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Instrucțiuni pentru
învățători
În obiectivul Seminarelor și Institutelor de Religie se afirmă: „Noi îi învățăm pe
cursanți doctrinele și principiile Evangheliei așa cum se găsesc în scripturi și în
cuvintele profeților” (Predarea și învățarea din Evanghelie: un manual pentru
învățătorii și conducătorii seminarelor și institutelor de religie [2012], p. x). La seminar,
acest lucru este realizat, în principal, prin studiul secvențial al scripturilor, urmând
ordinea cărților și versetelor volumului de scripturi, de la început până la sfârșit.
Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a subliniat
faptul că „aceasta este prima și cea mai [de bază] cale de a obține apă vie” („Un
rezervor de apă vie” [seară la gura sobei pentru tinerii adulți, organizată de
Sistemul Educațional al Bisericii, 4 feb. 2007], p. 2, lds.org/media-library).

Un alt mod în care îi ajutăm pe cursanți să înțeleagă, să creadă și să trăiască potrivit
doctrinei lui Isus Hristos este prin programul Cunoașterea doctrinelor. Programul
Cunoașterea doctrinelor suplimentează studiul scripturilor în ordine oferind
cursanților ocazii de a studia doctrina Evangheliei lui Isus Hristos în funcție de
subiect.

Președintele Boyd K. Packer (1924–2015), din Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli, ne-a învățat de ce această metodă de studiu al doctrinei este, de
asemenea, benefică: „Doctrinele individuale ale Evangheliei nu sunt explicate în
totalitate într-un singur loc în scripturi, nici nu sunt prezentate în ordine sau
succesiune. Ele trebuie să fie asamblate din bucăți luate de ici-colo. Uneori, se
găsesc în segmente mari, dar cel mai mult sunt în bucăți mici împrăștiate prin
capitole și versete” („Marele plan al fericirii” în Teaching Seminary: Preservice
Readings [Church Educational System manual, 2004], p. 68-69).

Studiul secvențial al scripturilor și Cunoașterea doctrinelor sunt activități
complementare și ambele sunt elemente importante ale experienței cursanților în
cadrul seminarului.

Cunoașterea doctrinelor dezvoltă materialele folosite anterior în cadrul Seminarelor
și Institutelor de Religie și le înlocuiește pe acestea, precum scripturile de bază și
studierea doctrinelor de bază. Programul Cunoașterea doctrinelor e conceput să
ajute cursanții să aibă rezultatele de mai jos.

1. Să învețe și să pună în practică principii divine în vederea dobândirii cunoașterii
spirituale.

2. Să cunoască doctrina Evangheliei lui Isus Hristos și fragmentele scripturale în
care este predată acea doctrină. Ne vom concentra, în mod deosebit, asupra
doctrinei care are legătură cu următoarele nouă subiecte:

• Dumnezeirea;

• planul salvării;

• ispășirea lui Isus Hristos;

• restaurarea;
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• profeții și revelația;

• preoția și cheile preoției;

• rânduielile și legămintele;

• căsătoria și familia;

• poruncile.

Departamentul Seminare și Institute de Religie a produs materiale pentru a ajuta
învățătorii și cursanții să obțină aceste rezultate. Aceste materiale includ
Cunoașterea doctrinelor – document fundamental și Cunoașterea doctrinelor – material
pentru învățător. (Notă. Cunoașterea doctrinelor – material pentru învățător va fi
pus la dispoziție pentru fiecare dintre cele patru cursuri de seminar.)

Cunoașterea doctrinelor – document fundamental
Cunoașterea doctrinelor – document fundamental se adresează cursanților. Cuprinde
(1) o introducere care explică ce este Cunoașterea doctrinelor și cum le va fi utilă,
(2) instrucțiuni care-i învață principii privind dobândirea cunoașterii spirituale și
(3) o secțiune despre subiectele doctrinare enumerate mai sus. Fiecare dintre
subiectele doctrinare includ declarații despre doctrină care sunt relevante pentru
viața cursanților, fiind important ca ei să le înțeleagă, să le creadă și să le pună în
practică.

Unele dintre doctrinele și principiile din secțiunile „Dobândirea cunoașterii
spirituale” și „Subiecte doctrinare” ale manualului Cunoașterea doctrinelor –
document fundamental sunt exemplificate cu fragmente scripturale care conțin
doctrine. Sunt 25 de fragmente care conțin doctrine pentru fiecare curs (Vechiul
Testament, Noul Testament, Cartea lui Mormon și Doctrină și legăminte și Istoria
Bisericii), având 100 de fragmente în total. O listă cu aceste fragmente este pusă la
dispoziție la sfârșitul manualului Cunoașterea doctrinelor – document fundamental.
Faptul de a ajuta cursanții să-și amintească aceste fragmente, să le găsească și să
înțeleagă cum este predată doctrina Salvatorului cu ajutorul lor reprezintă o parte
importantă a responsabilității dumneavoastră în calitate de învățători.

Fiecare dintre cele 100 de fragmente care conțin doctrine este folosit să susțină, în
mod direct, doar o singură declarație doctrinară din Cunoașterea doctrinelor –
document fundamental. De exemplu, Joseph Smith – Istorie 1:15-20 este citat în
subiectul doctrinar 4, „Restaurarea”, pentru a susține adevărul conform căruia
Dumnezeu Tatăl și Fiul Său, Isus Hristos, i S-au arătat lui Joseph Smith ca
răspuns la rugăciunea acestuia și Ei l-au chemat să fie profetul restaurării.
Însă, acest fragment care conține doctrină poate fi folosit, de asemenea, pentru a
susține adevărul predat în subiectul doctrinar 1, „Dumnezeirea”, conform căruia,
Dumnezeirea este formată din trei personaje distincte: Dumnezeu, Tatăl
Etern, Fiul Său, Isus Hristos, și Duhul Sfânt. Așadar, acest fragment care
conține doctrină este enumerat ca referință suplimentară în acel subiect.

Faptul de a ști unde este citat fiecare fragment care conține doctrină vă permite să
știți în care experiență de învățare va fi abordat acel fragment în manualul
Cunoașterea doctrinelor – material pentru învățător pentru cursul de studiu din
anul curent. În cazul exemplului precedent, Joseph Smith – Istorie 1:15-20 va fi
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abordat în experiența de învățare pentru „Restaurarea”, în Cunoașterea doctrinelor –
material pentru învățătorul care predă Doctrină și legăminte și Istoria Bisericii.

Nu toate subiectele doctrinare vor fi la fel de puse în evidență în fiecare an. Deși
fiecare subiect doctrinar va fi parcurs în fiecare an, doar acele declarații doctrinare
care sunt susținute cu fragmente care conțin doctrine corespunzătoare unui curs de
studiu dintr-un anumit an vor fi accentuate în experiențele de învățare din
Cunoașterea doctrinelor din acel an.

Cunoașterea doctrinelor – material pentru învățător
Programa privind Cunoașterea doctrinelor cuprinde 10 experiențe de învățare care
trebuie parcurse de-a lungul cursului de studiu din anul respectiv. În multe cazuri,
este posibil ca materialul pentru fiecare experiență de învățare să trebuiască să fie
predat de-a lungul mai multor ore de clasă.

Prima experiență de învățare se concentrează asupra ajutării cursanților să învețe și
să pună în practică principiile legate de dobândirea cunoașterii spirituale. Aceasta
trebuie predată în timpul primelor două săptămâni ale anului școlar. Îi va ajuta pe
cursanți să dobândească o anumită înțelegere despre scopul cunoașterii doctrinelor.
Mai mult, principiile predate în cadrul acestei experiențe de învățare asigură o
temelie pe care se va clădi și care va fi recapitulată în cadrul celor nouă experiențe
de învățare următoare, care vor fi predate de-a lungul anului.

Fiecare experiență de învățare care urmează se bazează pe unul dintre cele nouă
subiecte doctrinare menționate mai sus. Ele sunt menite să ajute cursanții să
înțeleagă mai bine doctrina Salvatorului și s-o pună în practică, mai ușor, în viața
lor. Fiecare dintre aceste experiențe de învățare este compusă din trei părți
principale: „Înțelegerea doctrinei”, „Exerciții de punere în practică” și „Cunoașterea
doctrinelor – recapitulare”.

Înțelegerea doctrinei Această parte a fiecărei experiențe de învățare include o serie
de activități de învățare sau segmente care pot fi predate în cadrul uneia sau a mai
multor ore de curs. Aceste activități vor ajuta cursanții să ajungă să aibă o înțelegere
mai mare a fiecărui subiect doctrinar și a declarațiilor doctrinare asociate fiecărui
subiect.

Activitățile din segmentul „Înțelegerea doctrinei” încep, de obicei, cu studiul
subiectului doctrinar din Cunoașterea doctrinelor – document fundamental. În plus,
segmentele sunt create cu intenția de a sublinia acele declarații doctrinare întărite
prin exemple de fragmente care conțin doctrine corespunzătoare volumului de
scripturi studiat în cursul programat pentru acel an. De exemplu, în experiența de
învățare pentru „Dumnezeirea”, din Cunoașterea doctrinelor – material pentru
învățătorul care predă Cartea lui Mormon, învățătorii sunt instruiți să ajute cursanții
să cunoască 2 Nefi 26:33; 3 Nefi 11:10-11; 3 Nefi 12:48; și 3 Nefi 18:15, 20-21. Când
cursanții vor studia Noul Testament și Doctrină și legăminte și Istoria Bisericii în
timpul altor ani de experiență la seminar, se vor concentra asupra altor fragmente
care conțin doctrine și care susțin alte declarații doctrinare despre subiectul
„Dumnezeirea” din Cunoașterea doctrinelor – document fundamental.

În segmentele din „Înțelegerea doctrinei”, cursanții sunt îndemnați să găsească, să
marcheze și să studieze fragmente care conțin doctrine, astfel încât să le poată

INSTRUCȚIUNI  PENTRU ÎNVĂȚĂTORI

VII



folosi când predau și explică declarații doctrinare susținute de aceste fragmente.
Puteți să adăugați alte activități de învățare, dacă este cazul, pentru a ajuta cursanții
să cunoască declarațiile doctrinare și fragmentele care conțin doctrine care le susțin.

Exerciții de punere în practică Majoritatea experiențelor de învățare le oferă
cursanților cel puțin un exercițiu de punere în practică. Aceste exerciții constau, de
obicei, în studii de caz, interpretări de roluri, scenarii în care cursanții pot participa
activ sau întrebări pe care le pot discuta împreună, în grupuri mici sau cu toată
clasa. Aceste exerciții au un rol vital în a ajuta cursanții să înțeleagă modul în care
declarațiile doctrinare pe care le-au învățat sunt relevante în ziua de astăzi.
Exercițiile subliniază, de asemenea, modul în care doctrina pe care cursanții au
învățat-o îi poate binecuvânta și ajuta să trăiască potrivit Evangheliei, să predea
Evanghelia și să le explice altora crezurile lor într-un mod pașnic și inofensiv.

