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INTRODUCERE

Cum se folosește acest manual
Acest manual cuprinde 35 de lecţii referitoare la principiile Evangheliei
și la îndatoririle purtătorilor Preoţiei aaronice și ai Preoţiei lui Melhise-
dec. Conducătorii și învăţătorii trebuie să planifice și să predea lecţiile,
care se concentrează asupra necesităţilor spirituale, afective și temporale
ale membrilor din ramurile și episcopiile lor, așa cum sunt îndemnaţi
de Spirit.

Acest manual trebuie folosit ca manual de instrucţiuni atât pentru
Preoţia lui Melhisedec, cât și pentru Preoţia aaronică în unităţile
Bisericii în care manualele Teachings of Presidents of the Church
(Învăţăturile președinţilor Bisericii) și Preoţia aaronică nu au fost încă
publicate în limbile respective. În aceste unităţi, exemplare ale acestui
manual trebuie să fie puse la dispoziţia tuturor deţinătorilor Preoţiei lui
Melhisedec și tuturor conducătorilor și instructorilor Preoţiei aaronice.
Conducătorii locali trebuie să consulte Information for Priesthood and
Auxiliary Leaders on Curriculum (Informaţii pentru conducătorii preoţiei
și ai organizaţiilor auxiliare privind programa de învăţământ), unde se află
un plan indicând anii în care trebuie folosite partea A și partea B ale
Îndatoririlor și binecuvântărilor preoţiei.

În unităţile Bisericii care dispun de manualele Teachings of Presidents
of the Church (Învăţăturile președinţilor Bisericii) și Preoţia aaronică, acest
manual trebuie să fie folosit (1) ca resursă pentru instruirea Preoţiei
lui Melhisedec în prima și a patra duminică din lună, (2) ca resursă
suplimentară pentru instruirea Preoţiei aaronice și (3) în funcţie de
indicaţii, pentru lecţiile Societăţii de Alinare “Teachings for Our Time”
(“Învăţături pentru timpul nostru”), în a patra duminică din lună.
În aceste unităţi, exemplare ale manualului trebuie puse la dispoziţia
conducătorilor și instructorilor Societăţii de Alinare, ai Preoţiei lui
Melhisedec și ai Preoţiei aaronice. În plus, conducătorii îi pot încuraja
pe deţinătorii Preoţiei lui Melhisedec să cumpere exemplare ale acestui
manual pentru studiul personal și pentru a-și învăţa familia acasă.

Pregătirea pentru a preda

Acest manual vine în sprijinul procesului de predare prin secţiunea
intitulată “Pregătirea învăţătorului”, prin întrebări pe care le-ar putea
pune învăţătorul, prin sugestii pentru implicarea cursanţilor și prin
îndrumări privind modul de folosire a imaginilor și a planșelor. Pe lângă
întrebările referitoare la temă și pe lângă metodele sugerate, învăţătorii
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pot opta pentru alte metode sau abordări ale lecţiilor pe care le consi-
deră eficiente pentru implicarea membrilor clasei și stimularea parti-
cipării și însușirii celor predate. În aproape toate lecţiile se sugerează
folosirea tablei, așa că, dacă este posibil, învăţătorii trebuie să facă
aranjamentele necesare pentru a dispune de tablă și cretă la fiecare
lecţie. Multe dintre mijloacele ajutătoare vizuale sugerate, ca planșele,
pot fi desenate sau scrise pe tablă. Alte propuneri de metode de predare
puteţi găsi în Îndrumarul învăţătorului (34595) și în Teaching, No Greater
Call (36123).

Membrii clasei trebuie încurajaţi să se pregătească pentru discuţiile din
clasă prin studierea în timpul săptămânii a lecţiilor primite ca temă.
De asemenea, trebuie încurajaţi să-și aducă scripturile.

Implicarea membrilor cu infirmităţi

În timpul slujirii Sale ca muritor, Isus a urcat pe muntele de lângă Marea
Galileii.

“Atunci, au venit la El multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muţi,
ciungi și mulţi alţi bolnavi. I-au pus la picioarele Lui și El i-a tămăduit;

așa că noroadele se mirau când au văzut că muţii vorbesc, ciungii se
însănătoșesc, șchiopii umblă și orbii văd; și slăveau pe Dumnezeul lui
Israel.” (Matei 15:30–31)

Salvatorul ne-a dat un exemplu de ceea ce înseamnă să ai compasiune
faţă de cei cu imperfecţiuni. Când i-a vizitat pe nefiţi, după Învierea Sa,
El a spus:

“Iată, din adâncurile inimii sunt plin de îndurare pentru voi.

Aveţi pe vreunii dintre voi care sunt bolnavi? Aduceţi-i aici. Aveţi
voi pe vreunii care sunt infirmi, sau orbi, sau șchiopi, sau mutilaţi,
sau leproși, sau care sunt zbârciţi, sau care sunt surzi, sau care sunt în
suferinţă de orice fel? Aduceţi-i pe ei aici, iar Eu îi voi vindeca pe ei,
căci Eu mă îndur de voi; adâncurile inimii Mele sunt pline de îndurare”
(3 Nefi 17:6–7).

Învăţătorul din Biserică are o poziţie foarte potrivită pentru a arăta
compasiune acelora cu handicap. El trebuie să fie înţelegător și să aibă
dorinţa de a-i antrena pe acești membri în activităţile de învăţare ale
clasei. Următoarele îndrumări îi vor ajuta pe învăţători să predea
eficient membrilor cu nevoi speciale:

• să cunoască nevoile și posibilităţile fiecărui membru al clasei;

• să se consulte cu membrii cu handicap ai clasei înainte de a-i chema
să citească, să spună o rugăciune sau să participe în alt mod la
activităţile clasei. Să pună întrebări ca: “Ce credeţi, puteţi citi în
clasă?” sau “V-ar face plăcere să rostiţi o rugăciune în clasă?”;

Introducere

31111.171-Index-RO 16.11.2004, 16:31 Uhr6



vii

Introducere

• să se consulte cu conducătorii preoţiei, cu părinţii, membrii familiei și,
când este cazul, chiar cu membrii cu handicap pentru a stabili care
sunt nevoile lor speciale;

• să se asigure că fiecare membru al clasei tratează cu respect și
înţelegere pe toţi ceilalţi membri ai clasei;

• să se poarte în mod natural, prietenos și călduros. Să-și aducă aminte
că toţi oamenii au nevoie de dragoste și de înţelegere.

Învăţătorii din Biserică trebuie să nu uite că fiecare membru, indiferent
de starea sa fizică, mintală, emoţională sau socială are potenţialul de
a crește spre exaltare. Învăţătorul are obligaţia de a ajuta pe fiecare
persoană să înveţe tot ce este capabilă să înveţe. Aduceţi-vă aminte de
cuvintele Salvatorului: “Ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din
acești foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut” (Matei 25:40).
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HRISTOS CEL VIU

cum, când celebrăm nașterea lui Isus
Hristos, cu două milenii în urmă, ne oferim

mărturia despre realitatea vieţii Sale fără
de egal și virtutea infinită a marelui Său sacrificiu
ispășitor. Nimeni altcineva nu a avut o influenţă
atât de profundă asupra tuturor celor care au trăit
și vor mai trăi pe pământ.

El a fost Marele Iehova din Vechiul Testament,
Mesia din Noul Testament. Sub îndrumarea
Tatălui Său, El a fost creatorul pământului. “Toate
lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a
fost făcut, n-a fost făcut fără El” (Ioan 1:3). Deși
fără de păcat, El a fost botezat pentru a împlini
tot ce trebuie împlinit. El “umbla din loc în loc,
făcea bine” (Faptele Apostolilor 10:38), deși a fost
dispreţuit pentru aceasta. Evanghelia Sa a fost
un mesaj de pace și bucurie. El i-a îndemnat
pe toţi să urmeze exemplul Său. El a străbătut
drumurile Palestinei, vindecându-i pe cei bolnavi,
făcându-i pe orbi să vadă și înviindu-i pe morţi.
El a propovăduit despre adevărurile eternităţii,
despre realitatea existenţei noastre premuritoare,
despre scopul vieţii noastre pe pământ și despre
potenţialul fiilor și fiicelor lui Dumnezeu în viaţa
viitoare.

El a instituit împărtășania pentru a reaminti
de marele Său sacrificiu ispășitor. El a fost arestat
și acuzat pe baza unor învinuiri false, condamnat
pentru a satisface gloata și trimis la moarte pe
cruce în locul numit Căpăţâna. Și-a dat viaţa
pentru a ispăși pentru păcatele întregii omeniri.
Acesta a fost măreţul Său dar pentru toţi aceia
care vor trăi vreodată pe pământ.

Noi mărturisim solemn că viaţa Sa, care este
punctul central al istoriei umane, nici nu a început
la Betleem, nici nu s-a încheiat pe Căpăţâna. El a
fost Întâiul Născut al Tatălui, Singurul Fiu Născut
în carne, Mântuitorul lumii.

El s-a ridicat din mormânt pentru a deveni
“pârga celor adormiţi” (1 Corinteni 15:20). Ca
Domn Înălţat, El i-a vizitat pe aceia pe care i-a
iubit pe când era în viaţă. De asemenea, El a
propovăduit printre “alte oi” ale Sale (Ioan 10:16)
de pe teritoriul vechii Americi. În lumea modernă,
El și Tatăl Său i-au apărut băiatului Joseph Smith,

începând mult promisa dispensaţie a “plinirii
vremilor” (Efeseni 1:10).

Despre Isus cel Viu, profetul Joseph a scris:
“Ochii Lui erau ca flacăra focului; părul de pe
capul Lui era alb ca zăpada curată; infăţișarea Sa
era mai strălucitoare decât Soarele; și glasul Său
era ca sunetul vuietului unor ape mari, chiar
glasul lui Iehova spunând:

Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, Eu sunt
Acela care trăiește, Eu sunt Acela care a fost ucis;
Eu sunt avocatul vostru pe lângă Tatăl” (D&L
110:3–4).

Profetul a declarat, de asemenea: “Și acum,
după numeroasele mărturii care au fost date
despre El, aceasta este mărturia, ultima dintre
toate, pe care o dăm despre El: Că El trăiește!

Pentru că L-am văzut, chiar la dreapta lui
Dumnezeu; și I-am auzit glasul depunând
mărturie că El este Singurul Fiu Născut al
Tatălui—

Că de El, prin El și din El lumile sunt și au fost
create și locuitorii din ele sunt născuţi fii și fiice
ale lui Dumnezeu” (D&L 76:22–24).

Noi declarăm solemn că preoţia Sa și Biserica
Sa au fost restaurate pe pământ—“zidiţi pe
temelia apostolilor și profeţilor, piatra din capul
unghiului fiind Isus Hristos” (Efeseni 2:20).

Noi mărturisim că El va reveni, într-o zi, pe
pământ. “Atunci se va descoperi slava Domnului
și în clipa aceea orice făptură o va vedea” (Isaia
40:5). El va conduce ca Rege al regilor și va domni
ca Domn al domnilor și orice genunchi se va pleca
și orice limbă va da slavă în faţa Lui. Fiecare
dintre noi va fi dus să stea în faţa Lui pentru a fi
judecat după faptele noastre și dorinţele inimilor
noastre.

Noi depunem mărturie, ca apostoli ai Lui,
rânduiţi așa cum se cuvine—că Isus este Hristosul
cel Viu, Fiul nemuritor al lui Dumnezeu. El este
marele Rege Emanuel, care stă, astăzi, la dreapta
Tatălui Său. El este lumina, viaţa și speranţa lumii.
Calea Sa este drumul care duce la fericire în
această viaţă și la viaţa eternă în lumea viitoare.
Să mulţumim lui Dumnezeu pentru darul fără de
seamăn care este Fiul Său divin.

A
MĂRTURIA APOSTOLILOR

BISERICA LUI ISUS HRISTOS A SFINŢILOR DIN ZILELE DIN URMĂ

1 ianuarie 2000

PRIMA PREȘEDINŢIE  CVORUMUL CELOR DOISPREZECE
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PRIMA PREȘEDINŢIE ȘI CONSILIUL CELOR DOISPREZECE APOSTOLI AI BISERICII
LUI ISUS HRISTOS A SFINŢILOR DIN ZILELE DIN URMĂ

FAMILIA

O DECLARAŢIE OFICIALĂ CĂTRE LUME

N OI, PRIMA PREȘEDINŢIE și Consiliul celor
Doisprezece Apostoli ai Bisericii lui Isus Hristos
a Sfinţilor din Zilele din Urmă, declarăm cu
solemnitate căsătoria dintre un bărbat și o femeie
ca fiind rânduită de Dumnezeu, familia fiind
esenţială pentru planul Creatorului cu privire
la destinul etern al copiilor Lui.

TOATE FIINŢELE UMANE—bărbat și femeie—
sunt făcute după chipul lui Dumnezeu. Fiecare
este în spirit un fiu sau o fiică iubită ai unor
părinţi cerești și, datorită acestui lucru, fiecare are
o natură și un destin divin. Faptul că o persoană
este bărbat sau femeie reprezintă o caracteristică
fundamentală pentru scopul și identitatea indivi-
dului în existenţa premuritoare, muritoare și
eternă.

ÎN EXISTENŢA LOR PREMURITOARE, fiii și
fiicele de spirit L-au cunoscut și L-au venerat pe
Dumnezeu ca Tatăl lor Etern și au acceptat planul
Lui prin care copiii Lui puteau obţine un trup
fizic ca să câștige experienţă pământească pentru
a progresa către perfecţiune și, în final, pentru a
împlini destinul lor divin ca moștenitori ai vieţii
eterne. Planul divin al fericirii face posibil ca
relaţiile de familie să continue și după moarte.
Rânduielile sacre și legămintele ce se fac în
sfintele temple dau posibilitatea fiecărei persoane
să se întoarcă în prezenţa lui Dumnezeu, iar
familiile lor să fie unite pentru eternitate.

PRIMA PORUNCĂ pe care Dumnezeu a dat-o lui
Adam și Evei a fost cu privire la capacitatea lor
de a deveni părinţi, soţ și soţie. Noi declarăm că
porunca lui Dumnezeu către copiii Lui de a se
înmulţi și de a umple pământul este încă valabilă.
Declarăm în continuare că Dumnezeu a poruncit
ca sacrele puteri de procreare să fie întrebuinţate
numai între bărbat și femeie, căsătoriţi legal, ca soţ
și soţie.

DECLARĂM că viaţa muritoare este creată prin
îndrumare divină. Noi afirmăm că viaţa este
sfântă și afirmăm importanţa ei în planul etern
al lui Dumnezeu.

SOŢUL ȘI SOŢIA au o responsabilitate sacră,
aceea de a se iubi și de a se îngriji unul de celălalt
și de copiii lor. “Fiii sunt o moștenire de la Dom-

nul” (Psalmii 127:3). Părinţii au datoria sacră de
a-și crește copiii cu dragoste și dreptate, de a

satisface nevoile lor fizice și spirituale, de a-i
învăţa să se iubească și să se slujească unul pe
altul, să respecte poruncile lui Dumnezeu și să
respecte legile ţării în care sunt cetăţeni, oriunde
ar trăi. Soţii și soţiile—mamele și taţii—vor fi
făcuţi răspunzători în faţa lui Dumnezeu pentru
neîmplinirea acestor responsabilităţi.

FAMILIA este rânduită de Dumnezeu. Căsă-
toria dintre un bărbat și o femeie este esenţială
pentru planul Lui etern. Copiii au dreptul de a
se naște din părinţi căsătoriţi și au dreptul de a
fi crescuţi de un tată și o mamă care-și onorează
jurămintele căsătoriei cu toată fidelitatea.
Fericirea în viaţa de familie poate fi obţinută cel
mai bine atunci când aceasta se bazează pe
învăţăturile Domnului Isus Hristos. Căsătoriile
și familiile reușite se stabilesc și se menţin pe
principiile credinţei, rugăciunii, pocăinţei,
iertării, respectului, dragostei, milei, muncii și
ale activităţilor sănătoase de recreare. Potrivit
planului divin, taţii trebuie să-și conducă
familiile în dragoste și dreptate și ei sunt
răspunzători de asigurarea celor necesare vieţii
și protecţiei familiilor lor. Mamele sunt, în
primul rând, răspunzătoare de îngrijirea co-
piilor. În aceste responsabilităţi sacre, taţii și
mamele sunt obligaţi să se ajute unii pe ceilalţi
ca parteneri egali. Invaliditatea, moartea sau
alte situaţii pot duce la adaptarea rolurilor în
familie. Rudele trebuie să acorde ajutor, atunci
când este nevoie.

NOI AVERTIZĂM pe acele persoane care
încalcă legămintele castităţii, care abuzează de
parteneri sau de copii sau care nu reușesc să-și
îndeplinească responsabilităţile faţă de familie
că vor răspunde, într-o zi, în faţa lui Dumnezeu.
Mai mult, avertizăm că dezintegrarea familiei
va aduce asupra persoanelor, comunităţilor și
naţiunilor nenorocirile prevestite de profeţii din
vechime și de cei moderni.

FACEM APEL la toţi cetăţenii responsabili și la
toţi guvernanţii de pretutindeni să promoveze
acele măsuri menite să menţină și să întărească
familia ca unitate fundamentală a societăţii.
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PREOŢIA
L e c ţ i a  1

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem ce este preoţia și cum
să ne îndeplinim cu credinţă și sârguinţă chemările în preoţie.

Introducere
Rugaţi-i pe membrii clasei să se gândească la momentul în care le-a fost
dată preoţia. Spiritul Domnului a fost, fără îndoială, prezent când au
primit preoţia prin așezarea mâinilor de către cei ce deţineau autorita-
tea. Invitaţi-i pe membrii clasei să-și pună următoarele întrebări în timp
ce meditează la acea experienţă:

1. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu mine în acea zi?

2. Am devenit o altă persoană după ce am primit preoţia?

3. Sunt o altă persoană, astăzi, pentru că deţin preoţia?

4. Am putut să-i slujesc pe alţii prin preoţie?

5. Este Tatăl meu Ceresc mulţumit de felul în care folosesc preoţia?

Preoţia este puterea lui Dumnezeu
„Când [acţionăm] în numele Domnului, ca deţinători ai preoţiei, o facem
în numele și din partea Tatălui nostru Ceresc. Preoţia este puterea cu
care Tatăl nostru Ceresc lucrează prin oameni” (Harold B. Lee, în Confe-
rence Report, aprilie 1973, p. 128 sau Ensign, iulie 1973, p. 98).

Preoţia reprezintă puterea și autoritatea veșnice ale lui Dumnezeu.
Dumnezeu îndeplinește lucrarea Sa prin preoţie. El a creat toate lucruri-
le prin această putere și El conduce pământul și cerul prin ea. Citim în
Perla de mare preţ că preoţia, „care a fost la început, va fi, de asemenea,
la sfârșitul lumii” (Moise 6:7).

Dumnezeu și Isus Hristos dau membrilor bărbaţi demni ai Bisericii
puterea preoţiei pentru ca ei să poată ajuta să se „realizez[e] nemurirea
și viaţa veșnică a omului” (Moise 1:39). Preoţia este autoritatea lui Dum-
nezeu dată oamenilor pentru a acţiona în toate lucrurile pentru salvarea
omenirii.
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Cei care deţin preoţia au autoritatea de a acţiona în numele lui Dumne-
zeu. Vorbind tuturor purtătorilor preoţiei, președintele Joseph Fielding
Smith a spus:

„Noi suntem reprezentanţii Domnului; noi Îl reprezentăm pe El; El ne-a
dat autoritatea care ne împuternicește să facem tot ce este necesar pen-
tru a ne salva și exalta pe noi înșine, precum și pe alţi copii ai Săi din
lume.

Suntem ambasadorii Domnului Isus Hristos. Misiunea noastră este să-L
reprezentăm pe El. Suntem îndrumaţi… să facem ce ar face El dacă ar fi
personal prezent” (în Conference Report, aprilie 1971, p. 47 sau Ensign,
iunie 1971, p. 49).

Puterea preoţiei vine dintr-o viaţă dusă în dreptate
„Noi, toţi cei care deţinem preoţia, avem autoritatea de a acţiona pentru
Domnul, dar eficienţa autorităţii noastre—sau, altfel spus, puterea care
vine prin acea autoritate—depinde de modul în care trăim; depinde de
cât de dreaptă ne este viaţa” (H. Burke Peterson, în Conference Report,
aprilie 1976, p. 50 sau Ensign, mai 1976, p. 33).

În Doctrină și legăminte, Domnul ne explică limpede că trebuie să trăim
drept pentru a avea nu numai autoritatea, ci și puterea preoţiei:

„Iată, sunt mulţi chemaţi, dar puţini sunt aleși. Și de ce nu sunt ei aleși?

Pentru că inimile lor sunt îndreptate așa de mult spre lucrurile acestei
lumi și aspiră la onorurile oamenilor, încât ei nu învaţă această mare
lecţie—

Că drepturile preoţiei sunt legate inseparabil de puterile cerului și că
puterile cerului nu pot fi controlate și folosite decât în acord cu princi-
piile dreptăţii.

Este adevărat că ele ne pot fi conferite; dar când încercăm să ascundem
păcatele noastre, sau să ne satisfacem mândria ori ambiţia inutilă, sau
să exercităm nedrept controlul, sau stăpânirea sau constrângerea asupra
sufletelor copiilor oamenilor, iată, cerurile se retrag; Spiritul Domnului
este întristat; și când este retras, amin preoţiei sau autorităţii acelui om”
(D&L 121:34–37).

• În aceste versete, Domnul ne dezvăluie de ce nu sunt capabili unii
deţinători ai preoţiei să folosească preoţia cu putere. De ce ne împie-
dică aceste lucruri să avem puterea preoţiei?

Sursa puterii preoţiei este Dumnezeu, care lucrează prin Duhul Sfânt.
Pentru ca Duhul Sfânt să ne îndrume în folosirea preoţiei, trebuie să
ţinem poruncile și să trăim demn. Puterea preoţiei vine numai de la
Tatăl nostru Ceresc, prin Duhul Sfânt. Cu puterea preoţiei putem face
lucrarea Domnului; fără această putere, nu putem.

• Prezentaţi ilustraţia 1-a: „Deţinătorii preoţiei slujesc, astăzi, bolnavi-
lor, așa cum făcea Hristos în vechime”.

Lecţia 1
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Lecţia 1

„Dacă trăim demni pentru a o primi, a noastră poate fi puterea dată
nouă de la Tatăl nostru Ceresc, putere care va aduce pace într-un cămin
tulburat. A noastră poate fi puterea care va binecuvânta și va alina pe
copii, care va aduce somnul ochilor înlăcrimaţi, în primele ore ale dimi-
neţii. A noastră poate fi puterea care va aduce fericirea într-o seară de
familie, puterea de a calma frământările unei soţii obosite. A noastră
poate fi puterea care va da îndrumare unui adolescent vulnerabil și
dezorientat. A noastră poate fi puterea de a binecuvânta o fiică înainte
de prima întâlnire sau înainte de căsătoria în templu sau de a binecu-
vânta un fiu înainte de a pleca în misiune sau la colegiu. A noastră poate
fi puterea, tinerii mei fraţi, de a opri gândurile rele ale unui grup de
băieţi antrenaţi într-o conversaţie vulgară. A noastră poate fi puterea
de a vindeca pe bolnavi și a alina pe cei singuri. Aceste sunt câteva
dintre scopurile importante ale preoţiei” (H. Burke Peterson, în Confe-
rence Report, aprilie 1976, p. 50–51 sau Ensign, mai 1976, p. 33).
• Rugaţi pe un deţinător al preoţiei, stabilit dinainte, să împărtășească

experienţe personale care arată puterea preoţiei în viaţa sa.

Dezvoltarea puterii preoţiei
Sunt mai multe lucruri pe care le putem face pentru a dezvolta puterea
preoţiei:

Să dorim acest lucru
În primul rând, trebuie să dorim să dezvoltăm puterea preoţiei. Scriptu-
rile ne învaţă că oamenii primesc de la Domnul potrivit dorinţelor lor
(vezi Alma 29:4; D&L 4:3; 6:8; 7:1–3).

Să trăim drept
Trebuie să ne străduim să ţinem poruncile Tatălui nostru Ceresc. Dacă
trăim drept, putem fi însoţiţi permanent de Duhul Sfânt și El ne va
îndruma să facem lucrurile pe care trebuie să le facem (vezi 2 Nefi 32:5).
Să trăim drept înseamnă și să învăţăm să ne controlăm gândurile, cuvin-
tele și faptele.

Să fim umili
„Cel care într-adevăr se umilește pe el însuși și se pocăiește de păcatele
sale și rabdă până la sfârșit, acela va fi binecuvântat” (Alma 32:15).
Trebuie să dorim să acceptăm și să urmăm sfatul conducătorilor noștri,
să îndeplinim responsabilităţile pe care ni le dau conducătorii preoţiei
și să ascultăm și să urmăm îndemnurile Spiritului. Alte moduri în care
ne putem arăta umilinţa sunt (1) să analizăm corect dorinţele drepte ale
membrilor familiei, chiar dacă ele nu sunt întocmai dorinţele noastre,
(2) să ascultăm—chiar și pe cei mai mici, (3) să punem bunăstarea fami-
liei înaintea confortului personal și (4) să folosim, atunci când vorbim,
un ton care să reflecte întotdeauna dragostea și preocuparea noastră
pentru ceilalţi.
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1-a, Deţinătorii preoţiei slujesc, astăzi, bolnavilor, așa cum făcea Hristos
în vechime. (Hristos tămăduind pe orb, de Carl Bloch. Folosit cu

permisiunea Muzeului Naţional de Istorie de la Frederiksborg, Hillerřd.)
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Să studiem

Trebuie să cercetăm și să medităm asupra scripturilor. Numai studiind
personal scripturile putem cunoaște voinţa lui Dumnezeu și putem trăi
potrivit Evangheliei. De asemenea, este necesar să studiem manualele
preoţiei pentru a cunoaște îndatoririle specifice ce ne revin ca deţinători
ai preoţiei. Președintele George Albert Smith a propovăduit: „Prima
dumneavoastră îndatorire este să învăţaţi ce dorește Domnul și, apoi,
prin puterea și tăria preoţiei Sale sfinte, să vă îndepliniţi cu credinţă și
sârguinţă chemarea… pentru ca oamenii să fie bucuroși să vă urmeze”
(în Conference Report, apr. 1942, p. 14).

Să ne rugăm

Trebuie să-L întrebăm pe Tatăl nostru Ceresc ce ar dori El ca noi să
facem. Trebuie să ne rugăm întotdeauna pentru a primi îndrumare
să folosim corect preoţia. Referitor la puterea rugăciunii, președintele
Gordon B. Hinckley a spus: „Rugăciunea descătușează puterile cerului
în folosul nostru. Rugăciunea este marele dar pe care Tatăl nostru
Etern ni l-a dat și prin care noi ne putem adresa Lui și Îi putem vorbi
în numele Domnului Isus Hristos. Fiţi evlavioși. Nu puteţi reuși singuri.
Nu puteţi da tot ce aveţi mai bun singuri. Aveţi nevoie de ajutorul
Domnului” (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], p. 470).

Să ne iubim semenii

Isus Hristos ne-a învăţat că puterea preoţiei se bazează pe dragoste
și că trebuie să-i iubim pe toţi oamenii (vezi D&L 12:41–42, 45–46).
Dragostea începe din propriul cămin. Trebuie să ne iubim familia și
să ne preocupe bunăstarea ei. Un mod în care ne arătăm dragostea
pentru membrii familiei noastre constă în folosirea preoţiei pentru
a le îndruma și binecuvânta viaţa.

Să folosim preoţia pentru a ne binecuvânta și întări familiile

Când folosim preoţia, suntem exemple pentru ceilalţi deţinători ai
preoţiei, pentru lume și, ceea ce este probabil cel mai important, pentru
familia noastră. Când membrii familiei ne vor vedea folosind preoţia, ei
vor ști că noi suntem slujitori ai Domnului și vor veni la noi atunci când
vor avea nevoie de ajutor. Toate familiile trebuie să trăiască experienţa
binecuvântărilor care vin atunci când taţii și fiii folosesc preoţia în folo-
sul familiilor lor.

Preoţia poate aduce multe schimbări în căminele noastre. Președintele
David O. McKay a spus: „Un cămin devine cu totul altul când un bărbat
deţine și cinstește preoţia” („Priesthood”, Instructor, octombrie 1968,
p. 378).

• În ce moduri aţi fost binecuvântaţi dumneavoastră sau familia dum-
neavoastră datorită preoţiei?

Lecţia 1
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Lecţia 1

Concluzii
„Trebuie să înţelegem cu toţii că, în lume, nu există nimic mai puternic
decât preoţia lui Dumnezeu” (N. Eldon Tanner, în Conference Report,
aprilie 1976, p. 63 sau Ensign, mai 1976, p. 41).

În următoarea relatare, președintele N. Eldon Tanner arată cât este de
important să fii demn să primești preoţia:

„Când eram episcop, aveam șase băieţi, în episcopia mea, de vârste ce
le permiteau să fie rânduiţi vârstnici. Am putut recomanda numai cinci
dintre ei, pentru că unul nu era pregătit. Discutasem despre acest lucru
de mai multe ori și el îmi spusese: ‘Nu sunt demn’. Era foarte stânjenit
din cauza acestui lucru, dar nu se aștepta să primească recomandarea…
Unchiul lui a venit la mine și mi-a spus: ‘Acest băiat trebuie să avanseze
în preoţie împreună cu cei cinci prieteni ai lui’. El m-a rugat să-i dau
recomandarea. A spus: ‘Îl vei face să părăsească Biserica dacă nu-i dai
recomandarea’.

I-am explicat acestui bărbat: ‘Preoţia este cel mai important lucru pe
care îl putem da acestui băiat. Nu putem da preoţia cuiva care nu este
pregătit… Eu și acest băiat ne înţelegem, și el nu este pregătit să fie
rânduit vârstnic’. Și băiatul nu a primit recomandarea.

 Câţiva ani mai târziu, participam la conferinţa generală… și un tânăr
a venit la mine și mi-a spus: ‘Președinte Tanner, nu vă amintiţi de mine?
Eu sunt băiatul căruia nu i-aţi dat recomandarea pentru a fi rânduit
vârstnic’. În timp ce-mi întindea mâna, a spus: ‘Vreau să vă mulţumesc
pentru acest lucru. Acum sunt episcop în California. Dacă mi-aţi fi dat
recomandarea când nu eram demn, poate că n-aș fi ajuns niciodată să
înţeleg ce este preoţia și ce se așteaptă de la un preot și, cu siguranţă,
nu aș fi devenit, niciodată, episcop, așa cum sunt astăzi’” (în Conference
Report, aprilie 1973, p. 122 sau Ensign, iulie 1973, p. 94).

Trebuie să învăţăm cu toţii „că drepturile preoţiei sunt legate insepa-
rabil de puterile cerului și că puterile cerului nu pot fi controlate și
folosite decât în acord cu principiile dreptăţii” (D&L 121:36). Pentru a
primi puterea de la Dumnezeu, trebuie să devenim demni de ea.

Trebuie să ne aducem aminte, întotdeauna, că deţinem autoritatea și
puterea lui Dumnezeu și că Îl reprezentăm pe El. Când folosim preoţia,
trebuie să ne întrebăm: „Ce ar vrea Isus Hristos să fac în această situaţie?
Acţionez eu așa cum ar dori El?”.

Recomandări
Studiaţi cu atenţie instrucţiunile din acest manual al preoţiei și acceptaţi
recomandările care vă sunt făcute în fiecare lecţie. Ducând la îndeplinire
aceste recomandări, veţi dezvolta puterea preoţiei, vă veţi apropia mai
mult de Tatăl nostru Ceresc și veţi fi de mai mult folos altora.
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Scripturi suplimentare
• Doctrină și legăminte 107:1–14 (deosebirile dintre Preoţia lui Melhi-

sedec și Preoţia aaronică)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. studiaţi Principiile Evangheliei, capitolele 13, „Preoţia”, și 14, „Organi-
zarea preoţiei”;

2. studiaţi Doctrină și legăminte 121:34–36;

3. rugaţi un deţinător al preoţiei să împărtășească o experienţă trăită
care dovedește puterea preoţiei;

4. rugaţi pe fiecare membru al clasei să-și aducă, în fiecare săptămână,
scripturile la adunările preoţiei și să fie pregătit să citească și să
marcheze scripturile legate de temă la fiecare lecţie;

5. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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PREOŢIA DE LA
ADAM PÂNĂ LA

RESTAURARE
L e c ţ i a  2

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem că, de-a lungul
istoriei lumii, preoţia i-a fost dată lui Adam și altor bărbaţi drepţi.

Introducere
Adam a fost primul bărbat de pe pământ care a deţinut preoţia. Aceasta
înseamnă că Dumnezeu i-a dat autoritatea să-i îndrume pe membrii
familiei și să îndeplinească rânduielile de care aceștia aveau nevoie
pentru a reveni în prezenţa Sa. El a fost și primul profet care a primit
cheile președinţiei sau autoritatea de a îndruma Biserica lui Dumnezeu
pe pământ. Cu această autoritate, el a dat multor bărbaţi preoţia
și i-a învăţat cum s-o folosească. Toţi profeţii Domnului din fiecare
dispensaţie de după Adam au deţinut aceeași autoritate.

• Prezentaţi ilustraţia 2-a, „Preoţia de-a lungul generaţiilor”. Explicaţi
faptul că planșa este împărţită în șapte perioade de timp numite
dispensaţii. Citiţi definiţia dispensaţiei de la subsolul planșei.
Explicaţi că noi nu știm câte dispensaţii ale Evangheliei au existat,
dar aceste șapte le reprezintă pe unele dintre cele mai importante.
Prezentaţi ilustraţia corespunzătoare atunci când respectiva
dispensaţie este menţionată în lecţie și, dacă timpul permite, citiţi
scripturile indicate pe fiecare ilustraţie.

Dispensaţia lui Adam

• Faceţi referire la ilustraţia 2-a, „Preoţia de-a lungul generaţiilor”.
Indicaţi ilustraţia dispensaţiei lui Adam și citiţi Doctrină și legăminte
107:40–41, așa cum se arată în planșă.

La scurt timp după ce au fost alungaţi din Grădina Edenului, lui Adam
și Evei le-a apărut un înger care i-a învăţat despre Evanghelie (vezi
Moise 5:6–9). De asemenea, a fost organizată Biserica și Adam a fost
botezat în apă în același mod în care am fost noi instruiţi să botezăm
astăzi (vezi Moise 6:64–65). Preoţia i-a fost dată atunci lui Adam, astfel
încât el a putut avea autoritatea de a îndeplini toate rânduielile Evan-
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DISPENSAŢIA LUI ADAM
(D&L 107:40–41)

MILENIUL

DISPENSAŢIA ÎMPLINIRII TIMPULUI
Joseph Smith și alţi profeţi din zilele din urmă

Biserica restaurată (D&L 20:1) Preoţia restaurată (D&L 13; 27:8, 12–13)

1830
d. Hr.

Aprox.
4000 î. Hr.

Dispensaţie: perioadă de timp în care Domnul are, pe pământ, cel puţin un slujitor
autorizat, care deţine preoţia și cheile necesare administrării Evangheliei.

Aprox.
1500 î. Hr.

Aprox.
2000 î. Hr.

Aprox.
3000 î. Hr.

Aprox.
3765 î. Hr.

DISPENSAŢIA MERIDIANULUI TIMPULUI
Isus Hristos și apostolii Săi

(Matei 16:19; Evrei 5:5–10; 3 Nefi 11:19–22; 12:1)

Aprox.
30 d. Hr.

DISPENSAŢIA LUI MOISE
(D&L 84:6)

DISPENSAŢIA LUI AVRAAM
(D&L 84:14; Avraam 1:16, 18)

DISPENSAŢIA LUI NOE
(Moise 8:19–20)

DISPENSAŢIA LUI ENOH
(D&L 107:48, 53)

2-a, Preoţia de-a lungul generaţiilor
„Toţi aceia care primesc preoţia Mă primesc pe Mine, spune Domnul”

(D&L 84:35).

Marea apostazie

Apostazie

Apostazie

Apostazie

Apostazie

Apostazie
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Lecţia 2

gheliei pentru familia sa. Cu această autoritate, el i-a botezat pe membrii
familiei sale și a dat preoţia acelora dintre fiii săi care erau drepţi.

Toţi oamenii au libertatea de a alege sau posibilitatea alegerii. Cu
această libertate de a alege, unii dintre copiii lui Adam au ales să nu
se supună poruncilor. Pentru că tot mai mulţi dintre ei au făcut această
alegere și au respins adevărul ei „au început, de atunci, să fie carnali,
senzuali și diabolici” (Moise 5:12—13). Acest mod de respingere a
adevărului se numește apostazie.

Dispensaţiile lui Enoh și a lui Noe
Adam și cei care au ţinut poruncile au propovăduit acestor oameni
și au încercat să-i facă să se pocăiască. Cei mai mulţi oameni nu s-au
pocăit, dar cei care au făcut-o s-au alăturat profetului Enoh și au fost
numiţi Sion. Scripturile ne spun că „Enoh și întreg poporul lui au mers
cu Dumnezeu… și s-a întâmplat că Sionul n-a mai fost pentru că Dum-
nezeu l-a primit la pieptul Său” (Moise 7:69).

• Arătaţi ilustraţia dispensaţiei lui Enoh de pe planșă și citiţi Doctrină
și legăminte 107:48, 53.

După ce Enoh și oamenii din Sion au fost luaţi de pe pământ, oamenii
nedrepţi au devenit foarte numeroși. Domnul a trimis pe profetul
Noe ca să-i avertizeze și să-i cheme la pocăinţă. Noe a spus oamenilor
nedrepţi că dacă nu se pocăiesc vor fi șterși de pe faţa pământului de un
mare potop. Totuși, membrii familiei lui Noe au fost singurii care l-au
ascultat și au ţinut poruncile. Potopul a venit așa cum avertizase Noe,
iar el și familia sa au fost singurii salvaţi.

• Arătaţi ilustraţia dispensaţiei lui Noe de pe planșă și citiţi Moise
8:19–20.

Preoţia după potop

După potop, Noe a dat preoţia copiilor și nepoţilor săi drepţi. Un bărbat
drept care a trăit după Noe și care a primit preoţia a fost Melhisedec.
Melhisedec a fost atât de drept, încât preoţia a primit numele lui (vezi
D&L 107:2—4, unde se explică faptul că preoţia a fost numită după
Melhisedec și pentru a se evita repetarea de prea multe ori a numelui
Domnului). Melhisedec l-a rânduit pe Avraam la preoţie, iar Avraam
i-a rânduit pe alţii. Astfel Preoţia lui Melhisedec a continuat până în
timpul lui Moise.

