuieşte pe membrii Bisericii să lucreze pentru a-şi
îndeplini nevoile temporale şi să nu ostenească în a face bine.

2 TESALONICENI
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UNITATEA 26: ZIUA 3

2 Tesaloniceni
Introducere
La scurt timp după ce a scris prima sa epistolă către sfinţii tesaloniceni, apostolul
Pavel le-a scris o a doua epistolă, în care a explicat mai multe adevăruri despre a
Doua Venire a lui Isus Hristos. El a propovăduit că Salvatorul nu avea să vină din
nou decât după ce o apostazie va fi avut loc. Apoi, Pavel a propovăduit împotriva
leneviei şi i-a sfătuit pe sfinţi „să nu [ostenească] în facerea binelui” (2 Tesaloniceni
3:13).

2 Tesaloniceni 1-2
Pavel i-a încurajat pe sfinţi profeţind despre a Doua Venire a lui Isus Hristos

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus:
„Cu admiraţie şi cuvinte de încurajare pentru toţi care vor trebui să rămână fermi
în aceste zile din urmă, mă adresez tuturor, în special tinerilor Bisericii, şi vă spun
că, dacă încă nu vi s-a întâmplat, vă veţi vedea puşi cândva în situaţia de a vă
apăra credinţa sau poate chiar de a îndura unele nedreptăţi pentru simplul fapt
că sunteţi membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. În

astfel de momente va trebui să fiţi atât curajoşi, cât şi civilizaţi” („Costul şi binecuvântările
uceniciei”, Ensign sau Liahona, mai 2014, p. 6).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre o experienţă în
care a trebuit să vă apăraţi credinţa sau aţi avut parte de opoziţie din

cauza calităţii voastre de membru al Bisericii. Scrieţi şi despre modul în care aţi
reacţionat în acea situaţie. Dacă nu a trebuit să vă apăraţi credinţa sau nu aţi
avut parte de opoziţie din cauza calităţii voastre de membru al Bisericii, scrieţi
cum credeţi că aţi răspunde dacă aţi fi într-o asemenea situaţie.

Apostolul Pavel a scris o a doua scrisoare către sfinţii tesaloniceni şi a abordat mai
multe subiecte, inclusiv persecuţia pe care o înfruntau sfinţii. Pe măsură ce studiaţi
2 Tesaloniceni 1, căutaţi un principiu care vă poate ajuta să înduraţi opoziţia şi
suferinţa cu care v-aţi putea confrunta pentru că sunteţi membri ai Bisericii.

Citiţi 2 Tesaloniceni 1:3-5 şi aflaţi de ce i-a lăudat Pavel pe sfinţii tesaloniceni.

Puteţi marca sau nota în versetul 5 răsplata pe care aveau să o primească sfinţii
pentru că îndurau opoziţia şi suferinţa cu „[statornicie şi credinţă]”(2 Tesaloniceni
1:4).

Din 2 Tesaloniceni 1:3-5, învăţăm că: dacă îndurăm opoziţia şi suferinţa cu
răbdare şi credinţă, putem fi consideraţi demni de împărăţia lui Dumnezeu.

Gândiţi-vă ce înseamnă dă înduraţi încercările cu răbdare. De ce este nevoie să
îndurăm cu răbdare opoziţia sau suferinţa?
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Citiţi următoarea declaraţie a preşedintelui Dieter F. Uchtdorf, din Prima
Preşedinţie, şi marcaţi ce înseamnă să îndurăm cu răbdare încercările: „Răbdarea
nu înseamnă resemnare pasivă, nici refuzul de a acţiona din cauza temerilor
noastre. Răbdarea înseamnă a aştepta şi a îndura în mod activ. Înseamnă a
persista în a face ceva şi a face tot ce putem – să muncim, să sperăm şi să ne
exercităm credinţa; să suportăm greutăţile curajoşi, chiar şi când dorinţele

inimilor noastre sunt îndeplinite cu întârziere. Răbdarea nu înseamnă numai să înduri, ci
înseamnă să înduri bine!”. („Continuă cu răbdare”, Ensign sau Liahona, mai 2010, p. 57).

2. Gândiţi-vă la o persoană pe care o cunoaşteţi sau despre care aţi
citit în scripturi şi care a îndurat cu răbdare şi credinţă persecuţiile şi

suferinţa. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi motivul pentru care
exemplul acestei persoane este important pentru voi.

Gândiţi-vă la opoziţia sau suferinţa de care aveţi parte acum şi decideţi cum puteţi
îndura aceste încercări cu răbdare şi credinţă. Vă puteţi ruga pentru a fi ajutaţi.

Pavel a profeţit despre a Doua Venire a lui Isus Hristos. Citiţi 2 Tesaloniceni 1:6-10
şi căutaţi cuvinte şi expresii folosite de Pavel pentru a descrie a Doua Venire. Pe
măsură ce veţi citi, observaţi diferenţele dintre experienţele celor neprihăniţi şi cele
ale ticăloşilor la momentul venirii Domnului.

Un adevăr pe care îl putem învăţa din aceste versete este că: La a Doua Venire a
lui Isus Hristos, cei neprihăniţi se vor odihni, iar cei răi vor fi distruşi.

Din partea căror lucruri vor avea parte de odihnă cei neprihăniţi?

În ce mod îi poate alina această doctrină pe cei care au acum dificultăţi din cauza
angajamentului lor faţă de Isus Hristos?

V-aţi întrebat vreodată când va fi a Doua Venire a lui Isus Hristos? În 2 Tesaloniceni
2:2, este sugerat că, probabil, sfinţii din Tesalonic credeau că a Doua Venire a
Domnului era pe punctul de a se întâmpla sau se întâmplase deja. Pavel era
îngrijorat că ei fuseseră înşelaţi.

Citiţi 2 Tesaloniceni 2:1-3 şi aflaţi ce a spus Pavel că avea să se întâmple înaintea
celei de a Doua Veniri. În versetul 3, expresia „lepădarea de credinţă” înseamnă
apostazie sau îndepărtare de la adevăr. (Aveţi în vedere că 2 Tesaloniceni 2:1-3 este
un fragment care conţine o scriptură de bază. Îl puteţi marca într-un mod distinct
pentru a-l putea găsi în viitor.)

Din 2 Tesaloniceni 2:1-3, învăţăm că: Înaintea celei de a Doua Veniri a lui Isus
Hristos, urma să fie o apostazie.

În aceste versete, Pavel a sugerat că membrii Bisericii din zilele sale ar trebui să fie
preocupaţi mai mult de apostazia care începuse deja printre ei, decât de momentul
celei de a Doua Veniri a Domnului. Următoarea explicaţie vă poate ajuta să
înţelegeţi marea apostazie, care a avut loc la scurt timp după moartea lui Pavel şi a
celorlalţi apostoli. Pavel a ştiut că această lepădare de credinţă urma să aibă loc
înaintea celei de a Doua Veniri a Domnului.
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„După moartea lui Isus Hristos, oameni ticăloşi i-au persecutat pe apostoli şi pe membrii Bisericii
şi i-au omorât pe mulţi dintre ei. Odată cu moartea apostolilor, cheile preoţiei şi autoritatea
preoţiei de a prezida au fost luate de pe pământ. Apostolii au păstrat întocmai doctrinele
Evangheliei şi au menţinut ordinea şi standardul de demnitate pentru membrii Bisericii. Fără
apostoli, cu timpul, doctrinele au fost denaturate şi au fost făcute schimbări neautorizate în
organizarea Bisericii şi a rânduielilor preoţiei, cum ar fi botezul şi conferirea darului
Duhului Sfânt.

Fără revelaţie şi fără autoritatea preoţiei, oamenii s-au bizuit pe înţelepciunea umană pentru a
interpreta scripturile, principiile şi rânduielile Evangheliei lui Isus Hristos. Idei false au fost
propovăduite ca adevăruri. S-a pierdut mult din cunoaşterea adevăratului caracter şi a naturii lui
Dumnezeu Tatăl, a Fiului Său, Isus Hristos, şi a Duhului Sfânt. Doctrinele credinţei în Isus Hristos:
pocăinţa, botezul şi darul Duhului Sfânt au fost schimbate sau uitate. Autoritatea preoţiei, dată
apostolilor lui Hristos, nu mai era prezentă pe pământ. Această apostazie a dus, în cele din urmă,
la apariţia multor biserici” (Predicati Evanghelia Mea: un ghid pentru slujirea misionară [2004], p.
35).

Gândiţi-vă la ce aţi învăţat despre apostazie şi la motivul pentru care era necesar ca
Evanghelia lui Isus Hristos şi Biserica Sa să fie restaurate înaintea venirii Domnului.

Expresia „omul fărădelegii”, din 2 Tesaloniceni 2:3, se referă la Satana. Restaurarea
Evangheliei, inclusiv apariţia Cărţii lui Mormon, au dezvăluit înşelătoriile lui Satana
şi ale celor care îl urmează.

În 2 Tesaloniceni 2:4-17, citim că Pavel a profeţit că Domnul avea să-i permită lui
Satana să-i înşele pe locuitorii pământului până la a Doua Venire (vezi Traducerea
lui Joseph Smith, 2 Tesaloniceni 2:7-9 [în Ghid pentru scripturi, scriptures.lds.org]).
Pavel i-a încurajat pe sfinţi să „[rămână] tari” în adevărurile care le-au fost
propovăduite (2 Tesaloniceni 2:15).

Scriptură de bază – 2 Tesaloniceni 2:1-3
3. Folosind ajutoarele pentru studiul scripturilor (precum notele de

subsol sau Ghidul pentru scripturi), găsiţi o altă scriptură care ne
învaţă despre apostazie. Puteţi scrie sau nota această referinţă în scripturile
voastre, lângă 2 Tesaloniceni 2:1-3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi
cum aţi folosi aceste versete pentru a explica doctrinele de bază privind
apostazia şi restaurarea unei persoane care nu este membră a Bisericii.

2 Tesaloniceni 3
Pavel îi previne pe sfinţi cu privire la cei care nu urmează sfatul Domnului şi
propovăduieşte despre bizuirea pe forţele proprii
Atunci când Pavel a scris a doua sa epistolă către tesaloniceni, unii membri ai
Bisericii erau leneşi şi nu lucrau pentru a se bizui pe forţele proprii. Ei aşteptau să
fie întreţinuţi prin munca altora.

Ce probleme ar fi putut apărea din cauza acestei situaţii?

Potrivit celor relatate în 2 Tesaloniceni 3:1-9, Pavel i-a lăudat pe sfinţii tesaloniceni
credincioşi şi i-a avertizat cu privire la asocierea cu cei „care [trăiesc] în
neorânduială” (versetul 6). Expresia a trăi în neorânduială înseamnă a fi
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indisciplinat, iar, în contextul capitolului 2 Tesaloniceni 3, înseamnă a fi leneş.
Membrii indisciplinaţi ai Bisericii erau cei care puteau munci pentru a se întreţine,
dar refuzau să facă acest lucru. Pavel a subliniat că el şi tovarăşii săi au oferit un
exemplu de bizuire pe forţele proprii, lucrând pentru a se întreţine.

Citiţi 2 Tesaloniceni 3:10-13 şi aflaţi ce i-a sfătuit Pavel pe sfinţi să facă cu privire la
cei care refuzau să muncească.

De asemenea, Pavel i-a sfătuit pe sfinţi „să nu [ostenească] în facerea binelui”
(2 Tesaloniceni 3:13). El îi instruia să se perfecţioneze în toate domeniile şi să-i ajute
pe alţii (vezi, de asemenea, D&L 64:33).

Din instrucţiunile lui Pavel, învăţăm că ni s-a poruncit să ne străduim pentru a
ne bizui pe forţele proprii şi să-i ajutăm pe alţii.

Citiţi următoarea declaratie şi aflaţi ce înseamnă să te bizui pe forţele proprii:

„Una dintre binecuvântările muncii este bizuirea pe forţele proprii. Când vă bizuiţi pe forţele
proprii, folosiţi binecuvântările şi abilităţile pe care vi le-a dat Dumnezeu pentru a vă îngriji de
voi şi de familia voastră. Bizuirea pe forţele proprii nu înseamnă că trebuie să fiţi capabili să
faceţi toate lucrurile singuri. Pentru a vă bizui cu adevărat pe forţele proprii, trebuie să învăţaţi
cum să munciţi alături de alţii şi să apelaţi la Domnul pentru a primi ajutor şi tărie de la El.

Aduceţi-vă aminte că Dumnezeu v-a încredinţat o lucrare măreaţă. El vă va binecuvânta în
eforturile pe care le veţi face pentru a îndeplini această lucrare” (Pentru întărirea tineretului
[broşură, 2011], p. 41).

Gândiţi-vă la un lucru pe care îl puteţi face pentru a vă bizui mai mult pe forţele
proprii acum şi în viitor. Stabiliţi-vă un ţel şi căutaţi ajutorul Domnului pentru a-l
îndeplini.

Aşa cum este consemnat în 2 Tesaloniceni 3:14-18, Pavel şi-a încheiat epistola
încurajându-i pe sfinţi să-i ajute pe cei leneşi să se bizuie mai mult pe forţele
proprii, „[neavând] niciun fel de legături cu” ei sau îndepărtându-se de ei
(versetul 14). Totuşi, el i-a încurajat pe sfinţi să nu-i trateze pe cei leneşi ca pe nişte
duşmani, ci ca fraţi şi surori în Evanghelie.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la 1 Timotei
De ce studiem această carte?
În 1 Timotei citim că apostolul Pavel l-a sfătuit pe Timotei, un conducător al Bisericii
din Efes, să se asigure că este predată doctrina adevărată şi să nu permită unor
neadevăruri răspândite să distragă atenţia de la învăţăturile Evangheliei. El l-a
învăţat pe Timotei despre oficiile de episcop şi diacon şi a discutat despre cerinţele
pentru cei care slujesc în aceste chemări. De asemenea, Pavel şi-a exprimat
recunoştinţa profundă faţă de mila pe care o primise de la Isus Hristos când se
convertise. Studiind 1 Timotei, vă veţi putea mări înţelegerea cu privire la
importanţa predării în Biserică a doctrinei adevărate. De asemenea, puteţi dezvolta
o mai mare recunoştinţă faţă de mila Salvatorului şi faţă de rolul important al
episcopilor şi al altor conducători ai Bisericii.

Cine a scris această carte?
Pavel a scris 1 Timotei (vezi 1 Timotei 1:1).

Când şi unde a fost scrisă?
Cel mai probabil, prima epistolă a lui Pavel către Timotei a fost scrisă între anii 64 şi
65 d.H., posibil atunci când Pavel era în Macedonia (vezi Ghid pentru scripturi,
„Epistolele lui Pavel”, scriptures.lds.org; 1 Timotei 1:3). Înainte de a scrie această
epistolă, Pavel fusese eliberat după încarcerarea lui (arest la domiciliu) timp de doi
ani în Roma şi, cel mai probabil, călătorea mult, vizitând regiuni în care întemeiase
înainte ramuri ale Bisericii (vezi Bible Dictionary, „Pauline Epistles”).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Pavel a scris această epistolă către Timotei, care slujise alături de Pavel în timpul
celei de a doua călătorii misionare a acestuia (vezi Faptele apostolilor 16:1-3). După
misiunea lor, Timotei a continuat să fie un misionar credincios şi un conducător în
Biserică (vezi Faptele apostolilor 19:22; Filipeni 2:19) şi unul dintre cei mai de
încredere parteneri ai lui Pavel (vezi 1 Corinteni 4:17). Pavel l-a numit pe Timotei
„adevăratul meu copil în credinţă” (1 Timotei 1:2). Tatăl lui Timotei era un grec care
făcea parte dintre neamuri, dar Timotei avea o mamă şi o bunică iudee neprihănite
care îl învăţaseră şi îl ajutaseră să înţeleagă scripturile (vezi Faptele apostolilor 16:1;
2 Timotei 1:5; 3:15).

Când a fost scrisă această epistolă, Timotei slujea în calitate de conducător al
Bisericii în Efes (vezi 1 Timotei 1:3). Pavel a lăsat să se înţeleagă că unii membri se
îndoiau de capacităţile de conducător ale lui Timotei din cauza faptului că acesta era
tânăr (vezi 1 Timotei 4:12). Pavel voia să îl viziteze personal pe Timotei, dar nu era
sigur că va putea face acest lucru (vezi 1 Timotei 3:14; 4:13). Pavel a scris epistola sa
către Timotei pentru a-l ajuta pe tânărul conducător al Bisericii să înţeleagă mai
bine îndatoririle sale.
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Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Scrisorile lui Pavel cunoscute drept 1 Timotei, 2 Timotei şi Tit sunt numite deseori
epistolele pastorale deoarece conţin sfaturile lui Pavel către păstorii sau
conducătorii din Biserică (vezi Bible Dictionary, „Pauline Epistles”). Cuvântul pastor
provine din cuvântul latin pentru „păstor”.

Pavel a oferit indicaţii pentru a-l ajuta pe Timotei să identifice candidaţii demni de a
sluji în calitate de episcopi sau diaconi (vezi 1 Timotei 3). Indicaţiile sale au ajutat la
evidenţierea responsabilităţii conducătorilor Bisericii de a se îngriji de nevoile
temporale şi spirituale ale membrilor (vezi 1 Timotei 5). Pavel a abordat, de
asemenea, des întâlnita idee falsă a ascetismului – crezul conform căruia o mai
mare spiritualitate putea fi atinsă prin negarea cu stricteţe a sinelui. De exemplu, el
a avertizat că unii membri ai Bisericii aveau să cadă în apostazie şi aveau să
promoveze crezul conform căruia căsătoria ar trebui interzisă (vezi 1 Timotei 4:1-3).
Pentru a contracara aceasta şi alte influenţe dăunătoare care duceau către apostazie,
Pavel l-a instruit pe Timotei să predea doctrina adevărată (vezi 1 Timotei 1:3-4, 10;
4:1-6, 13, 16).

Rezumat
1 Timotei 1. Pavel ne avertizează cu privire la învăţăturile neadevărate. El Îl slăveşte
pe Domnul Isus Hristos, care a avut multă milă faţă de el pentru a-l salva. Pavel se
numeşte pe sine „cel dintâi” (1 Timotei 1:15) sau cel mai rău păcătos, făcând aluzie
la faptul că persecuta creştinii înainte de a se converti. Pavel îi asigură pe alţii că
mila lui Hristos îi va ajuta şi pe ei.

1 Timotei 2-3. Pavel propovăduieşte despre nevoia rugăciunii şi a preaslăvirii
corespunzătoare. El propovăduieşte că Isus Hristos este cel care ne-a răscumpărat
pe toţi şi că este Mijlocitorul nostru înaintea Tatălui. El îi instruieşte pe bărbaţi şi pe
femei referitor la comportamentul lor în timp ce preaslăvesc. El oferă cerinţele
pentru oficiile de episcop şi diacon. El explică faptul că taina evlaviei este coborârea
de bunăvoie a lui Isus Hristos, viaţa Sa perfectă pe pământ şi ridicarea Sa plină
de slavă.

1 Timotei 4. Pavel îl avertizează pe Timotei că unii oameni vor fi înşelaţi de
învăţături neadevărate despre căsătorie şi alimentaţie. El vorbeşte despre
importanţa căsătoriei şi a faptului de a primi cu recunoştinţă creaţiile lui
Dumnezeu. Pavel îl învaţă pe Timotei cum să abordeze învăţăturile neadevărate din
zilele sale şi cele care aveau să apară curând.

1 Timotei 5-6. Pavel îi oferă lui Timotei indicaţii pentru a-l ajuta să îndeplinească
nevoile celor în vârstă, celor tineri, văduvelor, vârstnicilor şi sclavilor. El îi descrie pe
învăţătorii mincinoşi. El avertizează că „iubirea de bani este rădăcina tuturor
relelor” (1 Timotei 6:10) şi îl instruieşte pe Timotei cu privire la modul în care sfinţii
pot obţine viaţă eternă.

1 T IMOTEI
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UNITATEA 26: ZIUA 4

1 Timotei
Introducere
Apostolul Pavel i-a scris lui Timotei, un conducător al preoţiei din Efes, şi l-a sfătuit
să se asigure că era predată doctrina adevărată. El a explicat cerinţele pentru oficiile
de episcop şi diacon şi l-a sfătuit pe Timotei să fie un exemplu pentru credincioşi.
Pavel i-a sfătuit pe sfinţi să aibă grijă de cei săraci şi de văduve. El şi-a încheiat
epistola propovăduind că „iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor” (1 Timotei
6:10).

1 Timotei 1-3
Pavel l-a instruit pe Timotei cu privire la responsabilităţile sale de a veghea asupra
Bisericii

Citiţi relatarea de mai jos a preşedintelui Thomas S. Monson: „Îmi amintesc de o
experienţă pe care am avut-o cu mulţi ani în urmă când am slujit ca episcop.
Într-o duminică dimineaţă, în timpul lucrărilor de deschidere ale adunării noastre
de preoţie, ne pregăteam să rânduim un tânăr băiat la oficiul de preot. În acea zi,
episcopia noastră era vizitată de un înalt consilier care slujea şi în calitate de
lucrător în templu. În timp ce mă pregăteam să-l aşez pe băiat pe scaun cu faţa

spre congregaţie, astfel încât să putem începe rânduirea, înaltul consilier m-a oprit şi a spus:
«Episcope, eu mereu îi aşez pe cei care urmează să fie rânduiţi, astfel încât să privească spre
templu». El a schimbat poziţia scaunului, astfel încât tânărul să poată privi în direcţia templului.
Am recunoscut imediat o practică neautorizată” („Opening Remarks” [worldwide leadership
training meeting, nov. 2010], lds.org/broadcasts).

În calitate de episcop, preşedintele Monson, şi nu înaltul consilier, era autorizat să
prezideze asupra muncii Domnului în episcopia sa. Ce credeţi că ar trebui să facă
un episcop într-o asemenea situaţie? (Restul relatării preşedintelui Monson va fi
prezentată mai târziu, în cadrul acestei lecţii.)

Apostolul Pavel i-a scris o epistolă lui Timotei, un tânăr conducător al preoţiei din
Efes. În ramura Bisericii asupra căreia prezida, Timotei avea încercări similare celor
pe care le-a avut preşedintele Monson în relatarea pe care aţi citit-o.

Citiţi 1 Timotei 1:3-7 şi aflaţi ce responsabilitate i-a dat Pavel lui Timotei.

Termenul basme (versetul 4) se referă la învăţăturile neadevărate; expresia „înşirări
de neamuri fără sfârşit” (versetul 4) se referă la tradiţia neadevărată potrivit căreia
erau salvaţi doar cei din seminţia aleasă a lui Avraam, renumiţi deseori datorită
lungii sau nesfârşitei lor genealogii; şi termenul „flecării” (versetul 6) se referă la
discuţii fără sens.

Potrivit celor relatate în 1 Timotei 1:6-7, de ce era important ca Timotei să
îndeplinească responsabilitatea pe care i-a dat-o Pavel?

Din învăţăturile lui Pavel, aflăm următoarele lucruri: conducătorii preoţiei au
responsabilitatea de a se asigura că sunt predate doctrine adevărate şi practici
corecte.
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Citiţi restul relatării preşedintelui Monson şi aflaţi cum a reacţionat dânsul la ce a
făcut înaltul consilier: „Puteam vedea posibilitatea ca această practică [aceea ca
persoana să fie îndreptată către templu] să devină mult mai răspândită. Deşi
eram mult mai tânăr decât înaltul consilier, ştiam ce trebuia făcut. Am întors
scaunul la loc, astfel încât să fie din nou cu faţa spre congregaţie şi i-am spus:
«În episcopia noastră, noi privim spre congregaţie»” („Opening Remarks”,

lds.org/broadcasts).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum sunt binecuvântaţi
membrii Bisericii de conducătorii preoţiei care muncesc pentru a se

asigura că, în Biserică, sunt predate doctrine adevărate şi practici corecte.

În 1 Timotei 1:8-11, învăţăm că Pavel a avertizat cu privire la cei care doreau să fie
învăţători ai legii lui Dumnezeu, dar care nu o înţelegeau corect. Citiţi 1 Timotei
1:12-16 şi aflaţi de ce şi-a exprimat Pavel recunoştinţa pentru Isus Hristos.

Potrivit celor relatate în versetele 15-16, în ce mod este Pavel „o pildă” pentru toţi
cei care cred în Isus Hristos?

În 1 Timotei 1:17–2:15, Pavel l-a sfătuit pe Timotei să rămână puternic în credinţă şi
a propovăduit că Isus Hristos este Mijlocitorul nostru. De asemenea, Pavel le-a
îndemnat pe femei să se îmbrace modest. În 1 Timotei 3, citim învăţăturile lui Pavel
despre cerinţele pentru oficiile de episcop şi diacon. Observaţi că, aceşti diaconi din
Biserica din vechime nu erau tineri băieţi în vârstă de 12 sau 13 ani, aşa cum se
întâmplă, de obicei, acum.

1 Timotei 4-5
Pavel descrie însuşirile unui slujitor credincios al lui Isus Hristos
În 1 Timotei 4:1-11, citim profeţia apostolului Pavel conform căreia, în „vremurile
din urmă” (versetul 1), unii membri ai Bisericii aveau să se îndepărteze de la
credinţă şi aveau să urmeze învăţături şi practici neadevărate, precum oprirea
căsătoriei. Pavel l-a îndemnat pe Timotei să-i hrănească pe sfinţi cu doctrina
adevărată.

Citiţi 1 Timotei 4:12 şi aflaţi cum l-a sfătuit Pavel pe Timotei să fie. Cuvântul purtare
din versetul 12 se referă la conduită sau comportament.

Ce credeţi că înseamnă să fii „o pildă pentru credincioşi”?

În ce moduri l-a sfătuit Pavel pe Timotei să fie un exemplu pentru credincioşi?

2. Gândiţi-vă la modurile în care Pavel l-a sfătuit pe Timotei să fie un
exemplu pentru credincioşi (vezi 1 Timotei 4:12). Alegeţi trei dintre

aceste moduri şi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum poate fi
cineva un exemplu pentru credincioşi în fiecare dintre aceste moduri.

Citiţi 1 Timotei 4:13-16 şi căutaţi alte sfaturi pe care Pavel le-a oferit şi care aveau
să-l ajute pe Timotei să fie un exemplu pentru credincioşi.

Aşa cum este consemnat în 1 Timotei 5, Pavel l-a instruit pe Timotei despre cum
trebuiau să-i îngrijească sfinţii pe cei nevoiaşi, inclusiv pe văduve.
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1 Timotei 6
Pavel îl îndeamnă pe Timotei să-i ajute pe alţii să caute bogăţii eterne
Credeţi că faptul de a avea mulţi bani
poate conduce la mai mult rău sau la
mult bine? De ce?
____________________

În 1 Timotei 6, citim despre sfaturile lui
Pavel către Timotei cu privire la bani.
Citiţi 1 Timotei 6:6-10 şi aflaţi ce l-a
învăţat Pavel despre bogăţii şi ce
avertizare i-a dat cu privire la acestea.

Care credeţi că este înţelesul expresiei
„iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor” (1 Timotei 6:10)?

Un adevăr pe care îl putem învăţa din cuvintele lui Pavel este că: iubirea de bani
conduce la nedreptate şi apostazie.

Este important să înţelegem că iubirea de bani, nu banii în sine, conduce la
nedreptate. Gândiţi-vă cum pot asculta toţi oamenii – de la cei sărăci la cei prosperi
– avertizarea lui Pavel.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, explicaţi cum iubirea de bani
(şi nu banii în sine) conduce la nedreptate.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli:

„Nu există niciun rău inerent în privinţa banilor. Pentru a sluji aproapelui său,
bunul samaritean a folosit aceleaşi monede pe care Iuda le-a folosit pentru a-L
trăda pe Învăţător. «Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor» (1 Timotei 6:10;
caractere cursive adăugate). Ceea ce contează decisiv este gradul de spiritualitate
pe care îl exercităm când vedem, evaluăm şi gestionăm lucrurile acestei lumi şi
experienţele noastre legate de ele.

Dacă ajungem să preaslăvim banii sau să îi considerăm o prioritate, ei ne pot face egoisti şi plini
de mândrie, «încrezuţi în lucrurile lumeşti deşarte» (Alma 5:37). În schimb, dacă sunt folosiţi
pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi pentru plata zeciuielilor şi a donaţiilor noastre, banii ne
pot ajuta să avem integritate şi să fim altruişti. Folosirea proprietăţii sub inspiraţie spirituală ne
poate ajuta să ne pregătim pentru legea mai mare a slavei celestiale” („Spirituality”, Ensign,
nov. 1985, p. 63).

Citiţi 1 Timotei 6:11-12, 17-19 şi aflaţi ce sfat le-a dat Pavel lui Timotei şi
celor bogaţi.

Gândiţi-vă cum ne pot ajuta sfaturile lui Pavel să avem o atitudine corectă faţă de
căutarea bogăţiilor şi faţă de folosirea banilor şi a altor proprietăţi.

Potrivit celor relatate în 1 Timotei 6:19, ce a spus Pavel că puteau „să apuce” sfinţii
dacă aveau încredere în Dumnezeu şi erau bogaţi în fapte bune?
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Un adevăr pe care îl putem învăţa din sfatul lui Pavel este că: dacă avem încredere
în Dumnezeul cel Viu şi facem multe fapte bune, atunci vom putea obţine
viaţa veşnică.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Dacă faptul de a ne încrede în Dumnezeu şi a încerca să

fim neprihăniţi sunt cele mai mari priorităţi ale noastre, cum poate influenţa
acest lucru modul în care vedem, căutăm şi folosim banii?

Pe măsură ce aveţi încredere în Dumnezeu şi faceţi din neprihănire o prioritate,
puteţi obţine adevăratele comori ale vieţii veşnice.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la 2 Timotei
De ce studiem această carte?
Epistola a doua a lui Pavel către Timotei a subliniat importanţa puterii primite
datorită mărturiei despre Isus Hristos (vezi 2 Timotei 1:7-8). De asemenea, conţine
o profeţie cu privire la „[vremurile] grele” din zilele lui Pavel şi ale lui Timotei,
precum şi din ultimele zile (vezi 2 Timotei 3:1-7). Pentru a-l ajuta pe Timotei cu
încercările pe care le avea, Pavel l-a încurajat să se încreadă în scripturi şi în
conducătorii Bisericii (vezi 2 Timotei 3:14-17) şi să se bazeze pe doctrina adevărată
(vezi 2 Timotei 4:2). Studiind această carte, veţi învăţa doctrine şi principii care vă
pot ajuta să trăiţi cu credinţă în vremurile grele din zilele din urmă.

Cine a scris această carte?
Apostolul Pavel a scris 2 Timotei (vezi 2 Timotei 1:1).

Când şi unde a fost scrisă?
Cel mai probabil, cea de a doua epistolă a lui Pavel către Timotei a fost scrisă între
anii 64 şi 65 d.H. (vezi Ghid pentru scripturi, „Epistolele lui Pavel”,
scriptures.lds.org). Pavel a scris această epistolă în timpul celei de a doua sa
încarcerări la Roma, cu puţin timp înaintea martiriului său (vezi Bible Dictionary,
„Pauline Epistles”).

În timpul încarcerării sale, Pavel era în lanţuri (vezi 2 Timotei 1:16; 2:9), cel mai
probabil, într-o celulă sau o carceră şi era expus frigului (vezi 2 Timotei 4:13, 21), iar
prietenii săi se străduiau să-l găsească (vezi 2 Timotei 1:17). Aparent, Luca era
singurul care îl vizita cu regularitate (vezi 2 Timotei 4:11), iar Pavel se aştepta ca
viaţa sa să se sfârşească curând (vezi 2 Timotei 4:6-8).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
În această scrisoare, Pavel l-a încurajat pe Timotei şi i-a oferit tărie să-l ajute să
meargă mai departe după moartea iminentă a lui Pavel. Pavel era conştient că nu
mai avea timp şi dorea să-l vadă pe Timotei, pe care îl numea „copilul meu
preaiubit” (2 Timotei 1:2).

La sfârşitul scrisorii sale, Pavel a cerut ca Timotei şi Marcu să-l viziteze şi să-i aducă
câteva lucruri de care avea nevoie (vezi 2 Timotei 4:9-13). Deşi scrisoarea lui Pavel
era adresată în mod special lui Timotei, sfatul său poate fi aplicat şi în vieţile celor
care trăiesc în „zilele din urmă” (2 Timotei 3:1) deoarece Pavel a propovăduit despre
încercări şi soluţii care sunt relevante atât pentru zilele noastre, cât şi pentru
ale sale.

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Această scrisoare, împreună cu 1 Timotei şi Tit, este una dintre epistolele pastorale
şi „conţine ultimele cuvinte ale apostolului şi arată minunatul curaj şi încrederea cu
care a înfruntat moartea” (vezi Bible Dictionary, „Pauline Epistles”). Se pare că, din
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punct de vedere cronologic, 2 Timotei a fost ultima scrisoare a lui Pavel din Noul
Testament (vezi 2 Timotei 4:6).

Această scrisoare conţine câteva dintre gândurile lui Pavel cu privire la
binecuvântările şi dificultăţile faptului de a sluji în calitate de „[propovăduitor] şi
[apostol]… şi învăţător al neamurilor” (2 Timotei 1:11). Pavel a declarat: „M-am
luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă
aşteaptă cununa neprihănirii” (2 Timotei 4:7-8), indicând faptul că simţea o
asigurare personală că va moşteni viaţa veşnică. Pentru că Îi slujise lui Isus Hristos
timp de mai bine de 30 de ani, Pavel avea cunoştinţele necesare pentru a-l instrui
pe Timotei cum să slujească eficient pentru a întări credinţa altora (vezi 2 Timotei
2:15-17, 22-26; 4:1-2, 5).

Rezumat
2 Timotei 1. Pavel vorbeşte despre darul şi puterea lui Dumnezeu, care sunt primite
prin rânduirea la oficii ale preoţiei. El ne învaţă că „[duhul] de frică” (2 Timotei 1:7)
nu vine de la Dumnezeu şi că nu ar trebui să ne fie ruşine de mărturia noastră
despre Isus Hristos. Pavel depune mărturie că Isus Hristos l-a chemat să predice
Evanghelia (vezi 2 Timotei 1:11).

2 Timotei 2. Pavel foloseşte metaforele cu ostaşul bun, atletul victorios şi plugarul
harnic pentru a ilustra nevoia de a îndura greutăţile pentru a primi slavă eternă. El
aseamănă învăţătorii adevăraţi şi pe cei mincinoşi cu vasele care au întrebuinţare de
cinste şi de ocară. El îl avertizează pe Timotei să evite controversele şi să îi înveţe cu
răbdare pe cei care trebuie să se pocăiască.

2 Timotei 3-4. Pavel descrie situaţiile rele din ultimele zile şi îl încurajează pe
Timotei să folosească scripturile în calitatea sa de conducător al preoţiei. El scrie
despre moartea sa iminentă şi declară: „Am păzit credinţa” (2 Timotei 4:7). Pavel
depune mărturie că Domnul îl va primi în „împărăţia Lui cerească” (2 Timotei 4:18).

2 T IMOTEI

552



UNITATEA 27: ZIUA 1

2 Timotei
Introducere
În a doua sa epistolă către Timotei, apostolul Pavel a propovăduit că teama nu vine
de la Dumnezeu şi l-a sfătuit pe Timotei să nu-i fie ruşine de mărturia sa despre
Isus Hristos. El l-a încurajat pe Timotei să îndure cu credinţă încercările şi l-a
instruit să-i înveţe pe sfinţi să se pocăiască. Pavel a explicat că, deşi apostazia şi
ticăloşia aveau să predomine în zilele lor, precum şi în ultimele zile, Timotei trebuie
să rămână credincios adevărurilor pe care le-a învăţat. Pavel a propovăduit şi despre
scopul scripturilor. El şi-a încheiat scrisoarea încurajându-l pe Timotei să slujească
cu sârguinţă.

2 Timotei 1
Pavel l-a sfătuit pe Timotei să nu-i fie ruşine de Evanghelie
Gândiţi-vă la un moment în care v-a fost teamă. Unde eraţi? Ce făceaţi?

Preşedintele Gordon B. Hinckley a explicat cum ne poate influenţa teama: „Care
dintre noi poate spune că nu i-a fost teamă? Eu nu cunosc pe nimeni. Unora,
desigur, le este mai teamă decât altora. Unii reuşesc să o depăşească repede, dar
alţii sunt prinşi, traşi în jos de ea şi chiar învinşi. Suferim de teama de a fi ridicoli,
teama de eşec, teama de singurătate, teama de neştiinţă. Unora le este teamă de
prezent, altora de viitor. Unii poartă povara păcatului şi ar da aproape orice să

scape de ea, dar le este teamă să-şi schimbe viaţa. Haideţi să recunoaştem că teama nu vine de
la Dumnezeu, ci acest element agasant, distructiv vine de la duşmanul adevărului şi dreptăţii.
Teama este în antiteza [opusul] credinţei. Efectele ei sunt distructive, chiar fatale.” („God Hath
Not Given Us the Spirit of Fear”, Ensign, oct. 1984, p. 2).

În ce mod ar putea fi influenţată de teamă capacitatea noastră de a trăi conform
Evangheliei?

Pe măsură ce studiaţi 2 Timotei 1, căutaţi un principiu care vă poate ajuta să
învingeţi teama.

Când era închis la Roma, spre sfârşitul vieţii sale, Pavel a scris a doua sa epistolă
către Timotei. Aşa cum este consemnat în 2 Timotei 1:1-5, Pavel şi-a exprimat
dorinţa de a-l vedea pe Timotei şi a vorbit despre credinţa sinceră a lui Timotei.

Citiţi 2 Timotei 1:6-8 şi aflaţi ce i-a amintit Pavel lui Timotei să facă pentru a
înfrânge teama.

„Darul lui Dumnezeu” primit prin aşezarea mâinilor (2 Timotei 1:6) se referă,
probabil, la Duhul Sfânt. Expresia a „[înflăcăra]” din versetul 6 înseamnă a
reaprinde sau a reactiva. Pavel l-a sfătuit pe Timotei să reaprindă darul Duhului
Sfânt sau să-L invite pe Duhul Sfânt să fie cu el.

Potrivit celor relatate în 2 Timotei 1:7, ce binecuvântări putem primi dacă avem
Spiritul cu noi?
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Pavel s-a referit la frica lumească, care provoacă anxietate, nesiguranţă şi alarmare şi
diferă de ceea ce scripturile numesc „frica de Domnul” (Proverbele 9:10). A-ţi fi
teamă de Domnul înseamnă „a simţi reverenţă şi veneraţie faţă de El şi a [te]
supune poruncilor Lui” (Ghid pentru scripturi, „Teamă”, scriptures.lds.org). Frica
sau reverenţa noastră faţă de Domnul ne pot întări împotriva fricii lumeşti.

Din sfatul lui Pavel către Timotei, putem învăţa următorul principiu: pe măsură ce
căutăm cu sinceritate să avem Spiritul cu noi, putem înfrânge teama şi nu ne
mai este ruşine de mărturia noastră despre Isus Hristos.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Care sunt câteva dintre modalităţile prin care puteţi arăta că nu vă este
ruşine de mărturia voastră despre Isus Hristos?

b. Când v-a ajutat Spiritul să înfrângeţi teama lumească sau v-a dat curaj să fiţi
fermi în mărturia voastră despre Isus Hristos?

Gândiţi-vă ce puteţi face pentru a invita Spiritul să fie cu voi, astfel încât să puteţi
înfrânge teama lumească şi să nu vă mai fie ruşine de mărturia voastră despre Isus
Hristos.

Aşa cum este consemnat în 2 Timotei 1:9-18, Pavel l-a sfătuit pe Timotei să rămână
credincios doctrinei adevărate. El a depus mărturie despre puterea de salvare a lui
Isus Hristos, care face posibilă învierea, nemurirea şi viaţa veşnică.

2 Timotei 2
Pavel îl instruieşte pe Timotei să îndure greutăţile cu credinţă
Aşa cum este consemnat în 2 Timotei 2:1-9, Pavel l-a încurajat pe Timotei să se
bazeze pe Evanghelie şi să îndure greutăţile cum ar face-o un ostaş bun. Pavel a
spus, de asemenea, că a avut multe încercări deoarece era un ucenic al lui Hristos.

Citiţi 2 Timotei 2:10-12 şi aflaţi ce a spus Pavel despre motivul pentru care a îndurat
aceste suferinţe, Expresia „cei aleşi” (versetul 10) se referă la membrii credincioşi ai
Bisericii (vezi D&L 29:7), iar cuvântul răbdăm din versetul 12 se referă la faptul de a
îndura şi a rămâne consecvenţi.

Din aceste versete putem învăţa următorul pricipiu: pe măsură ce îndurăm
greutăţile şi rămânem credincioşi Domnului, ne putem ajuta pe noi înşine şi
îi putem ajuta pe alţii să obţină salvarea prin intermediul lui Isus Hristos.

Cum îi putem ajuta pe alţii să obţină salvarea prin Isus Hristos dacă îndurăm cu mai
multă credinţă încercările noastre? ____________________

În 2 Timotei 2:13-19, Pavel l-a sfătuit pe Timotei să le amintească sfinţilor să evite
conflictele şi să se „depărteze de fărădelege” (versetul 19). Puteţi marca ultima
propoziţie din 2 Timotei 2:19.
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Pentru a-l ajuta pe Timotei să înţeleagă cât de important era ca sfinţii să se
pocăiască, Pavel a folosit diferitele tipuri de vase sau recipiente drept metafore
pentru membrii gospodăriei sau Bisericii lui Isus Hristos.

Citiţi 2 Timotei 2:20 şi aflaţi ce fel de vase sunt într-o „casă mare”. Expresia „pentru
o întrebuinţare de cinste, iar altele, pentru o întrebuinţare de ocară” sugerează
faptul că unii membri ai Bisericii erau demni şi erau dedicaţi îndeplinirii scopurilor
nobile, în timp ce alţii nu făceau acest lucru.

Citiţi 2 Timotei 2:21 şi aflaţi cum devine cineva un „vas… folositor stăpânului”.
Expresia „se curăţeşte de acestea” se referă la faptul de a deveni complet curaţi de
fărădelegi (vezi 2 Timotei 2:19).

Din metafora lui Pavel, putem învăţa următoarele: dacă ne curăţăm de fărădelegi,
putem să-L slujim pe Domnul mai bine.

Ce putem face pentru a ne curăţa de fărădelegi?

Citiţi 2 Timotei 2:22 şi aflaţi ce altceva a mai scris Pavel că putem face pentru a ne
curăţa de fărădelegi.

Vârstnicul Jeffery R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a oferit un
exemplu pentru a ne ajuta să înţelegem cum se pune în practică acest principiu în
cazul misionarilor:

„Domnul a marcat linii ale demnităţii pentru cei chemaţi să slujească alături de El
în lucrarea Sa! Niciun misionar nu poate cere altor persoane să se pocăiască de
vreun păcat sexual, de folosirea unui limbaj vulgar sau de vizionarea de materiale
pornografice, dacă el însuşi nu s-a pocăit tocmai pentru aceleaşi lucruri. Nu puteţi
reuşi! Spiritul nu va fi cu voi şi cuvintele vă vor sta în gât când veţi dori să le
rostiţi. Nu puteţi merge pe «căi nepermise» [1 Nefi 8:28], aşa cum le-a denumit

Lehi, apoi, să vă aşteptaţi să-i îndrumaţi pe alţii pe calea «strâmtă şi îngustă» [2 Nefi 31:18] – nu
este posibil.

Dar această provocare are o soluţie pentru dumneavoastră la fel cum are una pentru acel
simpatizant la care veţi merge. Oricine aţi fi şi orice aţi fi făcut, puteţi fi iertaţi. Fiecare dintre
voi… poate lăsa în urmă orice păcat care vă face să vă chinuiţi. Este miracolul iertării, este
miracolul ispăşirii Domnului Isus Hristos. Însă, nu puteţi face acest lucru fără un angajament activ
faţă de Evanghelie, şi nu puteţi face acest lucru fără pocăinţă, acolo unde este cazul. Vă cer… să
fiţi activi şi curaţi. Dacă este necesar, vă rog să deveniţi activi şi să deveniţi curaţi” („Suntem
înrolaţi”, Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 45).
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Gândiţi-vă de ce este esenţial să fii curat de păcat atunci când proclami Evanghelia.
Gândiţi-vă la orice păcat de care trebuie să vă pocăiţi, pentru a-I sluji Domnului
mai bine. Amintiţi-vă că episcopul sau preşedintele vostru de ramură poate să vă
ajute foarte mult pe măsură ce vă străduiţi să deveniţi curaţi şi puri.

2 Timotei 3
Pavel descrie vremurile grele din ultimele zile
V-a fost vreodată teamă că voi sau copiii pe care îi veţi avea nu veţi putea rezista
relelor lumii în zilele noastre?

Apostolul Pavel l-a învăţat pe Timotei cum să înfrângă pericolele din lume. Citiţi 2
Timotei 3:1-5 şi căutaţi unele dintre pericolele despre care Pavel a spus că noi şi
Timotei aveam să le înfruntăm sau să le vedem în vieţile noastre. Puteţi folosi
notele de subsol pentru a putea înţelege unele cuvinte mai dificile.

Gândiţi-vă la un moment recent în care aţi observat aceste tipuri de
comportamente periculoase.

În 2 Timotei 3:6-13, Pavel a continuat să descrie aceste pericole şi a profeţit că, în
ultimele zile, aveau să se înrăutăţească.

Observaţi, în 2 Timotei 3:7, faptul că Pavel i-a menţionat pe cei „care învaţă
întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului”. Care
sunt câteva dintre filosofiile sau ideile populare din ziua de azi care sunt contrare
adevărului pe care Dumnezeu l-a revelat prin profeţii Săi? ____________________

După ce a descris aceste pericole, Pavel l-a sfătuit pe Timotei – şi, de asemenea, pe
noi – despre cum putem înfrânge aceste pericole spirituale.

Citiţi 2 Timotei 3:14-17 şi căutaţi sfatul lui Pavel. (Aveţi în vedere că 2 Timotei
3:15-17 este un fragment care conţine o scriptură de bază. Îl puteţi marca într-un
mod distinct pentru a putea să-l găsiţi în viitor.)

Gândiţi-vă ce înseamnă „să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti
deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat” (2 Timotei 3:14).

Din aceste versete, putem învăţa următoarele două principii: Dacă vom continua
să trăim potrivit adevărurilor pe care le-am învăţat din surse de încredere şi
din scripturi, vom putea birui pericolele spirituale din ultimele zile. Pe
măsură ce studiem din scripturi, putem învăţa doctrine şi putem fi corectaţi şi
instruiţi, lucruri care ne vor ajuta să ne îndreptăm spre perfecţiune.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre un moment în
care scripturile v-au ajutat în unul sau mai multe dintre

următoarele moduri:

a. să înţelegeţi o doctrină a Evangheliei;

b. oferind o mustrare sau corectare referitor la ceva ce aveaţi în minte, alegerile
voastre sau comportamentul vostru care nu erau bune;

c. oferind răspuns la o rugăciune sau instrucţiuni cu privire la rezolvarea unei
probleme.
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Scriptură de bază – 2 Timotei 3:15-17
3. Făceţi-vă timp pentru a memora 2 Timotei 3:16-17. Apoi, scrieţi, în

jurnalul pentru studiul scripturilor, următoarele: Am memorat
2 Timotei 3:16-17. Gândiţi-vă cum puteţi studia din scripturi în această
săptămână într-un mod care va invita promisiunile din aceste versete în viaţa
voastră.

2 Timotei 4
Pavel declară că a dus o luptă bună şi îi oferă lui Timotei responsabilitatea de a
predica în continuare
Cel mai probabil, 2 Timotei a fost ultima scrisoare redactată de apostolul Pavel
înainte să moară. Citiţi 2 Timotei 4:1-5 şi căutaţi două lucruri: (2) sfatul lui Pavel
către Timotei şi (2) profeţia lui Pavel despre viitorul Bisericii creştine din vechime.
Folosiţi notele de subsol pentru a vă ajuta să înţelegeţi ce citiţi. Expresia „stăruie
asupra lui la timp şi ne la timp” din versetul 2 înseamnă să te grăbeşti să faci
lucrarea Domnului şi să-i mustri sau să-i corectezi pe cei care nu fac acest lucru
(vezi Joseph Smith Translation, 2 Timothy 4:2).

Scrieţi, în tabelul de mai jos, ce aflaţi.

Sfatul lui Pavel
către Timotei

Profeţia lui Pavel despre Biserica creştină
din vechime

De ce credeţi că Pavel l-a încurajat pe Timotei să continue să propovăduiască şi să
slujească oamenilor deşi ştia că mulţi aveau să se îndepărteze de la adevăr?

Citiţi 2 Timotei 4:6-8 şi aflaţi ce a scris Pavel despre propriile eforturi de a răspândi
Evanghelia.

Observaţi că metaforele lui Pavel referitoare la ducerea unei lupte bune şi
terminarea alergării descriu faptul că şi-a îndeplinit cu credinţă misiunea. Potrivit
celor relatate în versetul 8, ce ştia Pavel că îl aşteaptă după moarte?