Cunoașterea doctrinelor – recapitulare Fiecare experiență de învățare include o
secțiune cu idei pentru a vă ajuta să conduceți cursanții în recapitularea declarațiilor
doctrinare și a fragmentelor care conțin doctrine asociate acestora pe care le-au
învățat de-a lungul anului școlar. Scopul activităților din „Cunoașterea doctrinelor –
recapitulare” este de a ajuta cursanții să obțină următoarele rezultate: să știe cum
sunt predate declarațiile doctrinare în fragmentele care conțin doctrine și să își
poată aminti și localiza acele fragmente; să explice fiecare declarație doctrinară în
mod clar, folosindu-se de fragmentele care conțin doctrinele respective și să pună
în practică ceea ce învață în alegerile lor zilnice și să poată răspunde la problemele
și întrebările de natură doctrinară, socială și istorică (vezi „Introducere la
cunoașterea doctrinelor” în Cunoașterea doctrinelor – document fundamental).

Cu toate că activitățile din segmentul „Cunoașterea doctrinelor – recapitulare” nu
conțin estimări ale timpului alocat, există o împărțire a timpului pentru activitățile
recapitulative în planul de alocare a timpului care se găsește spre sfârșitul acestor
instrucțiuni. De exemplu, pentru subiectul Dobândirea cunoașterii spirituale sunt
alocate 150 de minute. Deoarece sunt necesare aproximativ 80 de minute pentru
experiențele de învățare ale acelui subiect, vă mai rămân încă 70 de minute pentru a
recapitula principiile, declarațiile doctrinare și fragmentele care conțin doctrine și
care au fost alese pentru a vă ajuta să dobândiți cunoaștere spirituală. În acest
exemplu, timpul alocat pentru recapitulare poate fi împărțit de-a lungul a două sau
trei săptămâni.

Recapitularea frecventă a declarațiilor doctrinare și a fragmentelor care conțin
doctrine care le susțin îi va ajuta pe cursanți în eforturile lor de a le cunoaște. Totuși,
aveți grijă să nu alocați prea mult timp pentru activitățile din „Cunoașterea
doctrinelor – recapitulare” în detrimentul timpului ce trebuie acordat predării
scripturilor în ordine și scopului pe care îl are programul „Cunoașterea doctrinelor”.

Implementarea programului Cunoașterea doctrinelor
Programul Cunoașterea doctrinelor este implementat diferit, în funcție de genul
programului de seminar la care sunt înscriși cursanții: seminarul zilnic (seminarul
de dimineața devreme și cel care are loc în școli în cadrul cursurilor opționale),
seminarul online și seminarul cu studiul acasă.
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Cunoașterea doctrinelor în cadrul seminarului zilnic
Cunoașterea doctrinelor nu înlocuiește predarea scripturilor în ordine în cadrul
seminarului. Se anticipează că veți aloca aproximativ 30 de minute pe săptămână,
de-a lungul anului școlar, programului Cunoașterea doctrinelor. Implementarea
Cunoașterii doctrinelor în predarea Cărții lui Mormon în ordine va necesita
începerea orei la timp și folosirea eficientă a timpului.

Numărul de săptămâni petrecute cu fiecare dintre cele 10 experiențe de învățare va
varia în funcție de numărul declarațiilor doctrinare și fragmentelor care conțin
doctrine care vor fi subliniate și pentru subiectul doctrinar respectiv. Unele subiecte
vor fi parcurse, în mod corespunzător, într-o săptămână, în timp ce pentru altele va
fi nevoie să alocați mai multe săptămâni (vezi „Planul de alocare a timpului pentru
Cunoașterea doctrinelor – Cartea lui Mormon” de mai jos).

Partea „Înțelegerea doctrinei” a fiecărei experiențe de învățare din Cunoașterea
doctrinelor este împărțită în activități de învățare (segmente) care pot fi finalizate
fiecare, în general, în cinci până la zece minute. Acest lucru permite o abordare
flexibilă a folosirii timpului orei de clasă pentru Cunoașterea doctrinelor. De
exemplu, într-o zi, puteți planifica să parcurgeți una sau două experiențe de
învățare în timpul orei, iar, într-o altă zi, este posibil să aveți nevoie de întreaga oră
pentru a parcurge, în mod corespunzător, fragmentul scriptural, fără să mai aveți
timp pentru Cunoașterea doctrinelor. Unele activități de învățare necesită mai mult
timp, așadar veți dori să le desfășurați într-o zi când aveți o lecție cu plan flexibil
(vezi „Plan de alocare a timpului pentru învățătorii care predau cursul zilnic” și
„Sugestii pentru lecții cu plan flexibil” din anexa manualului dumneavoastră pentru
învățător).

Dacă predați Cunoașterea doctrinelor în aceeași zi în care veți preda și o lecție din
scripturi în ordine, aveți grijă să nu permiteți ca timpul alocat predării programului
Cunoașterea doctrinelor să se suprapună cu timpul necesar predării scripturilor în
ordine. (De exemplu, părțile de 5 minute pentru „Înțelegerea doctrinei” nu ar
trebui să dureze, în mod obișnuit, 20 de minute, lăsând puțin timp pentru predarea
Cărții lui Mormon în ordine.) În plus, poate fi de ajutor să explicați cursanților că
vor începe lecția studiind Cunoașterea doctrinelor un anumit timp (de exemplu 5
sau 10 minute) și, apoi, vor studia un anumit fragment din scripturi (de exemplu 2
Nefi 4) în timpul rămas din oră.

Deși pot exista momente în care dumneavoastră sau cursanții dumneavoastră veți
recunoaște legături între materialul programului Cunoașterea doctrinelor și un
anumit fragment din scripturi, evitați să folosiți în mod exagerat principii și
declarații doctrinare din Cunoașterea doctrinelor – document fundamental în timp ce
studiați un fragment din scripturi. Acest lucru îi poate împiedica pe cursanți să
înțeleagă intenția autorului inspirat al fragmentului din scripturi.

Pe lângă faptul de a discuta despre fragmente care conțin doctrine, potrivit
subiectului, ca parte a Cunoașterii doctrinelor, trebuie să subliniați aceleași
fragmente când le întâlniți în studiul scripturilor în ordine alături de cursanți. Astfel,
veți ajuta cursanții să dobândească o înțelegere mai profundă a contextului și
conținutului fiecărui fragment și, de asemenea, veți sublinia importanța
adevărurilor predate în fiecare fragment.
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Programul Cunoașterea doctrinelor a fost creat pornind de la programul învățării
scripturilor de bază și are rolul de a-l înlocui pe acesta în cadrul seminarului zilnic.
Cartea lui Mormon – Manual pentru învățătorul de la seminar conține sugestii și
activități de învățare, care au ca subiect acele fragmente care conțin doctrine și care
au fost denumite anterior fragmente care conțin scripturi de bază, și care vă vor
ajuta să subliniați, în mod corespunzător, fragmentul respectiv în timpul studiului
scripturilor în ordine alături de cursanți. În manualul pentru învățători, fragmentele
care conțin doctrine ce nu au fost studiate anterior nu sunt marcate ca fiind noi, de
aceea este important ca dumneavoastră să acordați atenție respectivelor fragmente,
ca ele să fie discutate în mod eficient și corespunzător, ca parte a studiului
scripturilor în ordine.

Unele fragmente scripturale sunt identificate în Cartea lui Mormon – Manual pentru
învățătorul de la seminar ca fiind fragmente care conțin scripturi de bază dar care nu
conțin doctrine. Potrivit instrucțiunilor din manual privind scripturile de bază, nu
este necesar să se aloce timp suplimentar pentru discutarea acestor fragmente, însă
acestea trebuie parcurse în cadrul studiului în ordine al scripturilor.

Deoarece timpul acordat Cunoașterii doctrinelor este limitat și va fi nevoie să
alocați timp studiului doctrinei și al fragmentelor care conțin doctrină, exercițiilor
practice și activităților de recapitulare, cel mai probabil nu veți avea timp pentru a
face activitățile de memorare în clasă. Totuși, pentru că memorarea fragmentelor
scripturale poate binecuvânta cursanții, îi puteți invita să memoreze fragmente ce
conțin doctrine de bază în afara lecției.

Cunoașterea doctrinelor din Cartea lui Mormon – Plan de alocare a timpului
Numărul de săptămâni alocat fiecăreia dintre cele 10 experiențe de învățare pentru
Cartea lui Mormon diferă în funcție de numărul de declarații doctrinare cheie și de
fragmente scripturale care vor fi studiate în cazul fiecărui subiect doctrinar.
Aproximativ 30 de minute pe săptămână trebuie petrecute cu programul
Cunoașterea doctrinelor folosindu-se următoarele activități de învățare:

• segmente „Înțelegerea doctrinei”;

• exerciții de punere în practică;

• activități de recapitulare a cunoașterii doctrinelor

De exemplu, în planul de alocare a timpului de mai jos, două săptămâni sunt
alocate activităților Cunoașterea doctrinelor legate de subiectul Dumnezeirea. În
prima săptămână, puteți face primele trei părți din „Înțelegerea doctrinei”. În a
doua săptămână, puteți alege să faceți părțile 4-6. În a treia săptămână, puteți să
faceți părțile 7-8. Și în a patra săptămână, puteți să faceți exercițiul de punere în
practică și activitatea din „Cunoașterea doctrinelor – recapitulare”.

Recapitularea programei din Cartea lui Mormon – Manual pentru învățătorul de la
seminar pentru săptămâna următoare și a activităților de învățare din seria
Cunoașterea doctrinelor, care se găsesc în Cunoașterea doctrinelor – material pentru
învățătorul care predă Cartea lui Mormon, vă va ajuta să planificați și să alocați timp
pentru Cunoașterea doctrinelor. S-ar putea să fie nevoie să identificați părți din
lecții care pot fi rezumate pentru a avea timp pentru activitățile de învățare din seria
Cunoașterea doctrinelor și pentru exercițiile de punere în practică.
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Planul de alocare a timpului de mai jos se bazează pe parcurgerea subiectelor
doctrinare în ordinea în care apar în Cunoașterea doctrinelor – document fundamental.
Totuși, dacă experiența de învățare „Dobândirea cunoașterii spirituale” este predată
prima, celelalte subiecte doctrinare pot fi predate în orice ordine. Gândiți-vă la
următoarele două abordări:

• parcurgeți subiectele doctrinare în ordinea în care apar în Cunoașterea doctrinelor
– document fundamental (începând cu „Dumnezeirea” și încheind cu
„Poruncile”);

• În măsura în care este posibil, corelați subiectele doctrinare discutate în clasă cu
cele pe care cursanții le vor studia în adunările de duminica (vezi Come, Follow
Me: Learning Resources for Youth pe LDS.org).