• Arătaţi ilustraţia dispensaţiei lui Avraam de pe planșă și citiţi
Doctrină și legăminte 84:14.

Preoţia lui Melhisedec este luată de la Israel

Avraam a dat preoţia fiului său Isaac și Isaac i-a dat-o fiului său Iacov.
Numele lui Iacov a fost schimbat în Israel și, de atunci înainte, urmașii
lui Iacov au fost cunoscuţi sub numele de copii ai lui Israel.
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În vremea lui Moise, după ce acesta a condus pe copiii lui Israel afară
din Egipt, Domnul a oferit copiilor lui Israel plenitudinea Evangheliei
Sale. Cu toate acestea, ei au respins-o, așa încât Domnul le-a luat Preoţia
lui Melhisedec și rânduielile superioare ale Evangheliei. Le-au fost
lăsate numai legile menite să îndrume activităţile fizice sau temporale
ale oamenilor. Aceste legi au fost administrate de Preoţia aaronică
(după numele lui Aaron, fratele lui Moise). Majoritatea acestor legi se
găsesc în cărţile Exodul, Leviticul și Deuteronomul din Vechiul Testa-
ment. Scopul lor nu era de a înlocui plenitudinea Evangheliei, ci erau
date pentru a-i pregăti pe copiii lui Israel să trăiască, mai târziu, potrivit
Evangheliei în plenitudinea sa.

Deși Preoţia lui Melhisedec a fost luată de la Israel ca naţiune, aceasta
nu a fost luată permanent de pe pământ. Între vremea lui Moise și veni-
rea lui Isus Hristos, Preoţia lui Melhisedec a fost deţinută de mai mulţi
profeţi. Câţiva dintre acești profeţi au fost Ilie, Isaia, Ieremia, Lehi,
Daniel și Ezechiel.

• Arătaţi ilustraţia cu dispensaţia lui Moise de pe planșă și citiţi Doc-
trină și legăminte 84:6.

Preoţia în zilele lui Isus

Când a venit pe pământ, Isus a restaurat Evanghelia în plenitudinea ei.
El deţinea cheile sau autoritatea deplină a preoţiei și i-a rânduit pe
apostoli (vezi Matei 10:1–4) și pe Cei Șaptezeci (vezi Luca 10:1). El a
organizat Biserica Sa printre discipolii Săi și, când în cele din urmă El
a părăsit pământul, apostolilor le-a fost dată autoritatea de a rândui pe
alţii la diferitele oficii ale preoţiei (vezi Faptele Apostolilor 14:23). În
acest fel, preoţia a fost transmisă mai departe și a rămas temelia Bisericii
lui Isus Hristos.

• Arătaţi planșa și citiţi Matei 16:19, Evrei 5:5–10 și 3 Nefi 11:19–22; 12:1.

Marea apostazie

O perioadă de timp după ce Isus s-a ridicat la cer, Biserica a continuat
să propovăduiască adevărul și mii de oameni din multe orașe s-au
alătura Bisericii. Totuși, cu timpul, unii dintre cei care s-au alăturat
Bisericii au refuzat să se supună legilor și rânduielilor Evangheliei și 
le-au schimbat pentru a corespunde modului lor de a gândi. Mulţi
membri, inclusiv apostoli și alţi conducători ai preoţiei, au fost perse-
cutaţi și uciși. Pe măsură ce acești oameni erau uciși și alţii renegau
adevărul, Biserica pierdea autoritatea preoţiei. În cele din urmă, preoţia
nu a mai existat în Biserică.

Timp de mai multe secole, pe pământ nu a mai existat plenitudinea
Evangheliei. Bisericile care au fost organizate în timpul apostaziei nu au
avut preoţia. Ca urmare, ele nu au putut primi îndrumare de la Dumne-
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31111.171-RO 16.11.2004, 16:28 Uhr12

Schwarz



13

zeu și nu au putut îndeplini rânduielile salvării. Așa cum a spus Isaia
că se va întâmpla, ele „călcau legile, nu ţineau poruncile și rupeau
legământul cel veșnic” (Isaia 24:5).

Restaurarea preoţiei

Într-o zi, în primăvara anului 1820, un tânăr pe nume Joseph Smith
s-a rugat lui Dumnezeu pentru a afla cărei biserici să se alăture.
Răspunzând la rugăciune sa, Dumnezeu Tatăl și Fiul Său, Isus Hristos,
i s-au arătat. Isus i-a spus să nu se alăture nici uneia dintre biserici: „ei
se apropie de Mine cu buzele lor, dar inimile lor sunt departe de Mine;
ei propovăduiesc ca doctrine poruncile oamenilor, având o formă de
evlavie, dar ei neagă puterea ei” (Joseph Smith—Istorie 1:19).

Prin Joseph Smith, Domnul a readus pe pământ adevărata Sa Biserică
și a restaurat toate principiile necesare și rânduielile Evangheliei Sale.
Domnul a dat lui Joseph Smith preoţia sfântă, care a fost deţinută de
Adam și de alţi bărbaţi drepţi de-a lungul secolelor. Astăzi avem această
preoţie și Domnul a promis că în această dispensaţie, dispensaţia împli-
nirii timpului, preoţia nu va fi luată din nou. Va fi aici când Hristos va
reveni pe pământ.

• Arătaţi ilustraţia dispensaţiei împlinirii timpului de pe planșă și citiţi
Doctrină și legăminte 13; 20:1; 27:8, 12–13.

Concluzii
• Arătaţi ilustraţia 2-b, „Bărbaţilor le este dată preoţia prin așezarea

mâinilor de către cei cărora le-a fost dată autoritatea de către Dumne-
zeu”.

Preoţia pe care o deţin astăzi membrii demni, de sex bărbătesc, ai
Bisericii este aceeași cu preoţia dată lui Adam și altor profeţi de-a
lungul secolelor. Aceasta este puterea și autoritatea lui Dumnezeu,
iar noi suntem reprezentanţii Săi pe pământ. Pentru că noi suntem
reprezentanţii Săi, noi deţinem puterea de a ne ajuta pe noi înșine, pe
familiile noastre și pe alţii să ne întoarcem în prezenţa lui Dumnezeu.
Cu permisiunea episcopului sau a președintelui de ramură, noi putem
boteza, putem da darul Duhului Sfânt și îi putem rândui pe alţii la
preoţie. În aceste moduri, ca și în altele, preoţia poate aduce bucurie
în vieţile noastre și în vieţile altora.

Recomandări
Discutaţi cu familia despre preoţie. Formulaţi moduri în care vă puteţi
ajuta fiii să fie demni pentru a primi preoţia. Străduiţi-vă să fiţi un
exemplu de purtător demn al preoţiei.

La momentul potrivit, și dacă sunteţi autorizaţi să faceţi acest lucru,
botezaţi-vă și confirmaţi-vă copiii și rânduiţi-vă fiii la preoţie.

Lecţia 2
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2-b, Bărbaţilor le este dată preoţia prin așezarea mâinilor de către cei cărora
le-a fost dată autoritatea de către Dumnezeu.
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Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. studiaţi Principiile Evangheliei, capitolul 14, „Organizarea preoţiei”;

2. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

Lecţia 2
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RESTAURAREA
PREOŢIEI

L e c ţ i a  3

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem restaurarea sfintei
preoţii care a fost luată de pe pământ după vremea lui Hristos.

Introducere
Ca purtători ai preoţiei, noi deţinem aceeași autoritate pe care Dumne-
zeu a dat-o slujitorilor Săi în trecut.

• Prezentaţi ilustraţia 3-a, „Hristos a rânduit doisprezece apostoli și le-a
dat cheile preoţiei”.

În continuare sunt prezentate câteva dintre rânduielile pe care le putem
îndeplini ca deţinători ai preoţiei:

1. să botezăm, așa cum a făcut Ioan Botezătorul și cum au făcut nefiţii
(vezi Matei 3:15–17 și 3 Nefi 11:19–26);

2. să binecuvântăm și să distribuim împărtășania, așa cum a făcut Isus
(vezi Luca 22:19–20);

3. să conferim Duhul Sfânt, așa cum a făcut Pavel și cum au făcut nefiţii
(vezi Faptele Apostolilor 19:5–6 și 3 Nefi 18:37);

4. să tămăduim pe bolnavi, așa cum a făcut Petru (vezi Faptele Aposto-
lilor 3:1–8).

Aceste rânduieli ale preoţiei au fost îndeplinite în trecut de către mulţi
deţinători credincioși ai preoţiei. Noi putem îndeplini, astăzi, îndatori-
rile preoţiei pentru că preoţia lui Dumnezeu este, din nou, pe pământ.
Bărbaţilor demni ai Bisericii Sale le este dată aceeași preoţie pe care au
deţinut-o slujitorii Săi în vechime.

Marea apostazie și restaurarea
Așa cum s-a arătat în lecţia 2, apostazia s-a produs după vremea lui
Hristos. Din cauza răutăţii oamenilor, preoţia și majoritatea învăţă-
turilor adevărate ale lui Isus Hristos au fost schimbate ori s-au pierdut.
Mulţi profeţi mari preziseseră că va veni vremea când oamenii aveau
să renege adevărul. Un astfel de profet a fost Isaia. Vorbind despre
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3-a, Hristos a rânduit doisprezece apostoli și le-a dat cheile preoţiei.
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apostazie, el a spus că oamenii „călcau legile, nu ţineau poruncile și
rupeau legământul cel veșnic” (Isaia 24:5). Profeţia lui Isaia s-a împlinit.
Din cauza păcatelor, adevăratul ordin al preoţiei a fost luat de pe
pământ după vremea lui Hristos. Oamenii din Cartea lui Mormon au
fost, o vreme, singurii oameni care s-au bucurat de binecuvântările
preoţiei, dar, în cele din urmă, chiar și ei au renegat adevărul. Din cauza
apostaziei, oamenii de pe pământ nu au mai putut auzi adevărata
Evanghelie și nu au mai putut primi rânduielile salvatoare ale preoţiei.

Tatăl Ceresc dorește ca toţi copiii Săi să revină la El. De aceea, a fost
necesar ca El să restaureze preoţia, precum și rânduielile ei și toate
celelalte adevăruri necesare pentru ca noi să ne întoarcem la El.

Mulţi profeţi așteptau restaurarea. Isaia, de exemplu, a profeţit despre
vremea când Domnul va „lovi iarăși pe poporul acesta cu semne și
minuni din ce în ce mai minunate” (Isaia 29:13–14). Petru a prevestit
și el „vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor” (vezi Faptele Apo-
stolilor 3:19–21). Așezarea din nou înseamnă readucerea sau restaurarea
a ceva ce a fost luat sau pierdut. Preoţia și Evanghelia trebuia să fie
restaurate, altfel omenirea ar fi fost pierdută. Această restaurare a înce-
put în anul 1820, când Dumnezeu Tatăl și Domnul Isus Hristos s-au
arătat lui Joseph Smith.

Joseph Smith și restaurarea preoţiei
Joseph Smith a fost unul dintre copiii spirituali „nobili și mari” ai
Tatălui nostru Ceresc. Ca și Avraam, el a fost ales înainte de a veni pe
pământ pentru a îndeplini o misiune foarte importantă (vezi Avraam
3:22–23). Ca urmare, misiunea lui Joseph Smith a fost prevestită de
mulţi profeţi. Atât Iosif din Egipt, cât și Lehi, profet din Cartea lui Mor-
mon, știau despre Joseph Smith și despre misiunea lui. Lehi a vorbit
fiului său Iosif despre o profeţie făcută de Iosif din Egipt referitoare la
un profet din zilele din urmă care avea să se numească tot Iosif (n.t.:
Joseph în limba engleză).

• Citiţi 2 Nefi 3:6–15.

Joseph Smith a început să caute adevărul la o vârstă foarte fragedă.
Când avea numai 14 ani, s-a dus într-o dumbravă și L-a rugat pe Dum-
nezeu să-i spună cărei biserici să i se alăture. Ca urmare a rugăciunii
sale, Dumnezeu și Isus Hristos i s-au arătat și l-au instruit. Trei ani mai
târziu, în 1823, îngerul Moroni i s-a arătat lui Joseph Smith și i-a spus
despre Cartea lui Mormon. În cele din urmă, Moroni i-a dat lui Joseph
Smith acea cronică sacră a foștilor locuitori ai Americii. Cu ajutorul lui
Dumnezeu, Joseph a putut să traducă cronica. Prin Cartea lui Mormon
și revelaţiile date lui Joseph Smith au fost restaurate multe dintre
adevărurile care fuseseră pierdute în timpul apostaziei.

Dar, restaurarea adevărului despre Dumnezeu și doctrinele Sale, nu
era suficientă. Joseph Smith se născuse când preoţia nu era pe pământ.

Lecţia 3
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Pentru că el nu putea să-și ducă la îndeplinire misiunea fără preoţie, era
necesar ca preoţia să fie restaurată pentru el de către cei care deţineau
cheile sau autoritatea de a-l rândui. În 1838, Joseph Smith a consemnat
următoarele despre modul în care el și Oliver Cowdery au primit
Preoţia aaronică.

• Prezentaţi ilustraţia 3-b, „Preoţia aaronică și Preoţia lui Melhisedec
au fost restaurate pe malul râului Susquehanna”.

„Noi continuam… traducerea, când, în luna următoare (mai 1829),
într-o anumită zi, ne-am dus în pădure pentru a ne ruga și a-L întreba
pe Domnul cu privire la botezul pentru iertarea păcatelor, pe care-l
găsisem menţionat în traducerea plăcilor. În timp ce eram… ocupaţi,
rugându-ne și chemându-L pe Domnul, un mesager din ceruri a coborât
într-un nor de lumină și, așezându-și mâinile sale pe noi, ne-a rânduit
[la Preoţia lui Aaron]…

Mesagerul care ne-a vizitat cu această ocazie și care ne-a conferit această
preoţie a spus că numele său era Ioan, același cu cel care este numit Ioan
Botezătorul în Noul Testament; și că el a acţionat sub îndrumarea lui
Petru, Iacov și Ioan, care deţineau cheile Preoţiei lui Melhisedec, preoţie
care, a spus el, ne va fi conferită și nouă la timpul potrivit… Era în a
cincisprezecea zi din luna mai 1829, când am fost rânduiţi de mâna
acestui mesager și botezaţi” (Joseph Smith—Istorie 1:68–72; vezi, de
asemenea, D&L 13).

Mai târziu, în același an 1829, lui Joseph Smith și Oliver Cowdery li s-a
dat Preoţia lui Melhisedec. Apostolii din vechime ai lui Isus, Petru,
Iacov și Ioan li s-au arătat, și-au așezat mâinile pe capetele lor și i-au
rânduit (vezi D&L 27:12). Astfel Joseph Smith a primit atât Preoţia
aaronică, cât și Preoţia lui Melhisedec. Autoritatea preoţiei fusese
restaurată: aceia care o deţinuseră în timpurile străvechi aduseseră
înapoi pe pământ puterea lui Dumnezeu.

Preoţia aaronică
„Preoţia aaronică este o ‘anexă a preoţiei mai mari sau a Preoţiei lui
Melhisedec’ (D&L 107:14). Aceasta este numită după Aaron, fratele lui
Moise, pentru că a fost conferită lui și seminţiei sale. Fraţii care deţin
Preoţia aaronică au autoritatea de a sluji în rânduieli, ca botezul,
binecuvântarea și împărţirea împărtășaniei (vezi D&L 107:13–14, 20).

Misiunea Preoţiei aaronice este de a-i ajuta pe cei care o deţin—

să devină convertiţi la Evanghelia lui Isus Hristos și să trăiască potri-
vit învăţăturilor ei;

să îndeplinească cu credinţă și sârguinţă chemările preoţiei;

să slujească cu dăruire;

să se pregătească să primească Preoţia lui Melhisedec;
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3-b, Preoţia aaronică și Preoţia lui Melhisedec au fost restaurate
pe malul râului Susquehanna.
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să se pregătească să slujească în misiuni cu timp deplin;

să trăiască demni pentru a primi rânduielile din templu și pentru a fi
soţi și taţi demni.

Când unui bărbat îi este conferită Preoţia aaronică, el este rânduit la
un oficiu în acea preoţie. Aceste oficii sunt: diacon, învăţător și preot.
Fraţii care deţin același oficiu formează un cvorum. Fiecare cvorum este
prezidat de un președinte care îi învaţă pe membri îndatoririle pe care le
au și încurajează înfrăţirea între ei” (Priesthood Leader’s Guidebook [1992],
p. 6–7).

Preoţia aaronică este preoţia pregătitoare. Aceasta pregătește calea
pentru aceia care îndeplinesc binecuvântările Preoţiei lui Melhisedec
și conferă deţinătorilor Preoţiei aaronice experienţa de care au nevoie
pentru a primi Preoţia lui Melhisedec.

• Ce pot face deţinătorii Preoţiei aaronice pentru a se pregăti pentru
primirea Preoţiei lui Melhisedec? Cum îi pot ajuta deţinătorii Preoţiei
lui Melhisedec?

Preoţia lui Melhisedec
Preoţia lui Melhisedec este numită după Melhisedec, care a trăit în zilele
profetului Avraam din Vechiul Testament. Înainte de el, aceasta era
numită Preoţia Sfântă după Ordinul Fiului lui Dumnezeu. Dar pentru
a se evita prea deasa repetare a numelui lui Dumnezeu, Biserica a fost
instruită să numească preoţia după Melhisedec „deoarece Melhisedec a
fost un înalt preot atât de mare” (D&L 107:1–6).

În Doctrină și legăminte se dezvăluie faptul că Preoţia lui Melhisedec
are dreptul de a prezida peste toate oficiile din Biserică. Fraţii care
deţin Preoţia lui Melhisedec au autoritatea necesară pentru a conduce
în Biserică și a supraveghea propovăduirea Evangheliei. Ei au, de ase-
menea, autoritatea de a prezida episcopiile, ramurile, ţărușii și misiuni-
le. Nu există autoritate sau preoţie mai înaltă. În plus, această preoţie
are autoritatea de a îndeplini toate rânduielile spirituale de care avem
nevoie pentru a ne întoarce la Tatăl nostru Ceresc (vezi D&L 107:8–19).

Printre puterile și îndatoririle Preoţiei lui Melhisedec se numără:

conferirea darului Duhului Sfânt;

rânduirea bărbaţilor demni la Preoţia lui Melhisedec;

îndeplinirea muncii în templu pentru cei vii și pentru cei morţi;

slujirea bolnavilor;

participarea la asigurarea bunăstării spirituale și temporale a tuturor
oamenilor.

Oficiile de vârstnic, înalt preot, patriarh, membru al Celor Șaptezeci
și apostol ale Preoţiei lui Melhisedec diferă numai în ceea ce privește
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responsabilităţile specifice. Deţinătorii Preoţiei lui Melhisedec pot înde-
plini toate îndatoririle Preoţiei aaronice. Prin Preoţia lui Melhisedec, noi
ne pregătim pe noi și pe alţii pentru ca, într-o zi, să intrăm în împărăţia
cerului.

• Invitaţi-i pe membrii clasei să discute despre unele dintre
binecuvântările de care se bucură pentru că preoţia a fost restaurată.
Invitaţi-i, de asemenea, să se gândească la modul în care ar putea să
se bucure mai din plin de toate binecuvântările pe care le au la
dispoziţie prin preoţie.

Concluzii
Elder Ezra Taft Benson a spus: „Dumnezeu a vorbit din nou din ceruri.
După secole de întuneric, preoţia și autoritatea de a acţiona în numele
Lui au fost restaurate din nou pentru oameni pe pământ. Plenitudinea
nepieritoarei Evanghelii este aici, cu toate principiile ei salvatoare”
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], p. 113).

Dacă preoţia nu ar fi pe pământ, noi nu am putea face munca lui Dum-
nezeu și adevărata Biserică nu ar putea exista. Ca urmare, nimeni nu ar
putea obţine viaţa veșnică. Viaţa veșnică este numai a acelora care re-
spectă principiile și rânduielile Evangheliei, iar rânduielile Evangheliei
nu pot fi îndeplinite fără preoţie. Pentru că preoţia este puterea lui
Dumnezeu și nu a omului, omul nu poate da el însuși preoţia. Și nici
nu o poate conferi altora dacă el însuși nu a primit-o prin autoritatea
cuvenită (vezi D&L 42:11). Din aceste motive, preoţia a fost restaurată
pentru Joseph Smith de către mesageri cerești. Astăzi, preoţia se
găsește în adevărata Biserică a lui Isus Hristos, care a fost restaurată
pentru a se face munca Domnului în folosul întregii omeniri (vezi
D&L 84:17).

Toţi membrii de parte bărbătească ai Bisericii, care au primit preoţia lui
Dumnezeu, au marea responsabilitate de a se ajuta pe ei înșiși, pe fami-
liile lor și pe oamenii din jurul lor să primească binecuvântările vieţii
veșnice.

Recomandări
Învăţaţi îndatoririle preoţie și ocaziile de a sluji pe care le oferă aceasta.
Puteţi face aceasta citind scripturile, postind și rugându-vă, studiind
manualul de preoţie și primind îndrumare de la conducătorii preoţiei.

Îndepliniţi-vă îndatoririle în preoţie cât mai bine puteţi și căutaţi, întot-
deauna, să vă perfecţionaţi.

Acordaţi sprijin acelora care au autoritate mai mare decât dumnea-
voastră, fiind atenţi să nu vă asumaţi o putere sau o autoritate ce nu
v-a fost dată.
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Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Doctrină și Legăminte 13, 20, 84, 107, 121 și 124 pentru a dobândi
o mai bună înţelegere a preoţiei;

2. studiaţi Principiile Evangheliei, capitolele 14, „Organizarea preoţiei”,
și 17, „Biserica lui Isus Hristos astăzi”;

3. rugaţi pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

Lecţia 3
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CVORUMUL
PREOŢIEI

L e c ţ i a  4

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem modurile în care
cvorumurile preoţiei pot ajuta persoane, familii și Biserica.

Introducere
Începeţi lecţia cu imnul ”Cu toti să înaintăm” (Imnuri, și cântece pentru
copii, p. 10, sau Principiile Evangheliei, 318).

Ca deţinători ai preoţiei, avem libertatea și responsabilitatea de a face
multe lucruri singuri, fără ca respectivii conducători ai Bisericii să ne
spună să le facem (vezi D&L 58:26–29). Ne putem face munca, ne putem
îngriji de membrii familiei, putem fi supuși și putem face multe lucruri
bune pentru noi înșine, pentru familiile noastre și pentru alţii. Totuși,
trebuie să recunoaștem cu toţii că, uneori, avem nevoie de ajutorul
altora. Ne-am putea împotmoli, ne-am putea îmbolnăvi fiind lipsiţi de
puterea de a cere ajutor, am putea avea inima frântă din cauza unui
copil neascultător sau am putea fi descurajaţi din cauza nepăsării celor
din jur. Următoarea povestire ilustrează cât este de important să cerem
ajutorul celorlalţi atunci când avem nevoie:

Într-o zi, un fermier se pregătea să-și strângă fânul în hambar când
a văzut că se apropia o furtună puternică. Dacă nu reușea să-l strângă
înainte de a începe ploaia, fânul avea să fie compromis. Avea nevoie
de ajutor imediat. I-a rugat pe vecinii săi să-l ajute și ei l-au ajutat să
strângă fânul înainte ca ploaia să-l strice. Datorită ajutorului lor, el a
putut să-și salveze recolta.

Când avem probleme personale sau familiale pe care nu le putem
rezolva singuri, nu trebuie să ne fie teamă să cerem ajutor altora.

• Cui am putea cere ajutor în momentele grele?

Definiţia și scopul cvorumurilor preoţiei
Un cvorum al preoţiei este un grup organizat de fraţi care deţin același
oficiu al preoţiei. În unele unităţi ale Bisericii în care numărul celor care
deţin preoţia este mic, toţi deţinătorii preoţiei pot participa la aceeași
adunare de instruire a preoţiei.
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În unităţi ale Bisericii în care numărul celor care deţin preoţia este mai
mare, se organizează cvorumuri ale înalţilor preoţi, ale vârstnicilor,
preoţilor, învăţătorilor și diaconilor. Fiecare cvorum, cu excepţia
cvorumului preoţilor, este prezidat de un președinte și doi consilieri.
Cvorumul preoţilor este prezidat de către episcop, având doi preoţi ca
asistenţi. Președintele de ţăruș și consilierii săi formează președinţia
cvorumului înalţilor preoţi pentru toţi înalţii preoţi din ţăruș.

Tatăl Ceresc a creat cvorumurile preoţilor pentru a-i ajuta pe deţinătorii
preoţiei să se adune pentru a învăţa cum să-și îndeplinească cu credinţă
și sârguinţă îndatoririle preoţiei și pentru a primi alte instrucţiuni ale
Evangheliei. În fiecare duminică, se desfășoară adunări ale cvorumului
menite a-i ajuta pe membrii cvorumului să-și îndeplinească obligaţia
pe care o au de a se ajuta unii pe alţii și de a se instrui reciproc în
privinţa responsabilităţile ce le revin. Scopurile acestor adunări sunt
propovăduirea Evangheliei, însușirea responsabilităţilor preoţiei, con-
ducerea treburilor cvorumului, discutarea nevoilor cvorumului sau ale
episcopiei, împărtășirea mărturiilor și întărirea unităţii.

Scripturile ne spun cum să îndeplinim responsabilităţile și îndatoririle
preoţiei.

• Citiţi Doctrină și legăminte 107:99–100.

Responsabilitatea președinţiilor cvorumurilor sau a conducătorilor
de grupuri este de a ne învăţa îndatoririle preoţiei și de a ne oferi ocazii
să învăţăm în timp ce îndeplinim aceste îndatoriri. După ce ne învăţăm
îndatoririle, responsabilitatea noastră este de a acţiona cu sârguinţă în
oficiul preoţiei pe care l-am primit. Pe măsură ce îndeplinim cu credinţă
și sârguinţă chemările preoţiei, slujind altora și acceptând responsabi-
lităţile încredinţate de președinţiile cvorumurilor, ne sporim capacitatea
de înţelegere și slujire.

• Rugaţi-i pe membri să menţioneze câteva îndatoriri ale preoţiei pe
care le-au învăţat și pe care, apoi, le-au îndeplinit.

Cum funcţionează cvorumurile preoţiei
Cvorumurile preoţiei funcţionează potrivit principiilor care îi ajută
pe membrii cvorumurilor să trăiască mai din plin potrivit Evangheliei
și să se bucure de binecuvântările calităţii de membru al cvorumului
respectiv. Câteva dintre aceste principii sunt dreptatea, unitatea, întraju-
torarea și de prietenia.

Dreptatea

Domnul a spus că „drepturile preoţiei sunt legate inseparabil de pute-
rile cerului și că puterile cerului nu pot fi controlate și folosite decât în
acord cu principiile dreptăţii” (D&L 121:36). Tăria cvorumului nostru
al preoţiei depinde de tăria membrilor săi. Cu cât devenim mai drepţi,
cu atât vom primi mai multă putere și îndrumare de la Domnul.

Lecţia 4
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Unitatea

Pentru a-și îndeplini scopurile, cvorumurile preoţiei trebuie să fie unite.
„Cvorumul trebuie să fie atât de unit încât membrii săi să se poată
ajuta unii pe alţii, nu numai spiritual, ci și financiar și în toate celelalte
moduri. Când vom avea spiritul unităţii în cvorumurile noastre, atunci
vom începe să înţelegem adevăratul scop al organizării preoţiei
în Biserică” (David O. McKay, „The Fundamental Basis for Home
Teaching” Improvement Era, iulie 1963, p. 615).

Întrajutorarea

Unul dintre cele mai importante scopuri ale cvorumului preoţiei
este de a încuraja pe membrii cvorumului să se slujească unii pe alţii.
„[Domnul] ‘poruncește’ tuturor cvorumurilor preoţiei să-și organizeze
și să-și pregătească forţele și, sub îndrumarea spiritului și a puterii
preoţiei, să aibă grijă ca fiecare persoană, care are necazuri, să fie ajutată
de către cvorumul respectiv pentru a deveni o persoană care se bazează
pe forţele proprii” (Harold B. Lee, „The place of the Priesthood Quorum
in the Church Security Program”, Improvement Era, octombrie 1937, p. 634).

Președintele J. Reuben Clark, jr., a dat mai multe exemple de moduri
în care ne putem ajuta unii pe alţii. El a spus: „Ajutorul [acordat de
cvorum] poate luat forma ajutorării fratelui nevoiaș în rezolvarea
necesităţii și problemei imediate – să construiască o casă, să pornească
o mică afacere sau, dacă este artizan, să obţină o trusă de instrumente
iar, dacă este agricultor, să obţină seminţe, să semene sau să strângă
recolta, să achite credite urgente pe care le are sau să i se ofere adăpost,
hrană, asistenţă medicală sau școlarizare pentru copii, sau să i se acorde
sprijin în orice alt mod posibil” („Church Welfare Plan” [discuţie pur-
tată înainte de First Citizens’ Conference on Government Management
de la Estes Park, Colorado, 20 iunie 1939], p. 20).

Prietenia

La începuturile Bisericii, bărbaţii dedicau cvorumurilor lor „întreaga
lor credinţă neclintită… Noi nu vom cunoaște niciodată întreaga tărie și
frumuseţe a prieteniilor legate în acele [cvorumuri] ale preoţiei. Bărbaţii
se îngrijeau de familiile fraţilor lor atunci când aceștia plecau în mi-
siune. Lipsurile și necazurile erau împărtășite și devotamentul prindea
formă… Bărbaţii își dădeau chiar viaţa unii pentru alţii…

Este adevărat că noi nu suntem expuși fizic acelorași pericole de altă-
dată, dar suntem înconjuraţi de nenumărate alte ameninţări care, mă
tem, sunt uneori mai rele prin consecinţele lor decât cele cu care s-au
confruntat străbunii noștri. Avem nevoie de prieteni pentru a face faţă
acestor situaţii? Da, avem!” (Stephen L. Richards, „The Priesthood
Qvorum: A Three-Fold Definition”, Improvement Era, mai 1939, p. 294).
Trebuie să constituie un izvor de alinare pentru noi să știm că, dacă
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vom avea vreodată nevoie de întărire în Evanghelie, toţi fraţii credincioși
din cvorumul nostru se vor uni pentru a ne avertiza, pentru a ne întări
spiritual și pentru a ne ajuta să găsim calea înapoi, spre a redeveni
membri activi. Elder Boyd K. Packer a spus: „Bărbatul care devine
inactiv nu-și pierde calitatea de membru al cvorumului. Este posibil
ca el să-și piardă interesul faţă de cvorum, dar cvorumul nu trebuie
să-și piardă niciodată interesul faţă de el. Cvorumul răspunde perma-
nent și neîntrerupt de fiecare dintre membrii săi. A ignora un membru
inactiv, a pierde interesul faţă de el și legătura cu el înseamnă [a-i
retrage] drepturile de deţinător al preoţiei” (A Royal Priesthood [ghid
pentru studiul personal al Preoţiei lui Melhisedec, 1975], p. 134).
Biserica are nevoie „de fiecare membru, pentru ca totul să fie edificat
împreună, ca sistemul să fie menţinut perfects (D&L 84:110). Cvorumuri-
le preoţiei sunt o parte vitală a structurii Bisericii. Cvorumul preoţiei își
îndeplinește responsabilităţile pe baza examinării situaţiei fiecărui mem-
bru al cvorumului. Elder Packer a spus: „Dacă cvorumul preoţiei
funcţionează corespunzător, un bărbat [sau un băiat] susţinut de fraţii
din cvorumul său aproape că nu poate da greș în nici o etapă a
responsabilităţii din viaţa lui” (A Royal Priesthood [1975], p. 134).
Cvorumul funcţionează cum trebuie când fiecare membru al cvorumului
își îndeplinește însărcinarea sa. Când slujesc ca învăţători de acasă, de
exemplu, deţinătorii preoţiei fac legătura între președintele cvorumului
și fiecare familie din cvorum. Pe măsură ce sunt identificate problemele
și sunt raportate necesităţile de către învăţătorii de acasă, cvorumul
poarte porni la soluţionarea acestora. Dispunând de aceste informaţii,
cvorumul, sub îndrumarea președinţiei cvorumului preoţiei, îi poate
ajuta pe membrii cvorumului care au nevoie de ajutor. După familie,
cvorumul este prima sursă de ajutor pentru cei nevoiași.
• Care sunt modurile specifice prin care membrii cvorumului preoţiei

pot sluji unii altora?
• Rugaţi-i pe membri să citească și să marcheze Doctrină și legăminte

108:7. Ce ne spune această scriptură că putem face pentru a ne întări
unii pe alţii? (Scrieţi răspunsurile pe tablă.)

Să ne îndeplinim însărcinarea ca membri ai cvorumului preoţiei
Unul dintre scopurile cvorumului preoţiei este de a ajuta pe fiecare
purtător al preoţiei să înveţe cum să folosească preoţia și cum să vină în
ajutorul membrilor cvorumului său în momentele grele. Acest scop este
cel mai bine îndeplinit dacă fiecare membru este dornic să ofere ajutor
și dacă sunt identificate necesităţile specifice ale membrilor cvorumului.
Din acest motiv, trebuie să-i informăm permanent pe conducătorii cvo-
rumului nostru asupra necesităţilor pe care le constatăm și să solicităm
noi înșine ajutor atunci când avem nevoie. Membrii cvorumului nu îi pot
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ajuta pe alţii dacă nu le cunosc nevoile. Fiecare deţinător al preoţiei
trebuie să încerce să-și soluţioneze problemele, dar apar și momente în
care avem nevoie de ajutorul cvorumului. Nu trebuie să ne fie rușine
să cerem ajutor, pentru că astfel vom da altora prilejul să slujească.

Următoarea relatare arată cum un cvorum a venit în sprijinul unuia
dintre membrii săi.

„În toamna anului 1918, acel teribil an culminant al primului război
mondial, an în care peste 14 milioane de oameni au murit de acea groa-
znică boală cunoscută sub numele de ‘ciuma neagră’ sau gripa spani-
olă… iarna a venit devreme… și o mare parte din sfecla de zahăr a
îngheţat în pământ. Tatăl și fratele meu, Francis, încercau cu disperare
să scoată cu plugul din pământ câte o încărcătură de sfeclă pe zi, să-i
taie vârfurile, să arunce sfeclele, una câte una, în căruţa mare, roșie, și,
apoi, să ducă încărcătura la fabrica de zahăr. Munca progresa încet și
era obositoare din cauza gerului și lipsei de mână de lucru, pentru că eu
și fratele meu Floyd eram în armată…

Într-o seară din perioada în care ei strângeau în acest fel singura recoltă
aducătoare de venit, pe când erau la cină, a telefonat cel mai mare frate
al nostru, George Albert… dându-ne vestea tragică că Kenneth, fiul în
vârstă de nouă ani al fratelui nostru Charles… fusese lovit de groaznica
‘gripă’ și, după numai câteva ore de suferinţă violentă, murise în braţele
tatălui său; tata era rugat să meargă la Ogden, să-l aducă pe băiat acasă
și să-l înmormânteze în mormântul familiei din Cimitirul Lehi.

Tata… a pornit spre Five Points din Ogden pentru a-și aduce acasă
nepoţelul, pentru a fi înmormântat. Când a ajuns acolo, l-a găsit pe
Charles prăbușit asupra trupului rece al celui drag… arzând de febră.

‘Du-l pe băiatul meu acasă’, a murmurat tânărul tată, bolnav și el,
‘îngroapă-l în mormântul familiei și vino după mine mâine.’

Tata l-a adus pe Kenneth acasă, a făcut un sicriu în atelierul său de
dulgherie, iar mama și surorile mele… au pus o pernă și o pânză albă în
el; apoi, tata, cu Franz și doi vecini cumsecade au mers să sape groapa.
Mureau atât de mulţi, încât cei din familie trebuia să sape gropile.
Tot ce se permitea era o scurtă slujbă lângă mormânt.

De abia se întorseseră de la cimitir, când telefonul a sunat din nou și
George Albert (Bert) ne-a dat o altă veste îngrozitoare: Charlie murise
și două dintre frumoasele lui fetiţe—Vesta, de șapte ani, și Elaine, de
5 ani—erau într-o stare critică, iar doi dintre cei foarte mici—Raeldon,
de patru ani, și Pauline, de trei—fuseseră loviţi de boală.

Bunii noștri veri… au reușit să facă rost de un coșciug pentru Charlie
și l-au trimis acasă cu vagonul de bagaje. Tata și tânărul Franz au adus
trupul de la gară…

Lecţia 4
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În ziua următoare, vajnicul și neînvinsul meu tată a fost chemat la încă
una dintre misiunile sale îngrozitoare—de data aceasta pentru a o aduce
acasă pe Vesta cea zâmbitoare, cu păr negru și ochi mari și albaștri.

Când a ajuns acolo, a găsit-o pe Juliett, mama înnebunită de durere,
îngenuncheată lângă pătuţul drăgălașei Elaine, îngerașul cu ochii
albaștri și părul cârlionţat. Juliett plângea epuizată și se ruga…

Înainte ca tata să ajungă acasă cu Vesta, vestea rea a venit din nou.
Elaine se dusese după tatăl ei, fratele ei, Kenneth, și sora ei, Vesta. Așa
că tata a făcut încă o călătorie sfâșietoare pentru a aduce acasă și a îngro-
pa, într-o singură săptămână, un al patrulea membru al familiei sale.

Telefonul nu a mai sunat în seara zilei în care au îngropat-o pe Elaine
și nici în dimineaţa următoare nu au mai sosit vești triste…

După micul dejun, tata i-a spus lui Franz: ‘Fiule, ar fi bine să mergem
pe câmp, să vedem dacă mai putem scoate o încărcătură de sfeclă din
pământ, înainte de a îngheţa mai tare. Ridică-te și hai să mergem’.

Francis a scos la drum atelajul de patru cai și tata a sărit în căruţă.
Pe drum, au trecut pe lângă căruţe după căruţe încărcate cu sfeclă
și mânate de ţăranii din vecinătate, care se îndreptau spre fabrică.
Fiecare căruţaș îl saluta, zicând: ‘Bună, unchiule George’, ‘Îmi pare
rău, George’, ‘Grea pierdere, George’, ‘Ai mulţi prieteni, George’.