Din aceste versete, putem învăţa următorul principiu: Dacă suntem credincioşi în
tot ceea ce ne cere Domnul, vom primi o cunună de neprihănire. O „[cunună
a] neprihănirii” include faptul de a deveni precum Tatăl Ceresc.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, enumeraţi câteva dintre
cerinţele pe care le-a oferit Domnul tinerilor din Biserică pentru a-i

ajuta să se asemene mai mult Tatălui lor din Cer. (Dacă aveţi nevoie de ajutor,
folosiţi broşura Pentru întărirea tineretului.) Apoi, scrieţi răspunsurile la
următoarele întrebări:

a. De ce ar putea renunţa unii tineri la a fi credincioşi în privinţa unora dintre
aceste cerinţe?
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b. Pe cine cunoaşteţi care, precum Pavel, este un bun exemplu de persoană care
a rămas credinciosă chiar şi când a întâmpinat dificultăţi? Ce lucru făcut de
ei exemplifică acest principiu?

Aşa cum este consemnat în 2 Timotei 4:9-22, Pavel şi-a încheiat scrisoarea spunând
că, deşi se simţea uneori singur în lucrarea sa, el ştia că Domnul era cu el şi îl
întărea.

Amintiţi-vă să rămâneţi credincioşi în privinţa lucrurilor pe care Domnul le cere de
la voi. Puteţi scrie despre orice impresie sau îndrumare de la Tatăl Ceresc pe care aţi
avut-o în timpul acestei lecţii. Puteţi să vă stabiliţi un obiectiv pentru a acţiona
potrivit impresiilor voastre.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la Tit
De ce studiem această carte?
Scrisoarea lui Pavel către Tit, precum scrisoarea sa către Timotei, conţine sfaturi
eterne de la apostolul Pavel pentru un conducător local al Bisericii. Pavel a scris că
„nădejdea vieţii veşnice” a fost promisă mai întâi de Dumnezeu în viaţa
premuritoare, „mai înainte de veşnicii” (Tit 1:2). El a propovăduit că sfinţii trebuie
să privească înainte către „fericita… nădejde” în exaltare şi către a Doua Venire (Tit
2:13). Pavel i-a scris lui Tit despre „spălarea naşterii din nou” şi despre „înnoirea
făcută de Duhul Sfânt” (Tit 3:5), referindu-se la rânduiala botezului şi la efectul
purificator al primirii darului Duhului Sfânt, ambele pregătindu-ne „să ne facem, în
nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice” (Tit 3:7). Studiind sfaturile inspirate ale lui
Pavel către Tit, vă veţi putea mări credinţa că doctrinele şi rânduielile Evangheliei
aduc nădejdea de a obţine viaţa veşnică.

Cine a scris această carte?
Cartea Tit a fost scrisă de Pavel (vezi Tit 1:1).

Când şi unde a fost scrisă?
Cel mai probabil, Pavel a scris Epistola către Tit după ce a scris 1 Timotei şi înainte
de a redacta 2 Timotei, în jurul anilor 64-65 d.H. (vezi Ghid pentru scripturi,
„Epistolele lui Pavel”, scriptures.lds.org). Pavel a scris Epistola către Tit după prima
sa încarcerare la Roma. El nu a indicat locul în care se afla când a scris această
epistolă.

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Această epistolă a fost scrisă de Pavel către Tit, pe care Pavel l-a numit „adevăratul
meu copil în credinţa noastră” (Tit 1:4). Tit era grec (vezi Galateni 2:3) şi fusese
convertit la Evanghelie chiar de către Pavel (vezi Bible Dictionary, „Titus”). După
convertirea sa, Tit a lucrat împreună cu Pavel pentru a răspândi Evanghelia şi a
organiza Biserica (vezi Bible Dictionary, „Titus”). El a ajutat la strângerea de donaţii
pentru săracii din Ierusalim (vezi 2 Corinteni 8:6, 16-23) şi l-a însoţit pe apostolul
Pavel la consiliul din Ierusalim (vezi Galateni 2:1). Pavel i-a încredinţat lui Tit să
ducă în Corint prima sa epistolă către sfinţii de acolo (vezi 2 Corinteni 7:5-15). El
i-a scris lui Tit pentru a-l întări în însărcinarea sa de a conduce şi a se îngriji, în
pofida opoziţiei, de ramura Bisericii din Creta (vezi Tit 1:5, 10-11; 2:15; 3:10).

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Această scrisoare este una dintre epistolele pastorale (către un pastor sau un
conducător în Biserică), împreună cu 1 şi 2 Timotei (vezi Bible Dictionary, „Pauline
Epistles”). Epistola către Tit oferă cele mai vechi dovezi că Biserica fusese
întemeiată în insula greacă Creta, din Marea Mediteraneană (vezi Tit 1:5). Tit avea
responsabilitatea de a chema noi episcopi care să conducă episcopiile de pe insulă.
Pavel a enumerat câteva dintre cerinţele spirituale pentru chemarea de episcop (vezi
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Tit 1:6-9). În plus, el a oferit sfaturi specifice bărbaţilor, femeilor şi slujitorilor cu
privire la comportamentul adecvat sfinţilor (vezi Tit 2:2-10).

Rezumat
Tit 1. Pavel îl instruieşte pe Tit să rânduiască conducători ai Bisericii şi enumeră
câteva cerinţe pentru chemarea de episcop. El îl instruieşte pe Tit să corecteze
ereziile şi să-i mustre pe învăţătorii mincinoşi care „se laudă că [Îl] cunosc pe
Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc” (Tit 1:16).

Tit 2. Pavel îl încurajează pe Tit să-i instruiască pe membrii mai în vârstă ai Bisericii
să fie exemple pentru sfinţii mai tineri. De asemenea, îl roagă pe Tit să îi înveţe pe
slujitori să fie supuşi stăpânilor lor. Pavel explică cum trebuie să trăiască ucenicii
care se pregătesc pentru întoarcerea Domnului. El descrie mântuirea posibilă prin
intermediul lui Isus Hristos.

Tit 3. Pavel propovăduieşte că membrii Bisericii trebuie să fie cetăţeni buni şi
ucenici neprihăniţi ai lui Isus Hristos. Prin botez, putem obţine viaţă veşnică prin
harul Domnului.

TIT
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UNITATEA 27: ZIUA 2

Tit
Introducere
În această epistolă, apostolul Pavel l-a încurajat pe Tit, un misionar care slujea
atunci în Creta, să folosească doctrina adevărată pentru a-i învăţa şi a-i corecta pe
alţii. De asemenea, Pavel l-a sfătuit pe Tit să-i înveţe pe sfinţi să fie exemple de
neprihănire, să aibă speranţă în mântuire prin ispăşirea lui Isus Hristos şi să
continue să facă fapte bune.

Tit 1
Pavel îl îndeamnă pe Tit să folosească doctrina adevărată pentru a-i învăţa şi a-i
corecta pe sfinţi şi pe alţii din Creta
Localizaţi insula Creta în Hărţi şi fotografii din Biblie, harta nr. 13, „Călătoriile
misionare ale apostolului Pavel”. Spre sfârşitul vieţii sale, Pavel a redactat o
scrisoare către Tit, care slujea în calitate de conducător al Bisericii în Creta. Tit
fusese convertit cu ajutorul lui Pavel cu câţiva ani înainte şi, după botezul său,
slujise alături de Pavel în cadrul mai multor însărcinări. În epistola sa, Pavel l-a
încurajat pe Tit şi i-a oferit sfaturi cu privire la chemarea sa.

Aşa cum este consemnat în Tit 1:1-6, , Pavel a depus mărturie despre speranţa sa de
a avea viaţă veşnică, lucru pe care Dumnezeu l-a promis înainte de începerea lumii
(vezi Tit 1:2). El a explicat că l-a trimis pe Tit pentru a pune în ordine Biserica în
Creta şi a chema bărbaţi care să slujească în calitate de episcopi.

Citiţi Tit 1:7-8 şi căutaţi însuşirile pe care trebuie să le aibă un episcop şi cele pe
care trebuie să le evite. Puteţi marca sau nota lucrurile pe care le aflaţi.

În Tit 1:7, expresia „câştig mârşav” se referă la bani obţinuţi prin metode necinstite
sau nedrepte.

De ce credeţi că este necesar ca un episcop să aibă sau să evite însuşirile
menţionate de Pavel? ____________________

Citiţi Tit 1:9 şi găsiţi o altă însuşire pe care ar trebui s-o aibă un episcop. Expresia
„învăţătura sănătoasă” se referă la doctrina adevărată.

În Tit 1:9, învăţăm că este important ca episcopii să se ţină de cuvântul lui
Dumnezeu, pentru a putea folosi doctrina adevărată să-i încurajeze pe alţii să
trăiască potrivit Evangheliei şi „să înfrunte pe potrivnici”. O persoană potrivnică
este o persoană care critică sau neagă o idee (în acest caz, veridicitatea Evangheliei).
Potrivnicii pot fi atât persoane care sunt membre, cât şi persoane care nu sunt
membre ale Bisericii.

Din învăţăturile lui Pavel, putem învăţa următorul principiu despre episcopi: pe
măsură ce ne ţinem de cuvântul lui Dumnezeu, vom putea folosi doctrina
adevărată să-i încurajăm pe alţii să trăiască potrivit Evangheliei lui Isus
Hristos şi să-i dezminţim pe cei care i se opun.
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Gândiţi-vă ce a spus preşedintele Boyd K. Packer, din Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, despre puterea pe care o are doctrina adevărată de a ajuta
oamenii să trăiască potrivit Evangheliei lui Isus Hristos:

„Doctrina adevărată, bine înţeleasă, schimbă atitudini şi comportamente.

Studiul doctrinelor Evangheliei va îmbunătăţi comportamentul mai repede decât
ar putea studiul comportamentului să îmbunătăţească acel comportament
Interesul deosebit faţă de comportamentul nedemn poate duce la un
comportament nedemn. De aceea accentuăm cu tărie studiul doctrinelor
Evangheliei” (“Little Children”, Ensign, nov. 1986, p. 17).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Ce puteţi face pentru a vă pregăti să predaţi doctrina adevărată, astfel încât
să-i încurajaţi pe alţii să trăiască potrivit Evangheliei? (Vezi D&L 11:21.)

b. Care sunt câteva exemple din scripturi de momente în care cineva a predat
doctrina adevărată unei persoane care avea îndoieli sau o atitudine ostilă
faţă de Biserică sau doctrina ei? (Includeţi cel puţin un exemplu în care
cineva s-a pocăit deoarece i-a fost propovăduită doctrina adevărată.)

Gândiţi-vă la un moment în care faptul că aţi învăţat doctrina adevărată, v-a ajutat
pe voi sau o persoană pe care o cunoaşteţi, să aveţi curajul sau convingerea de a trăi
mai mult conform Evangheliei lui Isus Hristos.

Deşi doctrina adevărată ne poate ajuta să-i încurajăm pe alţii să trăiască potrivit
Evangheliei şi să răspundem, având credinţă şi mărturie puternică, celor care se
opun Bisericii, aceste lucruri nu vor conduce neapărat o persoană la acceptarea
doctrinei lui Isus Hristos. Deoarece toate persoanele au libertatea de a alege, ele pot
alege să accepte sau să respingă doctrina adevărată.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi următoarele lucruri:

a. Enumeraţi cel puţin trei fragmentele care conţin o scriptură de bază pe care
le-aţi studiat acest an şi care ar putea fi utile pentru a-i încuraja pe alţii să
trăiască potrivit Evangheliei. Explicaţi cum ar putea fi util fiecare fragment.

b. Enumeraţi cel puţin trei fragmentele care conţin o scriptură de bază şi care
ar putea fi folosite pentru a răspunde cuiva care se opune învăţăturilor sau
practicilor Bisericii. Explicaţi cum ar putea fi folosit fiecare fragment pentru a
propovădui doctrina adevărată şi a înfrunta opoziţia lor.

Continuaţi să vă însuşiţi fragmente cheie care conţin scripturi de bază, pentru a fi
pregătiţi să predaţi altora doctrina adevărată.

Aşa cum este consemnat în Tit 1:10-16, Pavel l-a învăţat pe Tit că sfinţii din Creta
aveau nevoie să se bazeze pe doctrina adevărată deoarece erau mulţi înşelători şi
învăţători mincinoşi printre ei. El l-a sfătuit pe Tit să-i mustre pe învăţătorii
mincinoşi pentru ca aceştia să nu mai greşească şi să „fie sănătoşi în credinţă” (Tit
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1:13). De asemenea, Pavel a explicat că oamenii dovedesc că sunt aproape de
Dumnezeu prin faptele lor.

Tit 2
Pavel îl sfătuieşte pe Tit să-i înveţe pe sfinţii din Creta să trăiască potrivit doctrinei
adevărate
Citiţi Tit 2:1 şi aflaţi ce altceva l-a mai instruit apostolul Pavel pe Tit să facă în
privinţa doctrinei adevărate.

Citiţi Tit 2:3-5 şi aflaţi sfaturile pe care Pavel le-a oferit despre cum ar trebui să
trăiască femeile mai în vârstă şi ce ar trebui să le înveţe pe cele mai tinere. Apoi,
citiţi Tit 2:2, 6-8 şi aflaţi sfaturile pe care Pavel le-a oferit despre cum ar trebui să
trăiască bărbaţii mai în vârstă şi cei mai tineri. În versetul 2, termenul treaz se referă
la a fi calm sau serios, iar cumpătat înseamnă a avea autocontrol. În versetul 7, a da
dovadă de vrednicie înseamnă a fi demn şi cuviincios. Expresia „dă-te pe tine însuţi
pildă de fapte bune în toate privinţele” din Tit 2:7 înseamnă a fi un exemplu bun în
ceea ce priveşte faptul de a trăi conform Evangheliei. Puteţi marca sau nota sfaturile
lui Pavel care pot fi puse în practică în viaţa voastră.

Din învăţăturile lui Pavel către Tit putem învăţa următorul adevăr: cei care Îl
urmează pe Isus Hristos trebuie să fie exemple bune pentru alţii.

3. Gândiţi-vă la un membru mai în vârstă din episcopia sau ramura
voastră care a fost un exemplu bun în ceea ce priveşte faptul de a

trăi conform Evangheliei şi a fi devotat ei. În jurnalul pentru studiul scripturilor,
explicaţi cum v-a ajutat exemplul acestei persoane.

Alegeţi una dintre trăsăturile enumerate în Tit 2:2-8 şi stabiliţi-vă un obiectiv
pentru a dezvolta mai bine acea trăsătură în viaţa voastră, astfel încât exemplul
vostru bun să-i binecuvânteze pe alţii.

În Tit 2:9-10, este consemnat faptul că Pavel l-a sfătuit pe Tit să-i înveţe pe membrii
Bisericii care erau slujitori să fie cinstiţi şi să nu fie ostili stăpânilor lor. Fiind oneşti
şi amabili, aceşti membri ai Bisericii aveau să Îl cinstească pe Domnul oferind un
exemplu bun pentru angajatorii lor.

Citiţi Tit 2:11-15 şi aflaţi ce face Evanghelia pentru sfinţi şi ce a făcut Hristos pentru
noi toţi. Puteţi marca cuvintele sau expresiile care arată ce îi inspiră Evanghelia pe
oameni să aştepte. ((delete this segment))

Având în vedere învăţăturile lui Pavel din Tit 2:14, învăţăm că Isus Hristos S-a dat
pe Sine pentru noi, să ne poată mântui şi curăţa. Expresia „un norod care să fie
al Lui” din versetul 14 se referă la oamenii preţioşi ai Domnului, pe care El i-a
răscumpărat sau mântuit (vezi 1 Petru 1:18-19; 2:9) şi care au încheiat un legământ
că vor ţine poruncile Sale (vezi Exodul 19:5-6).

Tit 3
Pavel îi spune lui Tit ce trebuie să facă sfinţii din Creta după ce sunt botezaţi
Aşa cum este consemnat în Tit 3:1-2, Pavel l-a sfătuit pe Tit să-i înveţe pe sfinţii din
Creta să respecte legile ţării şi să fie un exemplu bun prin blândeţea lor şi faptul de
a nu-i vorbi pe alţii de rău. Citiţi Tit 3:3-8 şi aflaţi ce a spus Pavel despre cum s-a
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schimbat el, cum s-au schimbat membrii Bisericii din Creta şi cum s-au schimbat
toţi sfinţii datorită Evangheliei lui Isus Hristos.

Observaţi în Tit 3:3 cum a spus Pavel că era el şi cum erau alţi membri ai Bisericii
înainte de a învăţa despre Evanghelia lui Isus Hristos. Puteţi marca în Tit 3:4-6 ce
i-a schimbat pe oameni. În Tit 3:5, expresia „spălarea naşterii din nou” se referă la
faptul de a fi botezaţi.

Gândiţi-vă cum v-aţi schimbat datorită Evangheliei lui Isus Hristos.

4. Observaţi în Tit 3:8 că Pavel i-a sfătuit pe sfinţi „să caute să fie cei
dintâi în fapte bune”. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi

despre faptele bune pe care le faceţi şi cele pe care veţi continua să le faceţi
pentru a demonstra credinţa voastră în Dumnezeu.

Aşa cum este consemnat în Tit 3:9-15, Pavel i-a sfătuit pe sfinţi să evite să-i înfrunte
pe cei necredincioşi sau să se certe cu ei. De asemenea, el i-a spus lui Tit că avea să
trimită un alt conducător al Bisericii pentru a vizita Creta.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temei pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la Filimon
De ce studiem această carte?
Epistola către Filimon conţine un sfat personal de la apostolul Pavel cu privire la o
problemă pe care Filimon o avea cu robul său Onisim. Pe măsură ce studiaţi această
epistolă, puteţi învăţa că, atunci când oamenii se alătură Bisericii lui Isus Hristos, ei
devin fraţi şi surori în Evanghelie (vezi Filimon 1:16). De asemenea, puteţi ajunge
să înţelegeţi importanţa datoriei pe care o au ucenicii lui Isus Hristos de a avea milă
faţă de alţii şi de a-i ierta (vezi Filimon 1:16-17).

Cine a scris această carte?
Pavel a scris Epistola către Filimon (vezi Filimon 1:1).

Când şi unde a fost scrisă?
Epistola către Filimon a fost pregătită de Pavel în timpul primei încarcerări a
apostolului în Roma, în jurul anilor 60-62 d.H. (vezi Filimon 1:1, 9; Ghid pentru
scripturi, „Epistolele lui Pavel”, scriptures.lds.org).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
„Această epistolă este o scrisoare personală despre Onisim, un rob care furase de la
stăpânul său, Filimon, şi fugise la Roma” (Bible Dictionary, „Pauline Epistles”).
Filimon era probabil un convertit grec şi locuitor al oraşului Colose (vezi Coloseni
4:9). El permitea ca o congregaţie a Bisericii să se întrunească în casa sa (vezi
Filimon 1:2, 5). După ce a fugit, Onisim s-a alăturat Bisericii şi a devenit „un frate
preaiubit… în Domnul” (Filimon 1:16; vezi Filimon 1:10-12).

Pavel i-a scris lui Filimon pentru a-l încuraja să-l primească înapoi pe Onisim ca pe
un frate în Evanghelie, fără pedepsele aspre pe care le primeau de obicei sclavii care
fugeau (vezi Filimon 1:17). Pavel chiar s-a oferit să plătească pentru orice pagubă
financiară pe care Onisim i-ar fi putut-o cauza lui Filimon (vezi Filimon 1:18-19).

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Filimon este cea mai scurtă şi, poate, cea mai personală epistolă a lui Pavel. Este o
scrisoare adresată unei singure persoane şi de aceea nu include multe aspecte
doctrinare. Totuşi, cererea lui Pavel ca Filimon să se împace cu robul său Onisim
ilustrează modul în care doctrinele Evangheliei pot fi puse în aplicare în viaţa de zi
cu zi – în acest caz, arătând că relaţia noastră cu Isus Hristos ne ajută să avem relaţii
de familie cu toţi ceilalţi ucenici ai lui Hristos şi subliniind importanţa milei şi a
iertării.

Rezumat
Filimon 1. Pavel îl felicită pe Filimon pentru dragostea pe care a arătat-o sfinţilor.
El explică faptul că robul lui Filimon care a fugit, Onisim, s-a convertit la
Evanghelie. Pavel îl roagă pe Filimon să-l primească înapoi pe Onisim ca pe un
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frate în Domnul. El se oferă să-i plătească lui Filimon pentru orice pagubă
financiară pe care Onisim i-a cauzat-o.

FIL IMON

566



UNITATEA 27: ZIUA 3

Filimon
Introducere
În această epistolă, apostolul Pavel l-a lăudat pe Filimon pentru credinţa şi
dragostea sa faţă de Salvator şi faţă de ceilalţi membri ai Bisericii. El l-a sfătuit pe
Filimon să-l primească înapoi ca pe un frate în Evanghelie pe sclavul său, Onisim,
care fugise.

Filimon
Pavel îl sfătuieşte pe Filimon să-l primească înapoi ca pe un frate în Evanghelie pe
sclavul său, Onisim, care fugise

1. În calitate de membri ai Bisericii, noi întâlnim, deseori, oameni noi.
Imaginaţi-vă că o persoană nouă se alătură episcopiei sau ramurii

voastre. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre încercările sociale
pe care le-ar putea avea cineva care se alătură Bisericii sau care se mută într-o
episcopie sau ramură nouă. Dacă v-aţi alăturat Bisericii sau v-aţi mutat într-o
episcopie sau ramură nouă în ultimii ani, descrieţi orice încercare socială pe care
aţi avut-o.

Gândiţi-vă la următoarele întrebări: Cum vă comportaţi cu membrii noi din
episcopia sau ramura voastră? Cum vă comportaţi cu membrii Bisericii care sunt
diferiţi, au interese diferite sau aparţin altor grupuri sociale decât ale voastre?

Pe măsură ce studiaţi epistola lui Pavel către Filimon, căutaţi un adevăr care vă
poate îndruma în înteracţiunile voastre cu ceilalţi membri ai Bisericii.

În timpul primei sale încarcerări la Roma, când era sub arest la domiciliu, Pavel i-a
scris lui Filimon, care era probabil un convertit grec din Biserică. Aşa cum este
consemnat în Filimon 1:1-3, Pavel şi-a început epistola salutându-l pe Filimon şi pe
alţii, inclusiv congregaţia care se întrunea în casa lui Filimon.

Citiţi Filimon 1:4-7 şi aflaţi de ce l-a lăudat Pavel pe Filimon. În acest context,
cuvântul părtăşie se referă la participare sau înfrăţire şi expresia „să se arate prin
fapte” înseamnă a deveni activ sau a avea efect.

Când Pavel a spus că „inimile sfinţilor [fuseseră] înviorate” (Filimon 1:7), el s-a
referit la faptul că inimile lor s-au bucurat datorită lui Filimon.

Principalul motiv pentru care Pavel i-a scris lui Filimon a fost acela de a discuta
despre o problemă între Filimon şi robul sau sclavul său, Onisim. Onisim fugise şi,
este posibil, să fi furat ceva de la Filimon (vezi Filimon 1:18). Sclavia nu era
considerată rea în cadrul culturii iudeo-creştine din perioada Noului Testament şi
era susţinută de legea romană. Pedepsele pentru sclavii care fugeau includeau
bătaia cruntă, marcarea pe frunte sau chiar moartea. După ce a fugit, Onisim l-a
întâlnit pe apostolul Pavel.

Citiţi Filimon 1:8-12 şi aflaţi ce l-a implorat sau rugat, cu sinceritate, Pavel pe
Filimon să facă. În versetul 8, cuvântul slobozenie înseamnă libertate.
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Dacă aţi fi fost în locul lui Filimon, la ce v-aţi fi putut gândi sau ce aţi fi simţit dacă
aţi fi auzit cererea lui Pavel?

Observaţi expresia „pe care l-am născut în lanţurile mele” (Filimon 1:10). Unul
dintre sensurile verbului a naşte este de a da viaţă cuiva. Când Pavel era în
închisoare, el îl ajutase pe Onisim să înceapă o nouă viaţă în calitate de ucenic al lui
Isus Hristos.

Aşa cum este consemnat în Filimon 1:13-14, Pavel ar fi dorit să-l ţină pe Onisim cu
el ca acesta să-l poată ajuta, dar nu dorea ca Onisim să facă acest lucru fără
consimţământul lui Filimon.

Citiţi Filimon 1:15-16 şi aflaţi cum l-a încurajat Pavel pe Filimon să privească relaţia
sa cu noul convertit Onisim. Puteţi marca sau nota ceea ce aflaţi.

În ce mod ar fi putut fi dificil pentru Filimon să-l vadă pe Onisim ca pe un „frate
preaiubit” (Filimon 1:16)?

Din versetul 16, putem învăţa următorul adevăr: toţi suntem fraţi şi surori în
Evanghelie.

Toţi suntem copii de spirit ai Tatălui Ceresc (vezi Evrei 12:9) şi, astfel, noi toţi
suntem fraţi şi surori. În plus, prin intermediul rânduielii botezului şi confirmării,
prin exercitarea în mod constant a credinţei în Isus Hristos şi pocăinţă consecventă,
cu toţii ne naştem din nou spiritual. În acest fel, devenim fii şi fiice ale lui Isus
Hristos (vezi Mosia 5:7) şi, astfel, fraţi şi surori în familia Sa de legământ. Indiferent
de sexul, cultura, vârsta, mediul sau statutul nostru social, noi devenim egali în
împărăţia lui Dumnezeu.

Pe măsură ce veţi citi următoarea declaraţie a preşedintelui Spencer W. Kimball,
căutaţi moduri în care adevărul potrivit căruia toţi suntem fraţi şi surori în
Evanghelie poate influenţa modul în care ne comportăm unii faţă de alţii, în special
faţă de membrii noi ai Bisericii:

„Am fost întotdeauna înălţat spiritual când am citit scurta epistolă a lui Pavel
către Filimon; aceasta ne învaţă un principiu şi o atitudine cu privire la frăţia din
cadrul Evangheliei …

Este o mare inspiraţie şi bucurie să vedem acelaşi spirit în acţiune, în întreaga
Biserică, să vedem sfinţii acceptându-i, ajutând-i şi rugându-se pentru cei care
intră, zi de zi, în împărăţia Domnului nostru. Continuaţi să vă oferiţi prietenia unii

altora – şi celor mulţi care se vor alătura Bisericii. Uraţi-le bun venit, iubiţi-i şi fiţi prietenii lor.

Din păcate, au fost uneori incidente în care unii dintre noi nu au făcut acest lucru, relatări cu
privire la persoane care i-au respins pe cei pe care Domnul i-a acceptat pentru a fi botezaţi. Dacă
Domnului «nu [I-a fost] ruşine să-i numească fraţi» (Evrei 2:11), haideţi… să-i primim pe fraţii şi
pe surorile noastre printre cei care ne sunt prieteni şi să le oferim grija şi dragostea noastră”
(„Always a Convert Church: Some Lessons to Learn and Apply This Year”, Ensign, sept.
1975, p. 4).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:
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a. De ce credeţi că este important să înţelegem că suntem fraţi şi surori în
Evanghelie?

b. Când aţi văzut pe cineva că se comportă cu alţii precum cu nişte fraţi şi
surori în Evanghelie? Ce rezultate bune au apărut datorită unei asemenea
bunătăţi şi iubiri?

3. Scrieţi o scrisoare pentru cineva din episcopia sau ramura voastră
care are nevoie să simtă că este iubit şi acceptat. Puteţi complimenta

această persoană pentru darurile şi contribuţiile ei şi puteţi să vă exprimaţi grija
ca un frate sau o soră în Evanghelie. După ce redactaţi scrisoarea, consemnaţi
un rezumat al acesteia în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Pentru a vă pregăti să identificaţi un alt adevăr pe care Pavel l-a ilustrat în epistola
sa către Filimon, gândiţi-vă la un moment în care cineva v-a jignit sau v-a greşit.

Citiţi Filimon 1:17 şi aflaţi ce l-a sfătuit Pavel pe Filimon să facă pentru Onisim,
sclavul lui Filimon care fugise.

Pavel îl ruga pe Filimon să-l primească cu bine înapoi în gospodăria sa pe Onisim,
fără pedepsele aspre pe care le primeau de obicei sclavii care fugeau . Aşa cum este
ilustrat în instrucţiunile lui Pavel către Filimon, învăţăm că ucenicii lui Isus
Hristos au milă faţă de alţii şi sunt iertători.

De ce poate fi, uneori, dificil să avem milă faţă de alţii şi să fim iertători?

Observaţi că, având milă faţă de cei care ne-au greşit şi iertându-i, nu înseamnă
neapărat că le permitem să evite consecinţele faptelor lor, nici nu înseamnă
restaurarea imediată a încrederii noastre în ei. În schimb, înseamnă că arătăm
compasiune faţă de alţii şi renunţăm la orice fel de resentiment, mânie sau durere
pe care le-am putea simţi. Când este potrivit, le putem permite celor care ne-au
greşit să recapete încrederea noastră.

Citiţi Filimon 1:18-21 şi aflaţi ce s-a oferit Pavel să facă pentru Onisim.

Aşa cum Pavel a intervenit pentru Onisim, Isus Hristos va interveni pentru noi şi va
pleda cauza noastră înaintea Tatălui Ceresc (vezi D&L 45:3-5). De asemenea, Isus
Hristos a plătit datoria spirituală cauzată de păcatele noastre.

În ce mod ne poate ajuta faptul de a ne aminti ce a făcut Isus Hristos pentru noi să
avem milă faţă de alţii şi să-i iertăm?

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la una sau mai
multe dintre seturile următoare de întrebări (asiguraţi-vă că nu

scrieţi nimic prea personal sau particular):

a. Când a fost nevoie să aveţi milă şi să iertaţi pe cineva, aşa cum i s-a
întâmplat lui Filimon? Cum aţi putut avea milă faţă de acea persoană şi s-o
iertaţi? În ce mod aţi fost binecuvântaţi datorită acestui lucru?

b. Când aţi fost precum Onisim, sperând să primiţi mila şi iertarea cuiva? Cum
aţi căutat să primiţi mila şi iertarea acelei persoane? În ce mod aţi fost
binecuvântaţi făcând acest lucru?

c. Când aţi fost, precum Pavel, un mijlocitor între cineva care căuta iertare şi
persoana care avea nevoie să ofere iertare şi să aibă milă? Cum aţi putut
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ajuta persoana care a greşit să primească iertare şi persoana căreia i s-a
greşit să ierte?

Gândiţi-vă ce puteţi face pentru a avea milă faţă de alţii şi a-i ierta. Pe măsură ce
căutaţi să-i includeţi, acceptaţi şi iertaţi pe alţii, Domnul vă va ajuta în eforturile
voastre.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la Evrei
De ce studiem această carte?
Epistola lui Pavel către Evrei depune mărturie despre măreţia lui Isus Hristos. El
este mai presus de îngeri şi are un nume care excelează şi o chemare mai mare.
Îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu, dar Isus Hristos este Fiul Său. Această carte ne
învaţă, de asemenea, că Isus este mai mare decât Moise şi că slujirea Sa a adus un
legământ nou superior vechiului legământ de sub legea lui Moise. În calitate de
Mare Înalt Preot al Preoţiei lui Melhisedec, preoţia Sa este mai mare decât cea a
înalţilor preoţi de sub legea lui Moise.

Deşi scripturile sunt pline de referinţe la sacrificiul ispăşitor al lui Hristos, învierea şi
înălţarea Sa la cer, Epistola către Evrei subliniază munca neîntreruptă a
Mântuitorului în viaţa tuturor celor care se îndreaptă către El cu supunere şi
credinţă. Studierea Epistolei către Evrei vă poate ajuta să înţelegeţi mai bine
doctrina ispăşirii şi vă poate inspira să trăiţi având credinţă în Tatăl Ceresc şi Isus
Hristos.

Cine a scris această carte?
Majoritatea sfinţilor din zilele din urmă consideră că Pavel este autorul Epistolei
către Evrei (vezi Ghid pentru scripturi, „Epistolele lui Pavel”). Totuşi, există anumite
persoane care pun la îndoială faptul că Pavel a scris această epistolă, deoarece stilul
şi limbajul ei diferă de cele din celelalte epistole ale lui. Se acceptă faptul că şi în
cazul în care scriitorul nu ar fi Pavel, ideile sunt ale sale, deoarece doctrinele din
Epistola către Evrei sunt în acord cu cele care se găsesc în celelalte epistole ale lui.
Profetul Joseph Smith a atribuit afirmaţii din Epistola către Evrei apostolului Pavel
(vezi Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith (2007), p. 110]. Datorită
obiectivelor acestui manual, noi îl acceptăm pe Pavel drept autorul Epistolei
către Evrei.

Când şi unde a fost scrisă?
Nu ştim unde a fost scrisă epistola lui Pavel către Evrei. De asemenea, nu ştim exact
când a fost scrisă. Totuşi, majoritatea oamenilor presupun că a fost scrisă în jurul
anilor 60-62 d.H., cam în acelaşi timp în care Pavel a scris epistolele către filipeni,
coloseni, efeseni şi Filimon (vezi Ghid pentru scripturi, „Epistolele lui Pavel”,
scriptures.lds.org).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Pavel a scris Epistola către Evrei pentru a-i încuraja pe membrii iudei ai Bisericii
să-şi păstreze credinţa în Isus Hristos şi să nu se întoarcă la vechile lor obiceiuri
(vezi Evrei 10:32-38). Aflându-se sub presiune din cauza mai multor suferinţe pe
care le îndurau, mulţi dintre aceşti creştini iudei se pare că părăseau Biserica şi se
întorceau la preaslăvirea iudaică relativ sigură din sinagogă (vezi Evrei 10:25,
38-39). Pavel a dorit să le arate acestor creştini iudei că însăşi legea lui Moise indica
faptul că Isus Hristos şi ispăşirea Sa reprezintă adevărata sursă a salvării.
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Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Epistola către Evrei nu este în mod strict o epistolă, ci, mai degrabă, o cuvântare
mai lungă care face referire, în mod repetat, la obiceiurile şi scripturile poporului lui
Israel. Este cea mai lungă cuvântare din scripturi despre motivul şi modul în care
Isus Hristos este superior tuturor lucrurilor.

Epistola către Evrei ne învaţă că Isus Hristos este mai presus de lege, deoarece El
este Cel care a dat legea. Epistola către Evrei ne învaţă, de asemenea, că profeţii
primesc putere prin intermediul credinţei în El, că El a fost măreţul Înalt Preot în
numele Căruia erau îndeplinite jertfele din vremea Vechiului Testament, că El este
mai măreţ decât îngerii şi că, prin sacrificiul Său ispăşitor, noi putem primi iertarea
păcatelor noastre.

Epistola către Evrei este unul dintre puţinele locuri din Biblie în care putem citi
despre profetul Melhisedec (vezi Evrei 7:1-4) şi despre preoţia numită după el (vezi
Evrei 5:5-6, 10; 6:20; 7:11-17). Epistola către Evrei ne învaţă că Preoţia lui
Melhisedec este mai mare decât Preoţia aaronică şi ne arată că salvarea nu se
găseşte în legea lui Moise sau în rânduielile administrate de preoţii leviţi, ci în Isus
Hristos şi în rânduielile Preoţiei lui Melhisedec (vezi Evrei 7:5-28). Evrei 11:1-12:4
ne oferă un discurs memorabil despre credinţă şi ne învaţă modul în care oamenii
pot avea încredere în Isus Hristos (vezi Ghid pentru scripturi, „Epistolele lui
Pavel”.)

Rezumat
Evrei 1-6. Isus Hristos este întipărirea Fiinţei Tatălui. El este mai măreţ decât îngerii
şi toţi profeţii care L-au precedat, inclusiv Moise. Iudeii din vechime, care au fost
scoşi din Egipt, nu au putut să intre în odihna Domnului, deoarece şi-au împietrit
inimile împotriva lui Isus Hristos şi a slujitorului Său, Moise. În calitate de Mare
Înalt Preot, Isus este superior tuturor înalţilor preoţi mozaici. Prin suferinţa Sa,
Hristos a devenit perfect. Putem să intrăm în odihna Domnului şi „să mergem spre
cele desăvârşite” prin intermediul doctrinelor şi rânduielilor Evangheliei (Evrei 6:1).

Evrei 7-13. Preoţia lui Melhisedec administrează Evanghelia şi este mai mare decât
Preoţia aaronică. Tabernacolul şi rânduielile mozaice au prefigurat slujirea lui
Hristos. Isus Hristos a împlinit legea lui Moise prin vărsarea sângelui Său, prin
intermediul căruia noi putem obţine salvarea şi iertarea păcatelor noastre. Prin
credinţă, profeţii şi alţi bărbaţi şi alte femei au înfăptuit lucruri neprihănite şi
miracole.

EVREI

572



UNITATEA 27: ZIUA 4

Evrei 1-4
Introducere
Apostolul Pavel i-a învăţat pe sfinţii evrei sau creştinii iudei despre adevărata natură
a lui Isus Hristos. El i-a învăţat, de asemenea, despre ispăşirea lui Isus Hristos şi
despre unele dintre binecuvântările datorate ispăşirii. Pavel a împărtăşit experienţa
iudeilor din vechime care au rătăcit în pustiu pentru a-i învăţa pe sfinţi ce trebuie să
facă pentru a intra în odihna Domnului.

Evrei 1
Pavel propovăduieşte despre natura lui Isus Hristos
Citiţi scenariile de mai jos.

• O tânără fată a obosit să fie numită mereu fata „bună”, deoarece nu participă
împreună cu prietenii ei la unele dintre activităţile acestora. Ea se gândeşte să
nu-şi mai respecte întru totul standardele pentru a putea face parte din
acest grup.

• Un tânăr băiat care slujeşte în misiune cu timp deplin îşi dă seama că munca
misionară este mai dificilă decât a anticipat şi se gândeşte să se întoarcă acasă.

Ce au în comun aceste scenarii? Care sunt unele dintre motivele care îi pot
determina pe oameni să se gândească să renunţe la eforturile lor de a face ceea ce
ştiu că este drept?

Apostolul Pavel a scris Epistola către Evrei într-o perioadă în care unii convertiţi
iudei (sau evrei) nu participau la adunările Bisericii din cauza persecuţiei sau a altor
forme de presiune. Ei se întorceau la familiara preaslăvire tradiţională iudaică şi,
drept urmare, relativ sigură, care nu includea faptul de a crede în Isus Hristos (vezi
Evrei 10:25, 38-39). Pavel a scris această epistolă pentru a-i încuraja pe aceşti
membri ai Bisericii să rămână credincioşi lui Isus Hristos.

Pe măsură ce studiaţi Epistola către Evrei, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta să
rămâneţi credincioşi lui Hristos atunci când simţiţi că ar fi mai uşor să renunţaţi.

Citiţi Evrei 1:1-3, 10 şi căutaţi doctrine despre Isus Hristos pe care Pavel le-a
propovăduit sfinţilor iudei.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi doctrinele despre Isus
Hristos pe care le găsiţi în Evrei 1:1-3, 10. De exemplu, din versetele

2 şi 10 puteţi identifica următoarea doctrină: Isus Hristos a creat cerurile şi
pământul. Pe măsură ce veţi studia, veţi descoperi că aceste versete ne învaţă
alte câteva doctrine importante despre Salvator.

Identificarea doctrinelor şi principiilor
Scripturile conţin mult mai multe doctrine şi principii decât cele care sunt identificate în cadrul
acestui manual pentru seminar. Pe măsură ce studiaţi scripturile pe cont propriu, exersaţi
identificarea lor căutând alte adevăruri pe care le puteţi pune în practică în viaţa voastră. Evrei
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1:1-3, 10 ne oferă o ocazie ideală de a exersa identificarea doctrinelor despre Domnul Isus
Hristos.

Observaţi expresia „întipărirea Fiinţei Lui” în Evrei 1:3. Această expresie denotă
faptul că Isus Hristos arată precum Tatăl Ceresc şi împărtăşeşte caracterul Său divin.
Expresia „ţine toate lucrurile [prin] Cuvântul puterii Lui” din acelaşi verset
înseamnă că Isus Hristos este atotputernic.

Gândiţi-vă care dintre adevărurile pe care le-aţi identificat în Evrei 1:1-3, 10 v-ar fi
de ajutor dacă aţi fi ispitiţi să nu mai faceţi voia Domnului.

O temă care se regăseşte des în Evrei este superioritatea lui Isus Hristos. De
exemplu, în Evrei 1:4-14, Pavel a arătat că Isus Hristos este mai presus decât îngerii.
În capitolele următoare, el a continuat să arate perfecţiunea şi superioritatea lui
Hristos.

De ce ar putea faptul de a şti că Isus Hristos este mai presus decât toate lucrurile să
ajute pe cineva care întâmpină dificultăţi în a rămâne credincios Lui?
____________________

Pe măsură ce studiaţi restul Epistolei lui Pavel către Evrei, continuaţi să căutaţi
această temă.

Evrei 2
Pavel ne învaţă că Isus Hristos este Căpetenia mântuirii noastre
Gândiţi-vă cum aţi alege un căpitan sau un conducător pentru diferite echipe sau
grupuri din care faceţi parte (de exemplu, echipe sportive, de dezbatere, de teatru
sau cluburi şcolare). Ce competenţe căutaţi atunci când alegeţi un căpitan sau un
conducător?

În Evrei 2, apostolul Pavel le-a explicat convertiţilor iudei mai multe lucruri despre
natura şi identitatea lui Isus Hristos pentru a-i ajuta să înţeleagă de ce ar trebui să
continue să-L urmeze. Citiţi Evrei 2:10 şi aflaţi ce fel de Căpetenie a spus Pavel că
este Isus Hristos.

Din acest verset învăţăm că Isus Hristos este Căpetenia mântuirii noastre.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: În ce moduri este Isus Hristos Căpetenia mântuirii

noastre?

Citiţi Evrei 2:8-9, 14-18 şi găsiţi expresiile care descriu de ce are Salvatorul
competenţele necesare pentru a fi Căpetenia mântuirii noastre. Puteţi marca
lucrurile pe care le găsiţi.

În Evrei 2:9, învăţăturile lui Pavel privind faptul că Isus Hristos „a fost făcut pentru
puţină vreme mai jos decât îngerii” se referă la coborârea de bunăvoie a
Salvatorului de pe tronul Său din viaţa premuritoare pentru a trece prin viaţa
muritoare, prin suferinţele Sale şi moarte, prin intermediul cărora El „a coborât sub
toate lucrurile” (D&L 88:6). Expresia „părtaşi sângelui şi cărnii”, din Evrei 2:14,
înseamnă că suntem muritori. Expresia „ca să facă ispăşire pentru păcatele
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norodului”, din Evrei 2:17, înseamnă că Hristos a putut să ispăşească pentru
păcatele noastre.

Potrivit celor relatate în versetul 9, ce a făcut Isus pentru toţi oamenii? Potrivit celor
relatate în versetul 14, pe cine a biruit El prin ispăşirea Sa?

Subliniaţi că Pavel s-a referit la Salvator drept Căpetenia mântuirii noastre şi L-a
numit „un mare preot milos” (Evrei 2:17). Pavel l-a asemănat pe Isus Hristos cu un
înalt preot iudeu, deoarece înaltul preot era văzut ca un mijlocitor între oameni şi
Dumnezeu.

Potrivit celor relatate în Evrei 2:18, de ce poate Salvatorul să ne ajute (sau să ne
aline)? ____________________

Citiţi Evrei 4:14-16 şi aflaţi mai multe informaţii pe care Pavel le-a oferit despre
modul în care Salvatorul este un înalt preot milos şi credincios.

Din Evrei 2:17-18 şi 4:14-16, putem identifica următorul adevăr: Deoarece Isus
Hristos a suferit şi a fost ispitit în toate lucrurile, El ne înţelege în mod
perfect şi ne poate ajuta în momentele de încercare. (Vezi, de asemenea, Alma
7:11-13.)

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi sentimentele voastre
despre modul în care adevărurile din Evrei 2 vă pot ajuta să fiţi

încrezători în decizia voastră de a-L urma pe Isus Hristos în calitate de
conducător al vostru.

Evrei 3-4
Pavel ne învaţă cum să intrăm în odihna Domnului
Ce vă face să vă simţiţi uneori îngrijoraţi sau neliniştiţi? Gândiţi-vă cum puteţi găsi
pace şi odihnă de la acestea sau de la alte lucruri care vă provoacă nelinişte şi
anxietate.

În vremea lui Pavel, sfinţii iudei erau persecutaţi, deoarece trăiau potrivit
Evangheliei lui Isus Hristos. Potrivit celor consemnate în Evrei 3-4, Pavel a făcut
referire la o întâmplare din Vechiul Testament pentru a-i învăţa pe sfinţi cum să
găsească odihnă în această viaţă şi în următoarea.

În vechime, după ce au fost eliberaţi din Egipt, copiii lui Israel L-au mâniat pe
Domnul din cauza nesupunerii lor. Drept urmare, nu li s-a permis să intre în
odihna Domnului (vezi Numeri 14; Iacov 1:7-8; Alma 12:33-37; 13:6, 12-13, 28-29).

Puteţi marca expresia „odihna Mea”, în Evrei 3:11.

Citiţi Doctrină şi legăminte 84:24 şi aflaţi ce ne învaţă acest verset despre odihna
Domnului.

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat: „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 ceea ce
îi priveşte pe muritori, înseamnă faptul de a dobândi o cunoaştere perfectă a
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divinităţii măreţei lucrări din zilele din urmă… Odihna Domnului, în eternitate, înseamnă să
moşteneşti viaţa eternă, să dobândeşti plenitudinea slavei Domnului” (Mormon Doctrine, a doua
ediţie [1966], p. 633).

Citiţi Evrei 4:1 şi aflaţi în legătură cu ce era Pavel îngrijorat că unii membri ai
Bisericii nu vor reuşi să facă.

Scrieţi, pe tablă, următoarele versete: Evrei 3:7-8, 12-15, 18-19; 4:2-3, 6-7, 11. Citiţi,
de asemenea, Evrei 4:3 din Traducerea Bibliei de Joseph Smith (în Ghid pentru
scripturi). Pe măsură ce citiţi aceste versete, căutaţi ce a propovăduit Pavel în mod
repetat despre modul în care putem intra în odihna Domnului.

Observaţi expresia „nu vă împietriţi inimile” (Evrei 3:8, 15; 4:7). Această expresie se
referă la faptul că nu trebuie să ne închidem inima şi să respingem adevărul şi
inspiraţia; trebuie să avem inima deschisă, dornică şi supusă lui Dumnezeu şi
poruncilor Sale.

Din învăţăturile lui Pavel învăţăm că, dacă rămânem credincioşi Salvatorului şi
nu ne împietrim inimile, vom intra în odihna Domnului.

În ce moduri ne ajută să rămânem credincioşi Domnului faptul de a alege să
credem în Salvator şi de a avea inima deschisă faţă de scopul şi planul lui
Dumnezeu? Gândiţi-vă la cineva pe care îl cunoaşteţi şi care este un bun exemplu
în ceea ce priveşte acest principiu. Ce face, în mod concret, acest om pentru a
rămâne credincios?

4. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi ce veţi face
pentru a rămâne credincioşi lui Isus Hristos şi pentru a avea inima

deschisă faţă de El.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Evrei 1-4 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 28: ZIUA 1

Evrei 5-6
Introducere
Apostolul Pavel a propovăduit că cei care primesc preoţia trebuie să fie chemaţi de
Dumnezeu şi că Isus Hristos a fost „numit de Dumnezeu [să fie] Mare Preot după
rânduiala lui Melhisedec” (Evrei 5:10). Pavel i-a încurajat pe membrii Bisericii să fie
sârguincioşi, credincioşi, răbdători şi să aibă speranţa că vor avea parte de
promisiunile lui Dumnezeu.

Studiază zilnic din scripturi
Studiul personal zilnic din scripturi vă poate ajuta să învăţaţi Evanghelia, să vă dezvoltaţi
mărturia şi să auziţi glasul Domnului. Preşedintele Harold B. Lee a spus: „Dacă nu citim zilnic din
scripturi, mărturiile noastre slăbesc, iar spiritualitatea noastră nu devine mai profundă”
(Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee [2000], p. 66). În timp ce continuaţi să
studiaţi Noul Testament, veţi fi binecuvântaţi pentru că citiţi zilnic din scripturi.

Evrei 5
Pavel propovăduieşte că cei care primesc preoţia trebuie să fie chemaţi de Dumnezeu
Imaginaţi-vă că o persoană pe care o cunoaşteţi scrie titlul Doctor pe o bucată de
hârtie şi o lipeşte pe tricoul său. Chiar dacă această persoană ar purta o etichetă
care arată titlul corespunzător, aţi fi îngrijoraţi dacă ar încerca să vă opereze după ce
aţi avut un accident? Aţi fi îngrijoraţi dacă ar purta o etichetă pe care este scris titlul
Ofiţer de poliţie şi ar încerca să vă dea o amendă pentru că aţi făcut ceva greşit?