Plan de alocare a timpului

Săptămâna Subiect doctrinar (cu numărul aproximativ de minute alocate)

1

2

3

4

5

Dobândirea cunoașterii spirituale (150 de minute)

6

7

8

9

Dumnezeirea (120 de minute)

10

11

12

Planul salvării (90 de minute)

13

14

15

16

17

18

Ispășirea lui Isus Hristos (180 de minute)

19 Restaurarea (30 de minute)

20 Profeții și revelația (30 de minute)

21 Preoția și cheile preoției (30 de minute)
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Plan de alocare a timpului

Săptămâna Subiect doctrinar (cu numărul aproximativ de minute alocate)

22

23

24

Rânduielile și legămintele (90 de minute)

25

26

Căsătoria și familia (60 de minute)

27

28

29

30

31

32

Poruncile (180 de minute)

Cunoașterea doctrinelor în cadrul seminarului online
Activitățile de învățare din seria Cunoașterea doctrinelor vor fi încorporate în lecțiile
pentru seminarul online. Dacă predați un curs online de seminar, v-ar fi util să
treceți în revistă secțiunea anterioară, intitulată „Cunoașterea doctrinelor în cadrul
seminarului zilnic”, pentru a vă ajuta să înțelegeți principii și practici importante
care pot fi adaptate și puse în practică în cadrul seminarului online.

Cunoașterea doctrinelor în cadrul seminarului cu studiul acasă
În acest moment, materialele pentru învățătorii pentru studiul acasă și pentru
cursanții care studiază acasă nu au fost actualizate, astfel încât să includă
Cunoașterea doctrinelor. Prin urmare, învățătorii și cursanții trebuie să continue să
folosească actualele materiale pentru studiul acasă și activitățile privind scripturile
de bază incluse. Până când materialele pentru studiul acasă vor fi actualizate,
învățătorii sunt încurajați să le ofere cursanților exemplare ale manualului
Cunoașterea doctrinelor – document fundamental și să-i încurajeze să studieze singuri,
atât manualul, cât și fragmentele scripturale care conțin doctrine.
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Dobândirea cunoașterii
spirituale
Notă. Părțile 1 și 2 ale acestei experiențe de învățare pot fi predate în timpul
cursului sub forma a două sesiuni de câte 40 de minute sau pot fi combinate și
predate într-o singură sesiune de 80 de minute. Dacă aveți mai puțin de 180 de zile
de predat, puteți preda partea 1 a acestei experiențe de învățare în loc de lecția 1,
„Rolul cursantului”, din Cartea lui Mormon – Manualul învățătorului de la seminar.

Partea 1 (40 de minute)
Să ne dezvoltăm înțelegerea și mărturia despre adevărul spiritual
Invitați un cursant să citească, cu glas tare, următoarea relatare a surorii Sheri L.
Dew, care a slujit în calitate de a doua consilieră în Președinția generală a Societății
de Alinare:

„Am fost sunată de o tânără fată extrem de tulburată. Printre suspine, ea a reușit
să spună: «Nu sunt sigură că mai cred că Biserica este adevărată și mi-e teamă.
Dacă familia mea nu va mai fi împreună pentru totdeauna?»” (Sheri L. Dew,
„Will You Engage in the Wrestle?” [Din cuvântarea rostită la adunarea de
devoțiune din cadrul Universității Brigham Young – Idaho, desfășurată pe 17 mai
2016], byui.edu/devotionals).

Invitați cursanții să se gândească dacă ei sau o persoană pe care o cunosc au avut
astfel de griji și sentimente ca cele ale tinerei fete despre care a vorbit sora Dew.

• Dacă această tânără fată ar veni la voi să vă ceară ajutorul, ce ați putea spune
sau face pentru a o ajuta?

Invitați un cursant să continue să citească, cu glas tare, relatarea surorii Dew:

„Am întrebat-o: «Vrei o mărturie?» «Da», a spus ea.

«Ești dispusă să lucrezi pentru a o dobândi?» «Da», a răspuns din nou” (Sheri L. Dew, „Will You
Engage in the Wrestle?” byui.edu/devotionals).

• De ce credeți că întrebările dacă dorea o mărturie despre Evanghelie și dacă era
dispusă să lucreze pentru a o dobândi au fost de ajutor?

Explicați că, de-a lungul anilor de seminar, cursanții vor avea multe ocazii să lucreze
pentru a-și dezvolta înțelegerea și mărturia despre Evanghelie și să învețe cum să
găsească răspunsuri la întrebările lor și la întrebările pe care le-ar putea avea alții
despre Biserică – inclusiv despre învățăturile și istoria acesteia. Un mod prin care
pot să facă acest lucru este prin cunoașterea doctrinelor. Cunoașterea doctrinelor
include faptul de a căuta să învețe și să pună în practică principiile privind
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dobândirea cunoașterii spirituale și dezvoltarea unei înțelegeri mai profunde a
doctrinelor cheie ale Evangheliei lui Isus Hristos.

Dumnezeu este sursa întregului adevăr
Oferiți cursanților exemplare ale manualului Cunoașterea doctrinelor – document
fundamental și rugați-i să deschidă la secțiunea „Dobândirea cunoașterii spirituale”.
Invitați un cursant să citească, cu glas tare, primul paragraf. Rugați membrii clasei
să urmărească în manualele lor și să afle ce se spune despre sursa întregului adevăr.

• Cine este sursa întregului adevăr? (Invitați cursanții să marcheze următoarea
doctrină: Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și este sursa întregului
adevăr.)

• Ce fragment care conține doctrină susține această doctrină? (Îi puteți invita pe
cursanți să marcheze versetul Mosia 4:9 într-un mod distinct pentru a-l putea
găsi cu ușurință.)

Invitați un cursant să citească, cu glas tare, Mosia 4:9. Rugați membrii clasei să
urmărească în scripturile lor și să afle cum ne poate ajuta acest verset să înțelegem
de ce trebuie să privim către Dumnezeu atunci când căutăm adevărul.

• Ce cuvinte sau expresii din acest verset ne ajută să înțelegem de ce trebuie să
privim către Dumnezeu atunci când căutăm adevărul?

• Ce experiențe v-au ajutat pe voi să știți că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și
este sursa întregului adevăr? (Le puteți aminti cursanților că nu trebuie să
împărtășească experiențe care sunt prea sacre sau personale.)

Cum să dobândim cunoaștere spirituală
Scrieți următorul titlu pe tablă: Tiparul pe care ni l-a dat Dumnezeu pentru a ne ajuta
să dobândim cunoaștere spirituală.

• Cum ați explica ce este un tipar? (Ajutați cursanții să înțeleagă că o definiție a
cuvântului tipar este un model care ne ajută să înțelegem modul corect de a face
ceva – îndeosebi ceva ce urmează a fi făcut de mai multe ori. Ca exemplu, puteți
arăta un tipar care poate fi folosit pentru a face ceva.)

Invitați un cursant să citească, cu glas tare, al doilea paragraf din secțiunea
„Dobândirea cunoașterii spirituale” a manualului Cunoașterea doctrinelor – document
fundamental. Rugați membrii clasei să urmărească în manualele lor și să caute patru
lucruri pe care trebuie să le facem pentru a urma tiparul dat de Dumnezeu pentru a
ne ajuta să dobândim cunoaștere spirituală.

• Bazându-ne pe ceea ce am citit în acest paragraf, care sunt cele patru lucruri pe
care trebuie să le facem pentru a urma tiparul dat de Dumnezeu pentru a ne
ajuta să dobândim cunoaștere spirituală?

Scrieți răspunsurile cursanților sub titlul de pe tablă astfel:

1. să avem o dorință sinceră de a cunoaște adevărul;
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2. să fim dispuși să trăim potrivit adevărului pe care Dumnezeu l-a revelat;

3. să căutăm adevărul prin rugăciune;

4. să căutăm adevărul printr-un studiu serios al cuvântului lui Dumnezeu.

Întrebați cursanții:

• De ce credeți că este important să punem în practică tiparul lui Dumnezeu de a
dobândi cunoaștere spirituală în fiecare zi și nu doar când avem întrebări sau
nelămuriri care ne apasă? (Este important ca noi să punem în practică acest
tipar în fiecare zi deoarece, făcând astfel, invităm Spiritul Domnului să fie
întotdeauna cu noi și putem recunoaște influența Duhului Sfânt. Urmând acest
model cu consecvență, îi demonstrăm Domnului dorința noastră de a dobândi
cunoaștere spirituală în orice moment – nu doar când avem întrebări sau
nelămuriri care ne apasă.)

Rugați un cursant să citească, cu glas tare, al doilea paragraf din secțiunea
„Dobândirea cunoașterii spirituale” a manualului Cunoașterea doctrinelor – document
fundamental.

• Care dintre fragmentele care conțin doctrine din Cartea lui Mormon susține
tiparul lui Dumnezeu de a dobândi cunoaștere spirituală? (În timp ce cursanții
răspund, scrieți următoarele referințe pe tablă: Moroni 10:4-5; 2 Nefi 32:8-9;
2 Nefi 32:3; aceasta este ordinea versetelor în cel de-al doilea paragraf.)

Împărțiți cursanții în trei grupe. Desemnați fiecărui grup să studieze unul dintre
fragmentele care conțin doctrine din Cartea lui Mormon scrise pe tablă și să caute
expresii scripturale în care este predat tiparul lui Dumnezeu de a dobândi
cunoaștere spirituală. După ce le-ați acordat timp suficient, invitați un cursant sau
mai mulți din fiecare grup să spună ce au găsit. În timp ce răspund, puteți adresa
întrebări cum ar fi:

• Ce credeți că înseamnă „să-L întrebați pe Dumnezeu… cu inima sinceră, cu
intenție adevărată” (Moroni 10:4)? (Ajutați cursanții să înțeleagă că această
expresie înseamnă că noi dorim cu adevărat să primim un răspuns de la
Dumnezeu și intenționăm să acționăm potrivit răspunsului pe care îl primim.)

Invitați un cursant să citească, cu glas tare, declarația de mai jos a președintelui
Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„«Intenție adevărată» înseamnă faptul că intenționăm cu adevărat să urmăm
îndrumarea divină care ne este oferită” (Russell M. Nelson, „Cereți, căutați,
bateți”, Ensign sau Liahona, nov. 2009, p. 82).