În ultima căruţă se afla… Jasper Rolfe. El a făcut un semn de salut și
a strigat: ‘Am strâns tot, unchiule George’.

Tata s-a întors către Francis și a spus: ‘Ar fi fost bine să fie recolta
noastră’.

Când au ajuns la poarta fermei, Francis a sărit din căruţa cea mare
pentru sfeclă, a deschis poarta și ei au intrat pe câmp. A tras de hăţuri,
 a oprit caii, a făcut o mică pauză, și-a plimbat privirea de-a lungul
câmpului, de la stânga la dreapta, înainte și înapoi—și ce să vezi, nu
mai era nici o singură rădăcină de sfeclă de zahăr pe întregul câmp.
Atunci a înţeles ce a vrut Jasper Rolfe să spună când a strigat: ‘Am
strâns tot, unchiule George!’.

Tata a coborât din căruţă, a luat un pumn din pământul brun și gras
pe care îl iubea atât de mult iar, apoi, a luat o sfeclă în mâna stângă, de
la care îi lipsea degetul mare, și a privit o clipă la aceste simboluri ale
muncii lui, de parcă nu-și putea crede ochilor.

Apoi, s-a așezat pe o grămadă de sfecle—acest bărbat care, în numai
șase zile, își adusese acasă pentru a fi îngropaţi patru dintre cei dragi;
făcuse sicrie, săpase gropi și ajutase chiar și cu haine de înmormân-
tare—acest bărbat uimitor care nu dăduse greș niciodată, nu se temuse,
nu ezitase de-a lungul acestei chinuitoare suferinţe—s-a așezat pe o
grămadă de sfecle și a plâns ca un copil.

Lecţia 4
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Apoi s-a ridicat, și-a șters ochii cu batista lui mare și roșie, a privit cerul
și a spus: ‘Mulţumesc, Tată, pentru vârstnicii din episcopia mea’” (Les
Goates, citat de Vaughn J. Featherstone, în Conference Report, aprilie
1973, p. 46–48 sau Ensign, iulie 1973, p. 36–37).

Concluzii

Toate cvorumurile din Biserică sunt organizate pentru a îndeplini
scopurile Domnului. Ca purtători ai preoţiei, noi trebuie să îndeplinim
responsabilităţile ce ne sunt date.

Președintele Joseph Fielding Smith nota: „Niciodată până acum, în
istoria Bisericii, nu a fost mai necesar decât astăzi să se îndeplinească
responsabilitatea ce a fost dată preoţiei. Niciodată până acum, nu am
avut o îndatorire mai mare de a-L sluji pe Domnul, de a ţine poruncile
Sale și de a îndeplini cu credinţă și sârguinţă chemările care ne-au fost
încredinţate” (Doctrines of Salvation, compilat de Bruce R. McConkie,
3 volume [1954–1956], 3:117).

Recomandări
Îndepliniţi însărcinările preoţiei pe care le-aţi primit.

Aflaţi nevoile altor membri ai cvorumului.

Căutaţi ajutorul cvorumului preoţiei atunci când aveţi nevoie.

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Doctrină și legăminte 107:21–26, 58–66, 85–100;

2. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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ÎNDATORIRILE
DIACONULUI

L e c ţ i a  5

Scopul acestei lecţii este de a ajuta la înţelegerea îndatoririlor diaconilor.

Introducere
Un episcop prezidenţial al Bisericii a dat următorul sfat diaconilor
Bisericii:

„Toţi bărbaţii sunt copii ai lui Dumnezeu, dar dumneavoastră aveţi
ceva în plus faţă de ceilalţi. Aveţi autoritatea de a acţiona în numele
Său. Aceasta vă deosebește de restul lumii. Aceasta nu vă face, în mod
automat, mai buni decât ceilalţi, dar vă dă responsabilitatea de a duce
o viaţă mai bună decât ceilalţi.

Pentru că știţi că sunteţi copii ai lui Dumnezeu și pentru că deţineţi
preoţia Sa, se așteaptă mai mult de la dumneavoastră decât de la aceia
care nu au această mare binecuvântare” (Victor L. Brown, în Conference
Report, aprilie 1972, p. 101 sau Ensign, iulie 1972, p. 90).

Îndatoririle diaconului
În calitate de diaconi, noi suntem angajaţi în lucrarea Domnului (vezi
D&L 64:29). Lucrarea Domnului este lucrarea noastră. Când îndeplinim
îndatoririle preoţiei ce ne revin, noi Îl cinstim pe Salvator. Unul dintre
cele mai bune moduri în care ne putem arăta dragostea pentru Salvator
este să ne îndeplinim îndatoririle ce ne revin ca diaconi. Printre aceste
îndatoriri se numără și următoarele:

• Prezentaţi un afiș cuprinzând următoarea listă sau scrieţi informaţiile
pe tablă.

Îndatoriri ale unui diacon

1. Distribuiţi împărtășania.

2. Vegheaţi asupra Bisericii.

3. Avertizaţi, explicaţi, povăţuiţi, propovăduiţi și invitaţi pe toată
lumea să vină la Hristos.

4. Ajutaţi-l pe episcop la îndeplinirea treburilor temporale.

5. Înfrăţiţi-vă cu membrii cvorumului și alţi tineri băieţi.
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5-a, Distribuirea împărtășaniei este o responsabilitate sacră.
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Distribuiţi împărtășania
Una dintre cele mai sacre îndatoriri pe care le avem ca diaconi este de
a distribui împărtășania. Când facem acest lucru, ar trebui să simţim
Spiritul Domnului și importanţa rânduielilor. Ar trebui să fim demni
de a da sfinţilor împărtășania, în calitate de reprezentanţi ai Domnului.
Ar trebui să acţionăm și să ne îmbrăcăm așa cum ar vrea El.

O autoritate generală povestește următoarele despre slujirea sa ca
diacon: „Îmi aduc aminte că eu consideram o onoare participarea la o
slujire atât de sacră ca [împărtășania]. Îmi aduc aminte atât de bine că
părinţii mei mă învăţau că mâinile și inima trebuie să-mi fie curate și
pure, astfel încât să fiu demn să particip la această rânduială” (Victor L.
Brown, în Conference Report, aprilie 1972, p. 101 sau Ensign, iulie 1972,
p. 89–90).

Când distribuim împărtășania în mod corespunzător, îndeplinim o
 altă îndatorire a diaconului. Această îndatorire este de a ne edifica sau
întări unul pe altul (vezi D&L 107:85). Văzând devotamentul pe care
îl manifestăm faţă de această îndatorire, membrii vor fi edificaţi și vor
avea o dorinţă mai mare de a-și îndeplini îndatoririle ce le revin.

• Prezentaţi ilustraţia 5-a, „Distribuirea împărtășaniei este o responsa-
bilitate sacră”.

Vegheaţi asupra Bisericii și avertizaţi, explicaţi, povăţuiţi și
propovăduiţi
Unul dintre modurile în care putem veghea asupra Bisericii este să-i
ajutăm pe membrii să ţină poruncile.

• Cum îi putem ajuta pe membri să ţină poruncile? (Le putem
propovădui Evanghelia prin vorbă și prin faptă.)

• Rugaţi-i pe membrii clasei să citească Doctrină și legăminte 20:58–59.
Care sunt modurile în care putem avertiza, propovădui și invita pe
toată lumea să vină la Hristos?

Când avertizăm, invităm și propovăduim altora, putem contribui la
satisfacerea necesităţilor spirituale ale membrilor Bisericii. Un mod în
care putem face acest lucru este să vorbim la adunările Bisericii. Când
ne pregătim, rugându-ne, cuvântările, Duhul Sfânt va da mărturie
membrilor despre adevărul cuvintelor noastre. Alte moduri în care
putem îndeplini aceste îndatoriri sunt anunţarea membrilor despre
datele adunărilor, împărtășirea Evangheliei și depunerea mărturiei.

Ajutaţi-l pe episcop la îndeplinirea treburilor temporale
Diaconii îl ajută pe episcop să se îngrijească de necesităţile temporale
ale Bisericii. Aceasta ar putea include strângerea darului de post, contri-
buirea la îngrijirea celor nevoiași, participarea la îngrijirea capelei și a
dependinţelor.
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Următoarea povestire despre strângerea darului de post arată cum
a învăţat un tânăr diacon importanţa acestei responsabilităţi. Această
experienţă a avut loc cu mulţi ani în urmă, când membrii dădeau ca dar
de post alimente, îmbrăcăminte și combustibil, pentru a fi distribuite
celor nevoiași.

„În calitate de diacon, am primit misiunea de a aduna ‘darurile de post’
în cartierul nostru. Supraveghetor era fratele Peter Reid, un bărbat
bărbos, trecut de vârsta mijlocie, iar responsabilitatea sa era de a se
îngriji ca darul de post să fie strâns și distribuit nevoiașilor…

Trebuia să vizitez fiecare casă din cartier… și să le dau prilejul de a da
ceva în beneficiul celor săraci. O familie a dat o bucată mare de cărbune,
o alta niște lemne, o alta un căuș de făină, un borcan de fructe, o ceașcă
de zahăr, o bucată de slănină și așa mai departe…

Într-o anumită sâmbătă, echipa noastră de fotbal planificase un joc și
eu așteptam cu nerăbdare să joc. Știam că era de datoria mea să strâng
‘darurile de post’ și că ar fi fost o greșeală să n-o fac, dar voiam mai
mult decât orice altceva să joc în acel meci. Am ales plăcerea, nu datoria,
și am jucat fotbal…

A doua zi, dimineaţa devreme, fratele Reid a bătut la ușa din spate a
casei noastre și a întrebat de mine. Eu mă simţeam foarte vinovat—aș
fi vrut să fug și să mă ascund undeva—dar m-am înfăţișat înaintea lui,
ţinând capul plecat. El a spus: ‘Willard, ai puţin timp să facem o
plimbare?’

Era o zi rece, de toamnă.

Am mers cu el, întâi la un grup de case mici, unde trăiau mulţi oameni
săraci, la intersecţia străzilor First North și Third West. El a bătut încet
la una dintre uși și la ușă a apărut o doamnă slăbuţă, sărmană.

Ea a spus: ‘Frate Reid, ieri nu ne-am primit alimentele și nu avem nimic
de mâncare în casă’.

Fratele Reid a spus: ‘Îmi pare rău, soră, dar sunt sigur că vom avea ceva
pentru dumneavoastră înainte de sfârșitul zilei’.

Am mers la o altă ușă, lângă capătul curţii. Ca răspuns la bătaia noastră
în ușă, un glas ne-a strigat să intrăm.

Am intrat și am găsit în pat pe un bărbat în vârstă și pe soţia lui. El a
spus: ‘Frate Reid, am rămas fără cărbuni și trebuie să stăm în pat ca să
nu îngheţăm’.

Într-o altă parte a curţii, am fost salutaţi de o mămică cu copilașii ei
strânși la un loc. Cel mai mic plângea și ceilalţi aveau feţele brăzdate
de urme de lacrimi.

Era prea mult!…

Lecţia 5
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5-b, Una dintre îndatoririle diaconilor este să strângă darul de post.
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Eram pe cale să plâng—copleșit de teribila mea neglijare a îndatoririi…
Oamenii aceia și-au primit hrana și cărbunii cu mult înainte de sfârșitul
după-amiezii—iar eu am învăţat o lecţie foarte valoroasă” (Willard R.
Smith, citat în „Program Outline for Teaching Observance of the Law of
the Fast” [1965], p. 19–20).

Adunarea darului de post este doar un mod de a ajuta la îndeplinirea
necesităţilor temporale ale Bisericii și ale membrilor ei. Un altul ar putea
fi să ajutăm o văduvă să-și cultive grădina, s-o ude și să culeagă buruie-
nile. În perioada recoltatului, o putem ajuta să adune și să depoziteze
produsele. Făcând aceste lucruri, o ajutăm să-și satisfacă necesităţile
temporale.

• Prezentaţi ilustraţiile 5-b, „Una dintre îndatoririle diaconilor este să
strângă darul de post”, și 5-c, „Participarea în cadrul cvorumului la
un proiect de bunăstare reprezintă un mod în care diaconii pot veg-
hea asupra Bisericii”.

Înfrăţiţi-vă cu membrii cvorumului și cu alţi tineri băieţi

Ne putem îndeplini această îndatorire încurajându-ne unii pe alţii
să participăm la adunările și la activităţile cvorumului. De asemenea,
trebuie să ne preocupe bunăstarea spirituală și temporală a membrilor
cvorumului și să facem tot ce putem pentru a-i sprijini.

• Invitaţi-i pe membrii clasei să se gândească la următoarea întrebare,
fără a răspunde cu glas tare: Pe care dintre tinerii băieţi i-aș putea
ajuta să se înfrăţească și să se întărească?

Cum își învaţă diaconii îndatoririle
Ne putem învăţa îndatoririle de diaconi în multe moduri și locuri.
Un mod în care le putem învăţa este studiul individual al scripturilor
și rugăciune personală. Pentru a face aceasta, trebuie să găsim timpul
și locul în care să fim singuri pentru a ne studia îndatoririle, așa cum
sunt explicate acestea în scripturi, și pentru a ne ruga să fim ajutaţi să
le înţelegem.

Ne putem învăţa îndatoririle și acasă, de la părinţi sau fraţii mai mari.
Aceste îndatoriri pot fi învăţate în timpul serilor de familie. Acestea
sunt, de asemenea, predate de către președintele cvorumului diaconilor
duminica, la adunările preoţiei. Domnul a poruncit președintelui cvoru-
mului diaconilor să prezideze diaconii din cvorumul său și să-i înveţe
îndatoririle pe care le au (vezi D&L 107:85). Președintele cvorumului
diaconilor ne poate ajuta să ne înţelegem îndatoririle și modul în care
trebuie să acţionăm în oficiul de diacon. El învaţă aceste îndatoriri de
la un sfătuitor al preoţiei sau de la un membru al episcopatului sau al
președinţiei de ramură.

Lecţia 5
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5-c, Participarea în cadrul cvorumului la un proiect de bunăstare reprezintă un mod în
care diaconii pot veghea asupra Bisericii
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Unul dintre cele mai bune moduri de a ne învăţa îndatoririle este înde-
plinirea lor. Când ne îndeplinim îndatoririle, le înţelegem mai bine
și facem pe plac Domnului. Și când Domnului îi place ce facem, El ne
revelează multe lucruri prin Duhul Sfânt. Ca diaconi, noi trebuie să
trăim întotdeauna demni de a avea Duhul Sfânt cu noi.

Cum îi ajută cvorumul diaconilor pe diaconi
Membrii cvorumului se pot ajuta unii pe alţii în multe moduri. În tim-
pul adunărilor cvorumului, ne putem înfrăţi. De asemenea, ne putem
ajuta unii pe alţii să învăţăm îndatoririle și să planificăm activităţi care
să ne ajute să îndeplinim aceste îndatoriri. Printre îndatoririle noastre
se numără ajutorul acordat membrilor pentru a-și satisface necesităţile
temporale, pregătirea pentru slujirea ca misionari, întocmirea istoriei
familiei și realizarea botezului pentru morţi, activarea tinerilor băieţi
care au vârsta pentru a fi integraţi în cvorum și învăţarea Evangheliei.
Cvorumul ne oferă prilejul de a lucra împreună la îndeplinirea acestor
îndatoriri. Și, îndeplinindu-ne îndatoririle, noi contribuim la clădirea
împărăţiei lui Dumnezeu.

Prin slujirea în cvorum, putem trăi experienţa creșterii personale în
Evanghelie. Studiind Evanghelia și îndeplinindu-ne responsabilităţile,
dobândim cunoaștere și, slujind ca oficianţi în cvorum, ne perfecţionăm
calităţile de conducător.

• Rugaţi-i pe membrii clasei să citească Doctrină și legăminte
107:60–62, 85. Cine prezidează un cvorum al diaconilor? Care sunt
îndatoririle acestuia?

Cei care au autoritate asupra noastră îl aleg pe președintele cvorumului
și îl cheamă să slujească. Apoi, președintele alege doi consilieri, care
trebuie să fie aprobaţi și chemaţi de cei cu autoritate. Sfătuitorul cvoru-
mului
îi pregătește pe oficianţi în îndatoririle pe care le au. De asemenea,
el predă lecţii despre Evanghelie la adunările cvorumului. Oficianţii
cvorumului îi instruiesc pe membrii cvorumului asupra îndatoririlor
preoţiei ce le revin. În aceste moduri, ca și în altele similare, membrii
cvorumului învaţă cum să vegheze asupra Bisericii.

Cvorumul diaconilor reprezintă, de asemenea, un loc în care putem
beneficia de înfrăţire și ajutor. Dacă suntem descurajaţi sau nesiguri de
adevăr, putem primi încurajare și putem afla de la cvorum răspunsuri
la problemele noastre. Povestirea următoare ilustrează modul în care
ne putem întări unul pe celălalt arătând că ne preocupă soarta celuilalt.
În acest caz, s-a manifestat preocupare pentru un membru mai puţin
activ al cvorumului.

Un diacon era mai puţin activ în Biserică. Duminicile, obișnuia să
lucreze în jurul casei. În multe asemenea prilejuri, se gândea la aduna-
rea preoţiei și simţea nevoia înfrăţirii. Dar, pentru că nimeni, niciodată,

Lecţia 5
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Lecţia 5

nu-l invitase să participe la preoţie, el nu s-a simţit niciodată dorit.
Într-o duminică, în timp ce zugrăvea o cameră, l-a vizitat președinţia
cvorumului diaconilor. Membrii acesteia l-au întrebat dacă ar vrea să
participe la adunarea preoţiei în duminica următoare. El a spus că nu.
Răspunsul lui i-ar fi putut descuraja, dar ei au refuzat să cedeze. Cei trei
au continuat să-l viziteze în fiecare duminică, făcându-i aceeași ofertă.

Deși acest băiat mai puţin activ nu a participat niciodată la adunările
Bisericii ca diacon, dragostea și atenţia pe care i le-a arătat președinţia
cvorumului l-au întărit și au făcut o impresie profundă asupra lui.
Această preocupare l-a motivat ca, atunci când a ajuns mai în vârstă,
să caute Biserica. Astăzi el este activ în Biserică și își îndeplinește înda-
toririle preoţiei.

Concluzii
Când ne învăţăm îndatoririle și ne îndeplinim cu credinţă și sârguinţă
însărcinările preoţiei ca diaconi, suntem întăriţi și îi ajutăm și pe alţii
să trăiască potrivit Evangheliei. Tocmai aceasta este ceea ce înseamnă
„să vegheze asupra Bisericii, pentru a fi slujitori permanenţi în Biserică”
(D&L 84:111).

Recomandări
Trăiţi potrivit Evangheliei și fiţi un exemplu bun de deţinător al
preoţiei.

Arătaţi o atitudine pioasă în timpul slujbei de împărtășanie iar, când
distribuiţi împărtășania, acţionaţi și îmbrăcaţi-vă așa cum trebuie să
acţioneze și să se îmbrace un reprezentant al Salvatorului.

Strângeţi darul de post când vi se cere să faceţi aceasta.

Studiaţi scripturile care ne învaţă îndatoririle diaconului și rugaţi-vă
referitor la aceste scripturi.

Scripturi suplimentare
• 1 Timotei 3:8–10 (caracteristicile diaconilor)

• Doctrină și legăminte 84:30–32 (oficiul de diacon ca anexă a preoţiei
mai mici)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Doctrină și legăminte 20:38–60, 107:1–100;

2. pregătiţi planșa propusă în lecţie sau scrieţi informaţiile pe tablă;

3. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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ÎNDATORIRILE
ÎNVĂŢĂTORULUI

L e c ţ i a  6

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem îndatoririle învăţăto-
rului.

Îndatoririle unui învăţător
Fraţii demni pot fi rânduiţi învăţători când au cel puţin 14 ani. Un
învăţător are toate responsabilităţile unui diacon. Dar și responsabilităţi
suplimentare. Pentru că unii dintre noi sunt învăţători, iar alţii vor fi,
într-o zi, trebuie să învăţăm îndatoririle acestui oficiu.

• Rugaţi-i pe membrii clasei să citească Doctrină și legăminte 20:53.
Care sunt unele dintre îndatoririle unui învăţător? (scrieţi-le pe tablă.)

A fi cu membrii și a-i întări înseamnă a ajunge să-i cunoști, să participi
alături de ei la activităţile Bisericii, să-i înveţi, să-i ajuţi să-și satisfacă
necesităţile și să-i ajuţi să slujească pe alţii.

• Rugaţi-i pe membrii clasei să citească Doctrină și legăminte 20:54–55.
Care sunt unele dintre îndatoririle unui învăţător? (scrieţi-le pe tablă.)

Versetul 54 ne spune că învăţătorii trebuie „să vadă să nu fie nici o
nedreptate în Biserică, nici supărări reciproce, nici minciuni, nici calom-
nii și nici bârfă”. Versetul ne spune că se așteaptă de la învăţători să îi
ajute pe membri în îndeplinirea îndatoririlor lor.

Cum își îndeplinește un învăţător îndatoririle?
Există multe moduri în care un învăţător își poate îndeplini responsa-
bilităţile. De pildă, el poate fi un exemplu bun, poate fi un învăţător
de acasă bun, îi poate întâmpina pe membri la biserică, poate pregăti
împărtășania, își poate oferi ajutorul în cadrul propriului cămin și poate
fi împăciuitor.

A fi un exemplu bun

Un mod în care îi putem întări pe membri este propriul exemplu. Apos-
tolul Pavel a propovăduit: „Fii o pildă pentru credincioși: în vorbire,
în purtarea, în dragoste, în spirit, în credinţă, în curăţie” (1 Timotei
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4:12). Vieţile noastre vor influenţa vieţile altora, oriunde ne-am afla și
orice am face. Este important să fim exemple bune de neprihănire în
toate timpurile și în toate locurile.

A fi un învăţător de acasă bun

• Prezentaţi ilustraţia 6-a, „Să fii învăţător de acasă este o îndatorire
importantă”.

Putem îndeplini cu mai multă credinţă și sârguinţă chemările de a
propovădui și a-i întări pe membri dacă slujim ca învăţători de acasă.
Când îndeplinim această îndatorire, trebuie să ne amintim că avem
dreptul să primim inspiraţie din partea Domnului. Domnul a spus că
toţi cei care sunt rânduiţi să propovăduiască Evanghelia vor face aceasta
„prin Spirit, chiar prin Mângâietorul care a fost trimis să propovă-
duiască adevărul” (vezi D&L 50:13–14).

• Cum putem ști ce să propovăduim familiilor pe care am fost
desemnaţi să le învăţăm?

Următoarea povestire ne arată cum a înţeles un învăţător importanţa
slujirii ca învăţător de acasă:

„În timp ce ne apropiam, picioarele îmi tremurau și simţeam ceva ciu-
dat în stomac. Eram sigur că aveam să leșin, când colegul meu mi-a
spus că aceasta era ușa ‘mea’.

Nu, nu eram un misionar nou. Eram un învăţător de acasă în vârstă de
15 ani, care urca scările către apartamentul surorii Rice, o văduvă care
locuia în episcopia noastră…

[Colegul meu,] fratele Gabbott îmi dăduse un subiect pe care să-l pre-
zint celor cinci familii care ne fuseseră repartizate nouă. Îmi pregătisem
câteva însemnări pe o hârtie, dar îmi era teamă și nu aveam experi-
enţă…

Am bătut la ușă, dar nu am primit răspuns imediat. Eram pe cale să
spun că nu era nimeni acasă, când ușa s-a deschis încet. Din spatele ei,
a apărut figura fragilă a unei surori în vârstă, îngrijorată de ce avea să
găsească la ușa ei. A zâmbit când l-a recunoscut pe fratele Gabbott.
Am fost invitaţi să intrăm și să luăm loc.

După un scurt salut, fratele Gabbott a privit la mine ca și cum ar fi spus:
‘Robert, este timpul să prezinţi mesajul nostru’. Stomacul mi s-a strâns
și mai tare când am început să vorbesc. Nu-mi amintesc ce am spus
dar, ridicându-mi ochii din însemnările pe care mi le făcusem, am văzut
urme de lacrimi pe obrajii acelei surori sensibile. Își exprima recu-
noștinţa pentru prezenţa în casa ei a unor purtători ai preoţiei.

Am rămas fără grai. Ce făcusem? Ce puteam să fac? Din fericire, fratele
Gabbott m-a ajutat, depunându-și mărturia și întrebând dacă era nevoie
de ceva în casă. Era.

Lecţia 6
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6-a, Să fii învăţător de acasă este o îndatorire importantă a învăţătorului
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Lecţia 6

Sora Rice a spus că nu se simţea bine și ne-a rugat să o amintim în
rugăciunea pe care aveam s-o spunem înainte de a pleca. Apoi, s-a
întors și m-a rugat să spun eu rugăciunea…

Am consimţit și am spus rugăciunea de la încheierea acelei vizite ca
învăţător de acasă, cerând ca o binecuvântare de sănătate și tărie să fie
dată acelei surori credincioase pe care abia o cunoscusem, dar pe care
am ajuns repede s-o iubesc și s-o respect.

Au trecut 25 de ani de când am început să slujesc ca învăţător de acasă
în casa surorii Rice, iar ea a murit demult. Dar nu pot trece pe lângă
acea casă fără să mă gândesc la experienţa pe care am trăit-o datorită
fratelui Gabbott și a unei surori credincioase care știa cât este de im-
portantă chemarea pentru un înalt preot supus și un învăţător cu
Preoţia aaronică, nesigur pe sine și înspăimântat” (Robert F. Jex, „My
First Door”, Tambuli, decembrie 1989, p. 45).

Ca și acest învăţător de acasă, noi putem întări familiile care ne-au fost
repartizate pentru a le învăţa, rugându-ne împreună cu ele, încura-
jându-le să-și îndeplinească îndatoririle pe care le au ca familie și
ajutându-le să trăiască potrivit Evangheliei. Dacă familiile pe care le
învăţăm au nevoie de ajutor, trebuie să le comunicăm autorităţilor
preoţiei care sunt nevoile lor.

Când vizităm familiile care ne-au fost repartizate, trebuie să ne amintim
că facem acest lucru cu permisiunea capului de familie. Pentru că
acesta răspunde în faţa Domnului de familia sa, noi avem obligaţia de
a propovădui familiei sale sub îndrumarea sa. Numai propovăduind
sub îndrumarea capului de familie, ne îndeplinim îndatoririle de
învăţător.

Când acţionăm ca învăţător de acasă așa cum vrea Domnul, întărim
dragostea și unitatea în Biserică. Următoarea povestire reprezintă un
bun exemplu de ce se poate întâmpla când ne abordăm cu seriozitate
chemările ca învăţători.

„Recent… un bărbat și fiul său, aflat la vârsta la care putea fi învăţător,
au fost repartizaţi familiei noastre ca învăţători de acasă. Cunoșteam cât
este tatăl de devotat Evangheliei, dar nu știam la ce să ne așteptăm din
partea fiului, deși aspectul și comportamentul tânărului băiat păreau
să reflecte același devotament. În timpul primei lor vizite la noi, l-am
observat permanent pe tânăr. Deși destul de tăcut, tot ceea ce a făcut sau
a spus a conferit demnitate preoţiei pe care o purta. În scurt timp, au
aflat că cel mai mic fiu al nostru murise cu un an în urmă și că așteptam
un alt copil. Din acel moment, au devenit o parte specială a vieţii
noastre, datorită rugăciunilor pe care le făceau pentru noi și încurajări-
lor pe care ni le dădeau. La încheierea acelei prime vizite, l-am rugat pe
tânăr să spună rugăciunea. În rugăciune, el a cerut Domnului să ne
susţină în pierderea pe care am suferit-o și să-l binecuvânteze pe copilul
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care avea să vină în curând. S-a rugat anume ca soţia mea să nu
întâmpine dificultăţi la naștere. Soţia mea și cu mine au fost
impresionaţi de
sinceritatea și sensibilitatea acestui tânăr învăţător. În timpul zilelor și
săptămânilor care au urmat, acești fraţi s-au interesat de noi permanent
(mai des decât o dată pe lună). După nașterea copilului, tânărul băiat
împreună cu tatăl său au adus un dar. După ce am îngenuncheat toţi
pentru rugăciune, învăţătorul și-a exprimat recunoștinţa faţă de Domnul
pentru nașterea fără probleme a copilului” (repovestită de H. Burke
Peterson în „The Role of the Teacher”, New Era, mai 1974, p. 10–11).

• Ce putem face pentru a fi învăţători de acasă mai buni?

Întâmpinarea membrilor la biserică

Ne putem îndeplini cu mai multă credinţă și sârguinţă chemarea de
a fi un exemplu bun întâmpinându-i pe membrii care intră în capelă.
Le putem strânge mâna și ne putem interesa de sănătatea lor. Când îi
întâmpinăm pe oameni la ușa capelei cu acest sentiment cald, prietenos,
contribuim la întărirea sentimentului de dragoste și a unităţii membri-
lor.

Pregătirea împărtășaniei

Salvatorul a propovăduit că adevărata slujire însemnă să faci ceva fără
a aștepta să fii lăudat pentru aceasta. Pregătirea împărtășaniei repre-
zintă un exemplu bun care ilustrează acest principiu. Deseori, membrii
nu se gândesc la faptul că învăţătorii sunt aceia care pregătesc împăr-
tășania, pentru că aceasta este deseori pregătită fără a se acorda atenţie
celor care o pregătesc. Cu toate acestea, slujirea este îndeplinită și Dom-
nului îi face plăcere, pentru că este slujire adevărată.

• Ce putem face pentru a ne pregăti atât fizic, cât și spiritual pentru
pregătirea împărtășaniei? (Includeţi și ideea curăţeniei fizice.)

Oferirea ajutorului în cadrul propriul cămin

În calitate de învăţători, ne putem ajuta propriile familii. Este important
să ajutăm la curăţenia în casă și la repararea casei, să ne îngrijim de curte
sau să facem alte munci necesare. De asemenea, ca deţinători ai preoţiei,
îi putem ajuta pe membrii familiei să trăiască potrivit Evangheliei.

• Prezentaţi ilustraţia 6-b, „Un deţinător al Preoţiei aaronice care își
îndeplinește cu credinţă și sârguinţă chemările preoţiei ajută la
întărirea familiei sale”.

Un deţinător al preoţiei inactiv nu făcuse ceea ce era necesar pentru
a fi pecetluit în templu cu soţia și fiul său adolescent. Fiul a devenit
foarte interesat de unitatea familiei eterne după ce, la o adunare a
preoţiei, a ascultat o lecţie despre căsătoria în templu. Lecţia l-a determi-
nat pe băiat să vorbească tatălui său despre această problemă. În urma

Lecţia 6

31111.171-RO 16.11.2004, 16:28 Uhr44

Schwarz



45

6-b, Un deţinător al Preoţiei aaronice care își îndeplinește cu credinţă și sârguinţă
chemările preoţiei ajută la întărirea familiei sale
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discuţiei lor, viaţa tatălui s-a schimbat. El și-a dat seama că își iubea
soţia și fiul și că dorea să fie cu ei pentru totdeauna. În cele din urmă,
familia a fost pecetluită în templu pentru viaţă și eternitate—toate
acestea pentru că un membru al familiei, un învăţător, a dorit să
întărească sentimentul de dragoste și unitatea în familia sa.

A fi împăciuitor

Ne putem îndeplini responsabilităţile de învăţători adoptând rolul de
împăciuitori în familiile noastre și în Biserică. Un mod de a face acest
lucru este să căutăm ceea ce este bun în alţii. Căutând ceea ce este bun în
alţii, le vom întări respectul de sine. Alte modalităţi sunt evitarea bârfei
sau a răspândirii de zvonuri care ar afecta reputaţia unei persoane,
precum și folosirea, întotdeauna, a dragostei și amabilităţii în abordarea
altora. Dacă vom adopta și folosi aceste modalităţi, vom putea să ajutăm
mulţi oameni să trăiască experienţa păcii în viaţa lor.

Concluzii
În calitatea de învăţători, trebuie să încercăm întotdeauna să întărim
Biserica, să promovăm unitatea și dragostea și să-i ajutăm pe membri
să-și îndeplinească îndatoririle. Chiar dacă suntem tineri sau nou
convertiţi în Biserică, avem puterea de a-i influenţa în bine pe alţii.
Trebuie să ne amintim mereu că Domnul nu ne dă porunci „fără să
pregătească o cale pentru [noi] ca să [îndeplinim] lucrurile pe care El 
le-a poruncit” (1 Nefi 3:7).

• Întocmiţi împreună cu clasa planul unui proiect concret de slujire pe
care îl îndepliniţi pentru a întări unitatea și sentimentul de dragoste
în acea unitate a Bisericii din care faceţi parte.

Recomandări
Examinaţi, rugându-vă, necesităţile familiilor al căror învăţător de acasă
sunteţi.

Pregătiţi un mesaj potrivit necesităţilor fiecărei familii, așa cum sunteţi
îndrumat de Spirit.

Vizitaţi, la începutul fiecărei luni, împreună cu colegul învăţător de
acasă, familiile care vă sunt repartizate.

Rugaţi-vă împreună cu familiile care v-au fost repartizate.

Îndepliniţi acele slujiri pe care le puteţi îndeplini și care sunt necesare
familiilor care v-au fost repartizate. Comunicaţi-le pe acelea pe care nu
le puteţi îndeplini conducătorilor cvorumului dumneavoastră.

Scripturi suplimentare
• Iacov 1:17–19 (cum pot învăţătorii să-și îndeplinească cu mai multă

credinţă și sârguinţă chemările preoţiei)

Lecţia 6
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Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Doctrină și legăminte 20:53—60 și lecţia 4, „Cvorumul preoţiei”
din acest manual;

2. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

Lecţia 6
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ÎNDATORIRILE
PREOTULUI

L e c ţ i a  7

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem îndatoririle preoţilor.

Introducere
Domnul a poruncit fiecărui deţinător al preoţiei „să-și îndeplinească
oficiul lui și să lucreze în propria sa chemare” (D&L 84:109). Pentru a
face acest lucru, trebuie, întâi, să învăţăm și, apoi, să îndeplinim diferite-
le responsabilităţi ale preoţiei. Ca preot avem toate responsabilităţile și
îndatoririle unui diacon și ale unui învăţător. Pe lângă acestea, îndatori-
rile noastre includ propovăduirea, realizarea botezului, administrarea
împărtășaniei, vizitarea membrilor, rânduirea altora în Preoţia aaronică
și sprijinirea muncii misionare. Dacă îndeplinim aceste îndatoriri,
nu numai că ajutăm la construirea împărăţiei lui Dumnezeu, ci ne și
pregătim noi înșine să primim Preoţia lui Melhisedec. După ce primim
Preoţia lui Melhisedec și suntem rânduiţi la oficiul de vârstnic, putem fi
chemaţi să slujim în misiune cu timp deplin. Eficienţa noastră ca misio-
nari cu timp deplin depinde de cât de bine suntem pregătiţi pentru a
sluji. Ne putem pregăti pentru a fi misionari buni prin îndeplinirea cu
credinţă și sârguinţă a chemărilor noastre ca preoţi.

Îndatoririle preotului
Fraţii demni pot fi rânduiţi preoţi începând cu vârsta de 16 ani. Îndatori-
rile specifice ale unui preot se găsesc în Doctrină și legăminte.

• Rugaţi-i pe membrii clasei să citească și să marcheze Doctrină și
legăminte 20:46–48. Care sunt îndatoririle unui preot?

• Expuneţi o planșă cu următoarele îndatoriri sau scrieţi informaţiile pe
tablă.
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7-a, Un preot poate face botezuri când este autorizat de episcop
sau de președintele de ramură.
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Îndatoriri ale unui preot

1. Propovăduiţi Evanghelia.

2. Realizaţi botezuri.

3. Administraţi împărtășania.

4. Vizitaţi-i pe membri.

5. Rânduiţi pe alţii la Preoţia aaronică.

6. Sprijiniţi munca misionară.

Propovăduiţi Evanghelia

Una dintre îndatoririle noastre de preoţi este „de a predica, de a propo-
vădui, de a explica, de a îndemna” (D&L 20:46). Aceasta înseamnă
că noi trebuie să propovăduim altora principiile Evangheliei. Pentru
a propovădui principiile Evangheliei, este necesar ca mai întâi să le
învăţăm. Domnul a spus: „Nu căuta să declari cuvântul Meu, ci mai
întâi caută să obţii cuvântul Meu, și atunci limba ta va fi dezlegată;
atunci, dacă dorești, tu vei avea Spiritul Meu și cuvântul Meu, da pute-
rea lui Dumnezeu pentru a convinge oamenii” (D&L 11:21).

Obţinem cuvântul lui Dumnezeu în mai multe moduri. Îl obţinem în
căminele noastre, de la părinţii noștri, în cvorumul preoţiei, de la cei
care ne învaţă, la Școala de Duminică, la adunările de împărtășanie și la
cursurile de seminar și institut.

Unul dintre cele mai bune moduri de a învăţa cuvântul lui Dumnezeu
este prin studierea zilnică a scripturilor. Fiecare deţinător al preoţiei
trebuie să-și rezerve timp pentru studiul regulat al scripturilor. Pe
măsură ce cercetăm și medităm asupra scripturilor, Domnul ne va ajuta
să le înţelegem. Pe măsură ce ajungem la cunoașterea Evangheliei, îi
putem învăţa pe alţii.

Ne putem îndeplini îndatorirea de a propovădui altora Evanghelia
și prin propriul exemplu de dreptate. De multe ori, exemplul bun pe
care îl dăm îi încurajează pe alţii să trăiască potrivit Evangheliei.

• Ce lucruri putem face pentru a propovădui Evanghelia?

Realizaţi botezuri

• Prezentaţi ilustraţia 7-a, „Un preot poate face botezuri când este
autorizat de episcop sau de președintele de ramură”.

O altă îndatorire pe care o au preoţii este de a realiza botezuri (vezi
D&L 20:46). Botezul prin autoritatea corespunzătoare este una dintre
cele mai importante și mai sacre rânduieli din Biserică, pentru că este
rânduiala prin care devenim membri ai Bisericii, suntem iertaţi de

Lecţia 7
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7-b, Preoţii au responsabilitatea sacră de a administra împărtășania
pentru membrii Bisericii.
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Lecţia 7

păcatele noastre și intrăm pe calea care duce la împărăţia celestială. Este
o responsabilitate sacră a preotului să îndeplinească această rânduială
salvatoare, atunci când este autorizat de către episcop sau de către
președintele de ramură să facă acest lucru.