De ce aţi fi reticenţi să aveţi încredere ca această persoană să facă sarcinile indicate
de titlurile pe care şi le-a atribuit?

În pofida faptul că poartă o etichetă cu titlul corespunzător, această persoană nu ar
avea autoritatea şi abilitatea de a îndeplini acele sarcini. Tot aşa cum societatea a
stabilit moduri de a obţine autoritatea de a putea îndeplini anumite responsabilităţi,
tot aşa Dumnezeu a stabilit moduri de a obţine autoritatea de a îndeplini anumite
responsabilităţi în Biserica Sa. Pe măsură ce studiaţi Evrei 5, căutaţi modelul pe care
Dumnezeu l-a stabilit pentru a obţine autoritatea Sa.

Apostolul Pavel L-a descris pe Salvator ca fiind „Mare Preot însemnat” (Evrei 4:14).
Citiţi Evrei 5:1-3 şi aflaţi ce a propovăduit Pavel despre rolul înaltului preot în
rândul israeliţilor potrivit legii lui Moise.

„Potrivit legii lui Moise, oficiantul care prezida în Preoţia aaronică se numea înalt preot. Oficiul
era ereditar şi se transmitea primului născut din familia lui Aaron, Aaron însuşi fiind primul înalt
preot din ordinul aaronic. Înaltul preot slujea de obicei tot restul vieţii sale, dar acest oficiu a fost,
în cele din urmă, controlat de oameni ticăloşi. Înalţii preoţi erau aleşi în mod necorespunzător şi
demişi după bunul plac al lui Irod şi al romanilor. Între anii 37 î.H. şi 68 d.H., oficiul a fost deţinut
de 28 de bărbaţi diferiţi” (Bible Dictionary, „High priest”).
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Citiţi Evrei 5:4 şi aflaţi cum trebuia ales înaltul preot.

Pentru a înţelege cum a fost Aaron „chemat de Dumnezeu” (Evrei 5:4), citiţi Exodul
28:1, ce conţine consemnări ale unei interacţiuni care s-a petrecut între Dumnezeu
şi Moise pe Muntele Sinai.

Gândiţi-vă de ce este important că Domnul i-a revelat lui Moise chemarea lui
Aaron şi nu chiar lui Aaron sau altcuiva. Moise era profetul şi, drept urmare, era
autorizat să primească astfel de revelaţii şi să guverneze modul în care era folosită
preoţia pe pământ.

Din instrucţiunile lui Pavel din Evrei 5:4, învăţăm că cei care sunt rânduiţi la
preoţie trebuie să fie chemaţi de Dumnezeu prin revelaţie dată slujitorilor Săi
autorizaţi. În cadrul Bisericii de astăzi, conducătorii autorizaţi ai preoţiei trebuie să
intervieveze fiecare bărbat care ar putea fi rânduit şi să caute îndrumarea Duhului
Sfânt pentru a afla dacă acel candidat este pregătit şi demn să fie rânduit la preoţie.

Care este legătura dintre acest adevăr şi procesul de a chema oameni să slujească în
anumite funcţii în Biserică?

Citiţi Articolele de credinţă 1:5 şi aflaţi modul în care adevărul identificat în Evrei
5:4 şi faptul de a fi „chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron” se regăsesc în ceea ce
a scris profetul Joseph Smith. Observaţi că profeţie se referă la revelaţie.

Potrivit celui de-al cincilea articol de credinţă, pe lângă faptul de a fi „chemat de
Dumnezeu prin profeţie”, ce trebuie să se mai întâmple ca cineva să fie autorizat
„să [predice] Evanghelia şi [să administreze] rânduielile acesteia”?

Atât Vechiul, cât şi Noul Testament
consemnează că profeţii, deţinătorii
preoţiei şi învăţătorii Evangheliei şi-au
primit chemările prin aşezarea mâinilor
de către un deţinător autorizat al
preoţiei (vezi Numeri 27:18-23; Faptele
apostolilor 6:5-6; 13:2-3; 1 Timotei
4:14).

1. În jurnalul pentru
studiul scripturilor,

răspundeţi la una dintre întrebările
următoare sau la ambele:

a. În ce mod procesul de a da oamenilor chemări în Biserică astăzi reflectă
modelul care a fost stabilit în scripturi?

b. De ce este important să ştim că autoritatea preoţiei poate fi primită numai în
acest mod?

Citiţi Evrei 5:5-6 şi aflaţi cui i-a dat Salvatorului autoritatea Sa?

Potrivit celor relatate în aceste versete, Tatăl Ceresc I-a dat preoţia Fiului Său, Isus
Hristos. El trebuia să fie „preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec” (Evrei 5:6).
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Fiind un oficiu în cadrul Preoţiei lui Melhisedec, oficiul de înalt preot „se aplică lui Isus Hristos ca
marele Înalt Preot. Adam şi toţi patriarhii au fost, de asemenea, înalţi preoţi. Astăzi, trei înalţi
preoţi conducători alcătuiesc Preşedinţia Bisericii şi conduc peste toţi ceilalţi deţinători ai preoţiei
şi membri ai Bisericii. În plus, bărbaţii demni sunt rânduiţi înalţi preoţi, aşa cum se cuvine, în
întreaga Biserică astăzi” (Ghid pentru scripturi, „Înalt Preot”, scriptures.lds.org).

Citiţi Evrei 5:7-10 şi marcaţi, în versetul 9, ce a devenit Isus Hristos. Versetele 7-8 se
referă la Melhisedec, un profet şi rege care a trăit în vremea lui Avraam.

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat că aceste versete „se aplică atât lui Melhisedec, cât şi lui Hristos,
deoarece Melhisedec a fost un simbol al lui Hristos, iar slujirea acestui profet a
exemplificat-o şi a prefigurat-o pe cea a Domnului nostru într-un mod
asemănător slujirii înfăptuite de Moise” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 volume [1965-1973], 3:157).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: În ce mod este Isus Hristos „urzitorul unei mântuiri

veşnice” (Evrei 5:9) pentru toţi cei care se supun Lui?

Potrivit celor consemnate în Evrei 5:11-14, Pavel şi-a exprimat dorinţa de a
propovădui mai multe lucruri despre acest subiect, dar a spus că oamenilor le
lipsesc înţelegerea şi maturitatea spirituală de a înţelege învăţături mai dificile.

Evrei 6
Sfinţii sunt încurajaţi să fie sârguincioşi, credincioşi, răbdători şi să aibă speranţa că
vor avea parte de promisiunile lui Dumnezeu
Dumnezeu a promis copiilor Săi binecuvântări precum pace, fericire, iertare,
răspunsuri la rugăciuni, binecuvântările incluse în binecuvântarea patriarhală,
înviere şi viaţă eternă. Unele dintre aceste binecuvântări depind de alegerile
noastre.

Care este una dintre binecuvântările promise pe care sunteţi nerăbdători să o
primiţi?

Potrivit celor consemnate în Evrei 6, Pavel i-a încurajat pe sfinţi să nu renunţe la
faptul de a se strădui să primească binecuvântările promise ale Domnului. Pe
măsură ce citiţi acest capitol, căutaţi adevăruri care vă vor ajuta să primiţi
binecuvântările pe care Dumnezeu le-a promis.

Citiţi Evrei 6:1-3 şi aflaţi către ce i-a învăţat Pavel pe sfinţi că trebuie să se îndrepte.
Observaţi că, în Evrei 6:1 din Traducerea lui Joseph Smith (din Ghid pentru
scripturi), se spune: „De aceea, nelăsând principiile doctrinei lui Hristos” (caractere
cursive adăugate). În Evrei 6:3 din Traducerea Bibliei de Joseph Smith (din Ghid
pentru scripturi) citim: „ Şi vom merge la perfecţiune dacă îngăduie Dumnezeu”.

A fi perfect înseamnă a fi matur sau complet din punct de vedere spiritual (vezi
Ghid pentru scripturi, „Perfect”, scriptures.lds.org). În Evrei 6:1-2, citim că primele
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principii şi rânduieli ale Evangheliei reprezintă temelia pe care trebuie să construim
pe măsură ce lucrăm pentru a deveni perfecţi sau maturi din punct de vedere
spiritual.

Potrivit celor consemnate în Evrei 6:4-8, Pavel i-a descris pe fiii pierzaniei – cei care
au o cunoaştere completă şi perfectă că Isus este Hristosul şi care, apoi, se
îndepărtează de acest adevăr şi devin duşmani ai lui Dumnezeu. Pavel a făcut o
deosebire între aceştia şi sfinţii cărora li se adresa în această epistolă, care lucrau în
numele lui Hristos (vezi Evrei 6:9-10).

Citiţi Evrei 6:11-15 şi aflaţi ce i-a încurajat Pavel pe sfinţi să facă pe măsură ce
lucrau pentru a moşteni binecuvântările promise de Dumnezeu. Poate fi util de
ştiut că expresia „arate aceeaşi râvnă, ca să păstreze până la sfârşit o deplină
nădejde”, din versetul 11, se referă la a fi sârguincios până ce vom primi
binecuvântările promise de Dumnezeu.

Pavel l-a descris pe Avraam ca fiind un exemplu de persoană sârguincioasă,
credincioasă şi răbdătoare atunci când a căutat să dobândească binecuvântările
promise de Dumnezeu. Avraam avea 75 de ani când Dumnezeu i-a promis urmaşi,
iar, apoi, el a aşteptat 25 de ani cu multă credinţă ca această promisiune să fie
împlinită prin naşterea lui Isaac. Din instrucţiunile lui Pavel, învăţăm că, având
sârguinţă până la sfârşit, credinţă în Isus Hristos şi răbdare, putem moşteni
binecuvântările promise de Dumnezeu.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce credeţi că sârguinţa, credinţa în Isus Hristos şi răbdarea sunt
importante pe măsură ce căutăm să primim binecuvântările promise de
Dumnezeu?

b. Când aţi primit o binecuvântare promisă datorită sârguinţei, credinţei în Isus
Hristos şi răbdării?

Potrivit celor consemnate în Evrei 6:16-18, Pavel ne-a învăţat că Dumnezeu Îşi va
ţine promisiunile şi că El nu minte niciodată. Drept urmare, putem să avem nădejde
în promisiunile Sale şi putem fi siguri de împlinirea lor.

Citiţi Evrei 6:19-20 şi aflaţi în ce mod este influenţată viaţa noastră de nădejdea în
promisiunile lui Dumnezeu.

Un adevăr pe care îl putem identifica în Evrei 6:19 este că nădejdea noastră în
promisiunile lui Dumnezeu este o ancoră spirituală pentru sufletul nostru.
Speranţa (nădejdea) este „aşteptarea încrezătoare şi dorinţa vie pentru
binecuvântările promise celor drepţi” (Ghid pentru scripturi, „Speranţă”,
scriptures.lds.org).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, desenaţi o ancoră. Gândiţi-vă
ce face o ancoră pentru o corabie. Scrieţi despre modul în care

nădejdea voastră în promisiunile lui Dumnezeu a fost o ancoră spirituală
pentru voi.
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Gândiţi-vă cum puteţi să dezvoltaţi mai multă sârguinţă, credinţă, răbdare şi
nădejde. Puteţi să consemnaţi, în jurnalul vostru personal, impresiile pe care le
primiţi.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Evrei 5-6 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 28: ZIUA 2

Evrei 7-10
Introducere
Apostolul Pavel a propovăduit că Isus Hristos este Mijlocitorul „[noului legământ]
cu casa lui Israel” (Evrei 8:8). El a explicat că sacrificiul Salvatorului a fost superior
sacrificiilor pe care înalţii preoţi le-au făcut potrivit legii lui Moise. El a explicat, de
asemenea, că rânduielile mozaice îi îndreptau pe oameni către Salvator şi
ispăşirea Sa.

Evrei 7-8
Pavel a propovăduit că Isus Hristos este Mijlocitorul noului legământ
În spaţiul prevăzut, identificaţi obiectul
sau vietatea care produce fiecare umbră.

De ce puteţi să identificaţi obiectele sau
vietatea ţinând cont de umbra lor?

Vechiul Testament consemnează multe
ceremonii şi rânduieli care erau semne
şi simboluri reprezentându-L pe
Salvator şi ispăşirea Sa. Deoarece Pavel
ştia că iudeii creştini sau evreii
cunoşteau aceste ceremonii şi rânduieli, el a făcut referire la ele în epistola sa pe
măsură ce i-a învăţat pe aceşti sfinţi despre Isus Hristos.

Simbolurile în scripturi
În Bible Dictionary din versiunea în limba engleză a Bibliei SZU citim: „Scripturile sunt bogate în
simboluri şi expresii metaforice. Ceremoniile şi rânduielile sunt simbolice în modul în care sunt
înfăptuite şi toate depun mărturie despre Isus Hristos… Ceremonia cortului simboliza lucrurile
eterne (Evrei 8-10), precum şi toată legea lui Moise, care conţinea semne şi simboluri
reprezentându-L pe Hristos” („Symbolism”). Faptul de a înţelege aceste semne şi simboluri vă
poate ajuta să înţelegeţi mai bine şi să iubiţi mai mult Evanghelia lui Isus Hristos.

Toate scripturile conţin tipuri, semne, simboluri şi similitudini cu privire la Isus
Hristos. Explicaţi că tipurile, semnele, simbolurile şi similitudinile sunt o
reprezentare a unor realităţi mai măreţe. Multe dintre aceste reprezentări redau
imaginea unor oameni, obiecte sau evocă evenimente şi circumstanţe.

Legea lui Moise era menită să fie un semn şi un simbol al lui Isus Hristos sau un
simbol care să-i îndrepte pe israeliţi către Isus Hristos şi sacrificiul Său ispăşitor
(vezi 2 Nefi 11:4; Iacov 4:4-5). Apostolul Pavel a explicat cum mai multe aspecte ale
legii au făcut acest lucru. El dorea să-i ajute pe sfinţii iudei să rămână credincioşi lui
Isus Hristos în loc să se întoarcă să urmeze legea lui Moise, aşa cum făceau unii
dintre ei.

În Evrei 2:17, citim că Pavel s-a referit la Isus Hristos ca fiind „un mare preot milos”.
Din vremea lui Moise până în vremea lui Isus Hristos, înalt preot a fost oficiul care
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Moise l-a rânduit pe Aaron ca înalt preot în
Preoţia aaronică.

prezidează al Preoţiei aaronice, care este uneori numită Preoţia levitică, făcând
referire la autoritatea Preoţiei aaronice deţinută de membrii tribului lui Levi (vezi
Bible Dictionary din versiunea în limba engleză a Bibliei SZU, „Aaronic
Priesthood”).

Citiţi Evrei 7:1-4 şi aflaţi ce a
propovăduit Pavel despre Melhisedec.
De asemenea, citiţi Evrei 7:3 din
Traducerea Bibliei de Joseph Smith (în
Ghid pentru scripturi) pentru a înţelege
mai bine ce a propovăduit Pavel în
versetul 3.

Melhisedec a fost „un mare înalt preot,
profet şi conducător care a trăit în jurul
anului 2000 î.H.. El se numea regele
Salemului (Ierusalim), rege al păcii şi
«preot al Dumnezeului Celui Preaînalt»
[Evrei 7:1]” (Ghid pentru scripturi,
„Melhisedec”; vezi, de asemenea, Genesa 14:25-40 din Traducerea Bibliei de Joseph
Smith [în Ghid pentru scripturi]). Pavel a înţeles măreţia lui Melhisedec şi l-a dat
exemplu ca fiind un semn şi un simbol reprezentându-L pe Isus Hristos.

În Evrei 7:15-17, Pavel a citat o profeţie din Vechiul Testament despre venirea unui
preot „după rânduiala lui Melhisedec” (Evrei 7:17; vezi, de asemenea, Psalmii
110:4). Pavel a propovăduit că Isus Hristos a împlinit această profeţie.

„Unul dintre scopurile lui Pavel, în Evrei 7 ,a fost de a arată superioritatea Preoţiei lui Melhisedec
şi rânduielilor acesteia faţă de Preoţia levitică sau Preoţia aaronică şi a rânduielilor acesteia.
Dacă perfecţiunea şi exaltarea puteau fi dobândite prin intermediul Preoţiei levitice, de ce a mai
fost nevoie de trecerea la o preoţie mai mare? Pavel a propovăduit că perfecţiunea sau faptul de
a te «[asemăna] cu Fiul lui Dumnezeu» (Evrei 7:3) nu se poate face prin intermediul Preoţiei
levitice, ci prin intermediul lui Isus Hristos şi al preoţiei Sale. Isus Hristos «a ieşit din Iuda», nu din
Levi, astfel încât Pavel a propovăduit că dreptul Său privind preoţia nu ţinea cont de strămoşi, ci
de «puterea unei vieţi nepieritoare» (vezi Evrei 7:14-16). În calitate de Iehova din viaţa
premuritoare, El a creat pământul şi a guvernat evenimentele din Vechiul Testament cu aceeaşi
putere a preoţiei pe care avea să o deţină în timpul slujirii Sale în viaţa muritoare” (New
Testament Student Manual [manual al Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 480).

Citiţi Evrei 7:23-28 şi căutaţi diferenţele dintre Isus Hristos şi înalţii preoţi leviţi care
administrau rânduielile Preoţiei aaronice pentru oameni. Expresia „pune mari
preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii”, din versetul 28, înseamnă că aceştia au
slăbiciuni. De asemenea, citiţi Evrei 7:25-26 din Traducerea Bibliei de Joseph Smith
(în Ghid pentru scripturi).

În Evrei 7:25, expresia „pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei”
înseamnă că misiunea lui Isus Hristos este să intervină pentru noi pentru a ne ajuta
să ne întoarcem în prezenţa lui Dumnezeu.

UNITATEA 28:  Z IUA 2
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Cum aţi explica diferenţele dintre Isus
Hristos şi înalţii preoţi leviţi?
____________________

Citiţi Evrei 8:1-4 şi aflaţi ce sacrificiu sau
dar a oferit Isus Hristos. Observaţi că, în
Evrei 8:4 din Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, citim: „Drept urmare,
când a fost pe pământ, El a oferit viaţa
Sa drept sacrificiu pentru păcatele
oamenilor. Acum, fiecare preot care
respectă această lege trebuie să ofere
daruri sau sacrificii potrivit legii”.

Ce adevăr putem învăţa din Evrei 8:4
din Traducerea Bibliei de Joseph Smith
despre ce a făcut Isus Hristos pentru
noi? ____________________

1. Gândiţi-vă ce înseamnă
pentru voi sacrificiul ispăşitor al lui Isus Hristos şi completaţi, în

jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, una dintre afirmaţiile de mai jos.
Gândiţi-vă la un moment în care puteţi împărtăşi ceea ce aţi scris unui membru
al familiei sau unui prieten.

a. Sunt recunoscător pentru Salvatorul meu, deoarece…

b. Eu ştiu că Salvatorul mă iubeşte, deoarece…

c. Am fost binecuvântat datorită sacrificiul ispăşitor al lui Isus Hristos,
deoarece…

Un mijlocitor este o persoană care rezolvă problemele dintre două persoane sau
grupuri. Ispăşirea lui Isus Hristos împacă toţi oamenii (toţi fiind păcătoşi) cu
Dumnezeu Tatăl. Datorită sacrificiului Său, „legământul al cărui Mijlocitor este
[Isus Hristos], e mai bun” (Evrei 8:6), un legământ în care Domnul a declarat că El
„[Îşi va pune] legile [Sale] în mintea lor şi le [va] scrie în inimile lor” şi El „[va] fi
Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul [Său]” (Evrei 8:10). Acest legământ, dacă este
acceptat de oameni, îi va ajuta să ajungă să-L „[cunoască] pe Domnul” (Evrei 8:11)
şi să fie curăţaţi de „păcatele şi fărădelegile lor” (Evrei 8:12).

Evrei 9-10
Pavel explică modul în care rânduielile mozaice făceau referire la ispăşire
În Evrei 9-10, citim că apostolul Pavel a continuat să-i compare pe înalţii preoţi
leviţi cu Isus Hristos discutând despre îndatoririle pe care preoţii trebuiau să le
îndeplinească în ziua ispăşirii.
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Odată pe an, în ziua sfântă iudaică numită ziua ispăşirii (numită, de asemenea, Yom
Kippur), înaltul preot putea intra în Locul prea sfânt (numit, de asemenea, Sfânta
Sfintelor sau cel mai sfânt loc) din tabernacol şi, mai târziu, din Templul Ierusalim.
Înainte de a intra, înaltul preot sacrifica un viţel ca act de ispăşire „pentru el şi
pentru casa lui” şi, apoi, sacrifica un ţap ca act de ispăşire „pentru congregaţia lui
Israel”. El stropea sângele animalelor în anumite locuri şi pe anumite obiecte din
Locul prea sfânt reprezentând acte de ispăşire. Apoi, el „mărturisea toate păcatele
poporului lui Israel” unui alt ţap (numit ţap ispăşitor), care era dus în pustiu,
simbolizând îndepărtarea păcatelor oamenilor. După aceea îşi schimba hainele şi
„sacrifica doi berbeci ca jertfe arse pentru el şi pentru oamenii săi” (Bible Dictionary
din versiuea SZU a Bibliei în limba engleză, „Fasts”; vezi, de asemenea,
Leviticul 16).

UNITATEA 28:  Z IUA 2

585



Citiţi Evrei 9:11-12, 24, 28 şi Evrei 10:1, 4, 10-12 şi aflaţi modul în care evenimentele
din ziua ispăşirii erau semne şi simboluri ale sacrificiului ispăşitor al lui Isus Hristos.

Înalţilor preoţi li se permitea să intre în Locul prea sfânt din tabernacol o dată pe
an, în ziua ispăşirii. În ce „[Loc] prea sfânt” (Evrei 9:12) a putut să intre Salvatorul
(precum şi toată omenirea) datorită ispăşirii Sale?

Ce putea să facă sacrificiul lui Isus Hristos şi nu a putut „sângele taurilor şi al
ţapilor” (Evrei 10:4)?

Deşi sângele animalelor nu puteau să ispăşească pentru păcatele oamenilor, înalţii
preoţi leviţi făceau aceste rânduieli pentru a arăta „umbra bunurilor viitoare” (Evrei
10:1) sau pentru a arăta către ispăşirea Salvatorului.

Citiţi Evrei 10:17-20 şi aflaţi ce este posibil datorită sacrificiului Salvatorului.

Potrivit celor consemnate în Evrei 10:19, datorită sacrificiului lui Isus Hristos, putem
intra în „Locul prea sfânt” sau în prezenţa lui Dumnezeu în împărăţia celestială.
Expresia „calea cea nouă şi vie”, din Evrei 10:20, se referă la Evanghelia lui Isus
Hristos sau la planul datorită căruia putem fi iertaţi şi sfinţiţi prin intermediul
ispăşirii Lui şi, drept urmare, putem deveni demni să ne întoarcem în prezenţa lui
Dumnezeu.

Citiţi Evrei 10:22-24 şi aflaţi ce trebuie să facem pentru a intra în împărăţia
celestială. Apoi, completaţi următorul principiu: Datorită ispăşirii lui Isus
Hristos, noi putem intra în împărăţia celestială dacă ____________________.

Ce credeţi că înseamnă „să ţinem fără şovăire” (Evrei 10:23) de credinţa noastră în
Isus Hristos?

Citiţi Evrei 10:35 şi găsiţi sfatul dat de Pavel care ne poate ajuta să ne ţinem fără
şovăială de credinţa noastră în Isus Hristos. Puteţi marca ceea ce găsiţi.

Ce credeţi că înseamnă să „nu [ne părăsim] dar încrederea” (Evrei 10:35)?

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a explicat
ce înseamnă să „nu [ne părăsim] dar încrederea”: „Un sfânt din zilele din urmă
ar spune că este, cu siguranţă, greu – înainte de a te alătura Bisericii, în timp ce
încerci să te alături şi după ce te-ai alăturat. Aşa a fost mereu, ne spune Pavel,
dar nu ezitaţi. Nu vă panicaţi şi nu daţi înapoi. Nu vă pierdeţi încrederea. Nu
uitaţi ce aţi simţit odată. Nu vă pierdeţi încrederea în experienţa pe care aţi

trăit-o. Această tenacitate [fermitate] este ceea ce i-a salvat pe Moise şi pe Joseph Smith atunci
când s-au înfruntat cu duşmanul şi este ceea ce vă va salva şi pe dumneavoastră” („Cast Not
Away Therefore Your Confidence”, Ensign, mart. 2000, p. 8).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre cineva pe care-l
cunoaşteţi şi care este un exemplu bun al faptului de a ţine fără

şovăială de credinţa lui în Isus Hristos.

3. Gândiţi-vă la angajamentul vostru de a ţine fără şovăială de
credinţa voastră în Isus Hristos. În jurnalul pentru studiul

scripturilor, scrieţi ce veţi face pentru a vă ţine mai bine angajamentul şi pentru
a vă mări abilitatea de a face acest lucru.
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4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Evrei 7-10 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 28:  Z IUA 2
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UNITATEA 28: ZIUA 3

Evrei 11
Introducere
Apostolul Pavel i-a învăţat pe membrii Bisericii despre credinţă şi despre
importanţa faptului de a ne exercita credinţa în Isus Hristos. El a dat exemple de
bărbaţi şi femei neprihăniţi din Vechiul Testament care şi-au exercitat credinţa în
Hristos şi, drept urmare, au înfăptuit miracole, au îndurat greutăţi şi au primit mari
binecuvântări.

Evrei 11:1-6
Pavel i-a învăţat pe membrii Bisericii despre importanţa faptului de a ne exercita
credinţa în Isus Hristos
Citiţi următoarea relatare şi observaţi ce a făcut tânăra fată pentru a-şi exercita
credinţa:

„O tânără fată din Filipine a explicat că, într-o vară, tatăl ei a trebuit să plece
departe pentru a munci. Când îşi primea salariul, îl trimitea acasă familiei sale.
Într-o sâmbătă, membrii familiei au folosit toţi banii în afară de două bancnote în
valoare de 20 de pesos fiecare. Când tânăra fată s-a uitat la lista de lucruri de care
familia ei avea nevoie, ea a ştiut că nu vor fi suficienţi bani pentru a cumpăra toate
lucrurile şi pentru a plăti a doua zi transportul până la Biserică pentru familia ei. Ea
a întrebat-o pe mama ei ce să facă. Mama i-a spus să cumpere lucrurile şi că
Dumnezeu le va oferi o cale prin care să plătească transportul.

Tânăra fată s-a rugat să poată cumpăra lucrurile de pe listă şi să aibă suficienţi bani
pentru a plăti transportul până la Biserică a doua zi. Ea a cumpărat mai întâi
cărbune pentru ca familia ei să aibă cu ce să facă focul pentru a găti. A fost şocată
când a aflat că preţul unui sac cu cărbune s-a dublat de la cinci la zece pesos. Ştiind
că familia ei avea nevoie de cărbune pentru a găti mâncare, ea a cumpărat doi saci
de cărbune în valoare de 20 de pesos. Această tânără fată s-a rugat cu şi mai multă
ardoare pentru ca familia ei să poată să meargă la Biserică. În timp ce se ruga, a
auzit o şoaptă spunându-i: „Du-te şi cumpără lucrurile de care ai nevoie. Este în
regulă”. Ea şi-a continuat drumul la piaţă având doar 20 de pesos (adaptare după
prezentarea video „Pure and Simple Faith (Credinţă pură şi simplă)”, LDS.org).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: În ce moduri şi-a exercitat această tânără fată credinţa în

Isus Hristos?

Citiţi Evrei 11:1 şi aflaţi ce a propovăduit apostolul Pavel despre credinţă. De
asemenea, citiţi Evrei 11:1 din Traducerea Bibliei de Joseph Smith (în Ghid pentru
scripturi).

Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a folosit
Evrei 11:1, precum şi alte referinţe pentru a explica trei elemente de bază ale
credinţei:
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„Apostolul Pavel a definit credinţa drept «o încredere neclintită în lucrurile
nădăjduite [şi] o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd» (Evrei
11:1). Alma a spus despre credinţă că nu reprezintă o cunoaştere perfectă; mai
degrabă, dacă avem credinţă, putem avea «speranţă în lucruri care nu se văd,
[dar] care sunt adevărate» (Alma 32:21). În plus, din Lectures on Faith, învăţăm
că credinţa este numită «primul principiu în religia revelată şi temelia tuturor

lucrurilor neprihănite», precum şi că este «principiul acţiunii la toate fiinţele inteligente»
[Lectures on Faith (1985), p. 1].

Aceste învăţături scot în evidenţă trei elemente de bază ale credinţei: (1) credinţa ca fiind
încrederea neclintită în lucrurile nădăjduite care sunt adevărate, (2) credinţa ca fiind dovada
privind lucrurile care nu se văd şi (3) credinţa ca fiind principiul acţiunii la toate fiinţele
inteligente. Descriu aceste trei elemente ale credinţei în Salvator ca şi cum, în acelaşi timp,
înfruntăm viitorul, privim către trecut şi acţionăm în prezent.

Credinţa ca fiind o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite priveşte către viitor …

Credinţa în Hristos este în mod inseparabil legată de şi duce la speranţa în Hristos întru
mântuirea şi exaltarea noastră. Şi încrederea neclintită şi speranţa fac posibil ca noi să mergem
la marginea luminii şi să facem câţiva paşi în întuneric – aşteptând şi având încredere ca lumina
să se mute şi să ne lumineze calea [vezi Boyd K. Packer, „The Candle of the Lord”, Ensign, ian.
1983, p. 54]. Această combinaţie de încredere neclintită şi speranţă ne ajută să acţionăm în
prezent.

„Credinţa ca fiind dovada privind lucrurile care nu se văd priveşte către trecut şi confirmă
încrederea noastră în Dumnezeu şi în veridicitatea lucrurilor care nu se văd. Am păşit în întuneric
având încredere neclintită şi speranţă şi am primit dovada şi confirmarea faptului că lumina s-a
mutat şi ne-a luminat calea. Mărturia pe care o obţinem după încercarea credinţei noastre (vezi
Eter 12:6) este dovada care ne măreşte şi ne întăreşte încrederea.

Încrederea neclintită, acţiunea şi dovada se influenţează una pe cealaltă continuu” („Seek
Learning by Faith”, Ensign, sept. 2007, p. 61-63).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, faceţi următoarele însărcinări:

a. Scrieţi o scurtă explicaţie despre ce înseamnă să avem credinţă în Isus
Hristos.

b. Completaţi următoarea definiţie a credinţei oferită de apostolul Pavel în
Evrei 11:1 din Traducerea Bibliei de Joseph Smith: Credinţa este încrederea
în…, dovada… (Puteţi marca sau nota acest adevăr în Evrei 11:1.)

Gândiţi-vă la un moment în care aţi fost rugaţi să faceţi ceva ce v-a fost teamă să
faceţi sau care părea să fie peste puterile voastre. Poate că încrederea voastră a fost
întărită atunci când v-aţi aminti de ceva ce aţi făcut sau trăit în trecut. Acea
experienţă din trecut a fost dovada care v-a ajutat să înfruntaţi noua provocare cu o
încredere neclintită că veţi reuşi. În lucrurile spirituale, dovada ajutorului oferit de
Dumnezeu în trecut ne dă încredere neclintită când înfruntăm viitorul şi ne ajută să
acţionăm cu încredere şi credinţă în prezent. Vârstnicul Bednar ne-a învăţat că
încrederea neclintită, dovada şi acţiunea – aceste trei elemente ale credinţei –
conlucrează pe măsură ce înfruntăm viitorul, privim către trecut şi acţionăm în
prezent.
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3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. În ce mod este faptul de a ne exercita credinţa în Isus Hristos diferit de
simplul fapt de a crede în El?

b. În ce mod ilustrează relatarea despre tânăra fată filipineză cele trei elemente
ale credinţei descrise de vârstnicul Bednar?

c. Descrieţi un moment în care v-aţi exercitat credinţa în Domnul.

Citiţi Evrei 11:2-5 şi căutaţi exemplele pe care Pavel le-a folosit pentru a ilustra ce se
poate întâmpla când oamenii îşi exercită credinţa în Isus Hristos. Expresia „cei din
vechime au căpătat o bună mărturie”, din versetul 2, înseamnă că vârstnicii au
primit mărturie.

Citiţi Evrei 11:6 şi aflaţi ce a propovăduit Pavel despre credinţă.

Un principiu pe care îl învăţăm din Evrei 11:6 este că, pentru a-L mulţumim pe
Dumnezeu, trebuie să ne exercităm credinţa venind la El, crezând în El şi
fiind convinşi că El îi răsplăteşte pe cei care Îl caută cu sârguinţă. Puteţi marca
sau nota acest principiu în versetul 6.

Citiţi restul relatării despre tânăra fată din Filipine şi aflaţi ce s-a întâmplat datorită
faptului că ea şi-a exercitat credinţa în Isus Hristos:

„Când tânăra fată s-a dus să plătească pentru celelalte lucruri, ea a băgat mână în
buzunar şi a simţit un cocoloş mare de hârtie. Când s-a uitat, ea a găsit alte cinci
bancnote de câte 20 de pesos care erau înfăşurate în ultima ei bancnotă de 20 de
pesos. În acel moment, ea a ştiut că avea suficienţi bani pentru a cumpăra lucrurile
de care familia ei avea nevoie şi a plăti transportul pentru a merge la Biserică.
Această tânără fată a explicat că, în timpul acestei întâmplări, a simţit ajutorul lui
Dumnezeu şi dragostea Lui faţă de ea. Când a ajuns acasă, ea I-a mulţumit Tatălui
Ceresc pentru miracol (adaptare după prezentarea video „Pure and Simple Faith
(Credinţă pură şi simplă)”, LDS.org). Putem avea credinţă că Domnul răspunde
rugăciunilor noastre în felul Său şi la timpul ales de El.

Dacă aveţi acces la Internet, puteţi urmări prezentarea video „Pure and
Simple Faith (Credinţă pură şi simplă)” (5:22), care este disponibilă pe

LDS.org.

Ce dovadă a dobândit această tânără fată datorită faptului că şi-a exercitat credinţa
în Isus Hristos? ____________________

În ce fel ar putea această experienţă să o ajute pe această tânără fată să-şi exercite
credinţa în viitor?

Când ne uităm le dovezile dintre trecut că Dumnezeu ne-a ajutat, putem avea
încredere neclintită că El ne va ajuta din nou în viitor. Datorită dovezii şi a încrederii
neclintite, putem avea credinţă pentru a acţiona în prezent. Dacă vom continua să
acţionăm cu credinţă, atunci acest proces va continua şi credinţa noastră va deveni
mai puternică.

Gândiţi-vă ce fapte bazate pe credinţă trebuie să faceţi în viaţa voastră. Credeţi că
Dumnezeu vă va ajuta atunci când veţi acţiona? Puteţi scrie un ţel de a acţiona
potrivit unuia dintre îndemnurile pe care le-aţi primit în timpul acestei lecţii. Pe
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măsură ce vă veţi îndeplini ţelul, veţi obţine dovada dragostei lui Dumnezeu faţă
de voi.

Evrei 11:7-40
Pavel oferă exemple de oameni neprihăniţi din Vechiul Testament care şi-au exercitat
credinţa
Care sunt unele dintre situaţiile cu care vă confruntaţi acum sau cu care vă veţi
confrunta în viitor care necesită să vă exercitaţi credinţa în Isus Hristos?
____________________

Pe măsură ce studiaţi Evrei 11:7-40, căutaţi binecuvântările pe care le primim dacă
ne exercităm credinţa în Isus Hristos.

Apostolul Pavel a oferit exemple de oameni neprihăniţi din Vechiul Testament care
şi-au exercitat credinţa. A făcut acest lucru pentru a-i asigura pe cititorii săi că şi ei
vor fi binecuvântaţi dacă îşi vor exercita credinţa. Parcurgeţi rapid Evrei 11 şi căutaţi
expresia „prin credinţă”. Puteţi marca sau nota această expresie în scripturile
voastre.

Căutaţi, în scripturi, cuvinte, expresii şi idei care se repetă
Cei care au scris scripturile atrag deseori atenţia asupra adevărurilor importante repetându-le. Pe
măsură ce descoperiţi cuvinte, expresii şi idei care se repetă, căutaţi să înţelegeţi de ce sunt
accentuate şi ce ar dori Domnul să învăţaţi din ele.

Citiţi Evrei 11:7 şi aflaţi cum şi-a exercitat Noe credinţa în Dumnezeu. Ce
binecuvântări a primit Noe deoarece a acţionat cu credinţă?

4. Citiţi despre exemplele de credinţă din trei sau mai multe fragmente
incluse în tabelul de mai jos. În timp ce le citiţi, aflaţi cum şi-au

exercitat credinţa acele persoane şi ce binecuvântări au primit. În jurnalul
pentru studiul scripturilor, desenaţi un tabel cu fragmentele pe care le alegeţi şi
includeţi gândurile voastre privind persoanele despre care aţi citit. De
asemenea, includeţi o listă cu binecuvântări similare pe care speraţi să le primiţi
exercitându-vă credinţa în Salvator.

Referinţă
scripturală

Persoane care şi-au
exercitat credinţa

Gânduri Binecuvântări pe care
sper să le primesc

Evrei 11:8-10 Avraam

Evrei 11:11-12 Sara (Sara, soţia lui Avraam)

Evrei 11:17-19 Avraam, Isaac

Evrei 11:20-21 Isaac, Iacov

Evrei 11:23-28 Moise

Evrei 11:29-31 Israeliţi, Rahav (vezi Iosua 2:1-
22)
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Citiţi Evrei 11:13-16 şi aflaţi ce putem învăţa despre exercitarea credinţei din
exemplul lui Avraam, al Sarei şi al altora. Expresia „o patrie mai bună”, din
versetul 16, se referă la viaţa eternă.

Multe dintre promisiunile făcute lui Avraam şi Sarei nu au fost îndeplinite în timpul
vieţii lor. De ce credeţi că au rămas credincioşi deşi nu au primit toate promisiunile
lui Dumnezeu în această viaţă? Cum ne poate ajuta exemplul lor să rămânem
credincioşi?

Citiţi Evrei 11:32-35 şi găsiţi alte binecuvântări pe care le-au primit cei care şi-au
exercitat credinţa în Isus Hristos. Puteţi marca sau nota ceea ce găsiţi.

Citiţi Evrei 11:36-40 şi aflaţi ce s-a întâmplat cu multe persoane, deşi acestea au fost
credincioase.

În Evrei 11:40 din Traducerea Bibliei de Joseph Smith, citim: „Pentru că Dumnezeu
avea în vedere ceva mai bun pentru ei în suferinţa lor, căci fără suferinţă, ei nu ar fi
putut să devină perfecţi”. Observaţi binecuvântarea promisă tuturor celor care îşi
exercită credinţa în Hristos.

Un adevăr pe care îl putem identifica din exemplul acestor oameni credincioşi este
că, atunci când ne exercităm credinţa în Isus Hristos, putem îndura suferinţa,
putem înfăptui miracole, putem primi promisiuni divine, ne putem întări
mărturia despre El şi putem progresa spre perfecţiune.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre cineva pe care-l
cunoaşteţi şi care este un exemplu al faptului de a-şi exercita

credinţa în Isus Hristos. Ce binecuvântări aţi văzut că a primit acea persoană
deoarece şi-a exercitat credinţa?

Gândiţi-vă din nou la situaţiile care necesită să vă exercitaţi credinţa în Isus Hristos.
Căutaţi ocazii de a avea încredere în promisiunile Sale şi acţionaţi cu credinţă
într-un mod care va invita îndrumarea şi binecuvântările Sale.

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Evrei 11 şi am încheiat această lecţie în data (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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Introducere la Iacov
De ce studiem această carte?
Epistola sobornicească a lui Iacov este bine cunoscută de membrii Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă datorită fragmentului important din Iacov
1:5, care l-a făcut pe tânărul Joseph Smith să caute adevărul de la Dumnezeu. În
epistola sa, Iacov a subliniat că trebuie să fim „împlinitori ai Cuvântului, nu numai
ascultători” (Iacov 1:22). Studiul acestei epistole vă poate ajuta să înţelegeţi
importanţa faptului de a vă arăta credinţa prin „faptele” sau acţiunile voastre (vezi
Iacov 2:14-26) şi vă poate inspira să căutaţi „cununa vieţii, pe care a făgăduit-o
Dumnezeu celor ce-L iubesc” (Iacov 1:12).

Cine a scris această carte?
În epistolă este menţionat faptul că a fost scrisă de „Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al
Domnului Isus Hristos” (Iacov 1:1).

Tradiţia creştină spune că acest Iacov, precum Iuda, este unul dintre fiii lui Iosif şi ai
Mariei şi, astfel, fratele vitreg al lui Isus Hristos (vezi Matei 13:55; Marcu 6:3;
Galateni 1:19). Faptul că Iacov este menţionat primul în lista cu fraţii lui Isus, din
Matei 13:55, poate indica faptul că el era cel mai mare dintre fraţii vitregi. Precum
ceilalţi fraţi vitregi ai Domnului, Iacov nu a fost iniţial un ucenic al lui Isus (vezi
Ioan 7:3-5). Totuşi, după ce Isus a înviat, Iacov a fost unul dintre persoanele căror
Hristos li S-a arătat ca fiinţă înviată (vezi 1 Corinteni 15:7).

Mai târziu, Iacov a devenit un apostol şi, potrivit scriitorilor din perioada de început
a creştinismului, primul episcop al Bisericii din Ierusalim (vezi Faptele apostolilor
12:17; 21:18; Galateni 1:18-19; 2:9). În calitate de conducător al Bisericii, el a avut
un rol important în consiliul desfăşurat la Ierusalim (vezi Faptele apostolilor 15:13).
Influenţa sa în Biserică a fost, fără îndoială, întărită de faptul că era înrudit cu Isus,
totuşi, Iacov a dat dovadă de umilinţă prezentându-se nu ca fratele lui Isus, ci ca
slujitor al Domnului (vezi Iacov 1:1).

Când şi unde a fost scrisă?
Nu ştim când a scris Iacov această scrisoare. Deoarece Iacov locuia în Ierusalim şi
supraveghea treburile Bisericii de acolo, cel mai probabil, a scris epistola în acea
regiune.

Faptul că Iacov nu a menţionat conferinţa de la Ierusalim din jurul anului 50 d.H.
(vezi Faptele apostolilor 15) ar putea indica faptul că această epistolă a fost scrisă
înainte ca aceasta să fi avut loc. Dacă această scrisoare chiar a fost scrisă înainte de
conferinţa de la Ierusalim, atunci este una dintre primele epistole din Noul
Testament.

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Iacov a scris epistola sa „către cele douăsprezece seminţii care sunt împrăştiate”
(Iacov 1:1), mai precis casei lui Israel; el îi invita pe membrii acesteia să „primească
Evanghelia… şi să se alăture turmei lui Hristos” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 3:243). Iacov i-a instruit pe membrii
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Bisericii să-şi trăiască viaţa, astfel încât aceasta să reflecte credinţa lor în Isus
Hristos.

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Epistola sobornicească a lui Iacov a fost uneori catalogată ca fiind literatură plină de
înţelepciune, asemănătoare cărţii Proverbele din Vechiul Testament. Textul scrisorii
cuprinde scurte explicaţii ale principiilor vieţii creştine. De asemenea, există mari
asemănări între Cuvântarea de pe munte a Salvatorului, consemnată în Matei 5-7,
şi cuvintele lui Iacov. Unele dintre subiectele similare sunt îndurarea persecuţiei
(vezi Iacov 1:2-3, 12; Matei 5:10-12), faptul de a deveni „desăvârşiţi” sau maturi din
punct de vedere spiritual (vezi Iacov 1:4; 2:22; Matei 5:48), faptul de a-I cere lui
Dumnezeu (vezi Iacov 1:5; Matei 7:7-8), de a face voia lui Dumnezeu (vezi Iacov
1:22; Matei 7:21-25), de a-i iubi pe alţii (vezi Iacov 2:8; Matei 5:43-44; 7:12), de a
cunoaşte lucrurile bune şi rele după roadele lor (vezi Iacov 3:11-12; Matei 7:15-20),
de a fi împăciuitori (vezi Iacov 3:18; Matei 5:9) şi de a nu jura (vezi Iacov 5:12; Matei
5:34-37).

Rezumat
Iacov 1-2. Iacov îşi salută cititorii şi prezintă câteva subiecte importante ale epistolei
sale, inclusiv faptul de a îndura încercările, a căuta înţelepciune şi a trăi potrivit
credinţei pe care o declarăm. Ascultătorii cuvântului lui Dumnezeu sunt, de
asemenea, împlinitori ai cuvântului. Iacov a spus că „[religia] curată” este să avem
grijă de orfani şi de văduve şi să căutăm să trăim liberi de păcat (vezi Iacov 1:27).
Sfinţii trebuie să-şi iubească aproapele şi să-şi arate credinţa prin faptele lor.

Iacov 3-4. Iacov ilustrează natura distructivă a limbajului necontrolat şi o pune în
antiteză cu roadele neprihănirii celor care fac pace. El îi avertizează pe cititorii săi să
nu devină prieteni cu lumea, ci să se împotrivească diavolului şi să se apropie de
Dumnezeu.

Iacov 5. Iacov îi avertizează pe cei bogaţi care sunt ticăloşi. El încheie epistola sa cu
câteva sfaturi despre responsabilităţile sfinţilor faţă de alţi membri ai Bisericii. El îi
sfătuieşte pe sfinţi să îndure cu răbdare până la venirea Domnului şi să fie sinceri în
toate conversaţiile lor. Iacov îi încurajează pe cei bolnavi să-i cheme pe presbiteri
(vârstnici) pentru a-i unge cu ulei.

IACOV
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UNITATEA 28: ZIUA 4

Evrei 12 – Iacov 1
Introducere
Apostolul Pavel i-a sfătuit pe membrii iudei ai Bisericii să alerge în alergarea
uceniciei urmând exemplul lui Isus Hristos. El a explicat, de asemenea,
binecuvântările pe care le aduce pedeapsa Domnului. Iacov, care a fost, de
asemenea, apostol al lui Isus Hristos, a încurajat pe cei din casa risipită a lui Israel
să aibă răbdare în încercările lor şi să caute înţelepciune de la Tatăl Ceresc. Iacov i-a
învăţat, de asemenea, să se împotrivească ispitelor, să fie împlinitori ai cuvântului,
să slujească altora şi să rămână curaţi din punct de vedere spiritual.

Evrei 12
Pavel îi sfătuieşte pe sfinţi să alerge în alergarea vieţii având credinţă şi răbdare
În spaţiul liber de mai jos, descrieţi ce dificultăţi ar putea avea un alergător când
aleargă într-o cursă de distanţă lungă: ____________________

Ce poate motiva un alergător să
continue să alerge chiar şi atunci când
oboseşte sau întâmpină dificultăţi?

Cum se aseamănă viaţa în calitate de
ucenic al lui Isus Hristos cu o cursă de
rezistenţă? Ce greutăţi am putea avea
de înfruntat în calitate de ucenici ai lui
Isus Hristos? Ce greutăţi aţi înfruntat în
calitate de ucenici ai lui Isus Hristos?

Pe măsură ce studiaţi Evrei 12, căutaţi
adevăruri care vă vor ajuta să continuaţi
să-L urmaţi pe Isus Hristos chiar şi
atunci când acest lucru devine greu.

Citiţi Evrei 12:1 şi aflaţi ce le-a spus
apostolul Pavel sfinţilor că trebuiau să
facă pentru a alerga cu succes în
alergarea uceniciei.

Imaginaţi-vă că alergaţi într-o cursă
purtând un rucsac umplut cu pietre. În
ce mod ar putea fi influenţată activitatea voastră de faptul că purtaţi acest rucsac?

În ce mod se aseamănă păcatele voastre cu pietrele din rucsac? Imaginaţi-vă cum
v-aţi simţi dacă aţi da jos rucsacul după ce aţi alergat cu el o vreme.

Gândiţi-vă ce înseamnă să alergăm alergarea uceniciei cu răbdare.

Citiţi Evrei 12:2-4 şi aflaţi ce le-a spus Pavel sfinţilor să facă pentru a primi ajutor să
renunţe la păcatele lor şi să îndure cu răbdare opoziţia. Termenul împotrivire, din
versetul 3, se referă la opoziţie.
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Din ceea ce Pavel i-a învăţat pe sfinţi, putem învăţa următorul principiu: Pe măsură
ce urmăm exemplul lui Isus Hristos, putem dobândi tăria de a renunţa la
păcatele noastre şi de a îndura cu răbdare opoziţia.

Citiţi, din nou, Evrei 12:2-4 şi aflaţi care
este rolul Salvatorului în viaţa noastră.

La ce credeţi că s-a referit Pavel când
L-a descris pe Isus Hristos ca fiind
„Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei
noastre”, în versetul 2? Puteţi marca
tipul de opoziţie pe care Salvatorul a
îndurat-o în viaţa muritoare.

Pavel le-a spus sfinţilor că Isus Hristos a
fost dornic să moară pe cruce şi să
îndure ruşinea lumii, deoarece cunoştea
bucuria pe care urma să o primească
dacă rămânea credincios Tatălui Ceresc.