• De ce credeți că este important să căutăm adevărul cu inima sinceră și să
intenționăm cu adevărat să urmăm îndrumarea pe care ne-o dă Dumnezeu?
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• Ce credeți că înseamnă „trebuie întotdeauna să vă rugați”? (2 Nefi 32:9)?

• Care credeți că este diferența dintre faptul de a citi ca pe o lectură și de „[a ne
ospăta] din cuvintele lui Hristos” (2 Nefi 32:3)?

• În ce mod ne ajută alegerea de a ne ruga întotdeauna și de a ne ospăta din
cuvintele lui Hristos să dobândim cunoaștere spirituală?

Invitați cursanții să împărtășească experiențe pe care le-au trăit în ceea ce privește
punerea în practică a tiparului lui Dumnezeu de a dobândi cunoaștere spirituală. În
timp ce fac aceasta, invitați-i să explice, de asemenea, ce binecuvântări au primit ca
urmare a acestor experiențe. Puteți împărtăși și dumneavoastră o experiență.

Adresarea de întrebări și căutarea de răspunsuri sunt o parte vitală a
efortului nostru de a învăța adevărul
Rugați cursanții să se gândească dacă cred că este bine ca oamenii să adreseze
întrebări despre învățăturile Bisericii sau aspecte din istoria Bisericii care sunt mai
greu de înțeles.

Invitați un cursant să citească, cu glas tare, al treilea paragraf din secțiunea
„Dobândirea cunoașterii spirituale” a manualului Cunoașterea doctrinelor – document
fundamental. Rugați cursanții să urmărească în exemplarele lor și să afle ce ne învață
acest paragraf despre scopul adresării de întrebări și căutării de răspunsuri în
eforturile noastre de a învăța adevărul.

• Care este scopul adresării de întrebări și căutării răspunsurilor în eforturile
noastre de a învăța adevărul? (După ce cursanții au răspuns, scrieți pe tablă
următoarea afirmație adevărată: Adresarea de întrebări și căutarea
răspunsurilor sunt o parte vitală a efortului nostru de a învăța adevărul.)

• De ce credeți că adresarea de întrebări și căutarea răspunsurilor sunt o parte
vitală a efortului nostru de a învăța adevărul?

• Conform lucrurilor pe care le învățăm în al treilea paragraf, ce importanță au
atitudinea și intenția noastre? (Ajutați cursanții să identifice următorul adevăr:
Atitudinea și intenția cu care adresăm întrebări și căutăm răspunsuri ne
vor influența, în mare măsură, capacitatea de a învăța prin intermediul
Duhului Sfânt. Puteți sugera cursanților să marcheze acest principiu în
propriul exemplar al manualului Cunoașterea doctrinelor – document fundamental.)

Amintiți cursanților relatarea despre tânăra fată care a apelat la sora Sheri L. Dew
deoarece era îngrijorată că învățăturile Bisericii nu erau adevărate. Explicați faptul că
tânăra fată a hotărât să vorbească cu episcopul ei și cu alte persoane – inclusiv cu
sora Dew – care puteau să o ajute să găsească răspunsuri la întrebările ei.

Oferiți fiecărui cursant un exemplar al foii de prezentare care însoțește
lecția. Explicați că această foaie de prezentare conține relatarea surorii

Dew cu privire la ce s-a întâmplat când tânăra fată a căutat răspunsuri la întrebările
ei. Invitați câțiva cursanți să citească pe rând, cu glas tare, această relatare. Rugați
membrii clasei să urmărească pe foile lor pentru a vedea în ce fel atitudinea și
intenția cu care adresăm întrebări și căutăm răspunsuri ne influențează capacitatea
de a învăța prin intermediul Duhului Sfânt.

După ce cursanții au citit primele trei paragrafe, întrebați:
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• În ce fel atitudinea și intenția pe care această tânără fată le-a avut atunci când a
căutat adevărul i-au influențat capacitatea de a găsi răspunsuri la întrebările ei?

Apoi, invitați câțiva cursanți să citească pe rând, cu glas tare, restul relatării surorii
Dew de pe foaia de prezentare.

„I-am spus [tinerei fete], «Adu-ți scripturile și fiecare întrebare pe care o ai.
Este bine să avem întrebări. Să vedem ce ne va învăța Domnul».

A făcut precum i-am cerut și a adresat întrebare după întrebare. Am
cercetat scripturile și învățăturile profeților pentru a găsi răspunsuri. Puțin
câte puțin, ea a început să-și dea seama că, doar pentru că avea întrebări,
nu însemna că nu avea o mărturie. Scripturile sunt pline de relatări despre

profeți care au avut întrebări. Și ea a început să recunoască momentele în care Spiritul îi
depunea mărturie – inclusiv despre faptul că profeții, văzătorii și revelatorii sunt cu
adevărat profeți.

„Mărturia ei a început să crească și timpul a trecut. După aceea, în urmă cu aproximativ un
an, ea m-a sunat din nou. «Am vrut să fiți printre primii care află că țin în mână o
recomandare pentru templu. Veți veni când îmi voi primi înzestrarea?» Apoi, a adăugat:
«Știți ce m-a ajutat cel mai mult dintre tot ce mi-ați spus? Mi-ați spus că este bine să avem
întrebări și m-ați ajutat să mă văd nu ca pe o persoană care se îndoiește, ci ca pe o
persoană care caută».

Am fost foarte bucuroasă! Dar, după două zile, am fost sunată de o altă [tânără fată].
«Sora Dew», a spus ea, «înainte să aflați de la altcineva, vreau să știți că sunt însărcinată».
A spus că, timp de mulți ani, se îndoise de adevărul Evangheliei și hotărâse în final că nu
avea niciun motiv să respecte legea castității.

I-am spus că nu o judecam și că o iubeam. Apoi, am întrebat-o dacă ar vrea să aibă o
mărturie. «Nu, nu cred», a spus ea.

Diferența era izbitoare. Cam în același timp, acele două tinere fete au avut întrebări care
le-au pus în pericol mărturia. Una dintre ele a cerut ajutor, iar membrii familiei ei, prietenii
și conducătorii au urmat sfatul președintelui Monson și i-au sărit în ajutor. Cealaltă fată a
dat frâu liber îndoielilor pe care le avea și s-a convins pe ea însăși că alegerile imorale erau
acceptabile …

Întrebările uneia dintre ele au îndemnat-o să caute adevărul. Cealaltă fată s-a folosit de
întrebările ei pentru a-și justifica imoralitatea.

Dragii mei prieteni, este bine să avem întrebări. Este bine să avem întrebări dacă sunt
întrebări inspirate, sunt adresate cu credință și sunt îndreptate către surse credibile, prin
care Spiritul va oferi și confirma răspunsul …

Niciunul dintre noi nu are dreptul la revelație fără să depună efort. Răspunsurile de la
Dumnezeu nu apar ca prin magie. Dacă vrem să creștem din punct de vedere spiritual,
Domnul Se așteaptă ca noi să adresăm întrebări și să căutăm răspunsuri. «Dacă vei
întreba», a promis El, «vei primi revelație după revelație, cunoaștere după cunoaștere»
[D&L 42:61]. Nu poate fi mai clar de atât! Domnului Îi plac întrebările inspirate, adresate
cu credință deoarece ele duc la cunoaștere, la revelație, și la mai multă credință” (Sheri L.
Dew, „Will You Engage in the Wrestle?” [Din cuvântarea rostită la adunarea de devoțiune
din cadrul Universității Brigham Young – Idaho, desfășurată pe 17 mai 2016], byui.edu/
devotionals).
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• În ce fel experiențele celor două tinere fete despre care a vorbit sora Dew ne
ajută să înțelegem importanța atitudinii și intenției noastre atunci când adresăm
întrebări?

• În ce fel experiențele celor două tinere fete ne ajută să înțelegem rolul nostru de
a căuta cu sârguință răspunsuri la întrebările noastre?

Puteți depune mărturie despre importanța faptului de a adresa întrebări sincere și
de a căuta, cu sârguință, răspunsuri. Puteți să împărtășiți cum ați ajuns să știți că
Domnul va răspunde la întrebările noastre sincere.

Invitați cursanții să pună în practică ceea ce au învățat adresând întrebări sincere și
căutând cu sârguință răspunsuri punând în practică tiparul oferit de Tatăl Ceresc de
a dobândi cunoaștere spirituală.

Partea 2 (40 de minute)
Principii care ne pot ajuta să răspundem la întrebări
Invitați cursanții să se gândească la întrebările pe care le au despre viață sau despre
Biserică și învățăturile sau istoria ei.

Pentru a oferi un exemplu de nelămurire sau întrebare pe care unii cursanți le-ar
putea avea sau care le-ar putea fi adresate de o altă persoană, expuneți sau scrieți
pe tablă următoarele:

Aud că alți oameni primesc răspunsuri la rugăciunile lor, dar mie nu mi se
întâmplă acest lucru. Nu simt că Dumnezeu mă iubește, deși încerc să fac ce e
drept. De ce nu-mi răspunde Dumnezeu la rugăciuni?

Explicați cursanților că această parte a experienței de învățare despre dobândirea
cunoașterii spirituale este menită să-i ajute să învețe trei principii care-i pot
îndruma atunci când au întrebări sau când alte persoane le adresează întrebări: să
acționăm cu credință, să analizăm concepte și întrebări din perspectiva eternității și
să căutăm o înțelegere mai mare prin intermediul surselor desemnate de Divinitate.

Să acționăm cu credință
Invitați cursanții să citească, cu glas tare, principiul 1, „Acționăm cu credință”, din
secțiunea „Dobândirea cunoașterii spirituale” a manualului Cunoașterea doctrinelor
– document fundamental. Rugați membrii clasei să urmărească în manualele lor și să
caute afirmații care explică ce putem face pentru a acționa cu credință când avem
întrebări sau nelămuriri. Invitați-i să marcheze afirmații care au o însemnătate
deosebită pentru ei.

Rugați cursanții să spună ce au aflat. În timp ce fac acest lucru, îi puteți ruga să
explice în ce mod faptul de a urma sfaturile pe care le-au identificat îi poate ajuta
atunci când au întrebări sau nelămuriri. Subliniați următoarea afirmație doctrinară:
Pe măsură ce continuăm să căutăm răspunsuri, trebuie să trăim dând dovadă
de credință – având încredere că, la un moment dat, vom primi răspunsurile
pe care le căutăm.
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• Care fragment ce conține doctrine din Cartea lui Mormon susține această
afirmație doctrinară? (Invitați cursanții să marcheze în scripturile lor Eter 12:6
într-un mod distinct pentru a-l putea găsi cu ușurință.)

Invitați un cursant să citească, cu glas tare, Eter 12:6. Rugați membrii clasei să
urmărească în scripturile lor și să caute cuvinte sau expresii care ne ajută să
înțelegem de ce este important să trăim cu credință atunci când căutăm răspunsuri
la întrebările noastre.