Administraţi împărtășania
• Prezentaţi ilustraţia 7-b, „Preoţii au responsabilitatea sacră de a admi-

nistra împărtășania pentru membrii Bisericii”.
Onoarea administrării împărtășaniei este dată mai ales preoţilor, care
spun rugăciunile de împărtășanie. În calitate de preoţi, noi trebuie să
cunoaștem rugăciunile de împărtășanie, să ne îmbrăcăm corespunzător
și să ne spălăm mâinile înainte de îndeplinirea acestei rânduieli. Mai
presus de toate, trebuie să fim demni să îndeplinim această rânduială
sacră în calitate de reprezentanţi ai Salvatorului.

Vizitaţi-i pe membri
Domnul a poruncit preoţilor „de a vizita casa fiecărui membru și de
a-i îndemna să se roage cu glas tare și în secret și de a participa la toate
îndatoririle familiei” (D&L 20:47). Putem face acest lucru propovăduind
ca învăţători de acasă familiilor repartizate nouă. În timpul acestor
vizite, putem afla nevoile membrilor familiilor respective. Ne putem
ruga împreună cu ei. Îi putem învăţa principiile Evangheliei și îi putem
încuraja să participe la îndeplinirea îndatoririlor familiilor lor. Putem
manifesta prietenie faţă de membrii familiilor la adunările Bisericii sau
când îi întâlnim pe stradă. Putem fi alături de ei la Biserică, la școală
și la activităţile comunităţii.

Rânduiţi pe alţii la Preoţia aaronică
Preoţii au și autoritatea de a rândui alţi preoţi, învăţători și diaconi
(vezi D&L 20:48), dar numai atunci când sunt autorizaţi de episcop sau
de președintele de ramură. Această putere de a conferi Preoţia aaronică
este sacră. A fost restaurată pe pământ de Ioan Botezătorul când acesta
i-a rânduit pe Joseph Smith și Oliver Cowdery la Preoţia aaronică (vezi
D&L 13). Autoritatea i-a fost dată lui Ioan Botezătorul de către un înger
care acţiona în numele lui Dumnezeu (vezi D&L 84:28). Deci puterea
de a rândui pe alţii ne vine de la Dumnezeu. Pentru a îndeplini această
rânduială importantă, trebuie să fim demni și să avem Duhul Sfânt cu
noi. (Pentru informaţii suplimentare vedeţi lecţia 3 din acest manual,
„Restaurarea preoţiei”.)

Sprijiniţi munca misionară
Prezentaţi ilustraţia 7-c, „Sprijinirea misionarilor cu timp deplin este
atât o obligaţie, cât și o onoare”.
Chemarea unui preot include și sprijinirea muncii misionare. Această
chemare a făcut parte și din activitatea vechii Biserici. Membrii cu
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7-c, Sprijinirea misionarilor cu timp deplin este atât o obligaţie,
cât și o onoare.
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Preoţia aaronică de astăzi trebuie să-i ajute și ei pe vârstnici în misiunile
lor. Îndatorirea lor specifică este de a stabili întâlniri și a pregăti calea
vârstnicilor (vezi D&L 84:107–108). Putem veni în sprijinul muncii
misionare ajutându-i pe misionarii cu timp deplin din zonele în care
locuim să găsească familii cărora să le propovăduiască și stabilind
întâlniri între aceștia și familiile respective. Mai putem sprijini munca
misionară și prin a ne pregăti să devenim misionari cu timp deplin.

Îndeplinirea cu credinţă și sârguinţă a chemărilor preoţiei
Ca preoţi, trebuie să ne studiem îndatoririle pe care le avem de a
propovădui, a realiza botezuri, a administra împărtășania, a-i vizita
pe membri, a-i rândui pe alţii și a sprijini munca misionară. Pe măsură
ce învăţăm și ne îndeplinim aceste îndatoriri, avem dreptul la protecţia
și îndrumarea Domnului. Președintele Wilford Woodruff, care a slujit
într-o misiune ca preot, având drept coleg un vârstnic, a spus următo-
arele despre misiunea sa:

„Am plecat în misiune ca preot, iar colegul meu era vârstnic; am parcurs
mii de mile și ni s-au dezvăluit multe lucruri. Ceea ce doresc să vă subli-
niez este că nu contează dacă un bărbat este preot sau apostol, atât timp
cât își îndeplinește cu credinţă și sârguinţă chemarea. Un preot deţine
cheile slujirii îngerilor. Niciodată în viaţa mea, ca apostol, ca membru al
Celor Șaptezeci sau ca vârstnic, nu am beneficiat mai mult de protecţia
Domnului ca atunci când am deţinut oficiul de preot. Domnul mi-a
revelat prin viziuni, prin revelaţii și prin Spiritul Sfânt multe dintre
lucrurile pe care aveam să le trăiesc mai târziu” (Millenial Star, 5 octom-
brie 1981, p. 629).

Episcopul Victor L. Brown a relatat următoarea experienţă referitoare
la modul în care preoţii trebuie să-și îndeplinească cu credinţă și
sârguinţă chemările:

„Un tânăr… a scris următoarele: ‘La un moment dat, am făcut parte
dintr-o episcopie în care aproape că nu existau deţinători ai Preoţiei lui
Melhisedec. Aceasta nu însemna că îi lipsea spiritualitatea. Dimpotrivă,
mulţi dintre membri erau martori ai celei mai mari manifestări a puterii
preoţiei pe care o văzuseră vreodată.

Puterea era prezentă datorită preoţilor. Pentru prima oară în viaţă,
aceștia erau chemaţi să îndeplinească toate îndatoririle preoţilor și să
slujească pentru satisfacerea necesităţilor membrilor din episcopia lor.
Ei erau chemaţi, în cel mai serios mod, să fie învăţători de acasă—să nu
fie doar un coleg plictisit al unui vârstnic ce făcea o vizită de curtoazie,
ci să-i binecuvânteze pe fraţii și surorile lor.

Înainte de această perioadă, fusesem alături de patru dintre acești preoţi
în diferite situaţii în care i-am privit ca pe niște persoane care creau
intenţionat probleme. Alungau pe toţi învăţătorii de la seminar după

Lecţia 7
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Lecţia 7

numai două sau trei luni. Creau tot felul de probleme în timpul excur-
siilor organizate de Organizaţia de Cercetași. Dar când era nevoie de
ei—când li se încredinţa o misiune vitală—se numărau printre aceia care
străluceau cel mai tare în slujirea preoţiei.

Secretul era că episcopul făcuse apel la deţinătorii Preoţiei aaronice să
se ridice la statutul de bărbaţi cărora li s-ar putea arăta îngerii; și ei s-au
ridicat la acest statut, aducând alinare acelora care aveau nevoie de
alinare și întărind pe aceia care aveau nevoie să fie întăriţi. În acest fel,
a fost întărită nu numai credinţa membrilor episcopiei, ci și a înșiși
membrilor cvorumului. Spiritul de unitate s-a răspândit în toată episco-
pia și fiecare membru a început să înţeleagă ce înseamnă să fii un gând
și o inimă. Nu era nimic de neînţeles în toate acestea; nu era altceva
decât folosirea potrivită a Preoţiei aaronice’” (în Conference Report,
octombrie 1975, p. 101–102 sau Ensign, noiembrie 1975, p. 68).

• Rugaţi-i pe membrii clasei să împărtășească experienţe plăcute pe
care le-au avut când și-au îndeplinit cu credinţă și sârguinţă îndatori-
rile preoţiei.

Pregătirea pentru a fi buni misionari
Unul dintre scopurile Preoţiei aaronice este de a-i pregăti pe aceia care
o deţin să primească Preoţia lui Melhisedec. Preoţii care sunt demni și
care îndeplinesc cu credinţă și sârguinţă îndatoririle Preoţiei aaronice
pot primi Preoţia lui Melhisedec și pot fi rânduiţi la oficiul de vârstnic.

O mare parte din munca misionarilor cu timp deplin este realizată
astăzi de vârstnici. Cei mai mulţi dintre noi, cei care deţinem acum,
fiind demni, Preoţia aaronică, vor fi rânduiţi vârstnici la vârsta de 18
ani. Astfel dispunem de un an pentru a învăţa și a exersa îndatoririle
vârstnicului și pentru a ne pregăti spre a sluji într-o misiune cu timp
deplin.

Dacă ne vom îndeplini îndatoririle de preoţi, vom dobândi experienţă
chiar în lucrurile pe care le vom face ca misionari. Vom propovădui
Evanghelia ca misionarii, vom boteza convertiţi, uneori vom administra
împărtășania, îi vom vizita pe membri și îi vom rândui pe alţii la
preoţie. Pe măsură ce vom îndeplini aceste îndatoriri ca preoţi, vom fi
întăriţi spiritual și vom fi mai bine pregătiţi să slujim ca misionari cu
timp deplin când vom fi chemaţi.

• De ce este important ca preoţii să se pregătească pentru o misiune și
să planifice una?

Concluzii
Vorbind membrilor Preoţiei aaronice, elder David B. Haight a spus:
„Anii petrecuţi ca deţinător al Preoţiei aaronice sunt ani importanţi de
pregătire. Domnul a știut că tinerii băieţi vor avea nevoie de acești

31111.171-RO 16.11.2004, 16:28 Uhr55

Schwarz



56

valoroși ani ai adolescenţei pentru a se pregăti pentru viaţă—ani
preţioși, cu experienţe spirituale pline de esenţă și de neuitat. Va trebui
să luaţi decizii cruciale, dar, din fericire, veţi învăţa din experienţa și
sfatul părinţilor dumneavoastră iubitori și ale conducătorilor preoţiei
grijulii” (în Conference Report, octombrie 1991, p. 50 sau Ensign, noiem-
brie 1991, p. 36).

Ca preoţi, trebuie să ne folosim cu înţelepciune anii de pregătire.
Trebuie să urmăm sfatul părinţilor și conducătorilor preoţiei și să
ne îndeplinim cu sârguinţă îndatoririle preoţiei. Îndatoririle noastre
sunt propovăduirea Evangheliei, realizarea de botezuri, administrarea
împărtășaniei, vizitarea membrilor, rânduirea altora la Preoţia aaronică
și munca misionară. Îndeplinind aceste îndatoriri ale preoţiei, îi putem
binecuvânta și sluji pe alţii în momentul de faţă și putem fi mai bine
pregătiţi pentru a sluji ca purtători ai Preoţiei lui Melhisedec și misio-
nari cu timp deplin.

Recomandări
Îndepliniţi-vă cu credinţă îndatoririle Preoţiei aaronice pentru:

a-i întări pe membrii cvorumului și ai episcopiei sau ramurii dumnea-
voastră;

a vă pregăti pentru primirea Preoţiei lui Melhisedec și pentru slujirea
ca misionar cu timp deplin.

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Doctrină și Legăminte 20:46–49;

2. pregătiţi afișul propus în lecţie sau scrieţi informaţiile pe tablă;

3. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

Lecţia 7
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ÎNDATORIRILE
EPISCOPULUI ȘI ALE
PREȘEDINTELUI DE

RAMURĂ
L e c ţ i a  8

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem responsabilităţile
episcopilor și ale președinţilor de ramură, astfel încât să putem ști cum
să-i sprijinim și să-i susţinem.

Introducere
În timpul slujirii din viaţa muritoare a Salvatorului, El a organizat Bise-
rica Sa pe pământ. După moartea Sa, congregaţiile de credincioși s-au
întrunit pentru a preaslăvi, pentru a învăţa Evanghelia și a se întări și
sluji unii pe alţii. Astăzi, membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor
din Zilele din Urmă sunt organizaţi tot în congregaţii. Scopul acestor
congregaţii este de a-i ajuta pe toţi oamenii „[să vină] la Hristos și [să
se perfecţioneze] în El” (Moroni 10:32). Congregaţiile mari sunt numite
episcopii și sunt prezidate de episcopi.

Congregaţiile mici sunt numite ramuri și sunt prezidate de către
președinţii de ramură. „O ramură se poate organiza când cel puţin
două familii membre locuiesc în aceeași zonă și unul dintre membri este
deţinător demn al Preoţiei lui Melhisedec sau preot demn cu Preoţia
aaronică. Președinţia de district, de misiune sau de ţăruș organizează și
supraveghează ramura” (Branch Guidebook [1993], p.1). Dacă se mărește,
o ramură poate deveni episcopie.

Numirea episcopilor și a președinţilor de ramură
Un episcop este chemat prin inspiraţie de la Domnul și este rânduit de
către un președinte de ţăruș, sub îndrumarea Primei Președinţii a Biseri-
cii și a Cvorumului celor Doisprezece. Un episcopat de episcopie este
format din trei înalţi preoţi—un episcop și doi consilieri. Episcopul este
înaltul preot care prezidează și el prezidează asupra tuturor membrilor
din episcopie. În plus, el este președintele cvorumului preoţilor și, îm-
preună cu consilierii săi, are responsabilitatea de a veghea asupra tineri-
lor băieţi și asupra tinerelor fete din episcopie, pentru a-i hrăni spiritual.
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Președinţii de ramură sunt chemaţi, prin inspiraţie, de către preșe-
dintele de district, de misiune sau de ţăruș, pentru a fi autorităţi care
prezidează asupra ramurilor lor. Președinţii de ramură deţin Preoţia
lui Melhisedec și slujesc alături de consilieri. Responsabilităţile lor
sunt similare celor ale episcopului. Referirile din scripturi la episcopi
vizează, de obicei, și președinţii de ramură.

Responsabilităţile temporale ale episcopilor și ale președinţilor
de ramură
Responsabilităţile temporale sunt acele îndatoriri legate de bunăstarea
fizică a membrilor episcopiei sau ai ramurii.

O responsabilitate temporală importantă pe care o are episcopul sau
președintele de ramură este de a aplica programul de bunăstare al
Bisericii în episcopie sau în ramură. O parte a acestei responsabilităţi o
reprezintă administrarea darului de post. În fiecare duminică de post,
membrii trebuie să postească două mese consecutive și să contribuie cu
un dar de post cel puţin egal cu valoarea hranei pe care ar fi consu-
mat-o. (Contribuţia celor cărora afecţiunile nu le permit să postească va
consta doar în darul de post.) În calitate de reprezentant al Domnului,
episcopul sau președintele de ramură răspunde în faţa Domnului pen-
tru primirea, înregistrarea și gestionarea corespunzătoare ale acestor
daruri de post. Episcopul sau președintele de ramură îi cunoaște pe
membrii episcopiei sau ai ramurii și îi poate ajuta, atunci când au nevoie
de ajutor, folosind darurile de post sau chemând membri ai episcopiei
să ofere ajutor (vezi D&L 84:112).

Următoarea relatare arată cum a ajutat un episcop o familie care avea
nevoie de sprijin:

„Dincolo de șoseaua aglomerată care înconjoară Salt Lake City se
află casa unui bărbat de 60 de ani, necăsătorit, care, din cauza unei
infirmităţi, nu trăiește o zi fără dureri și nici nu are prea multe zile în
care să nu fie singur. Într-o zi de iarnă, l-am vizitat; s-a deplasat cu
greutate până la ușă pentru a-mi deschide. Am intrat în casa lui în-
grijită; temperatura în casă, cu excepţia bucătăriei, era de aproape
5 grade C. Motivul: nu avea suficienţi bani pentru a încălzi celelalte
încăperi. Pereţii aveau nevoie de tapet nou, plafonul ar fi trebuit să fie
reparat, bufetele ar fi trebuit să fie umplute cu alimente.

În urma experienţei trăite în timpul vizitei la prietenul meu, s-a luat
legătura cu un episcop și s-a produs un miracol al iubirii, stimulat de
mărturie. Membrii episcopiei s-au organizat și lucrarea iubirii a început.
O lună mai târziu, prietenul meu Lou m-a sunat și m-a întrebat dacă pot
veni să văd ce i se întâmplase. Am mers și, într-adevăr, am văzut un
miracol. Aleile care fuseseră străpunse de rădăcinile plopilor mari fuse-
seră reparate, veranda casei fusese reconstruită, fusese pusă o ușă nouă,
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cu feronerie strălucitoare, plafonul fusese reparat, pereţii tapetaţi,
lemnăria vopsită, acoperișul înlocuit și bufetele umplute. Casa nu mai
era friguroasă și neîmbietoare. Acum, părea să șoptească un cald bun-
venit. Lou mi-a arătat abia la sfârșit ceea ce preţuia mai mult: pe pat se
afla o pătură frumoasă purtând tradiţionale însemne scoţiene ale fami-
liei sale, McDonald. Fusese făcută cu grijă iubitoare de către femeile de
la Societatea de Alinare. Înainte de a pleca, am descoperit că, în fiecare
săptămână, tinerii adulţi îi aduceau o masă caldă și ţineau împreună
o seară de familie. Căldura înlocuise frigul, reparaţiile transformaseră
uzura anilor dar, ceea ce era mai important, speranţa alungase dispera-
rea și, acum, dragostea triumfa” (Thomas S. Monson, în Conference
Report, octombrie 1977, p. 11 sau Ensign, noiembrie 1977, p. 9).

Episcopii și președinţii de ramură au și alte îndatoriri temporale, ca
ţinerea evidenţei tuturor activităţilor desfășurate de Biserică, precum și
supravegherea folosirii și asigurarea siguranţei clădirilor și a mijloacelor
materiale ale Bisericii. Se ocupă, de asemenea, de stabilirea zeciuielii
și primesc și celelalte contribuţii din partea membrilor Bisericii, cum ar
fi fondurile pentru sprijinirea misionarilor.

Responsabilităţile spirituale ale episcopilor și ale președinţilor
de ramură
Episcopii și președinţii de ramură sunt chemaţi să se îngrijească de
bunăstarea spirituală a membrilor unităţilor Bisericii. O responsabilitate
spirituală importantă pe care o au episcopii și președinţii de ramură
este de a fi judecător general (vezi D&L 107:74). În calitate de judecător
general, episcopul sau președintele de ramură realizează interviuri
referitoare la demnitate, îi sfătuiește pe membri și se ocupă de disciplina
în Biserică. Pentru a-i ajuta în îndeplinirea acestor îndatoriri, Domnul
a promis episcopilor și președinţilor de ramură darul discernământului
(vezi D&L 46:27).

Darul discernământului permite unui episcop sau unui președinte de
ramură să cunoască adevărul, să înţeleagă diferenţa dintre bine și rău și
chiar să cunoască ce este în inima unei persoane. Pentru că el are acest
dar, noi putem să-i cerem sfatul și el ne poate spune ce ar vrea Domnul
să facem pentru a crește spiritual.

Prin darul discernământului, episcopul din următoarea relatare a putut
să ajute pe un tânăr din episcopia sa:

Craig, un preot în vârstă de 16 ani, era un tânăr remarcabil. Era întot-
deauna dornic și pregătit să facă orice i-ar fi cerut episcopul să facă.
Într-o zi, totuși, episcopul Wells a observat că Craig îl evita. Chiar și la
adunarea cvorumului preoţiei, ochii lui Craig erau îndreptaţi întotdeau-
na în altă direcţie. Episcopul Wells dorea să-l cheme pe Craig ca secretar
al cvorumului preoţiei, dar a simţit că ceva nu era așa cum ar fi trebuit.

Lecţia 8
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Așa că l-a chemat pe Craig în biroul său pentru interviu. În timpul
interviului, Craig a mărturisit că avea o problemă morală. A spus că îi
era rușine și nu se simţea demn de preoţie. Episcopul Wells a vorbit cu
el și l-a asigurat că se putea pocăi și avea să se simtă bine din nou. Din
această discuţie, Craig a învăţat cum să-și depășească problema și, prin
pocăinţă, a fost iertat și a redevenit fericit și entuziast. Episcopul Wells
a putut apoi să-l cheme ca secretar al cvorumului preoţilor.

• Cum a folosit episcopul darul discernământului pentru a-l ajuta pe
Craig să crească spiritual?

Pentru că episcopul sau președintele de ramură este judecător general
pentru neamul lui Israel, îi putem mărturisi păcatele și el ne poate
ajuta să ne pocăim. Când membrii comit păcate grave, episcopul sau
președintele de ramură are responsabilitatea de a ţine consilii disciplina-
re. Aceste consilii disciplinare sunt conduse în spiritul iubirii și scopul
lor este să ajute o persoană să se pocăiască și să beneficieze, încă o dată,
de binecuvântările Evangheliei (vezi D&L 58:14, 17–18, 42–43). În aceste
probleme, conducătorii trebuie să fie îndrumaţi și inspiraţi de Domnul.

Câteva dintre îndatoririle spirituale ale episcopilor și președinţilor de
ramură sunt:

să prezideze adunările episcopiei;

să conducă treburile episcopiei;

să coordoneze activitatea Preoţiei lui Melhisedec;

să supravegheze chemările și eliberările din chemări;

să supravegheze îndeplinirea rânduielilor și a binecuvântărilor;

să recomande fraţii pentru avansarea la Preoţia lui Melhisedec;

să dea binecuvântări pentru alinare și sfătuire;

să realizeze interviurile și să dea recomandări membrilor demni
pentru a sluji ca misionari cu timp deplin.

Sprijinirea conducătorilor preoţiei
Episcopul sau președintele nostru de ramură a fost chemat de Domnul.
Din acest motiv, este important ca noi să-l susţinem în chemarea sa.
Elder Boyd K. Packer a spus: „Un om care spune că va susţine pe
președintele Bisericii sau Autorităţile Generale, dar nu-și poate susţine
propriul episcop, se înșeală pe sine. Omul care nu va susţine pe episco-
pul episcopiei sale și pe președintele ţărușului său nu-l va susţine nici
pe președintele Bisericii” (Follow the Brethren, Brigham Young Univer-
sity Speeches of the Year [23 martie 1965], p. 4–5).

Elder L. Tom Perry a spus: „Vă promit, stimaţi fraţi și surori, că, dacă îi
vom susţine și sprijini pe episcopii noștri, dacă vom învăţa să ne pre-
ocupe bunăstarea lor și dacă ne vom ruga să aibă succes în tot ce fac,
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vieţile noastre vor fi binecuvântate, pentru că ne vom afla sub conduce-
rea lor și vom avea prilejul să urmăm îndrumarea lor inspirată, a celor
care conduc episcopiile Bisericii” (Conference Report, octombrie 1982, p.
43, sau Ensign, noiembrie 1982, p.32). Sfatul său poate fi aplicat și în
cazul președinţilor de ramură.

Scripturile ne învaţă modurile în care îi putem susţine pe conducătorii
preoţiei.

• Rugaţi-i pe membrii clasei să urmărească următoarele scripturi în
timp ce sunt citite. După citirea fiecărei scripturi, rugaţi-i pe membrii
clasei să explice ce ne spune scriptura că putem face pentru a ne
sprijini conducătorii.

SFATUL DAT DE SCRIPTURĂ

Doctrină și legăminte 6:9 Să propovăduim pocăinţa și să trăim
potrivit poruncilor.

1 Nefi 3:7 Să acceptăm și să îndeplinim toate
chemările care ne sunt date.

Doctrină și legăminte 60:2 Să ne împărtășim talentele.

Maleahi 3:8–10 Să plătim zeciuiala și donaţiile.

Evrei 13:17 Să ne supunem sfatului conducătorilor
noștri.

Doctrină și legăminte 64:9–10 Să iertăm slăbiciunile altora, inclusiv
pe cele ale conducătorilor noștri.

Succesul pe care episcopul sau președintele nostru de ramură îl are în
chemarea sa este determinat, în mare parte, de modul în care îl susţinem
noi. Trebuie să ne rugăm mereu ca Tatăl Ceresc să-l îndrume pentru a
ne conduce pe calea dreaptă.

Concluzii
Slujirea oferită de episcopi și președinţii de ramură este vitală pentru
bunăstarea noastră. Bărbaţii demni chemaţi să slujească ca episcopi
și președinţi de ramură trebuie să dea îndrumare membrilor Bisericii.
Ei ne slujesc și ne iubesc, iar noi trebuie să facem tot ce putem pentru
a-i ajuta să-și îndeplinească îndatoririle. Pe măsură ce le oferim sprijinul
nostru, vom constata că vom fi binecuvântaţi de conducerea lor.

Recomandări
Rugaţi-vă pentru conducătorii Bisericii în rugăciunile personale și în
familie.

Abţineţi-vă de la a critica sau bârfi pe conducătorii dumneavoastră din
Biserică.

Susţineţi-vă conducătorii din Biserică, urmându-le sfatul drept.

Lecţia 8
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Scripturi suplimentare
• 1 Timotei 3:1–7 (calităţile episcopilor)

• Tit 1:5–9 (calităţile episcopilor)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta lecţia:

1. invitaţi-l pe episcop sau pe președintele de ramură să participe la oră
pentru a răspunde întrebărilor membrilor clasei despre chemarea sa;

2. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

Lecţia 8
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ÎNDATORIRILE
VÂRSTNICULUI ȘI ALE

ÎNALTULUI PREOT
L e c ţ i a  9

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem îndatoririle
vârstnicilor și ale înalţilor preoţi.

Introducere
Pe măsură ce învăţăm și îndeplinim îndatoririle preoţiei noastre, noi
binecuvântăm vieţile altora pentru că suntem reprezentanţii Salvatoru-
lui. El ne-a dat preoţia Sa, astfel încât, prin îndeplinirea îndatoririlor
ce ne revin, să putem să îi ajutăm pe cei pe care îi slujim să progreseze
către viaţa eternă. Aceasta se aplică mai ales acelora dintre noi care
deţin Preoţia lui Melhisedec, pentru că această preoţie deţine „cheile
tuturor binecuvântărilor spirituale ale Bisericii” (D&L 107:18). Aceia
dintre noi care au primit Preoţia lui Melhisedec au fost rânduiţi în oficiul
de vârstnic sau înalt preot din această preoţie. Fiecăruia dintre aceste
oficii îi revin îndatoriri particulare, dar multe responsabilităţi sunt la fel.

Responsabilităţile Preoţiei lui Melhisedec
Îndeplinind cu credinţă responsabilităţile ce ne revin ca deţinători ai
Preoţiei lui Aaron, noi ne pregătim pentru a primi Preoţia lui Melhise-
dec. Când vine timpul pentru a fi rânduiţi în Preoţia lui Melhisedec,
suntem intervievaţi de cei cu autoritatea să facă acest lucru. Un de-
ţinător al Preoţiei lui Aaron a scris următoarea relatare despre ce a
gândit  și a simţit după interviul susţinut pentru promovarea la Preoţia
lui Melhisedec:

„Președintele de ţăruș m-a privit în ochi, mi-a pus ultima întrebare și
mi-a ascultat răspunsul. Apoi a spus: ‘George, simt că ești pregătit și
demn pentru a ţi se da Preoţia lui Melhisedec și a fi rânduit vârstnic’.
Câteva momente mai târziu, pășeam prin noaptea întunecată… Nu
fusesem niciodată mai emoţionat într-un mod atât de calm… În scurt
timp, am îngenuncheat lângă patul meu. Am hotărât că voi face tot ce
voi putea pentru a-mi folosi preoţia cu cinste. Am hotărât că nu voi
folosi niciodată cuvinte urâte, că nu voi spune povestiri nepotrivite și
că nu voi jigni pe nimeni. Am hotărât că voi încerca cu adevărat să fiu

31111.171-RO 16.11.2004, 16:28 Uhr63

Schwarz



64

un bărbat al lui Dumnezeu. Îmi voi aminti întotdeauna noaptea aceea.
Acela a fost cu adevărat începutul tuturor lucrurilor. Era atât de bine
să fii chemat să deţii preoţia. Este atât de bine acum să mă străduiesc
din toată inima să fiu ales ca bărbat demn să folosească preoţia, să fiu
o binecuvântare pentru familia mea… și pentru semenii mei” (George
D. Durrant, Kentucky Louisville Mission Newsletter, 19 octombrie 1974).

• Ce angajament a făcut acest bărbat după interviul său? Care sunt
unele dintre angajamentele pe care trebuie să le facem când devenim
deţinători ai Preoţiei lui Melhisedec?

Este necesar ca noi, toţi, să ne străduim să ne învăţăm îndatoririle și
să fim demni să folosim preoţia (vezi D&L 107:99–100). Ca deţinători ai
Preoţiei lui Melhisedec, noi, toţi, avem anumite responsabilităţi, indife-
rent de oficiul pe care îl deţinem.

• Prezentaţi ilustraţia 9-a, „Autoritatea preoţiei este conferită prin
așezarea mâinilor de către aceia cărora le-a fost dată autoritatea de
către Dumnezeu”.

În cele ce urmează sunt menţionate unele responsabilităţi ale Preoţiei
lui Melhisedec.

Convertirea personală

Trebuie să fim convertiţi la Evanghelia lui Isus Hristos și să fim ferm
angajaţi în a trăi potrivit principiilor acesteia.

Relaţiile în familie și cămin

Trebuie să propovăduim familiei noastre principiile Evangheliei și să-i
tratăm cu dragoste și înţelegere pe membrii ei.

Istoria familiei și munca în templu

Trebuie să fim demni să avem o recomandare pentru templu, să obţi-
nem binecuvântările templului pentru noi înșine și pentru familie, să
aflăm numele strămoșilor și să îndeplinim rânduielile din templu pen-
tru ei. Trebuie să promovăm „întoarcerea inimii părinţilor spre copii și
inima copiilor spre părinţii lor” prin ţinerea înregistrărilor familiei (ca
jurnale personale, înregistrări ale grupului de familii și istorii ale fami-
liilor) și prin păstrarea organizării familiei (vezi D&L 128:17–18).

Asigurarea bunăstării
Trebuie să asigurăm cele necesare pentru noi și familia noastră și
trebuie să-i ajutăm pe cei care au nevoie, prin programul de bunăstare
al Bisericii.

Munca misionară
Trebuie să ne angajăm în activităţile misionare corespunzătoare, cum
ar fi ajutorarea membrilor familiei să se pregătească pentru misiuni cu
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9-a, Autoritatea preoţiei este conferită prin așezarea mâinilor de către
aceia cărora le-a fost dată autoritatea de către Dumnezeu.
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Lecţia 9

timp deplin și să slujească în acestea, legarea de prietenii cu nemembri,
transmiterea către misionari a numelor persoanelor care ar putea fi
interesate să audă mesajul lor, slujirea în misiuni cu timp deplin și
sprijinirea financiară a muncii misionare.

Învăţătorii de acasă

Trebuie să înţelegem pe deplin responsabilităţile pe care le avem ca
învăţători de acasă și să îndeplinim, cu sârguinţă, datoria „de a veghea”
asupra acelora pe care suntem chemaţi să-i slujim „și de a fi cu ei și de
a-i întări” (vezi D&L 20:53).

Slujirea în Biserică și în cvorum și participarea la activităţile acestora

Trebuie să slujim cu sârguinţă în chemările pe care le avem în Biserică,
să îndeplinim alte îndatoriri pe care le avem în Biserică și cvorum și
să participăm la adunările și activităţile Bisericii, clădind prin aceasta
împărăţia lui Dumnezeu.

Slujirea în comunitate și participarea la activităţile acesteia

Noi trebuie să „ne cinstim legea, să ne supunem ei și să o susţinem;
să fim cetăţeni loiali și vecini buni; și să facem mai bună comunitatea în
care trăim” (Annual Guidelines, 1978—1979: The Melchizedek Priesthood
[1978], p. 1).

• Prezentaţi ilustraţia 9-b, „Binecuvântarea tatălui este o cale de
binecuvânta vieţile spirituale ale altora”.

Rânduielile
Când ni se dă Preoţia lui Melhisedec, ni se dă puterea de a binecuvânta
vieţile spirituale ale altora. Preoţia lui Melhisedec „administrează
Evanghelia și deţine cheile tainelor împărăţiei, chiar cheile cunoașterii
lui Dumnezeu. De aceea, puterea divinităţii se manifestă în rânduielile
ei” (D&L 84:19–21). Prin puterea Preoţiei lui Melhisedec, noi putem
consacra uleiul, îi putem binecuvânta pe bolnavi, putem conferi preoţia
și darul Duhului Sfânt, putem rândui pe alţii la oficii ale preoţiei, putem
dedica morminte, da binecuvântări de alinare, acorda binecuvântările
tatălui copiilor noștri și participa la rânduieli superioare în templu.

• Cum se manifestă puterea lui Dumnezeu în aceste rânduieli? Care
sunt unele dintre binecuvântările pe care le-aţi primit de la Preoţia

lui Melhisedec?

Îndatoririle specifice ale vârstnicilor și ale înalţilor preoţi
Vârstnicul

Cuvântul vârstnic are două înţelesuri în Biserică. Se referă la un
deţinător al Preoţiei lui Melhisedec, în general. De exemplu, misionarii
și multe Autorităţi Generale au titlul de vârstnic. Vârstnic se referă,
de asemenea, la un oficiu specific din Preoţia lui Melhisedec.
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9-b, Binecuvântarea tatălui este o cale de a binecuvânta vieţile
spirituale ale altora.
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• Rugaţi-i pe membrii clasei să citească Doctrină și legăminte 20:38–45,
42:44, 46:2 și 107:11–12. Care sunt unele dintre responsabilităţile
oficiului de vârstnic menţionate în aceste scripturi?

Pe lângă responsabilităţile menţionate în aceste scripturi, vârstnicii
trebuie să oficieze în orice chemare pe care o primesc. Președintele
Joseph F. Smith a explicat că vârstnicilor li se poate cere să lucreze în
temple, în unităţile locale ale Bisericii sau să sprijine propovăduirea
Evangheliei către lume (vezi Gospel Doctrine, ed. A 5-a, [1939], p. 184–185).

Înaltul preot
Drepturile și responsabilităţile înalţilor preoţi sunt de a prezida și a
deţine toată autoritatea vârstnicilor (vezi D&L 107:10). Printre oficiile
care au chemarea de a prezida se numără cel de Autoritate Generală,
de președinte de misiune, de președinte de ţăruș și de episcop. Înalţii
preoţi care prezidează în diferitele lor chemări au puterea de a conferi
binecuvântările spirituale ale respectivei chemări.

Concluzii
Preoţia lui Melhisedec deţine cheile binecuvântărilor spirituale ale
Bisericii. Ca urmare, când oficiem în oficiile preoţiei noastre ca vârstnici
și înalţi preoţi, putem binecuvânta atât vieţile spirituale, cât și temporale
ale celor pe care îi slujim.

Recomandări
Identificaţi îndatoririle oficiului preoţiei pe care îl deţineţi și întocmiţi
un plan pentru obţinerea unor rezultate mai bune în îndeplinirea lui.

Identificaţi o anumită nevoie ce există în căminul dumneavoastră.
Stabiliţi o modalitate prin care puteţi deveni un tată mai bun sau un
membru al familiei mai bun prin aplicarea în dreptate a preoţiei în
cadrul căminului dumneavoastră.

Scripturi suplimentare
• Doctrină și legăminte 124:137 (vârstnicii sunt slujitori permanenţi ai

Bisericii)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Doctrină și legăminte 107;

2. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

Lecţia 9
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PATRIARHI ȘI
BINECUVÂNTĂRI

PATRIARHALE
L e c ţ i a  1 0

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem rolul patriarhilor și
de a ne pregăti să primim o binecuvântare patriarhală.

Introducere
Domnul îi iubește pe toţi copiii Săi și dorește să-i binecuvânteze.
Acţiunile și alegerile pe care le facem determină măsura în care ne poate
binecuvânta El. Președintele Joseph F. Smith a spus: „Fiecare persoană
va primi răsplată dreaptă pentru binele pe care îl face și pentru fiecare
faptă a sa. Dar să ne amintim că toate binecuvântările pe care le vom
primi, aici sau dincolo, vor veni ca urmare a supunerii noastre faţă de
legile lui Dumnezeu pentru care aceste binecuvântări sunt promise”
(„What is to Become of Such as Me?” Improvement Era, noiembrie 1912,
p. 71).

Când ne primim binecuvântările patriarhale, ni se spun multe dintre
binecuvântările pe care Tatăl Ceresc le-a pregătit pentru noi în această
lume și în eternitate. Aceste binecuvântări vor fi ale noastre dacă vom
trăi în adevăr și credinţă. Cunoașterea dinainte a acestor lucruri ne
poate motiva să fim demni pentru a primi binecuvântările promise
nouă.

Ce este un patriarh?
Patriarhii sunt taţi. Adam a fost primul patriarh și a avut responsabi-
litatea de a da binecuvântarea urmașilor săi și de a-i ajuta să trăiască
drept. Unul dintre ultimele acte de slujire făcute de Adam pentru copiii
lui a fost să le dea o binecuvântare patriarhală.

• Rugaţi-i pe membrii clasei să citească Doctrină și legăminte 107:53–57.

Într-o viziune, Joseph Smith l-a văzut pe Adam chemându-și copiii
și dându-le binecuvântări patriarhale. Apoi, el l-a văzut pe Domnul
înfăţișându-se lor și pe Adam prezicând ce avea să se întâmple familiei
sale. Vorbind despre acest eveniment important, profetul Joseph Smith
a spus: „Acesta este motivul pentru care Adam și-a binecuvântat
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urmașii; el a vrut să-i aducă în prezenţa lui Dumnezeu” (vezi Teachings
of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], p. 158–159).

Cuvântul patriarh este și titlul unui oficiu din Preoţia lui Melhisedec.
În organizarea Bisericii din timpul lui Isus, patriarhii erau numiţi
evangheliști (vezi Efeseni 4:11). Când a fost restaurată Biserica, a fost
restaurat și acest oficiu al preoţiei. Joseph Smith a explicat că „un
evanghelist este un patriarh… Oriunde pe pământ este creată Biserica
lui Hristos, acolo trebuie să existe un patriarh, spre binele urmașilor
sfinţilor” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 151).

Majoritatea ţărușilor Bisericii au un purtător demn al Preoţiei lui Melhi-
sedec care este chemat și rânduit sub îndrumarea Cvorumului celor
Doisprezece pentru a fi patriarhul ţărușului. În calitate de înalt preot, el
are autoritatea de a îndeplini orice îndatorire pe care o îndeplinește un
înalt preot; dar, pentru că este patriarh, are și responsabilitatea specifică
de a conferi binecuvântări membrilor ţărușului care solicită
binecuvântări patriarhale.

Patriarhii au dreptul și sunt inspiraţi să dea binecuvântări patriarhale
în numele Domnului . Aceste binecuvântări pot aduce alinare în clipele
de tristeţe sau necaz, pot întări credinţa și ne pot motiva pentru a duce
o viaţă demnă de binecuvântările pe care Domnul le-a pregătit pentru
noi (vezi Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R.
McConkie, 3 vol. [1954–1956], 3:170).