Vârstnicul Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat: „Faptul de a învăţa să dispreţuim ruşinea lumii înseamnă să ajungem să
nu ne pese de aceasta, la fel ca în momentele în care nu dăm ascultare ispitelor
(vezi D&L 20:22)” (Lord, Increase Our Faith [1994], p. 99).

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a spus
următoarele despre ce a îndurat Salvatorul: „Isus a rezistat. El a continuat.

Bunătatea Lui a permis credinţei să triumfe chiar şi într-o stare de chin deplin. Încrederea pe care
El a avut-o cât a trăit I-a spus, în pofida sentimentelor Lui, că niciodată nu lipseşte compasiunea
divină, că Dumnezeu Se ţine mereu de cuvânt, că El nu fuge de noi şi nu dezamăgeşte niciodată”
(„Nimeni nu a fost cu El”, Ensign sau Liahona, mai 2009, p. 88).

Gândiţi-vă cum vă poate ajuta faptul de a vă uita la exemplul lui Isus Hristos în
momentele în care înfruntaţi suferinţe şi obstacole. Gândiţi-vă la modul în care
faptul de a vă uita la exemplul Salvatorului vă poate inspira să renunţaţi la păcatele
voastre şi să aveţi mai multă răbdare cu voi şi alţii.
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Cum reacţionaţi atunci când sunteţi corectaţi?

Gândiţi-vă la un moment în care cineva
v-a corectat. Cum aţi reacţionat atunci
când aţi fost corectat? De ce ar putea fi
uneori greu să fim corectaţi de cineva?

Care ar fi unele dintre motivele pentru
care oamenii ar dori să ne corecteze,
mai ales când ştiu că e posibil să nu ne
placă să fim corectaţi de ei?
____________________

Pe măsură ce alergăm alergarea
uceniciei, ne putem aştepta să fim
pedepsiţi sau corectaţi.

Citiţi Evrei 12:6-9 şi aflaţi cine ne va
corecta şi de ce. Expresia feciori din
curvie, din versetul 8, se referă la cei
născuţi din părinţi necăsătoriţi, care nu
erau consideraţi moştenitori din punct
de vedere legal. (Evrei 12:9 este un
fragment care conţine o scriptură de
bază. Puteţi să îl marcaţi într-un mod
aparte pentru a-l putea găsi cu uşurinţă
în viitor.)

1. În jurnalul pentru
studiul scripturilor,

răspundeţi la următoarele întrebări:

a. În ce moduri este pedeapsa din
partea Tatălui Ceresc o dovadă a dragostei Sale pentru copiii Săi?

b. Care sunt unele dintre modurile prin care Tatăl Ceresc ne-ar putea corecta?

Deşi pedepsirea de către Tatăl Ceresc poate fi făcută în multe feluri, nu orice
încercare sau suferinţă pe care o avem vine de la Dumnezeu.

În Evrei 12:10, Pavel a recunoscut că părinţii noştri muritori, care ne iubesc, ne pot
pedepsi într-un mod necorespunzător, dar pedeapsa din partea Tatălui Ceresc este
perfectă şi este menită să ne ajute.

Citiţi Evrei 12:10-11 şi aflaţi ce binecuvântări putem primi dacă ne supunem cu
umilinţă pedepsei din partea lui Dumnezeu. Expresia „părtaşi sfinţeniei Lui”, din
versetul 10, se referă la faptul de a deveni mai asemănători lui Dumnezeu.

Observaţi, în versetul 11, ce a propovăduit Pavel despre cum ne-am putea simţi la
început atunci când suntem pedepsiţi. Faptul de a ne aduce aminte că Tatăl Ceresc
ştie ce este cel mai bine pentru noi ne poate ajuta să ne supunem pedepsei atunci
când o primim. Din aceste versete, putem învăţa principiul următor: Dacă
acceptăm pedeapsa din partea Tatălui Ceresc, vom deveni mai asemănători
Lui şi vom avea pacea care vine din neprihănire.
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Dacă aveţi acces la Internet, urmăriţi prezentarea video din seria Mormon
Messages (Mesaje mormone), intitulată „The Will of God (Voia lui

Dumnezeu)” (3:02), care se găseşte pe LDS.org. Această prezentare video arată
dragostea şi înţelepciunea care se regăsesc în corectarea pe care Tatăl Ceresc o face
în vieţile noastre.

Gândiţi-vă la un moment în care v-aţi simţit pedepsiţi de Tatăl Ceresc. Cum aţi
reacţionat? Pe o foaie separată de hârtie, puteţi desena un semn care să vă aducă
aminte să vă supuneţi, în viitor, pedepsei din partea Tatălui Ceresc. Puneţi semnul
într-un loc în care vă va aduce aminte de învăţăturile lui Pavel din Evrei.

În Evrei 12:12-29, Pavel le-a spus sfinţilor să ajute alţi membri ai Bisericii să rămână
credincioşi pentru a nu pierde binecuvântările lui Dumnezeu. De asemenea, el a
explicat faptul că sfinţii care rămân credincioşi şi Îl slujesc pe Dumnezeu vor primi
slavă neasemuită şi un loc în împărăţia Sa.

Scriptură de bază – Evrei 12:9
2. Citiţi, din nou, Evrei 12:9 şi găsiţi alte doctrine pe care le putem

învăţa despre Tatăl nostru Ceresc. În jurnalul pentru studiul
scripturilor, faceţi o listă cu ceea ce găsiţi. De asemenea, răspundeţi la
următoarea întrebare: De ce este important să credem că suntem copiii lui
Dumnezeu?

Evrei 13
Pavel oferă diferite sfaturi sfinţilor
Pavel şi-a încheiat epistola către sfinţii evrei oferindu-le sfaturi privind diferite
subiecte. Citiţi Evrei 13:1-9, 17 şi găsiţi sfaturile pe care Pavel le-a dat sfinţilor.

Care dintre sfaturi credeţi că este cel mai important astăzi? De ce?
____________________

Gândiţi-vă pe care dintre sfaturile lui Pavel le-aţi putea implementa mai bine în
viaţa voastră.

În Evrei 13:10-25, Pavel a propovăduit că, după ce Isus Hristos a realizat ispăşirea,
nu mai era necesar să se facă jertfe de animale (vezi 3 Nefi 9:18-20). În schimb,
sfinţii puteau să-L preaslăvească pe Dumnezeu şi să facă fapte bune.

Iacov 1
Iacov încurajează pe cei din casa risipită a lui Israel să caute înţelepciune de la
Dumnezeu şi să fie împlinitori ai cuvântului
V-aţi dorit vreodată să fiţi mai înţelepţi sau să înţelegeţi mai bine voia Tatălui Ceresc
pentru voi? Gândiţi-vă la situaţii din viaţa voastră în care v-aţi dori să fiţi mai
înţelepţi.
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Citiţi Joseph Smith – Istorie 1:9-10 şi
aflaţi ce întrebări a avut profetul Joseph
Smith când era tânăr.

Joseph citea din Epistola lui Iacov când
a aflat cum să găsească răspunsuri la
întrebările sale. Iacov a fost un apostol
al lui Isus Hristos şi episcop în
Ierusalim. Tradiţia creştină ne spune că
Iacov a fost fiul Mariei şi al lui Iosif şi,
prin urmare, fratele vitreg al lui Isus
Hristos.

Citiţi Iacov 1:1-4 şi aflaţi ce a
propovăduit Iacov membrilor casei lui
Israel despre încercările şi suferinţele
lor. În Iacov 1:2 din Traducerea Bibliei
de Joseph Smith (în Ghid pentru
scripturi şi scriptures.lds.org), expresia
„felurite încercări” a fost schimbată cu expresia „multe suferinţe”.

Observaţi referinţele la răbdare din Iacov 1:3-4. De ce este important să avem
răbdare când trecem prin încercări şi suferinţe?

Citiţi Iacov 1:5-6 şi aflaţi ce a descoperit Joseph Smith, lucru care l-a ajutat să
găsească răspunsuri la întrebările lui. Este util să ştiţi că, în versetul 5, expresia cu
mână largă înseamnă gratis şi cu generozitate şi termenul mustrare înseamnă a certa
sau critica. (Iacov 1:5-6 este un fragment care conţine o scriptură de bază. Puteţi
marca acest fragment, într-un mod distinct, pentru a-l găsi cu uşurinţă.)

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi unul sau două principii
pe care le putem învăţa din Iacov 1:5-6.

Ce credeţi că înseamnă să „[ceri] cu credinţă, fără să [te îndoieşti] deloc” (Iacov
1:6)?

Citiţi Joseph Smith – Istorie 1:12, care conţine reacţia lui Joseph la cele citite în
Iacov 1:5. Care a fost rezultatul faptului că Joseph Smith a acţionat potrivit
lucrurilor propovăduite în Iacov 1:5-6?
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Gândiţi-vă la momente în care Tatăl
Ceresc a răspuns cu generozitate
rugăciunilor voastre după ce v-aţi rugat
Lui cu credinţă. Gândiţi-vă cum puteţi
pune în practică principiile pe care le-aţi
identificat în Iacov 1:5-6, astfel încât să
puteţi primi înţelepciune şi răspunsuri
la întrebările voastre.

Potrivit celor consemnate în Iacov
1:7-11, Iacov ne-a avertizat împotriva
faptului de a fi nehotărâţi şi nestatornici
în privinţa loialităţii şi a devotamentului
nostru faţă de Domnul. De asemenea,
el i-a avertizat pe cei bogaţi despre
problemele care pot apărea odată cu
bogăţia.

În Iacov 1:12-21, Iacov ne-a învăţat că
trebuie să ne arătăm dragostea faţă de Domnul împotrivindu-ne ispitelor,
ceea ce este una dintre cerinţele pentru a primi cununa vieţii eterne. De
asemenea, el a propovăduit că toate darurile bune vin de la Dumnezeu şi că sfinţii
trebuie să renunţe la „orice necurăţie” şi să primească cuvintele Domnului „cu
blândeţe” (Iacov 1:21).

Citiţi Iacov 1:22 şi aflaţi ce i-a încurajat Iacov pe sfinţi să facă în ceea ce priveşte
cuvântul lui Dumnezeu.

Gândiţi-vă la modul în care Joseph Smith a urmat acest sfat. Gândiţi-vă ce veţi face
pentru a acţiona potrivit lucrurilor pe care le-aţi învăţat în cadrul acestei lecţii.

Citiţi Iacov 1:27 şi căutaţi moduri în care puteţi fi împlinitori ai cuvântului. Modul în
care Iacov a folosit cuvântul [religie] în acest context face referire la faptul de a ne
arăta devotamentul faţă de Dumnezeu.

Scriptură de bază – Iacov 1:5-6
Faptul de a memora Iacov 1:5-6 vă va ajuta de-a lungul vieţii voastre pe măsură ce
veţi avea întrebări despre Evanghelie, veţi căuta ajutorul Domnului în luarea
deciziilor şi veţi preda Evanghelia altora.

Petreceţi câteva minute încercând să memoraţi Iacov 1:5-6. Amintiţi-vă să
parcurgeţi în mod frecvent fragmentele memorate care conţin o scriptură de bază,
pentru a reţine ceea ce aţi învăţat.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 29: ZIUA 1

Iacov 2-3
Introducere
Apostolul Iacov i-a încurajat pe sfinţi să îi ajute pe cei oprimaţi şi a propovăduit că
adevăraţii ucenici ai lui Isus Hristos nu trebuie să acorde mai multă atenţie celor
bogaţi decât celor săraci. El a propovăduit, de asemenea, despre legătura dintre
credinţă şi fapte şi i-a învăţat pe sfinţi despre importanţa faptului de a-şi controla
modul de a vorbi. Apoi, el a pus în antiteză înţelepciunea lumii cu înţelepciunea
care vine de la Dumnezeu.

Iacov 2:1-13
Iacov îi învaţă pe ucenicii lui Hristos să nu îi favorizeze pe cei bogaţi
Gândiţi-vă la un moment în care aţi văzut că cineva era tratat mai bine, deoarece
era popular, purta haine la modă şi provenea dintr-o familie bogată sau influentă
ori dintr-un motiv nejustificat.

1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, scrieţi, pe scurt, despre
experienţa voastră şi descrieţi ce aţi simţit în legătură cu aceasta. De

asemenea, răspundeţi la următoarea întrebare: De ce uneori oamenii dau
dovadă de favoritism?

Citiţi Iacov 2:1 din Traducerea Bibliei de Joseph Smith (în Ghid pentru scripturi,
scriptures.lds.org) şi aflaţi ce a scris Iacov despre „deosebiri între persoane”. „Să
faceţi deosebiri între persoane” se referă la faptul de a favoriza sau de a te comporta
diferit cu o persoană sau un grup de persoane din cauza circumstanţelor lor sau a
felului lor de a fi.

Citiţi Iacov 2:2-4 şi aflaţi ce exemplu a dat Iacov privind o situaţie în care sfinţii nu
trebuie să favorizeze o persoană.

Gândiţi-vă la situaţii, din zilele noastre, în care oamenii se poartă urât cu alţii din
cauza circumstanţelor lor sau a felului lor de a fi.

Potrivit celor relatate în Iacov 2:5-7, Iacov i-a mustrat pe sfinţii care îi înjoseau pe
cei săraci. El le-a amintit că Dumnezeu i-a ales pe cei săraci, care erau bogaţi în
credinţă, şi că cei bogaţi i-au oprimat pe săraci şi L-au hulit pe Domnul.

Citiţi Iacov 2:8 şi aflaţi ce le-a amintit Iacov sfinţilor că trebuie să facă pentru a
putea elimina favoritismul.

De ce credeţi că această poruncă a fost numită şi „Legea împărătească” (Iacov 2:8)?
____________________

Preşedintele Marion G. Romney, din Prima Preşedinţie, a vorbit despre această
învăţătură a lui Iacov şi a asociat-o cu donaţiile de post:
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„Trebuie să ne iubim aproapele ca pe noi înşine. Salvatorul a pus această lege pe
locul doi, doar pentru că prima este cea de a-L iubi pe Dumnezeu [vezi Matei
22:37, 39] …

Când oferim donaţiile noastre de post, trebuie să facem acest lucru având în
minte Legea împărătească …

Faptul de a avea grijă de cei săraci, de cei cu dizabilităţi şi de cei care au nevoie
de ajutorul nostru este un scop principal şi o cerinţă absolut necesară pentru a împlini Legea
împărătească de a ne iubi aproapele ca pe noi înşine” („The Royal Law of Love”, Ensign, mai
1978, p. 95).

Ţinând cont de ceea ce a propovăduit Iacov în aceste versete, completaţi următorul
principiu: Ucenicii credincioşi ai lui Isus Hristos ____________________.

2. Scrieţi acest principiu în jurnalul vostru pentru studiul scripturilor.
Apoi, răspundeţi la următoarele întrebări:

a. În ce mod a fost Salvatorul un exemplu de persoană care îi iubeşte pe alţii
indiferent de circumstanţele lor?

b. Care dintre persoanele pe care le cunoaşteţi se străduieşte să iubească toţi
oamenii indiferent de circumstanţele lor? Ce face această persoană pentru a
arăta faptul că îi iubeşte pe toţi oamenii indiferent de circumstanţele lor?

Gândiţi-vă la modul în care vă comportaţi cu alţii. Căutaţi ocazii de a urma
exemplul Salvatorului iubindu-i pe alţii indiferent de circumstanţele lor.

Imaginaţi-vă că, după ce aţi auzit învăţăturile lui Iacov despre faptul de a-i iubi pe
alţii, auziţi pe cineva spunând că nu este mare lucru dacă favorizăm anumite
persoane şi ne purtăm urât cu altele. Această persoană mai spune că sunt lucruri
multe mai rele pe care le-am putea face.

Citiţi Iacov 2:9-10 şi aflaţi de ce este o problemă serioasă să nu iubim toţi oamenii
indiferent de circumstanţele lor.

Sunt multe porunci şi faptul de a încălca una dintre aceste porunci înseamnă că am
încălcat legea lui Dumnezeu, am devenit necuraţi şi nu putem sta în prezenţa lui
Dumnezeu. Este ca şi cum am deveni „[vinovaţi] de toate” (Iacov 2:10), deoarece
rezultatul este acelaşi: faptul de a fi alungaţi din prezenţa lui Dumnezeu (vezi
1 Nefi 10:21).

Din aceste versete, putem învăţa următoarea doctrină: Dacă noi comitem chiar şi
un păcat, devenim vinovaţi înaintea lui Dumnezeu.

Chiar dacă nesupunerea noastră ne face necuraţi, încă putem avea speranţă.
Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie, ne-a învăţat cum putem
deveni curaţi din nou:
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„Harul lui Dumnezeu este măreaţa şi nepieritoarea noastră speranţă.

Prin intermediul jertfei lui Isus Hristos, planul milei satisface cerinţele dreptăţii
[vezi Alma 42:15] şi «le dă oamenilor mijloacele prin care ei să poată avea
credinţă prin pocăinţă» [Alma 34:15].

Păcatele noastre, deşi sunt roşii precum cârmâzul, pot deveni albe ca zăpada
[vezi Isaia 1:18]. Deoarece Salvatorul nostru Preaiubit „S-a dat pe Sine Însuşi, ca

preţ de răscumpărare pentru toţi” [1 Timotei 2:6], ne-a fost deschisă o cale de a intra în
împărăţia Sa nepieritoare [2 Petru 1:11].

Poarta este descuiată!” („Darul harului”, Ensign sau Liahona, mai 2015, p. 108).

Ce trebuie să facem pentru a deveni curaţi prin ispăşirea lui Isus Hristos, astfel încât
să putem intra în împărăţia Domnului?

Procesul de a ne învinge slăbiciunile şi de a deveni curaţi şi puri prin intermediul
ispăşirii Salvatorului se realizează prin faptul de a ne strădui să fim puţini mai buni
în fiecare zi. Faptul de a deveni asemănători Salvatorului trebuie să fie un ţel pe
care să ne străduim să-l îndeplinim întreaga noastră viaţă.

Iacov 2:11 conţine un exemplu al învăţăturii lui Iacov din versetul 10, care
subliniază faptul că încălcarea oricărei porunci a lui Dumnezeu ne face păcătoşi. În
Iacov 2:12-13, el i-a încurajat pe credincioşi să îi trateze pe oameni cu milă,
deoarece, dacă ei îi tratează pe alţii fără milă, ei vor fi, de asemenea, judecaţi
fără milă.

Iacov 2:14-26
Iacov ne învaţă care este rolul credinţei şi al faptelor în salvarea noastră
Oamenii folosesc cuvântul credinţă pentru a exprima lucruri diferite. Unii îl folosesc
pentru a descrie un crez în ceva, în timp ce alţii îl folosesc pentru a descrie o
acţiune. În Iacov 2:14-26, învăţăm cum a corectat Iacov o idee falsă despre credinţă.

Citiţi Iacov 2:14 şi aflaţi ce i-a întrebat Iacov pe sfinţi despre credinţă.

În acest context, apostolul Iacov a folosit cuvântul fapte într-un mod diferit de cum
l-a folosit apostolul Pavel. Când Pavel a folosit cuvântul fapte, el s-a referit la faptele
legii lui Moise. Când Iacov a folosit cuvântul fapte, el s-a referit la acte de
devotament sau fapte de neprihănire.

Citiţi Iacov 2:17-18 şi aflaţi ce a propovăduit Iacov despre credinţă. (Iacov 2:17-18
este un fragment care conţine o scriptură de bază. Puteţi marca acest fragment,
într-un mod distinct, pentru a-l găsi cu uşurinţă.)

Ce credeţi că înseamnă expresia „credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea
însăşi” (versetul 17)?

Din aceste versete, învăţăm că adevărata credinţă în Isus Hristos este arătată
prin intermediul faptelor noastre neprihănite.

Gândiţi-vă la faptele voastre din timpul săptămânii trecute. Câte dintre acele fapte
arată faptul că aveţi credinţă adevărată în Isus Hristos? Ar fi uşor pentru cineva să
îşi dea seama că aveţi credinţă adevărată în Isus Hristos?
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Scriptură de bază – Iacov 2:17-18
3. Citiţi Iacov 2:17 de câteva ori şi, apoi, încercaţi să îl recitaţi din

memorie. Faceţi acelaşi lucru cu Iacov 2:18. Testaţi-vă încercând să
scrieţi ambele versete din memorie în jurnalul pentru studiul scripturilor.

Iacov 3
Iacov îi învaţă pe sfinţi despre importanţa faptului de a-şi controla modul de a vorbi
Imaginaţi-vă că stoarceţi toată pasta de
dinţi dintr-un tub. Acum imaginaţi-vă
că încercaţi să băgaţi la loc, în tub, toată
pasta de dinţi.

În ce mod poate fi asemănată pasta de
dinţi cu vorbele pe care le rostim?
____________________

Aţi spus vreodată ceva ce aţi regretat
mai târziu? Pe măsură ce studiaţi Iacov 3:1-12, căutaţi adevărurile care vă vor
îndruma să alegeţi cuvintele pe care să le rostiţi.

Citiţi Iacov 3:2-4 şi prima propoziţie din Iacov 3:5 şi aflaţi cum i-a descris Iacov pe
cei care nu îi jignesc pe alţii cu vorbele lor.

Observaţi, în versetul 2, cum Iacov a propovăduit faptul că, dacă o persoană nu
„greşeşte… în vorbire”, atunci are un anumit nivel al autocontrolului. Cuvântul
limba, din versetul 5, se referă la cuvintele pe care le rostim.

Un frâu (Iacov 3:3) include zăbala, care
este o bucată mică de metal pusă în
gura calului. Zăbala este legat de frâu,
permiţând călăreţului să mâne calul. O
cârmă (Iacov 3:4) se referă la cârma unei
corăbii şi ajută pe cineva să cârmuiască
sau să întoarcă o corabie.

Potrivit celor relatate de Iacov, ce au în
comun frâul unui cal şi cârma unei
corăbii?

În ce mod ne ajută comparaţia lui Iacov
între aceste obiecte şi limba sau
cuvintele pe care le rostim să înţelegem
puterea cuvintelor noastre?

Un adevăr pe care îl putem învăţa din
aceste versete este că faptul de a
controla ceea ce spunem poate avea o
mare influenţă asupra vieţii noastre.

Cum poate ceva ce pare atât de
neînsemnat precum faptul de a învăţa
să controlăm ceea ce spunem să aibă o influenţă mare în viaţa noastră?
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Citiţi ultima frază din Iacov 3:5 şi, de asemenea, Iacov 3:6 şi aflaţi cu ce a mai
comparat Iacov cuvintele noastre. ((delete this segment))

Gândiţi-vă cum pot fi vieţile „[aprinse de foc]” (Iacov 3:6) sau periclitate de modul
lipsit de înţelepciune în care ne folosim cuvintele. În ce mod influenţează într-un
mod pozitiv cursul vieţii noastre faptul de a face mici schimbări în felul în care
vorbim? În ce mod pot astfel de schimbări să influenţeze vieţile altora?

Potrivit celor consemnate în Iacov 3:8, Iacov a avertizat despre faptul că o limbă
neînfrânată este precum o otravă de moarte. În aceste zile ale comunicării digitale şi
ale reţelelor de socializare, fiţi conştienţi că vorbele otrăvitoare şi rele se pot
răspândi rapid, distrugând vieţi şi pot fi stocate permanent în lumea digitală.

Citiţi Iacov 3:7-12 şi aflaţi cu ce a mai comparat Iacov cuvintele noastre.

Din Iacov 3:9-10, învăţăm următoarele: Cei care Îl urmează pe Dumnezeu se
străduiesc să-şi folosească limbajul în scopuri neprihănite, nu pentru a
răspândi răul.

După ce a citat din Iacov 3:2-10, vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, a vorbit despre scopurile în care ar trebui şi nu ar trebui să ne
folosim cuvintele:

„Evident, Iacov nu vrea să spună că limbile noastre sunt mereu păcătoase, nici că
tot ce spunem este «plin de o otravă de moarte». Dar el spune clar că, cel puţin
unele lucruri pe care le spunem pot fi distrugătoare, chiar veninoase – şi aceasta
este o acuzaţie neplăcută pentru un sfânt din zilele urmă! Glasul care depune o
mărturie profundă, rosteşte rugăciuni fierbinţi şi cântă imnurile Sionului poate fi
acelaşi glas care ocărăşte şi critică, stânjeneşte şi înjoseşte, produce dureri şi

distruge spiritul propriu şi al altora prin acestea …

Fraţi şi surori, în această lungă căutare de a fi mai asemănători Salvatorului nostru, să încercăm
să fim femei şi bărbaţi «desăvârşiţi» [vezi Iacov 3:2] cel puţin în acest mod – să nu jignim prin
cuvinte, sau într-o exprimare mai pozitivă, să vorbim într-o limbă nouă, limba îngerilor. Cuvintele
noastre, ca şi faptele noastre, trebuie să fie pline de credinţă, speranţă şi caritate, cele trei mari
imperative creştine de care are nevoie lumea de azi cu disperare. Cu asemenea cuvinte, rostite
sub influenţa Spiritului, lacrimile pot fi şterse, inimile pot fi vindecate, vieţile pot fi înălţate,
speranţa poate reveni, încrederea poate triumfa” („Limba îngerilor”, Ensign sau Liahona, mai
2007, p. 16, 18).

Gândiţi-vă la câteva lucruri pe care le putem face pentru a încerca să fim puţin mai
„[desăvârşiti]” (Iacov 3:2) atunci când ne alegem cuvintele.

Căutaţi să vă îmbunătăţiţi
Când ne facem timp pentru a evalua, în mod cinstit, cât de bine trăim conform unui anumit
principiu al Evangheliei, Îi oferim ocazia Duhului Sfânt să ne ajute să înţelegem ce facem bine şi
cum putem să ne îmbunătăţim. Pe măsură ce vă autoevaluaţi, încercaţi să căutaţi îndrumare de
la Duhul Sfânt şi să fiţi complet cinstiţi.
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„Modul în care comunicaţi trebuie să reflecte cine sunteţi ca fiu sau fiică a lui Dumnezeu.
Limbajul curat şi inteligent este o dovadă a unei minţi limpezi şi sănătoase. Limbajul care înalţă,
încurajează şi îi complimentează pe ceilalţi invită Spiritul să fie alături de voi” (Pentru întărirea
tineretului [broşură, 2011], p. 22).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Când aţi fost înălţaţi sau încurajaţi de vorbele unei alte persoane?

b. Cum aţi fost binecuvântaţi pe măsură ce aţi încercat să înălţaţi sau să
încurajaţi pe alţii cu propriile cuvinte?

Pe o bucată de hârtie, scrieţi un ţel despre ce veţi face pentru a vă controla mai bine
limbajul şi a-l folosi în scopuri neprihănite. Asiguraţi-vă că acţionaţi potrivit
lucrurilor pe care le-aţi scris.

Potrivit celor consemnate în Iacov 3:13-18, Iacov a pus în antiteză înţelepciunea
lumii cu înţelepciunea care vine „de sus” (versetul 17) sau înţelepciunea care vine
de la Dumnezeu. Înţelepciunea lumii duce la „pizmă” (versetul 16) şi „duh de
ceartă” (versetul 14) sau conflicte şi „tulburare” (versetul 16, în timp ce
înţelepciunea care vine de la Dumnezeu este „curată” şi „plină de îndurare”
(versetul 17).

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Iacov 2-3 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 29: ZIUA 2

Iacov 4-5
Introducere
Apostolul Iacov i-a sfătuit pe sfinţi să se împotrivească diavolului, să se apropie de
Dumnezeu şi să îndure, cu răbdare, suferinţele în timp ce aşteaptă cea de-a Doua
Venire a Salvatorului. El a propovăduit că cei bolnavi trebuie „să cheme pe
presbiterii Bisericii” (Iacov 5:14) pentru ca ei să le slujească. Iacov a propovăduit, de
asemenea, despre importanţa faptului de a-i ajuta pe cei păcătoşi să se pocăiască.

Iacov 4
Iacov îi sfătuieşte pe sfinţi să se apropie de Dumnezeu şi să se împotrivească
diavolului
Gândiţi-vă la un membru al familiei sau la un prieten faţă de care vă simţiţi
apropiaţi. De ce vă simţiţi apropiaţi de această persoană?

Cum aţi devenit apropiaţi de această persoană? ____________________

Acum, gândiţi-vă cât de apropiaţi vă simţiţi de Dumnezeu. Cum vor fi
binecuvântate vieţile voastre dacă aveţi o relaţie solidă cu Dumnezeu?

Pe măsură ce studiaţi Iacov 4, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta să vă întăriţi relaţia
cu Dumnezeu.

Potrivit celor consemnate în Iacov 4:1-3, Iacov i-a mustrat pe sfinţi pentru că au
cedat dorinţelor lumeşti. Citiţi Iacov 4:4 şi aflaţi în legătură cu ce tip de prietenie i-a
avertizat Iacov pe sfinţi. Cuvântul vrăjmăşie înseamnă ostilitate sau ură.

Sfatul lui Iacov din versetul 4 nu înseamnă că trebuie să evităm să ne asociem cu
persoane care nu sunt membre ale Bisericii. Ci faptul că trebuie să evităm să
acceptăm învăţăturile neadevărate şi dorinţele, standardele şi practicile ticăloase ale
lumii. Iacov a propovăduit că a ne împrieteni cu cei din lume (deşertăciunea
lumească) ne va face duşmani ai lui Dumnezeu.

Citiţi Iacov 4:6-8 şi aflaţi ce i-a sfătuit Iacov pe sfinţi să facă.

Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat din Iacov 4:8, completaţi următorul principiu:
Când ne apropiem de Dumnezeu, ____________________. Marcaţi cuvintele din
Iacov 4:8 care ne învaţă acest principiu. Acest principiu este confirmat în revelaţiile
moderne (vezi D&L 88:63).

1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, faceţi o listă cu ce
puteţi face pentru a vă apropia de Dumnezeu.

Un mod în care ne putem apropia de Dumnezeu este de a urma sfatul lui Pavel de a
„[ne curăţi] mâinile” şi a „[ne curăţi] inimile” (Iacov 4:8). În scripturi, mâinile pot
reprezenta faptele noastre, iar inima, dorinţele noastre. Gândiţi-vă cum credeţi că
vă ajută să vă apropiaţi de Dumnezeu faptul de a avea mâinile şi inima curate.

Citiţi Iacov 4:9-12, 17 şi căutaţi alte sfaturi pe care Iacov le-a dat sfinţilor pentru a-i
ajuta să se apropie de Dumnezeu. Expresia „râsul vostru să se prefacă în tânguire”,
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din versetul 9, se referă la faptul de a avea întristare după voia lui Dumnezeu în
ceea ce priveşte păcatul.

Potrivit celor relatate în Iacov 4:17, ce a propovăduit Iacov că este un păcat?

Din Iacov 4:17 învăţăm că, dacă ştim să facem bine, dar alegem să nu facem,
păcătuim. Marcaţi cuvintele din Iacov 4:17 care ne învaţă acest principiu.

De ce credeţi că este un păcat faptul de a şti lucrurile bune pe care trebuie să le
facem şi de a alege să nu le facem?

Preşedintele James E. Faust, din Prima Preşedinţie, a explicat acest adevăr.
Cuvântul omisiune, în acest context, se referă la faptele bune pe care trebuie să le
facem, dar le neglijăm sau le lăsăm nefăcute.

„Mă tem că cele mai mari păcate ale noastre sunt păcatele făcute prin omisiune.
Acestea sunt unele dintre lucrurile cele mai însemnate ale legii despre care
Salvatorul a spus că nu trebuie să le lăsăm nefăcute [vezi Matei 23:23]. Acestea
sunt faptele atente şi grijulii pe care nu reuşim să le facem şi ne simţim atât de
vinovaţi pentru că am neglijat să le facem.

Îmi amintesc că atunci când eram copil şi eram la fermă în timpul arşiţei verii,
bunica mea, Mary Finlinson, ne gătea mesele delicioase pe un cuptor cu lemne încins. Când se
golea cutia cu lemne de lângă cuptor, bunica o lua în linişte, se ducea afară pentru a o umple din
nou luând leme de cedru din grămada de afară şi aducea cutia grea şi plină înapoi în casă. Am
fost atât de insensibil şi interesant de conversaţia din bucătărie, încât am stat acolo şi am lăsat-o
pe bunica mea preaiubită să umple din nou cutia de lemne din bucătărie. Mă simt ruşinat şi am
regretat această omisiune tot restul vieţii mele. Sper ca într-o zi să pot să îi cer iertare” („The
Weightier Matters of the Law: Judgment, Mercy, and Faith”, Ensign, nov. 1997, p. 59).

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Care sunt câteva exemple de „păcate săvârşite prin omisiune” care vă
împiedică să vă apropiaţi mai mult de Dumnezeu?

b. Ce lucru veţi faceţi pentru a vă apropia de Dumnezeu? Luaţi-vă
angajamentul de a acţiona conform tuturor îndemnurilor pe care le primiţi
care vă vor ajuta să îndepliniţi acest ţel.

Iacov 5
Iacov îi învaţă pe sfinţi să îndure cu răbdare suferinţele şi îi instruieşte pe cei bolnavi
să-i cheme pe presbiteri (se numesc vârstnici în zilele noastre)
În Iacov 5:1-6, citim că apostolul Iacov i-a condamnat pe bogaţii care şi-au folosit în
mod greşit averea şi i-au persecutat pe cei drepţi. El i-a avertizat că urmau să aibă
parte de suferinţă şi judecată.

Citiţi Iacov 5:7-11 şi aflaţi ce le-a spus Iacov sfinţilor să facă pe măsură ce vor avea
parte de suferinţe în timp ce aşteaptă a Doua Venire a lui Isus Hristos.

Aceste versete ne arată legătura dintre încercări şi răbdare şi modul în care cei
credincioşi, precum Iov, reacţionează în faţa suferinţei şi adversităţii. Observaţi, în
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Iacov 5:10, la cine se puteau uita sfinţii ca exemple de oameni care au îndurat cu
răbdare suferinţele lor.

Enumeraţi câţiva profeţi din scripturi care au îndurat cu răbdare suferinţele:
____________________

Gândiţi-vă ce sfat i-aţi da unui prieten care a spus: „Mă simt groaznic. Îmi este rău
de mai bine de o săptămână. Am fost la doctor şi am luat medicamente, dar nu mă
simt deloc mai bine. Nu mai ştiu ce să fac”.

Citiţi Iacov 5:13-16 şi aflaţi ce i-a sfătuit Iacov să facă pe cei bolnavi şi suferinzi.

Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul Celor Doisprezece, ne-a învăţat: „Când
vârstnicii ung o persoană bolnavă şi pecetluiesc ungerea, ei deschid zăgazurile
cerurilor pentru ca Domnul să reverse binecuvântările pe care le doreşte pentru
persoana suferindă” („Vindecarea bolnavilor”, Ensign sau Liahona, mai
2010, p. 48).

Citiţi, din nou, Iacov 5:15. Pe lângă
puterea preoţiei, ce a mai spus Iacov că
putea să-i salveze sau să-i vindece pe
cei bolnavi?

Un adevăr pe care îl putem învăţa din
Iacov 5:14-16 este acela că, prin
rugăciunea spusă cu credinţă şi prin
puterea preoţiei, cei bolnavi pot fi
vindecaţi.

Vârstnicul Oaks ne-a învăţat
următoarele despre rugăciunea rostită
cu credinţă şi puterea vindecătoare a
preoţiei:

„În timp ce exercităm puterea de netăgăduit a preoţiei lui Dumnezeu şi preţuim
promisiunea Sa că El ne va auzi şi va răspunde la rugăciunile rostite cu credinţă,
trebuie să ne amintim mereu că puterea vindecătoare a preoţiei şi credinţa nu pot
aduce un rezultat care este în dezacord cu voinţa Celui a Cărui preoţie este …

Până şi slujitorii Domnului, în timp ce exercită puterea Sa divină într-o
împrejurare în care există suficientă credinţă pentru vindecare, nu pot oferi o

binecuvântare a preoţiei care va face ca persoana să fie vindecată, dacă acea vindecare nu este
voinţa Domnului.
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În calitate de copii ai lui Dumnezeu, cunoscând dragostea Sa măreaţă şi cunoaşterea Sa supremă
cu privire la ce este cel mai bine pentru bunăstarea noastră eternă, noi ne încredem în El. Primul
principiu al Evangheliei este credinţa în Domnul Isus Hristos, iar credinţa înseamnă încredere. Am
simţit acea încredere într-o cuvântare pe care vărul meu a oferit-o la înmormântarea unei
adolescente care a murit din pricina unei boli grave. El a rostit aceste cuvinte care, la început
m-au uimit şi, apoi, m-au edificat: «Ştiu că a fost voia Domnului ca ea să moară. A avut parte de
îngrijire medicală bună. A primit binecuvântări ale preoţiei. Numele ei a fost pe listele de
rugăciune din templu. S-au spus sute de rugăciuni pentru ca ea să-şi recapete sănătatea. Şi ştiu
că, în această familie, există suficientă credinţă ca ea să fi fost vindecată dacă nu ar fi fost voinţa
Domnului să o ia acasă acum». Am simţit aceeaşi încredere în cuvintele tatălui unei alte
adolescente speciale care a murit de cancer. El a declarat: «Credinţa familiei noastre este în Isus
Hristos şi aceasta nu depinde de rezultate». Aceste învăţături sunt adevărate. Facem tot ce putem
pentru vindecarea unei persoane dragi nouă, iar, apoi, ne încredem în Domnul pentru a obţine un
rezultat” („Vindecarea bolnavilor”, p. 50).

Cum vă ajută învăţăturile vârstnicului Oaks să înţelegeţi puterea vindecătoare a
preoţiei? De ce trebuie ca rugăciunile noastre şi credinţa noastră să fie în armonie
cu voinţa lui Dumnezeu (vezi Ghid pentru scripturi, „Rugăciune”)?

3. Imagineţi-vă că unul dintre prietenii voştri sau un membru al
familiei voastre este bolnav. În jurnalul pentru studiul scripturilor,

scrieţi o scrisoare acelei persoane explicându-i ce aţi învăţat despre puterea
vinedecătoare a preoţiei. Asiguraţi-vă că explicaţi de ce este important ca, în
ceea ce priveşte credinţa noastră în Isus Hristos, aceasta să nu depindă de
rezultatul unei binecuvântări a preoţiei. Includeţi orice exemple de persoane
care au fost binecuvântate prin intermediul rugăciunii spuse cu credinţă şi al
puterii preoţiei.

Iacov a comparat, de asemenea, vindecarea bolnavilor cu iertarea păcatelor (vezi
Iacov 5:16).

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învăţat că tipul de umilinţă şi credinţă necesare pentru ca noi să fim vindecaţi din
punct de vedere fizic este acelaşi tip de umilinţă şi credinţă necesare pentru a
primi iertare: „Sunt… ocazii sacre în care oamenii au privilegiul de a se înălţa la
acele înălţimi spirituale unde pot dobândi aprobarea justificatoare a Spiritului
pentru comportamentul lor şi, drept consecinţă, păcatele lor le sunt iertate. Iacov

a numit rânduiala slujirii celor bolnavi drept una dintre acestea… Persoana care, prin credinţă,
devotament, neprihănire şi demnitate personală, este demnă să fie vindecată este, de asemenea,
demnă să aibă aprobarea justificatoare a Spiritului pentru cursul vieţii ei şi păcatele îi sunt
iertate, despre acest lucru depunând mărturie faptul că aceasta beneficiază de însoţirea
Spiritului, de care nu ar avea parte dacă ar fi nedemnă” (Mormon Doctrine, a doua ediţie, [1966],
p. 297-298).

Totuşi, acest lucru nu înseamnă că cineva care nu este vindecat atunci când
primeşte o binecuvântare a preoţiei nu este demn. Toate binecuvântările sunt
oferite potrivit înţelegerii măreţe a lui Dumnezeu şi putem simţi dragostea Sa şi
pacea Spiritului care confirmă faptul că suntem demni.
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Potrivit celor consemnate în Iacov 5:17-20, Iacov l-a menţionat pe profetul Ilie drept
exemplu de persoană care a folosit puterea rugăciunii rostite cu ardoare. De
asemenea, el i-a sfătuit pe sfinţi să îi ajute pe cei păcătoşi să se pocăiască.
Observaţi, în Iacov 5:20, care sunt binecuvântările promise celor care „[convertesc]
pe un păcătos de la rătăcirea căii lui”.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Iacov 4-5 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 29:  Z IUA 2
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Introducere la 1 Petru
De ce studiem această carte?
O temă care se regăseşte în Întâia epistolă sobornicească a lui Petru este aceea că,
prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos, ucenicii Salvatorului pot îndura şi
reacţiona cu credinţă la suferinţă şi persecuţie. Toate capitolele din 1 Petru vorbesc
despre încercări sau suferinţe şi Petru ne-a învăţat că faptul de a îndura cu răbdare
încercările este „mult mai [scump] decât aurul” şi îi poate ajuta pe credincioşi să
dobândească „mântuirea sufletelor [lor]” (1 Petru 1:7, 9). De asemenea, Petru le-a
amintit sfinţilor despre identitatea lor ca „o seminţie aleasă, o preoţie împărătească,
un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu l-a câştigat ca să fie al Lui” (1 Petru
2:9). Studiind sfatul dat de Petru în această epistolă, puteţi primi speranţă,
încurajare şi tărie care vă pot ajuta să faceţi faţă încercărilor cu care vă confruntaţi.

Cine a scris această carte?
Autorul acestei epistole este „Petru, apostol al lui Isus Hristos” (1 Petru 1:1).

„Petru a fost iniţial cunoscut ca Simeon sau Simon (2 Petru 1:1), un pescar din
Betsaida, care trăia la Capernaum împreună cu soţia sa… Petru a fost chemat
împreună cu fratele lui, Andrei, să fie ucenicul lui Isus Hristos (Matei 4:18-22,
Marcu 1:16-18, Luca 5:1-11) …

Domnul l-a ales [pe Petru] să ţină cheile împărăţiei pe pământ (Matei 16:13-18) …

Petru era conducătorul apostolilor din vremea lui” (Ghid pentru scripturi, „Petru”,
scriptures.lds.org).

Scrierile lui Petru ne arată progresul său de la un simplu pescar la un apostol măreţ.

Când şi unde a fost scrisă?
Cel mai probabil, Petru a scris această primă epistolă între anii 62 şi 64 d. H. El a
scris în „Babilon” (1 Petru 5:13), care probabil este o referinţă simbolică la Roma.

Este acceptat în mod general că Petru a murit în timpul domniei împăratului roman
Nero – cel mai probabil după anul 64 d. H., când Nero a început să persecute
creştinii (vezi Ghid pentru scripturi, „Petru”).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Petru a scris această epistolă către membrii Bisericii care locuiau în cele cinci
provincii romane din Asia Mică, în prezent, Turcia (vezi 1 Petru 1:1). Petru îi
considera pe cititorii săi ca fiind „aleşii” lui Dumnezeu (1 Petru 1:1). El le-a scris
sfinţilor pentru a-i întări şi încuraja în „încercarea credinţei [lor]” (1 Petru 1:7) şi
pentru a-i pregăti pentru o viitoare „[încercare] de foc” (1 Petru 4:12). De
asemenea, mesajul lui Petru i-a învăţat cum să reacţioneze atunci când sunt
persecutaţi (vezi 1 Petru 2:19-23; 3:14-15; 4:13).

Sfatul lui Petru a venit la timpul potrivit, deoarece membrii Bisericii urmau să treacă
printr-o perioadă de persecuţie intensă. Până în anul 64 d.H., în perioada în care
Petru a scris această epistolă, guvernul roman tolera, în general, creştinismul. În
luna iulie a acelui an, Roma a fost distrusă aproape în întregime de un incendiu şi
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se zvonea că însuşi împăratul Nero a dat ordin ca acel incendiu să fie pornit. În
încercarea de a da vina pe altcineva pentru acest dezastru, câţiva cetăţeni romani
importanţi i-au acuzat pe creştini de incendiu. Acest lucru a dus la o persecutare
intensă a creştinilor în tot Imperiul Roman. Petru a spus că, atunci când sfinţii
„[suferă] pentru că [sunt creştini]” (1 Petru 4:16), ei pot simţi bucurie ştiind că au
parte de câteva dintre experienţele lui Isus Hristos (vezi 1 Petru 2:19-23; 3:15-18;
4:12-19).

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Văzând suferinţa şi persecuţia pe care sfinţii din vremea sa le îndurau, Petru i-a
îndemnat să se ajute unul pe altul cu dragoste şi blândeţe (vezi 1 Petru 1:22; 3:8-9).
Mai mult, citim, în 1 Petru 5, că Petru a explicat modul în care conducătorii Bisericii
trebuie să-şi întărească congregaţiile.

Această epistolă conţine poate cele mai clare referinţe biblice la lumea spiritelor şi
la lucrarea de salvare care are loc acolo. Petru a menţionat, pe scurt, că Isus Hristos
a vizitat lumea spiritelor pentru a propovădui spiritelor nesupuse care au trăit în
vremea lui Noe (vezi 1 Petru 3:18-20). El a mai spus că Evanghelia a fost
propovăduită celor morţi pentru a le oferi persoanelor care au decedat ocazia de a fi
judecate după aceleaşi standarde ca cei vii (vezi 1 Petru 4:5-6). În dispensaţia
noastră, preşedintele Joseph F. Smith medita la înţelesul versetelor din 1 Petru
3:18-20 şi 1 Petru 4:6 atunci când a primit o revelaţie care clarifica doctrinele legate
de lumea spiritelor (vezi D&L 138).

Rezumat
1 Petru 1:1–2:10. Petru scrie despre nevoia sfinţilor de a creşte din punct de vedere
spiritual pentru a putea primi recompense eterne. Promisiunea salvării este posibilă
prin intermediul sângelui preţios al lui Isus Hristos. Sfinţii sunt o „seminţie aleasă,
o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat
ca să fie al Lui” (1 Petru 2:9) care a dobândit mila lui Dumnezeu.

1 Petru 2:11–3:12. Ucenicii lui Isus Hristos caută să-i onoreze pe toţi oamenii şi să
se supună legilor şi autorităţilor civile. Petru se adresează anumitor grupuri de
sfinţi: cetăţeni liberi, slujitori, soţii şi soţi.

1 Petru 3:13–5:14. Când sfinţii suferă din cauza persecuţiilor, ei trebuie să-şi aducă
aminte de exemplul lui Isus Hristos, care a suferit şi, apoi, a dobândit exaltarea. Isus
Hristos a propovăduit Evanghelia celor morţi pentru ca ei să poată avea parte de o
judecată dreaptă. Conducătorii Bisericii urmează exemplul lui Isus Hristos având
grijă de turma lui Dumnezeu. Sfinţii trebuie să se umilească şi să arunce asupra lui
Dumnezeu toate îngrijorările lor.

1 PETRU
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UNITATEA 29: ZIUA 3

1 Petru 1-2
Introducere
Apostolul Petru a scris pentru a întări credinţa sfinţilor în timp ce sufereau din
cauza persecuţiei intense din partea Imperiului Roman. El a subliniat că ei au fost
mântuiţi prin intermediul sângelui preţios al lui Isus Hristos şi le-a amintit de
moştenirea lor divină ca popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui. El
i-a instruit pe sfinţi să-L slăvească pe Dumnezeu printre oameni şi să îndure
suferinţa precum Isus Hristos.

1 Petru 1
Petru îi învaţă pe sfinţi despre posibila lor moştenire şi despre necesitatea faptului de
a avea încercări

Vârstnicul M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus:
„Pe măsură ce călătoresc şi vizitez congregaţii ale Bisericii, văd membri care sunt
încercaţi în creuzetul suferinţelor” („Hyrum Smith: «Firm As the Pillars of
Heaven»”, Ensign, nov. 1995, p. 9).

Un creuzet este un recipient în care
metalele sau alte substanţe sunt
rafinate, ceea ce înseamnă că sunt
încălzite şi topite pentru a îndepărta
impurităţile şi a întări produsul final.
Aşa cum este folosită de vârstnicul
Ballard, expresia „creuzetul
suferinţelor” se referă la încercările
grele ale vieţii. Care sunt unele dintre
încercările prin care aţi trecut sau de ce
„creuzet al suferinţelor” aţi avut parte?

Apostolul Petru a scris această epistolă
pentru a-i întări şi încuraja pe sfinţi
când treceau prin încercări. Până în
aproximativ anul 64 d.H., perioada în
care Petru a scris această epistolă,
guvernul roman a dat dovadă de
toleranţă faţă de creştinism. În luna iulie a acelui an, un incendiu a distrus mare
parte din Roma. Câţiva cetăţeni romani importanţi i-au acuzat pe creştini ca fiind
vinovaţi de incendiu. Acest lucru a dus la o persecutare intensă a creştinilor în tot
Imperiul Roman. Câteva dintre relele tratamente la care au fost supuşi creştinii au
fost înfăptuite de foştii lor prieteni şi vecini.

Pe măsură ce studiaţi 1 Petru 1-2, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta să rămâneţi
credincioşi în timpul încercărilor voastre.
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În 1 Petru 1:1-2, Petru i-a salutat pe sfinţii din provinciile romane din Asia Mică
(Turcia de astăzi) şi le-a amintit că ei erau un popor ales.