• Ce cuvinte sau expresii din acest verset ne pot ajuta să înțelegem de ce este
important să trăim dând dovadă de credință atunci când căutăm răspunsuri la
întrebările noastre?

• Ce credeți că înseamnă faptul că „nu veți primi nicio mărturie decât după
încercarea credinței voastre” (Eter 12:6)?

Invitați un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declarație a președintelui
Dieter F. Uchtdorf, din Prima Președinție. Rugați membrii clasei să asculte ceea ce
putem face pentru a primi o mărturie despre adevărul Evangheliei.

„Pe măsură ce vă exercitați credința aplicând principiile Evangheliei în toate
împrejurările în care vă aflați, veți gusta din fructele dulci ale Evangheliei și, prin
acest fruct, veți cunoaște adevărul ei” (Dieter F. Uchtdorf „Imaginea din apă”;
[seară la gura sobei pentru tinerii adulți, organizată de Sistemul Educațional al
Bisericii, 1 nov. 2009] LDS.org).

• Potrivit afirmației președintelui Uchtdorf, ce putem face pentru a primi o
mărturie sau a ne întări mărturia despre adevărul Evangheliei?

• De ce credeți că Domnul Se așteaptă ca noi să ne exercităm credința înainte de a
primi o mărturie despre adevărul Evangheliei?

• Ați primit o mărturie despre un adevăr alegând să vă exercitați credința punând
zilnic în practică principiile Evangheliei? Cum ați obținut acea mărturie? (Puteți
să împărtășiți și dumneavoastră o experiență.)

Explicați că unii oameni se pot îndoi de mărturia lor sau se pot întreba de ce
mărturia lor nu este mai puternică, când ei au încercat să-și exercite credința trăind
potrivit poruncilor Domnului.

Subliniați ultimele afirmații doctrinare din principiul 1, „Acționăm cu credință”, din
secțiunea „Dobândirea cunoașterii spirituale” a manualului Cunoașterea doctrinelor
– document fundamental: pe măsură ce suntem credincioși adevărului și luminii
pe care le-am primit deja, vom primi mai mult. Răspunsurile la întrebările și
rugăciunile noastre vin adesea „rând după rând, precept după precept”.
Invitați cursanții să marcheze aceste adevăruri.

• Cum pot aceste adevăruri să ajute o persoană să înțeleagă de ce mărturia sa
despre Evanghelie nu a crescut mai repede?

• Ce fragment care conține doctrină susține aceste două adevăruri? (Invitați
cursanții să marcheze 2 Nefi 28:30 într-un mod distinct.)
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Invitați un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 28:30. Rugați membrii clasei să
urmărească în scripturile lor și să caute expresii care susțin adevărurile din
Cunoașterea doctrinelor – document fundamental. Invitați cursanții să spună ce
au găsit.

Explicați că vârstnicul D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli, a descris experiența sa în legătură cu rugăciunea în timp ce familia
dânsului se confrunta cu o încercare de câțiva ani. Invitați un cursant să citească, cu
glas tare, declarația vârstnicului Christofferson. Rugați membrii clasei să asculte
motivele pentru care Domnul poate alege să nu răspundă la unele dintre întrebările
și rugăciunile noastre imediat sau în felul în care ne dorim.

„M-am rugat ca o intervenție miraculoasă să ne salveze. Deși am adresat acea
rugăciune de multe ori cu mare sinceritate și dorință adevărată, răspunsul final a
fost «Nu». În cele din urmă, am învățat să mă rog asemenea Salvatorului:
«Totuși, facă-se nu voia Mea, ci a Ta» (Luca 22:42). Am căutat ajutorul Domnului
în fiecare pas mic pe care îl făceam pe calea spre o rezolvare finală…

De multe ori am îngenuncheat înaintea Tatălui meu Ceresc, implorându-L, în
lacrimi, să mă ajute. Și El m-a ajutat. Uneori, printr-un simplu sentiment de pace, o asigurare că
lucrurile se vor rezolva …

Deși atunci am suferit, acum, când privesc înapoi, sunt recunoscător că problema mea nu a avut
o soluție rapidă. Faptul că am fost nevoit să apelez la Dumnezeu pentru a primi ajutor aproape
zilnic pe o perioadă lungă de ani m-a învățat, cu adevărat, cum să mă rog și să primesc
răspunsuri la rugăciuni și m-a învățat într-un mod foarte practic să am credință în Dumnezeu. Am
ajuns să-I cunosc pe Salvatorul meu și pe Tatăl Ceresc într-un mod și într-o măsură în care altfel
nu I-aș fi putut cunoaște sau la care mi-ar fi luat mult mai mult timp să ajung… Am învățat să
mă încred în Domnul cu toată inima mea. Am învățat să merg alături de El în fiecare zi” (D. Todd
Christofferson, „Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”, Seară la gura sobei
pentru tinerii adulți organizată de SEB, 9 ian. 2011).

• Bazându-vă pe ceea ce ați învățat din această afirmație, care sunt unele dintre
motivele pentru care Dumnezeu poate alege să nu răspundă la unele dintre
întrebările și rugăciunile noastre imediat sau în felul în care ne dorim? (După ce
cursanții răspund, puteți sublinia că Dumnezeu poate, de asemenea, să
răspundă imediat la rugăciunile noastre, în moduri foarte directe și puternice.)

Faceți referire la nelămurirea și întrebarea de pe tablă:

• Dacă ați avea această nelămurire și întrebare, cum ați putea alege să acționați cu
credință?

Analizăm concepte și întrebări din perspectiva eternității
Rugați cursanții să se gândească la momente în care au observat că perspectiva lor
asupra vieții și crezurile lor religioase erau diferite de crezurile și perspectiva
prietenilor și colegilor lor care nu sunt membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților
din Zilele din Urmă.

Invitați un cursant să citească, cu glas tare, declarația de mai jos a vârstnicului
Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Rugați membrii clasei să
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asculte cu atenție de ce sfinții din zilele din urmă au deseori o perspectivă diferită
asupra vieții și subiectelor religioase decât alții.

„În ceea ce privește multe subiecte importante, presupunerile [sau crezurile]
noastre… sunt diferite de [cele ale] multora dintre prietenii și colegii noștri. Sunt
diferite, de asemenea, de multe dintre presupunerile actuale folosite în media…
De exemplu, deoarece sfinții din zilele din urmă cunosc planul Tatălui nostru
Ceresc pentru copiii Săi, știm că această viață muritoare nu este o piesă cu un
singur act aflat în mijlocul unui trecut necunoscut și al unui viitor nesigur. Această

viață este ca actul doi dintr-o piesă de teatru cu trei acte. Scopul ei este definit de ceea ce a fost
revelat despre existența noastră spirituală din actul 1 și despre destinul nostru etern din actul 3.
Datorită cunoștințelor noastre despre acest plan și altor adevăruri pe care Dumnezeu le-a revelat,
noi pornim de la premise diferite de ale acelora care nu dețin cunoașterea pe care o avem noi. În
consecință, noi ajungem la concluzii diferite în ceea ce privește multe subiecte importante pe
care alții le judecă numai pe baza părerilor personale despre viața muritoare” (Dallin H. Oaks,
„As He Thinketh in His Heart” [evening with a General Authority, 8 feb. 2013], lds.org/
broadcasts).

• Potrivit celor relatate de vârstnicul Oaks, de ce sfinții din zilele din urmă au
deseori o perspectivă diferită asupra vieții și subiectelor religioase decât alții? (În
timp ce cursanții răspund la întrebare, desenați pe tablă următoarea diagramă.)

Acoperiți părțile cu actul 1 și 3 și adresați următoarea întrebare:

• Îmi puteți da un exemplu de subiect important pe care l-am putea vedea diferit
dacă nu am avea cunoașterea despre viața noastră premuritoare și viața de după
moarte? (Cursanții pot menționa mai multe subiecte precum valoarea pe care o
atribuim vieții pe pământ sau faptul că, la judecata finală, vom suporta
consecințele alegerilor noastre potrivit legilor lui Dumnezeu.)

Invitați un cursant să citească, cu glas tare, declarația de mai jos a vârstnicului Oaks.
Explicați că dânsul se adresa învățătorilor de la seminarul și institutul de religie.
Rugați membrii clasei să fie atenți la ceea ce a spus dânsul că trebuie să facă
cursanții când se confruntă cu un concept sau o întrebare dificilă.

„Sugerez că ar fi de preferat ca tinerii noștri să se abțină de la a se certa cu cei
din jurul lor… Deseori, ar fi mai bine să reacționeze identificând premisele sau
presupunerile lumii din afirmațiile pe care le aud și, apoi, să identifice
presupunerile sau premisele diferite care ghidează gândirea sfinților din zilele din
urmă” (Dallin H. Oaks, „As He Thinketh in His Heart”, lds.org/broadcasts).
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• Potrivit sugestiei vârstnicului Oaks, ce putem face când ne confruntăm cu un
concept sau o întrebare dificilă? (Ar putea fi nevoie să-i ajutați pe cursanți să
înțeleagă faptul că o premisă este o idee care se folosește pentru a susține o
concluzie și că o afirmație este o declarație a poziției, punctului de vedere sau
opiniei unei persoane.)

Pentru a ilustra modul în care crezurile sau presupunerile unei persoane pot
influența răspunsurile la care ajunge, afișați sau desenați un chenar simplu în jurul
nelămuririi sau întrebării scrise pe tablă.

Explicați că acest chenar simplu
reprezintă crezurile sau presupunerile
pe care o persoană care adresează
această întrebare le poate avea dacă nu
a privit întrebarea în contextul a ceea ce
cunoaștem noi despre Tatăl Ceresc,
planul Său al salvării și învățăturile lui
Isus Hristos. Subliniați că, atunci când
ne gândim la crezurile sau
presupunerile unei persoane, trebuie să
o facem cu bunătate și respect, dând
dovadă de înțelegere față de
sentimentele persoanei și fiind atenți la îndrumarea Duhului Sfânt.

• Care sunt unele crezuri sau presupuneri care pot să nu fie corecte și ar putea
influența o persoană să aibă această nelămurire sau întrebare?

Scrieți răspunsurile cursanților pe tablă, în jurul chenarului. Printre acestea
se numără:

Dumnezeu răspunde la rugăciunile tuturor în același mod.

Dumnezeu îi iubește pe unii dintre copiii Lui, dar pe mine nu prea mă iubește.

Dumnezeu nu mă iubește dacă nu răspunde la întrebările mele în modul în care
sper și aștept să răspundă.

Dacă încerc să fac ce e drept, atunci Dumnezeu ar trebui să răspundă la toate
rugăciunile mele imediat.