Ce este o binecuvântarea patriarhală?
• Prezentaţi ilustraţia 10-a, „Binecuvântările patriarhale revelează

lucruri despre strămoși și promit binecuvântări care pot fi obţinute
trăind drept”.

În 1975, Prima Președinţie a Bisericii a explicat faptul că o binecu-
vântare patriarhală cuprinde o declaraţie inspirată despre strămoși.
De asemenea, ne sunt date îndrumări inspirate și profetice și ne sunt
făcute promisiuni referitoare la misiunea pe care o avem în viaţă. Aceste
binecuvântări includ promisiunea unor daruri spirituale, binecuvântări
temporale, sfaturi și avertismente care ne vor ajuta să ne îndeplinim
misiunile pe care le avem în viaţă (vezi scrisoarea Primei Președinţii
către președinţii de ţăruș, 28 iunie 1957).

O parte importantă a binecuvântării patriarhale o reprezintă declaraţia
despre strămoși, care ne spune prin ce trib al lui Israel primim bine-
cuvântările. Datorită strămoșilor noștri, avem dreptul să primim, în
funcţie de neprihănirea noastră, aceleași binecuvântări care au fost date
lui Adam, Avraam, Iacov și alţi mari profeţi ai lui Dumnezeu (vezi
Eldred G. Smith, Conference Report, aprilie 1971, p. 145–147 sau Ensign,
iunie 1971, p. 100–101).

Când ne-am alăturat Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din
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Urmă, am devenit moștenitori ai Tatălui Ceresc. Aceasta înseamnă
că vom primi toate binecuvântările pe care Tatăl Ceresc le are pentru
noi—dacă ducem o viaţă dreaptă. Acestea sunt aceleași cu binecu-
vântările promise lui Avraam. Membrii Bisericii sunt fie descendenţi
direcţi ai lui Avraam, fie adoptaţi într-unul dintre triburile lui Israel
pentru că au acceptat adevărata Evanghelie (vezi Romani 8:14–17;
Galateni 3:26–29; D&L 63:20; 86:8–10).

O altă parte importantă a binecuvântării patriarhale constă în
înţelegerea, care ne este dată, a misiunilor pe care le avem în această
viaţă. Prin binecuvântările noastre patriarhale, Tatăl Ceresc ne spune
care sunt scopurile noastre pe pământ și cum să le ducem la îndeplinire.
Împlinirea binecuvântărilor este însă condiţionată.

Elder John A. Widtsoe ne-a învăţat că este posibil ca unele dintre aceste
binecuvântări să nu ne vină în această viaţă: „Trebuie să ne amintim
întotdeauna că promisiunile făcute se pot realiza în această viaţă sau
în cea viitoare. Oamenii s-au poticnit uneori pentru că binecuvântările
promise nu s-au împlinit în această viaţă. Eu nu și-au adus aminte că,
în Evanghelie, viaţa cu toate activităţile ei continuă veșnic și că muncile
pământului pot fi continuate în cer” (Evidences and Reconciliations,
G. Homer Durham, 3 vol. în 1 [1960], p. 323).

• Rugaţi-l pe membrul clasei care a fost desemnat în prealabil să-și
împărtășească mărturia despre îndrumarea și sprijinul ce i-au fost
date în viaţă de binecuvântările patriarhale.

Primirea unei binecuvântări patriarhale
Pentru a primi o binecuvântare patriarhală trebuie să îndeplinim anu-
mite condiţii. Trebuie:

1. să fim membri botezaţi și demni ai Bisericii;

2. să avem dorinţa de a primi îndrumare de la Domnul;

3. să fi studiat Evanghelia și să cunoaștem scopul binecuvântărilor
patriarhale;

4. să fim destul de maturi pentru a aprecia importanţa încurajării pe
care ne-o aduce binecuvântarea și pentru a o primi;

5. să primim o recomandare de la episcopul nostru sau de la
președintele de ramură;

6. să stabilim o întâlnire cu patriarhul ţărușului pentru a ne primi
binecuvântarea patriarhală.

Înainte de a merge să ne primim binecuvântarea, trebuie să ne rugăm
pentru a ne pregăti spiritual și trebuie să ne rugăm pentru ca patriarhul
să fie inspirat pentru binele nostru. Pentru a ne pregăti putem să și
postim.

• Rugaţi-l pe membrul clasei desemnat din timp să descrie cum s-a
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10-a, Binecuvântările patriarhale revelează lucruri despre strămoși
și promit binecuvântări care pot fi obţinute trăind drept.
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pregătit el să primească binecuvântarea patriarhală.

Când patriarhii ne dau binecuvântările, ei le înregistrează. Fac acest
lucru pentru a ne da o copie tipărită a binecuvântării. O altă copie este
pusă în dosarul înregistrărilor oficiale ale Bisericii. În acest fel, dacă
vreunul dintre noi își pierde binecuvântarea, poate obţine un alt exem-
plar de la Biserică.

Pentru că o binecuvântare patriarhală este personală și sacră, trebuie
păstrată într-un loc sigur, dar ușor accesibil. Conţinutul acesteia trebuie
împărtășit numai membrilor familiei restrânse. Pentru ca binecuvân-
tările patriarhale să ne ajute, trebuie să le studiem frecvent. Astfel vom
ști ce trebuie să facem pentru a primi binecuvântările promise.

Concluzii
Următoarea istorisire arată cum a fost binecuvântată o persoană când
a acţionat cu credinţă pentru a urma unul dintre sfaturile date ei în
binecuvântarea patriarhală.

„Am simţit întotdeauna că aveam un anumit scop în viaţă și că voi
îndeplini o mare misiune, dar nu am știut cum aveam să duc la înde-
plinire acest lucru, pentru că ajunsesem la maturitate fără să știu să
citesc și să scriu prea bine.

Eu mă credeam la fel de deștept ca și ceilalţi băieţi, dar rezultatele
mele de la școală indicau cu totul altceva—primeam numai note mici.
O serie de teste speciale date de școală și care aveau la bază capacitatea
de a citi au indicat că nu eram prea deștept—că, probabil, nu ar trebui
să fac ceva fără ajutorul unei alte persoane. Noţiunile foarte simple,
pe care ceilalţi băieţi le reţineau foarte ușor, erau foarte grele pentru
mine. În adolescenţă, unul dintre băieţi mi-a cerut să silabisesc cuvântul
gaz, dar nu am putut. Pentru că în școală am dat greș în toate, am
început să gândesc că eram pur și simplu prost, cum de altfel dădeau
de înţeles și oamenii, iar de la o vreme începuseră s-o spună cu voce
tare.

Am absolvit liceul numai pentru că absolvirea părea pentru școală cea
mai bună cale de a scăpa de problema educării unui elev pe care îl
considera incapabil să înveţe chiar și cel mai simplu lucru pentru un
copil de clasa a treia, să citească.

Destul de ciudat, dar primul meu contact cu adevărurile Evangheliei
restaurate s-a produs când aveam 14 ani și am încercat să citesc una
dintre cărţile din biblioteca familiei. Am dat peste Cartea lui Mormon
care aparţinea mamei mele; ea fusese botezată membră a Bisericii
cu mulţi ani în urmă într-un sat din sudul statului Tennessee. Dar
pentru că era izolată de membrii Bisericii, nu-i fuseseră propovăduite
prea multe lucruri despre Evanghelie și, în scurt timp, s-a îndepărtat
de aceasta și acum îi lipseau cunoștinţele necesare și dorinţa de

Lecţia 10
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a propovădui copiilor ei Evanghelia cuprinsă în acea Carte a lui
Mormon.

Am parcurs cu greu mărturia lui Joseph Smith, citind numai cuvintele
simple și sărind cuvintele mari, pe care nu le înţelegeam. Nu este
surprinzător faptul că, uneori, ceea ce citeam nu avea nici un sens, dar,
dintr-un motiv sau altul, spiritul a coborât asupra mea și am avut con-
vingerea că ceea ce încercam să citesc era adevărat. Ceea ce am fost
capabil să citesc mi-a dat dorinţa să știu mai multe despre Biserică, așa
încât în dimineaţa duminicii următoare am făcut autostopul, străbătând
tot orașul, pentru a ajunge la Biserica mormonă. Acesta a fost începutul
unei perioade de opt ani pe care am petrecut-o acumulând o mărturie
despre Evanghelie suficientă pentru ca în cele din urmă… să intru în
apele botezului la vârsta de 22 de ani.

Acum, că eram membru al Bisericii și pornisem să urmez calea către
exaltarea celestă, nu mai eram mulţumit de gradul meu slab de dezvol-
tare și realizare personală. Doream să cresc în demnitate și să fiu util
în împărăţia Sa, iar pentru a face aceasta trebuia să învăţ multe lucruri,
inclusiv să citesc.

Apoi, am făcut așa cum suntem întotdeauna sfătuiţi să facem când
luăm hotărâri și întocmim planuri care vor afecta progresul nostru
etern—am cerut îndrumare Domnului și aceasta mi-a fost dată printr-o
binecuvântare patriarhală în care mi s-a spus:

‘Tu ești deosebit în ochii lui Dumnezeu, așa cum a fost Pavel din
vechime, un slujitor ales, căruia i-au fost date puterea și capacitatea de
a face o lucrare bună. Continuă să acumulezi cunoștinţe și să te rogi
pentru înţelepciune, pentru a putea să-L slăvești pe Tatăl tău Ceresc cu
inteligenţa ta’.

Dacă Domnul a gândit că eram capabil să învăţ, atunci puteam să învăţ!
Dar am înţeles că împlinirea acestei binecuvântări nu avea să vină de
la sine, că nu avea să se realizeze automat, fără un plan și fără ca eu
să fac ce trebuia. Împlinirea acestei binecuvântări, ca în cazul tuturor
binecuvântărilor patriarhale, se baza pe demnitatea mea și pe dorinţa
mea de a face lucrurile necesare pentru a determina realizarea acelor
binecuvântări.

Aveam credinţa că, având ajutorul Domnului, aș fi putut învăţa, dacă
aveam să mă străduiesc, și așa am și făcut, studiind de la ora șase
dimineaţa până la miezul nopţii, șase zile pe săptămână.

Am cheltuit 300 de dolari pe un set de înregistrări ce cuprindea literele
alfabetului în expresii de bază. Am petrecut nopţi întregi memorând
alfabetul, rostind cu glas tare fiecare literă pentru a descifra cuvântul și
a învăţa să citesc și să scriu. Nu puteam încă să spun foarte bine literele
dintr-un cuvânt, dar puteam să citesc, împărţind cuvântul în silabe,
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până când îl înţelegeam.

Având încredere deplină în capacitatea mea de a citi și indica literele
unui cuvânt, m-am înscris la Universitatea Statului Ohio. Am încercat
să iau notiţe în timp ce profesorul preda, dar era greu. Încă despărţeam
aproape toate cuvintele în silabe și, ca urmare, îmi puteam nota numai
o parte din ceea ce preda profesorul. Și fără notiţe exacte și complete
îmi era imposibil să studiez și să mă pregătesc corespunzător pentru
examene, așa că, încă o dată, încercările mele de a-mi urma studiile au
eșuat și am fost obligat să renunţ la universitate.

Eram descurajat și am început să mă îndoiesc de capacitatea mea de a
studia, dar mi se dăduse o binecuvântare și o promisiune că voi putea
învăţa. Înţelegând că împlinirea acelei promisiuni depindea numai de
credinţa și acţiunile mele, am continuat să muncesc pentru a citi mai
bine.

Știind că Domnul își va respecta cuvântul, că mă va binecuvânta dacă
eu îmi făceam partea mea, m-am înscris la colegiul Ricks. Mi-am înde-
plinit mereu responsabilitatea de învăţător de acasă și toate respon-
sabilităţile ce mi-au fost încredinţate de Biserică—și studiam 18 ore pe
zi. Totuși, nu ajunsesem să citesc foarte bine, dar puteam să recunosc
imediat cuvintele, pe când înainte trebuia să le despart în silabe.
Obișnuiam ca, atunci când mergeam să dau un test, să memorez fiecare
cuvânt din notiţe, așa încât puteam să-l spun pe litere în timpul testului.
Când am absolvit colegiul Ricks citeam bine și am fost elev emerit,
având note deosebit de bune!

Acum posed o licenţă obţinută la Brigham Young University și mi-am
terminat mult doritele studii cu note peste medie.

Promisiunea făcută de Domnul, ‘că avea să mi se dea capacitatea
de a face o lucrare bună’, a fost îndeplinită, așa cum vor fi și celelalte
promisiuni ce mi s-au făcut în binecuvântarea patriarhală, dacă voi
avea credinţă în El și voi acţiona pentru a determina împlinirea acelor
binecuvântări” (Dorvis Rodgers, „You Shall Glorify Your Father in
Heaven with Your Intelligence”, Margie Calhoun Jensen, When Faith
Writes the Story [1973], p. 34–37).

Această persoană s-a pregătit și a fost supusă; ca urmare, binecuvân-
tarea sa patriarhală a fost o sursă de îndrumare și alinare pentru ea.
Trebuie să manifestăm aceeași credinţă atunci când ne străduim
să obţinem binecuvântările ce ne sunt promise în binecuvântările
patriarhale.

Recomandări
Pregătiţi-vă pentru a vă primi binecuvântarea patriarhală, dacă nu aţi
primit-o încă.
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Dacă aţi primit binecuvântarea, citiţi-o des și străduiţi-vă să duceţi o
viaţă demnă pentru a primi binecuvântările promise.

Scripturi suplimentare
• Genesa 49:1–28 (patriarhul Israel își binecuvântează fiii)

• Doctrină și legăminte 107:39–56 (Cei Doisprezece să rânduiască sluji-
tori; preoţia patriarhală în timpurile străvechi)

• Doctrină și legăminte 124:91–92 (patriarhii primesc cheile pentru a
da binecuvântări)

• Moise 6:1–6 (o carte de aducere aminte scrisă pentru a-i binecuvânta
pe copiii lui Adam)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. rugaţi pe un membru al clasei care a primit o binecuvântare
patriarhală să-și împărtășească mărturia despre îndrumarea și
binecuvântarea ce i-au fost aduse de aceasta în viaţă (avertizaţi-l
că binecuvântarea patriarhală este personală și nu trebuie citită altora.
Din același motiv, nu trebuie să indice cu exactitate promisiunile și
instrucţiunile ce i-au fost date în binecuvântare);

2. desemnaţi un alt membru al clasei să spună ce a făcut pentru a se
pregăti să-și primească binecuvântare patriarhală;

3. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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NECESITATEA DE
A AVEA AUTORITĂŢI

GENERALE
L e c ţ i a  1 1

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem de ce a chemat Dom-
nul Autorităţi Generale și cum suntem binecuvântaţi prin susţinerea lor.

Introducere
Când Salvatorul a trăit pe pământ, El a organizat Biserica Sa și a rânduit
bărbaţi la preoţie. El a chemat doisprezece apostoli și alţi bărbaţi să
depună mărturie despre El și să ajute la conducerea Bisericii. După
moartea și învierea Sa, El a vizitat poporul nefit din America și a organi-
zat Biserica Sa în același fel. El a rânduit doisprezece ucenici să-i slu-
jească pe nefiţi în același fel în care cei doisprezece apostoli au slujit
Biserica în Lumea Veche.

În aceste zile din urmă, Domnul a stabilit din nou adevărata Biserică
a lui Isus Hristos prin profetul Joseph Smith. Biserica a fost organizată
prin revelaţie și are doisprezece apostoli, așa cum a avut Biserica atunci
când Salvatorul a fost pe pământ. Pe lângă apostoli, Domnul a chemat
și pe alţi oameni, care să ajute la conducerea și îndrumarea întregii
Biserici. Acești bărbaţi sunt numiţi Autorităţi Generale.

Prezentaţi ilustraţia 11-a, „Prima Președinţie și Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din
Urmă”.

O Autoritate Generală este un purtător al Preoţiei lui Melhisedec
chemat de Domnul pentru a sluji într-una din următoarele chemări:

Prima Președinţie
Prima Președinţie este formată din președintele Bisericii și consilierii
săi. Președintele deţine toate cheile și autoritatea restaurată a Bisericii în
ultimele zile. Împreună cu consilierii săi, președintele veghează asupra
întregii Biserici și are puterea și autoritatea de a oficia în toate oficiile
preoţiei și din Biserică.

Președintele Bisericii are cheile preoţiei pentru a administra în toate
probleme spirituale și temporale ale Bisericii. El are dreptul de a da
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11-a, Prima Președinţie și Cvorumul celor Doisprezece Apostoli ai
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

Boyd K. Packer L. Tom Perry Russell M. Nelson Dallin H. Oaks

M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlin Richard G. Scott Robert D. Hales

Jeffrey R. Holland Henry B. Eyring

Prima Președinţie

Președintele
Gordon B. Hinckley

Președintele
Thomas S. Monson,

primul consilier

Președintele
James E. Faust,
al doilea consilier

Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Dieter F. Uchtdorf David A. Bendnar
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președinţilor, episcopilor, patriarhilor și altor oameni cheile aparţinând
oficiilor respective în zona lor geografică.

Președintele Joseph F. Smith a scris că „această autoritate a fost dele-
gată fiecărui bărbat rânduit într-un rang al preoţiei. Dar este necesar
ca fiecare act îndeplinit cu această autoritate să fie făcut la momentul
și în locul potrivit, în modul potrivit și în ordinea potrivită. Puterea
îndrumării acestor munci constituie cheile preoţiei” (Gospel Doctrine,
ed. a 5-a [1939], p. 136).

Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Cei Doisprezece Apostoli sunt chemaţi de Domnul pentru a fi martori
speciali ai lui Isus Hristos. Ei acţionează sub îndrumarea Primei
Președinţii.

Cei Șaptezeci

”Cei Șaptezeci trebuie să acţioneze în numele Domnului, sub conduce-
rea Celor Doisprezece… pentru a clădi Biserica și a avea grijă de toate
treburile acesteia în toate naţiunile” (D&L 107:34).

Episcopatul prezidenţial

Episcopatul prezidenţial este președinţia Preoţiei aaronice care lucrează
sub îndrumarea Cvorumului celor Doisprezece și a Primei Președinţii.
Episcopul care prezidează și cei doi consilieri ai săi veghează asupra
problemelor fizice sau temporale ale Bisericii.

Pe lângă Autorităţile Generale, un număr mare de oameni sunt chemaţi
ca Autoritate Zonei-Cei Șaptezeci. Ei nu sunt Autorităţi Generale, dar
sunt chemaţi să ajute la clădirea Bisericii în diferite zone ale lumii.

Responsabilităţi ale Autorităţilor Generale
Autorităţile Generale sunt reprezentanţi ai lui Isus Hristos. Salvatorul
Însuși este capul Bisericii și o îndrumă prin revelaţii date profetului
și altor Autorităţi Generale. Prin acești bărbaţi, Domnul ne dezvăluie
voinţa Sa și ne învaţă tot ce este necesar pentru salvarea noastră.

Autorităţile Generale Îl reprezintă pe Salvator în multe feluri:

1. călătoresc prin lume pentru a-i ajuta și a-i instrui pe membrii Bisericii
și pe conducătorii locali ai Bisericii;

2. ţin Biserica unită și veghează ca să fie predate doctrinele corecte;

3. rânduiesc pe conducătorii locali ai preoţiei, de exemplu pe președinţii
de ţăruș și patriarhii de ţăruș;

4. pregătesc și rostesc cuvântări la conferinţa generală și alte adunări.
Când acești bărbaţi vorbesc sub influenţa Duhului Sfânt, este ca și
cum Hristos Însuși ar vorbi. „Ceea ce Eu, Domnul, am spus, am
spus… fie prin propriul Meu glas, fie prin glasul slujitorilor Mei, este
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același lucru” (D&L 1:38). În acest fel, ei propovăduiesc și sunt o sursă
de inspiraţie atât pentru membrii Bisericii, cât și pentru nemembri;

5. Cei Doisprezece au chemarea de a fi martori speciali ai lui Isus Hris-
tos pentru întreaga lume. Oriunde merg, ei depun mărturie despre
divinitatea lui Hristos. Și celelalte Autorităţi Generale își depun
mărturia despre Salvator;

6. au responsabilitatea de a supraveghea toate treburile administrative
ale Bisericii;

7. pe lângă aceste îndatoriri, ei le au și pe acelea de taţi și soţi. Ca și alţi
taţi din Biserică, ei au responsabilitatea de a-și conduce familiile și a le
îndruma către împărăţia celestială.

De ce avem nevoie de Autorităţile Generale
De-a lungul istoriei, Tatăl Ceresc a dezvăluit voinţa Sa oamenilor de
pe pământ prin profeţii Săi. Aceasta s-a întâmplat și în timpul lui Noe,
și al lui Moise, și al lui Joseph Smith. Condiţiile se pot schimba, dar
adevărul nu. Deoarece avem continuu nevoie de îndrumarea lui Dum-
nezeu, El ne-a dat un profet, apostoli și alte Autorităţi Generale care
să ne îndrume în ziua de azi.

În următoarea relatare se vorbește despre felul în care supunerea faţă
de un profet a binecuvântat un grup de oameni.

„În cele din urmă, în iulie 1959, planul a fost împlinit. 30 de tahitieni
credincioși au muncit, au economisit și au făcut sacrificii pentru a
strânge banii necesari finanţării unei excursii la templul din Hawaii.
A fost nevoie de multă muncă pentru a-l aduce pe Paraita (Marele Șef),
iahtul misiunii, în doc uscat, a-l repara și a-l revopsi. Apoi au apărut
probleme cu guvernul francez. [Căpitanul navei, fratele Tapu, l-a con-
vins în cele din urmă pe administratorul portului și, apoi, împreună
l-au convins pe guvernatorul francez să permită sfinţilor de pe Paraita
să navigheze până în Hawaii.]

Fratele Tapu nu numai că a obţinut permisiunea oficialităţilor franceze,
dar a scris la Salt Lake City pentru a obţine permisiunea președintelui
David O. McKay. Permisiunea a fost acordată și totul era pregătit.

Apoi a sosit o chemare de la Biroul Misiunii. Toţi cei care urmau
să plece în călătorie trebuia să se adune la Casa Misiunii înainte de
plecare…

În acea zi, un mesager special, Ernest C. Rossiter… sosise direct de la
Salt Lake City, din partea președintelui McKay. Vestea pe care o adu-
sese era uimitoare. Sfinţilor li se cerea să nu facă acea călătorie atât de
mult așteptată. Potrivit spuselor fratelui Tapu, președintele McKay nu
dăduse nici o explicaţie. Pur și simplu, el îi ceruse fratelui Rossiter să
‘meargă și să-i oprească. Nu vor reuși și, dacă noi le vom permite să
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vină, vom avea necazuri cu guvernul [francez]. Vom fi răspunzători
pentru ei. Așa că du-te și oprește-i’.

Președintele Christiansen [președintele misiunii] a scris în jurnalul
misiunii, exprimându-și neliniștea ce îl cuprinsese știind că trebuia să
le spună sfinţilor care erau pregătiţi să se îmbarce:

‘Eram foarte îngrijorat și simţeam că aveam nevoie de ajutorul Dom-
nului pentru a da o explicaţie acestor membri credincioși și umili, care
sperau cu atâta ardoare că aveau să-și primească înzestrările în Casa
Lui Sfântă. Am postit și m-am rugat în legătură cu aceasta. În ziua de
15 iulie, la ora opt, am convocat o adunare a membrilor preoţiei și, de
asemenea, am rugat pe șase dintre acești fraţi credincioși să vină la mine
la ora șapte și jumătate. Eu și președintele Rossiter le-am comunicat
hotărârea ce venise de la Prima Președinţie și le-am spus că aveam
nevoie de credinţa și rugăciunile lor pentru a putea prezenta mesajul
membrilor preoţiei, care aveau să se adune la ora opt. După ce preșe-
dintele Rossiter și cu mine am terminat de vorbit oamenilor, ei și-au
exprimat pe scurt gândurile și, pe măsură ce ascultam m-a cuprins o
mare bucurie, pentru că ei îmi vorbeau de dorinţa lor de a se supune
sfatului profetului nostru de aici, de pe pământ.

Am mers la adunarea cu membrii preoţiei. După ce au ascultat mesajul
venit de la Prima Președinţie, [ei] și-au exprimat convingerea că, dacă
acest cuvânt venea de la conducătorii Bisericii, atunci trebuie să fi fost
primit prin inspiraţie de la Domnul și că singurul mod de a-și arăta
dragostea și recunoștinţa pentru binecuvântările pe care El le dăduse
era să se supună sfatului primit. Apoi, am supus la vot problema și
toate mâinile s-au ridicat în semn de acceptare a hotărârii Primei Preșe-
dinţii.’

Astfel, călătoria a fost anulată și nici președintele Rossiter, nici preșe-
dintele Christiansen, nici credincioșii sfinţi tahitieni nu au știut cu
adevărat de ce le spusese profetul lui Dumnezeu să nu plece. Ei au
renunţat la călătorie pentru că aveau credinţă în profet.

Mai târziu, fratele Tapu, căpitanul, a revenit la nava sa, unde un meca-
nic i-a spus că un mic mecanism se avariase și avea să mai funcţioneze
numai 100 până la 150 de ore. În ciuda acestui fapt, nava a fost lansată
la apă și ancorată…

‘Două zile mai târziu [spune fratele Tapu, căpitanul navei], am primit
un telefon. Eram la Biroul Misiunii lucrând la revista locală a Bisericii.
Apelul era de la administratorul portului. El a spus: <Hei, nava ta se
scufundă>. Și eu i-am spus: <Cum așa, tocmai am scos-o din reparaţii!>.
El a insistat: <Ţi se scufundă nava. Grăbește-te!>. Așa că m-am grăbit
spre port și am văzut că nava era pe jumătate în apă. Secundul se afla
sub navă pentru a afla ce se întâmplase. A constatat că o conductă de
evacuare de la bucătărie ruginise. Cel care făcuse reparaţia acoperise cu
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vopsea lemnul putred și conducta ruginită. Aceasta se spărsese și apa
pătrunsese înăuntru.

Ce s-ar fi întâmplat dacă ne-am fi aflat la două sau trei sute de mile
distanţă pe o barcă de salvare? Dacă am fi navigat conform planului,
atât am fi parcurs din drum când conducta s-ar fi spart și lemnul ar fi
cedat.’

În momentul în care sfinţii din Tahiti au acceptat sfatul profetului, ei
nu au putut înţelege motivul de îngrijorare al președintelui McKay. Dar
acum înţelegeau căile lui Dumnezeu. Fratele Tapu a exprimat aceasta
când a spus: ‘Acesta este motivul pentru care am avut întotdeauna o
mărturie despre președintele McKay, un profet adevărat al Domnului’”
(R. Lanier și JoAnn M. Britsch, „Avertismentul unui profet”, New Era,
martie 1976, p. 12, 14).

Autorităţile Generale vorbesc despre Hristos. Domnul a spus că „tot
ceea ce vor spune atunci când sunt inspiraţi de Duhul Sfânt va fi scrip-
tură, va fi voinţa Domnului, va fi gândul Domnului, va fi cuvântul
Domnului, va fi glasul Domnului și puterea lui Dumnezeu pentru
salvare” (D&L 68:4).

Pentru că acești bărbaţi sunt reprezentanţii Salvatorului pe pământ,
este important să cunoaștem ce spun ei și să le urmăm învăţăturile.
Autorităţile Generale au subliniat multe învăţăminte importante venite
de la Domnul în timpul nostru. Ele ne-au sfătuit să ţinem seara de fami-
lie. Ele ne-au cerut să ajutăm la construirea de temple și să facem munca
de întocmire a istoriei familiei noastre. Ne-au învăţat despre crearea
de rezerve pentru nevoile personale și pentru cele ale familiei (inclusiv
rezerve de alimente). Ele au arătat că este necesar ca fiecare membru
să facă muncă misionară.

• Rugaţi-i pe membrii clasei să se gândească la modul în care lumea s-a
schimbat în ultimii 10 sau 20 de ani. Cum ne ajută faptul că îi ascul-
tăm pe profeţi să facem faţă problemelor cu care ne confruntăm
astăzi?

Susţinerea Autorităţilor Generale
Domnul nu ne va obliga să ne supunem slujitorilor Săi. Îi putem accepta
sau îi putem respinge. Totuși, este o mare binecuvântare să fim capabili
să acceptăm și să susţinem Autorităţile Generale și pe ceilalţi condu-
cători ai noștri. Facem acest lucru în mod oficial, în cadrul anumitor
adunări în care ni se cere să ne dăm votul de susţinere pentru condu-
cerea Bisericii. Ne arătăm dorinţa de a-i susţine prin ridicarea mâinii
drepte. Dar susţinerea Autorităţilor Generale înseamnă mai mult decât
simpla ridicare a mâinii drepte. Susţinem cu adevărat Autorităţile Gene-
rale când le acceptăm învăţăturile și le urmăm sfatul și conducerea.

Acești bărbaţi sunt reprezentanţii lui Isus Hristos și primesc continuu
revelaţie de la El. Îl cinstim pe Salvator, cinstindu-i pe reprezentanţii
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Săi. Îi cinstim și îi respectăm pe profeţii noștri în viaţă când ne supunem
învăţăturilor lor, când ne rugăm pentru ei și pentru tăria de a-i urma
(vezi Evrei 13:17–18 și D&L 107:22). De asemenea, îi susţinem când ne
susţinem episcopul sau președintele de ramură, pentru că aceștia
acţionează sub îndrumarea lui.

Cei care susţin Autorităţile Generale se bucură de mari binecuvântări.
Domnul a spus că aceia care cred în învăţăturile profeţilor și îndură,
cu credinţă, până la sfârșit vor primi tot ceea ce are Dumnezeu (vezi
D&L 84:36–38). Cartea lui Mormon ne vorbește despre un mare bărbat
pe nume Amulec, care a primit în casa Sa pe un profet al lui Dumnezeu.
Pe Amulec l-a vizitat un înger care i-a spus că avea să fie vizitat de
profetul Alma. Îngerul a spus: „Tu va trebui să-l primești în casa ta și
să-l hrănești, iar el te va binecuvânta pe tine și casa ta; și binecuvântarea
Domnului va sta asupra ta și a casei tale” (Alma 10:7). Amulec l-a
primit pe Alma în casa sa și, mai târziu, a depus mărturie despre marile
binecuvântări care au coborât asupra sa și a familiei sale pentru că îl
primise pe profet.

• Citiţi Alma 10:10–11. Cum putem noi primi binecuvântările descrise
de Amulec?

Este posibil să nu fim vizitaţi niciodată acasă de o Autoritate Generală,
dar putem primi binecuvântări similare dacă acceptăm Autorităţile
Generale, aplicându-le sfatul inspirat în căminele noastre.

• Rugaţi-i pe membrii clasei să împărtășească experienţe pe care le-au
trăit ascultând o Autoritate Generală vorbind sau citindu-i scrierile.
De ce este important să urmăm sfatul Autorităţilor Generale?

Concluzii
Autorităţile Generale sunt reprezentante ale Salvatorului. Ele deţin
preoţia și cheile pentru a îndruma lucrarea Bisericii Domnului. Pe
măsură ce le urmăm sfatul și le susţinem cu credinţă, spunere și rugă-
ciuni, vom primi mari binecuvântări.

Președintele Harold B. Lee a spus: „Cineva a spus… și eu cred că acest
lucru este absolut adevărat: ‘[O] persoană nu este convertită cu adevărat
până când aceasta nu vede puterea lui Dumnezeu coborând asupra
conducătorilor acestei Biserici și până când aceasta nu coboară în inima
sa ca un foc’. Membrii acestei Biserici nu sunt convertiţi cu adevărat
până când nu au convingerea că sunt conduși pe calea dreaptă și până
când nu au convingerea că acești oameni ai lui Dumnezeu sunt oameni
inspiraţi și aleși de mâna lui Dumnezeu” (în Conference Report, aprilie
1972, p. 118, sau Ensign, iulie 1972, p. 103).

Încheiaţi, rugându-i pe membrii clasei să interpreteze „Îţi mulţumim,
Doamne, pentru profet” (Imnuri și cântece pentru copii, p. 36, sau Princi-
piile Evangheliei, p. 344).
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Recomandări
Rugaţi-L pe Domnul, în rugăciunile în familie și în cele personale,
să binecuvânteze Autorităţile Generale.

Rugaţi-vă pentru a primi o mărturie și tărie să-l urmaţi pe profet și pe
celelalte Autorităţi Generale.

Scripturi suplimentare
• Numeri 12:6 (Domnul se arată profeţilor Săi)

• Amos 3:7 (Domnul dezvăluie profeţilor Săi secretele Sale)

• Luca 1:59–70 (Domnul vorbește întotdeauna omului prin profeţi)

• Doctrină și legăminte 21:46 (profetul rostește cuvintele ca și cum ar
fi rostite de gura lui Dumnezeu)

• Doctrină și legăminte 43:1–7 (revelaţii pentru Biserică date numai
prin profet)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie, desemnaţi membri ai clasei care să
prezinte povestiri, scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la
cunoștinţa cursanţilor.
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RESPONSABILITĂŢI
PERSONALE

ȘI ALE FAMILIEI
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TATĂL ARE
RESPONSABILITATEA

DE A SE ÎNGRIJI DE
BUNĂSTAREA
FAMILIEI SALE

L e c ţ i a  1 2

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem responsabilitatea pe
care o are tatăl de a planifica și asigura cele necesare familiei sale.

Introducere
Un profet al Domnului a spus: „Familia este cea mai importantă organi-
zaţie în această viaţă și în eternitate. Scopul nostru în viaţă este de a ne
crea familii eterne” (Joseph Fielding Smith, în Conference Report, aprilie
1972, p. 13, sau Ensign, iulie 1972, p. 27).

Tatăl trebuie să asigure cele necesare familiei sale
Profeţii și apostolii ne-au învăţat că ”potrivit planului divin, taţii trebuie
să-și conducă familiile în dragoste și dreptate și ei sunt răspunzători de
asigurarea celor necesare vieţii și protecţiei familiilor lor” (Familia: o
declaraţie oficială către lume”, Liahona, octombrie 1998, p. 24). Această
obligaţie sacră, dată nouă de Domnul, este cea mai importantă lucrare
pe care
o va putea îndeplini vreodată un tată. Președintele David O. McKay a
declarat că „nici un alt succes nu poate compensa eșecul din cămin”
(citat de J.E. McCulloch, Home: The Savior of Civilization [1924], p. 42, în
Conference Report, aprilie 1935, p. 116).

Familia este locul în care copiii trebuie să fie îngrijiţi și învăţaţi princi-
piile eterne. „Cea mai importantă parte a lucrării Domnului va fi aceea
pe care o vom face în propriile noastre cămine” a spus președintele
Harold B. Lee (Regional Representatives Seminar Report, aprilie 1972,
2). Nici un alt învăţător nu-i poate influenţa pe copiii noștri așa de mult
cum o putem face noi, ca părinţi. Din acest motiv, trebuie să ne învăţăm
copiii atât prin exemplul nostru, cât și prin cuvintele noastre. Ni se
promite că, dacă noi, soţiile noastre și copiii noștri suntem pecetluiţi
împreună în templu și dacă trăim cu credinţă potrivit principiilor
Evangheliei, vom putea fi împreună, ca familii eterne, în împărăţia
celestială (vezi capitolul 47, Exaltarea, din manualul Principiile Evanghe-
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liei).

Asigurarea necesităţilor materiale ale familiei
În calitate de taţi, se așteaptă din partea noastră să asigurăm necesităţile
materiale ale familiilor noastre. Pentru a asigura necesităţile materiale
ale familiei, noi trebuie:

1. să avem slujbe oneste;

2. să planificăm bugetul pentru resursele familiei în cooperare cu soţia;

3. să ne învăţăm copiii să muncească;

4. să gândim un program de producere a bunurilor în cămin și de depo-
zitare a lor.

Scripturile moderne ne învaţă că acela care ar putea munci, dar nu
o face „nu va mânca pâinea și nu va purta veșmintele lucrătorului”
(D&L 42:42). Domnul a spus că dacă cel leneș nu se schimbă, el nu va
primi binecuvântările pe care le va primi cel ce muncește. Este posibil,
chiar, ca el să nu-și păstreze locul în Biserică (vezi D&L 75:29). Desigur,
nu contează ce muncă facem, atât timp cât este onestă și mulţumitoare.

Soţul, împreună cu soţia, trebuie să organizeze bugetul familiei. Venitul
pe care îl obţine el nu este numai al lui, ci aparţine întregii familii. Tatăl
are responsabilitatea de a asigura toate necesităţile sub aspect financiar
ale fiecărui membru al familiei, nu numai ale sale. Când face toate efor-
turile de care este în stare pentru a asigura necesităţile materiale ale
familiei sale, Domnul îi va binecuvânta pe el, pe soţia lui și pe copiii lui
să-și îndeplinească misiunile ce le revin în familie.

Prezentaţi ilustraţia 12-a, „Familiile care lucrează împreună sunt binecu-
vântate atât temporal, cât și spiritual”.

Copiii trebuie să fie încurajaţi și să li se permită să înveţe cât mai mult
posibil pentru a fi pregătiţi pentru profesiunea pe care o vor avea în
viaţă. În măsura posibilă, ei nu vor fi luaţi de la școală pentru a fi trimiși
să muncească. Aceasta nu înseamnă că ei nu trebuie să facă anumite
lucruri în casă. Președintele Harold B. Lee i-a instruit pe părinţi să încre-
dinţeze anumite responsabilităţi copiilor pentru a nu-i lăsa să se plictise-
ască și a le permite să-și formeze obiceiul de a munci.

O îndatorire ce se poate încredinţa copilului este să se îngrijească de
grădina familiei. Am fost sfătuiţi să ne facem grădini, pentru a produce
o parte din hrană și să depozităm cât mai multe alimente posibil. Preșe-
dintele Spencer W. Kimball a dat sfatul ca fiecare familie „să producă
cât mai mult din hrana necesară pe propria proprietate… Sporiţi-vă
priceperea în a conserva cât mai multe alimente și a le depozita. Rea-
firmăm sfatul pe care Biserica l-a dat întotdeauna, de a crea și menţine
provizii pentru un an” (în Conference Report, aprilie 1976, p. 170–171,
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sau Ensign, mai 1976, p. 124).