Citiţi 1 Petru 1:3-5 şi căutaţi binecuvântările viitoare care le-au fost promise
sfinţilor. Puteţi marca ceea ce găsiţi.

În scripturi, cuvintele salvare şi exaltare sunt deseori folosite în acelaşi sens. În
1 Petru 1:5, Petru a făcut referire la exaltare sau viaţa eternă, adică faptul de a trăi în
prezenţa lui Dumnezeu şi de a continua ca familii (vezi D&L 132:19-20).

Citiţi 1 Petru 1:6 şi aflaţi cum au reacţionat sfinţii când au auzit de aceste
binecuvântări viitoare. Observaţi că termenul încercări se referă la suferinţe.

Din 1 Petru 1:3-6, putem învăţa următorul adevăr: Deşi avem parte de încercări,
putem să ne bucurăm de ispăşirea lui Isus Hristos şi de viitoarele
binecuvântări pe care Dumnezeu a promis că ni le va da.

Petru a propovăduit că, în pofida greutăţilor pe care le avem, ne putem bucura,
deoarece vom avea mari binecuvântări datorită ispăşirii lui Isus Hristos. În ce mod
vă ajută faptul de a vă aminti de ispăşirea lui Hristos să vă bucuraţi atunci când
aveţi parte de încercări?

Citiţi 1 Petru 1:7-9 şi aflaţi ce a propovăduit Petru despre încercarea credinţei
sfinţilor. Puteţi marca lucrurile cu care el a comparat încercarea credinţei sfinţilor.

Credinţa, asemenea aurului, este preţioasă. Totuşi, credinţa este mai preţioasă decât
aurul, deoarece acesta „piere” (1 Petru 1:7), în timp ce credinţa în Isus Hristos duce
la salvare (vezi 1 Petru 1:9), care este eternă. De asemenea, aurul este rafinat la
temperaturi mari şi, în mod asemănător, credinţa şi crezurile noastre sunt uneori
puse la încercare de probleme, întrebări şi îndoieli. Din cuvintele adresate de Petru
sfinţilor, putem învăţa următorul adevăr: Credinţa noastră în Isus Hristos este
pusă la încercare şi rafinată pe măsură ce îndurăm încercări cu credinţă.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Care sunt unele dintre încercările prin care voi sau prietenii voştri
treceţi acum?

b. În ce mod testează aceste încercări credinţa voastră sau a lor?

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Neil L. Andersen, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, şi marcaţi ce ne-a încurajat dânsul să facem atunci când
credinţa ne este pusă la încercare:

„Cum rămâneţi «statornici şi neclintiţi» [Alma 1:25] în timp ce credinţa vă este
pusă la încercare? Vă cufundaţi în acele lucruri care v-au ajutat să vă clădiţi
credinţa [înainte de încercare]: exercitaţi credinţă în Hristos, vă rugaţi, meditaţi
asupra scripturilor, vă pocăiţi, ţineţi poruncile şi slujiţi altora.

Când credinţa vă este pusă la încercare – orice aţi face, nu vă îndepărtaţi de
Biserică! Îndepărtarea de împărăţia lui Dumnezeu în momentele în care credinţa

vă este pusă la încercare este ca părăsirea adăpostului subteran sigur exact atunci când începe
tornada” („Încercarea credinţei dumneavoastră”, Ensign sau Liahona, nov. 2012, p. 40).
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De ce credeţi că este important să facem lucrurile pe care vârstnicul Anderson ne-a
încurajat să le facem în momentele în care credinţa ne este pusă la încercare?
____________________

Citiţi 1 Petru 1:13-17 şi aflaţi ce i-a încurajat Petru pe sfinţi să facă pentru a îndura
încercările lor cu credinţă. Puteţi marca ceea ce aflaţi. Expresia „încingeţi-vă
coapsele minţii voastre”, din versetul 13, înseamnă să vă pregătiţi.

Citiţi 1 Petru 1:18-21 şi aflaţi mai multe adevăruri pe care Petru le-a propovăduit
sfinţilor pentru a-i ajuta să-şi îndure cu credinţă încercările, în loc să-şi abandoneze
credinţa.

Următoarele afirmaţii sunt câteva adevăruri pe care Petru le-a propovăduit sfinţilor
în aceste versete: Suntem mântuiţi prin sângele preţios al lui Isus Hristos.
Deoarece Isus Hristos a trăit o viaţă fără de păcat, El S-a putut oferi pe Sine
drept jertfă perfectă pentru noi. Isus Hristos a fost prerânduit pentru a fi
Mântuitorul nostru.

Profetul Joseph Smith ne-a învăţat: „La prima adunare din cer, am fost cu toţii
prezenţi şi L-am văzut pe Salvatorul ales şi numit, am văzut când a fost făcut planul
salvării, iar noi l-am susţinut” (Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith
[2007], p. 220).

În ce mod îi ajută pe sfinţi faptul de a-şi aminti aceste adevăruri să îndure cu
credinţă încercările lor?

2. Gândiţi-vă la un moment în care voi sau cineva cunoscut aţi ales să
înduraţi o încercare cu credinţă în Isus Hristos în loc să abandonaţi

credinţa în El. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre această
experienţă şi despre modurile în care credinţa voastră sau a persoanei respective
în Salvator a fost întărită.

În 1 Petru 1:22-25, Petru i-a încurajat pe sfinţi să se iubească unii pe alţii şi să-şi
aducă aminte că ei au fost născuţi din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, care
este etern.

1 Petru 2:1-12
Petru subliniază responsabilităţile sfinţilor
Care sunt câteva dintre modurile în care membrii Bisericii sunt diferiţi de cei care
urmează căile lumii? Care sunt unele dintre încercările cu care ne-am putea
confrunta deoarece suntem diferiţi? ____________________

Pe măsură ce studiaţi 1 Petru 2:1-12, căutaţi un principiu care vă poate întări dorinţa
de a fi diferiţi de restul lumii.

Potrivit celor consemnate în 1 Petru 2:1-8, Petru a propovăduit că sfinţii credincioşi
sunt precum pietrele vii care sunt zidite pe piatra din capul unghiului, reprezentată
de Isus Hristos, şi că cei care nu se supun sunt jigniţi de El, deoarece El nu acceptă
nesupunerea lor.

Citiţi 1 Petru 2:9-10 şi aflaţi cum i-a descris Petru pe sfinţii credincioşi. Puteţi marca
expresii care vă atrag atenţia.
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Care dintre titlurile pe care Petru le-a dat sfinţilor este preferatul vostru?
____________________

((delete this segment))

În ce mod ar fi putut cuvintele pe care Petru le-a folosit pentru a-i descrie pe sfinţi
în 1 Petru 2:9-10 să-i ajute să aibă curaj pe măsură ce îndurau persecuţii religioase?
____________________

Citiţi 1 Petru 2:11-12 şi aflaţi ce i-a implorat Petru pe sfinţi să facă în calitate de
popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui sau popor preţios. Subliniaţi
că este posibil ca Petru să-i fi numit pe sfinţi „străini” şi „călători” fie pentru că
locuiau printre oameni care erau diferiţi de sfinţi din punct de vedere cultural sau
religios, fie pentru că erau departe de căminul lor ceresc, trăind temporar ca
muritori.

Petru le-a spus sfinţilor că puteau fi exemple pentru cei din jurul lor şi îi puteau
ajuta pe alţii să-L preamărească pe Dumnezeu (vezi 1 Petru 2:12). Din 1 Petru
2:11-12, învăţăm că Dumnezeu îi cheamă pe sfinţii Săi să fie deosebiţi şi
distincţi de lume pentru ca alţii să vadă exemplul lor şi să-L preamărească pe
El. Puteţi scrie sau nota acest principiu în scripturile voastre.

Când a fost preşedinta generală a Tinerelor Fete, sora Elaine S. Dalton a spus:
„Dacă doriţi să faceţi o schimbare în lume, trebuie să fiţi diferite de restul lumii”
(„Acum este momentul să vă ridicaţi şi să străluciţi”, Ensign sau Liahona, mai
2012, p. 124).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Care sunt câteva dintre modurile în care tinerii sfinţi din zilele din urmă au
fost rugaţi să fie deosebiţi şi distincţi de restul lumii?

b. În ce mod a avut alegerea voastră de a fi deosebiţi şi distincţi de lume un
efect în bine asupra altora sau i-a ajutat să se îndrepte spre Dumnezeu?

c. Ce puteţi face mai bine pentru a fi deosebiţi şi diferiţi de lume, astfel încât să
fiţi un exemplu? (Scrieţi un ţel despre ce plănuiţi să faceţi pentru a fi un
exemplu pentru alţii.)

1 Petru 2:13-25
Petru îi sfătuieşte pe sfinţi să îndure suferinţa precum Salvatorul
În 1 Petru 2:13-18, Petru i-a învăţat pe sfinţi să se supună legilor şi autorităţilor
civile care îi guvernau (inclusiv împăratului roman care promova persecuţia
împotriva lor). El i-a încurajat pe cei care aveau greutăţi ca robi să-şi îndure
suferinţa cu răbdare şi să-şi amintească faptul că Dumnezeu ştia de ei.

Citiţi 1 Petru 2:19-20 şi aflaţi ce sfaturi le-a dat Petru sfinţilor despre cum ar trebui
să îndure suferinţele.
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Petru i-a încurajat pe sfinţi să îndure suferinţele lor cu răbdare. Citiţi 1 Petru 2:21-25
şi aflaţi cum a descris Pavel reacţia lui Isus Hristos în faţa persecuţiilor. Puteţi marca
ceea ce aflaţi.

Potrivit celor relatate în 1 Petru 2:21, ce ne poate oferi suferinţa Salvatorului?
____________________

Din învăţăturile lui Petru despre faptul de a îndura încercările, putem învăţa
următorul adevăr: Putem să urmăm exemplul Salvatorului şi să ne îndurăm
încercările cu răbdare.

Gândiţi-vă ce puteţi face pentru a urma mai bine exemplul lui Isus Hristos de a
îndura cu răbdare încercările.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 29: ZIUA 4

1 Petru 3-5
Introducere
Apostolul Petru i-a încurajat pe sfinţi să fie mereu pregătiţi să depună mărturie
despre Isus Hristos şi să trăiască neprihăniţi pentru a putea respinge acuzaţiile false
făcute împotriva lor. El a propovăduit că, după moartea Sa, Isus Hristos a predicat
Evanghelia în lumea spiritelor. De asemenea, Petru i-a îndemnat pe presbiterii
Bisericii să vegheze asupra turmei lui Dumnezeu cu aceeaşi grijă pe care a avut-o
Isus Hristos, Păstorul cel mare.

1 Petru 3:1-17
Petru îi sfătuieşte pe sfinţi să fie uniţi în neprihănire şi să fie mereu pregătiţi să
depună mărturie despre Hristos
Citiţi relatarea de mai jos a preşedintelui Thomas S. Monson:

„Toată viaţa vom avea ocazii de a ne împărtăşi credinţa, chiar dacă nu ştim
întotdeauna când ni se va cere să facem acest lucru. Am avut o astfel de ocazie în
anul 1957, pe când lucram în domeniul editării şi am fost rugat să merg la Dallas,
Texas, [SUA], oraş care, uneori, este numit «oraşul bisericilor», pentru a vorbi în
cadrul unei conferinţe a oamenilor de afaceri. După încheierea conferinţei, m-am
urcat într-un autobuz turistic ce făcea turul suburbiilor oraşului. În timp ce

treceam pe lângă diferite biserici, şoferul nostru comenta: «În partea stângă, vedeţi Biserica
Metodistă» sau «Acolo, pe dreapta, este catedrala catolică».

În timp ce treceam pe lângă o clădire frumoasă din cărămidă roşie, situată pe un deal, şoferul a
exclamat: «Acea clădire este locul unde se întâlnesc mormonii». O doamnă care stătea în partea
din spate a autobuzului, a strigat: «Domnule şofer, ne puteţi spune mai multe despre mormoni?».

Şoferul a tras autobuzul pe dreapta, şi-a întors scaunul cu faţa spre pasageri, şi a răspuns:
«Doamnă, tot ce ştiu despre mormoni este că se întâlnesc în acea clădire din cărămidă roşie. Este
cineva în acest autobuz care ştie mai multe despre mormoni?»” („Îndrăzniţi să fiţi singurul”,
Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 67).

Dacă aţi fi fost în acel autobuz, ce aţi fi făcut sau ce aţi fi spus?

În ce mod aţi putea fi entuziasmaţi de o astfel de ocazie? În ce mod ar fi dificilă
pentru voi o astfel de ocazie? ____________________

Pe măsură ce studiaţi 1 Petru 3:1-17, căutaţi un principiu care vă poate ajuta atunci
când aveţi ocazii de a împărtăşi altora Evanghelia.

În 1 Petru 3:1-11, citim că apostolul Petru le-a îndemnat pe neveste să ajute la
aducerea soţilor lor lipsiţi de credinţă la Hristos prin comportamentul lor
neprihănit. El i-a sfătuit pe soţi să-şi cinstească nevestele. De asemenea, el i-a
sfătuit pe membri să „[să fie] cu aceleaşi gânduri” (1 Petru 3:8) şi să trăiască potrivit
standardelor Evangheliei.
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Citiţi 1 Petru 3:14-16 şi aflaţi ce i-a sfătuit Petru pe sfinţi să facă atunci când
întâlnesc oameni care pun la îndoială crezurile lor sau îi persecută din cauza
crezurilor lor.

Cuvântul răspundeţi, din versetul 15, poate fi tradus şi prin „apăraţi”. Petru i-a
îndemnat pe sfinţi să-şi împărtăşească şi să-şi apere crezurile religioase. Observaţi
că Petru a sugerat ca ei să facă acest lucru cu blândeţe şi teamă. Blândeţe înseamnă
amabilitate, umilinţă şi răbdare (vezi Ghid pentru scripturi, „Blând, Blândeţe”,
scriptures.lds.org). Cuvântul teamă înseamnă pioşenie sau respect.

Un adevăr pe care îl putem învăţa din 1 Petru 3:15 este că, în calitate de ucenici ai
lui Isus Hristos, trebuie să ne străduim să fim mereu pregătiţi să împărtăşim
şi să apărăm crezurile noastre cu blândeţe şi pioşenie. Puteţi scrie acest adevăr
în scripturile voastre, lângă 1 Petru 3:5.

Citiţi restul relatării preşedintelui Monson despre experienţa dânsului din autobuz:

„Am aşteptat ca cineva să răspundă. M-am uitat cu atenţie la expresia de pe
chipul fiecărei persoane să văd dacă cineva ştia ceva despre acest subiect sau
dacă cineva dorea să comenteze. Nimeni. Mi-am dat seama că depindea de mine
să fac ceea ce apostolul Petru a sugerat: să «fiţi totdeauna gata să răspundeţi
oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi». Am înţeles, de asemenea,
adevărul zicalei: «Când timpul de a lua o decizie soseşte, timpul pentru pregătire

a trecut».

Timp de aproximativ 15 minute, am avut privilegiul de a le împărtăşi celor din autobuz mărturia
mea despre Biserică şi despre crezurile noastre. Am fost recunoscător pentru mărturia mea şi
pentru faptul că am fost pregătit s-o împărtăşesc” („Îndrăzniţi să fiţi singurul”, p. 67).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la două dintre
următoarele întrebări sau la toate:

a. Care sunt unele dintre lucrurile pe care le puteţi face pentru a fi mereu
pregătiţi să împărtăşiţi crezurile voastre?

b. De ce credeţi că este important să vă împărtăşiţi crezurile dînd dovadă de
blândeţe şi pioşenie?

c. Când le-aţi împărtăşit altora crezurile voastre sau mărturia voastră?

Gândiţi-vă cum vă veţi pregăti pentru a împărtăşi şi a apăra crezurile voastre.
Acţionaţi conform tuturor îndemnurilor pe care le primiţi.

1 Petru 3:18–4:19
După moartea Sa, Isus Hristos a propovăduit Evanghelia în lumea spiritelor
Imaginaţi-vă că slujiţi în calitate de misionari cu timp deplin. Gândiţi-vă cum aţi
răspunde cuiva care spune următoarele: „Cred că ceea ce îmi predaţi este adevărat,
dar mă întreb ce se întâmplă cu oamenii care mor fără să aibă ocazia de a afla
adevărul. Nu pare drept ca Dumnezeu să-i pedepsească sau să nu le permită să
trăiască din nou în prezenţa Sa dacă ei nu au avut niciodată ocazia de a afla despre
planul salvării întocmit de El”.
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Preşedintele Joseph F. Smith

Citiţi 1 Petru 3:18-20, inclusiv Traducerea lui Joseph Smith a versetului 1 Petru 3:20,
care se găseşte în Ghidul pentru scripturi. Apoi, citiţi 1 Petru 4:5-6, inclusiv
Traducerea lui Joseph Smith a versetului 1 Petru 4:6, care se găseşte în Ghidul
pentru scripturi. Pe măsură ce citiţi, căutaţi adevărurile pe care Petru le-a
propovăduit şi pe care le puteţi împărtăşi cu persoana din scenariul de mai sus.
Expresia „duhurilor din închisoare”, din 1 Petru 3:19, se referă la cei din lumea
spiritelor care nu au acceptat Evanghelia sau nu au avut ocazia de a afla despre
aceasta în viaţa muritoare.

Ce învăţăm din aceste versete despre cei din lumea spiritelor care nu au acceptat
Evanghelia sau nu au avut ocazia de a o primi în această viaţă?

Preşedintele Joseph F. Smith medita
asupra înţelesului versetelor 1 Petru
3:18-20 şi a versetului 1 Petru 4:6 când a
primit o revelaţie şi o viziune despre
vizita Salvatorului în lumea spiritelor.
Această revelaţie este consemnată în
Doctrină şi legăminte 138. Preşedintele
Smith a văzut că Isus Hristos, între
momentul morţii şi cel a învierii Sale, a
propovăduit Evanghelia şi a slujit
personal spiritelor neprihănite din
lumea spiritelor. Apoi, Isus Hristos a
organizat şi a autorizat slujitori
neprihăniţi care să predice Evanghelia
spiritelor din închisoarea spiritelor (vezi
D&L 138:1-12, 18-19, 27-30).

Potrivit celor relatate în 1 Petru 4:6, de
ce este predicată Evanghelia celor care
au murit?

Un adevăr pe care îl putem învăţa din acest verset este acela că Evanghelia este
propovăduită celor care au murit, pentru ca ei să aibă aceeaşi şansă ca şi cei
care au auzit mesajul Evangheliei în viaţa muritoare. (Aveţi în vedere că 1 Petru
4:6 este un fragment care conţine o scriptură de bază. Puteţi marca acest fragment,
într-un mod distinct, pentru a-l găsi cu uşurinţă.)

2. Recapitulaţi scenariul pe care l-aţi citit la începutul acestei secţiuni.
În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cum aţi folosi 1 Petru

4:6 pentru a oferi un răspuns problemei despre care aţi citit. Scrieţi şi despre
sentimentele voastre legate de modul în care doctrina salvării celor morţi este o
dovadă a milei şi compasiunii lui Dumnezeu faţă de copiii Săi.

În 1 Petru 4:7-19, citim că Petru i-a îndemnat pe sfinţi să aibă o dragoste fierbinte,
deoarece dragostea acoperă sau împiedică înfăptuirea multor păcate. De asemenea,
el a făcut referire la o viitoare „[încercare] de foc” (1 Petru 4:12) pe care este posibil
ca sfinţii să trebuiască s-o îndure şi i-a învăţat pe sfinţi să se bucure atunci când au
parte de încercări şi sunt persecutaţi din cauza credinţei lor în Isus Hristos.
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Scriptură de bază – 1 Petru 4:6
3. Scrieţi cuvintele din 1 Petru 4:6 pe un cartonaş sau o bucată mică de

hârtie. Pe verso, scrieţi ce puteţi face pentru a-i ajuta pe strămoşii
voştri care au primit Evanghelia în lumea spiritelor şi aşteaptă să fie eliberaţi din
închisoarea spiritelor. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi că aţi
terminat această parte a însărcinării. Pe parcursul săptămânii viitoare, memoraţi
1 Petru 4:6 recitându-l în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară înainte de a vă
spune rugăciunea personală. De asemenea, parcurgeţi din nou ceea ce aţi scris
despre modurile în care puteţi lua parte la lucrarea de salvare a
strămoşilor voştri.

1 Petru 5
Petru i-a sfătuit pe presbiteri să vegheze asupra turmei lui Dumnezeu şi i-a încurajat
pe sfinţi să rămână neclintiţi în credinţa lor
Pentru a-i ajuta pe sfinţi să se pregătească să treacă peste încercările pe care aveau
să le aibă, apostolul Petru i-a învăţat pe presbiterii Bisericii despre responsabilităţile
lor în calitate de conducători ai Bisericii. Citiţi 1 Petru 5:1-3 şi aflaţi ce sfat le-a dat
Petru prezbiterilor Bisericii. În versiunea King James a Bibliei în limba engleză,
termenul presbiter a fost tradus prin vârstnic.

Expresia „păstoriţi turma lui Dumnezeu” (versetul 2) înseamnă a avea grijă de
membrii Bisericii şi a veghea asupra lor. Petru a propovăduit despre conducătorii
Bisericii că trebuie să slujească de bunăvoie şi cu dragoste, nu cu resentimente sau
cu dorinţa de a fi răsplătiţi. Ei trebuie să fie exemple pentru membrii, nu să se
comporte ca şi cum ar fi „stăpâni” (versetul 3) ai lor.

Un adevăr pe care îl învăţăm din aceste versete este următorul: Conducători
Bisericii au responsabilitatea de a avea grijă şi de a veghea asupra turmei lui
Dumnezeu cu dragoste şi fiind exemplu.

Citiţi 1 Petru 5:4 şi aflaţi cum a făcut Petru referire la Salvator.
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Ce calităţi şi atribute asemănătoare
celor ale lui Hristos îi pot ajuta pe
conducătorii Bisericii să vegheze asupra
membrilor Bisericii şi să aibă grijă de ei?
____________________

Când aţi fost binecuvântaţi de exemplul
şi dragostea asemănătoare celor ale lui
Hristos ale unui conducător al Bisericii?

Pe măsură ce îi respectaţi, aveţi
încredere şi îi urmaţi pe conducătorii
Bisericii pe care Domnul i-a chemat, ei
vă vor păstori şi vor avea grijă de voi din
punct de vedere spiritual.

În 1 Petru 5:5-14, Petru i-a învăţat pe
sfinţi să-i respecte pe presbiteri, să-şi
arunce grijile asupra lui Isus Hristos şi
să rămână neclintiţi în credinţa lor în
pofida suferinţelor. Petru i-a asigurat că, dacă vor face astfel, Dumnezeu îi va
desăvârşi şi îi va întări.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 1 Petru 3-5 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 29:  Z IUA 4
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Introducere la 2 Petru
De ce studiem această carte?
Profetul Joseph Smith a spus: „Petru a scris folosind cel mai sublim limbaj dintre
toţi apostolii” (în History of the Church, 5:392). Sublim înseamnă exaltat în ceea ce
priveşte gândurile, de o valoare deosebită şi tendinţa de a inspira admiraţie.

Fiind un martor ocular al schimbării la faţă a lui Isus Hristos (vezi 2 Petru 1:16-18),
Petru şi-a îndemnat cititorii să-şi mărească cunoaşterea despre Salvator şi să caute
să dobândească atribute divine pentru a putea fi părtaşi „firii dumnezeieşti” (vezi
2 Petru 1:4-8). El şi-a asigurat cititorii că această creştere spirituală îi va ajuta să îşi
„[întărească] chemarea şi alegerea” (2 Petru 1:10). „Petru afirmă din nou că
Domnul va veni din cer în glorie măreaţă şi va judeca pământul” (Bible Dictionary,
în versiunea SZU a Bibliei în limba engleză „Peter, Epistles of”). Studiind A doua
epistolă a lui Petru, puteţi dezvolta o credinţă mai mare în Isus Hristos şi puteţi
primi instruire şi inspiraţie care vă pot ajuta să deveniţi mai asemănători Lui.

Cine a scris această carte?
Autorul celei de-a Doua epistole soborniceşti a lui Petru este Simon Petru, apostolul
senior al lui Isus Hristos (vezi 2 Petru 1:1).

Când şi unde a fost scrisă?
Nu ştim exact unde şi când a fost scrisă această epistolă. Se presupune, în mod
general, că Petru a scris această epistolă în Roma, după ce a scris epistola cunoscută
ca 1 Petru, redactată cel mai probabil în jurul anului 64 d.H. (vezi Bible Dictionary, în
versiunea SZU a Bibliei în limba engleză „Peter, Epistles of”).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Petru a spus că el a scris pentru „cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a
noastră” (2 Petru 1:1). Acest lucru poate indica faptul că cititorii lui Petru erau
aceiaşi creştini din neamuri cărora le-a fost adresată prima sa epistolă (vezi 2 Petru
3:1). Conţinutul versetelor din 2 Petru 1:12-15 ne arată că această epistolă a fost
scrisă ca un mesaj de rămas bun pentru cititorii săi.

Spre deosebire de Întâia epistolă a lui Petru, care i-a ajutat pe sfinţi să facă faţă
persecuţiei din afară, A doua epistolă a lui Petru vorbeşte despre apostazia din
interiorul Bisericii care ameninţa viitorul acesteia. Proroci şi învăţători mincinoşi
strecurau pe furiş „erezii nimicitoare [învăţături neadevărate], se [lepădau] de
Stăpânul, care i-a răscumpărat” (2 Petru 2:1). Petru a scris această scrisoare pentru
a-i încuraja pe sfinţi să-şi dezvolte cunoaşterea despre Domnul şi să-şi
„[întărească] chemarea şi alegerea” (2 Petru 1:10).

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
„Aparent, a doua epistolă a fost scrisă pentru aceiaşi membri ai Bisericii ca şi prima
(3:1). A fost scrisă atunci când simţea că moartea i se apropie (1:14) şi este menită
să ne păzească de apostazie” (Bible Dictionary, în versiunea SZU a Bibliei în limba
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engleză „Peter, Epistles of”). Conţine, de asemenea, unele dintre cele mai puternice
cuvinte ale lui Petru şi ultimele sale mărturii.

O temă predominantă în 2 Petru este importanţa faptului de a dobândi cunoaştere
despre Isus Hristos. Petru le promite cititorilor săi că, dacă vor căuta să
dobândească atribute divine şi să-şi dezvolte firea dumnezeiască, ei „[nu vor fi
lăsaţi să fie] nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului
nostru Isus Hristos” (2 Petru 1:8) şi îşi vor „[întări] chemarea şi alegerea” (2 Petru
1:10).

Petru a comparat adevărata cunoaştere despre Isus Hristos cu învăţăturile şi
cunoaşterea neadevărate răspândite de apostaţi (vezi 2 Petru 2). În încheierea
acestei epistole, Petru le-a făcut sfinţilor o ultimă invitaţie de a „[creşte] în harul şi
în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 3:18).

Rezumat
2 Petru 1 Petru explică faptul că promisiunile lui Isus Hristos permit sfinţilor să
poată fi făcuţi „părtaşi firii dumnezeieşti” (2 Petru 1:4). El îi încurajează să îşi
„[întărească] chemarea şi alegerea” (2 Petru 1:10). Petru vorbeşte despre experienţa
sa de pe Muntele Schimbării la Faţă, atunci când L-a văzut pe Hristos glorificat şi a
auzit glasul Tatălui. Petru a spus că „avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare”
(2 Petru 1:19).

2 Petru 2. Petru avertizează membrii Bisericii în privinţa prorocilor şi învăţătorilor
mincinoşi care vor veni printre ei şi vor căuta să-i ducă pe sfinţi în rătăcire. Aceşti
învăţători ticăloşi Îl vor nega pe Domnul şi vor vorbi de rău „calea adevărului”
(2 Petru 2:2). Petru ne învaţă că este mai bine să nu acceptăm Evanghelia decât să
facem legăminte şi să nu trăim potrivit acestora.

2 Petru 3. Petru declară certitudinea faptului că Hristos va veni la timpul ales de El,
că El va purifica pământul cu foc, îi va distruge pe cei ticăloşi şi îi va salva pe cei
sârguincioşi şi credincioşi. Petru îi încurajează pe sfinţi să „[crească] în harul şi în
cunoştinţa… [despre] Isus Hristos” (2 Petru 3:18).

2 PETRU
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UNITATEA 30: ZIUA 1

2 Petru
Introducere
Apostolul Petru i-a încurajat pe sfinţi să-şi dezvolte cunoaşterea despre Isus Hristos
căutând să devină ca El. Petru a avertizat, de asemenea, că profeţi şi învăţători
mincinoşi îi duc pe oameni în rătăcire. El a profeţit că, în ultimele zile, cei ticăloşi îşi
vor bate joc de cei neprihăniţi pentru credinţa lor în întoarcerea lui Isus Hristos.
Petru i-a încurajat pe sfinţi să se pregătească, dând dovadă de sârguinţă pentru a
Doua Venire a Salvatorului.

2 Petru 1:1-11
Petru ne învaţă cum să fim părtaşi firii dumnezeieşti a lui Isus Hristos
Gândiţi-vă la atributele sau calităţile pe care le admiraţi la un membru al familiei
sau la un prieten. Credeţi că puteţi dezvolta aceleaşi atribute sau calităţi bune?
Dacă sunteţi o tânără fată, gândiţi-vă la tema Tinerelor Fete, care afirmă: „Noi
suntem fiice ale Tatălui nostru Ceresc, care ne iubeşte şi pe care-L iubim”.
Gândiţi-vă la valorile pe care această temă le conţine, mai ales la natura divină sau
firea dumnezeiască.

Indiferent dacă sunteţi o tânără fată sau un tânăr băiat, ce înseamnă pentru voi
„firea dumnezeiască”? ____________________

Apostolul Petru a scris această epistolă membrilor Bisericii care dobândiseră
credinţă în Isus Hristos. Potrivit celor consemnate în 2 Petru 1:1-4, el a propovăduit
că ei puteau „[să fie] părtaşi firii dumnezeieşti” (versetul 4). Expresia „firii
dumnezeieşti” se referă la atributele Tatălui Ceresc şi ale lui Isus Hristos.

Citiţi 2 Petru 1:5-7 şi căutaţi unele dintre atributele firii dumnezeieşti a Tatălui şi a
Fiului. În tabelul de mai jos, faceţi o listă cu atributele pe care le găsiţi în acest
fragment. Apoi, pe o scară de la 1 la 10, evaluaţi cu câtă sârguinţă vă străduiţi să
dobândiţi aceste atribute divine în viaţa voastră (1 = Nu mă străduiesc deloc să
dobândesc; 10 = Mă străduiesc cu sârguinţă să dobândesc). Primul atribut divin
este deja scris. Cuvântul înfrânarea, din versetul 6, înseamnă autocontrol.

Atribute divine

Credinţă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Citiţi 2 Petru 1:8-11 şi aflaţi ce binecuvântări pot primi cei care dezvoltă cu
sârguinţă atributele divine ale Tatălui Ceresc şi ale lui Isus Hristos. Expresia „să vă
întăriţi chemarea şi alegerea”, din versetul 10, înseamnă să primim, în această viaţă,
asigurarea lui Dumnezeu că vom dobândi viaţa eternă; Petru face referire la acest
lucru folosind expresia „cuvântul proorociei făcut şi mai tare” (2 Petru 1:19).

Joseph Smith ne-a învăţat că întărirea chemării şi alegerii cuiva este făcută sigură
după ce persoana şi-a arătat credinţa în Domnul: „După ce un om are credinţă în
Hristos, se pocăieşte de păcatele sale şi este botezat pentru iertarea păcatelor şi-L
primeşte pe Duhul Sfânt (prin aşezarea mâinilor), care este primul Mângâietor,
după aceea, lăsaţi-l să continue să se umilească în faţa lui Dumnezeu, fiind
înfometat şi însetat după neprihănire şi trăind prin fiecare cuvânt al lui

Dumnezeu, iar, în curând, Domnul îi va spune: Fiule, vei fi exaltat. Atunci când Domnul l-a
cercetat amănunţit şi a constatat că omul este hotărât să-L slujească indiferent ce s-ar întâmpla,
atunci omul va avea chemarea şi alegerea sa făcute sigure” (în History of the Church, 3:380).

2 Petru 1:12-21
Petru îşi împărtăşeşte mărturia despre Isus Hristos şi propovăduieşte despre scripturi
De ce credeţi că unii oameni critică vârsta câtorva dintre profeţi şi apostoli? Cum aţi
răspunde criticilor că profeţii şi apostolii de astăzi sunt prea bătrâni pentru a fi
conducători eficienţi? Pe măsură ce continuaţi să studiaţi 2 Petru 1, căutaţi un
adevăr despre profeţi şi apostoli care este mai important decât vârsta lor.

Potrivit celor consemnate în 2 Petru 1:12-19, apostolul Petru ştia că avea să moară
în curând şi, de aceea, şi-a împărtăşit mărturia în legătură cu ceea ce a văzut despre
Isus Hristos. În mărturia sa, el a menţionat „cuvântul prorociei făcut şi mai tare”
(2 Petru 1:19). Acest „[cuvânt al] prorociei făcut şi mai tare” este definit mai clar în
Doctrină şi legăminte 131:5 ca fiind cunoaşterea pe care un om o poate primi prin
revelaţie în această viaţă că „este pecetluit pentru viaţa veşnică”. Acest lucru este
exprimat şi cu ajutorul expresiei „[a întări] chemarea şi alegerea voastră” (2 Petru
1:10), despre care aţi studiat în prima parte a lecţiei despre 2 Petru 1.

Citiţi 2 Petru 1:20-21 şi aflaţi ce a propovăduit Petru despre rolul „[oamenilor sfinţi
ai lui Dumnezeu]” sau profeţii. Observaţi că, în 2 Petru 1:20 din Traducerea Bibliei
de Joseph Smith, citim: „Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din
scriptură nu este dată potrivit voinţei unui om”.

Ţinând cont de ceea ce a propovăduit Petru, putem identifica următorul adevăr:
Profeţii primesc scriptură prin intermediul Duhului Sfânt. (Puteţi scrie sau
nota acest lucru în scripturile voastre.) Scripturile sunt „cuvinte atât scrise, cât şi
rostite” (Ghid pentru scripturi, „Scripturi”, scriptures.lds.org; vezi, de asemenea,
D&L 68:2-4).

Unele scripturi au fost canonizate. Un canon este „o culegere recunoscută şi
autorizată de cărţi sacre. În Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă
lucrările canonice includ Vechiul şi Noul Testament, Cartea lui Mormon, Doctrină şi
Legăminte şi Perla de mare preţ” (Ghid pentru scripturi, „Canon”,
scriptures.lds.org).

UNITATEA 30:  Z IUA 1
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În timp ce veţi citi următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H. Oaks, din
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, căutaţi mărturia sa despre faptul că profeţii
continuă să primească scripturi: „Linia preoţie este canalul prin care Dumnezeu a
vorbit copiilor Săi, prin scripturile din trecut. Şi este linia prin care El vorbeşte în
prezent, prin învăţăturile şi sfaturile profeţilor în viaţă, ale apostolilor şi ale altor
conducători inspiraţi” („Două linii de comunicare”, Ensign sau Liahona, nov.

2010, p. 84).

Gândiţi-vă la importanţa faptului de a şti că Dumnezeu a folosit şi încă foloseşte
profeţi pentru a da scripturi copiilor Săi.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Ce fragmente din scripturi, fie de la profeţii din vechime, fie de la cei din
prezent, v-au influenţat viaţa?

b. În ce fel aţi fost binecuvântaţi datorită acestor scripturi?

Meditaţi din nou la declaraţia vârstnicului Oaks şi căutaţi o ocazie în zilele
următoare să depuneţi mărturie altora, potrivit îndemnurilor Spiritului, despre
veridicitatea profeţilor şi despre importanţa faptului de a primi şi a studia
scripturile.

2 Petru 2
Petru îi avertizează pe oameni să nu se lase înşelaţi de învăţători mincinoşi
De ce ar alege oamenii să păcătuiască chiar şi atunci când ştiu că ceea ce fac este
greşit? ____________________

În 2 Petru 2, citim că apostolul Petru i-a avertizat pe sfinţi în privinţa oamenilor care
căutau să-i înşele. Pe măsură ce studiaţi 2 Petru 2, căutaţi adevăruri care vă pot
ajuta să recunoaşteţi şi să evitaţi înşelăciunile care duc la păcat.

Citiţi 2 Petru 2:1-3 şi căutaţi avertizarea făcută de Petru despre cine va încerca să-i
înşele pe sfinţi. „[Ereziile] nimicitoare” (2 Petru 2:1) sunt învăţăturile neadevărate şi
distructive.

Un adevăr pe care îl putem învăţa din aceste versete este că învăţătorii mincinoşi
caută să ne înşele.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului M. Russell Ballard, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, şi aflaţi ce propovăduiesc învăţătorii mincinoşi astăzi pentru
a ne înşela:
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„Profeţii mincinoşi şi învăţătorii mincinoşi sunt cei care declară că profetul Joseph
Smith a fost un înşelător duplicitar; ei pun la îndoială veridicitatea Primei Viziuni.
Aceştia declară despre Cartea lui Mormon şi alte lucrări canonice că nu sunt
cronici scripturale străvechi. Ei încearcă, de asemenea, să redefinească natura
Dumnezeirii şi neagă faptul că Dumnezeu a dat şi continuă să dea revelaţii în
zilele noastre profeţilor Săi rânduiţi şi susţinuţi.

Profeţii şi învăţătorii mincinoşi sunt cei care încearcă în mod arogant să dea noi interpretări
scripturilor pentru a demonstra că aceste texte sacre nu trebuie să fie citite ca fiind cuvintele lui
Dumnezeu către copiii Săi, ci doar afirmaţiile unor oameni lipsiţi de inspiraţie, limitaţi de propriile
prejudecăţi şi părtiniri culturale. Drept urmare, ei se ceartă că scripturile au nevoie de o nouă
interpretare şi că doar ei sunt calificaţi pentru a face acea interpretare.

Poate cel mai condamnabil, ei neagă învierea şi ispăşirea lui Hristos argumentând că niciun
Dumnezeu nu ne poate salva. Ei resping ideea că avem nevoie de un Salvator. Pe scurt, aceşti
critici încearcă să reformuleze doctrinele Bisericii pentru a se potrivi ideilor lor preconcepute şi,
făcând aceasta, Îl neagă pe Hristos şi rolul Său mesianic.

Profeţii şi învăţătorii mincinoşi sunt, de asemenea, cei care încearcă să schimbe doctrinele care se
bazează pe scripturi, care sunt date de Dumnezeu şi care protejează caracterul sacru al
căsătoriei, natura divină a familiei şi doctrina fundamentală cu privire la moralitatea personală.
Ei pledează pentru o redefinire a moralităţii pentru a justifica preacurvia, adulterul şi relaţiile
homosexuale. Unii dintre ei luptă pentru legalizarea aşa zisei căsătorii între persoane de acelaşi
sex” („Beware of False Prophets and False Teachers”, Ensign, nov. 1999, p. 63-64).

Gândiţi-vă la momente în care aţi avut de-a face cu învăţături şi mesaje de la
învăţători mincinoşi. De ce este util să fim mereu conştienţi de învăţăturile şi
mesajele învăţătorilor mincinoşi?

În 2 Petru 2:4-17, citim mai multe exemple despre ce s-a întâmplat cu oamenii care
au urmat învăţători mincinoşi în trecut, inclusiv despre cei care l-au urmat pe
Satana în viaţa premuritoare, despre cei care au trăit în vremea lui Noe şi cei din
vremea Sodomei şi Gomorei. De asemenea, Petru a dat exemple de persoane care
nu s-au lăsat influenţate de învăţători mincinoşi, precum Noe şi Lot. Apoi, Petru a
descris comportamentul ticălos al învăţătorilor mincinoşi.
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Cum prinde peşte un pescar?
____________________

Tehnicile unui pescar de a prinde peşte
se aseamănă cu cele ale unui învăţător
mincinos. Citiţi 2 Petru 2:18-19 şi aflaţi
modul în care învăţătorii mincinoşi îi
ademenesc pe sfinţi să le urmeze
învăţăturile.

În ce mod se aseamănă învăţăturile
profeţilor şi învăţătorilor mincinoşi cu o
momeală de pescuit?

În 2 Petru 2:19, învăţăm că învăţătorii
mincinoşi promit libertate. Cu alte
cuvinte, ei susţin că păcatul şi nu
supunerea faţă de porunci ne dă o
libertate mai mare.

Putem învăţa din aceste versete faptul
că învăţătorii mincinoşi caută să ne
înşele să credem că păcatul aduce cu
sine mai multă libertate.

Citiţi din nou versetul 19 şi aflaţi ce se
întâmplă cu oamenii care sunt biruiţi de
învăţături neadevărate şi de păcate.

2. În jurnalul vostru
pentru studiul

scripturilor, scrieţi două sau trei
exemple de învăţături neadevărate
care par să promoveze libertatea
dar, de fapt, duc către robie.

Citiţi 2 Petru 2:20-22 şi aflaţi ce a
propovăduit Petru despre cei care se întorc la păcat după ce au scăpat de acesta.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce credeţi că cei care „au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 2:20) pot fi ispitiţi
să se întoarcă la comportamentul lor păcătos?

b. Ce sfat aţi oferi cuiva pentru a-l ajuta să rămână credincios lui Isus Hristos şi
Evangheliei Sale în loc să se întoarcă la vechile sale păcate?

2 Petru 3
Petru depune mărturie despre a Doua Venire a lui Isus Hristos
Atunci când apostolul Petru a încheiat această epistolă, probabil una dintre ultimele
sale mărturii scrise, el a amintit sfinţilor despre a Doua Venire a lui Isus Hristos şi
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i-a învăţat cum să se pregătească pentru aceasta. Potrivit celor consemnate în
2 Petru 3:1-9, el a propovăduit că, în ultimele zile, unii oameni îi vor batjocori şi vor
râde de cei care cred în a Doua Venire.

Citiţi 2 Petru 3:10-14 şi aflaţi ce a propovăduit Petru despre a Doua Venire.
Cuvântul purtare, din versetul 11, se referă la comportament şi cuvântul „grăbind”,
din versetul 12, înseamnă a dori cu sinceritate ceva.

Ce sfaturi le-a dat Petru sfinţilor cu scopul de a-i pregăti pentru a Doua Venire?

Expresia „fără prihană, fără vină”, din versetul 14, înseamnă a fi curat de păcat. Cei
care sunt curaţi de păcat s-au împăcat cu Dumnezeu sau sunt din nou în armonie şi
uniţi cu El şi vor fi în pace cu Salvatorul atunci când El va veni. Din învăţăturile lui
Petru învăţăm că ne putem pregăti pentru a Doua Venire a Salvatorului trăind
vieţi neprihănite şi veghind cu credinţă în vederea venirii Sale. Puteţi scrie
acest principiu în scripturile voastre, lângă 2 Petru 3:11-14.

Care sunt unele dintre lucrurile pe care le putem face pentru a trăi vieţi neprihănite
pe măsură ce veghem, cu credinţă, în vederea celei de a Doua Veniri?

În 2 Petru 3:15-18, citim că Petru a recunoscut că unele dintre învăţăturile lui Pavel
sunt greu de înţeles. De asemenea, el a avertizat împotriva faptului de a cădea în
ticăloşie. El i-a invitat pe sfinţi să „[crească] în harul şi în cunoştinţa Domnului”
(2 Petru 3:18).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 30:  Z IUA 1

631



Introducere la 1 Ioan
De ce studiem această carte?
În această epistolă, apostolul Ioan a vorbit despre răspândirea periculoasă a
influenţelor apostate în cadrul Bisericii. El i-a avertizat pe sfinţi să nu aibă părtăşie
cu întunericul şi să rămână în siguranţa oferită de lumina Evangheliei. Studierea
cărţii 1 Ioan vă poate ajuta să recunoaşteţi mai uşor învăţăturile neadevărate despre
Isus Hristos, iar urmarea sfatului oferit de Ioan vă poate ajuta să rămâneţi în strânsă
înfrăţire cu Domnul în timp ce acceptaţi, în totalitate, adevărul. Mai mult, studierea
acestei cărţi vă poate ajuta să ajungeţi să înţelegeţi dragostea mare pe care Tatăl
Ceresc o are pentru fiecare dintre copiii Săi, pe care El a arătat-o oferindu-L pe Fiul
Său, Isus Hristos, drept jertfă pentru întreaga omenire.

Cine a scris această carte?
„Deşi autorul acestor trei epistole nu îşi menționează numele, limbajul se
aseamănă atât de mult cu cel al apostolului Ioan, încât se presupune că el le-a scris
pe toate trei” (Ghid pentru scripturi, „Ioan, fiul lui Zebedei”, Epistolele lui Ioan).
Autorul epistolelor lui Ioan a fost martor ocular al Salvatorului înviat, lucru care
este în mod sigur adevărat în cazul apostolului Ioan (vezi 1 Ioan 1:1-4; 4:14).

Când şi unde a fost scrisă?
Nu se ştie precis când şi unde a fost scrisă 1 Ioan. Este foarte probabil să fi fost
scrisă spre sfârşitul primului secol d.H.

Deşi Ioan şi-a petrecut mare parte din tinereţe în Palestina, zona aceea a fost ostilă
creştinilor şi iudeilor după distrugerea Ierusalimului şi a templului său în anul 70
d.H. Se crede că Ioan a plecat din Palestina pentru a trăi în Efes în ultima parte a
vieţii sale. Dacă acest lucru este adevărat, este posibil ca Ioan să fi scris această
epistolă din Efes între anii 70-100 d.H.

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Auditoriul lui 1 Ioan nu este menţionat în mod clar, însă, din scrierile sale, se pare
că Ioan a scris celor credincioşi (vezi 1 Ioan 1:3-4; 2:12-14), probabil celor din Asia
Mică (Turcia din zilele noastre), unde anumite surse istorice afirmă că Ioan ar trăit şi
slujit în ultima parte a primului secol d.H.

În această vreme, învăţători mincinoşi au creat o schismă sau o diviziune printre
sfinţii din regiune (vezi 1 Ioan 2:18-19, 22, 26; 4:1) şi apostazia se răspândea în
cadrul Bisericii. Una dintre filosofiile care devenea din ce în ce mai acceptată era
docetismul. Docetismul făcea parte dintr-un curent mai mare numit gnosticism. O
învăţătura importantă, predată în multe forme, a gnosticismului era aceea că spiritul
este, în întregime bun şi că materia, inclusiv trupul fizic, este în întregime rea.

Ucenicii gnosticismului credeau că salvarea nu era dobândită prin eliberarea de
păcate, ci, mai degrabă, prin eliberarea spiritului de materie, şi anume de trupul
fizic. Ei credeau, de asemenea, că salvarea era dobândită mai degrabă printr-o
cunoaştere specială (gnosis), decât prin credinţa în Isus Hristos.
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Docetism provine din cuvântul grecesc dokeō, care înseamnă „a părea”. Adepţii
docetismului au accentuat atât de mult natura spirituală a lui Isus încât au ajuns să
respingă ideea că El a venit pe pământ având un trup fizic. Ei credeau că
Dumnezeu este invizibil, nemuritor, atotştiutor şi imaterial şi considerau că lumea
fizică şi trupul fizic sunt corupte şi rele. Prin urmare, ei credeau că, deoarece Isus
era Fiul divin al lui Dumnezeu, El nu ar fi putut să aibă parte de limitările faptului
de a fi om. Din punctul lor de vedere, Isus Hristos nu S-a născut, cu adevărat, în
trup şi nu a trăit într-un trup fizic tangibil, nu a sângerat, nu a suferit, nu a murit şi
nici nu a înviat având un trup fizic înviat – El doar a părut să facă aceste lucruri.

Deşi apostolul Ioan a respins aceste învăţături neadevărate în 1 Ioan, ele au
continuat şi s-au strecurat printre membrii Bisericii. Acestea şi alte doctrine
neadevărate fac parte din ceea ce a dus la marea apostazie.

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
În calitate de unul dintre primii apostoli ai lui Isus Hristos, Ioan a fost un martor
special al Salvatorului înviat. Ioan a început această epistolă declarând că el
personal L-a văzut, L-a auzit şi L-a atins pe Isus Hristos. Clădind pe această
mărturie personală, i-a invitat pe cititorii lui să aibă „părtăşie… cu Tatăl şi cu Fiul
Său, Isus Hristos” (1 Ioan 1:3). Dragostea este un subiect important în prima
epistolă a lui Ioan. Ioan a subliniat faptul că cei care spun că-L iubesc pe
Dumnezeu dar nu-i iubesc pe cei din jurul lor sunt mincinoşi (vezi 1 Ioan 4:20-21).

Rezumat
1 Ioan 1-3. Ioan ne învaţă că, prin supunere, putem ajunge să-L cunoaştem pe
Dumnezeu, să avem părtăşie cu El şi să devenim ca El. În ultimele zile, vor fi
antihrişti. Dragostea Salvatorul pentru noi se manifestă prin sacrificiul Său
ispăşitor.