• De ce credeți că este important să ne gândim la crezurile sau presupunerile pe
care noi sau alte persoane le-am putea avea când adresăm întrebări despre
Dumnezeu, viața noastră pe pământ sau Biserică și învățăturile și istoria ei?
(Ajutați cursanții să vadă că, făcând acest lucru, putem înțelege mai bine
îngrijorările profunde sau perspectiva limitată pe care se bazează întrebarea.)

• În ce mod crezurile sau presupunerile de pe tablă arată că o persoană adresează
întrebarea dintr-o perspectivă limitată?

Invitați un cursant să citească, cu glas tare, principiul 2, „Analizăm concepte și
întrebări din perspectiva eternității”, din secțiunea „Dobândirea cunoașterii
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spirituale” a manualului Cunoașterea doctrinelor – document fundamental. Rugați
membrii clasei să urmărească în exemplarele lor și să afle cum putem analiza
concepte și întrebări dintr-o perspectivă eternă.

Rugați cursanții să vă spună ce au aflat. Invitați cursanții să marcheze următorul
adevăr: Pentru a analiza concepte, întrebări și aspecte sociale dintr-o
perspectivă eternă, le punem în contextul planului salvării și al învățăturilor
Salvatorului. Descoperiți secțiunile cu actele 1 și 3 de pe tablă.

Pentru a ajuta cursanții să înțeleagă cum să privească conceptele și
întrebările în contextul planului salvării și al învățăturilor Salvatorului, puteți

arăta materialul video „Examining Questions with an Eternal Perspective” (2:55),
disponibil pe LDS.org. Rugați membrii clasei să fie atenți cum o tânără fată pe
nume Lauren și-a acordat timp să se gândească la crezurile sau presupunerile care
ar fi putut să influențeze întrebarea prietenei ei despre Dumnezeu și modul în care
Lauren a analizat întrebarea dintr-o perspectivă eternă.

După ce cursanții au vizionat materialul video, întrebați:

• De ce credeți că pe Lauren a ajutat-o faptul că s-a gândit la crezurile și
presupunerile care ar fi putut influența întrebarea prietenei ei despre
Dumnezeu?

• Ce s-a întâmplat după ce Lauren a analizat întrebarea prietenei ei dintr-o
perspectivă eternă?

Pentru a ajuta cursanții să analizeze concepte și întrebări dintr-o perspectivă eternă,
faceți referire la nelămurirea și întrebarea din chenarul de pe tablă și întrebați:

• Ce știm despre Tatăl Ceresc, planul Său și învățăturile Salvatorului care ne-ar
putea ajuta să analizăm această întrebare diferit și să găsim răspunsuri
bazându-ne pe adevărul etern?

După ce cursanții răspund, ștergeți afirmațiile din jurul chenarului și înlocuiți-le cu
răspunsurile pe care le dau cursanții. Acestea pot include:

Dumnezeu poate răspunde la rugăciunile noastre diferit, deoarece El știe care sunt
nevoile noastre individuale și ce e mai bine pentru noi.

Dumnezeu Îi iubește pe toți copiii Săi, inclusiv pe mine.

Dumnezeu mă iubește chiar și atunci când nu răspunde la întrebările mele în
modul în care sper și aștept să răspundă.

Chiar și atunci când încerc să fac ce e drept, s-ar putea ca Dumnezeu să nu
răspundă la toate rugăciunile mele imediat. Acest lucru îmi oferă ocazii de a crește
spiritual.

Dați la o parte sau ștergeți chenarul simplu din jurul nelămuririi și întrebării de pe
tablă și înlocuiți-l cu un chenar mai frumos.
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Explicați faptul că acest chenar nou
reprezintă adevărurile pe care le
cunoaștem despre Tatăl Ceresc, planul
salvării și învățăturile Salvatorului.

• În ce mod faptul de a ne gândi la
această întrebare în contextul a ceea
ce cunoaștem despre Tatăl Ceresc,
planul Său și învățăturile
Salvatorului ne permite să evaluăm
altfel întrebarea?

Invitați cursanții să împărtășească cum
au reușit să înțeleagă mai bine un concept, o învățătură sau o nelămurire atunci
când s-au gândit la aceasta dintr-o perspectivă eternă. Puteți, de asemenea, să le
împărtășiți o experiență pe care ați avut-o.

Să căutăm o înțelegere mai mare prin intermediul surselor desemnate de
Divinitate
Invitați cursanții să se gândească la sursele la care pot apela când au o întrebare
despre Biserică sau au nevoie de ajutor când trebuie să ia o hotărâre importantă.

Invitați un cursant să citească următoarea declarație a vârstnicului M. Russel
Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:

„Iacov nu a spus: «Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o caute pe
[Google]”! (M. Russel Ballard, „Ocaziile și responsabilitățile învățătorilor SEB în
secolul al XXI-lea” [Seară cu o autoritate generală, 26 feb. 2016], lds.org/
broadcasts).

• Potrivit versetului Iacov 1:5, ce ne-a învățat apostolul Iacov? („Dacă vreunuia
dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu.”)

• Când avem o întrebare sau nelămurire, de ce credeți că este important să
apelăm în primul rând la Dumnezeu pentru a primi ajutor?

Invitați un cursant să citească, cu glas tare, primul paragraf al principiului 3, „[Să
căutăm o înțelegere mai mare] prin intermediul surselor desemnate de Divinitate”,
din secțiunea „Dobândirea cunoașterii spirituale” a manualului Cunoașterea
doctrinelor – document fundamental. Rugați membrii clasei să urmărească în
exemplarele lor și să afle ce ne-a dat Dumnezeu pentru a ne ajuta să descoperim și
să înțelegem adevărul. Invitați cursanții să marcheze ceea ce găsesc.

• Ce ne-a dat Dumnezeu pentru a ne ajuta să descoperim și să înțelegem
adevărul? (Ca parte a acestei discuții, îi puteți invita pe cursanți să marcheze
următoarea afirmație: Ca parte a procesului desemnat de Domnul cu privire
la dobândirea cunoașterii spirituale, El a stabilit surse prin care revelează
adevăr și îndrumare copiilor Săi.)

DOBÂNDIREA CUNOAȘTERI I  SP IRITUALE

12



• Ce binecuvântări putem primi când ne întoarcem către sursele de adevăr ale
Domnului?

Faceți referire la nelămurirea și întrebarea din chenarul de pe tablă:

• Care sunt unele surse desemnate de Divinitate la care ați putea apela dacă ați
avea această nelămurire sau întrebare?

Pentru a ajuta cursanții să afle și despre alte resurse care îi pot ajuta să găsească
surse desemnate de Divinitate, le puteți spune despre (și, dacă este posibil, le puteți
arăta sau invita să găsească pe dispozitivele lor electronice) site-ul oficial al Bisericii
mormonnewsroom.org. Explicați faptul că pe acest site, Biserica oferă informații
despre diferite subiecte de interes public legate de Biserică și corectează informațiile
parțiale sau incorecte transmise prin intermediul mass-mediei. De asemenea, le
puteți arăta cursanților pagina cu subiecte și informații despre Biserică și
Evanghelie, la lds.org/topics. Eseurile despre subiecte din Evanghelie conțin
informații prețioase și adevărate despre multe subiecte doctrinare și subiecte despre
evenimente istorice dificile.

Invitați cursanții să împărtășească exemple despre cum au fost binecuvântați când
s-au întors către surse desemnate de Divinitate pentru a primi răspunsuri când au
avut o întrebare sau o îngrijorare. Puteți să fiți pregătit să împărtășiți un exemplu
personal.

Invitați un cursant să citească, cu glas tare, al doilea paragraf al principiului 3, „[Să
căutăm o înțelegere mai mare] prin intermediul surselor desemnate de Divinitate”,
din secțiunea „Dobândirea cunoașterii spirituale” a manualului Cunoașterea
doctrinelor – document fundamental. Rugați membrii clasei să urmărească în
manualele lor și să afle ce se predă în acest paragraf despre sursele de informații
care nu sunt ale Bisericii.

• De ce este important să ne ferim de sursele de informații care nu sunt de
încredere?

• Cum putem recunoaște adevărul în sursele de informații care nu sunt ale
Bisericii? (Ajutați cursanții să înțeleagă faptul că Duhul Sfânt ne poate ajuta să
recunoaștem adevărul sau eroarea în orice sursă pe care o găsim [vezi Moroni
10:5].)

Explicați că, de-a lungul anului școlar, pe lângă studierea în ordine a învățăturilor
din Cartea lui Mormon, vor studia și cele nouă subiecte doctrinare din manualul
Cunoașterea doctrinelor – document fundamental (care corespund subiectelor din
programa de învățământ de duminica pentru tineri). Ei vor studia, de asemenea,
fragmentele scripturale care conțin doctrine din Cartea lui Mormon
corespunzătoare fiecărui subiect. Pe măsură ce vor studia fiecare subiect, vor folosi
principiul dobândirii cunoașterii spirituale discutat în această lecție pentru a se
gândi la întrebări reale, îngrijorări și ocazii de a-l pune în practică.

Împărtășiți-vă mărturia despre importanța faptului de a pune în practică aceste
principii de dobândire a cunoașterii spirituale când ne confruntăm cu concepte sau
întrebări dificile. Asigurați cursanții că Domnul dorește să-i învețe cu ajutorul
Spiritului Său. Pe măsură ce acționăm cu credință, analizăm concepte și întrebări
dintr-o perspectivă eternă și căutăm să dobândim o înțelegere mai mare prin
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intermediul surselor desemnate de Divinitate, Dumnezeu ne va da răspunsuri și ne
va oferi îndrumare în viețile noastre.

Cunoașterea doctrinelor – recapitulare
Desfășurați activitatea de mai jos, în cadrul unei ore separate, pentru a ajuta
cursanții să recapituleze fragmentele care conțin doctrine din Cartea lui Mormon la
care s-a făcut referire în părțile 1 și 2 ale acestei experiențe de învățare privind
dobândirea cunoașterii spirituale.

Înainte de începerea lecției, scrieți pe tablă referințele următoarelor fragmente
scripturale care conțin doctrine: 2 Nefi 28:30; 2 Nefi 32:3; 2 Nefi 32:8-9; Mosia 4:9;
Eter 12:6; Moroni 10:4-5.

Împărțiți cursanții în echipe de câte doi. Rugați-i să recapituleze doctrina predată în
fragmentele de pe tablă cerând câte unui cursant din fiecare echipă să folosească
Cunoașterea doctrinelor – îndrumar cu trimiteri scripturale și, într-o ordine aleatorie, să
citească, cu glas tare, expresia cheie a acelor fragmente care conțin doctrine. Când
acesta citește o expresie cheie, celălalt cursant spune care fragment de pe tablă
corespunde acelei expresii. După câteva minute, invitați cursanții să schimbe
rolurile.