• Care sunt lucrurile pe care le putem face în familie pentru a-i învăţa
pe copiii noștri să muncească? Când nu suntem capabili să asigurăm
necesităţile materiale ale familiei noastre, de unde putem obţine
ajutor? (Întotdeauna trebuie să căutăm ajutor, întâi, la membrii fami-
liei noastre și la rude, care ar putea avea o situaţie care să le permită
să ne ajute. Dacă aceștia nu ne pot ajuta, trebuie să apelăm la Biserică
și să luăm legătura cu conducătorii cvorumului nostru. Se va lua
legătura cu agenţiile de asistenţă socială ale guvernului numai dacă
Biserica nu ne poate oferi ajutor acolo unde avem nevoie.)

Asigurarea necesităţilor spirituale ale familiei

Pentru a asigura necesităţile spirituale ale familiei putem:

1. să propovăduim Evanghelia soţiei și copiilor;

2. să spunem, zilnic, rugăciuni în familie;

3. să facem din căminul nostru un loc care să invite Spiritul Domnului
să rămână cu noi;

4. să plătim Domnului zeciuiala și donaţiile;

5. să desfășurăm seri de familie pline de învăţăminte.

Acestea sunt responsabilităţi sacre. În Doctrină și legăminte se subli-
niază importanţa uneia dintre aceste îndatoriri în mod deosebit.

• Rugaţi-i pe membrii clasei să citească Doctrină și legăminte 68:25, 28.
Ce ne-a poruncit Domnul să-i învăţăm pe copiii noștri?

Un tată trebuie să aibă grijă ca familiei sale să i se predea Evanghelia
acasă. Unul dintre cele mai bune prilejuri de a începe acest lucru îl oferă
seara în familie. Aceasta ne asigură regulat o perioadă de timp în care
să vorbim cu familiile noastre și să le instruim. Prima Președinţie îi
îndeamnă pe toţi părinţii „să se întrunească regulat cu familia în serile
de luni, prilej cu care să o înveţe scripturile… și să depună mărturie în
faţa acesteia. Părinţii trebuie să folosească aceste prilejuri pentru a se
apropia mai mult de copiii lor, să le asculte problemele și [aspiraţiile]
și să le dea îndrumările de care ei au atâta nevoie” („Message from the
First Presidency”, manualul Family Home Evening, 1976-1977, p. 3).

Pentru ca un tată să predea în mod corespunzător copiilor săi, trebuie
să-și organizeze timpul astfel încât să se afle deseori acasă, cu familia
sa. De asemenea, el trebuie să arate bucuria pe care i-o aduce în propria
viaţă traiul potrivit Evangheliei, plătind cu credinţă zeciuiala și alte
contribuţii oferite Bisericii, acceptând și îndeplinind chemările Bisericii
și ţinând celelalte porunci.
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12-a, Familiile care lucrează împreună sunt binecuvântate atât temporal,
cât și spiritual.
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• Cum ne poate ajuta Biserica să-i învăţăm pe copiii noștri?

Binecuvântări date taţilor și familiilor
• Prezentaţi ilustraţia 12-b, „Regele Beniamin a îndeplinit atât necesi-

tăţile fizice, cât și pe cele spirituale ale familiei sale”.

Cartea lui Mormon ne învaţă despre un mare profet-rege și tată, regele
Beniamin (vezi Mosia 2:12, 14). Deși era rege și profet, el muncea cu
propriile mâini pentru a asigura cele necesare familiei sale. El nu a
așteptat să fie întreţinut din munca altora. În calitate de taţi, noi trebuie
să-i urmăm exemplul și să asigurăm cele necesare familiei noastre.

Avraam este un alt tată pe care îl putem folosi ca model în viaţa noastră.
Datorită credinţei lui, i s-a promis o familie dreaptă și numeroși urmași
(vezi Genesa 17:3—8). Avraam a fost binecuvântat pentru sârguinţa cu
care l-a urmat pe Domnul și cu care a asigurat cele necesare familiei
sale. Putem avea aceleași binecuvântări, dacă ne îngrijim de necesităţile
spirituale și temporale ale familiilor noastre. În plus, dragostea va crește
în căminele noastre și familiile noastre vor progresa spiritual.

Concluzii
În următoarea povestire, ni se relatează despre felul în care un tată și
familia sa au beneficiat de binecuvântări pe măsură ce el a acceptat
Evanghelia și a trăit potrivit ei:

Înainte ca Joseph Garcia să se alăture Bisericii, lui îi plăcea să bea cu
prietenii și petrecea puţin timp acasă. Ca urmare, soţia sa trebuia să facă
menajul în diverse gospodării pentru a câștiga bani să-și întreţină fami-
lia. Copiii abia dacă își cunoșteau tatăl. Mai mult se temeau de el decât
îl respectau sau îl iubeau.

Totuși, într-o zi, el a fost prezentat unor misionari ai Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. După șase luni de întâlniri
cu misionarii, viaţa sa s-a schimbat complet. A renunţat la întâlnirile
cu prietenii din baruri și, în scurt timp, s-a alăturat Bisericii. A început
să-și petreacă timpul cu copiii, ţinând seri de familie și bucurându-se de
plimbările făcute cu ei și soţia sa. A planificat cu grijă bugetul familiei,
ceea ce a permis soţiei să renunţe la slujba sa și să-și petreacă tot timpul
în propriul cămin.

În scurt timp, a constatat că îi face plăcere să stea în propria casă și să-și
petreacă timpul cu soţia sa mai mult decât i-a plăcut vreodată să stea
cu foștii prieteni. Copiii au învăţat să-l iubească și, astăzi, încearcă să-i
urmeze exemplul, de om care trăiește drept.

Recomandări
Evaluaţi măsura în care satisfaceţi necesităţile materiale și spirituale ale
familiei dumneavoastră.
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12-b, Regele Beniamin a îndeplinit atât necesităţile fizice,
cât și pe cele spirituale ale familiei sale.
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Angajaţi-vă în satisfacerea necesităţilor familiei dumneavoastră.

Întocmiţi, împreună cu soţia și copiii, un plan care să vă ajute să trăiţi
potrivit învăţăturilor din scripturi și sfaturilor conducătorilor Bisericii.

Scripturi suplimentare
• 1 Timotei 5:8 (taţii trebuie să asigure cele necesare familiei)

• Mosia 27:14, 22–24 (Domnul aude rugăciunile făcute de taţi pentru
copiii lor)

• Doctrină și legăminte 68:30–31 (copiii celor leneși cresc în răutate)

• Doctrină și legăminte 75:28–29 (taţii asigură cele necesare membrilor
familiei)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a preda această lecţie:

1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolele 27, „Munca și responsabilitatea
personală”, și 36, „Familia poate fi veșnică”;

2. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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SFĂTUIREA CU
MEMBRII FAMILIEI

L e c ţ i a  1 3

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să ne întărim familiile sfătuin-
du-ne cu soţiile și copiii în probleme legate de obiectivele planificate și
de alte probleme familiale.

Introducere
• Rugaţi-i pe membrii clasei să interpreteze „Dragoste în casă” (Imnuri

și cântece pentru copiii, p. 44).

Taţii trebuie să conducă, să călăuzească și să îndrume în dreptate
Căminele noastre pământești sunt începutul căminelor cerești. Taţii care
știu acest lucru își dau seama că au o îndatorire sacră de a-și conduce,
călăuzi și îndruma familiile în dreptate. Președintele N. Eldon Tanner
a spus: „Căminul fiecărui sfânt din zilele din urmă trebuie să fie un
cămin model, în care tatăl să fie capul casei, dar să prezideze cu dra-
goste și în completă armonie cu dorinţele drepte ale mamei. Ei trebuie
să urmărească, împreună, aceleași obiective ale familiei, iar copiii trebu-
ie să simtă dragostea și armonia care există” („Fatherhood”, Ensign,
iunie 1977, p. 2).

În calitate de purtători ai preoţiei căsătoriţi, noi avem responsabilitatea
de a crește o familie dreaptă, dar desigur nu facem acest lucru singuri.
Beneficiem de ajutorul soţiilor noastre. Împreună putem clădi o căsnicie
puternică și ne putem duce familia din nou în prezenţa Domnului.
Aceasta înseamnă că avem nevoie de dragostea și de sfatul soţiilor
noastre, dacă dorim să ne bucurăm de prezenţa Spiritului Domnului
în căminele noastre.

Să arătăm dragoste și consideraţie soţiilor noastre
• Citiţi Efeseni 5:25 și Mosia 4:14.

În aceste scripturi, Domnul ne instruiește să întemeiem cămine în care
să domnească pacea și dragostea. Pentru a avea astfel de cămine, trebuie
să ne asigurăm că, încă de la început, căsnicia noastră este caracterizată
de dragoste sinceră și împărtășirea gândurilor. Dacă acestea nu caracte-
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rizează acum căminele noastre, trebuie să căutăm să le formăm. Pentru
aceasta este nevoie să ne rugăm împreună regulat, arătându-ne dragoste
și respect unul altuia, și să studiem împreună scripturile. Și contribuţia
cea mai importantă la toate acestea o poate avea ţinerea poruncilor lui
Dumnezeu și a legămintelor făcute în momentul depunerii jurământului
de la căsătorie.

Un conducător puternic al preoţiei este amabil și grijuliu cu soţia sa
(vezi Efeseni 5:25). Președintele J. Reuben Clark jr. a declarat că, pentru
ca o familie să devină celestă, soţul și soţia trebuie să se iubească, să se
cinstească și să se respecte unul pe altul. Trebuie să fie răbdători unul cu
altul și să-și respecte jurămintele făcute la căsătorie. Credinţa lor trebuie
„să înconjoare familia ca o lumină caldă”. Dacă fac aceste lucruri, supu-
nerea lor faţă de voinţa lui Dumnezeu „îi va călăuzi și îi va face fericiţi”
(vezi Immortality and Eternal Life, [Melchisedec Priesthood study guide,
1969], p. 14–15).

• Ce lucruri putem face pentru a ne arăta dragostea și consideraţia
pentru soţiile noastre? Cum ne poate ajuta faptul că arătăm dragoste
și consideraţie soţiilor noastre să clădim cămine în care să domnească
pacea și dragostea?

Să ne sfătuim cu soţiile noastre
• Prezentaţi ilustraţia 13-a, „Familia se poate conduce mult mai ușor și

mai eficient dacă soţul se sfătuiește cu soţia sa”.

Este important ca noi să comunicăm cu soţiile noastre. Majoritatea
problemelor cu care se confruntă căsniciile și familiile pot fi depășite
dacă ne sfătuim cu soţiile—și căutăm ajutorul și îndrumarea Domnului.

• Citiţi Alma 37:37. Cum ne poate ajuta sfătuirea cu Domnul?

Pentru a fi deţinători înţelepţi ai preoţiei, trebuie să discutăm, rugân-
du-ne, problemele și obiectivele pe care le avem împreună cu soţiile
noastre și să le implicăm în luarea deciziilor. Dacă ne iubim soţiile, le
vom cere întotdeauna părerea și ajutorul și nu vom încerca să soluţio-
năm problemele majore ale familiei bazându-ne numai pe propriile
puteri. Pentru aceasta, trebuie să rezervăm un anumit timp pentru
discutarea preocupărilor pe care le avem, amândoi, legate de copii,
finanţe, Evanghelie, serile de familie și alte subiecte individuale și
familiale. Numai în acest fel vom fi uniţi în călăuzirea familiei noastre.

Atât soţii, cât și soţiile sunt importanţi în parteneriatul pe care îl presu-
pune căsătoria. Unii bărbaţi consideră că, pentru că ei au preoţia, au
dreptul de a lua toate hotărârile, dar scripturile ne spun că aceste lucru
este greșit.

• Citiţi Doctrină și legăminte 121:39, 41.

Este greșit ca preoţia să fie folosită pentru a „exercita o autoritate
nedreaptă”. Ca deţinători ai preoţiei, avem îndatorirea de a ne asculta
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13-a, Familia se poate conduce mult mai ușor și mai eficient dacă
soţul se sfătuiește cu soţia sa.
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soţiile cu dragoste și interes. Și, când le ascultăm, nu trebuie s-o facem
așa cum își ascultă șefii subordonaţii, pentru că ele ne sunt partenere
și egale. Următoarea experienţă relatată ne arată cum s-a sfătuit un
deţinător al preoţiei cu soţia sa.

Fratele și sora Jackson erau, amândoi, înţelepţi și bine educaţi. Fiecare
putea să ia singur multe decizii referitoare la familie. Dar n-o făceau,
ci se așezau și discutau împreună problemele și posibilele soluţii. Cel
puţin o dată pe săptămână, de obicei duminica seara, se așezau la masa
din bucătărie și vorbeau despre problemele familiei. Uneori, erau atrași
în discuţie și copiii. Sfătuindu-se împreună, membrii acestui cuplu au
avut aproape întotdeauna aceleași idei despre modul în care trebuia
să-și crească copiii. Uneori, exprimau opinii diferite, dar manifestau
întotdeauna respect și dragoste unul faţă de celălalt. Cerându-și întot-
deauna unul altuia sfatul, ei dădeau dovadă de înţelepciune și căminul
lor, asemănător unuia celest, a reprezentat un model pe care toţi cei șase
copii ai lor încearcă acum să-l aplice în casele lor.

• Cum poate sfătuirea dintre un soţ și o soţie să îi ajute să evite apariţia
neînţelegerilor și a problemelor în căminul lor? Cum poate aceasta să
sporească dragostea din căsnicia lor?

Să ne sfătuim cu familiile noastre
• Prezentaţi ilustraţia 13-b, „Ţinerea consiliilor de familie îl ajută pe tată

să-și conducă fiii și fiicele în dreptate”.

După ce soţul și soţia s-au sfătuit unul cu altul, ei trebuie să-și cheme
copiii și să discute cu ei obiectivele și planurile familiei. Ţinerea unui
consiliu cu întreaga familie este foarte importantă. Prin aceasta se poate
îmbunătăţi viaţa de familie și se poate aprofunda sentimentul de dra-
goste între membrii familiei. Copiii care iau cunoștinţă de planurile fami-
liei vor ști ce fac ceilalţi și rezultatul va fi ordine și armonie în cămin.
Când este posibil, copiilor trebuie să li se permită să ia parte la luarea
hotărârilor și trebuie să contribuie la îndeplinirea acestor hotărâri.

• Când este momentul potrivit pentru ţinerea consiliului de familie?
(Serile de familie constituie momentul ideal, dar consiliul de familie
nu trebuie să înlocuiască lecţia.) Ce subiecte se pot discuta în astfel
de consilii?

• Prezentaţi ilustraţia 13-c, „Taţii își pot întări relaţia cu copiii dacă se
sfătuiesc cu ei”.

Este, de asemenea, important ca taţii să se sfătuiască, separat, cu fiecare
copil în parte. „Atunci când un tată își intervievează fiii și fiicele pe-
riodic rezultatele sunt numai din cele bune. Astfel, el le poate cunoaște
problemele și speranţele. El le poate deveni prieten necondiţionat”
(A. Theodore Tuttle, în Conference Report, octombrie 1973, p. 87, sau
Ensign, ianuarie 1974, p. 67).
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13-b, Ţinerea consiliilor de familie îl ajută pe tată să-și conducă
fiii și fiicele în dreptate.
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• Ce lucruri putem discuta cu copiii noștri în astfel de interviuri? Cum
vă pot apropia astfel de discuţii mai mult de ei? (Încurajaţi-i pe fraţi să
folosească interviurile pentru a asculta ce au de spus copiii referitor la
preocupările lor.)

Sfătuirea cu copiii noștri nu trebuie să se desfășoare întotdeauna într-o
atmosferă oficială. Trebuie să folosim orice prilej, oricând și oriunde,
pentru a le asculta problemele. Atunci când ne sfătuim cu ei, trebuie să
le privim problemele din punctul lor de vedere. Nu trebuie să râdem de
preocupările lor sau să gândim că problemele lor sunt lipsite de impor-
tanţă, ci trebuie să-i ascultăm cu dragoste și să încercăm să-i înţelegem
și să-i ajutăm.

„Este minunat când un tată sau o mamă se așează alături de fiu sau
fiică și discută o problemă personală (și ei au problemele lor, pe care,
dacă suntem înţelepţi, nu le vom minimaliza). Există presiuni, ispite
și chiar acuzaţii nedrepte în faţa cărora fiii și fiicele noastre trebuie să
fie întăriţi… În astfel de discuţii sincere, părinţii vor ajuta la stabilirea
obiectivelor pentru copiii lor” (ElRay L. Christiansen, în Conference
Report, aprilie 1972, p. 43, sau Ensign, iulie 1972, p. 55).

• Despre ce lucruri ar trebui să discute un tânăr cu părinţii săi? Despre
ce lucruri ar trebui să discute un tată cu copiii săi? (Puteţi aminti
membrilor clasei că fiecare dintre noi are problemele lui.)

Elder Richard L. Evans, vorbind copiilor despre sfătuirea cu părinţii,
a spus: „Voi și ei, împreună, aveţi privilegiul, dreptul, îndatorirea să
vă așezaţi și să vă împărtășiţi gândurile și să vă examinaţi hotărârile,
pentru ca să vă ascultaţi și să vă respectaţi unii pe alţii—să munciţi,
să vă rugaţi și să faceţi planuri împreună pentru deplinătatea fericirii
voastre—acum și întotdeauna” („As Parents and Children Come to
Common Ground”, Improvement Era, mai 1956, p. 342).

Concluzii
Ni se promite că, dacă suntem credincioși, vom trăi în armonie și pace
în împărăţia celestă. Dar trebuie să începem acum să clădim unitatea
și dragostea, pentru că acestea nu se formează de la sine. Președintele
David O. McKay a spus: „Nu-mi pot imagina lucruri mai cumplite
într-un cămin decât absenţa unităţii și armoniei. Pe de altă parte, eu știu
că un cămin în care există unitate, sprijin reciproc și dragoste înseamnă
o bucăţică de cer pe pământ” (în Conference Report, octombrie 1967,
p.7, sau Improvement Era, decembrie 1967, p. 34).

Sfătuirea cu soţiile și copiii noștri va avea ca rezultat atât întărirea lor,
cât și a noastră, precum și creșterea dragostei și unităţii în familiile
noastre.

Lecţia 13

31111.171-RO 16.11.2004, 16:29 Uhr98

Schwarz



99

13-c, Taţii își pot întări relaţia cu copiii dacă se sfătuiesc cu ei.
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Recomandări
Rugaţi-vă și sfătuiţi-vă permanent cu soţia dumneavoastră.

Ţineţi consiliul de familie.

Stabiliţi o zi în care să intervievaţi pe fiecare dintre copiii dumnea-
voastră; nu uitaţi să fiţi umili și plini de atenţie în timpul discuţiei cu ei.

Scripturi suplimentare
• Galateni 5:22 (fructul Spiritului)

• Iacov 2:35 (efectul unui exemplu rău asupra membrilor familiei)

• Iacov 3:7 (importanţa iubirii dintre soţ și soţie)

• Doctrină și legăminte 121:36—38 (preoţia trebuie folosită numai în
dreptate)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta lecţia:

1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolul 37, „Responsabilităţile familiei”;

2. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

Lecţia 13
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CONDUCEREA
RUGĂCIUNII
ÎN FAMILIE

L e c ţ i a  1 4

Scopul acestei lecţii este să ne încurajeze să rostim zilnic rugăciuni în
familie.

Introducere
• Prezentaţi ilustraţia 14-a, „Trebuie să ne rugăm împreună cu familia

în fiecare dimineaţă și în fiecare seară”.

În calitate de taţi, trebuie să-i chemăm pe membrii familiei pentru a rosti
rugăciunea în familie, mulţumind Tatălui nostru Ceresc și rugându-L să
ne îndrume. Elder Spencer W. Kimball a spus:

„Am intervievat numeroși capi de familie… care au mărturisit că rugă-
ciunile în familiile lor nu se rosteau în mod regulat, zilele în care nu se
rosteau fiind mult mai numeroase decât cele în care se rosteau. Unii
spueau că încearcă să organizeze rugăciunea în familie o dată pe zi, în
timp ce alţii ridicau din umeri și spuneau că nu-i pot reuni pe membrii
familiei. Această atitudine nepăsătoare faţă de problema vitală a rugă-
ciunii m-a tulburat mult…

… Biserica ne îndeamnă să rostim rugăciuni în familie în fiecare seară
și în fiecare dimineaţă. Aceasta este o rugăciune care se spune în ge-
nunchi… Tuturor membrilor familiei, inclusiv celor mici, trebuie să li
ofere prilejul de a [spune] rugăciunea” („I Kneeled Down before My
Maker”, Instructor, aprilie 1966, p. 132).

Rugăciunea în familie: un mijloc ce vă ajută să rezistaţi ispitei
Ni s-a poruncit anume să ne rugăm Tatălui nostru Ceresc împreună cu
familiile noastre.

• Citiţi 3 Nefi 18:18—21. Ce scop important stabilește Salvatorul pentru
rugăciune? În ce fel ne ajută rugăciunea să rezistăm ispitei?

Rugăciunile în familie rostite în mod regulat ne pot ajuta familiile să
reziste ispitelor Satanei. Prin rugăciune, ne putem apropia mai mult de
Tatăl Ceresc, putem primi tărie și putem avea o capacitate mai mare de
a ne depăși problemele.
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14-a, Trebuie să ne rugăm împreună cu familia în fiecare
dimineaţă și în fiecare seară.
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Să învăţăm pe alţii să spună rugăciunea prin propriul exemplu
În calitatea noastră de taţi, trebuie să ne reunim familiile pentru
rugăciune și să le fim exemplu. În Doctrină și legăminte, taţilor și ma-
melor li se poruncește să-și înveţe copiii să se roage (vezi D&L 68:28).
Cea mai bună metodă de a-i învăţa pe copii principiul rugăciunii este
prin propriul exemplu. Dacă facem efortul de a ne ruga împreună cu ei,
copiii noștri vor învăţa importanţa rugăciunii și o vor aplica în viaţa lor.

A-i conduce și a-i învăţa pe copii sunt îndatoriri pe care le au toţi taţii;
nu este nevoie să deţii Preoţia lui Melhisedec pentru a-ţi conduce fami-
lia în rugăciune.

Cum să facem ca rugăciunea în familie să devină un obicei în căminul
nostru
Pentru a face ca rugăciunea în familie să devină un obicei în căminul
nostru, trebuie să stabilim o anumită oră a zilei pentru rugăciunea în
cadrul căminului. Conducătorii Bisericii noastre ne spun să ne reunim
familia de două ori pe zi. Pentru aceasta, trebuie să găsim cel mai potri-
vit moment în care familia să se poată reuni. Trebuie să fie o oră la
care toţi membrii familiei sunt acasă. Această oră poate fi dimineaţa,
înainte ca noi să plecăm la serviciu sau la școală, și seara, cu puţin timp
înainte ca cei mici să meargă la culcare. Elder Spencer W. Kimball ne-a
învăţat: „Mulţi au constatat că cel mai potrivit moment este la masa de
dimineaţă și la cea de seara. Atunci este mai puţin dificil să-i reunești
pe membrii familiei” („I Kneeled Down before My Maker”, Instructor,
aprilie 1966, p. 132).

• Invitaţi-i pe membrii clasei să descrie ce au făcut pentru ca rugăciunea
să devină obișnuinţă în căminele lor.

În rugăciunile de dimineaţa trebuie menţionate planurile noastre pentru
ziua respectivă. În rugăciunile de seara trebuie să mulţumim Domnului
pentru protecţia și îndrumarea Lui. Binecuvântarea hranei nu trebuie
să ia locul rugăciunii regulate în familie, dar poate fi inclusă în aceasta,
dacă ţinem rugăciunea în familie chiar înainte de masă.

Câteva alte binecuvântări pentru care trebuie să ne rugăm sunt menţio-
nate de Amulec în Cartea lui Mormon.

• Citiţi Alma 34:23–35.

Lista noastră cu lucruri pentru care dorim să ne rugăm ar putea fi dife-
rită de cea a lui Amulec, dar principiile despre care a vorbit acesta sunt
aceleași. Unul dintre principii este că trebuie să ne rugăm pentru buna
desfășurare a activităţilor zilnice. Un altul este că trebuie să ne rugăm
pentru a primi tărie să rezistăm ispitelor diavolului. Fiecare familie
trebuie să-și examineze scopurile și nevoile și să se roage sincer pentru
lucrurile de care are cea mai mare nevoie. Dacă facem acest lucru,
rugăciunile noastre vor fi sincere și eficiente, nu doar cuvinte pe care le

Lecţia 14
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repetăm în fiecare zi. În calitate de taţi, noi trebuie să ne ajutăm copiii
să evite repetarea acelorași cuvinte de fiecare dată când se roagă. Când
facem acest lucru, trebuie să căutăm influenţa Spiritului (vezi D&L
42:14). Oricare ar fi modul folosit pentru a ne învăţa copiii să se roage,
nu trebuie să-i forţăm sau să-i punem într-o situaţie stânjenitoare.
Nu trebuie să ne descurajăm dacă întâmpinăm dificultăţi în a reuni
familia în rugăciuni eficiente. Deseori, Satana este în spatele acestor
dificultăţi.
• Citiţi 2 Nefi 32:8. De ce credeţi că încearcă Satana să ne oprească să ne

rugăm?
Satana va încerca să ne împiedice să spunem rugăciuni în familie pentru
că el poate influenţa mai ușor o familie care nu se roagă zilnic. Obiceiul
de face rugăciuni în familie trebuie să fie, deci, atât de puternic încât,
chiar și atunci când taţii nu sunt acasă, soţiile lor să reunească familia
pentru rugăciune. Dacă atât tatăl, cât și mama vor fi plecaţi de acasă, ei
trebuie să încredinţeze unui copil mai vârstnic misiunea de a conduce
familia în rugăciune.
• Cum pot tinerii să sprijine și să încurajeze rugăciunea în familie?

Rugăciunea în familie aduce binecuvântări spirituale
Dacă ţinem rugăciunea în familie vom beneficia de mari binecuvântări.
Dragostea și înţelegerea vor spori, iar influenţa Satanei în cămin se va
diminua. Inimile ni se vor umple de un sentiment de pace pe măsură ce
înţelegem că îndeplinim o poruncă.
Rugăciunea în familie este un pas înainte în crearea căminului etern.
Președintele Spencer W. Kimball a spus că „atunci când îngenunchem
pentru rugăciunea în familie, copiii noștri… deprind obiceiuri pe care
le vor păstra întreaga viaţă. Dacă nu ne facem timp pentru rugăciuni,
mesajul pe care îl transmitem, de fapt, copiilor noștri este: ‘Oricum nu
este prea importantă… ’ Pe de altă parte, ce lucru plin de bucurii este
să creezi astfel de obiceiuri în cămin și atunci când părinţii își vizitează
copiii… după ce s-au căsătorit, ei să îngenuncheze alături de ei în
obișnuita rugăciune!„ (The Miracle of Forgiveness [1969], p. 253).

Concluzii
Ne întrebăm uneori dacă fiii și fiicele noastre învaţă cu adevărat despre
Hristos și dacă Îi simt prezenţa în timpul rugăciunii în familie. De fapt,
copiii sunt uneori mai apropiaţi de Spirit decât ne putem da seama noi.
Președintele Heber J. Grant a scris despre următoarea experienţă pe
care a avut-o în ceea ce privește rugăciunea în vremea copilăriei, pe
când se afla în casa președintelui Brigham Young:
„Am îngenuncheat… în căminul [președintelui Brigham Young]…
pentru rugăciunile în familie, atât când eram copil, cât și când am fost
tânăr. Depun mărturie că, pe vremea copilăriei, de multe ori, datorită

Lecţia 14
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Lecţia 14

inspiraţiei pe care Domnul o dădea președintelui Brigham Young în
timp ce [se ruga] lui Dumnezeu pentru a primi îndrumare, eu îmi ridi-
cam capul și priveam spre locul în care se ruga acesta pentru a vedea
dacă Domnul era… acolo. Mi se părea că președintele vorbea Domnului
așa cum un om vorbește cu alt om” (Gospel Standards, compilate de
G. Homer Durham [1941], p. 223–224).
Rugăciunea trebuie să fie pentru copiii noștri o experienţă tot atât de
plină de inspiraţie precum a fost pentru Heber J. Grant. Următoarea
povestire ne arată ce se poate întâmpla când rugăciunea în familie este
folosită în modul în care trebuie folosită:
„Un tată, un bărbat liniștit, lipsit de mândrie, a găsit că îi este greu să-și
arate dragostea ce o purta familiei sale. La îndemnul soţiei sale, ei au
început să ţină rugăciuni în familie și acestea au devenit o ocazie de a da
glas sentimentelor pe care le avea în inimă. Pentru fiica sa, care interpre-
tase comportamentul tatălui ei ca fiind indiferenţă, experienţa a fost o
revelaţie. Rugăciunile sale erau simple și cuvintele erau uneori lipsite de
dibăcie, dar ea a fost impresionată să-l audă spunând ‘Binecuvânteaz-o
pe draga mea fiică cu dorinţa de a face lucruri bune’.

Un băiat timid care se gândea la sine ca la o ‘pisică fricoasă’ a avut un
sentiment nou, de mândrie și încredere în sine, când tatăl și mama sa
I-au mulţumit lui Dumnezeu pentru ‘fiul bun și sensibil’. Încrederea în
sine a băiatului a continuat să crească în timpul rugăciunii, când chiar
și fratele lui mai mic a mulţumit Tatălui Ceresc pentru ‘fratele mare și
puternic’.

Pe când pregăteam o ieșire în familie, soţul meu L-a rugat pe Domnul
să ne binecuvânteze familia cu înţelegere și cu bucuria de a fi împreună.
Tot ceea ce le spusesem membrilor familiei până atunci rămăsese fără
efect, dar acea rugăciune pioasă i-a făcut pe toţi să coopereze.

Fiul nostru, aflat la vârsta adolescenţei, era încordat și plin de resenti-
mente ori de câte ori încercam să discutăm vreo problemă cu el. Am
hotărât că era important să planificăm discuţia pentru momentul în care
avea să fie mai receptiv și acest moment părea să fie acela al rugăciunii
în familie rostite dimineaţa. Atunci casa era liniștită, iar noi împărtă-
șeam sentimente umile, sincere. Am constatat că încordarea se diminua
când discuţiile erau precedate de rugăciune.

În timpul acestor momente de liniște din timpul rugăciunii în familie,
comunicăm unul cu altul și cu Tatăl nostru din cer” (Ann H. Banks,
„The Extra Blessings of Prayer”, Ensign, ianuarie 1976, p. 37).
• Invitaţi-i pe membrii clasei să împărtășească experienţe plăcute pe

care le-au avut în ceea ce privește rugăciunea în familie. Gândiţi-vă
să încheiaţi lecţia cu „Tatăl nostru, Dumnezeu” (Imnuri și Cântece
pentru copii, p. 21) sau „Rugăciune în familie” (Imnuri și Cântece
pentru copii, p. 67).
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Recomandări
Ţineţi rugăciuni în familie în viitor, dacă nu le ţineţi acum.

Evaluaţi-vă rugăciunile dacă le ţineţi deja regulat.

Discutaţi cu soţia și cu copiii despre cum puteţi să îmbunătăţiţi rugă-
ciunile în familie.

Scripturi suplimentare
• Matei 5:44 (trebuie să ne rugăm pentru cei care ne persecută)

• Matei 7:7 (rugăciunile sincere primesc răspuns)

• Matei 26:41 (trebuie să ne rugăm pentru a fi protejaţi împotriva
ispitei)

• Alma 13:28 (trebuie să ne rugăm pentru a fi protejaţi împotriva
ispitei)

• Alma 37:36–37 (trebuie să ne rugăm pentru toate activităţile noastre)

• Doctrină și legăminte 88:119 (trebuie să avem o casă în care
rugăciunea este un obicei)

• Doctrină și legăminte 88:126 (trebuie să ne rugăm întotdeauna)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolul 8, „Rugându-ne către Tatăl
nostru Ceresc”;

2. dacă doriţi, repartizaţi ca temă unui membru al clasei relatarea unei
experienţe plăcute pe care a avut-o în ceea ce privește rugăciunea în
familie;

3. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

Lecţia 14
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CĂMINUL:
PRINCIPALUL LOC

DE STUDIU AL
EVANGHELIEI

L e c ţ i a  1 5

Scopul acestei lecţii este să ne încurajeze să facem din căminele noastre
principalul loc pentru învăţarea Evangheliei.

Introducere
Enos a fost fiul unui profet și l-a auzit deseori pe tatăl său vorbind despre
adevărurile eterne. Într-o zi, Enos a mers în pădure să vâneze.
El a înregistrat experienţa trăită atunci, după cum urmează:

„Și cuvintele pe care le-am auzit deseori spuse de tatăl meu despre viaţa
veșnică… au coborât adânc în inima mea.

Și sufletul meu flămânzea; și am îngenuncheat înaintea Făcătorului meu”
(Enos 1:3–4).

După ce s-a rugat cât a fost ziua de lungă, el a auzit un glas spunându-i
că păcatele sale erau iertate. Experienţa a fost atât de importantă pentru
Enos, încât el a propovăduit Evanghelia și s-a bucurat tot restul vieţii sale.

Enos este un exemplu de tânăr băiat căruia i-a fost propovăduită Evan-
ghelia în propriul cămin. Unul dintre autorii Vechiului Testament a scris:
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze” (Proverbele 22:6). Dacă
îi urmăm sfatul ca taţi, și noi putem fi binecuvântaţi cu copii loiali, care ni
se vor supune nouă și Domnului.

Să facem din căminele noastre principalele locuri pentru învăţare
Familia este cea mai importantă organizaţie, atât în Biserică, cât și în
societate. Într-adevăr, este singura organizaţie care va exista veșnic. Din
acest motiv, Domnul ne-a poruncit să facem din căminele noastre locuri
în care familiile să poată învăţa Evanghelia și să progreseze împreună.

• Citiţi Doctrină și legăminte 68:25–28. Unde obţin copiii noștri cunoș-
tinţele de bază despre lumea în care trăim? Unde pot învăţa despre
viaţa veșnică?

Copiii învaţă despre această viaţă în căminele lor, la școală și de la priete-
nii de joacă. Dar nici școala și nici prietenii nu-i pot învăţa pe copiii noștri
despre Evanghelie. Această responsabilitate sacră ne revine nouă, ne este
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dată nouă de Tatăl Ceresc. Dacă nu reușim să ne învăţăm copiii ceea ce ar
vrea El să-i învăţăm în această viaţă, ne aflăm în pericolul de a-i pierde în
veșnicie.
Desigur, înainte de a putea propovădui Evanghelia copiilor noștri,
trebuie s-o învăţăm noi. Elder Marion G. Romney a spus: „Fie ca fiecare
purtător al preoţiei, în măreţia și puterea chemării lui, să crească o familie
care crede în principiile Evangheliei și trăiește potrivit lor; fie ca el
să ţină cu regularitate seara de familie și să-și crească ‘copiii în lumină
și adevăr’ (D&L 93:94)” (în Conference Report, aprilie 1969, p. 110, sau
Improvement Era, iunie 1969, p.97).
Aceasta înseamnă că, împreună cu soţiile noastre, noi avem responsabili-
tatea de a-i învăţa pe copiii noștri principiile Evangheliei. Pentru a înde-
plini această responsabilitate, noi trebuie să începem, împreună cu soţiile,
să facem o obișnuinţă din studiul Evangheliei în căminele noastre și să
îi încurajăm pe copii să ne urmeze exemplul. Regele Beniamin a spus
părinţilor:
„Și nu veţi îngădui copiilor voștri… ca ei să încalce legile lui Dumnezeu
și să se bată și să se certe unul cu altul și să-l slujească pe diavol…
Dar îi veţi învăţa să meargă pe căile adevărului și sobrietăţii; îi veţi învăţa
să se iubească unul pe altul și să se servească unul pe altul” (Mosia 4:14–15).

Planul familiei noastre pentru învăţarea Evangheliei
Dacă vrem să urmăm sfatul profeţilor, trebuie să ne gândim împreună
cu soţiile la cel mai bun mod de a propovădui copiilor noștri și, apoi, să
întocmim un plan. Deși fiecare dintre noi poate îndeplini acest scop în
felul său, trebuie să dorim să întocmim cel mai bun plan pentru a face
din căminul nostru un loc pentru învăţarea Evangheliei. (În continuarea
acestei lecţii sunt prezentate sugestii privind modurile în care putem
încuraja învăţarea Evangheliei în familiile noastre.)

Să creăm o atmosferă potrivită pentru învăţare
Căminele noastre trebuie să fie un loc în care copiii noștri să se simtă
liberi să vorbească cu noi. Un cămin în care domnește starea tensionată
nu îi încurajează pe copii să pună întrebări sau să-și exprime senti-
mentele. Președintele David O. McKay i-a învăţat pe părinţi: „Arătaţi
dorinţa de a răspunde întrebărilor. Un copil care pune întrebări contri-
buie la fericirea vieţii dumneavoastreă” (Gospel Ideals [1953], p. 480).
Trebuie să-i încurajăm pe copii să pună întrebări, mai ales despre subiec-
te din Evanghelie. Este posibil să nu știm întotdeauna răspunsul la
întrebările lor, dar îl putem afla întotdeauna împreună.

• În ce moduri anume putem încuraja discuţiile pe teme din Evanghelie
în căminele noastre?

Să ne rugăm împreună cu familia
Un mod prin care îi putem învăţa pe copii este rugăciunea în familie.

Lecţia 15
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Lecţia 15

Când ne rugăm, ne putem comunica speranţele, temerile și dorinţele
legate de familia noastră. Când ne rugăm pentru membrii familiei sau
pentru alţii, îi învăţăm cum să se preocupe de nevoile altora. Când ne
exprimăm recunoștinţa faţă de Tatăl nostru Ceresc, îi învăţăm cum să
aprecieze binecuvântările.

Să purtăm discuţii despre Evanghelie în timpul meselor și înainte
de culcare
Alte momente în care putem încuraja discuţiile despre Evanghelie sunt
mesele și ora de culcare. În astfel de momente, copiii pot fi încurajaţi să
pună întrebări, iar adulţii pot explica principiile Evangheliei. Pentru a
încuraja întrebările copiilor, le putem spune povestiri despre Evanghelie
din Cartea lui Mormon sau din Biblie, sau le putem povesti propriile
experienţe spirituale.

Să studiem scripturile cu regularitate
• Prezentaţi ilustraţia 15-a, „Căminul trebuie să fie locul principal de

studiu al Evangheliei”.

Pentru a promova studiul cu regularitate al scripturilor, putem rezerva
un raft sau un alt loc din bibliotecă pentru literatura legată de Evanghe-
lie. Aici pot fi ţinute, pentru a fi folosite de întreaga familie, cărţi, imagini,
benzi, un casetofon și alte mijloace de predare. Lucrările canonice ale
Bisericii și manualul Principiile Evangheliei trebuie să facă parte din biblio-
teca noastră. Dacă este posibil, fiecare copil trebuie să aibă propriul exem-
plar din Cartea lui Mormon și din Biblie.