1 Ioan 4-5. Ioan încurajează sfinţii să hotărască dacă oricare învăţător este al lui
Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste şi, datorită dragostei Sale mari faţă de noi, El
L-a trimis pe Fiul Său să sufere pentru noi. Cei care-L iubesc pe Dumnezeu ţin
poruncile Sale. Cei care cred în Isus Hristos şi sunt născuţi din Dumnezeu vor
birui lumea.

1 IOAN
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UNITATEA 30: ZIUA 2

1 Ioan
Introducere
Apostolul Ioan i-a invitat pe membrii Bisericii să caute să aibă părtăşie cu Tatăl şi cu
Fiul Său, Isus Hristos. El a subliniat nevoia ca noi să ţinem poruncile lui Dumnezeu
pentru a ne arăta dragostea faţă de El. Ioan le aminteşte, de asemenea, membrilor
Bisericii să-i iubească pe ceilalţi.

1 Ioan
Ioan explică importanţa faptului de a ţine poruncile şi de a ne iubi unul pe altul

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi cuvântul apostazie şi
definiţia acestuia. Dacă aveţi nevoie de ajutor, folosiţi Ghidul pentru

scripturi sau Doctrine de bază, document care se găseşte la începutul acestui
îndrumar de studiu.

Apostolul Ioan a scris această epistolă într-o perioadă în care apostazia ameninţa
Biserica. El i-a avertizat pe sfinţi cu privire la antihrişti (vezi 1 Ioan 2:18-26; 4:3).
Antihrist este „oricine sau orice denaturează sau deformează adevăratul plan al
salvării prezentat în Evanghelie şi care se opune lui Hristos, făţiş sau în secret”,
precum şi autorităţii şi învăţăturilor slujitorilor Săi aleşi (Ghid pentru scripturi,
„Antihrist”, scriptures.lds.org). Unii antihrişti din zilele lui Ioan predau că Isus
Hristos nu a avut un trup fizic în timp ce a trăit pe pământ, El doar părând să fi fost
o fiinţă fizică.

Citiţi 1 Ioan 1:1-4 şi aflaţi despre ce a depus Ioan mărturie pentru a respinge
această învăţătură neadevărată. Observaţi că expresia „Cuvântul vieţii”, din
versetul 1, se referă la Isus Hristos.

Observaţi că, în versetele 3-4, Ioan dorea ca sfinţii să aibă părtăşie cu acei
conducători ai Bisericii care aveau părtăşie cu Tatăl Ceresc şi Isus Hristos. El a dorit,
de asemenea, ca ei să aibă parte de plenitudinea bucuriei. Un principiu pe care îl
putem învăţa din aceste versete este că, dacă primim şi urmăm învăţăturile
profeţilor şi apostolilor, suntem de partea Tatălui şi a Fiului.

A avea părtăşie înseamnă să te bucuri de o relaţie de încredere, prietenie,
interacţiune şi unitate. Gândiţi-vă la bărbaţii care slujesc în cadrul Primei
Preşedinţii şi al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli. Cum ne poate ajuta faptul
de a urma învăţăturile profeţilor şi apostolilor să dobândim părtăşie cu Tatăl nostru
Ceresc şi cu Fiul Său, Isus Hristos?

Citiţi 1 Ioan 1:5-6 şi aflaţi ce ne poate împiedica să avem părtăşie cu Tatăl nostru
din Cer.

Unul dintre subiectele cele mai importante din scrierile lui Ioan este prezentat în 1
Ioan 1:5 – Isus Hristos este Lumina lumii (vezi Ioan 1:4-9; 8:12; 9:1-5). Gândiţi-vă
la un moment în care aţi umblat în întuneric. Folosirea de către Ioan a cuvântului
întuneric a avut ca scop referirea la întunericul spiritual.

Ce credeţi că înseamnă să umblăm în întuneric spiritual? ____________________
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Studiaţi 1 Ioan 1:7-2:6 şi găsiţi adevărurile pe care Ioan le-a predat şi care ne pot
ajuta să ştim cum să umblăm în lumina Evangheliei. Expresia jertfa de ispăşire, din 1
Ioan 2:2, se referă la sacrificiul ispăşitor care îndeplineşte dreptatea lui Dumnezeu.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi câteva dintre
adevărurile pe care le-aţi identificat în 1 Ioan 1:7-2:6. Apoi,

gândiţi-vă cum aţi răspunde la următoarele întrebări:

a. De ce credeţi că dragostea noastră faţă de Dumnezeu progresează către
perfecţiune sau devine completă când ţinem poruncile Sale?

b. Când aţi simţit o dragoste mai mare faţă de Dumnezeu în timp ce vă
străduiaţi să ţineţi poruncile Sale?

Citiţi descrierile următoare şi fiţi atenţi la porunca faţă de care aceşti doi tineri
întâmpină dificultăţi în a i se supune.

• Un tânăr băiat citeşte zilnic din scripturi şi îndeplineşte, cu credinţă, multe
dintre responsabilităţile sale din cadrul preoţiei, însă este adesea nepoliticos cu
fratele său mai mic.

• O tânără fată participă, cu regularitate, la adunările Bisericii şi a primit medalia
care atestă Recunoaşterea calităţii sale de tânără fată. Totuşi, ea publică adesea
comentarii nepoliticoase, pe reţele de socializare, despre unii dintre colegii şi
învăţătorii ei.

Faţă de ce poruncă întâmpină aceşti doi tineri sfînţi din zilele din urmă dificultăţi în
a o ţine? (Revedeţi fragmentul care conţine o scriptură de bază Matei 22:36-39
pentru a vă ajuta să răspundeţi la această întrebare.)

Gândiţi-vă la situaţiile în care puteţi întâmpina dificultăţi în a da dovadă de
dragoste faţă de alţii.

3. Citiţi 1 Ioan 2:9-11; 4:7-11, 19-21 şi aflaţi ce a predat Ioan despre
dragoste. Puteți marca sau scrie învăţăturile care sunt importante

pentru voi. Apoi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la
următoarele întrebări:

a. Care dintre învăţăturile lui Ioan despre dragoste sunt importante pentru voi?
De ce?

b. Un principiu pe care-l putem identifica în aceste versete este că, dacă Îl
iubim pe Dumnezeu, îi iubim pe ceilalţi. De ce credeţi că ne vom arăta
dragostea faţă de alţii dacă Îl iubim, cu adevărat, pe Dumnezeu?

Observaţi că, în 1 Ioan 4:20, Ioan a făcut referire la faptul de a-i urî pe alţii. Există
multe moduri prin care ne putem reţine dragostea sau bunătatea faţă de alţii în
afara celui de a-i urî. Care credeţi că ar putea fi unele dintre acele moduri?
____________________

Citiţi 1 Ioan 3:17-18 şi aflaţi cum trebuie să ne arătăm dragostea faţă de alţii.

De ce credeţi că este important să ne arătăm dragostea prin fapte şi nu doar
prin vorbe?

Pe cine cunoaşteţi că este un bun exemplu în a-şi arăta dragostea faţă de alţii?

UNITATEA 30:  Z IUA 2
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Dacă este posibil, vizionaţi prezentarea video intitulată „Two Brothers
Apart”, care se găseşte pe LDS.org. În timp ce vizionaţi, aflaţi modul în care

aceşti fraţi au exemplificat acest principiu şi ce influenţă a avut asupra lor.

4. Gândiţi-vă la cineva, din viaţa voastră, căruia i-aţi putea arăta mai
multă dragoste. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi numele

acelei persoane şi lucruri concrete pe care le puteţi face pentru a arăta dragoste
sau bunătate faţă de acea persoană. Nu este necesar să vă arătaţi dragostea în
moduri extravagante. Gesturile mici şi simple de caritate şi bunătate sunt adesea
cele mai însemnate.

Când arătăm dragoste prin faptele noastre, umblăm precum a umblat Isus sau ne
trăim viaţa aşa cum a trăit Isus (vezi 1 Ioan 2:6; 3:1-3). Domnul vă va binecuvânta
pe măsură ce puneţi în practică acest adevăr în viaţa voastră.

Citiţi 1 Ioan 4:12, apoi, citiţi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, 1 Ioan 4:12 (în
Ghid pentru scripturi, scriptures.lds.org). Ce anume clarifică Traducerea Bibliei de
Joseph Smith despre faptul de a-L putea vedea pe Dumnezeu?

În 1 Ioan 5, Ioan ne-a învăţat ce trebuie să facem pentru a fi născuţi din nou, care
înseamnă că „Spiritul Domnului produce o mare schimbare în inima unei
persoane, astfel încât acea persoană nu mai are nicio dorinţă de a mai face rău, ci,
mai degrabă, doreşte să caute lucrurile lui Dumnezeu” (Ghid pentru scripturi,
„Născut din nou, născut din Dumnezeu”, scriptures.lds.org). Citiţi următoarele
fragmente şi enumeraţi ce trebuie să facem pentru a fi născuţi din nou:

1 Ioan 5:1 ____________________

1 Ioan 5:2-3 ____________________

1 Ioan 5:4 ____________________

1 Ioan 5:18 ____________________

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 30:  Z IUA 2
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Introducere la 2 Ioan
De ce studiem această carte?
În a doua sa epistolă, apostolul Ioan şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la
influenţele apostate din cadrul Bisericii. Totodată, el şi-a exprimat bucuria pentru
membrii Bisericii care au rămas puternici în Evanghelie şi loiali acesteia (vezi 2 Ioan
1:4). Cuvintele sale ilustrează bucuria şi recunoştinţa pe care conducătorii Bisericii
le simt pentru cei care rămân credincioşi Domnului. În timp ce veţi studia 2 Ioan,
veţi putea fi întăriţi de mementoul lui Ioan de a ne iubi unul pe altul, de a ne
supune poruncilor lui Dumnezeu şi de a rămâne credincioşi în învăţătura lui
Hristos.

Cine a scris această carte?
Autorul s-a prezentat singur ca fiind „presbiterul” (2 Ioan 1:1) şi, potrivit tradiţiei,
Ioan, care a fost unul dintre Cei Doisprezece Apostoli de la început, a scris această
epistolă (vezi Ghid pentru scripturi, scriptures.lds.org, „Ioan, Epistolele lui Ioan”).

Când şi unde a fost scrisă?
Nu se ştie precis când şi unde a fost scrisă 2 Ioan. Dacă tradiţia şederii îndelungate
a lui Ioan în Efes este corectă, este posibil ca el să fi scris această epistolă acolo între
anii 70-100 d.H.

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
A doua epistolă a lui Ioan a fost scrisă „către aleasa Doamnă şi către copiii ei” (2
Ioan 1:1). Nu se ştie dacă Ioan se adresa familiei sale sau unui alt grup anume ori
dacă se adresa Bisericii într-un limbaj figurat.

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a scris că
2 şi 3 Ioan ar putea fi scrisori pe care Ioan le-a scris membrilor familiei sale
restrânse (vezi Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume [1965-1973],
3:409-410, 412-414).

O altă posibilitate este aceea că expresia „aleasa Doamnă” se referă, de fapt, la o
congregaţie creştină (vezi 2 Ioan 1:13). Termenul grecesc pentru biserică este la
genul feminin şi era ceva normal să se refere la Biserică, la figurat, ca la o femeie
(vezi Efeseni 5:25-27, 32; Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Apocalipsa 12:1-3, 7
[în Ghid pentru scripturi]; Apocalipsa 19:7-8).

Ca şi în cazul epistolei 1 Ioan, Ioan se pare că a scris această epistolă ca răspuns la
învăţăturile neadevărate conform cărora Isus Hristos nu venise pe pământ având un
trup fizic. El a explicat că membrii care credeau că Hristos nu a avut un trup fizic nu
trebuiau primiţi în casă sau în congregaţie (vezi 2 Ioan 1:7-10).

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
În această epistolă, Ioan a avertizat cu privire la învăţătorii mincinoşi care se
infiltraseră în Biserică. El i-a sfătuit pe membrii Bisericii să nu dea ascultare acestor
persoane sau să nu stea în compania lor.
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Rezumat
2 Ioan 1. Ioan aminteşte Bisericii despre porunca de a ne iubi unul pe altul. El
avertizează cu privire la învăţătorii mincinoşi şi amăgitorii din cadrul Bisericii şi îi
sfătuieşte pe membrii Bisericii să nu le permită să rămână în congregaţiile lor.

2 IOAN
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Introducere la 3 Ioan
De ce studiem această carte?
În această scurtă epistolă, apostolul Ioan l-a lăudat pe Gaiu, un membru al Bisericii
care a fost loial în timpul unei răzvrătiri împotriva conducătorilor Bisericii.
Învăţăturile lui Ioan vă pot ajuta să înţelegeţi mai bine apostazia care a apărut în
Biserica din vremurile Noului Testament şi vă pot inspira să rămâneţi loiali
conducătorilor Bisericii în pofida opoziţiei.

Cine a scris această carte?
Autorul s-a prezentat singur ca fiind „presbiterul” (3 Ioan 1:1) şi este de înţeles ca
fiind apostolul Ioan.

Când şi unde a fost scrisă?
Nu se ştie precis când şi unde a fost scrisă 3 Ioan. Dacă este corectă informația,
transmisă prin viu grai, care spune că Ioan a stat timp îndelungat în Efes, este
posibil ca el să fi scris această epistolă acolo între anii 70-100 d.H.

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
A treia epistolă a lui Ioan a fost scrisă lui Gaiu, un membru credincios al Bisericii pe
care Ioan l-a lăudat pentru că a dat dovadă de devotament altruist faţă de cauza lui
Hristos oferind adăpost slujitorilor lui Dumnezeu care călătoreau (vezi 3 Ioan
1:5-8).

Ioan l-a avertizat, de asemenea, pe Gaiu cu privire la cineva pe nume Diotref, care
este posibil să fi deţinut o poziţie în conducerea locală a Bisericii. Diotref li s-a
împotrivit, în mod deschis, apostolului Ioan şi altor conducători ai Bisericii şi i-a
împiedicat chiar şi pe membrii locali ai Bisericii, care au dorit să-i primească, să
participe la adunările Bisericii (vezi 3 Ioan 1:9-10). Ioan l-a încurajat pe Gaiu să
continue să facă bine şi i-a spus că se aştepta să-l viziteze în curând (vezi 3 Ioan
1:11-14).

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
În 3 Ioan, vedem preocuparea lui Ioan cu privire la influenţele apostate în cadrul
Bisericii. Vedem, de asemenea, dragostea lui faţă de alţii şi bucuria pe care a
simţit-o pentru cei care alegeau să trăiască o viaţă de supunere faţă de Dumnezeu
(vezi 3 Ioan 1:4).

Rezumat
3 Ioan. Ioan îl laudă pe Gaiu pentru devotamentul său şi îl avertizează cu privire la
un conducător care li s-a opus lui Ioan şi altor conducători ai Bisericii.
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UNITATEA 30: ZIUA 3

2 Ioan-3 Ioan
Introducere
Apostolul Ioan i-a avertizat pe sfinţi despre oamenii care înşală şi care
propovăduiesc că Isus Hristos nu a venit în trup. De asemenea, el l-a lăudat pe
Gaiu, un membru al Bisericii, pentru devotamentul său.

2 Ioan
Ioan avertizează cu privire la oamenii care predau doctrină neadevărată
Gândiţi-vă la un sportiv renumit. Ce face acest sportiv pentru a activa în
formă maximă?

Ce s-ar întâmpla dacă acest sportiv,
după ce a muncit din greu să-şi intre în
formă, nu s-ar mai antrena şi ar începe
să consume alimente nesănătoase, să se
uite foarte mult la televizor, să joace
multe jocuri video şi să consume
substanţe dăunătoare trupului?

Gândiţi-vă la modul în care munca pe
care sportivii de succes trebuie s-o facă
pentru a-şi păstra forma maximă poate
fi comparată cu munca pe care membrii Bisericii trebuie s-o facă pentru a păstra
binecuvântările pe care le-au primit datorită Evangheliei. În timp ce studiaţi 2 Ioan,
căutaţi un principiu care vă poate ajuta să păstraţi binecuvântările pe care le-aţi
primit ca membri ai Bisericii.

După cum este consemnat în 2 Ioan 1:1-4, apostolul Ioan şi-a început epistola
adresându-se „către aleasa Doamnă şi către copiii ei”, care ar fi putut însemna fie o
adresare directă către o membră a Bisericii şi copiii ei, fie o metaforă pentru a
descrie o congregaţie a Bisericii.

Citiţi 2 Ioan 1:5-6 şi găsiţi porunca despre care Ioan le-a amintit sfinţilor.

Citiţi 2 Ioan 1:7 şi aflaţi de ce i-a sfătuit Ioan pe membrii Bisericii „să [umble]” (2
Ioan 1:6) sau să se supună poruncilor lui Dumnezeu.

Ce propovăduiau amăgitorii şi antihriştii?

Când apostolul Ioan a scris această epistolă, exista un curent filosofic, cunoscut sub
denumirea de docetism, care devenea din ce în ce mai popular. Docentiştii credeau
că Dumnezeu era atât de exaltat, încât El nu putea să aibă parte de suferinţă,
moarte sau de vreo altă experienţă a vieţii muritoare. Prin urmare, ei ajunseseră la
concluzia că Isus Hristos, în calitate de Fiu al lui Dumnezeu, nu venise, cu adevărat,
în trup, ci doar Spiritul Său a părut (înţelesul cuvântului din limba greacă din care
provine docetism) să facă lucruri pe care le putea face sau de care putea să aibă parte
un muritor.
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Care sunt câteva exemple de învăţături neadevărate din zilele noastre care contrazic
adevărurile Evangheliei? ____________________

De ce sunt aceste învăţături periculoase din punct de vedere spiritual?
____________________

Citiţi 2 Ioan 1:8 şi aflaţi ce i-a sfătuit Ioan pe membrii Bisericii să facă legat de
aceste învăţături neadevărate. Expresia „păziţi-vă bine” înseamnă să fim vigilenţi
sau atenţi să nu urmăm învăţături neadevărate.

Un principiu pe care îl putem învăţa din 2 Ioan 1:6-8 este că, atunci când ţinem
poruncile lui Dumnezeu şi suntem vigilenţi putem continua să ne bucurăm
de binecuvântările Evangheliei pe care le-am primit.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Enumeraţi binecuvântările Evangheliei pe care le-aţi primit şi pe care speraţi
să le primiţi.

b. De ce trebuie să continuăm să ţinem poruncile lui Dumnezeu şi să trăim
potrivit Evangheliei pentru a putea dobândi şi continua să ne bucurăm de
binecuvântările Evangheliei pe care le-am primit?

Citiţi 2 Ioan 1:9 şi aflaţi ce a propovăduit Ioan că avea să li se întâmple celor care
rămâneau în învăţătura lui Hristos. Învăţătura lui Hristos înseamnă să avem
credinţă, să ne pocăim, să fim botezaţi şi să primim darul Duhului Sfânt – rânduieli
înfăptuite de către o persoană care deţine autoritatea corespunzătoare a preoţiei – şi
să îndurăm până la sfârşit (vezi 2 Nefi 31:15-21).

Un adevăr pe care îl putem învăţa din 2 Ioan 1:9 este că, dacă rămânem în
învăţătura lui Hristos, Îi vom avea cu noi pe Tatăl şi pe Fiul.

Un mod în care Îi avem cu noi pe Tatăl şi pe Fiul este prin însoţirea Duhului Sfânt.

Cugetaţi asupra celor două adevăruri identificate în această lecţie. Ce eforturi
depuneţi pentru a ţine poruncile lui Dumnezeu, pentru a fi vigilenţi şi pentru a
rămâne în Evanghelie? De ce binecuvântări ale Evangheliei doriţi să vă bucuraţi
acum şi în viitor? Ce veţi face astăzi pentru a ţine poruncile cu mai multă credinţă şi
pentru a rămâne în învăţătura lui Hristos?

După cum este consemnat în 2 Ioan 1:10-13, Ioan i-a încurajat pe sfinţi să-i evite pe
cei care răspândesc învăţături neadevărate. El şi-a exprimat, de asemenea, dorinţa
de a-i vizita personal pe sfinţii cărora le scria.

3 Ioan
Ioan îl laudă pe Gaiu pentru devotamentul său
Ce se întâmplă cu suprafaţa apei când este atinsă de ceva? Este posibil să atingem
apa fără s-o tulburăm? Cum se poate asemăna atingerea suprafeţei apei cu faptul
de a trăi potrivit Evangheliei?
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În 3 Ioan, apostolul Ioan s-a adresat
unui membru credincios al Bisericii, pe
nume Gaiu. Citiţi 3 Ioan 1:1-4 şi aflaţi
ce efect a avut asupra lui Ioan
devotamentul de care Gaiu a dat
dovadă trăind conform Evangheliei.
Termenul copiii, din versetul 4, poate să
facă referire la membrii Bisericii pe care
Ioan i-a ajutat să se convertească la
Evanghelie.

Ţinând cont de efectul pe care l-a avut asupra lui Ioan devotamentul de care Gaiu a
dat dovadă, ce adevăr putem identifica în 3 Ioan 1:1-4 legat de modul în care viaţa
trăită conform Evangheliei poate avea un efect pozitiv asupra noastră şi a altora?
____________________

2. Gândiţi-vă la un moment în care aţi avut parte de bucurie pentru că
aţi văzut eforturile altcuiva de a trăi conform Evangheliei. În

jurnalul pentru studiul scripturilor sau pe o foaie de hârtie separată, scrieţi o
scrisoare acelei persoane exprimându-vă recunoştinţa pentru eforturile sale de a
trăi conform Evangheliei şi explicaţi cum v-a influenţat credinţa sa. Dacă scrieţi
scrisoarea pe o foaie de hârtie separată, scrieţi un rezumat scurt al scrisorii în
jurnalul vostru pentru studiul scripturilor. Gândiţi-vă să daţi scrisoarea
persoanei căreia i-aţi scris-o.

Experienţe personale cu adevărurile pe care le identificaţi
După ce identificaţi şi înţelegeţi doctrinele şi principiile pe care le găsiţi în timpul studiului vostru
din scripturi, gândiţi-vă la experienţele pe care le-aţi avut cu acele doctrine şi principii de-a lungul
vieţii voastre. Împărtăşirea experienţelor voastre altora Îl va invita pe Duhul Sfânt să vă depună
mărturie atât vouă, cât şi altora, despre veridicitatea şi importanţa lucrurilor pe care le-aţi găsit
în scripturi.

Gândiţi-vă la un moment în care aţi auzit un conducător al Bisericii sau un
misionar pe care nu l-aţi cunoscut vorbind în cadrul unei adunări a Bisericii sau în
cadrul conferinţei generale. Uneori, putem fi ispitiţi să desconsiderăm sau să nu
arătăm respectul cuvenit unor conducători ai Bisericii sau unor învăţători dacă nu îi
cunoaştem.

Citiţi 3 Ioan 1:5-8 şi aflaţi ce făcea Gaiu care-i plăcea lui Ioan. Referirea la fraţi şi
străini, din versetul 5, indică învăţătorii şi misionarii care călătoreau pe care Gaiu
nu-i cunoştea.

Ioan a scris, de asemenea, despre un conducător local al Bisericii, pe nume Diotref,
de care Ioan nu era mulţumit. Citiţi 3 Ioan 1:9-10 şi aflaţi de ce nu a fost Ioan
mulţumit de el.

Diotref s-a răzvrătit şi a intrat în apostazie personală. Un adevăr pe care îl putem
învăţa din exemplul bun al lui Gaiu şi exemplul rău al lui Diotref este următorul:
Membrii Bisericii trebuie să-i primească şi să-i susţină pe toţi slujitorii
Domnului.
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3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi câteva moduri prin care
îi putem „[primi]” (3 Ioan 1:8) pe slujitorii Domnului.

Căutaţi ocazii pentru a pune în practică adevărul precedent primindu-i şi
susţinându-i pe conducătorii locali şi generali ai Bisericii.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat 2 Ioan-3 Ioan şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi păreri pe care aş dori să le împărtăşesc cu învăţătorul meu:
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Introducere la Iuda
De ce studiem această carte?
Epistola sobornicească a lui Iuda descrie forţele apostaziei care lucrau în Biserica de
la început. În timp ce veţi studia această epistolă, veţi învăţa cum să-i cunoaşteţi pe
cei care caută să-i îndepărteze pe ucenicii lui Hristos de credinţă. Veţi putea, de
asemenea, să ajungeţi să simţiţi importanţa luptei cu seriozitate pentru credinţă şi a
faptului de a-i rămâne fideli.

Cine a scris această carte?
Autorul acestei epistole se prezintă ca fiind „Iuda, rob al lui Isus Hristos, şi fratele
lui Iacov” (Iuda 1:1). Se înţelege că autorul este Iuda, fratele vitreg al lui Isus Hristos
(vezi Matei 13:55; Marcu 6:3; Ghid pentru scripturi, „Iuda”).

Iuda a fost, în mod evident, un membru al Bisericii foarte apreciat în Ierusalim şi
este posibil ca el să fi călătorit în calitate de misionar (vezi Faptele apostolilor
1:13-14; 1 Corinteni 9:5). Nu există nicio precizare despre oficiul din cadrul preoţiei
deţinut de Iuda, însă epistola sugerează că el deţinea o poziţie de autoritate care-i
permitea să scrie epistole prin care să ofere sfaturi.

Când şi unde a fost scrisă?
Nu ştim unde a fost scrisă epistola lui Iuda. Dacă această scrisoare a fost scrisă cu
adevărat de Iuda, fratele lui Isus, a fost scrisă, probabil, între 40-80 d.H.

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Epistola lui Iuda a fost adresată creştinilor credincioşi – „către cei chemaţi care sunt
iubiţi în Dumnezeu Tatăl şi păstraţi pentru Isus Hristos” (Iuda 1:1). Iuda a spus că
intenţia sa era să-i încurajeze pe cititorii lui să „[lupte] pentru credinţă” (Iuda 1:3)
împotriva învăţătorilor necuvioşi care se infiltraseră în Biserică şi propovăduiau
comportamentul imoral şi învăţături neadevărate care-L renegau pe Domnul Isus
Hristos.

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Deşi este una dintre cele mai scurte cărţi din Noul Testament, epistola lui Iuda
conţine informaţii care nu mai sunt găsite nicăieri în Biblie. Iuda a scris despre
„îngerii care nu şi-au [ţinut prima stare] (traducerea în Biblie este „păstrat
vrednicia”)” (Iuda 1:6; vezi, de asemenea, Avraam 3:26), despre confruntarea dintre
Mihail şi Lucifer pentru trupul lui Moise (Iuda 1:9) şi despre o profeţie a lui Enoh
despre a Doua Venire a Salvatorului (Iuda 1:14-15; vezi, de asemenea Moise
7:65-66).

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a indicat
mai multe caracteristici unice ale epistolei lui Iuda:
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„În toată Biblia, doar Iuda păstrează pentru noi conceptul de pre-existenţă (existenţă
premuritoare), care a fost prima noastră stare şi că anumiţi îngeri nu au trecut testul acesteia.

Prin el avem o cunoaştere, deşi limitată, despre disputa dintre Mihail şi Lucifer pentru trupul
lui Moise.

Doar el consemnează profeţia glorioasă a lui Enoh despre a Doua Venire a Fiului Omului”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 3:415).

Cuvintele lui Iuda sunt dure pentru cei care se opun lui Dumnezeu şi slujitorilor Săi
şi pentru cei care practică preaslăvirea imorală şi păgână şi afirmă că sunt scutiţi să
se supună poruncilor lui Dumnezeu, inclusiv legii castităţii. El a descris unele dintre
caracteristicile acestor persoane corupte.

Rezumat
Iuda 1. Iuda îi îndeamnă pe membrii Bisericii să „[lupte] pentru credinţă” (Iuda
1:3). El explică faptul că sunt oameni care s-au strecurat, în mod discret, printre
sfinţi şi răspândesc învăţături neadevărate şi promovează practici rele. El
avertizează despre judecăţile care vin asupra celor care se îndepărtează de
Dumnezeu şi sfătuieşte membrii Bisericii să-şi clădească credinţa şi „[să se ţină] în
dragostea lui Dumnezeu” (Iuda 1:21).

IUDA
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UNITATEA 30: ZIUA 4

Iuda
Introducere
Iuda i-a îndemnat pe membrii Bisericii „să [lupte] pentru credinţă” (Iuda 1:3)
împotriva învăţătorilor mincinoşi. El i-a descris pe învăţătorii mincinoşi şi i-a sfătuit
pe sfinţi să-şi clădească viaţa pe Evanghelia lui Isus Hristos.

Iuda 1:1-19
Iuda îi îndeamnă pe membrii Bisericii să se lupte, cu sârguinţă, pentru credinţă
împotriva învăţătorilor mincinoşi

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, enumeraţi câteva moduri
diferite prin care puteţi reacţiona în fiecare dintre situaţiile de

mai jos.

a. Pe un site de socializare, un prieten publică o declaraţie prin care critică
poziţia Bisericii privind căsătoria între persoane de acelaşi sex.

b. Un vecin află că eşti membru al Bisericii. El îţi spune că a citit Cartea lui
Mormon şi simte că este o carte care te înalţă spiritual, dar că nu este
cuvântul lui Dumnezeu.

c. În timpul unei discuţii la una dintre ore, un coleg susţine că vizionarea de
pornografie este inofensivă şi că nu ar trebui să fie descurajată.

Scrisoarea lui Iuda adresată creştinilor credincioşi a fost scrisă într-un moment în
care membrii Bisericii aveau parte de opoziţie acerbă. Citiţi Iuda 1:3-4 şi aflaţi ce i-a
încurajat Iuda pe membrii Bisericii să facă atunci când au parte de opoziţie.

Observaţi că Iuda i-a încurajat pe membrii Bisericii „să [lupte] pentru credinţă”
(versetul 3). Aceasta înseamnă că ei trebuiau să apere, să propovăduiască şi să
depună mărturie despre Evanghelie dând dovadă de curaj. „Oameni neevlavioşi”
(versetul 4) care aveau intenţii rele s-au infiltrat discret în cadrul Bisericii. Aceşti
membri ai Bisericii au promovat practici corupte şi imorale propovăduind că
doctrina harului le permite oamenilor să păcătuiască fără nicio limită, deoarece
Dumnezeu avea să-i ierte dând dovadă de milă. Ei au respins, de asemenea,
anumite adevăruri despre Tatăl Ceresc şi Isus Hristos.

Un adevăr pe care îl putem desprinde din învăţăturile lui Iuda este că, ucenicii lui
Isus Hristos trebuie să lupte, cu sârguinţă, pentru Evanghelia lui Isus Hristos
şi împotriva învăţăturilor neadevărate şi practicilor corupte.

A lupta pentru Evanghelie nu înseamnă că avem un spirit de ceartă. Trebuie să fim
buni şi curajoşi, dar nu intimidanţi atunci când apărăm adevărul şi depunem
mărturie despre el (vezi Alma 38:12; 3 Nefi 11:29). Să fim eficienţi în lupta pentru
Evanghelie – a apăra, a propovădui, a depune mărturie – înseamnă, de asemenea,
că trebuie să ştim care sunt doctrinele şi principiile corecte ale Evangheliei.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Cum putem să luptăm pentru Evanghelie fără să fim certăreţi?
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b. Amintiţi-vă de situaţiile prezentate în însărcinarea 1. În aceste situaţii şi în
altele asemănătoare, care sunt unele dintre modurile în care ne putem lupta
pentru Evanghelie împotriva învăţăturilor neadevărate şi practicilor corupte?

Vârstnicul Neil L. Andersen, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
împărtăşit o relatare despre o tânără fată care s-a luptat pentru Evanghelie:

„Recent, am vorbit cu o tânără din clasa Laur, care trăieşte în Statele Unite. Citez
din e-mailul ei:

«Anul trecut, câţiva dintre prietenii mei de pe Facebook au început să-şi posteze
opiniile despre căsătorie. Mulţi susţineau căsătoria între persoane de acelaşi sex
şi câţiva tineri SZU au dat „Îmi place” acestor postări. Nu am scris niciun
comentariu.

Am decis să îmi declar crezul în căsătoria tradiţională într-un mod aparte.

Împreună cu o poză nouă pentru profilul meu, am adăugat şi textul: „Cred în căsătoria dintre un
bărbat şi o femeie”. Aproape imediat am primit mesaje. „Eşti egoistă.” „Nu mai judeca.” Cineva
m-a comparat cu un deţinător de sclavi. Şi am primit acest mesaj de la un bun prieten care este
un membru puternic al Bisericii: „Trebuie să ţii pasul cu vremurile. Lucrurile se schimbă şi aşa ar
trebui să faci şi tu”.

«Nu am ripostat», a spus ea, «dar nu am şters afirmaţia mea».

Ea a încheiat: «Uneori», aşa cum a spus preşedintele Monson, trebuie să «îndrăzniţi să fiţi
singurul». Sper că noi, tinerii Bisericii, ne vom ajuta unul pe celălalt să fim fideli lui Dumnezeu şi
învăţăturilor profeţilor Săi în viaţă»” („Furtuni spirituale”, Ensign sau Liahona, mai 2014,
p. 19-20).

Gândiţi-vă la un moment în care voi sau cineva pe care îl cunoaşteţi v-aţi luptat
pentru Evanghelia lui Isus Hristos. Gândiţi-vă ce mai puteţi face pentru a apăra şi
susţine adevărul. Luaţi-vă angajamentul să acţionaţi conform tuturor îndemnurilor
pe care le primiţi.

În Iuda 1:5-7, Iuda a comparat membrii Bisericii care se răzvrăteau cu cei care au
fost necredincioşi în rândul israeliţilor din vechime care au fost conduşi afară din
ţara Egiptului; cei care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în „prima lor stare”
(în Biblie „nu şi-au păstrat vredinicia”) (Iuda 1:6; vezi, de asemenea Avraam
3:22-26) sau în existenţa premuritoare; şi oamenii ticăloşi din Sodoma şi Gomora şi
din jurul acestora care au fost distruşi.

După cum este consemnat în Iuda 1:8-16, Iuda a descris multe caracteristici care
aveau să-i ajute pe membrii Bisericii să-i recunoască pe cei care răspândeau filosofii
şi practici corupte în cadrul Bisericii. De exemplu, el i-a descris ca „nori fără apă,
mânaţi încoace şi încolo de vânturi” şi „pomi tomnatici fără rod” (Iuda 1:12). Cum
pot fi învăţătorii mincinoşi asemenea norilor fără apă şi pomilor fără rod?

Este posibil ca Iuda să fi făcut referire, în epistola sa, la informaţiile găsite în cărţile
apocrife Revendicarea lui Moise şi Cartea lui Enoh. Revendicarea lui Moise îl
descrie pe „arhanghelul Mihail când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru
trupul lui Moise” (Iuda 1:9). Cartea ne spune că Mihail a câştigat, în final, şi Moise
a fost translatat la sfârşitul vieţii sale (vezi Alma 45:19). Cartea lui Enoh conţine o
profeţie a lui Enoh despre a Doua Venire (vezi Iuda 1:14-15). Domnul a revelat că
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multe lucruri conţinute în cărţile apocrife sunt corecte, iar cei care sunt inspiraţi de
Spirit pot dobândi cunoaştere citindu-le. Cu toate acestea, unele dintre aceste cărţi
conţin completări care modifică textul original (vezi D&L 91). (Pentru mai multe
informaţii despre Apocrifa, vezi Ghidul pentru scripturi, „Apocrifă”.)

Citiţi Iuda 1:8, 10, 14-19 şi căutaţi mai multe caracteristici ale învăţătorilor
mincinoşi. Puteţi marca sau scrie ceea ce găsiţi. În tabelul de mai jos, completaţi
spaţiile libere ţinând cont de ceea ce învăţaţi din aceste versete. Unele dintre
declaraţiile din tabel sunt date pentru a vă ajuta să înţelegeţi scrierile lui Iuda.
(Observaţi că expresia „vremurile din urmă” [versetul 18] se referă atât la vremea
lui Iuda, cât şi la ultimele zile în care trăim noi.)

Caracteristici ale învăţătorilor mincinoşi

• Îşi pângăresc trupul cu ceea ce este imoral (versetul
8)

• Dispreţuiesc autoritatea şi ____________________
dregătorii sau conducătorii Bisericii (versetul 8)

• Batjocoresc ceea ce nu ____________________
(versetul 10)

• Se pierd trăind potrivit cunoaşterii carnale pe care o
au (versetul 10)

• Înfăptuiesc nelegiuiri (versetul 15)

• Rostesc cuvinte de ocară împotriva
____________________ (versetul 15)

• Cârtesc şi se plâng (versetul 16)

• Îşi urmează şi trăiesc după
____________________ (versetul 16)

• Se laudă (versetul 16)

• Îşi exprimă admiraţia faţă de alţii
urmărind avantaje personale (versetul
16)

• ____________________ Biserica
Domnului şi standardele ei
(versetul 18)

• Se distanţează de cei credincioşi
(versetul 19)

• Gândesc şi acţionează potrivit poftelor
firii (versetul 19)

• Nu-L au pe ____________________
(versetul 19)

De ce este important să recunoaştem caracteristicile învăţătorilor mincinoşi?

Nu toţi cei care au una sau mai multe dintre aceste caracteristici sunt învăţători
mincinoşi. Şi nu toţi cei care propovăduiesc ceva incorect sunt învăţători mincinoşi.
Este posibil să greşească fără voie în modul în care înţeleg un anumit subiect. Însă,
cunoaşterea acestor caracteristici ne poate ajuta să recunoaştem învăţătorii
mincinoşi care intenţionează să slăbească credinţa şi supunerea altora înşelându-i
şi promovând răul.

În Iuda 1:17, observaţi că Iuda le-a amintit sfinţilor că apostolii Domnului i-au
avertizat pe membrii Bisericii cu privire la învăţătorii mincinoşi. Din acest verset,
învăţăm că, apostolii şi profeţii ne avertizează şi ne ajută să-i recunoaştem pe
cei care caută să ne slăbească credinţa şi supunerea.

Profeţii şi apostolii din zilele noastre continuă să ne avertizeze cu privire la
învăţătorii mincinoşi.
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Vârstnicul M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a
declarat: „În calitate de apostoli ai Domnului Isus Hristos, este datoria noastră să
fim străjeri în turn, avertizându-i pe membrii Bisericii să se ferească de profeţi
mincinoşi şi învăţători mincinoşi care stau la pândă să ne prindă în capcană şi să
ne distrugă credinţa şi mărturia. Astăzi, vă avertizăm că apar profeţi şi învăţători
mincinoşi; şi, dacă nu suntem atenţi, chiar şi cei care se numără printre membrii

credincioşi ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă vor fi victime ale înşelătoriei
lor” („Beware of False Prophets and False Teachers”, Ensign, nov. 1999, p. 62).

Care sunt unii dintre învăţătorii mincinoşi sau unele dintre învăţăturile neadevărate
despre care ne-au avertizat profeţii şi apostolii din zilele noastre?

Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat din epistola lui Iuda, de ce este important să
studiem cuvintele apostolilor şi profeţilor? ____________________

Iuda 1:20-25
Iuda îi sfătuieşte pe sfinţi să-şi clădească viaţa pe Evanghelia lui Isus Hristos şi să
ajute la salvarea altora
Citiţi Iuda 1:20-21 şi aflaţi ce i-a sfătuit Iuda pe sfinţi să facă pentru a rămâne fideli
credinţei. Expresia „rugaţi-vă prin Duhului Sfânt”, din versetul 20, înseamnă să ne
rugăm având parte de inspiraţie de la Duhul Sfânt.

Folosiţi adevărurile pe care le învăţaţi din aceste versete pentru a completa
următorul adevăr: Putem să rămânem fideli credinţei ____________________.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. De ce merită orice efort faptul de a rămâne fideli credinţei?

b. Cum v-a ajutat, pe voi sau pe alţii, faptul de a trăi potrivit sfatului lui Iuda să
rămâneţi fideli credinţei?

4. Pe o foaie separată de hârtie, scrieţi un mod prin care puteţi să
urmaţi mai bine sfatul lui Iuda şi puneţi foaia de hârtie unde o veţi

vedea des, pentru a vă aduce aminte să puneţi în practică ceea ce aţi scris. După
ce aţi făcut acest lucru, scrieţi Terminat în jurnalul pentru studiul scripturilor.

După cum este consemnat în Iuda 1:22-25, Iuda i-a sfătuit pe membrii credincioşi
ai Bisericii să-i ajute pe alţii, care întâmpinau dificultăţi din punct de vedere
spiritual, posibil din cauza influenţei învăţătorilor mincinoşi. De asemenea, I-a adus
laude lui Dumnezeu.

5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temei pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

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

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 30:  Z IUA 4
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Introducere la Apocalipsa
De ce studiem această carte?
Fiind „descoperirea lui Isus Hristos” (Apocalipsa 1:1), această carte este numită
Apocalipsa, care, în limba greacă, înseamnă revelarea, dezvăluirea a ceea ce este
ascuns (vezi Ghid pentru scripturi, „Apocalipsa lui Ioan”). Această carte este o
dezvăluire a Domnului Isus Hristos şi o revelare a autorităţii, puterii şi rolului Său
extrem de important în planul salvării întocmit de Tatăl. Cartea dezvăluie, de
asemenea, multe informaţii importante despre evenimentele care duc către a Doua
Venire şi mileniu.

Studierea Apocalipsei vă poate ajuta să dobândiţi o înţelegere mai profundă despre
Fiul lui Dumnezeu cel înviat şi glorificat şi despre relaţiile Lui cu copiii lui
Dumnezeu de-a lungul veacurilor istoriei pământului, mai ales în ultimele zile.
Această carte transmite un mesaj de speranţă către cei neprihăniţi şi poate să vă
încurajeze să rămâneţi fideli mărturiei voastre despre Salvator în mijlocul
persecuţiilor şi încercărilor.

Cine a scris această carte?
Apostolul Ioan, ucenicul cel iubit al lui Isus Hristos, este autorul acestei cărţi.
Cartea lui Mormon afirmă că Ioan a fost prerânduit să scrie lucrurile consemnate în
Apocalipsa (vezi 1 Nefi 14:18-27; Eter 4:16).

Când şi unde a fost scrisă?
Apocalipsa a fost scrisă într-o perioadă în care creştinii aveau parte de învăţături
neadevărate, apatie şi mari persecuţii (vezi Apocalipsa 1:9; 2:4, 10, 14-15; 3:16; 6:9).
Această persecuţie a fost pricinuită, în mare parte, de oficialii romani în ultimele
două decenii ale primului secol d.H. Ioan a scris de pe insula Patmos, din Marea
Egee, situată la aproximativ 100 de kilometri sud-vest de Efes (vezi Apocalipsa 1:9).

Pentru cine a fost scrisă această carte şi de ce?
Apostolul Ioan a scris un mesaj de speranţă şi încurajare, pentru sfinţii din zilele
sale (vezi Apocalipsa 1:4, 11) şi pentru cei din zilele din urmă. Primele trei capitole
din Apocalipsa erau adresate, în mod special, celor şapte ramuri ale Bisericii din
Asia Mică (vezi Apocalipsa 1:4, 11; 2-3). Din cauza persecuţiei înverşunate, sfinţii
aveau mare nevoie de mesajul de încurajare pe care-l găsim în Apocalipsa. Mai
mult, profetul Nefi, din Cartea lui Mormon, a depus mărturie că „Dumnezeu l-a
rânduit apostol” pe Ioan pentru ca el să scrie despre sfârşitul lumii (1 Nefi 14:25) şi
pentru ca ale sale cuvinte să ajungă atât la neamuri, cât şi la rămăşiţa lui Israel în
zilele din urmă (vezi 1 Nefi 13:20-24, 38; 14:19-27).

Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale
acestei cărţi?
Profetul Joseph Smith ne-a învăţat: „Apocalipsa este una dintre cele mai clare cărţi
pe care Dumnezeu a făcut să fie scrise vreodată” (în History of the Church, 5:342).
Deşi este plină de metafore şi simboluri care nu sunt întotdeauna uşor de înţeles de
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către cititorii din vremurile noastre, subiectele acestei cărţi sunt simple şi pline de
inspiraţie.

Apostolul Ioan a descris circumstanţele Bisericii în zilele sale (vezi Apocalipsa 2-3)
şi a scris despre evenimente trecute şi viitoare (vezi Apocalipsa 4-22). Cartea
Apocalipsa conţine unul dintre puţinele fragmente din scripturi care descriu
războiul din cer din viaţa premuritoare (vezi Apocalipsa 12:7-11) şi prezintă o
recapitulare inspirată a istoriei lumii concentrându-se, în mod deosebit, asupra
zilelor din urmă şi mileniului. Subiectele ei majore includ rolul lui Isus Hristos în
îndeplinirea planului lui Dumnezeu, influenţa lui Dumnezeu în istoria pământului,
a Doua Venire a lui Isus Hristos şi distrugerea răului, precum şi promisiunea că
pământul va deveni, în final, celestial. Cartea explică, de asemenea, că va fi „o
victorie permanentă a binelui asupra răului… [şi] a împărăţiei lui Dumnezeu
împotriva împărăţiilor oamenilor şi ale lui Satana” (Bible Dictionary în versiunea
SZU a Bibliei în limba engleză, „Revelation of John”).

Rezumat
Apocalipsa 1-3. Ioan are o viziune cu Isus Hristos. El scrie mesaje personale celor
şapte biserici din Asia; aceste mesaje includ laude, avertizări şi promisiuni adresate
sfinţilor credincioşi din fiecare ramură.

Apocalipsa 4-11. Ioan Îl vede, într-o viziune, pe Dumnezeu stând pe scaunul de
domnie în împărăţia celestială, pe Mielul lui Dumnezeu şi o carte pecetluită cu
şapte peceţi. El are viziuni despre ruperea fiecăreia dintre cele şapte peceţi. Cei care
au pecetea lui Dumnezeu pe frunte vor avea parte de protecţia lui Dumnezeu în
ultimele zile. Ioan vede războaie, urgii şi multe alte evenimente din zilele din urmă
care vor preceda a Doua Venire a Domnului.

Apocalipsa 12-16. Ioan are o viziune despre războiul din cer din viaţa premuritoare
şi despre continuarea acestuia pe pământ. El propovăduieşte că forţe ale răului
caută să distrugă împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. În zilele din urmă,
Evanghelia va fi restaurată pe pământ în plenitudinea ei prin intermediul slujirii
îngerilor. Vor fi făcute pregătiri pentru bătălia de la Armaghedon.

Apocalipsa 17-22. Babilonul spiritual se va răspândi pe tot pământul. După ce
sfinţii neprihăniţi vor fi adunaţi, Babilonul va cădea şi va fi jelit de susţinătorii săi.
Cei neprihăniţi vor fi invitaţi la ospăţul nunţii Mielului lui Dumnezeu. Satana va fi
legat, mileniul va începe şi Hristos va domni în persoană pe pământ. Cei morţi vor
fi judecaţi. Pământul îşi va primi gloria celestială.

APOCALIPSA
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UNITATEA 31: ZIUA 1

Apocalipsa 1-3
Introducere
În timp ce se afla pe insula Patmos, apostolul Ioan a scris o scrisoare de încurajare
celor şapte congregaţii ale Bisericii. În aceasta, el a descris revelaţiile pe care le-a
primit. Ioan a consemnat ceea ce i-a fost transmis de un înger şi de Isus Hristos. A
inclus, de asemenea, cuvintele Domnului de laudă, mustrare şi avertizare către
sfinţi.

Apocalipsa 1:1-11
Ioan consemnează viziunea pe care a avut-o
Bifaţi în spaţiul din dreptul evenimentelor de mai jos despre care aţi dori să
cunoaşteţi mai mult:

____ Existenţa premuritoare

____ Ultimele zile

____ A Doua Venire a lui Isus Hristos

____ Mileniul

____ Judecata finală

Apocalipsa este un cuvânt de origine greacă însemnând revelat sau descoperit”
(Ghid pentru scripturi, „Apocalipsa lui Ioan”). În această carte, apostolul Ioan
consemnează adevăruri care i-au fost revelate despre existenţa premuritoare,
despre Isus Hristos, despre rolul Său în planul salvării întocmit de Tatăl Ceresc,
despre evenimentele care duc la a Doua Venire, mileniu şi judecata finală.

În timp ce studiaţi cartea Apocalipsa, căutaţi adevărurile cu privire la aceste
subiecte.

Citiţi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Apocalipsa 1:1-3 (în Ghid pentru
scripturi) şi aflaţi ce ne-a învăţat Ioan despre revelaţia pe care a primit-o. Puteţi
marca sau scrie ceea ce Ioan a dorit ca sfinţii să facă.

Apostolul Ioan i-a menţionat atât pe cei care citesc cuvintele sale, cât şi pe cei care
aud cuvintele sale. În zilele lui Ioan, mulţi sfinţi nu puteau să citească, prin urmare
ei au ajuns să cunoască ceea ce el a scris în Apocalipsa ascultându-i pe alţii citind-o
cu glas tare.