Apoi, pentru a ajuta cursanții să se familiarizeze cu textul fragmentelor care conțin
doctrine, citiți un fragment cu glas tare fără să le spuneți cursanților referința.
Invitați cursanții să încerce să găsească fragmentul și să citească împreună cu
dumneavoastră înainte să terminați de citit fragmentul. După aceea, invitați-l pe
unul sau invitați mai mulți cursanți să explice cu propriile cuvinte doctrina sau
principiul predat în acel fragment. Repetați această activitate pentru fiecare
fragment doctrinar de pe tablă.
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Dumnezeirea
Notă. Următoarele activități care au ca scop cunoașterea doctrinelor pot fi
desfășurate în timpul cursului, în cadrul mai multor ore de curs sau în cadrul uneia
singure.

Înțelegerea doctrinei (75 de minute)
Partea 1 (10 minute)
Scrieți următoarea afirmație pe tablă și invitați un cursant să o citească cu glas tare:
Dumnezeu nu mă cunoaște cu adevărat sau nu Îi pasă prin ce trec.

• În ce fel această înțelegere greșită îngreunează exercitarea credinței în
Dumnezeu?

Rugați cursanții să deschidă la subiectul doctrinar 1, „Dumnezeirea”, din manualul
Cunoașterea doctrinelor – document fundamental. Invitați cursanții să citească
paragrafele din cadrul acestui subiect cu un coleg și să caute adevăruri despre
caracterul și însușirile membrilor Dumnezeirii. Rugați-i să discute cu colegii lor
despre modul în care unele dintre adevărurile pe care le-au găsit îi pot ajuta să
corecteze sau să clarifice afirmația scrisă pe tablă.

După ce le-ați acordat timp suficient, invitați câțiva cursanți să le explice membrilor
clasei ce au discutat cu colegii lor. Depuneți mărturie că, pe măsură ce învățăm și
înțelegem mai bine doctrina Dumnezeirii, credința și încrederea noastră în Tatăl
Ceresc, în Isus Hristos și în Duhul Sfânt vor crește.

Partea 2 (10 minute)
Adresați cursanților următoarea întrebare:

• Ce diferențe ar putea observa unii oameni la alții care i-ar putea face să îi
considere pe aceștia inferiori lor? (Unele lucruri pe care cursanții le pot
menționa sunt diferențele legate de situația economică, înfățișare, aptitudini,
cultură, limbă, religie, gen sau etnie.)

Invitați cursanții să deschidă la subiectul doctrinar 1, „Dumnezeirea”, din
Cunoașterea doctrinelor – document fundamental și să parcurgă repede paragraful de
după titlul „Dumnezeu Tatăl”, căutând un adevăr care descrie sentimentele pe care
le are Dumnezeu față de toți copiii Săi. Rugați-i să spună ce au aflat și scrieți
următoarea afirmație doctrinară pe tablă: Dumnezeu îi iubește pe fiecare dintre
copiii Săi într-un mod perfect și toți sunt egali în fața Lui. Invitați cursanții să
marcheze această afirmație în propriul exemplar al manualului Cunoașterea
doctrinelor – document fundamental.

• Ce alt fragment care conține doctrină susține acest adevăr? (Invitați cursanții să
marcheze în scripturile lor 2 Nefi 26:33 într-un mod distinct pentru a-l putea
găsi cu ușurință.)

Pentru a ajuta cursanții să înțeleagă contextul acestui fragment, explicați că în 2 Nefi
26, profetul Nefi a profețit despre ultimele zile și i-a invitat pe toți oamenii să vină
la Isus Hristos.
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Invitați un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi 26:33. Rugați membrii clasei să
urmărească în scripturile lor și să caute cuvinte sau expresii care ajută în predarea
declarațiilor doctrinare scrise pe tablă. Rugați cursanții să vă spună ce au aflat.

• Ce credeți că înseamnă că „toți sunt egali în fața lui Dumnezeu”?

• Ce experiențe ați avut care v-au ajutat să știți că Dumnezeu îi iubește pe fiecare
dintre copiii Săi într-un mod perfect și toți sunt egali în ochii Lui? (Puteți, de
asemenea, să împărtășiți o experiență personală.)

• În ce mod înțelegerea acestui adevăr ar putea influența modul în care îi vedem
și îi tratăm pe alți oameni?

Pentru a ajuta cursanții să înțeleagă un mod în care a fost pus în practică acest
adevăr, invitați un cursant să citească, cu glas tare, afirmația de mai jos:

„Biserica condamnă fără echivoc rasismul, inclusiv orice formă de rasism din trecut săvârșită de
către persoane atât din interiorul, cât și din afara Bisericii. În 2006, președintele 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 în armonie cu
învățăturile Bisericii lui Hristos. Să recunoaștem că fiecare dintre noi este fiu sau fiică a Tatălui
Ceresc care Își iubește toți copiii” („Race and the Church: All Are Alike unto God”, 29 feb. 2012,
mormonnewsroom.org).

Partea 3 (10 minute)
Expuneți ilustrația Isus Hristos apare
înaintea nefiților (lds.org/media-library)
și Isus propovăduind în emisfera vestică
(Carte cu picturi inspirate din
Evanghelie [2009], nr. 82; vezi, de
asemenea, lds.org/media-library).

Rugați un cursant să facă un rezumat al
relatării scripturale reprezentate în
aceste ilustrații pentru membrii clasei.

Spuneți cursanților că 3 Nefi 11:10-11,
care conține primele cuvinte pe care
Salvatorul le-a adresat nefiților când
S-a arătat lor, este un fragment care
conține doctrină. Le puteți sugera
cursanților să-și însemneze acest
fragment într-un mod distinct.

Invitați un cursant să citească, cu glas
tare, 3 Nefi 11:10-11. Rugați membrii
clasei să urmărească în scripturile lor și să fie atenți ce i-a învățat Salvatorul pe
nefiți despre El însuși.

• La ce credeți că se referă propoziția „Eu am băut din cupa aceea amară” (3 Nefi
11:11)? (Amărăciunea suferinței pe care a îndurat-o în timpul sacrificiului Său
ispășitor.)
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• Ce ne învață aceste versete despre
relația dintre Tatăl Ceresc și Fiul
Său, Isus Hristos?

• Ce adevăruri despre Salvator putem
învăța din aceste versete? (După ce
cursanții răspund, scrieți pe tablă
următoarele afirmații doctrinare care se găsesc în subiectul doctrinar 1,
„Dumnezeirea”, al manualului Cunoașterea doctrinelor – document fundamental:
Isus Hristos face voia Tatălui în toate lucrurile. El a trăit o viață fără păcat
și a ispășit pentru păcatele întregii omeniri. Invitați cursanții să marcheze
aceste declarații doctrinare în propriul exemplar al manualului Cunoașterea
doctrinelor – document fundamental și să scrie prima declarație în scripturile lor, în
dreptul 3 Nefi 11:10-11.)

Pentru a ajuta cursanții să înțeleagă mai bine aceste doctrine, invitați jumătate din
membrii clasei să citească, în gând, Luca 22:39-44 și pe cealaltă jumătate să
citească, în gând, Moise 4:1-2. Rugați-i să caute exemple ale modurilor în care Isus
Hristos S-a supus voinței Tatălui în toate lucrurile. Invitați cursanții să spună ce
au găsit.

• Ce putem învăța din exemplul Salvatorului despre modul în care trebuie să ne
întărim relația cu Tatăl Ceresc?

Partea 4 (10 minute)
Dacă nu ați făcut aceasta deja, scrieți pe tablă următoarele declarații doctrinare:

Dumnezeu îi iubește pe fiecare dintre copiii Săi într-un mod perfect și toți sunt
egali în fața Lui.

Isus Hristos face voia Tatălui în toate lucrurile. El a trăit o viață fără păcat și a
ispășit pentru păcatele întregii omeniri.

Invitați cursanții să găsească, în Cartea lui Mormon, fragmente care conțin doctrine
care susțin aceste doctrine. (Dacă nu își amintesc aceste fragmente, îndemnați-i să
parcurgă repede paragrafele din cadrul secțiunilor „Dumnezeu Tatăl”, și „Isus
Hristos”, din cadrul subiectului doctrinar 1, „Dumnezeirea”, al manualului
Cunoașterea doctrinelor – document fundamental.) După ce cursanții găsesc 2 Nefi
26:33 și 3 Nefi 11:10-11, invitați-i pe câțiva dintre ei să citească aceste pasaje cu
glas tare.

Scrieți următoarea întrebare pe tablă: În ce mod sacrificiul ispășitor al lui Isus Hristos
arată dragostea perfectă a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre copiii Săi și faptul că toți
sunt egali în fața Lui?

Invitați cursanții să scrie răspunsul la întrebare în caietele lor pentru seminar sau în
jurnalele lor pentru studiul scripturilor. După ce le-ați acordat suficient timp,
invitați câțiva cursanți să împărtășească membrilor clasei răspunsurile lor.
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Partea 5 (5 minute)
Invitați cursanții să se gândească la oameni pe care îi consideră exemple bune și să
se gândească ce îi face pe acești oameni exemple bune de urmat.

Invitați cursanții să parcurgă repede al doilea paragraf al secțiunii intitulate „Isus
Hristos” din cadrul subiectului doctrinar 1, „Dumnezeirea”, a manualului
Cunoașterea doctrinelor – document fundamental. Rugați-i să caute o afirmație care ne
învață a cui viață poate fi un exemplu pentru toți oamenii. Invitați cursanții să
spună ce au găsit. Apoi, scrieți pe tablă următoarea afirmație doctrinară: Viața lui
Isus Hristos este exemplul perfect al modului în care trebuie să trăim.

• Ce fragment scriptural susține această doctrină? (3 Nefi 12:48)

Pentru a ajuta cursanții să înțeleagă contextul versetului 3 Nefi 12:48, explicați că,
după ce Isus Hristos a apărut înaintea nefiților, El i-a învățat cum să vină la El și ce
se cere pentru a intra în împărăția cerului.

Invitați un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 12:48. Rugați membrii clasei să
urmărească în scripturile lor și să caute porunca pe care Salvatorul a dat-o
oamenilor.

• Care a fost porunca pe care Salvatorul a dat-o oamenilor?

• Care sunt câteva moduri prin care putem să ne străduim să ținem această
poruncă de a fi perfecți? (Subliniați că putem deveni perfecți ca Tatăl Ceresc și
Isus Hristos devenind asemenea Lor. Pe măsură ce ne străduim să-L urmăm pe
Salvator, putem fi perfecționați prin El și sacrificiul Său ispășitor. Perfecționarea
este un proces care continuă în viața următoare.)