Putem studia scripturile individual și în familie. Pentru a încuraja studiul
individual, părinţii trebuie să dea exemplu. Putem studia scripturile
individual în următoarele moduri:

1. citind scripturile de la un capăt la altul, citind unul sau mai multe
capitole în fiecare zi, o anumită perioadă de timp în fiecare zi;

2. studiind scripturile pe subiecte (de exemplu rugăciunea sau supunerea),
căutând toate referinţele la subiectul respectiv;

3. cercetând scripturile pentru a găsi răspunsul la o anumită problemă cu
care ne confruntăm;

4. întocmind o listă cu scripturile care ne inspiră;
5. identificând și notând pasaje din scripturi care au aceeași temă într-un

plan de studiu regulat.
• Discutaţi cu membrii clasei alte moduri de a studia scripturile.
Pentru a studia Evanghelia în familie, fiecare tată trebui să stabilească
împreună cu soţia și copiii o anumită oră din zi în care se pot aduna în
acest scop. Puteţi studia scripturile în familie în următoarele moduri:

1. planificaţi o anumită perioadă de timp pentru studiul scripturilor
dimineaţa, înainte să plecaţi la muncă și copiii să plece la școală, sau
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ţineţi o mică lecţie pentru studiul scripturii în familie seara, înainte ca cei
mici să meargă la culcare;

2. spuneţi povestiri din scripturi copiilor mai mici;

3. alegeţi anumite versete din scripturi, scrieţi-le pe un carton și afișaţi car-
tonul pe un panou sau pe perete pentru a fi văzut de întreaga familie;

4. încurajaţi-i pe membrii familiei să memoreze scripturile;

5. alegeţi o scriptură care ne învaţă un principiu și decideţi o cale de a
aplica în practică principiul învăţat. De exemplu, citiţi Matei 25:31–40
și, apoi, ajutaţi o familie nevoiașă. Sau citiţi Iacov 1:26–27 și Galateni
6:2 și, apoi, oferiţi ajutor unei persoane în vârstă.

Indiferent de metoda pe care o folosim, trebuie să începem întotdeauna
studiul scripturilor cu o rugăciune în care să cerem Tatălui Ceresc îndru-
mare și ajutor pentru a înţelege mai bine cele studiate. După timpul de
studiu, trebuie să ne gândim la ceea ce am citit și la modul în care putem
aplica în viaţa noastră principiile Evangheliei pe care le-am citit.

Episcopul H. Burke Peterson din episcopatul prezidenţial a spus: „În
această Biserică, nu ar trebui—nu trebuie să existe—vreo familie care
să nu-și facă timp pentru a citi din scripturi în fiecare zi. Fiecare familie
o poate face într-un fel personal” (în Conference Report, aprilie 1975,
p. 79, sau Ensign, mai 1975, p. 53–54).

• Desemnaţi un membru al clasei, pe care l-aţi rugat din timp să se
gândească la aceasta și care a avut succes în studiul scripturilor îm-
preună cu familia, să vorbească despre metoda folosită. Sau desemnaţi
un tânăr deţinător al Preoţiei aaronice, pe care l-aţi rugat din timp să
se gândească la aceasta, să spună de ce simte el că trebuie să înveţe
Evanghelia în tinereţe, mai ales înainte de a merge în misiune. (Îi puteţi
indica să citească Alma 37:35.)

Să ţinem cu regularitate seri de familie

• Prezentaţi ilustraţia 15-b, „Seara de familie reprezintă un moment
potrivit pentru studiul Evangheliei în familie”.

Seara de familie reprezintă un moment potrivit pentru a-i învăţa pe copiii
noștri Evanghelia. Aceia dintre noi care posedă manualul pentru desfă-
șurarea serii de familie trebuie să-l folosească. Dacă nu dispunem de un
manual, trebuie să studiem scripturile și manualul Principiile Evangheliei,
să ascultăm înregistrări legate de Evanghelie sau să ne împărtășim senti-
mentele pe care le avem faţă de Biserică. Crearea unei atmosfere plăcute,
fericite îi va ajuta pe copii să se bucure de seara respectivă și să participe
cu mai multă plăcere.

Să ne depunem mărturia în faţa copiilor

Când ni se oferă prilejul, trebuie să ne depunem mărturia în faţa copiilor.
Prilejul de a ne depune mărturia poate apare la ora mesei, în timpul
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15-b, Seara de familie reprezintă un moment potrivit pentru studiul
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Lecţia 15

studiului scripturilor, în timpul serilor de familie sau în timpul discu-
ţiilor despre Evanghelie pe care le purtăm cu copiii. Aceștia vor înţelege
mai bine Evanghelia, când ne vor auzi depunându-ne mărturia și ne vor
vedea trăind potrivit poruncilor.

• Rugaţi-i pe membrii clasei să împărtășească experienţe pe care le-au
avut predând Evanghelia copiilor lor.

Concluzii
Pe măsură ce studiem Evanghelia individual și împreună cu familiile
noastre, mărturiile noastre și căminele noastre se vor întări. Pentru că
încercăm să trăim mai aproape de Isus Hristos și de Tatăl Ceresc, vom
afla răspunsuri la problemele noastre și pacea noastră spirituală va fi
mai mare. Elder Bruce R. McConkie a spus: „Noi vrem să avem pace,
bucurie și fericire în această viaţă și să moștenim viaţa eternă în lumea
care va veni. Acestea sunt cele două mari binecuvântări pe care oamenii
le pot moșteni. Le putem câștiga citind și învăţând cuvintele despre viaţa
eternă, aici și acum, precum și ţinând poruncile” („Drink from the Foun-
tain”, Ensign, aprilie 1975, p. 70).

Recomandări
Studiaţi Evanghelia cu regularitate.

Ţineţi rugăciunile în familie zilnic.

Folosiţi orice prilej vi se oferă pentru a propovădui Evanghelia familiei
dumneavoastră.

Scripturi suplimentare
• Romani 15:4 (întreaga scriptură a fost scrisă pentru a ne ajuta)
• 2 Timotei 3:14—17 (necesitatea de a avea scripturile)
• 2 Nefi 4:15 (trebuie să medităm asupra scripturilor și să le

propovăduim copiilor noștri)
• Doctrină și legăminte 1:37 (trebuie să cercetăm scripturile)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:
1. citiţi scripturile suplimentare menţionate la sfârșitul lecţiei;
2. dacă doriţi, daţi ca temă clasei împărtășirea experienţelor plăcute

pe care le-au avut studiind scripturile în familie sau propovăduind
Evanghelia copiilor lor. De asemenea, puteţi numi un tânăr deţinător
al Preoţiei aaronice să spună de ce simte că este important să înveţe
Evanghelia cât este tânăr;

3. rugaţi-i pe membrii clasei desemnaţi din timp să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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PROPOVĂDUIREA
EVANGHELIEI

L e c ţ i a  1 6

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem responsabilitatea ce
ne revine de a propovădui eficient Evanghelia.

Introducere
Într-o revelaţie dată prin profetul Joseph Smith, Domnul ne-a poruncit
să propovăduim:

„Și vă dau o porunca de a vă învăţa unul pe altul doctrina împărăţiei.

Propovăduiţi cu sârguinţă și slava Mea vă va însoţi, ca să puteţi fi
instruiţi mai bine în teorie, în principii, în doctrină, în legea Evangheliei,
în toate lucrurile care aparţin împărăţiei lui Dumnezeu, pe care este
necesar să le înţelegeţi” (D&L 88:77–78).

Persoanele cărora le putem propovădui Evanghelia sunt numeroase și
diferite. Putem propovădui familiilor noastre, prietenilor, vecinilor,
colegilor de muncă și colegilor de școală. Putem propovădui membrilor
Bisericii, în cadrul unor cursuri organizate și celor care nu sunt membri
ai Bisericii, când îi întâlnim la muncă sau în cartier.

Să ne pregătim pentru a propovădui Evanghelia
• Prezentaţi ilustraţia 16-a, „Lecţiile trebuie pregătite ţinându-se seama

de necesităţile fiecărui membru al clasei” și 16-b, „Pregătirea lecţiei
include studiul scripturilor și rugăciunea”.

Pentru a deveni învăţători buni, trebuie să ne pregătim bine. „Nici un
învăţător nu poate preda ceea ce nu știe” ne-a spus președintele David
O. McKay. „Nici un învăţător nu poate propovădui ceea ce nu vede și
nu simte” (Treasures of Life [1962], p. 476).

Să ne pregătim spiritual

Dacă ne pregătim spiritual, Duhul Sfânt ne va îndruma și ne va ajuta
pe măsură ce vom propovădui. În cele ce urmează, sunt date câteva
sugestii referitoare la modul în care ne putem pregăti spiritual pentru
propovăduire.
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16-a, Lecţiile trebuie pregătite ţinându-se seama de necesităţile
fiecărui membru al clasei.

31111.171-RO 16.11.2004, 16:29 Uhr115

Schwarz



116

Rugaţi-vă. Trebuie să ne rugăm des pentru a-I cere Domnului să ne
îndrume, pe măsură ce studiem și ne pregătim. Trebuie să ne rugăm
și pentru persoanele cărora le propovăduim.

Studiaţi scripturile. Pe măsură ce studiem scripturile, învăţăm despre
Domnul și ne sporim cunoștinţele despre adevăr.

Trăiţi potrivit Evangheliei. Când trăim potrivit învăţăturilor Evangheliei,
primim tărie, pace și fericire, devenind un exemplu pentru cei cărora le
propovăduim.

Fiţi umili. Umilinţa ne ajută să evităm să căutăm onoruri personale sau
să ne bizuim prea mult pe tăria proprie. Domnul ne-a învăţat: „Fii umil;
și Domnul Dumnezeul tău te va conduce de mână și îţi va da răspunsuri
la rugăciunile tale” (D&L 112:10).

Să pregătim lecţia

Președintele David O. McKay a fost profesor înainte de a fi chemat
ca Autoritate Generală a Bisericii. El a propus patru etape de pregătire
a unei lecţii:

Stabiliţi obiectivul. Obiectivul este ideea pe care doriţi să și-o însu-
șească membrii clasei și s-o pună în aplicare. Notaţi obiectivul și
gândiţi-vă la el când vă pregătiţi lecţia.

Însușiţi-vă materialul pentru lecţie. Însușiţi-vă lecţia destul de bine
pentru a o putea preda cu propriile cuvinte. Desigur, scripturile și
citatele pot fi citite din manual.

Adunaţi material vizual. Pentru a stimula interesul faţă de lecţie, folosiţi
materiale vizuale interesante, cum ar fi obiecte, planșe, ilustraţii sau
alte articole folositoare în acest scop. Stimularea interesului faţă
de o lecţie este importantă în predare, indiferent de vârsta persoane-
lor cărora le predaţi.

Organizaţi materialele pentru lecţie. Pregătiţi toate obiectele de care
credeţi că veţi avea nevoie în timpul lecţiei, cum ar fi cretă, burete,
hârtie, creioane și materiale vizuale. Acestea trebuie aranjate în ordi-
nea în care vor fi folosite în timpul lecţiei, pentru a evita pierderea
timpului în cadrul lecţiei.

Să învăţăm să-i iubim pe cei cărora le propovăduim
O altă parte importantă a predării Evangheliei în mod eficient este
să-i iubim pe cei cărora le propovăduim. Elder Boyd K. Packer a spus:
„Învăţătorul bun a studiat deja lecţia. Învăţătorul excelent i-a studiat și
pe cursanţi—i-a studiat cu seriozitate și atenţie… Pe măsură ce studiaţi
cu atenţie trăsăturile și expresia cursanţilor, inima vi s-ar putea umple
de căldura compasiunii creștine… Compasiunea este un sentiment vecin
cu inspiraţia, este dragostea care vă va obliga să găsiţi calea pentru a face
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munca Domnului—să hrăniţi oiţele Sale” („Study Your Students,”
Instructor, ianuarie, 1963, p. 17).

Cursanţii care sunt iubiţi vor deveni mai încrezători în ei înșiși și vor
dori să-și îmbunătăţească cunoștinţele. Vor fi mai atenţi, mai cooperanţi
și de mai mult ajutor în clasă. Dar mai presus de orice, cursanţii care
sunt iubiţi vor învăţa să-i iubească pe alţii.

Să propovăduim prin Spirit
Pentru ca un învăţător să-și iubească cursanţii, el trebuie să fie deschis
pentru a primi inspiraţie de la Domnul. Numai în acest fel va înţelege
cu adevărat nevoile cursanţilor săi. Președintele Brigham Young a spus:
„Deși v-aţi străduit să obţineţi înţelepciune din cele mai bune cărţi etc.,
tot mai rămâne o fântână deschisă pentru toţi: ‘Dacă unui om îi lipsește
înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu’„ (Discourses of Brigham Young
[1954], p. 261).

Talentul de a propovădui este un dar pe care îl primim de la Tatăl
nostru din Cer. Dacă Îl rugăm, El ne va inspira în timp ce pregătim
lecţia, în timp ce căutăm să-i cunoaștem și să-i iubim pe cursanţi și
în timp ce propovăduim. Și când propovăduim prin Spiritul Său, noi
predăm cu putere. (Pentru informaţii suplimentare, vezi lecţia 18,
„Să propovăduim prin puterea Duhului Sfânt”.)

Să propovăduim în căminul nostru
• Prezentaţi ilustraţia 16-c, „Tatăl are responsabilitatea de a-i învăţa pe

copiii săi Evanghelia”.

De la crearea pământului, Domnul ne-a spus că avem o mare respon-
sabilitate, aceea de a-i învăţa pe copiii noștri Evanghelia. Un moment
potrivit pentru a propovădui familiei noastre este duminica sau în
timpul serilor de familie de lunea, dar există și alte momente potrivite
pentru aceasta. Următoarea povestire ilustrează modul în care un tată
a învăţat să propovăduiască familiei sale.

Mai mulţi taţi participau la un studiu referitor la serile de familie. Cei
mai mulţi dintre ei au exprimat sentimente ca: „Nu sunt învăţător;
nu am fost și nu voi fi vreodată”. Li s-a promis că, dacă își vor aduna
familia împreună, în fiecare săptămână, într-o atmosferă relaxată și
caldă, rolul de învăţător nu va fi atât de greu pe cât li se pare că este.

Un tată, pe nume Jerry, nu a primit cu entuziasm propunerea. El a
încercat s-o respingă spunând: „Nu pot să predau”. Dar, în cele din
urmă, a promis să-și înveţe familia și și-a ţinut promisiunea.

Trei luni mai târziu, când a fost întrebat despre experienţa sa, a fost
foarte prietenos și amabil, iar copiii lui au vorbit cu entuziasm despre
ceea ce se întâmplase în timpul serilor de familie.

Soţia lui a spus: „A fost o experienţă minunată pentru noi. Cele mai
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frumoase lecţii pe care le-am ţinut vreodată au fost cele predate de Jerry”.

Jerry a privit în jos o vreme și a tăcut. Apoi a spus: „Ei, nu au fost chiar
atât de frumoase”.

Soţia a replicat cu sinceritate: „Jerry, când ne-ai predat tu, totul părea
plin de putere. A fost ca și cum am fi fost o familie. Nu vom uita nici-
odată cuvintele pe care le-ai spus”.

Jerry a fost profund emoţionat de aceste cuvinte spuse din inimă. Și-a
ridicat privirea și a spus: „Cred că m-am descurcat destul de bine. Nu
voiam să ţin aceste seri de familie. Pur și simplu nu mă simţeam în stare
să le ţin. Dar, într-o seară, după ce soţia mea predase o lecţie într-o
săptămână și fiica mea într-o alta, am hotărât să încerc și eu”.

Ochii i s-au umezit în timp ce spunea: „Nu voi uita niciodată sentimen-
tul pe care l-am avut în timp ce vorbeam despre lucruri bune cu familia
mea. Mi se părea că, pentru prima oară, eram tatăl care trebuia să fiu”
(vezi George D. Durrant, Love at Home: Starring Father [1976], p. 41–43).

Această istorisire ilustrează ce se poate întâmpla când ne asumăm res-
ponsabilitatea de a propovădui familiei noastre.

• Rugaţi câţiva fraţi să-și împărtășească experienţele trăite în timp ce au
predat Evanghelia copiilor lor.

Elder Boyd K. Packer a spus: „Predăm de multe ori. Când arătăm unui
copil cum să-și lege șireturile la pantofi… când ne ajutăm fiica să
pregătească o nouă reţetă, când rostim o cuvântare în biserică, când ne
depunem mărturia, când conducem o adunare și, desigur, când predăm
la o clasă—toate acestea înseamnă a preda, și o facem permanent…
Predăm atunci când predicăm, când vorbim sau răspundem în timpul
adunărilor” (Teach Ye Diligently [1975], p. 2–3).

Să propovăduim în Biserică
De cele mai multe ori propovăduim în mod neoficial, în timp ce discu-
tăm unii cu alţii. Dar Biserica ne asigură multe prilejuri de a preda în
clase organizate.

Elder Boyd K. Packer a scris: „Fiecare membru al Bisericii propovădu-
iește de fapt întreaga sa viaţă… În fiecare organizaţie a Bisericii există
învăţători. O mare parte a procesului de propovăduire se desfășoară
în cvorumurile preoţiei; într-adevăr, tot deţinătorii preoţiei pot fi aleși
pentru a primi responsabilitatea de învăţător de acasă… Biserica progre-
sează susţinută de puterea propovăduirii care se realizează. Clădirea
Împărăţiei este încetinită dacă propovăduirea nu se face în mod efi-
cient” (Teach Ye Diligently[1975], p. 2–3).

Nu propovăduim întotdeauna într-o clasă, ci alăturându-ne altora, în
Biserică. Următoarele istorisiri prezintă exemple de propovăduire în
afara clasei.
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16-b, Pregătirea lecţiei include studiul scripturilor și rugăciunea.
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„Pe episcopul Fred Carroll l-am cunoscut când familia noastră s-a mutat
în episcopia lui; eu aveam ceva mai mult decât vârsta unui diacon din
Preoţia aaronică. Probabil că acest mare om nu mi-a adresat mai mult de
cincizeci de cuvinte și, totuși, douăzeci și cinci dintre ele mi-au rămas
incredibil de bine întipărite în minte. Sunt sigur că acest episcop bun nu
a fost niciodată conștient de impactul uriaș pe care l-a avut asupra mea
cu acele douăzeci și cinci de cuvinte de aur pe care mi le-a adresat, cu
calm, în particular, într-o zi: ‘Am observat cu câtă pioșenie participi la
adunările Bisericii. Dai un exemplu bun celorlalţi băieţi.

Doar câteva cuvinte, dar cât de pline de putere! Au avut asupra mea un
efect mai puternic decât sutele de responsabilităţi pe care le-am primit
de atunci. Până atunci nu mă gândisem niciodată la mine ca la o per-
soană deosebit de pioasă. Sunt sigur că episcopul Carroll confundase
comportamentul meu timid, rezervat, cu pioșenia. Dar nu aceasta a
contat. De atunci înainte, am început să mă întreb care era sensul
pioșeniei în viaţa mea. Curând, am început să simt că sunt pios. În
definitiv, dacă episcopul Carroll a considerat că eram pios, poate că
eram cu adevărat! Această atitudine care s-a dezvoltat în mine pentru că
episcopul Carroll plantase o sămânţă a crescut, devenind o influenţă ce
m-a îndrumat în viaţă” (Lynn F. Stoddard, „The Magic Touch”, Instruc-
tor, septembrie 1970, p. 326–327).

Elder Thomas S. Monson a scris:

„Când învăţătorii dedicaţi răspund invitaţiei șoptite [a Salvatorului]:
Veniţi și învăţaţi de la Mine’, ei învaţă, dar devin în același timp părtași
la puterea Sa divină. Copil fiind, am trăit o astfel de experienţă, ajun-
gând sub influenţa unei astfel de învăţătoare. La clasa Școlii de Dumi-
nică, ea ne-a învăţat despre crearea lumii, despre căderea lui Adam,
despre sacrificiul ispășitor al lui Isus. A adus în clasă ca oaspeţi de
cinste pe Moise, Iosua, Petru, Toma, Pavel și pe Isus, Hristosul. Deși 
nu-i vedeam, am învăţat să-i iubim, să-i cinstim și să fim ca ei.

Predarea ei nu a fost niciodată mai dinamică și nici impactul acesteia
nu a fost mai puternic decât cel dintr-o duminică dimineaţa când ne-a
anunţat cu tristeţe trecerea în nefiinţă a mamei unui coleg de clasă. I-am
simţit lipsa lui Billy în acea dimineaţă, dar nu știam motivul absenţei
lui. Tema lecţiei era: Ești mai binecuvântat când dai, decât când
primești’. La mijlocul lecţiei, învăţătoarea a închis manualul și ne-a
deschis ochii, urechile și inimile la slava lui Dumnezeu. Ea a întrebat:
Câţi bani avem în fondul pentru serbare al clasei?’.

Zilele crizei economice prin care treceam ne-au îndemnat să dăm un
răspuns plin de mândrie: Patru dolari și 75 de cenţi’.

Atunci, cu mai multă delicateţe ca niciodată ea a sugerat: Familia lui
Billy este foarte strâmtorată și este lovită de durere. Ce-aţi zice dacă
i-am vizita pe membrii familiei și le-am da fondul vostru?’

Lecţia 16
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16-c, Tatăl are responsabilitatea de a-i învăţa pe copiii săi Evanghelia.
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Îmi voi aminti veșnic micul grup străbătând cele câteva străzi, intrând
în casa lui Billy, salutându-l pe el, pe fratele, pe surorile și tatăl lui. Am
remarcat că lipsea mama lui. Îmi voi aminti mereu lacrimile care au lucit
în ochii tuturor când plicul alb care conţinea preţiosul fond pentru
serbare al clasei a trecut din mâna delicată a învăţătoarei noastre în
mâna nevoiașă a tatălui cu inima zdrobită. Nici nu știu cum am ajuns
înapoi la capelă. Inimile ne erau mai ușoare decât au fost vreodată,
bucuria noastră mai deplină, înţelegerea mai profundă. O învăţătoare
inspirată de Dumnezeu îi învăţase pe fetele și pe băieţii ei o lecţie eternă
despre adevărul divin. Ești mai binecuvântat când dai, decât când
primești’” (în Conference Report, aprilie 1970, p. 99, sau Improvement
Era, iunie 1970, p. 91).

Să propovăduim în lume
Fiecare membru al Bisericii este un misionar care are responsabilitatea
de a propovădui Evanghelia prin cuvânt sau prin faptă fiecărei persoa-
ne cu care intră în contact. În momentul botezului, am făcut legământ
„să [fim] martorii lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate lucrurile
și în toate locurile în care se întâmplă să vă aflaţi, chiar până la moarte”
(Mosia 18:9). Când propovăduim prietenilor și vecinilor noștri, trebuie
să facem acest lucru cu blândeţe și bunătate (vezi D&L 38:40–41).

Ni s-a încredinţat o mare responsabilitate, nu numai de a-i învăţa pe
copiii noștri sau pe membrii Bisericii, ci și de a învăţa pe fiecare per-
soană cu care venim în contact.

Concluzii
„Președintele David O. McKay a spus: Nu există responsabilitate mai
mare în lume decât instruirea unui suflet omenesc’. O mare parte a
slujirii personale a fiecărui părinte și învăţător din Biserică este să
propovăduiască și să se pregătească” (citat din Vaughn J. Featherstone,
în Conference Report, octombrie 1976, p. 153, sau Ensign, noiembrie
1976, p. 103). Avem responsabilitatea de a propovădui Evanghelia lui
Isus Hristos copiilor noștri, semenilor noștri care sunt membri ai Biseri-
cii și vecinilor noștri care nu sunt membri. Pentru a face aceasta, trebuie
să ne pregătim noi înșine, studiind Evanghelia și trăind potrivit ei.

Recomandare
Pregătiţi lecţia și predaţi-o în cadrul următoarei seri de familie, studiind
și rugându-vă pentru a avea influenţa Duhului Sfânt.

Scripturi suplimentare
• Deuteronomul 6:1–7 (este important să-i învăţăm cu sârguinţă pe

copii)

• Mosia 4:14–15 (cum să-i învăţăm pe copii)

Lecţia 16
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• Doctrină și legăminte 68:25–28 (părinţii trebuie să propovăduiască
Evanghelia copiilor lor)

• Doctrină și legăminte 130:18 (când vom fi înviaţi, vom păstra
înţelepciunea pe care o câștigăm în această viaţă)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. dacă doriţi, numiţi mai mulţi membri ai clasei care să împărtășească
experienţe plăcute pe care le-au avut când propovăduiau copiilor lor;

2. rugaţi-i pe membrii clasei desemnaţi din timp să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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SĂ PROPOVĂDUIM
DIN SCRIPTURI

L e c ţ i a  1 7

Scopul acestei lecţii este să ne ajute să înţelegem de ce trebuie să
propovăduim din scripturi.

Introducere
• Prezentaţi ilustraţiile 17-a, „Trebuie să studiem scripturile, pentru a

putea propovădui din ele”, și 17-b, „Propovăduirea Evangheliei
necesită o bună cunoaștere a scripturilor”.

Președintele J. Reuben Clark jr. a spus odată unui grup de învăţători din
Biserică: „Îndatorirea dumneavoastră… esenţială este să propovăduiţi
Evanghelia Domnului Isus Hristos… Veţi propovădui această Evanghe-
lie folosind, ca surse și lucrări cu autoritate, lucrările canonice [scrip-
turile] ale Bisericii și cuvintele acelora pe care Dumnezeu i-a chemat să
conducă poporul Său în aceste zile din urmă” (The Charted Course of the
Church in Education [1938], p. 9).

Scripturile reprezintă cel mai mare ajutor în predare de care dispunem.
Este important să le cunoaștem și să le folosim în timp ce propovăduim.

Importanţa propovăduirii din scripturi
Domnul a vorbit limpede despre importanţa cunoașterii scripturilor și
a propovăduirii cu ajutorul lor. În timpul vizitei sale la nefiţi, El a spus:
„Da, Eu v-am dat vouă porunca să cercetaţi aceste lucruri cu hărnicie”
(3 Nefi 23:1). Trebuie să le cercetăm pentru că ele ne învaţă despre
Isus Hristos și pentru că „ele sunt adevărate și vrednice de crezut și
profeţiile și promisiunile pe care le conţin se vor împlini toate” (D&L 1:37;
vezi, de asemenea, 1 Nefi 19:23).

• Citiţi Doctrină și legăminte 68:2–4. Ce „scripturi” avem astăzi, pe
lângă lucrările canonice? (Învăţăturile inspirate ale apostolilor și
profeţilor din zilele moderne.) Unde putem găsi învăţăturile apostoli-
lor și profeţilor din zilele de azi? (În revistele Bisericii și în rapoartele
la conferinţele generale.) Cum aţi fost binecuvântaţi pentru că aţi
tratat sfaturile lor ca pe scripturi?
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17-a, Trebuie să studiem scripturile, pentru a putea propovădui din ele.
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17-b, Propovăduirea Evangheliei necesită o bună cunoaștere a scripturilor.

31111.171-RO 16.11.2004, 16:29 Uhr126

Schwarz



127

Să propovăduim eficient scripturile
Când Lehi și familia sa au sosit pe pământul promis, Nefi a propovăduit
fraţilor săi scripturile astfel încât să le poată înţelege: „Căci eu am făcut
ca toate scripturile să se asemene cu noi”, a spus el „pentru ca ele să
fie spre folosul și învăţătura noastră” (1 Nefi 19:23). A aplica scripturile
la situaţiile din viaţa noastră este foarte important, dacă dorim să le
propovăduim cu eficienţă. Învăţătorii buni compară adesea scripturile
cu situaţiile din viaţa noastră, arătând modul în care evenimentele din
trecut se aplică prezentului.
• Prezentaţi ilustraţia 17-c, „Nefi și Lehi găsesc Liahona”.
Președintele Spencer W. Kimball a folosit în acest sens următoarea
povestire din Cartea lui Mormon:
„Vă puteţi imagina că sunteţi Nefi care l-a auzit pe tatăl său atrăgând
atenţia asupra unui lucru pe care îl găsise la ușa cortului său? Era…
un glob rotund, făcut cu o măiestrie deosebită;… din aramă fină’ și nici
unul dintre ei nu mai văzuse vreodată ceva asemănător (1 Nefi 16:10)…
… Dacă aţi observa cu atenţie modul de funcţionare al acestui glob [aţi
remarca faptul] că el funcţiona după credinţa și sârguinţa și ascultarea’
pe care ei le dădeau (1 Nefi 16:28)… La o examinare mai atentă, [aţi
remarca faptul] că pe glob se aflau inscripţii, simplu de citit’, care
explicau căile Domnului. [Instrucţiunile se schimbau pe măsură ce se
adresau cereri Domnului. Schimbarea instrucţiunilor se făcea în funcţie
de credinţa și sârguinţa familiei lor (1 Nefi16:28)]…
Globul sau Liahona—cuvântul care a fost interpretat ca însemnând
busolă—a fost pregătit de Domnul special pentru a-i arăta lui [Lehi]
calea pe care trebuia s-o urmeze în pustietate. Nu v-ar place—ca fiecare
dintre dumneavoastră—să aveţi un astfel de glob care, ori de câte ori aţi
fi în derivă, să vă arate calea cea bună și să vă indice mesaje… așa încât
să știţi întotdeauna când greșiţi sau când sunteţi pe calea greșită?
Acesta este un lucru pe care îl aveţi cu toţii, tinerii mei fraţi. Domnul a
dat fiecărui băiat, fiecărui bărbat, fiecărei persoane o conștiinţă care îi
spune de fiecare dată când pornește pe calea greșită. Fiecare persoană
primește un mesaj dacă ascultă; dar, desigur, oamenii pot deveni atât de
obișnuiţi cu auzirea mesajelor, cu aceste îndemnuri ale conștiinţei, încât
le ignoră, până când, în final, nu le mai aud.
Trebuie să înţelegeţi că și dumneavoastră aveţi ceva asemănător unei
busole, asemănător Liahonei, în propria fiinţă. Fiecărui copil i se dă
așa ceva… Dacă el ignoră Liahona pe care o are în el însuși, în cele din
urmă, aceasta nu-i va mai șopti direcţia pe care s-o urmeze. Dar, dacă
ne vom aminti că noi toţi avem [o Liahona] care [ne] va îndruma corect,
nava noastră nu va merge pe ruta greșită… dacă ascultăm indicaţiile
propriei Liahona, pe care o numim conștiinţă” (în Conference Report,
octombrie 1976, p. 115–117, sau Ensign, noiembrie 1976, p. 77–79).
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17-c, Nefi și Lehi găsesc Liahona.
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• Cum a folosit președintele Kimball scripturile pentru a ne învăţa un
adevăr pe care îl putem folosi acum?

Când înţelegem scripturile, putem aplica principiile propovăduite în ele
la situaţii din viaţa noastră. În următorul exemplu ni se arată cum doi
taţi și-au învăţat copiii din scripturi.

„Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi”

Larei și lui Todd li s-a spus în repetate rânduri să nu-și mai lase bicicle-
tele pe carosabil. Într-o zi, venind acasă, tatăl lor a găsit ambele biciclete
pe carosabil. I-a vorbit mai întâi lui Todd. „Todd,” i-a spus el, „tocmai
am găsit bicicleta Larei pe carosabil. Ce ar trebui să fac?”

„Ar trebui s-o pedepsești o săptămână, așa cum ne-ai spus că o să faci”,
a răspuns Todd.

Mai târziu, tatăl a întrebat-o pe Lara: „Tocmai am găsit bicicleta lui
Todd pe carosabil. Ce ar trebui să fac?”.

„Mai dă-i o șansă; își va aminti data viitoare”, a răspuns Lara.

Tatăl i-a chemat apoi pe ambii copii și i-a pus să citească Matei 7:1–2.

• Citiţi Matei 7:1–2.

După ce au terminat de citit versetele, el a spus: „Todd, tu ești pedepsit
o săptămână. Lara, mă opresc la avertisment, dacă te duci și iei chiar
acum bicicleta de pe carosabil”.

„Vrednic este lucrătorul de plata sa”

Ron a făcut o înţelegere cu tatăl său să spele toate ferestrele din casă
pentru 10 dolari. Fratele său, Rick, a făcut o înţelegere să zugrăvească
sufrageria—tot pentru 10 dolari. Ron a avut nevoie de o jumătate de
zi pentru a spăla ferestrele. Rick a avut nevoie de două zile pentru a
zugrăvi camera. Când tatăl le-a plătit, Rick a protestat, spunând că
el trebuia să primească mai mult, pentru că muncise mai mult timp.
Ca răspuns, tatăl a citit Matei 20:1–15.

• Citiţi Matei 20:1–15.

Tatăl a încheiat spunând că el își respectase partea de înţelegere, așa
încât Rick să-și vadă de treburi și să nu fie furios.

• Cum putem aplica pe fiecare din următoarele scripturi la situaţii din
viaţa noastră de astăzi? Citiţi și discutaţi, pe rând, Matei 25:1–13,
Enos 1:2–8 și Doctrină și legăminte 40:1–3.

Să ne pregătim pentru a propovădui din scripturi
Președintele Harold B. Lee a spus: „Declar că trebuie să-i învăţăm pe
oamenii noștri să-și găsească răspunsurile în scripturi… Dar, din păcate,
mulţi dintre noi nu citesc scripturile. Nu știm ce cuprind și, ca urmare,
facem speculaţii despre lucruri pe care ar fi trebuit să le găsim în scrip-
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turi. Cred că aici se află unul dintre cele mai mari pericole care ne ame-
ninţă astăzi” („Find the Answers in the Scriptures”, Ensign, decembrie
1972, p. 3).

Nimeni nu ne va obliga să studiem scripturile. Vom găsi întotdeauna
multe scuze pentru a nu studia și a nu cerceta scripturile. Trebuie să
studiem scripturile și s-o facem potrivit unui plan de studiu regulat.
Dacă facem acest lucru, când vom avea de ales între a citi scripturile sau
a face altceva, vom alege scripturile, pentru că am făcut deja această
alegere.

Capacitatea de a citi, de a înţelege și a propovădui scripturile înseamnă
nu numai să ne întocmim un plan de studiu, ci și să medităm și să ne
rugăm.

• Citiţi Moroni 10:3. Ce ne spune Moroni despre citirea scripturilor?

Pe măsură ce citim scripturile, trebuie să medităm în inima noastră
asupra lor. Președintele Marion G. Romney a spus: „Când citesc scriptu-
rile, îmi dă mult de gândit cuvântul a medita… Dicţionarul spune că a
medita înseamnă a cântări mintal, a gândi profund, deliberat, la ceva’…
A medita este, simt eu, o formă de rugăciune. A fost și este un mod de
apropiere de Spiritul Domnului” (în Conference Report, aprilie 1973,
p. 117, sau Ensign, iulie 1973, p. 90).

În Moroni 10:4, ni se spune că, după ce medităm asupra scripturilor
(analizând în minte ce am citit), trebuie să-L întrebăm pe Tatăl Ceresc
„dacă aceste lucruri nu sunt adevărate” și „El [ne] va arăta adevărul
prin puterea Duhului Sfânt”.

Concluzii
Pentru a propovădui eficient din scripturi, trebuie să ne pregătim,
citindu-le regulat. Trebuie să medităm asupra materialului, gândin-
du-ne la el, simţindu-l și rugându-ne cu sinceritate. Apoi, trebuie să
punem în aplicare ceea ce am ajuns să cunoaștem și să înţelegem prin
Spirit. După ce am făcut aceasta, putem propovădui din scripturi cu
putere și forţă de convingere.

Recomandări
Pe măsură ce citiţi zilnic scripturile, subliniaţi sau marcaţi pasajele
importante pentru dumneavoastră. Gândiţi-vă la moduri în care acestea
se aplică în viaţa dumneavoastră.

Propovăduiţi familiei din scripturi în serile de familie, la masă sau în
alte situaţii în care familia este reunită, folosind povestiri din scripturi și
aplicându-le nevoilor familiei dumneavoastră.

31111.171-RO 16.11.2004, 16:29 Uhr130

Schwarz



131

Lecţia 17

Scripturi suplimentare
• 2 Nefi 4:15–16 (Nefi găsește bucurie în scripturi)

• Doctrină și legăminte 11:21–22 (trebuie să studiem înainte de a
propovădui)

• Doctrină și legăminte 42:12–15 (trebuie să propovăduim din scripturi)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolul 10, „Scripturi”;

2. rugaţi-i pe membrii clasei desemnaţi din timp să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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PROPOVĂDUIREA
PRIN PUTEREA

DUHULUI SFÂNT
L e c ţ i a  1 8

Scopul acestei lecţii este să ne ajute să înţelegem că trebuie să propovă-
duim Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt.

Introducere
Elder Dallin H. Oaks ne-a spus: „Dacă suntem îndrumaţi de Spiritul
Domnului, putem propovădui oricărei persoane, indiferent de pregă-
tirea pe care o are și în orice loc din lume ne-am afla. Domnul știe
mai multe decât oricare dintre noi și, dacă noi suntem slujitorii Lui și
acţionăm sub îndrumarea Spiritului Său, El poate transmite mesajul
salvării fiecărui suflet în parte” („Teaching and Learning by the Spirit”,
Ensign, martie 1997, p. 7).

Dacă propovăduim Evanghelia lui Isus Hristos, trebuie să avem îndru-
marea Duhului Sfânt. Numai astfel putem propovădui adevărul.

Predarea sub influenţa Duhului Sfânt
• Rugaţi un membru al clasei să citească Doctrină și legăminte 42:12–14.

Ce ne spune această scriptură că trebuie să propovăduim?
Unde găsim aceste principii? Cum obţinem Spiritul cu care să
propovăduim? De ce nu trebuie să propovăduim dacă nu suntem
sub influenţa Duhului Sfânt?

Pentru a ști ce și când să propovăduim, trebuie să învăţăm să recunoa-
ștem influenţa Duhului Sfânt. Elder A. Theodore Tuttle a explicat ce
simţi când vorbești prin puterea Duhului Sfânt:

„Vă daţi seama când vine revelaţia? Permiteţi-mi să vă împărtășesc
următoarea experienţă…

… În timpul călătoriei [alături de elder Marion G. Romney] către Salt
Lake, după [o] adunare, unul dintre fraţii [care erau cu noi] a remarcat:
Frate Romney, dumneavoastră aţi vorbit în această seară cu inspiraţie
de la Duhul Sfânt’.