Ţinând cont de învăţăturile lui Ioan din Apocalipsa 1:3, putem învăţa următorul
principiu: Când citim, căutăm să înţelegem şi ne supunem cuvintelor
Domnului, vom fi binecuvântaţi. O binecuvântare pe care Ioan ne-a învăţat că o
vom primi este aceea că vom fi pregătiţi pentru a Doua Venire a lui Isus Hristos.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith clarifică faptul că Ioan şi-a adresat scrisoarea
„către cei şapte slujitori care sunt peste şapte biserici din Asia” (Traducerea Bibliei
de Joseph Smith, Apocalipsa 1:4 [în Ghid pentru scripturi]). Aceasta ne ajută să
înţelegem că cele „şapte biserici din Asia” se referă la şapte congregaţii ale Bisericii,
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asemenea episcopiilor şi ramurilor din zilele noastre, care se aflau în ceea ce astăzi
este cunoscut ca fiind partea de vest a Turciei.

Citiţi Apocalipsa 1:5-8 şi aflaţi ce a dorit Ioan ca cele şapte congregaţii să ştie despre
Isus Hristos.

Observaţi că Ioan a explicat că putem să fim „[spălaţi] de păcatele noastre” şi să
devenim curaţi prin sângele sau ispăşirea lui Isus Hristos şi făcuţi „[împăraţi] şi
preoţi pentru Dumnezeu” (Apocalipsa 1:5-6).

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări: Care expresii despre Salvator, din Apocalipsa 1:5-8, au o

însemnătate mai mare pentru voi? De ce?

Citiţi Apocalipsa 1:9-11 şi aflaţi unde era Ioan când a primit această revelaţie şi
unde se aflau cele şapte biserici. Observaţi unde se află unele dintre aceste oraşe pe
harta de mai jos.

Ioan a primit această revelaţie în timpul unei perioade dificile prin care treceau
membrii Bisericii. Sfinţii au avut parte de persecuţii înverşunate, unii dintre ei fiind
chiar ucişi, precum şi de apostazie şi de divizare în rândul lor. Mai mult, toţi
apostolii, cu excepţia lui Ioan, fuseseră ucişi. Este posibil ca Apocalipsa să fi fost
scrisă în timpul împăratului roman Domiţian (81-96 d.H.), care a reinstituit
preaslăvirea împăratului în tot Imperiul Roman şi i-a exilat sau executat pe cei care
nu preaslăveau dumnezeii aprobaţi de conducătorii romani. Mulţi oameni cred că
Ioan a fost exilat pe insula Patmos din acel motiv.
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Ioan a primit o viziune când era pe
insula Patmos.

Din Cartea lui Mormon, învăţăm că
Nefi a avut o viziune asemănătoare cu
cea a lui Ioan. Nefi a văzut
evenimentele din ultimele zile (inclusiv
a Doua Venire a lui Isus Hristos,
mileniul şi terminarea lucrării lui
Dumnezeu pe pământ), însă i s-a
poruncit să nu scrie despre ele,
deoarece Ioan fusese prerânduit să facă
aceasta (vezi 1 Nefi 14:24-29).
Gândiţi-vă la importanţa pe care
Domnul a acordat-o consemnării lui
Ioan. În timp ce continuaţi să studiaţi
cuvintele lui Ioan din Apocalipsa,
căutaţi adevăruri despre ultimele zile, a
Doua Venire, mileniu şi terminarea
lucrării lui Dumnezeu pe pământ.

Apocalipsa 1:12-20
Ioan Îl vede pe Isus Hristos într-o viziune
Gândiţi-vă la trei companii pe care le cunoaşteţi. Foloseşte vreuna dintre aceste
companii un logo pentru a se identifica?

De ce credeţi că aceste companii folosesc logouri? ____________________

În Apocalipsa, apostolul Ioan a folosit simboluri şi metafore pentru a preda mesaje
importante cu privire la Evanghelie. Simbolurile pot fi un instrument puternic de
predare, deoarece pot transmite informaţii oamenilor din diferite generaţii, culturi
şi numeroase niveluri. Ele pot, de asemenea, să transmită multe mesaje diferite.

Citiţi Apocalipsa 1:12-18 şi găsiţi simbolurile pe care Ioan le-a văzut şi le-a folosit
pentru a descrie revelaţia pe care a primit-o. Puteţi marca sau scrie ceea ce găsiţi.

2. În tabelul de mai jos, citiţi fragmentele din coloana din dreapta,
pentru a avea în vedere posibilele înţelesuri ale simbolurilor despre

care Ioan a scris în Apocalipsa 1:12-18. În jurnalul pentru studiul scripturilor,
scrieţi înţelesul posibil pentru fiecare simbol în parte.

Simbol Înţeles posibil

a. Şapte sfeşnice de aur
(Apocalipsa 1:12)

a. Vezi Apocalipsa 1:20; 3 Nefi 18:24

b. Mâna dreaptă a Salvatorului
(Apocalipsa 1:16-17)

b. Vezi Marcu 14:62; 16:19

c. Şapte stele (Apocalipsa
1:16)

c. Vezi Apocalipsa 1:20; Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
Apocalipsa 1:20, înlocuieşte cuvântul îngeri cu slujitori
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Simbol Înţeles posibil

d. O sabie ascuţită cu două
tăişuri (Apocalipsa 1:16)

d. Vezi Evrei 4:12

e. Cheile morţii şi ale Locuinţei
morţilor (Apocalipsa 1:18)

e. Vezi 2 Nefi 9:10-13

Ţinând cont de mesajul pe care Domnul
l-a revelat sfinţilor prin intermediul lui
Ioan, un adevăr pe care-l putem învăţa
este acela că Isus Hristos veghează
asupra slujitorilor Săi credincioşi şi
are grijă de ei.

3. În jurnalul pentru
studiul scripturilor,

răspundeţi la următoarele întrebări:

a. De ce a fost important pentru
membrii Bisericii din zilele lui
Ioan să ştie că Isus Hristos
continua să vegheze asupra lor şi
să aibă grijă de ei?

b. De ce este important pentru noi
să ne aducem aminte de
acelaşi adevăr?

Gândiţi-vă la un moment în care aţi simţit că Dumnezeu a vegheat asupra voastră
şi a avut grijă de voi. Gândiţi-vă cum aţi fost binecuvântaţi datorită acelei
experienţe.

Observaţi că, în Apocalipsa 1:17-18, Salvatorul i-a spus lui Ioan că El deţinea cheile
Locuinţei morţilor şi morţii. Din aceste versete, putem să învăţăm că Isus Hristos
este o fiinţă înviată şi glorificată şi are putere asupra morţii şi locuinţei
morţilor.

Gândiţi-vă ce ne învaţă această doctrină despre rezultatul final al luptei dintre bine
şi rău care are loc pe tot pământul.

Gândiţi-vă care este legătura dintre declaraţia următoare şi puterea lui Isus Hristos
asupra morţii şi locuinţei morţilor: „Mesajul Apocalipsei este la fel ca al celorlalte
scripturi: că va exista un triumf final, pe acest pământ, al lui Dumnezeu împotriva
diavolului; o victorie permanentă a binelui asupra răului, a sfinţilor împotriva celor
care-i persecută, a împărăţiei lui Dumnezeu împotriva împărăţiilor oamenilor şi ale
lui Satana” (Bible Dictionary, „Revelation of John”).

Pentru că ştim că în final binele va triumfa asupra răului, ceea ce rămâne de văzut
este de partea cui vom alege să fim – a lui Satana, sau a lui Dumnezeu.
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Preşedintele Ezra Taft Benson a spus: „În fiecare zi, forţele răului şi forţele binelui
dobândesc noi recruţi. În fiecare zi, noi personal luăm multe hotărâri care arată
de partea cui suntem. Rezultatul final este clar – forţele neprihănirii vor câştiga în
final. Ceea ce rămâne de văzut este de care parte vom fi, fiecare dintre noi,
personal, acum şi în viitor, în această luptă – şi cât de fermi vom fi. Vom fi fideli
misiunii noastre prerânduite din ultimele zile?” („In His Steps” [seară la gura

sobei desfăşurată la Universitatea Brigham Young, 4 mart. 1979], p. 1, speeches.byu.edu).

Gândiţi-vă ce puteţi face pentru a alege mai pe deplin să fiţi de partea lui
Dumnezeu. Acţionaţi conform tuturor îndemnurilor pe care le primiţi.

Apocalipsa 2-3
Ioan le scrie conducătorilor celor şapte biserici cuvintele lui Isus Hristos
Apocalipsa 2:1-3:13 cuprinde mesajul Domnului adresat anumitor biserici din Asia
Mică. Citiţi aceste versete şi căutaţi sfatul şi promisiunile pe care Domnul le-a dat
acestor membri ai Bisericii.

Pe care dintre acele promisiuni aţi dori să le primiţi?

Citiţi Apocalipsa 3:14-17 şi aflaţi condiţia pe care membrii Bisericii din Laodicea
trebuiau s-o biruie pentru a putea primi exaltarea. În versetul 14, expresia „Amin”
se referă la Isus Hristos.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Ce credeţi că înseamnă faptul că aceşti membri ai Bisericii nu au fost „nici
rece, nici în clocot” (Apocalipsa 3:15), ci au fost ucenici căldicei ai lui Isus
Hristos?

b. În opinia voastră, care sunt unele dintre lucrurile pe care le-ar putea face
ucenicii căldicei ai lui Isus Hristos şi unele pe care nu le-ar putea face?

Gândiţi-vă la ce aţi făcut în ultimele zile pentru a-L urma pe Isus Hristos şi dacă
sunteţi ucenici în clocot, reci sau căldicei ai lui Isus Hristos.

Citiţi Apocalipsa 3:19 şi aflaţi de ce a spus Domnul că îi mustra pe sfinţii din
Laodicea. Puteţi marca sau scrie ceea ce aflaţi.

Citiţi prima frază din Apocalipsa 3:20 şi aflaţi ce a spus Salvatorul că face.
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Care sunt câteva moduri în care
oamenii ar reacţiona dacă şi-ar da
seama că Salvatorul bate la uşa casei
lor? ____________________

Gândiţi-vă la sentimentele pe care
le-aţi putea avea dacă aţi auzi
bătându-se la ușa casei voastre şi v-aţi
da seama că este Salvatorul. Aţi
deschide uşa?

Citiţi restul din Apocalipsa 3:20 şi aflaţi
ce binecuvântare le-a oferit Domnul
sfinţilor din Laodicea şi ce trebuiau ei să
facă pentru a o primi.

Ţinând cont de mesajul Domnului
pentru sfinţii din Laodicea, putem să
învăţăm următorul principiu: Când
deschidem uşa Salvatorului, El va
intra la noi şi va cina cu noi.

În cultura Orientului Apropiat din
vechime, luarea mesei cu cineva era un semn al înfrăţirii. Indica faptul că exista o
relaţie de prietenie şi pace sau că se oferea una de acest gen.

Ce credeţi că reprezintă uşa menţionată în Apocalipsa 3:20?

Gândiţi-vă ce poate reprezenta uşa în timp ce citiţi următoarea declaraţie a
preşedintelui Spencer W. Kimball:

„Într-o zi, [un artist pe nume Holman Hunt] îi arăta unui prieten pictura sa,
«Hristos bătând la uşă», moment în care prietenul a exclamat dintr-o dată:
«Există o greşeală în pictura ta».

«Care?», a întrebat artistul.

«Uşa la care Isus bate nu are clanţă», i-a răspuns prietenul.

«O», a răspuns domnul Hunt, «aceasta nu este o greşeală. Vezi tu, aceasta este uşa către inima
omului. Poate fi deschisă doar din interior».

Şi acest lucru este adevărat. Isus poate sta la uşă şi poate să bată, însă fiecare dintre noi
hotărăşte dacă deschide sau nu” (The Miracle of Forgiveness [1969], p. 212).

Gândiţi-vă ce puteţi face pentru a vă deschide inima înaintea Salvatorului.

Citiţi Apocalipsa 3:21-22 şi aflaţi promisiunea şi sfatul Domnului adresate sfinţilor.

Potrivit celor relatate în versetul 22, ce sfat a oferit Domnul?

Străduiţi-vă „să [ascultaţi] ce zice… Duhul” (Apocalipsa 3:22) cugetând la ceea ce
aţi învăţat în această lecţie. Acţionaţi conform tuturor îndemnurilor pe care le
primiţi.
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5. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Apocalipsa 1-3 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 31:  Z IUA 1
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UNITATEA 31: ZIUA 2

Apocalipsa 4-5
Introducere
Într-o viziune, apostolul Ioan a văzut fiinţe glorificate preaslăvindu-L pe Tatăl
Ceresc în timp ce El stătea pe scaunul Său de domnie. El a văzut, de asemenea, o
carte care era pecetluită cu şapte peceţi şi L-a văzut pe Miel sau pe Isus Hristos,
care este demn să deschidă cartea.

Căutaţi să înţelegeţi simbolurile din scripturi
Domnul şi profeţii Săi folosesc, deseori, simboluri pentru a preda adevărurile Evangheliei.
Scripturile sunt pline de simboluri, pilde şi reprezentări care au înţelesuri importante. În timp ce
studiaţi scripturile, căutaţi simboluri. Când le găsiţi, opriţi-vă pentru a vă gândi ce ar putea
reprezenta ele. Simbolurile adesea au mai multe înţelesuri.

Apocalipsa 4
Ioan vede fiinţe glorificate care-L preaslăvesc pe Tatăl Ceresc
Imaginaţi-vă că sunteţi în împărăţia celestială. Cum vă imaginaţi împărăţia
celestială? Cum credeţi că va fi?

După cum este consemnat în Apocalipsa 4-5, apostolul Ioan a văzut, într-o viziune,
o parte din împărăţia celestială.

1. Citiţi Apocalipsa 4:1-8. În jurnalul pentru studiul scripturilor,
desenaţi o diagramă simplă despre ceea ce a văzut Ioan. Observaţi

că a fi „în Duhul” (versetul 2) înseamnă să fim într-o stare care ne permite să
primim revelaţie sau să avem o viziune prin Spirit.

În Apocalipsa 4:3, Ioan a scris că a se uita la Tatăl Ceresc a fost precum a se uita la
„pietre de iaspis şi de sardiu”. Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, a explicat:

„În încercarea de a consemna pentru înţelegerea omenească măreţia, gloria şi
frumuseţea Atotputernicului Atotputernicilor, Ioan Îi aseamănă înfăţişarea cu cea
a pietrelor preţioase şi semipreţioase. Cei care comentează pe seama iaspisului
menţionat cred că este vorba despre un diamant …

Cum ar putea profeţii muritori să găsească limbajul prin care să le dezvăluie
muritorilor splendoarea şi frumuseţea supremă a lumii eterne care caracterizează

puterea şi gloria celestială? Ei vorbesc despre curcubeie şi despre bijuterii, despre inele de foc,
despre tăciuni aprinşi din care ies fulgere; vorbesc despre tunete şi glasuri, despre sunetul şi
vuietul unor ape mari şi despre privelişti maiestuoase ale puterii şi frumuseţii – toate acestea în
încercarea de a consemna, folosind cuvinte ale muritorilor, ceea ce poate fi văzut şi ştiut doar
prin puterea Spiritului (Ezechiel 1 şi 10; Isaia 6). Însă Îi mulţumim Domnului pentru că ei au făcut
astfel de încercări pentru ca cei care nu au văzut şi nu au auzit să poată dobândi puţină
cunoaştere despre acele lucruri ascunse dincolo de zăgazurile cerurilor” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 volume [1965-1973], 3:464-466).
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Revelaţia din zilele noastre ne ajută să înţelegem mai multe despre ce a văzut Ioan.
De exemplu, Domnul a dat revelaţia consemnată în Doctrină şi legăminte 77 după
ce profetul Joseph Smith L-a rugat să explice unele dintre simbolurile şi
evenimentele consemnate în Apocalipsa 1-11.

2. Desenaţi următorul tabel în jurnalul pentru studiul scripturilor.
Citiţi fiecare referinţă suplimentară şi scrieţi, în tabel, informaţiile pe

care le găsiţi despre ceea ce a văzut Ioan. (Când terminaţi, verificaţi-vă
răspunsurile cu cele de la sfârşitul lecţiei.)

Apocalipsa 4

Ce a văzut Ioan Referinţele suplimentare Informaţii
suplimentare

Scaun de domnie (Apocalipsa 4:2-
3)

D&L 137:1-4

Douăzeci şi patru de bătrâni care
aveau pe capete cununi de aur
(Apocalipsa 4:4)

D&L 77:5

Şapte Duhuri ale lui Dumnezeu
(Apocalipsa 4:5)

Traducerea Bibliei de Joseph Smith pentru
acest verset schimbă „şapte Duhuri” în
„şapte slujitori”.

Mare de sticlă (Apocalipsa 4:6) D&L 77:1; 130:6-9)

Patru făpturi vii (Apocalipsa 4:6-7) D&L 77:2-3

Aripile şi ochii făpturilor
(Apocalipsa 4:8)

D&L 77:4

Citiţi Apocalipsa 4:8-11 şi aflaţi ce au spus şi au făcut cei adunaţi în jurul
Tatălui Ceresc.

Ce ar putea să reprezinte bătrânii care îşi aruncau cununile înaintea scaunului de
domnie al Tatălui Ceresc?

Un principiu pe care îl putem învăţa din aceste versete este că, atunci când
recunoaştem măreţia Tatălui Ceresc, dorim să-L preaslăvim şi să-I aducem
laude.

Gândiţi-vă la ce ne poate ajuta să recunoaştem măreţia Tatălui Ceresc.

În seara aceasta, înainte să vă rugaţi, gândiţi-vă la marele plan al fericirii şi la cum
v-a binecuvântat Tatăl Ceresc. Când vă rugaţi, aduceţi-vă aminte să-I mulţumiţi,
concret, pentru toate lucrurile cu care El v-a binecuvântat.

Apocalipsa 5
Ioan vede o carte care era pecetluită cu şapte peceţi şi pe Mielul care este demn s-o
deschidă
Citiţi Apocalipsa 5:1-4 şi aflaţi ce a văzut Ioan în mâna Tatălui Ceresc.
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Observaţi că această carte sau acest sul,
pe care a văzut-o Ioan, a fost pecetluită
cu şapte peceţi. În vechime,
documentele importante erau pecetluite
cu peceţi de lut sau ceară. Doar
proprietarul documentului şi cei pe care
acesta îi autoriza aveau dreptul să rupă
peceţile şi să citească textul.

Citiţi Doctrină şi legăminte 77:6-7 şi aflaţi semnificaţia cărţii şi a peceţilor.

Perioada de 7.000 de ani a „existenţei temporale” (D&L 77:6) a pământului se
referă la timpul scurs de la căderea lui Adam şi a Evei. Nu se referă la vechimea
exactă a pământului, incluzând perioadele creării. Fiecare pecete reprezintă o
perioadă de 1.000 de ani.

Potrivit celor relatate în Apocalipsa 5:2, cum trebuia să fie cel care putea să
deschidă cartea?

Observaţi că Ioan a plâns când a văzut că nimeni nu putea deschide cartea. Este
posibil ca el să fi crezut că „voinţa… tainele şi lucrările” lui Dumnezeu (Doctrină şi
legăminte 77:6) cu privire la salvarea copiilor Săi nu vor fi revelate sau îndeplinite.
Ce s-ar fi întâmplat copiilor Tatălui Ceresc dacă planul Său pentru salvarea lor nu ar
fi putut fi desfăşurat?

Citiţi Apocalipsa 5:5-7 şi aflaţi de ce i s-a spus lui Ioan să nu plângă. Citiţi, de
asemenea, Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Apocalipsa 5:6 (în Ghid pentru
scripturi, scriptures.lds.org). În scripturi, coarnele sunt adesea un simbol al puterii
sau autorităţii; ochii pot simboliza lumina şi cunoaşterea; iar numărul doisprezece
poate simboliza conducerea şi modul de organizare divine sau preoţia.

Titlul „Miel” (Apocalipsa 5:6) indică rolul lui Isus Hristos de jertfă oferită pentru a
ispăşi pentru copiii lui Dumnezeu (vezi, de asemenea, Isaia 53:7; 1 Corinteni 5:7; 1
Petru 1:18-19). Expresia „un Miel [care] părea înjungheat” (Apocalipsa 5:6) se
referă la Mielul care arăta semnele faptului că fusese ucis. Ioan Botezătorul L-a
numit pe Salvator „Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1:29, 36).

Citiţi Apocalipsa 5:8-10 şi aflaţi cum Îl slăveau pe Miel făpturile care erau în jurul
scaunului de domnie al Tatălui Ceresc.

Ţinând cont de ceea ce Ioan a văzut şi a auzit cu privire la Miel, învăţăm că, Isus
Hristos este Singurul care este demn şi capabil să ne mântuiască.

De ce credeţi că Isus Hristos este Singurul care este demn şi capabil să ne
mântuiască? ____________________

Potrivit celor relatate în Apocalipsa 5:10, cei care sunt mântuiţi de Isus Hristos
devin împăraţi şi preoţi, aici fiind incluse femeile ca împărătese şi preotese.

Citiţi Apocalipsa 5:11-14 şi aflaţi cum s-au alăturat alţii pentru a-I preaslăvi pe Isus
Hristos şi pe Tatăl Ceresc şi pentru a Le aduce laude.

Fiinţele şi făpturile glorificate şi toate creaţiile au recunoscut bunătatea Tatălui
Ceresc şi a lui Isus Hristos şi au simţit recunoştinţă în ceea ce priveşte rolul Mielului
în planul Tatălui Ceresc. Prin urmare, ele I-au preaslăvit pe Tatăl şi pe Fiul şi Le-au
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adus laude. În mod asemănător, când recunoaştem ceea ce Tatăl Ceresc şi Isus
Hristos au făcut pentru noi şi suntem recunoscători pentru aceste lucruri,
dorim să-I preaslăvim şi să Le aducem laude.

Vârstnicul Bruce R. McConkie ne-a învăţat următoarele despre preaslăvire:
„Preaslăvirea adevărată şi perfectă constă în faptul de a urma paşii Fiului lui
Dumnezeu; constă în ţinerea poruncilor şi supunerea faţă de voia Tatălui în aşa
măsură încât avansăm, din har în har, până când suntem glorificaţi în Hristos aşa
cum El este în Tatăl Său. Înseamnă mult mai mult decât faptul de a ne ruga, de a
rosti cuvântări şi de a cânta imnuri. Înseamnă să trăim, să facem şi să ne

supunem. Înseamnă să trăim asemenea vieţii Exemplului suprem [Isus Hristos]” („How to
Worship”, Ensign, dec. 1971, p. 129, 130).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Enumeraţi câteva motive pentru care simţiţi recunoştinţă şi dragoste faţă de
Tatăl Ceresc şi Isus Hristos.

b. Cum vă influenţează lucrurile pe care le-aţi enumerat dorinţa de a-I
preaslăvi pe Tatăl Ceresc şi pe Isus Hristos şi de a Le aduce laude?

Gândiţi-vă la următoarea întrebare: Ce altceva puteţi să faceţi pentru a-I preaslăvi
pe Tatăl Ceresc şi pe Isus Hristos? Întocmiţi un plan şi acţionaţi conform
îndrumărilor pe care le primiţi.

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Apocalipsa 4-5 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 31: ZIUA 3

Apocalipsa 6-7
Introducere
Apostolul Ioan L-a văzut, într-o viziune, pe Mielul lui Dumnezeu deschizând
primele şase peceţi ale cărţii pecetluite. În a şasea pecete, care simbolizează
dispensaţia din zilele din urmă, Ioan i-a văzut pe slujitorii lui Dumnezeu care
„şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sângele Mielului” (Apocalipsa 7:14).

Apocalipsa 6
Ioan L-a văzut pe Mielul lui Dumnezeu deschizând primele şase peceţi ale cărţii
pecetluite
Care sunt unele dintre îngrijorările sau temerile pe care voi sau oamenii pe care îi
cunoaşteţi le puteţi avea cu privire la faptul de a trăi în zilele din urmă?
____________________

Profetul Joseph Smith ne-a învăţat ce sentimente aveau profeţii din vechime
despre zilele noastre: „Clădirea Sionului este o cauză de care poporul lui
Dumnezeu a fost mereu interesat; este un subiect asupra căruia profeţii, preoţii şi
împăraţii s-au oprit cu un interes special; ei au privit înainte imaginându-şi cu
bucurie ziua în care trăim; fiind inspiraţi prin intermediul revelaţiei divine, ei au
cântat, au scris şi au profeţit despre aceste vremuri ale noastre” (Învăţături ale

preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 195).

De ce credeţi că profeţii din vechime au avut astfel de sentimente despre zilele
noastre?

Apostolul Ioan, numit, de asemenea, Ioan Revelatorul, a fost unul dintre profeţii
care au ştiut despre evenimentele din zilele din urmă şi care au profeţit despre zilele
noastre cu bucurie. Pe măsură ce studiaţi Apocalipsa 6-7, căutaţi adevăruri care vă
pot aduce alinare vouă şi celor pe care îi cunoaşteţi cu privire la evenimentele din
zilele din urmă.

Amintiţi-vă că Apocalipsa 5:1-5 consemnează că Ioan a văzut o carte cu şapte
peceţi pe care doar Mielul a fost demn s-o deschidă. În viziunea sa, Ioan a văzut
reprezentări simbolice ale unora dintre evenimentele majore corespunzătoare
fiecărei perioade de o mie de ani, reprezentate de către cele şapte peceţi.

1. În jurnalul vostru pentru studiul scripturilor, desenaţi o imagine
simplă prin care să arătaţi evenimentele primelor cinci peceţi, care

se găsesc în referinţele de mai jos. În timp ce citiţi despre fiecare pecete,
gândiţi-vă la înţelesul unora dintre simboluri.

a. Prima pecete (Apocalipsa 6:1-2)

b. A doua pecete (Apocalipsa 6:3-4)

c. A treia pecete (Apocalipsa 6:5-6)

d. A patra pecete (Apocalipsa 6:7-8)
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e. A cincea pecete (Apocalipsa 6:9-11)

Cu toate că Domnul nu a revelat înţelesul unora dintre simbolurile care se găsesc în
scripturi, El a revelat înţelesul multora dintre ele prin intermediul profeţilor Săi. În
timp ce studiaţi scripturile şi aveţi întrebări, vă puteţi uita la comentariile făcute de
profeţi pentru a vedea ce au spus autorităţile Bisericii despre anumite fragmente.
Informaţiile din tabelul de mai jos vă pot ajuta să înţelegeţi unele dintre simbolurile
care se găsesc în Apocalipsa 6:1-11 cu privire la ruperea primelor cinci peceţi.

Prima
pecete

(aproximativ
4000-3000
î.H.)

Cal alb = Victorie

Arc = Luptă

Cunună = Cuceritor

Vârstnicul Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a sugerat că
Apocalipsa 6:1-2 descrie zilele lui Enoh, iar călăreţul este Enoh (vezi Doctrinal New
Testament Commentary 3 volume [1966-1973], 3:476-478).

A doua
pecete

(aproximativ
3000-2000
î.H.)

Cal roşu = Vărsare de sânge

Sabie = Război şi distrugere

Vârstnicul McConkie a sugerat că Apocalipsa 6:3-4 descrie zilele lui Noe, perioadă în
care ticăloşia a cuprins pământul. Călăreţul de pe calul roşu ar putea fi însuşi diavolul
sau „cineva care reprezintă mulţi războinici ucigaşi” (vezi Doctrinal New Testament
Commentary, 3:478-479).

A treia
pecete

(aproximativ
2000-1000
î.H.)

Cal negru = Foamete

Cumpănă = Preţuri mari pentru alimente

Vârstnicul McConkie a sugerat că Apocalipsa 6:5-6 descrie zilele lui Avraam, zile în
care mulţi au murit de foame (vezi Doctrinal New Testament Commentary
3:479-480). Cu salariul pe o zi, o persoană putea să cumpere doar suficientă
mâncare pentru a supravieţui, lucru care indică preţuri extrem de mari din cauza
foametei.

A patra
pecete

(aproximativ
1000
î.H.-naşterea
lui Hristos)

Cal gălbui = Moarte

Moarte şi iad (în Biblie: Locuinţa morţilor) = Distrugerea celor ticăloşi şi primirea lor în
închisoarea spiritelor (vezi Isaia 5:14).

Vârstnicul McConkie a sugerat că Apocalipsa 6:7-8 se referă la perioada „acelor mari
împărăţii şi naţiuni ale căror războaie şi trădări l-au torturat şi invadat pe [Israel] în
mod repetat” (vezi Doctrinal New Testament Commentary, 3:481). Printre aceste
naţiuni se numără Babilonul, Persia, Egiptul, Asiria, Grecia şi Roma.

A cincea
pecete

(aproximativ
naşterea lui
Hristos-1000
d.H.)

Altar = Jertfă

Suflete = Martiri, creştini ucişi datorită crezurilor personale

Vârstnicul McConkie a sugerat că Apocalipsa 6:9-11 se referă la numeroşii creştini
din perioada de început a creştinătăţii, inclusiv la cei mai mulţi dintre primii apostoli,
care au fost martirizaţi (vezi Doctrinal New Testament Commentary 3:482-483).
Deoarece aceşti sfinţi îşi dăduseră viaţa „din pricina cuvântului lui Dumnezeu şi din
pricina mărturisirii pe care o ţinuseră” (Apocalipsa 6:9, li s-au oferit „haine albe”
(Apocalipsa 6:11), simbol al purităţii (vezi Apocalipsa 7:13-14; 3 Nefi 27:19).

A şasea pecete reprezintă zilele noastre şi evenimentele, mai ales calamităţile, care
duc la mileniu, timp în care Isus Hristos va domni personal pe pământ (vezi Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3:485-486).
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Citiţi Apocalipsa 6:12-17 şi căutaţi evenimentele pe care Ioan le-a văzut în zilele
noastre că vor duce la a Doua Venire a Salvatorului. Observaţi că Traducerea Bibliei
de Joseph Smith, pentru versetul 14 este următoarea: „Şi cerurile s-au deschis
asemenea unui sul; şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locul lor”.

Observaţi că Apocalipsa 6:16 descrie cu câtă disperare vor căuta unii oameni să
scape de mânia lui Dumnezeu. Apoi, Ioan a adresat întrebarea: „Cine poate sta în
picioare?” (Apocalipsa 6:17). Apocalipsa 7 ne ajută să înţelegem cine va putea să
stea în picioare și să reziste în timpul catastrofelor celei de-a şasea peceţi.

Apocalipsa 7
Ioan i-a văzut pe slujitorii lui Dumnezeu care şi-au spălat hainele în sângele Mielului
Citiţi Apocalipsa 7:1-4 şi aflaţi ce altceva a văzut Ioan în a şasea pecete. Citiţi, de
asemenea, Doctrină şi legăminte 77:8-11 în care Domnul a explicat înţelesul acestor
versete.

Vârstnicul Bruce R. McConkie a explicat că expresia Elias, care se găseşte în
Doctrină şi legăminte 77:9, este „un nume şi un titlu atribuit celor a căror
misiune este să încredinţeze chei şi puteri oamenilor în această ultimă
dispensaţie” (Mormon Doctrine, a 2-a ediţie [1966], p. 221).

Unii dintre bărbaţii care au venit să încredinţeze chei şi puteri au fost Adam;
Moroni; Ioan Botezătorul; Petru, Iacov şi Ioan; Moise; şi Ilie.

Punerea peceţii sau însemnare „pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru”
(Apocalipsa 7:3) este o metaforă a devotamentului lor, a slujirii lor şi a faptului că-I
aparţin lui Dumnezeu.

Profetul Joseph Smith ne-a învăţat că punerea peceţii pe fruntea celor credincioşi
„simbolizează pecetluirea binecuvântării pe capul lor, şi anume a legământului
nepieritor, întărindu-şi, astfel, chemarea şi alegerea” (în History of the
Church, 5:530).

Numărul de 144.000, menţionat în Apocalipsa 7:4, „este numărul de reprezentanţi
rânduiţi din cele doisprezece triburi ale lui Israel care-i vor ajuta pe ceilalţi în
încercarea lor de a dobândi exaltarea… Nu este, aşa cum cred unii, numărul total
de oameni care vor fi exaltaţi” (New Testament Student Manual [manual al
Sistemului Educaţional al Bisericii, 2014], p. 544).

După cum este consemnat în Apocalipsa 9, Ioan s-a referit din nou la aceşti slujitori
neprihăniţi. Citiţi Apocalipsa 9:3-4 şi aflaţi ce li se va întâmpla celor care nu au fost
pecetluiţi ca slujitori ai lui Dumnezeu.

Citiţi Apocalipsa 7:9-10 şi aflaţi pe cine a văzut Ioan. Observaţi ce purtau
aceşti oameni.
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După cum este consemnat în Apocalipsa 7:11-12, Ioan a văzut că aceşti oameni,
împreună cu cei 24 de vârstnici şi cele patru făpturi vii menţionate în Apocalipsa 4,
au înconjurat scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi L-au preaslăvit.

Citiţi Apocalipsa 7:13-17 şi căutaţi răspunsuri la întrebările de mai jos. Puteţi marca
sau scrie ceea ce găsiţi.

• De ce au avut parte aceşti oameni?

• Cum au devenit hainele lor albe?

• Ce binecuvântări vor primi?

Observaţi că hainele oamenilor au fost „[albite] în sângele Mielului” (Apocalipsa
7:14), ceea ce simbolizează purificarea oamenilor prin ispăşirea lui Isus Hristos.
Binecuvântările din versetele 16-17 descriu bucuria, pacea şi devotamentul celor
care moştenesc gloria celestială (vezi, de asemenea, D&L 138:12-15).

Putem învăţa din aceste versete că, dacă îndurăm suferinţele dând dovadă de
credinţă şi devenim puri prin ispăşirea lui Isus Hristos, ne vom bucura de
gloria celestială în prezenţa lui Dumnezeu.

Gândiţi-vă cum ar fi şi cum v-aţi simţi să puteţi sta în picioare puri în prezenţa lui
Dumnezeu. Cum se compară aceste sentimente cu cele ale oamenilor descrişi în
Apocalipsa 6:16?

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Ce trebuie să facem pentru ca Salvatorul să ne poată purifica prin
ispăşirea Sa?

b. Cum v-a ajutat faptul de a vă aduce aminte de binecuvântările gloriei
celestiale în eforturile voastre de a îndura suferinţele şi de a deveni puri?

Revedeţi lista cu îngrijorările pe care le-aţi scris la începutul lecţiei. Gândiţi-vă cum
vă poate ajuta principiul identificat în Apocalipsa 7 când aveţi îngrijorări cu privire
la faptul de a trăi în zilele din urmă.

Puteţi petrece câteva minute cugetând şi rugându-vă în inimă despre cum puteţi
pune în practică mai bine acest principiu în viaţa voastră.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Apocalipsa 6-7 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 31:  Z IUA 3

666



UNITATEA 31: ZIUA 4

Apocalipsa 8-11
Introducere
Apostolul Ioan a văzut ruperea celei de-a şaptea peceţi şi a aflat despre misiunea lui
de a participa la adunarea lui Israel în zilele din urmă. În pofida multor urgii,
distrugeri şi judecăţi care vor veni asupra locuitorilor pământului, Ioan a văzut că
cei demni vor fi scutiţi de multe dintre acestea.

Apocalipsa 8-9
Ioan vede ruperea celei de-a şaptea peceţi
Uitaţi-vă la diagrama de mai jos despre cartea Apocalipsa. Observaţi câte versete se
referă la evenimentele primelor şase peceţi în comparaţie cu numărul versetelor
care se referă la evenimentele celei de-a şaptea peceţi.
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Apostolul Ioan a scris mai mult despre evenimentele asociate celei de-a şaptea
perioade de o mie de ani decât a scris despre evenimentele asociate oricăreia dintre
celelalte perioade de o mie de ani. El a scris, mai ales, despre evenimentele care vor
avea loc între ruperea celei de-a şaptea peceţi şi cea de-a Doua Venire a lui Isus
Hristos.

De ce credeţi că Ioan a scris atât de mult despre evenimentele asociate celei de-a
şaptea peceţi? ____________________

În timp ce studiaţi viziunea lui Ioan, în Apocalipsa 8-11, gândiţi-vă ce putem învăţa
din ceea ce a scris despre aceste evenimente.

Apocalipsa 8:1-6 Îl descrie pe Salvator rupând cea de-a şaptea pecete. Ioan a văzut
şapte îngeri cărora le-au fost date şapte trâmbiţe. „În vechime, trâmbiţele erau
folosite pentru a da semnalul de luptă [pentru oştiri] sau pentru a se anunţa sosirea
celor de viţă nobilă. Prin urmare, sunetul trâmbiţei, vesteşte sau anunţă ceva foarte
important” (Gerald N. Lund, „Seeing the Book of Revelation as a Book of
Revelation”, Ensign, dec. 1987, p. 50).

Citiţi Doctrină şi legăminte 77:12 şi aflaţi ce va semnifica sunetul celor şapte
trâmbiţe.

În Apocalipsa 8:1-6, suflarea trâmbiţelor avea să indice începutul diverselor urgii şi
al distrugerii în vederea pregătirii celei de-a Doua Veniri a lui Isus Hristos şi
domniei Sale în timpul mileniului.

Citiţi fiecare dintre referinţele de mai jos, care ne explică evenimentele asociate
sunării primelor şase trâmbiţe. În timp ce citiţi, găsiţi răspunsurile la întrebările
corespunzătoare.

Prima – Apocalipsa 8:7. Ce s-a întâmplat ca rezultat al „[grindinei şi
focului]” care au căzut pe pământ când primul înger a sunat din

trâmbiţa sa?

A doua – Apocalipsa 8:8-9. Care sunt cele trei lucruri care au fost
afectate când s-a sunat a doua trâmbiţă?

A treia – Apocalipsa 8:10-11. Ce s-a întâmplat când steaua a căzut din
cer? (Observaţi că pelinul este o plantă; este folosită pentru a simboliza

„calamitatea sau tristeţea amară” [vezi Bible Dictionary, „Wormwood”].)

A patra – Apocalipsa 8:12. După ce a sunat a patra trâmbiţă, care sunt
cele trei lucruri care s-au întunecat parţial?

A cincea – Apocalipsa 9:1-3. Ce a ieşit din fântâna adâncului după ce a
deschis-o cel de-al cincilea înger?

A şasea – Apocalipsa 9:13-16, 18. Câţi soldaţi au fost implicaţi în marea
bătălie pe care a văzut-o Ioan după ce a sunat cea de-a şasea trâmbiţă?

Cât din omenire a văzut el că a fost ucisă în această bătălie?

Citiţi Apocalipsa 9:20-21 şi aflaţi cum au reacţionat cei ticăloşi care au supravieţuit
acestor urgii.
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Apocalipsa 10
Un înger îl învaţă pe Ioan despre misiunea pe care o va avea în zilele din urmă
Apocalipsa 10 conţine o pauză în relatarea despre sunarea celei de-a şaptea
trâmbiţe şi despre urgiile asociate acesteia. În acest capitol, citim că Ioan a fost
învăţat de un alt înger.

Care sunt unele dintre experienţele din
viaţă care pot fi considerate atât dulci,
cât şi amare? ____________________

Citiţi Apocalipsa 10:1-3 şi aflaţi ce ţinea
îngerul în mână.

Citiţi Apocalipsa 10:8-11 şi aflaţi ce i s-a spus lui Ioan să facă în legătură cu acea
cărticică. Observaţi ce gust a avut pentru el.

Citiţi Doctrină şi legăminte 77:14 şi aflaţi ce a reprezentat acea cărticică.

Apostolul Ioan a fost binecuvântat de Isus Hristos să trăiască până la a Doua Sa
Venire şi să aducă oameni la El (vezi Ioan 21:20-24; D&L 7:1-4). Misiunea lui Ioan
avea să fie aceea de a ajuta la adunarea copiilor lui Israel. În ce moduri ar putea o
astfel de misiune să fie atât dulce, cât şi amară?

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, folosiţi Apocalipsa 10:8-10
pentru a scrie un răspuns pentru una dintre situaţiile următoare sau

pentru ambele:

a. Am auzit cât de greu este să slujeşti în misiune. Îmi este greu să fiu respins.
Nu sunt sigur că vreau să slujesc.

b. Am încercat să fac ceea ce este drept. Îmi citesc scripturile, mă rog şi încerc
să împărtăşesc Evanghelia, dar unele lucruri în viaţa mea continuă să
meargă rău – şi nu am avut niciodată pe nimeni doritor să se alăture Bisericii
datorită mie. Poate că voi renunţa.

Apocalipsa 11
Ioan vede doi profeţi ucişi în Ierusalim şi aude sunetul celei de-a şaptea trâmbiţe
Apocalipsa 11 începe cu descrierea pe care apostolul Ioan a făcut-o evenimentelor
care vor avea loc între momentul în care va suna a şaptea trâmbiţă şi a Doua Venire
a lui Isus Hristos. În această perioadă, cei ticăloşi vor avea mai multă putere şi mai
mult control asupra pământului şi o mare oaste va încerca să cucerească
Ierusalimul, ceea ce face parte din marea bătălie finală de la Armaghedon.

Ioan a descris oraşul Ierusalim fiind biruit de neamuri (cei care nu fac legăminte cu
Domnul şi care nu le ţin) o perioadă de 42 de luni, care înseamnă trei ani şi
jumătate.

Citiţi Apocalipsa 11:3-6 şi aflaţi ce vor face doi dintre martorii Salvatorului în
Ierusalim chiar înainte de a Doua Sa Venire.

Aceşti doi profeţi, asemenea lui Ilie şi Moise, vor avea autoritatea şi puterea de a
pecetlui cerurile şi de a lovi pământul cu urgii. Focul care va ieşi din gura celor doi
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martori ar putea fi simbolul puterii mărturiei pe care ei o vor depune (vezi Ieremia
5:14; 20:9).

Citiţi Doctrină şi legăminte 77:15 şi aflaţi cine vor fi aceşti doi martori.

Citiţi Apocalipsa 11:7-12 şi aflaţi ce li se va întâmpla acestor doi profeţi. Remarcaţi
cum vor reacţiona cei ticăloşi.

Citiţi Apocalipsa 11:13-15 şi aflaţi ce se va întâmpla după ce aceşti doi profeţi vor fi
înviaţi şi înălţaţi la cer.

După suflarea celei de-a şaptea trâmbiţe, cine va împărăţi asupra „[împărăţiilor]
lumii” (Apocalipsa 11:15)?

În Apocalipsa 11:16-19, citim că 24 de vârstnici („bătrâni” în Biblie), care stăteau
aproape de tronul lui Dumnezeu, I-au mulţumit lui Dumnezeu şi I-au adus laude
pentru că i-a răsplătit pe cei neprihăniţi şi i-a pedepsit pe cei ticăloşi.

2. Amintiţi-vă următorul principiu din lecţia precedentă care se
găseşte în Apocalipsa 7: Dacă îndurăm suferinţele dând dovadă

de credinţă şi devenim puri prin ispăşirea lui Isus Hristos, ne vom bucura
de gloria celestială în prezenţa lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la evenimentele
asociate celei de-a şaptea peceţi pe care aţi studiat-o astăzi. În jurnalul pentru
studiul scripturilor, scrieţi cum pot oferi aceste principii alinare şi pace celor care
au parte de unele dintre calamităţile îngrozitoare care se vor întâmpla înainte de
a Doua Venire a Domnului.

Vârstnicul Neil L. Andersen, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a învăţat
că, în pofida calamităţilor din zilele noastre, putem să aşteptăm venirea Domnului
cu nerăbdare şi cu pioşenie:

„Dragi fraţi şi surori, noi trăim în zilele care preced a Doua Venire a Domnului, un
moment îndelung anticipat de către credincioşi din toate timpurile. Trăim în zile în
care au loc războaie şi zvonuri de războaie, zile în care au loc dezastre naturale,
zile în care lumea este măcinată de confuzie şi tulburare.

Dar, de asemenea, trăim în gloriosul timp al restaurării, când Evanghelia este
propovăduită întregii lumi – un timp în care Domnul a promis că va «înălţa… un

popor pur» [D&L 100:16], pe care îl va înarma cu «dreptate şi cu puterea lui Dumnezeu» [1 Nefi
14:14].

Ne bucurăm în aceste zile şi ne rugăm pentru a face faţă, în mod curajos, dificultăţilor şi
incertitudinilor noastre. Dificultăţile unora dintre noi sunt mai grele decât ale altora, dar nimeni
nu este ferit de dificultăţi …

Deşi Domnul ne asigură iar şi iar că «nu trebuie să [ne temem]» [D&L 10:55], a ne păstra o
perspectivă clară şi a înţelege mai mult decât doar viaţa noastră din lumea muritoare nu este
întotdeauna uşor atunci când trecem prin încercări …

Credinţa noastră creşte pe măsură ce aşteptăm cu nerăbdare ziua glorioasă a întoarcerii
Salvatorului pe pământ. Gândul că El va veni îmi emoționează sufletul. Va fi extraordinar!
Anvergura şi grandoarea, vastitatea şi măreţia vor întrece orice au văzut sau experimentat
vreodată ochii muritori …

Noi vom îngenunchea cu reverenţă «şi glasul Domnului se va face auzit şi toate marginile
pământului Îl vor auzi» [D&L 45:49]. «Şi va fi… ca vuietul a multor ape şi ca vuietul unui mare
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tunet» [D&L 133:22]. «[Apoi] Domnul… Salvatorul, va sta în mijlocul poporului Său» [D&L
133:25]” („Vie împărăţia Ta”, Ensign sau Liahona, mai 2015, p. 119-120, 122).

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Apocalipsa 8-11 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 32: ZIUA 1

Apocalipsa 12-13
Introducere
Apocalipsa 12-14 cuprinde o întrerupere a prezentării în ordine cronologică a
viziunii apostolului Ioan. Ioan a văzut, într-o viziune, un balaur care ameninţa o
femeie şi pe copilul ei. El a scris despre războiul din cer şi despre împărăţiile lumii
care vor lupta împotriva ucenicilor lui Dumnezeu.

Apocalipsa 12
Lui Ioan i se arată că Satana şi îngerii săi s-au luptat mereu împotriva Domnului şi
Bisericii Sale
Uniţi, printr-o linie, fiecare ameninţare menționată în coloana din stânga cu modul
de combatere corespunzător menționat în coloana din dreapta.

Ameninţări Moduri de combatere a ameninţărilor

Arsură provocată de razele soarelui Pocăinţă şi încredere în Isus Hristos

Soldaţi inamici Medicament sau odihnă

Boală Cremă de soare sau îmbrăcăminte

Păcat şi vină Adevăruri în Apocalipsa 12

Influenţele lui Satana Arme de război

Pe care dintre aceste ameninţări a trebuit să le combateţi în ultima vreme? Care
credeţi că este cea mai periculoasă? De ce? ____________________

Pe măsură ce studiaţi Apocalipsa 12, căutaţi adevăruri care vă pot ajuta să combateţi
influenţele lui Satana. Apocalipsa 12-14 este o întrerupere în descrierea viziunii lui
Ioan despre evenimentele celei de-a şaptea peceţi. Cu această pauză, este posibil ca
Domnul să-l fi ajutat pe Ioan să înţeleagă sensul expresiilor „împărăţia lumii” şi
„împărăţiile Domnului nostru” (Apocalipsa 11:15). Traducerea Bibliei de Joseph
Smith pentru Apocalipsa 12 se găseşte în Ghidul pentru scripturi.

Uitaţi-vă la ilustraţia de mai jos şi gândiţi-vă ce ar putea reprezenta simbolurile
din ea.
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Citiţi Apocalipsa 12:1-2, 5 şi aflaţi ce i
s-a întâmplat femeii. (În Traducerea
Bibliei de Joseph Smith, versetul 5
urmează imediat după versetul 2.)

Observaţi că respectivul copil al femeii
va „[cârmui] toate neamurile cu un
toiag de fier” (Apocalipsa 12:5).

Citiţi Apocalipsa 12:3-4 şi aflaţi cine îi
ameninţa pe acea femeie şi pe
copilul ei.

Ce credeţi că ar putea reprezenta
simbolurile descrise în versetele 1-4?

Citiţi Traducerea Bibliei de Joseph
Smith, Apocalipsa 12:7-8 (în Ghid
pentru scripturi) şi aflaţi ce reprezintă
balaurul, femeia şi copilul. Puteţi scrie
înţelesul fiecărui simbol, lângă
Apocalipsa 12:1-5.

Balaurul îl reprezintă pe Satana (vezi Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
Apocalipsa 12:8), femeia reprezintă „Biserica lui Dumnezeu”, iar copilul reprezintă
„împărăţia Dumnezeului nostru şi pe Hristosul Său (Traducerea Bibliei de Joseph
Smith, Apocalipsa 12:7). Această împărăţie îi include pe membrii credincioşi ai
Bisericii Domnului. (Pentru mai multe explicaţii despre simbolurile din aceste
fragmente vezi New Testament Student Manual [manual al Sistemului Educaţional al
Bisericii, 2014], p. 550-552.)

Potrivit celor relatate în Apocalipsa 12:4, care era intenţia balaurului?