Invitați cursanții să marcheze fragmentul care conține doctrine 3 Nefi 12:48 într-un
mod distinct și să scrie „Viața lui Isus Hristos este exemplul perfect al modului în
care trebuie să trăim” în dreptul acestui verset din scripturi.

Partea 6 (10 minute)
Citiți împreună, cu glas tare, 3 Nefi 12:48. Rugați un cursant să le amintească
membrilor clasei care este doctrina pe care acest verset o susține. (Viața lui Isus
Hristos este exemplul perfect al modului în care trebuie să trăim.)

Pentru a ajuta cursanții să înțeleagă mai bine această doctrină, arătați
prezentarea video „Christlike Attributes” (2:54), disponibilă pe LDS.org.

Rugați-i să fie atenți la însușirile Salvatorului pe care ne putem strădui să le
dezvoltăm în viețile noastre. După prezentarea video, invitați cursanții să numească
aceste însușiri și enumerați sugestiile lor pe tablă. (Dacă prezentarea video nu este
disponibilă, aveți în vedere următoarea alternativă: rugați cursanții să numească
câteva dintre însușirile Salvatorului pe care ne putem strădui să le dezvoltăm și
enumerați sugestiile lor pe tablă. Acestea pot include însușiri precum umilința,
supunerea și bunătatea. Puteți să discutați pe scurt despre exemple din viața
Salvatorului pentru a ilustra câteva dintre aceste însușiri.)

• Când ați fost binecuvântați de cineva care a urmat exemplul Salvatorului
într-unul dintre aceste moduri?

• Când ați putut să ajutați pe altcineva deoarece ați încercat să puneți în practică
una dintre aceste însușiri?
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Invitați un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declarație a președintelui
Howard W. Hunter (1907–1995).

„Haideți să-L urmăm pe Fiul lui Dumnezeu în toate modurile și în toate aspectele
vieții. Haideți să-L facem exemplul și ghidul nostru. Ar trebui să ne întrebăm
mereu «Ce ar face Isus?» și, apoi, să avem mai mult curaj să acționăm potrivit
răspunsului. Trebuie să-L urmăm pe Hristos în adevăratul sens al cuvântului. Noi
trebuie să facem lucrarea Sa așa cum El a făcut-o pe cea a Tatălui Său… În
măsura în care puterile noastre de muritori ne permit, noi trebuie să facem orice

efort este necesar pentru a deveni asemănători lui Hristos – singurul exemplu perfect și fără de
păcat de care această lume a avut vreodată parte” (Învățături ale președinților Bisericii:
Howard W. Hunter [2015], p. 322).

Invitați cursanții să se gândească la modurile în care pot urma exemplul
Salvatorului în viața lor de zi cu zi. Pe măsură ce se gândesc, scrieți pe tablă
următoarea afirmație incompletă: Voi urma mai bine exemplul Salvatorului…

Invitați cursanții să completeze afirmația în caietele lor pentru seminar sau în
jurnalele lor pentru studiul scripturilor. Încurajați-i să acționeze conform țelurilor
pe care le-au scris și să aibă curajul să urmeze exemplul lui Isus Hristos.

Partea 7 (10 minute)
Invitați un cursant să citească, cu glas tare, 3 Nefi 18:15, 20-21. Rugați membrii
clasei să urmărească în scripturile lor și să caute sfaturile pe care Salvatorul le-a dat
nefiților. Atrageți atenția că acesta este un fragment care conține doctrină. Invitați
cursanții să marcheze acest fragment într-un mod distinct.

• Ce i-a sfătuit Salvatorul pe nefiți să facă?

Subliniați instrucțiunea repetată a Salvatorului din 3 Nefi 18:20-21 de a se ruga „în
numele Meu”.

• De ce credeți că Salvatorul ne poruncește să ne rugăm la Tatăl Ceresc
întotdeauna în Numele Său?

Pentru a ajuta cursanții să înțeleagă unul dintre motivele pentru care ne rugăm în
numele lui Isus Hristos, desenați următoarea imagine pe tablă:
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Desenați o linie verticală pe tablă între desenul care ne reprezintă pe noi și
imaginea care reprezintă prezența Tatălui Ceresc.

• Ce ne separă de Tatăl nostru Ceresc și de puterea și binecuvântările Lui?

După ce cursanții răspund, scrieți în dreptul liniei de pe tablă Căderea și Păcatele
personale. Apoi, expuneți o ilustrație cu Salvatorul deasupra liniei de pe tablă și
scrieți cuvântul Mijlocitor sub ilustrație.

• Ce este un mijlocitor? (Cineva care intervine între oameni sau grupuri de
oameni pentru a rezolva problemele dintre ei și a stabili o înțelegere.)

• În ce fel este Isus Hristos Mijlocitorul nostru înaintea Tatălui Ceresc? (Prin
sacrificiul Său ispășitor, Salvatorul le oferă tuturor oamenilor o cale de a birui
consecințele negative ale Căderii, a se pocăi de păcatele lor, a fi împăcați cu
Tatăl Ceresc și a primi binecuvântările salvării. Acesta este unul dintre motivele
pentru care ne rugăm Tatălui în numele lui Isus Hristos.)

Ilustrați modul în care Salvatorul ne-a oferit o cale să fim împăcați cu Tatăl Ceresc
desenând o săgeată de la desenul care ne reprezintă pe noi la imaginea care
reprezintă prezența Tatălui Ceresc.

• Pe lângă faptul de a ne ruga, ce altceva ni se poruncește să facem în Numele lui
Isus Hristos? (Scrieți, pe tablă, răspunsurile cursanților.)

Scrieți pe tablă următoarea declarație doctrinară: Deoarece Isus Hristos este
Salvatorul și Mijlocitorul nostru înaintea Tatălui, toate rugăciunile,
binecuvântările și rânduielile preoției trebuie spuse, oferite și înfăptuite în
numele Său. Invitați cursanții să marcheze această declarație în secțiunea intitulată
„Isus Hristos” din cadrul subiectului doctrinar 1, „Dumnezeirea”, a manualului lor
Cunoașterea doctrinelor – document fundamental și să o scrie în scripturile lor în
dreptul versetelor 3 Nefi 18:15, 20-21.

Partea 8 (10 minute)
Scrieți pe tablă următoarea declarație doctrinară: Deoarece Isus Hristos este Salvatorul
și Mijlocitorul nostru înaintea Tatălui, toate rugăciunile, binecuvântările și rânduielile
preoției trebuie spuse, oferite și înfăptuite în numele Său. Rugați cursanții să găsească
fragmentul care conține această doctrină (3 Nefi 18:15, 20-21). Invitați primul
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cursant care găsește fragmentul să înceapă să-l citească cu glas tare și pe ceilalți
cursanți să i se alăture citindu-l cu glas tare atunci când îl găsesc.

Explicați că faptul de a folosi numele lui Isus Hristos în rugăciuni, binecuvântări și
rânduieli invocă autoritatea și puterea Sa divină (vezi Avraam 1:18).

Împărțiți cursanții în grupuri de câte doi sau trei. Scrieți următoarele referințe
scripturale pe tablă și desemnați fiecărui grup una sau mai multe dintre referințele:
Faptele apostolilor 2:37-38; Faptele apostolilor 3:2-8; Doctrină și legăminte 84:66-70;
Moise 1:21-22.

Invitați cursanții să citească pasajele din scripturi desemnate în grupurile lor
respective și să caute care au fost unele dintre rezultatele rugăciunii și rânduielilor
preoției înfăptuite în numele lui Isus Hristos. După ce le-ați acordat timp suficient,
invitați câte un membru din fiecare grup să spună ce a aflat grupul său.

Invitați cursanții să se gândească în ce mod au fost binecuvântate viețile lor datorită
rugăciunii, binecuvântărilor și rânduielilor preoției înfăptuite în numele lui Isus
Hristos. Invitați câțiva cursanți să-și împărtășească experiențele membrilor clasei.

Exercițiu de punere în practică (15 minute)
Rugați cursanții să deschidă la secțiunea „Dobândirea cunoașterii spirituale” a
manualului Cunoașterea doctrinelor – document fundamental. Recapitulați cele trei
principii: „Acționăm cu credință”, „Analizăm concepte și întrebări din perspectiva
eternității” și „[Căutăm dobândirea] unei înțelegeri mai mari prin intermediul
surselor desemnate de Divinitate”.

Scrieți următoarele întrebări pe tablă:

Cum a ajutat-o sora ei să acționeze cu credință?

Cum a ajutat-o sora ei să analizeze situația din perspectiva eternității?

Cum a ajutat-o sora ei să caute înțelegere prin intermediul surselor desemnate de
divinitate?

Împărțiți cursanții în echipe de câte doi și dați fiecărei echipe câte o foaie
de prezentare cuprinzând conversația prin mesaje pe telefon dintre două

surori de la sfârșitul acestei experiențe de învățare. Rugați-i să citească scenariul și
să discute despre întrebările de pe tablă.

După ce cursanții s-au consultat între ei în legătură cu răspunsurile, invitați câțiva
dintre ei să explice membrilor clasei răspunsurile. Depuneți-vă mărturia că Tatăl
Ceresc îi iubește pe toți copiii Săi într-un mod perfect și că toți sunt egali în fața Lui.
Invitați cursanții să încerce să-i vadă pe alții așa cum îi vede Tatăl Ceresc.

Cunoașterea doctrinelor – recapitulare
Următoarea activitate îi poate ajuta pe cursanți să recapituleze toate fragmentele
care conțin doctrine pe care le-au învățat în timpul studiului de la seminar al Cărții
lui Mormon.
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Scrieți pe tablă fragmentele scripturale care conțin doctrine din Cartea lui Mormon
pe care le-ați studiat deja. Acordați cursanților 5-7 minute să pregătească un gând
scurt cu privire la scripturi pe care să îl împărtășească membrilor clasei folosind
unul dintre aceste fragmente care conțin doctrină. Rugați-i să facă următoarele
lucruri în timp ce își împărtășesc gândurile cu privire la scripturi:

1. să citească fragmentul care conține doctrină pe care l-au ales;

2. să explice în ce fel fragmentul scriptural predă sau susține o declarație
doctrinară din Cunoașterea doctrinelor – document fundamental;

3. să explice ce înseamnă acea doctrină pentru ei;

4. să împărtășească de ce cred că este important ca tinerii să înțeleagă acea
doctrină;

5. să-și împărtășească crezul sau mărturia despre doctrina respectivă.

În timpul săptămânii care urmează, invitați câțiva cursanți să-și împărtășească
gândurile cu privire la scripturi membrilor clasei ca parte a adunării de devoțiune
sau la începutul sau sfârșitul lecției, după cum vă permite timpul.
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