De ce credeţi că Satana caută, cu atâta sârguință, să distrugă împărăţia lui
Dumnezeu şi a lui Hristos? ____________________

Citiţi Apocalipsa 12:6 şi aflaţi ce a făcut femeia din cauza ameninţării balaurului.

Femeia fugind în pustiu reprezintă Biserica intrând în marea apostazie şi preoţia
fiind luată de pe pământ după moartea lui Isus Hristos şi a apostolilor Săi.

După ce apostolul Ioan a văzut balaurul ameninţându-i pe femeie şi pe copilul ei,
lui i s-a arătat un eveniment din viaţa noastră premuritoare – când Satana şi cei
care l-au urmat au luptat împotriva planului salvării şi sfinţilor lui Dumnezeu.

Citiţi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Apocalipsa 12:6-11 (în Ghid pentru
scripturi) şi aflaţi atât ce i s-a întâmplat lui Satana în timpul războiului din cer, cât şi
cum i-au biruit sfinţii lui Dumnezeu pe Satana şi pe cei care îl urmau. Puteţi marca
sau scrie ceea ce aflaţi.

În Apocalipsa 12:4 se afirmă că balaurul „trăgea [cu coada] a treia parte din stelele
cerului”. Acesta este un simbol al numărului mare de copii de spirit ai Tatălui
Ceresc care au ales să-l urmeze pe Satana. „Mihail şi îngerii lui” (Apocalipsa 12:7)
sunt Adam şi alţi copii de spirit neprihăniţi ai lui Dumnezeu.
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Potrivit celor relatate în Apocalipsa 12:11, cum l-au biruit oştile neprihănite ale
cerului (din care aţi făcut parte) pe Satana?

Potrivit celor relatate în Apocalipsa 12:8-9, unde au fost trimişi Satana şi ucenicii săi
după răzvrătirea lor?

Citiţi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Apocalipsa 12:12, 17 (în Ghid pentru
scripturi) şi aflaţi pentru cine s-a războit Satana după ce a fost alungat din cer.

Înţelegerea modului în care l-am biruit pe Satana în viaţa noastră premuritoare ne
poate ajuta să ştim cum să biruim influenţele şi atacurile lui aici pe pământ. Din
aceste fragmente din Apocalipsa 12, putem identifica următorul principiu: Putem
birui influenţele lui Satana prin ispăşirea Salvatorului şi rămânând fideli
mărturiei noastre despre Evanghelie. Puteţi scrie acest principiu în scripturile
voastre.

Vârstnicul James J. Hamula, din Cei Şaptezeci, ne-a învăţat despre modul în care
Satana vă atacă generaţia:

„Unii dintre cei mai curajoşi şi nobili fii şi fiice ai Tatălui nostru au fost păstraţi
pentru a veni în aceste ultime zile şi a lucra pentru Tatăl nostru şi pentru Fiul Său.
Curajul şi nobleţea lor au fost demonstrate în lupta pre-pământeană împotriva lui
Satana …

Cu împărăţia lui Dumnezeu restaurată pe pământ şi cu intrarea voastră în lume,
Satana ştie că «are puţină vreme» [Apocalipsa 12:12]. De aceea, Satana strânge

toate resursele pe care le are la dispoziţie pentru a vă ademeni să păcătuiţi. El ştie că, dacă vă
poate vârî în păcat, ar putea să vă împiedice să slujiţi în misiune cu timp deplin, să vă căsătoriţi
în templu şi să vă asiguraţi viitorii voştri copii în credinţă, toate acestea slăbindu-vă nu numai pe
voi, ci şi Biserica. El ştie că nimic nu poate înfrânge împărăţia lui Dumnezeu «în afară de
păcătoşenia poporului [Său]» [Mosia 27:13]. Nu faceţi această greşeală – voi sunteţi, acum,
centrul atenţiei războiului său” („Să câştigăm războiul împotriva răului”, Ensign sau Liahona,
nov. 2008, p. 50-51).

Cum încearcă Satana şi ucenicii lui să ne slăbească? ____________________

Gândiţi-vă la modul în care Satana se războieşte împotriva voastră.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi câteva moduri în care
vă puteţi creşte credinţa în Isus Hristos şi vă puteţi întări mărturia

în El.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la una dintre
întrebările următoare sau la ambele:

a. Scrieţi despre o experienţă în care mărturia voastră despre ispăşirea
Salvatorului şi credinţa voastră în ea v-au ajutat să combateţi influenţele
lui Satana.

b. Scrieţi-vă mărturia despre ispăşirea lui Isus Hristos şi explicaţi cum ne poate
ajuta ispăşirea în războiul nostru împotriva lui Satana şi a ucenicilor săi.

Alegeţi una sau mai multe dintre ideile pe care le-aţi enumerat şi puneţi-le în
practică în luptele voastre împotriva lui Satana şi a ucenicilor săi. Puteţi să vă scrieţi
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obiectivele pe o foaie separată de hârtie şi să o puneţi într-un loc în care o puteţi
vedea des. În timp ce vă bizuiţi pe ispăşirea Salvatorului, Domnul vă va ajuta în
lupta voastră împotriva lui Satana.

Apocalipsa 13
Ioan scrie despre împărăţiile pământului care vor primi putere de la Satana
În Apocalipsa 13, citim că Ioan a văzut, într-o viziune, fiare fioroase care reprezintă
împărăţiile ticăloase de pe pământ controlate de Satana. Ioan a văzut, de asemenea
că, prin aceste împărăţii, Satana va înfăptui minuni şi miracole false pentru a-i
înşela pe locuitorii pământului.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Apocalipsa 12-13 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 32: ZIUA 2

Apocalipsa 14-16
Introducere
Într-o viziune, apostolul Ioan, a văzut un înger venind pe pământ pentru a restaura
Evanghelia lui Isus Hristos în zilele din urmă. El a auzit, de asemenea, un glas din
cer care descria binecuvântările de care se bucură cei care mor fiind credincioşi
Domnului. Ioan a văzut adunarea celor neprihăniţi şi adunarea celor ticăloşi în
zilele din urmă şi judecăţile lui Dumnezeu abătându-se asupra celor ticăloşi.

Apocalipsa 14
Ioan vede restaurarea Evangheliei şi adunarea celor neprihăniţi şi a celor ticăloşi
Unii oameni se întreabă dacă este posibil să simţim pace într-o lume care este plină
de ticăloşie, dezastre şi violenţă. Gândiţi-vă ce le-aţi spune acestor oameni.

În timp ce studiaţi Apocalipsa 14-16, găsiţi adevăruri care vă pot aduce pace, în
pofida faptului că trăiţi într-o lume plină de ticăloşie, dezastre şi violenţă.

În Apocalipsa 14:1-13, citim că apostolul Ioan a avut o viziune despre zilele din
urmă sau zilele noastre. În viziunea sa, el a văzut calamităţile care vor veni asupra
celor ticăloşi. El a văzut, de asemenea, ce va aduce pace celor neprihăniţi din zilele
noastre.

Citiţi Apocalipsa 14:1-5 şi aflaţi pe cine l-a văzut Ioan stând împreună cu Salvatorul
„pe muntele Sionului” (Apocalipsa 14:1) sau Sion.

Poate vă amintiţi că aţi învăţat că cei 144.000 menţionaţi în versetul 1 sunt înalţi
preoţi ai celor douăsprezece triburi ale lui Israel din fiecare naţiune şi sunt rânduiţi
să aducă oamenii în „Biserica Primului Născut” (D&L 77:11; vezi Apocalipsa 7:4-8).
Expresia „nu s-au întinat cu femei” (Apocalipsa 14:4) înseamnă că ei vor fi caşti sau
curaţi din punct de vedere moral. În Apocalipsa 14:5, expresia „în gura lor nu s-a
găsit minciună” înseamnă că ei vor fi oneşti şi sinceri, iar expresia „fără vină”
înseamnă că ei vor fi curaţi de păcat.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: De ce credeţi că faptul de a fi caşti, oneşti şi curaţi de

păcat îi va ajuta pe cei 144.000 de înalţi preoţi să ducă Evanghelia altora?

În timpul viziunii lui Ioan despre zilele din urmă, el a mai văzut trei îngeri. Citiţi
Apocalipsa 14:6 şi aflaţi ce avea primul înger.

După ce a citat Apocalipsa 14:6, preşedintele Gordon B. Hinckley a declarat: „Acel
înger a venit. Numele lui este Moroni” („Stay the Course – Keep the Faith”, Ensign,
nov. 1995, p. 70).
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Îngerul Moroni s-a arătat prima dată lui
Joseph Smith şi i-a spus că Dumnezeu
avea o lucrare importantă pentru el
(vezi Joseph Smith – Istorie 1:29-35
Potrivit celor relatate în Joseph Smith –
Istorie 1:34, sub îndrumarea lui
Dumnezeu, despre ce i-a vorbit Moroni
lui Joseph Smith care a ajutat la
restaurarea Evangheliei nepieritoare
pe pământ?

Cunoaşterea rolului avut de Moroni în
restaurare vă poate ajuta să înţelegeţi de
ce este pusă o statuie a lui Moroni în
vârful multora dintre templele noastre.

Îngerul descris în Apocalipsa 14:6
poate, de asemenea, să reprezinte mai
mulţi mesageri diferiţi trimişi din cer,
inclusiv pe Moroni, care au ajutat la
restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos
în zilele din urmă (vezi Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 volume [1965-1973],
3:529-531; vezi, de asemenea, D&L 13;
110:11-16; 128:20-21).

Citiţi Apocalipsa 14:7 şi aflaţi ce a spus
îngerul. Expresia „a venit ceasul
judecăţii Lui” se referă la timpul în care
Salvatorul îi va judeca pe toţi oamenii
de pe pământ. Judecăţile Sale vor avea
loc atât la a Doua Sa Venire, cât şi la
judecata finală.

Din viziunea lui Ioan despre înger
învăţăm că unul dintre motivele
pentru care Dumnezeu a restaurat
Evanghelia lui Isus Hristos a fost
acela de a-i pregăti pe locuitorii pământului pentru a Doua Venire a lui Isus
Hristos.

În ce moduri îi pregăteşte Evanghelia lui Isus Hristos pe oameni pentru a Doua
Sa Venire?

Cum v-a adus pace Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos în timp ce trăiţi într-o
lume ticăloasă şi tumultuoasă?

Citiţi Apocalipsa 14:8-11 şi aflaţi ce au spus al doilea şi al treilea înger.

Ioan a fost învăţat că Babilonul sau ticăloşia va exista în fiecare naţiune. Un înţeles
al expresiei „a căzut Babilonul” (Apocalipsa 14:8) este acela că va veni ziua în care
ticăloşia de pe pământ va înceta.
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Gândiţi-vă la felul în care cunoaşterea faptului că ticăloşia de pe pământ va înceta
vă poate aduce pace.

Profetul Joseph Smith a explicat de ce vor avea parte cei ticăloşi după ce vor muri.

„Marea nenorocire a spiritelor plecate în lumea spiritelor, acolo unde merg după
moarte, este aceea de a şti că nu au obţinut slava de care se bucură altele şi de
care s-ar fi putut bucura şi ele, ele acuzându-se singure.” (Învăţături ale
preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 236)

„Omul este propriul său călău şi acuzator. De aici şi vorba: Partea lor este în iazul care arde cu
foc şi cu pucioasă [vezi Apocalipsa 21:8]. Chinul provocat de dezamăgirea din mintea omului
este la fel de dureros ca şi cel provocat de iazul arzând cu foc şi pucioasă.” (Învăţături: Joseph
Smith, p. 236)

După ce a aflat ce vor suferi cei ticăloşi după ce vor muri, Ioan a auzit un glas din
cer care descria de ce vor avea parte cei neprihăniţi după ce vor muri.

Citiţi Apocalipsa 14:12-13 şi aflaţi de ce vor avea parte cei neprihăniţi după ce
vor muri.

Să ne „[odihnim] de ostenelile [noastre] (versetul 13) după ce murim înseamnă că
nu vom mai fi împovăraţi cu necazuri, îngrijorări şi întristări (vezi Alma 40:12).

Un principiu pe care îl putem învăţa din Apocalipsa 14:12-13 este că, dacă trăim în
mod neprihănit, vom fi binecuvântaţi pentru lucrările noastre şi ne vom
odihni de ostenelile noastre după ce vom muri. Puteţi scrie acest principiu în
scripturile voastre, lângă Apocalipsa 14:12-13.

2. Gândiţi-vă cum poate acest principiu să vă aducă pace chiar şi când
trăiţi într-o lume plină de ticăloşie. În jurnalul pentru studiul

scripturilor, scrieţi un mesaj scurt de încurajare unui prieten care se întreabă
dacă merită să trăim în mod neprihănit în timp ce suntem înconjuraţi de
ticăloşie.

În Apocalipsa 14:14-20, citim că Ioan, în viziunea sa, a văzut două secerişuri. El a
văzut că, în timpul primului seceriş, cei neprihăniţi vor fi adunaţi şi separaţi de cei
cei ticăloşi (vezi Apocalipsa 14:14-16) şi că, în timpul celui de-al doilea seceriş, cei
ticăloşi vor fi adunaţi şi, în cele din urmă, distruşi (vezi Apocalipsa 14:17-20).

Apocalipsa 15-16
Ioan îi vede pe cei neprihăniţi în împărăţia celestială şi vede şapte urgii în zilele
din urmă
Apocalipsa 15:2-4 cuprinde descrierea apostolului Ioan cu privire la cum va fi
pentru cei care-l vor birui pe Satana şi vor fi salvaţi în împărăţia celestială. În restul
Apocalipsei 15-16 el descrie cele şapte urgii care-i vor chinui pe cei ticăloşi în
ultimele zile. Aceste urgii vor preceda a Doua Venire a Domnului.
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În viziunea lui Ioan, fiecare urgie a fost reprezentată de un înger care revărsa un
„potir” sau un bol, „[plin] de mânia lui Dumnezeu” (Apocalipsa 15:7). Citiţi
următoarele fragmente din Apocalipsa 16 şi căutaţi cele şapte urgii. Scrieţi o
descriere scurtă a fiecărei urgii lângă numărul care îi corespunde din
următorul tabel:

Urgia 1: Apocalipsa 16:2

Urgia 2: Apocalipsa 16:3

Urgia 3: Apocalipsa 16:4

Urgia 4: Apocalipsa 16:8-9

Urgia 5: Apocalipsa 16:10-11

Urgia 6: Apocalipsa 16:12

Urgia 7: Apocalipsa 16:17-21

Citiţi Apocalipsa 16:15 şi aflaţi ce putem face pentru a fi pregătiţi pentru a Doua
Venire a lui Isus Hristos.

Expresia „îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol” (Apocalipsa 16:15) se referă la
faptul de a fi pregătiţi spiritual. Cei care „[îşi păzesc] hainele” şi sunt pregătiţi
spiritual, vor purta, în cele din urmă, hainele neprihănirii date tuturor celor care
sunt demni să trăiască alături de Dumnezeu în împărăţia celestială (vezi Apocalipsa
3:3-5; 7:13-17).

Puteţi să scrieţi sau să notaţi următorul adevăr pe marginea scripturilor voastre,
lângă Apocalipsa16:15: Dacă suntem vigilenţi şi pregătiţi spiritual, vom fi
pregătiţi pentru a Doua Venire a lui Isus Hristos.

Este important să ne amintim că Domnul Îşi iubeşte oamenii şi va veghea asupra
lor în zilele din urmă, chiar şi în mijlocul distrugerii cumplite şi a bătăliei uriaşe.
Trebuie să fim vigilenţi şi pregătiţi spiritual pentru a putea primi protecţia şi
binecuvântările Domnului. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre Armaghedon,
menţionat în Apocalipsa 16:16, vedeți Ghidul pentru scripturi la „Armaghedon”.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Apocalipsa 14-16 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 32: ZIUA 3

Apocalipsa 17-19
Introducere
Apostolul Ioan a văzut că Babilonul spiritual, sau lumea ticăloasă, se va război
împotriva Mielului lui Dumnezeu şi că Mielul va birui împotriva răului. Sfinţii sunt
chemaţi să iasă din Babilonul spiritual, iar cei curaţi şi neprihăniţi vor fi chemaţi la
ospăţul nunţii Mielului. Ioan L-a văzut pe Isus Hristos venind cu mare putere
pentru a-i distruge pe cei care luptă împotriva Sa.

Apocalipsa 17-18
Ioan prevede distrugerea Babilonului spiritual
Vârstnicul Lynn G. Robbins, din Cei Şaptezeci, ne-a învăţat: „Este mai uşor să eviţi
ispita decât să i te împotriveşti” („Avoid It” [adunare de devoţiune desfăşurată la
Universitatea Brigham Young, 17 sept. 2013], p.1, speeches.byu.edu).

De ce credeţi că este mai uşor să evitaţi ispita decât să vă împotriviţi ei?
____________________

Gândiţi-vă ce se poate întâmpla dacă ne punem în situaţii în care trebuie să ne
împotrivim continuu ispitei.

În timp ce studiaţi Apocalipsa 17-18, căutaţi un adevăr care vă va ajuta să ştiţi cum
să evitaţi multe dintre ispitele şi păcatele lumii.

Din Apocalipsa 16, am aflat că apostolul Ioan a văzut, într-o viziune, şapte îngeri
care vor aduce urgii asupra celor ticăloşi în ultimele zile. Citiţi Apocalipsa 17:1 şi
aflaţi ce a spus unul dintre cei şapte îngeri că avea să-i arate lui Ioan.

Potrivit celor relatate în Apocalipsa 17:15, „[apele] mari” pe care stă femeia (vezi
versetul 1) reprezintă noroade şi neamuri asupra cărora ea are putere şi influenţă
(vezi, de asemenea, 1 Nefi 14:11).

Citiţi Apocalipsa 17:2-6 şi găsiţi cuvinte şi expresii care descriu acea femeie şi
influenţa ei asupra lumii. Expresia curvit, din versetul 2, se referă la fapte imorale şi
nedrepte.

În versetul 2, cum este descrisă influenţa acelei femei asupra conducătorilor şi
oamenilor de pe pământ?

Ce credeţi că este reprezentat în Apocalipsa 17:6 prin femeia îmbătată cu sângele
sfinţilor şi martirilor? Observaţi că expresia minune, în acest verset, înseamnă uimire
sau mirare.

Fiara descrisă în Apocalipsa 17:3 poate reprezenta Roma din timpul lui Ioan, cât şi
împărăţiile şi naţiunile corupte din ultimele zile (vezi Apocalipsa 17:8-13).

Citiţi Apocalipsa 17:18 şi aflaţi ce reprezintă femeia respectivă.

„Cetatea cea mare”, din versetul 18, se referă la Babilonul spiritual (vezi Apocalipsa
14:8; D&L 133:14). Din cauza deşertăciunii lumeşti şi corupţiei Babilonului din
vechime şi pentru că a fost un loc în care copiii lui Israel au fost robi, Babilonul este
folosit adesea figurativ în scripturi pentru a se reprezenta păcatul, deşertăciunea
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lumească, influenţa diavolului pe pământ şi robia spirituală (vezi, de asemenea, 1
Nefi 13:1-9; 14:9-10).

Citiţi Apocalipsa 17:14 şi aflaţi împotriva cui se vor lupta ucenicii Babilonului.

Care va fi rezultatul acestui război?

Din acest verset învăţăm că, în ultimele zile, Isus Hristos va birui ticăloşia
lumii. Puteţi marca sau scrie cuvintele din Apocalipsa 17:14 care ne învaţă
acest adevăr.

1. În jurnalul pentru studiul scripturilor, scrieţi despre cum vă poate
ajuta cunoaşterea acestui adevăr în calitate de ucenici ai lui Isus

Hristos.

În Apocalipsa 18:1-3, citim că un alt înger a anunţat căderea Babilonului ticălos.
Citiţi Apocalipsa 18:4 şi aflaţi ce i-a instruit Domnul pe oamenii Săi să facă.

Ce motive le-a dat Domnul oamenilor Săi pentru ca ei să iasă din Babilon?

Un principiu pe care îl putem învăţa din Apocalipsa 18:4 este că, neimplicarea
noastră în ticăloşia lumii ne poate ajuta să evităm păcatul şi judecăţile care
vor veni asupra celor ticăloşi în ultimele zile. Puteţi scrie acest principiu în
scripturile voastre, lângă Apocalipsa 18:4.

2. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarele
întrebări:

a. Cum ne ajută Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos să nu ne implicăm în
ticăloşia lumii?

b. Care sunt unele dintre încercările de care tinerii pot avea parte în timp ce
încearcă să nu se implice în ticăloşia lumii, însă continuă să trăiască printre
cei care nu împărtăşesc standardele lor, să-i iubească şi să interacţioneze
cu ei?

c. Cum v-a ajutat, pe voi sau pe alţii, neimplicarea în influenţele şi practicile
ticăloase să evitaţi unele dintre ispitele şi păcatele lumii?

Gândiţi-vă la influenţele şi practicile ticăloase în care nu trebuie să vă implicaţi şi
cum veţi face acest lucru. Rugaţi-L pe Tatăl Ceresc, în rugăciune, să vă ajute în
eforturile de a nu vă implica în acele influenţe şi practici ticăloase.

În Apocalipsa 18:5-24, citim că Ioan a văzut căderea Babilonului ticălos şi durerea
celor care l-au susţinut.
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Apocalipsa 19
Ioan Îl vede pe Isus Hristos venind cu mare putere pentru a-i distruge pe cei care
luptă împotriva Sa
Gândiţi-vă la cel mai bun dar pe care
l-aţi putea oferi viitoarei voastre soţii
sau viitorului vostru soţ în ziua nunţii.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli: „În ziua nunţii dumneavoastră, cel mai bun dar pe care i-l
veţi putea oferi partenerei dumneavoastră eterne sau partenerului
dumneavoastră etern sunteţi chiar dumneavoastră – curaţi, puri şi demni de a
primi în schimb aceeaşi puritate” („Personal Purity”, Ensign, nov. 1998, p. 77).

De ce credeţi că faptul de a fi curaţi şi puri este cel mai bun dar pe care îl puteţi oferi
soţiei sau soţului vostru în ziua nunţii? ____________________

Apocalipsa 19 conţine o analogie cu o nuntă pentru a se descrie a Doua Venire a
Salvatorului. Potrivit celor relatate în Apocalipsa 19:1-6, apostolul Ioan a văzut că
cei neprihăniţi Îl vor slăvi pe Dumnezeu pentru judecăţile Sale împotriva celor
ticăloşi.

Citiţi Apocalipsa 19:7 şi aflaţi despre nunta cui l-a anunţat îngerul pe Ioan.

Ce a aflat Ioan despre soţia Mielului?

„Nunta Mielului” (Apocalipsa 19:7) se referă la a Doua Venire a Salvatorului.

Citiţi următoarea declaraţie a vârstnicului Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, şi aflaţi cine este mireasa Mielului: „În această dispensaţie,
Mirele, care este Mielul lui Dumnezeu, va veni să-Şi ceară soţia, care este Biserica
alcătuită din sfinţii credincioşi care au vegheat în aşteptarea întoarcerii Sale”
(Mormon Doctrine, a 2-a ediţie [1966], p. 469).

Gândiţi-vă la câteva dintre modurile prin care căsătoria este un simbol potrivit
pentru relaţia noastră de legământ cu Isus Hristos. În timp ce cugetaţi, gândiţi-vă
cum este căsătoria o relaţie care necesită loialitate, sacrificiu, dragoste, angajament
şi încredere.
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Cugetaţi la doctrine şi principii
Cugetarea include gândirea, meditarea, adresarea de întrebări şi evaluarea a ceea ce ştiţi şi a
ceea ce încercaţi să înţelegeţi. Cugetarea ne ajută, deseori, să înţelegem ce trebuie să facem
pentru a pune în practică principiile Evangheliei. Pe măsură ce continuaţi să studiaţi cartea
Apocalipsa, alocaţi-vă timp pentru a cugeta asupra fragmentelor pe care doriţi să le înţelegeţi
mai bine.

Citiţi Apocalipsa 19:8-9 şi aflaţi ce pot să facă sfinţii pentru a se pregăti pentru a
Doua Venire a Salvatorului.

Inul alb, menţionat în versetul 8, poate simboliza sfinţenie, curăţenie şi neprihănire.
Potrivit simbolului reprezentat de îmbrăcămintea soţiei Mielului, ce trebuie să
facem pentru a fi pregătiţi pentru venirea Domnului Isus Hristos?

Un adevăr pe care îl învăţăm din aceste versete este că, dacă suntem curaţi şi
neprihăniţi, vom fi pregătiţi pentru venirea Domnului Isus Hristos. Puteţi
marca sau scrie cuvintele din Apocalipsa 19:8 care ne învaţă acest adevăr.

Expresia i s-a dat, din Apocalipsa 19:8, are sensul de a i se îngădui sau a i se
permite. A fi curăţat de păcat şi a fi făcut neprihănit sunt daruri de la Dumnezeu.

Gândiţi-vă la următoarele întrebări: Ce a făcut Dumnezeu pentru a ne oferi o cale
prin care să fim curăţaţi de păcate şi să devenim neprihăniţi? De ce credeţi că faptul
de a fi curaţi şi neprihăniţi este unul dintre cele mai bune daruri pe care I le putem
oferi Salvatorului când va veni din nou?

Hotărâţi-vă ce trebuie să faceţi pentru a fi curaţi şi neprihăniţi, astfel încât să fiţi
pregătiţi pentru venirea Domnului Isus Hristos. Acţionaţi conform tuturor
îndemnurilor pe care le primiţi.

Citiţi Apocalipsa 19:10 şi aflaţi cum a reacţionat Ioan după ce a auzit ce i-a spus
îngerul. Acestui înger i s-a dat autoritate de la Dumnezeu să fie atât purtătorul de
cuvânt al lui Isus Hristos, cât şi să-L reprezinte.

Ce i-a spus îngerul lui Ioan că au el (îngerul) şi alţi slujitori ai lui Dumnezeu?

„Duhul prorociei” (Apocalipsa 19:10) se referă la darul de a primi revelaţie sau
inspiraţie de la Dumnezeu, ceea ce-i permite destinatarului să primească şi să
declare cuvântul Său (vezi Ghid pentru scripturi, „Profeţie, (A) Profeţi”,
scriptures.lds.org).

În ce moduri credeţi că este mărturia asemenea profeţiei? ____________________

Cum poate faptul de a avea o mărturie despre Isus să vă influenţeze pregătirea
pentru a Doua Venire?

Citiţi Apocalipsa 19:11-16 şi căutaţi cuvinte şi expresii care Îl descriu pe Salvator la
a Doua Sa Venire. Citiţi, de asemenea, Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
Apocalipsa 19:15 (în Ghid pentru scripturi, scriptures.lds.org).

Acel cal alb menţionat în Apocalipsa 19:11 este un simbol al biruinței şi victoriei.
Salvatorul va veni pentru a birui păcatul şi ticăloşia.
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Observaţi cum este descrisă îmbrăcămintea Salvatorului în Apocalipsa 19:13.
Expresia „haină muiată în sânge” înseamnă că îmbrăcămintea Sa va fi de culoarea
sângelui. Această culoare simbolizează distrugerea celor ticăloşi la venirea Sa (vezi
Doctrină şi legăminte 133:46-51) şi poate, de asemenea, să ne aducă aminte de
suferinţa de care El a avut parte în timpul ispăşirii Sale.

Vârstnicul Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a învăţat:

„După ce a sângerat prin fiecare por, cât de roşie trebuie să fi fost îmbrăcămintea
Sa în Ghetsimani, cât de purpurie trebuie să fi fost acea manta!

Fără îndoială, când Hristos va veni cu putere şi în slavă, El va veni îmbrăcat în
roşu ca un memento (vezi D&L 133:48), indicând nu doar teascul vinului mâniei,
ci şi faptul de a ne aminti cât a suferit pentru fiecare dintre noi în Ghetsimani şi
pe Căpăţâna!” („Overcome… Even As I Also Overcame”, Ensign, mai

1987, p. 72).

Potrivit celor relatate în Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Apocalipsa 19:15, Ioan
a văzut că, atunci când Salvatorul va veni ca Împărat al Împăraţilor şi Domn al
Domnilor (vezi Apocalipsa 19:16), El va conduce naţiunile prin cuvântul lui
Dumnezeu. În Apocalipsa 19:17-21, Ioan a văzut distrugerea celor care vor fi luptat
împotriva Mielului lui Dumnezeu. Observaţi că Traducerea Bibliei de Joseph Smith
pentru Apocalipsa 19:18 clarifică faptul că „tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici
şi mari” se referă la „toţi cei care luptă împotriva Mielului”.

3. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Apocalipsa 17-19 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:
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UNITATEA 32: ZIUA 4

Apocalipsa 20-22
Introducere
Apostolul Ioan vede, într-o viziune, mileniul şi judecata finală. El a văzut, de
asemenea, „un cer nou şi un pământ nou” (Apocalipsa 21:1) şi cetatea celestială a
lui Dumnezeu care va fi întemeiată pe pământ. Ioan a încheiat relatarea sa
implorându-L pe Domnul să Se întoarcă pe pământ.

Apocalipsa 20
Ioan vede mileniul şi judecata finală
Potrivit planului salvării întocmit de
Tatăl Ceresc, fiecare om care a trăit pe
acest pământ va sta înaintea lui
Dumnezeu pentru a fi judecat.
Imaginaţi-vă cum va fi judecata finală.

1. În jurnalul vostru
pentru studiul scripturilor, scrieţi la ce speraţi că veţi gândi şi veţi

simţi când veţi sta înaintea lui Dumnezeu pentru a fi judecaţi.

După cum este consemnat în Apocalipsa 20:1-11, Ioan a văzut că Satana va fi legat
în timpul mileniului şi cei neprihăniţi vor fi înviaţi ca parte a Primei învieri. El a
văzut, de asemenea, că Satana „trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme” la
sfârşitul mileniului (Apocalipsa 20:3). După ce Satana şi ucenicii lui vor lupta
împotriva sfinţilor pentru ultima dată, el va fi „aruncat în iazul de foc şi de
pucioasă… în vecii vecilor” (Apocalipsa 20:10). Apoi, va avea loc judecata finală.

Citiţi Apocalipsa 20:12 şi aflaţi cum ne va judeca Dumnezeu. (Apocalipsa 20:12 este
un fragment care conţine o scriptură de bază. Puteţi marca acest fragment, într-un
mod distinct, pentru a-l găsi cu uşurinţă.)

Completaţi următoarea doctrină pe care o învăţăm din acest verset: Dumnezeu ne
va judeca pe baza ____________________ conform ____________________.

Printre cărţile la care se face referire în Apocalipsa 20:12 se numără scripturile,
înregistrările Bisericii care consemnează rânduielile necesare salvării şi cartea vieţii.

Citiţi următoarea explicaţie despre cartea vieţii: „Într-un sens Cartea vieţii este
totalul gândurilor şi faptelor unei persoane – înregistrarea vieţii sale. Totuşi,
scripturile mai arată că există o înregistrare cerească a celor credincioşi, incluzând
numele lor şi relatarea faptelor lor drepte (D&L 88:2; 128:7)” (Ghid pentru scripturi,
„Cartea vieţii”).

Citiţi Apocalipsa 20:13 şi aflaţi ce se va întâmpla înainte de judecata finală.

Cei ticăloşi şi cei care nu s-au pocăit vor fi înviaţi la Ultima înviere, la sfârşitul
mileniului, şi vor sta şi ei să fie judecaţi conform faptelor lor (vezi D&L 76:85).

2. Gândiţi-vă la doctrina pe care aţi identificat-o mai sus (Dumnezeu
ne va judeca pe baza cărţilor care au fost scrise conform faptelor

noastre). Apoi, în jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
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întrebare: Cum poate faptul de a înţelege şi de a crede această doctrină să ne
influenţeze faptele astăzi şi de-a lungul vieţii noastre? De asemenea, gândiţi-vă
ce puteţi face mai bine în viaţa voastră pentru a vă pregăti pentru judecata finală
şi pentru a vă găsi numele scris în Cartea vieţii.

Scriptură de bază – Apocalipsa 20:12
3. Folosiţi instrumentele pentru studiul scripturilor, precum notele de

subsol, Ghidul pentru scripturi (scriptures.lds.org) pentru a găsi
scripturi suplimentare care ne învaţă despre judecata finală. În jurnalul pentru
studiul scripturilor, creaţi o listă cu aceste referinţe. Puteţi scrie aceste referinţe
şi în scripturile voastre, lângă Apocalipsa 20:12. În jurnalul pentru studiul
scripturilor, scrieţi ce adevăruri suplimentare aţi aflat, prin aceste referințe
suplimentare, despre judecata finală.

Apocalipsa 21
Ioan vede un cer nou şi un pământ nou şi cetatea celestială a lui Dumnezeu
Gândiţi-vă la momente din viaţa
voastră în care aţi avut parte de
suferinţă sau durere foarte mare.

Enumeraţi unele dintre lucrurile din
viaţă care ne pot provoca suferinţă sau
durere foarte mare:
____________________

Pe măsură ce studiaţi Apocalipsa 21,
căutaţi un adevăr care vă poate ajuta să
vă aducă alinare în perioadele grele.

Apocalipsa 21-22 este o continuare a
viziunii pe care apostolul Ioan a avut-o
despre evenimentele care vor avea loc
după a Doua Venire a lui Isus Hristos.

Citiţi Apocalipsa 21:1-2 şi aflaţi ce a
văzut Ioan că se va întâmpla.

Menţiunea lui Ioan despre „un cer nou
şi un pământ nou” (Apocalipsa 21:1) se
poate referi la evenimentul care va avea
loc la a Doua Venire a Domnului, când pământul se va schimba la starea
paradisiacă de care a avut parte înainte de căderea lui Adam şi a Evei. Ioan s-a
putut referi, de asemenea, la schimbarea care va avea loc la sfârşitul mileniului,
când pământul va fi schimbat la o stare celestială (vezi D&L 29:22-24).

Citiţi Apocalipsa 21:3-4 şi aflaţi ce va face Dumnezeu pentru oamenii Săi.

Din aceste versete, învăţăm că Dumnezeu va locui cu oamenii Săi şi-i va alina şi
ei nu vor mai avea parte de moarte, tristeţe sau durere.
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Vârstnicul Joseph B. Wirthlin, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
explicat că Dumnezeu îi va răsplăti pe cei neprihăniţi pentru toate tristeţile şi
durerile vieţii muritoare: „Domnul îi răsplăteşte pe cei credincioşi pentru fiecare
pierdere. Ceea ce este luat de la cei care Îl iubesc pe Domnul le va fi adăugat în
felul Său. Cu toate că s-ar putea să nu vină la momentul în care dorim, cei
credincioşi vor şti că fiecare lacrimă de astăzi ne va fi, în final, întoarsă cu sute de

lacrimi de bucurie şi de recunoştinţă” („Orice s-ar întâmpla, să iubeşti”, Ensign sau Liahona, nov.
2008, p. 28).

4. În jurnalul pentru studiul scripturilor, răspundeţi la următoarea
întrebare: Cum ne poate ajuta cunoaşterea faptului că Dumnezeu îi

va alina pe oamenii Săi şi le va răsplăti pentru tristeţile şi durerile lor când avem
parte de încercări?

Citiţi Apocalipsa 21:7 şi aflaţi ce le promite Domnul celor care vor birui dând
dovadă de credinţă.

Ţinând cont de ce aţi învăţat din Apocalipsa despre provocările şi necazurile din
zilele din urmă, ce fel de lucruri va trebui să biruim pentru a putea trăi alături de
Dumnezeu?

Apocalipsa 21:8 descrie starea celor care se răzvrătesc şi nu se pocăiesc. „Moartea a
doua” este moartea spirituală sau separarea de Dumnezeu, de care vor avea parte
cei care se răzvrătesc de bunăvoie împotriva luminii şi adevărului.

Citiţi Apocalipsa 21:9-21 şi căutaţi descrierea lui Ioan despre cetatea celestială a lui
Dumnezeu.

Citiţi Apocalipsa 21:22-27 şi aflaţi cum va fi prezenţa Tatălui Ceresc şi a lui Isus
Hristos pentru cei care vor trăi în această cetate.

Apocalipsa 22
Ioan încheie relatarea despre viziunea sa
În Apocalipsa 22, citim mai mult despre descrierea pe care apostolul Ioan o face
cetății sfinte a lui Dumnezeu. Ca parte a descrierii lui, Ioan a menţionat un scaun
de domnie (vezi Apocalipsa 22:1).
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Citiţi Apocalipsa 22:1-2 şi desenaţi ce
altceva a mai văzut Ioan în afara
scaunului de domnie.

Observaţi că Ioan a aflat că pomul făcea
multe roade în fiecare lună, iar frunzele
lui puteau vindeca popoarele. În Cartea
lui Mormon, este consemnat faptul că
atât Lehi, cât şi Nefi au văzut, în
viziune, pomul vieţii. Nefi a aflat că atât
pomul, cât şi izvorul apelor vieţii
reprezintă dragostea lui Dumnezeu
(vezi 1 Nefi 11:25). Cea mai mare
manifestare a dragostei lui Dumnezeu
este ispăşirea lui Isus Hristos (vezi Ioan
3:16; 1 Ioan 4:9). Fructul pomului poate
reprezenta, de asemenea,
binecuvântările ispăşirii, cum ar fi viaţa
eternă (vezi D&L 14:7).

În Apocalipsa 22:3-12, citim că, pe
lângă faptul că a văzut această cetate celestială, Ioan a primit şi o mărturie, de la
îngerul care i-a vorbit, că lucrurile care i-au fost revelate sunt adevărate. Ioan a
văzut, de asemenea, că Salvatorul îi va răsplăti pe toţi oamenii potrivit faptelor lor.

Citiţi Apocalipsa 22:14 şi aflaţi ce trebuie să facem să ni se permită intrarea în
împărăţia celestială.

„Să aibă drept la pomul vieţii” (Apocalipsa 22:14) înseamnă să fie demni să
primească toate binecuvântările ispăşirii lui Isus Hristos, inclusiv viaţă veşnică.

Din acest verset, învăţăm că, dacă ţinem poruncile Domnului, putem primi
toate binecuvântările ispăşirii lui Isus Hristos şi putem intra în împărăţia
celestială. Ţinerea poruncilor Sale include primirea tuturor rânduielilor necesare
intrării în împărăţia celestială.

Deşi, unele binecuvântări ale ispăşirii – precum darul învierii – le sunt date
necondiţionat tuturor copiilor lui Dumnezeu, alte binecuvântări – precum viaţa
eternă – sunt disponibile celor care caută, cu sârguinţă, să-şi exercite credinţa în
Isus Hristos, să se pocăiască şi să ţină poruncile Sale.

În Apocalipsa 22:15-19, citim că, cei care nu ţin poruncile Domnului nu vor putea
intra în cetatea celestială. Isus Hristos a depus mărturie că El i-a dat lui Ioan această
revelaţie, iar Ioan a invitat pe toţi oamenii să vină şi să bea, fără plată, din apa vieţii.
Ioan i-a avertizat pe cititorii săi să nu schimbe mesajul cărţii pe care el a scris-o.

Citiţi Apocalipsa 22:20 şi aflaţi ce L-a implorat Ioan pe Salvator.

Ţinând cont de ceea ce aţi învăţat din cartea Apocalipsa, de ce credeţi că Ioan şi-a
dorit foarte mult ca Domnul să vină? ____________________

5. Felicitări pentru că aţi terminat acest curs de seminar despre Noul
Testament. Gândiţi-vă ce aţi învăţat şi simţit în acest an şi alocaţi-vă

câteva momente pentru a scrie în jurnalul pentru studiul scripturilor unele
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dintre învăţăturile din Noul Testament care v-au influenţat cel mai mult în acest
an. De asemenea, scrieţi cum v-a fost influenţată mărturia de studiile făcute la
seminar. Căutaţi ocazii să predaţi şi să depuneţi mărturie despre ceea ce aţi
învăţat.

6. În jurnalul pentru studiul scripturilor, la sfârşitul temelor pentru
astăzi, scrieţi următoarele:

Am studiat Apocalipsa 20-22 şi am încheiat această lecţie în data de (data).

Alte întrebări, gânduri şi cunoştinţe pe care aş dori să le împărtăşesc
învăţătorului meu:

UNITATEA 32:  Z IUA 4

690






	Cuprins
	Introducere la programul seminarului cu studiul acasă
	Diagramă pentru citirea Noului Testament
	Bun venit la studiul Noului Testament
	Cronologia Noului Testament
	Introducere la scripturile de bază
	100 de fragmente care conţin scriptură de bază
	Introducere la doctrinele de bază
	Doctrine de bază
	Unitatea 1: ziua 1 Planul salvării
	Unitatea 1: ziua 2 Rolul cursantului
	Unitatea 1: ziua 3 Să studiem scripturile
	Unitatea 1: ziua 4 Introducere şi contextul Noului Testament
	Introducere la Evanghelia după Matei
	Unitatea 2: ziua 1 Matei 1-2
	Unitatea 2: ziua 2 Matei 3
	Unitatea 2: ziua 3 Matei 4
	Unitatea 2: ziua 4 Matei 5
	Unitatea 3: ziua 1 Matei 6-7
	Unitatea 3: ziua 2 Matei 8-10
	Unitatea 3: ziua 3 Matei 11-12
	Unitatea 3: ziua 4 Matei 13:1-23
	Unitatea 4: ziua 1 Matei 13:24-58
	Unitatea 4: ziua 2 Matei 14
	Unitatea 4: ziua 3 Matei 15
	Unitatea 4: ziua 4 Matei 16-17
	Unitatea 5: ziua 1 Matei 18-20
	Unitatea 5: ziua 2 Matei 21:1-16
	Unitatea 5: ziua 3 Matei 21:17 – 22:14
	Unitatea 5: ziua 4 Matei 22:15-46
	Unitatea 6: ziua 1 Matei 23
	Unitatea 6: ziua 2 Joseph Smith – Matei; Matei 24
	Unitatea 6: ziua 3 Matei 25
	Unitatea 6: ziua 4 Matei 26:1-30
	Unitatea 7: ziua 1 Matei 26:31-75
	Unitatea 7: ziua 2 Matei 27-28
	Introducere la Evanghelia după Marcu
	Unitatea 7: ziua 3 Marcu 1
	Unitatea 7: ziua 4 Marcu 2-3
	Unitatea 8: ziua 1 Marcu 4-5
	Unitatea 8: ziua 2 Marcu 6-8
	Unitatea 8: ziua 3 Marcu 9:1-29
	Unitatea 8: ziua 4 Marcu 9:30-50
	Unitatea 9: ziua 1 Marcu 10-16
	Introducere la Evanghelia după Luca
	Unitatea 9: ziua 2 Luca 1
	Unitatea 9: ziua 3 Luca 2
	Unitatea 9: ziua 4 Luca 3-4
	Unitatea 10: ziua 1 Luca 5
	Unitatea 10: ziua 2 Luca 6:1-7:18
	Unitatea 10: ziua 3 Luca 7:18-50
	Unitatea 10: ziua 4 Luca 8:1-10:37
	Unitatea 11: ziua 1 Luca 10:38-12:59
	Unitatea 11: ziua 2 Luca 13-15
	Unitatea 11: ziua 3 Luca 16
	Unitatea 11: ziua 4 Luca 17
	Unitatea 12: ziua 1 Luca 18-21
	Unitatea 12: ziua 2 Luca 22
	Unitatea 12: ziua 3 Luca 23-24
	Introducere la Evanghelia după Ioan
	Unitatea 12: ziua 4 Ioan 1
	Unitatea 13: ziua 1 Ioan 2
	Unitatea 13: ziua 2 Ioan 3
	Unitatea 13: ziua 3 Ioan 4
	Unitatea 13: ziua 4 Ioan 5-6
	Unitatea 14: ziua 1 Ioan 7
	Unitatea 14: ziua 2 Ioan 8
	Unitatea 14: ziua 3 Ioan 9
	Unitatea 14: ziua 4 Ioan 10
	Unitatea 15: ziua 1 Ioan 11
	Unitatea 15: ziua 2 Ioan 12
	Unitatea 15: ziua 3 Ioan 13
	Unitatea 15: ziua 4 Ioan 14-15
	Unitatea 16: ziua 1 Ioan 16
	Unitatea 16: ziua 2 Ioan 17
	Unitatea 16: ziua 3 Ioan 18-19
	Unitatea 16: ziua 4 Ioan 20-21
	Introducere la Faptele apostolilor
	Unitatea 17: ziua 1 Faptele apostolilor 1:1-8
	Unitatea 17: ziua 2 Faptele apostolilor 1:9-26
	Unitatea 17: ziua 3 Faptele apostolilor 2
	Unitatea 17: ziua 4 Faptele apostolilor 3-5
	Unitatea 18: ziua 1 Faptele apostolilor 6-7
	Unitatea 18: ziua 2 Faptele apostolilor 8
	Unitatea 18: ziua 3 Faptele apostolilor 9
	Unitatea 18: ziua 4 Faptele apostolilor 10-12
	Unitatea 19: ziua 1 Faptele apostolilor 13-14
	Unitatea 19: ziua 2 Faptele apostolilor 15
	Unitatea 19: ziua 3 Faptele apostolilor 16-17
	Unitatea 19: ziua 4 Faptele apostolilor 18-19
	Unitatea 20: ziua 1 Faptele apostolilor 20-22
	Unitatea 20: ziua 2 Faptele apostolilor 23-28
	Introducere la Romani
	Unitatea 20: ziua 3 Romani 1-3
	Unitatea 20: ziua 4 Romani 4:7
	Unitatea 21: ziua 1 Romani 8-11
	Unitatea 21: ziua 2 Romani 12-16
	Introducere la 1 Corinteni
	Unitatea 21: ziua 3 1 Corinteni 1-2
	Unitatea 21: ziua 4 1 Corinteni 3-6
	Unitatea 22: ziua 1 1 Corinteni 7-8
	Unitatea 22: ziua 2 1 Corinteni 9-10
	Unitatea 22: ziua 3 1 Corinteni 11
	Unitatea 22: ziua 4 1 Corinteni 12-14
	Unitatea 23: ziua 1 1 Corinteni 15:1-29
	Unitatea 23: ziua 2 1 Corinteni 15:30-16:24
	Introducere la 2 Corinteni
	Unitatea 23: ziua 3 2 Corinteni 1-3
	Unitatea 23: ziua 4 2 Corinteni 4-7
	Unitatea 24: ziua 1 2 Corinteni 8-9
	Unitatea 24: ziua 2 2 Corinteni 10-13
	Introducere la Galateni
	Unitatea 24: ziua 3 Galateni
	Introducere la Efeseni
	Unitatea 24: ziua 4 Efeseni 1
	Unitatea 25: ziua 1 Efeseni 2-3
	Unitatea 25: ziua 2 Efeseni 4-6
	Introducere la Filipeni
	Unitatea 25: ziua 3 Filipeni 1-3
	Unitatea 25: ziua 4 Filipeni 4
	Introducere la Coloseni
	Unitatea 26: ziua 1 Coloseni
	Introducere la 1 Tesaloniceni
	Unitatea 26: ziua 2 1 Tesaloniceni
	Introducere la 2 Tesaloniceni
	Unitatea 26: ziua 3 2 Tesaloniceni
	Introducere la 1 Timotei
	Unitatea 26: ziua 4 1 Timotei
	Introducere la 2 Timotei
	Unitatea 27: ziua 1 2 Timotei
	Introducere la Tit
	Unitatea 27: ziua 2 Tit
	Introducere la Filimon
	Unitatea 27: ziua 3 Filimon
	Introducere la Evrei
	Unitatea 27: ziua 4 Evrei 1-4
	Unitatea 28: ziua 1 Evrei 5-6
	Unitatea 28: ziua 2 Evrei 7-10
	Unitatea 28: ziua 3 Evrei 11
	Introducere la Iacov
	Unitatea 28: ziua 4 Evrei 12 - Iacov 1
	Unitatea 29: ziua 1 Iacov 2-3
	Unitatea 29: ziua 2 Iacov 4-5
	Introducere la 1 Petru
	Unitatea 29: ziua 3 1 Petru 1-2
	Unitatea 29: ziua 4 1 Petru 3-5
	Introducere la 2 Petru
	Unitatea 30: ziua 1 2 Petru
	Introducere la 1 Ioan
	Unitatea 30: ziua 2 1 Ioan
	Introducere la 2 Ioan
	Introducere la 3 Ioan
	Unitatea 30: ziua 3 1 Ioan-3 Ioan
	Introducere la Iuda
	Unitatea 30: ziua 4 Iuda
	Introducere la Apocalipsa
	Unitatea 31: ziua 1 Apocalipsa 1-3
	Unitatea 31: ziua 2 Apocalipsa 4-5
	Unitatea 31: ziua 3 Apocalipsa 6-7
	Unitatea 31: ziua 4 Apocalipsa 8-11
	Unitatea 32: ziua 1 Apocalipsa 12-13
	Unitatea 32: ziua 2 Apocalipsa 14-16
	Unitatea 32: ziua 3 Apocalipsa 17-19
	Unitatea 32: ziua 4 Apocalipsa 20-22