Fratele Romney a spus: Așa este, ai dreptate. Știi cum mi-am dat sea-
ma? Pentru că și eu am învăţat ceva ce nu știam’” („Teaching the Word
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to the Rising Generation”, cuvântare ţinută, în 10 iulie 1970, la școala de
vară a Universităţii Brigham Young, p. 8–9).

• Cum l-a influenţat Duhul Sfânt pe președintele Romney? Cum poate
spori Duhul Sfânt capacitatea noastră de a propovădui?

Duhul Sfânt nu numai că îl instruiește pe învăţător, dar și face ca res-
pectivele cuvinte ale învăţătorului să pătrundă adânc în inima ascultă-
torilor. „Căci, atunci când un om vorbește prin puterea Duhului Sfânt,
puterea Duhului Sfânt îi duce vorba în inimile copiilor oamenilor”
(2 Nefi 33:1).

• Cum îi influenţează Duhul Sfânt pe cei cărora li se propovăduiește?

• Prezentaţi ilustraţia 18-a, „Regele Beniamin a schimbat viaţa multor
oameni când le-a propovăduit prin puterea Duhului Sfânt”.

Către sfârșitul vieţii sale, regele Beniamin, profet din Cartea lui Mor-
mon, și-a adunat poporul pentru a-i da instrucţiuni speciale și a-l întări
spiritual.

• Rugaţi un membru al clasei să citească Mosia 5:1–2. Ce a determinat
poporul să creadă în cuvintele regelui Beniamin? Rugaţi un membru
al clasei să citească Mosia 5:3–4. De ce erau acești oameni atât de
receptivi la influenţa Duhului Sfânt?

Obţinerea îndrumării Duhului Sfânt
În Cartea lui Mormon ni se spune că mulţi profeţi și misionari, din acea
vreme, erau îndrumaţi în propovăduire de către Duhul Sfânt. Patru
dintre acești oameni au fost fiii lui Mosia.

• Rugaţi un membru al clasei să citească Alma 17:2–3. Care au fost cei
trei pași urmaţi de fiii lui Mosia pentru a putea propovădui cu putere?

Președintele Marion G. Romney a relatat o experienţă trăită de soţia sa,
pe când aceasta pregătea o lecţie despre Prima Viziune a profetului
Joseph Smith. În clasa ei, se afla și o femeie bine instruită, care nu era
membră și care nu credea în Evanghelia restaurată. În acea vreme, sora
Romney era o învăţătoare lipsită de experienţă și se temea că lecţia ei nu
va fi acceptată de acea femeie inteligentă.

„[Discutând problema cu mama ei, sora Romney], a spus: Mamă,
nu pot să ţin această lecţie. Nu știu cum a avut Joseph Smith acea
viziune’…

Mama ei nu era o femeie instruită, dar avea o mărturie. I-a spus fiicei ei:
Știi cum a primit profetul viziunea, nu-i așa?’

Da’, i-a răspuns fiica, a primit-o când s-a rugat lui Dumnezeu să-i dea
înţelepciune’…

Fiica s-a dus în camera ei și a încercat să facă la fel; ea L-a implorat’ pe
Dumnezeu, așa cum a făcut Enos. Rezultatul a fost că… a ţinut o lecţie
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18-a, Regele Beniamin a schimbat viaţa multor oameni când
le-a propovăduit prin puterea Duhului Sfânt.
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convingătoare, cu o putere ce depășea posibilităţile ei naturale. Cum
a putut s-o facă? Spiritul Sfânt a venit la ea ca răspuns la cererea ei. O
scânteie i-a pătruns în suflet. Știa că Joseph Smith avusese acea viziune,
tot atât de bine pe cât o știa el. Nu văzuse cu proprii ochi exact lucrurile
pe care le văzuse profetul, dar avusese aceeași cunoaștere. Știa din
descrierea lui Joseph Smith ce văzuse el și primise mărturie de la Duhul
Sfânt că relatarea lui era adevărată” („How to Gain a Testimony”,
New Era, mai 1976, p. 10–11).

• Cum s-a pregătit pentru lecţie sora Romney? De ce nu i-a insuflat
studiul individual încredere să predea lecţia?

• Rugaţi pe un membru al clasei să citească Moroni 10:4—5. În ce
moduri ne ajută Duhul Sfânt să aflăm adevărul? Ce trebuie să facem
pentru a primi această mărturie?

Mărturia ne dă putere să propovăduim
A preda având o mărturie înseamnă a preda având cunoașterea că
Evanghelia este adevărată. Dacă avem mărturie despre ceea ce propo-
văduim, cei care ascultă vor simţi puterea Spiritului și vor înţelege mai
bine Evanghelia. Când depunem mărturie despre adevăr, Duhul Sfânt
depune mărturie celor care ne ascultă despre adevărul mărturiei noastre
(vezi D&L 50:21–22).

• Prezentaţi ilustraţia 18-b, „Duhul Sfânt confirmă mărturiile acelora
care depun mărturie despre adevărurile Evangheliei”.

Elder Alvin R. Dyer a relatat următoarele despre puterea mărturiei în
propovăduire:

Doi misionari au bătut la o ușă după-amiaza târziu. Familia se pregătea
să ia masa, așa încât misionarii nu au prea avut succes cu mesajul lor.
În timp ce femeia se pregătea să închidă ușa, elderii au folosit prilejul
pentru a-și depune mărturia despre adevărul Evangheliei. Unul dintre
ei, a vorbit cu glas anume mai ridicat pentru a fi auzit de cei dinăuntru.
Apoi, pentru că începuse să plouă, misionarii au plecat în grabă. După
ce trecuseră aproape de jumătatea străzii, au auzit pe cineva strigându-i.
Un tânăr de aproximativ 14 ani, i-a prins din urmă și a spus: „Tata
dorește să vă întoarceţi”. Ei s-au întors în casa de la ușa căreia tocmai
plecaseră. Tatăl le-a spus că ascultase mesajul lor la ușă. Nu fusese
impresionat, până când nu-l auzise pe unul dintre ei depunându-și
mărturia. Apoi, a spus: „M-a pătruns un sentiment ciudat și am știut că
greșisem când nu v-am primit”. Acea mărturie depusă de un elder umil
a dus la botezul familiei. (Vezi „’When Thou Art Converted’”, Instructor,
iulie 1961, p. 225.)

• De ce i-a chemat înapoi tatăl pe misionari? Rugaţi-i pe membrii
desemnaţi anterior să descrie cum au simţit Spiritul când li s-a
propovăduit Evanghelia și au auzit mărturia misionarilor.
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18-b, Duhul Sfânt confirmă mărturiile acelora care depun
mărturie despre adevărurile Evangheliei.
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Președintele Gordon B. Hinckley a spus: „Duhul Sfânt este Cel ce depu-
ne mărturie despre adevăr, care îi poate învăţa pe oameni lucruri pe
care ei nu le pot învăţa unul de la altul. În cuvintele măreţe și provoca-
toare ale lui Moroni, se promite cunoașterea adevărului Cărţii lui Mor-
mon: Și prin puterea Duhului Sfânt veţi putea voi cunoaște adevărul
tuturor lucrurilor’ (Moroni 10:4–5)”. (Teachings of Gordon B. Hinckley
[1997], p. 259.)

Concluzii
Ca părinţi și învăţători în Biserică, avem responsabilitatea de a propo-
vădui prin puterea Spiritului. Când propovăduim prin Spirit, sporim
cunoașterea și credinţa, nu numai ale acelora cărora le propovăduim,
ci și propria cunoaștere și credinţă.

Numai propovăduind prin puterea Duhului Sfânt, putem propovădui
adevărul. Dar pentru a propovădui prin puterea Duhului Sfânt, trebuie
să fim demni și pregătiţi. O astfel de pregătire include studiu, rugăciune
și o viaţă dusă potrivit poruncilor lui Dumnezeu.

„Și Spiritul vă va fi dat vouă prin rugăciunea făcută cu credinţă; și dacă
nu primiţi Spiritul nu veţi propovădui…

Și în timp ce veţi înălţa glasurile voastre prin Mângâietorul, voi veţi
vorbi și profetiza așa cum Mi se pare bine;

Pentru că, iată, Mângâietorul cunoaște toate lucrurile” (D&L 42:14,
16–17).

Recomandări
Când vă pregătiţi pentru a propovădui, căutaţi îndrumarea Duhului
Sfânt, studiind scripturile, rugându-vă pentru a primi îndrumare și
postind.

Căutaţi prilejuri pentru a propovădui copiilor, prietenilor și vecinilor.

Scripturi suplimentare
• Luca 24:32 (cum vă simţiţi când sunteţi inspiraţi de Duhul Sfânt)

• Ioan 14:26 (Mângâietorul ne învaţă toate lucrurile)

• 2 Nefi 32:7–8 (Spiritul ne încurajează să ne rugăm)

• Alma 5:43–52 (postul și rugăciunea ne aduc îndrumarea Duhului
Sfânt)

• Moroni 10:7–10 (darurile de la Dumnezeu sunt primite prin credinţă)
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Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. urmaţi etapele menţionate în lecţie, pentru a fi influenţaţi de Duhul
Sfânt în timp ce pregătiţi lecţia;

2. dacă doriţi, desemnaţi doi membri ai clasei să descrie cum au simţit
Spiritul când li s-a propovăduit Evanghelia și au auzit mărturia misio-
narilor;

3. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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SĂ PROPOVĂDUIM
MODESTIA ȘI

VIRTUTEA ÎN CĂMINELE
NOASTRE

L e c ţ i a  1 9

Scopul acestei lecţii este să ne ajute să cunoaștem cum să propovăduim
modestia și virtutea în căminele noastre.

Introducere
Elder Boyd K. Packer, vorbind despre valorile morale ale modestiei și
ale virtuţii a spus: „Responsabilitatea și dreptul de a propovădui aceste
[lucruri] sacre revin părinţilor, care trebuie s-o facă în căminele lor. Nu
cred că este responsabilitatea școlilor și nici a organizaţiilor auxiliare ale
Bisericii. Contribuţia pe care trebuie să o aibă Biserica în acest sens este
să-i înveţe pe părinţi standardele moralităţii, pe care Domnul le-a reve-
lat și să-i ajute în îndeplinirea responsabilităţii de a propovădui aceste
teme sacre copiilor lor” (Teach Ye Diligently [1975], p. 256).

Profetul Mormon a scris o scrisoare fiului său Moroni în care
propovăduia marea valoare a purităţii morale. El a spus că virtutea
și castitatea sunt mai preţioase decât orice alt lucru (vezi Moroni 9:9).
Aceste valori sunt la fel de importante și astăzi. Trupurile noastre sunt
sacre; trebuie să ne îmbrăcăm întotdeauna cu modestie și să ne păstrăm
puri și virtuoși.

Modestia și virtutea
Domnul acordă o mare importanţă virtuţii. Ca urmare, este important
să înţelegem ce vrea să spună Domnul prin modestie și virtute. Mode-
stia se referă de obicei la modul în care vorbim și ne îmbrăcăm. Virtutea
se referă la modul în care acţionăm. Președintele Spencer W. Kimball a
spus:

„Unul dintre multele lucruri care duc la lipsa castităţii este lipsa de
modestie. Astăzi, multe tinere fete și mulţi tineri băieţi sunt foarte
mulţumiţi de cunoștinţele lor despre sex. Ei cred că știu toate
răspunsurile. Vorbesc despre sex cu aceeași ușurinţă cu care vorbesc
despre mașini, filme și îmbrăcăminte. Spiritul lipsei de modestie s-a
dezvoltat în așa măsură, încât nimic nu mai pare a fi sacru.
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Un factor ce contribuie la lipsa de modestie și la decăderea valorilor
morale este îmbrăcămintea modernă. Sunt sigur că lipsa de modestie a
hainelor pe care le poartă unele dintre tinerele noastre fete și mamele lor
contribuie direct și indirect la lipsa de moralitate a acestei epoci. Chiar și
taţii încurajează uneori acest stil. Mă întreb dacă tinerele noastre surori
înţeleg ispita în care se transformă când apar în faţa tinerilor băieţi cu
trupurile în parte neacoperite…

Sunt sigur că îmbrăcămintea pe care o purtăm poate fi un factor cu
greutate în diminuarea treptată a dragostei noastre pentru virtute, a
neclintirii noastre în castitate” (Faith Precedes the Miracle [1972], p. 163,
168).

• Cum ar trebui să afecteze cunoașterea faptului că trupurile noastre
sunt sacre modul în care ne îmbrăcăm și ne comportăm? Cum ar
trebuie să afecteze cunoașterea faptului că suntem copiii Tatălui
nostru Ceresc modul în care ne îmbrăcăm și ne comportăm?

Elder Vaughn J. Featherstone a spus o istorisire despre fiul unui rege
care a înţeles cine era și cum trebuia să se poarte. Regele Ludovic al
XVI-lea al Franţei fusese îndepărtat de la tron și aruncat în închisoare.
Tânărul său fiu, prinţul, a fost luat de cei care îl întemniţaseră pe rege.
Pentru că tânărul prinţ trebuia să moștenească tronul, ei au vrut să-l
distrugă moral. Știau că dacă vor reuși să facă acest lucru, el nu mai
putea să devină vreodată regele Franţei.

Acești oameni l-au dus pe prinţ într-un oraș îndepărtat, unde l-au ispitit
pe băiat cu toate lucrurile imorale pe care le-au putut găsi. Au încercat
să-l facă să mănânce alimente care l-ar fi făcut să-și piardă repede con-
trolul. Au folosit tot timpul un limbaj teribil. L-au ispitit cu femei rele.
L-au expus dezonorii și suspiciunii. A fost permanent înconjurat de tot
ce putea să facă o persoană să-și piardă valorile morale. A fost tratat în
acest fel timp de peste șase luni. Dar băiatul nu a cedat ispitei nici măcar
o dată. În cele din urmă, după ce au făcut tot ce le putea trece prin min-
te, l-au întrebat de ce nu făcea el acele lucruri. Băiatul a răspuns: „Nu
pot să fac ce-mi cereţi, pentru că m-am născut să fiu rege” (adaptat după
„The King’s Son”, New Era, noiembrie 1975, p. 35).

Și noi ne-am născut să fim regi (vezi 1 Petru 2:9; Apocalipsa 1:6).
Scopul nostru în viaţă este însă mai mare decât acela de a fi regele unei
naţiuni. Suntem copii ai lui Dumnezeu și am fost născuţi să devenim ca
El. Realizarea unui astfel de obiectiv este imposibilă dacă nu suntem
modești și virtuoși.

Importanţa exemplului
Una dintre cele mai importante responsabilităţi pe care le avem ca
membri ai Bisericii lui Dumnezeu este să fim un exemplu de modestie și
virtute. Nu numai că trebuie să ne păstrăm minţile și trupurile curate și
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Lecţia 19

pure, dar trebuie și să arătăm că ne considerăm trupurile sacre, prin
modul în care vorbim, prin umorul care ne place și prin literatura pe
care o citim. Acestea sunt deosebit de importante pentru părinţi și pen-
tru copiii mai vârstnici. Când dăm exemplul potrivit, copiii sau fraţii
și surorile noastre pot dezvolta aceleași valori pe care le preţuim noi și
se pot comporta în modul în care o facem noi.

• Rugaţi-i pe membrii clasei să se gândească o clipă la atitudinea și
comportamentul lor și să-și pună următoarele întrebări:

„Este ceva în atitudinea și comportamentul meu care poate dăuna
celor cărora încerc să le propovăduiesc?”

„Este ceva în ceea ce fac și ceea ce gândesc pe care nu doresc să-l facă
sau să-l gândească copiii mei?”

• Citiţi Iacov 2:35, care cuprinde mustrarea adresată de Iacov nefiţilor
pentru exemplul rău pe care îl dau. De ce este atât de important să dai
exemplul potrivit?

Propovăduirea modestiei și virtuţii
Pentru propovăduirea modestiei și virtuţii este nevoie de îndrumarea
Spiritului. Elder Boyd K. Packer a spus: „Dacă există vreun ingredient
esenţial pe care să-l cuprindă propovăduirea valorilor morale și spiri-
tuale… acela este prezenţa Spiritului Domnului atunci când
propovăduim” (Teach Ye Diligently [1975] p. 272).

Este, de asemenea, esenţial să abordăm subiectul cu pioșenie și umilinţă.
Modul în care l-a abordat elder Packer reprezintă un exemplu bun de
modalitate de a propovădui modestia și virtutea cu multă pioșenie:

„Trupurile noastre fizice au fost înzestrate cu un lucru sacru, puterea de
creaţie. O lumină, ca să spunem așa, care are puterea de a aprinde alte
lumini. Acest dar trebuie folosit numai în legăturile sacre ale căsătoriei.
Prin exercitarea acestei puteri de creaţie, poate fi conceput un trup
muritor, spiritul intră în el și un suflet nou se naște în această viaţă.

Această putere este bună. Ea poate crea și menţine viaţa de familie, iar
viaţa de familie este locul în care găsim sursele fericirii. Aceasta este
dată fiecărui individ care se naște în viaţa muritoare. Este o putere sacră
și importantă…

Creșteţi într-o societate în care aveţi permanent în faţă invitaţia de a
schimba aceste puteri sacre. … Nu permiteţi nimănui să vă atingă sau
să vă manipuleze trupul, nimănui! Cei care vă spun altfel, încearcă să
vă convertească la modul lor de viaţă pentru a vă simţi la fel de vinovaţi
ca ei. Noi vă învăţăm să vă păstraţi nevinovăţia. … Singura folosire
dreaptă a acestei puteri sacre este în cadrul legământului căsătoriei. Nu
folosiţi niciodată în mod greșit aceste puteri sacre” (Teach Ye Diligently
[1975], p. 259, 262).
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19-a, Un tată trebuie să-și intervieveze periodic copiii.
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Dacă dorim să avem succes în propovăduirea acestor principii în fami-
liile noastre, trebuie să fim foarte atenţi și să ne protejăm căminele îm-
potriva necurăţeniei. Elder A. Theodore Tuttle ne-a învăţat că: „Tatăl
este protectorul căminului. El îl apără împotriva răului care vrea să
pătrundă din afară. Înainte, el îl proteja cu arme și prin baricadarea
ferestrelor. Astăzi, misiunea este mai complexă. Ușile și ferestrele bari-
cadate te apără numai împotriva [agresiunilor fizice]. Nu este un lucru
ușor să-ţi aperi familia împotriva intruziunii răului în mintea și în spiri-
tul membrilor ei. Aceste lucruri pot pătrunde și pătrund libere în cămine.
[Satana este foarte isteţ.] Nu are nevoie să doboare uși” (în Conference
Report, octombrie 1973, p. 86–87, sau Ensign, ianuarie 1974, p. 67).

• Care sunt câteva dintre modurile în care răul poate pătrunde în
căminele noastre astăzi? (În răspunsuri se pot menţiona revistele,
programele de radio, spectacolele de televiziune, cărţile și site-urile
imorale de pe Internet.)

• Ce poate face un tată pentru a-și proteja familia împotriva acestor
lucruri? (Să-i ajute pe membrii familiei să-și aleagă materialele pe care
să le citească, programele de radio și de televiziune și materialele de
pe Internet pe care să le urmărească.)

• Citiţi și discutaţi Doctrină și legăminte 93:40–43.

Domnul l-a mustrat pe Frederick G. William pentru că nu și-a îndeplinit
responsabilitatea de a-și crește copiii în lumină și în adevăr.

• Invitaţi-i pe membrii clasei să se gândească la ce ar simţi dacă Dom-
nul le-ar spune că au fost necredincioși, nepropovăduindu-le copiilor
lor importanţa modestiei și virtuţii. Invitaţi-i, de asemenea, să medite-
ze asupra modalităţi în care ar putea îmbunătăţi felul în care
propovăduiesc copiilor lor.

Timpul potrivit pentru a propovădui
• Prezentaţi ilustraţia 19-a, „Un tată trebuie să-și intervieveze periodic

copiii”.

Serile de familie reprezintă un moment excelent pentru a propovădui
modestia și virtutea. De asemenea, mulţi taţi consideră util să realizeze
interviuri oficiale cu copiii lor. Un tată, de exemplu, intervievează
pe fiecare dintre copii o dată pe lună, în duminica de post. El le pune
întrebări referitoare la curăţenia morală și ascultă toate problemele
pe care le au. El îi învaţă, își depune mărturia și le vorbește despre
dragostea pe care le-o poartă.

• Ce efect credeţi că ar avea acest fel de interviu asupra copiilor?

• Prezentaţi ilustraţia 19-b, „Prilejul de a propovădui apare deseori pe
neașteptate”.

Deși este important să propovăduim copiilor într-un cadru oficial, ca
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19-b, Prilejul de a propovădui apare deseori pe neașteptate.
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interviurile și serile de familie, trebuie să fim receptivi la nevoile lor în
orice clipă. Trebuie să urmărim momentele în care vor înţelege cel mai
bine ce dorim ca ei să știe. Dacă vorbim cu ei periodic și le arătăm dra-
gostea pe care le-o purtăm, copiii noștri vor veni la noi ori de câte ori
vor simţi nevoia să vorbească despre sentimentele și problemele lor.

Domnul ne-a poruncit să folosim orice prilej pentru a propovădui co-
piilor noștri (vezi Deuteronomul 6:5–7). Dacă vom urmări ocaziile de a
propovădui, vom putea propovădui uneori cu multă putere, în situaţii
foarte neașteptate. Am putea să propovăduim adevărurile importante
despre virtute și modestie, de exemplu, la un picnic, după o adunare de
împărtășanie, în timpul unei plimbări, în mașină, în timpul vacanţei, pe
drumul către școală sau în momente grele.

• Vă amintiţi vreo experienţă trăită alături de copiii sau părinţii dumnea-
voastră în care s-a produs o adevărată comunicare și propovăduire?
Când s-a întâmplat? A fost totul planificat sau ocazia a apărut pe
neașteptate?

Concluzii
Avem responsabilitatea de a propovădui modestia și virtutea prin
cuvintele și prin exemplul nostru. Dacă susţinem aceste valori, vom fi
demni de prezenţa Spiritului și vom trăi experienţa fericirii ce își are
izvorul în curăţenia morală.

Recomandări
Planificaţi seri de familie în care să discutaţi despre virtute și modestie.

Fiţi exemplu de modestie și virtute prin modul în care vă îmbrăcaţi și
vă comportaţi.

Scripturi suplimentare
• 1 Timotei 4:12 (importanţa exemplului personal)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. planificaţi cu grijă modul de desfășurare a lecţiei. Dacă sunt deţinători
ai preoţiei tineri în clasa de preoţie, nu transformaţi ora într-o predică
adresată lor. Puteţi discuta cu ei despre modurile în care tinerii își
pot ajuta părinţii să stea de vorbă cu ei despre acest subiect delicat.
Discutaţi despre motivele pentru care castitatea și modestia sunt atât
de importante și despre ce pot face membrii clasei pentru a fi un
exemplu bun pentru alţii;

2. rugaţi-i pe membrii clasei desemnaţi din timp să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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SOLUŢIONAREA
PRIN BUNĂ ÎNŢELEGERE

A PROBLEMELOR
DE FAMILIE

L e c ţ i a  2 0

Scopul acestei lecţii este de a ne încuraja să soluţionăm prin bună
înţelegere dificultăţile cu care se confruntă familia, pentru a ne clădi o
viaţă de familie fericită.

Introducere
• Prezentaţi ilustraţia 20-a, „Iubirea este temelia unei vieţi de familie

armonioase”.

Președintele Joseph F. Smith ne-a învăţat ce trebuie să facem pentru a
avea cămine ideale:

„Ce… este un cămin ideal…? Este un cămin… în care tatăl este devotat
membrilor familiei cu care Dumnezeu l-a binecuvântat, considerându-i
de primă importanţă, și, în care, ei, la rândul lor, îl iubesc. Un cămin
în care există încredere, unitate, iubire, devotament sacru între tată și
mamă, copii și părinţi” (Gospel Doctrine, ediţia a 5-a,[1939], p. 302–303).

Deși toţi încercăm să realizăm un cămin ideal, trăim uneori experienţa
conflictelor în căminele noastre. Chiar și profetul Joseph Smith a simţit
uneori lipsa armoniei în căminul său. De exemplu, într-o dimineaţă,
pe când traducea Cartea lui Mormon, ceva din ce făcuse soţia sa îl
supărase. Mai târziu, încercând să continue traducerea Cărţii lui Mor-
mon, a constatat că nu putea. S-a dus în livadă și s-a rugat iar, când
a revenit, i-a cerut iertarea Emmei. Numai după aceea a fost în stare
să traducă din nou. (Vezi B. H. Roberts, A Comprehensive History of the
Church, 1:31.)

Domnul se așteaptă ca noi să identificăm sursa lipsei de armonie în
căminele noastre și să ne soluţionăm în armonie problemele.

Surse ale lipsei de înţelegere în căminele noastre
Scripturile ne spun că influenţa Satanei este o cauză majoră a
neînţelegerii și a certei.

• Citiţi 3 Nefi 11:20–30. Cum face Satana să „ [agite] inimile oamenilor
ca să se certe cu mânie”?
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20-a, Iubirea este temelia unei vieţi de familie armonioase.
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Ori de câte ori spiritul de ceartă intră în căminele noastre, Spiritul Dom-
nului iese. Și fără Spiritul Domnului în căminele noastre, nu putem fi
fericiţi și nu putem simţi bucuria Domnului și a Evangheliei Sale.

Și slăbiciunile personale pot duce la ceartă cu alţii (vezi Iacov 4:1).
Când o persoană nu este împăcată cu sine însăși, nu face pace cu sine
însăși, este foarte greu să trăiască în bună înţelegere cu alte persoane.
Printre slăbiciunile care pot duce la neînţelegeri sunt dorinţa trupească,
lăcomia, dorinţele necurate și loialităţile conflictuale. Președintele
Spencer W. Kimball a menţionat în mod deosebit o slăbiciune: „Un
cuplu poate fi încercat de sărăcie, boală, nemulţumire, eșecuri și chiar
moarte, dar acestea nu-i vor răpi pacea. Căsătoria poate continua cu
succes atâta vreme cât nu intervine egoismul. Necazurile și problemele
îi vor apropia [pe parteneri] în unitate indestructibilă, dacă egoismul
lipsește cu desăvârșire de acolo” (Marriage and Divorce [1976], p. 19, 22).

• De ce este egoismul o sursă de neînţelegere și nefericire în cămin?

Așa cum a menţionat președintele Kimball, problemele despre care se
spune că duc de obicei la nefericire, ca sărăcia și boala, pot de fapt să
unească familia, dacă membrii familiei conlucrează nu cu egoism, ci cu
dragoste.

Soluţionarea problemelor de familie
În cele ce urmează, sunt prezentate metodele pe care Domnul și
conducătorii Bisericii ni le-au indicat pentru a preveni sau a soluţiona
problemele de familie.

Acceptaţi responsabilitatea

Atât părinţii, cât și copiii, au responsabilităţi unii faţă de alţii.

• Citiţi despre unele dintre aceste responsabilităţi în Efeseni 6:1–4. Ce
îndatorire are un tânăr faţă de părinţii săi? Ce îndatoriri au părinţii
faţă de copiii lor? Cum va ajuta acceptarea acestor responsabilităţi

la promovarea bunei înţelegeri în cămin?

Evitaţi cuvintele neplăcute

Cuvintele neplăcute, urâte nu-și au locul în căminele noastre. Elder
Boyd K. Packer a dat următorul sfat: „După ce faceţi legământul căsă-
toriei, [nu trebuie să rostiţi niciodată] un cuvânt urât—nici măcar unul.
Nu este nici necesar, nici de dorit. Mulţi spun că este normal și
de așteptat ca într-o căsnicie să existe probleme domestice, discuţii,
ceartă… Eu știu că este posibil să trăiţi în dragoste fără ca vreun cuvânt
urât să fie rostit vreodată între dumneavoastră” (Eternal Marriage,
Cuvântări Anuale la Brigham Young University [10 aprilie 1970], p. 6).
Un răspuns blând, înţelegător ne calmează; cuvintele urâte nu fac decât
să adâncească conflictul (vezi Proverbele 15:1).

• Care este diferenţa dintre a discuta despre divergenţe și a te certa?
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Recunoașteţi-vă greșelile

Președintele Spencer W. Kimball a dat acest sfat:

„Pentru că sunteţi oameni, este posibil ca uneori să aveţi neînţelegeri
care să ducă la mici certuri… Să presupunem că cineva a fost rănit, că
au fost rostite cuvinte neplăcute, că inimile au fost sfâșiate și că fiecare
simte că întreaga vină aparţine celuilalt. Nu se face nimic pentru a se
vindeca rana. Orele trec. Amândoi sunteţi agitaţi și supăraţi întreaga
noapte, după care urmează încă o zi de comportament ursuz și lipsă de
amabilitate, iar neînţelegerea se adâncește. Sentimentele sunt rănite în
repetate rânduri, până când se ajunge la angajarea unui avocat, familia
este despărţită și vieţile părinţilor și ale copiilor distruse.

Dar există un mijloc de tămăduire care, dacă este folosit din timp, vă
va face, în numai câteva minute, să gândiţi din nou [corect]… cu atâtea
lucruri pe care le puteţi pierde—dragostea, pe dumneavoastră înșivă,
familia, idealurile, exaltarea, eternitatea—nu vă puteţi permite să riscaţi.
Trebuie să renunţaţi la mândrie și, curajos, [să spuneţi soţiei:] Draga
mea, îmi pare rău. Nu am vrut să te jignesc. Te rog să mă ierţi’. Iar [soţia
va răspunde:] Dragul meu, eu am greșit mai mult decât tine. Te rog să
mă ierţi’. Și vă îmbrăţișaţi și viaţa [va fi bună] din nou. Și până când veţi
merge la culcare, totul va fi uitat și nu va fi nici o umbră de supărare
între dumneavoastră în timp ce veţi spune rugăciunea în familie” (Faith
Precedes the Miracle [1972], p. 134).

• Care sunt lucrurile care duc la neînţelegeri și certuri? Cum poate
identificarea cauzelor problemelor să ne ajute să le rezolvăm? De ce
este greu să ne recunoaștem greșelile?

Președintele Spencer W. Kimball ne-a spus să ne recunoaștem greșelile
și să spunem: „Îmi pare rău”. Când facem cu sinceritate acest lucru, am
făcut un mare pas înainte în soluţionarea neînţelegerilor din familie.
Părinţii trebuie să facă aceasta și faţă de copiii lor, nu numai unul faţă
de celălalt.

Fiţi buni

Unul dintre principiile pe care ni le dau scripturile, pentru a ne ajuta
să ne facem viaţa în cămin mai fericită, este bunătatea. Ni se poruncește
să fim buni, de fapt, să fim buni, iubitori și iertători. Atât copiii, cât și
adulţii dintr-o familie sunt sfătuiţi să manifeste unii faţă de alţii respec-
tul și bunătatea pe care Hristos ne-a arătat-o nouă. În aceste lucruri,
trebuie să facem întotdeauna din Hristos modelul nostru (vezi Efeseni
4:29–32).

• Rugaţi-l pe purtătorul preoţiei aaronice, desemnat din timp, să spună
ce lucruri poate face un tânăr băiat pentru a contribui la buna înţe-
legere din cămin.
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Președintele Spencer W. Kimball ne-a învăţat cum să aducem fericirea
în familie: „Vă puneţi întrebarea: Care este preţul fericirii?’ Veţi fi
surprinși de simplitatea răspunsului. Nepreţuita casă a fericirii poate fi
descuiată și poate rămâne deschisă pentru cei care folosesc următoarele
chei: prima, trebuie să trăiţi potrivit purităţii și simplităţii Evangheliei
lui Isus Hristos… A doua, trebuie să uitaţi de dumneavoastră înșivă și
să vă iubiţi partenerul mai mult decât pe dumneavoastră. Dacă faceţi
aceste lucruri, fericirea va fi a dumneavoastră din plin și neîntrerupt”
(Faith Precedes the Miracle [1972], p. 126).

• Cum poate bunătatea să împiedice apariţia problemelor în familie și
să le rezolve?

Rugaţi-vă

Buna înţelegere în cămin este încurajată când Îl rugăm pe Domnul,
în rugăciunile în familie sau personale, să ne ajute să depășim
neînţelegerile.

• Citiţi 3 Nefi 18:19–21. Observaţi că este o datorie să ne rugăm în fami-
lie. Cum ne ajută rugăciunea în rezolvarea problemelor de familie?

În următoarea istorisire ni se spune cum o mamă s-a rugat pentru a
primi îndrumare în soluţionarea unei probleme din căminul ei:

„Trecuse aproape o săptămână de când micuţul Wayne, de 10 ani, ve-
nise în casa noastră, în cadrul Programului Bisericii pentru Plasamentul
Indienilor (un program din trecut al Bisericii în care copiii amerindieni
locuiau o perioadă de timp cu membri ai Bisericii). Era un băieţel
drăguţ, inteligent dar, desigur, trebuia să se impună în faţa celorlalţi
băieţi. Se bătea cu ei deseori și putea face faţă celor mai buni dintre ei.

Într-o zi, am primit un telefon de la învăţătorul lui. Învăţătorul m-a
informat că avea probleme cu Wayne la școală. Wayne fusese lipsit de
respect faţă de el și de alţi învăţători. Aceasta a fost o lovitură pentru
mine. Nu avusesem probleme de acest fel cu copiii mei și m-am necăjit
mult. Desigur, m-am înfuriat, așa cum mi se întâmplă des, și am început
să repet tot felul de lucruri pe care aveam de gând să i le spun lui
Wayne când avea să se întoarcă acasă de la școală. Trebuie să înăbuș
această problemă în fașă’, mi-am spus.

Pentru ca lucrurile să fie și mai rele, Wayne a întârziat pe drumul de la
școală spre casă, din cauza unei bătăi cu un băiat din vecini. S-au bătut
tot drumul de la staţia de autobuz. În cele din urmă, au ajuns pe pajiștea
din faţa casei noastre. Amândoi erau prinși într-o bătaie aprigă. Am
privit o vreme, până când am fost sigură că lupta era cu adevărat se-
rioasă, apoi am ieșit în prag și l-am chemat pe Wayne în casă.

M-a ignorat. Nu avea de gând să renunţe la lupta cu celălalt băiat. În
timp ce priveam, deveneam tot mai furioasă. I-am ordonat lui Wayne
să intre în casă. Eram atât de furioasă încât am știut că nu puteam să
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rezolv problema cât timp mă aflam în această stare, așa că l-am trimis în
camera lui să citească.

Tremurând de furie, m-am strecurat în dormitorul meu, am îngenun-
cheat și m-am rugat. M-am rugat să primesc înţelepciune pentru a rezol-
va această problemă și am mai cerut ca, prin Spirit, să știu ce trebuie să
spun. În timp ce mă ridicam în picioare după rugăciune, am simţit că
sunt învăluită de un sentiment cald, de calm. A pornit de la cap și, ușor,
s-a scurs în picioare.

Deschizând ușa camerei lui Wayne și văzându-l stând acolo, pe
marginea patului, cu o carte în mâini, mi-au trecut prin minte o mie de
gânduri. Arăta atât de rătăcit, stând în camera aceea; într-un fel, locul
lui era afară, unde putea alerga liber, așa cum era obișnuit. Într-o clipă,
inima mi-a fost plină de compasiune pentru acest mititel atât de singur,
un băieţel rupt din mediul lui și trimis într-o lume diferită, pentru a trăi
după reguli diferite. El trebuia să dovedească celorlalţi băieţi că era la
fel de bun ca ei, dacă nu chiar mai bun decât ei.

M-am așezat pe marginea patului, lângă el, și l-am îmbrăţișat. Primele
cuvinte pe care le-am rostit m-au surprins pentru că am spus: Wayne,
iartă-mă pentru am fost atât de supărată pe tine’. Apoi, i-am spus
despre telefonul primit de la învăţătorul lui și i-am oferit prilejul
să-și explice comportamentul. Am avut o discuţie minunată; mi s-a
destăinuit și toată discuţia s-a purtat în șoaptă. Total diferit de tonul
pe care mă așteptam să-l folosesc înainte de a cere ajutor Tatălui meu
Ceresc. A fost o experienţă cu adevărat spirituală și a însemnat mai mult
decât orice altceva pentru relaţia dintre Wayne și mine.

Sunt recunoscătoare că avem rugăciunea și darul Duhului Sfânt pentru
a ne îndruma dacă cerem acest lucru” (Myrna Behunin, „We Talked in
Whispers”, Ensign, ianuarie 1976, p. 51–52).

Concluzii
În viaţa fiecărei familii apar probleme. Putem alege cum vom face faţă și
cum vom rezolva aceste probleme. Aplicând principiile drepte discutate
în această lecţie, putem rezolva problemele din familiile noastre și pu-
tem spori dragostea și unitatea noastră.

Rugaţi-i pe membrii clasei să interpreteze „Dragoste în casă” (Imnuri și
cântece pentru copii, p. 44) la sfârșitul orei.

Recomandări
Clădiţi și întăriţi fericirea în căminul personal, identificând orice sursă
de neînţelegere între membrii familiei.

Dacă aţi avut un schimb de cuvinte neplăcute cu un membru al familiei,
recunoașteţi-vă greșeala.

Manifestaţi bunătate faţă de membrii familiei.

Lecţia 20

31111.171-RO 16.11.2004, 16:29 Uhr151

Schwarz



152

Lecţia 20

Scripturi suplimentare
• Matei 7:12 (relaţia noastră cu alţii)

• Galateni 5:22 (rodul Spiritului)

• Doctrină și legăminte 88:119–126 (sfat dat de Domnul membrilor
Bisericii)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolul 36, „Familia poate fi eternă”;

2. desemnaţi un deţinător al Preoţiei aaronice să spună cum pot promo-
va tinerii băieţi buna înţelegere în cămin;

3. rugaţi pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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GESTIONAREA
BUGETULUI FAMILIEI

L e c ţ i a  2 1

Scopul acestei lecţii este să ne ajute să învăţăm și să aplicăm principiile
de bază ale gestionării înţelepte a banilor.

Introducere
Multe dintre scripturile care se referă la bani și la bogăţii ne avertizează
să nu râvnim la bogăţie. Din acest motiv, mulţi oameni se tem că banii
simbolizează răul și că nu vor fi pe placul Domnului dacă vor cheltui
timp și energie câștigând și economisind bani. Acest lucru nu este
adevărat. Iubirea de bani este „rădăcina tuturor relelor”, iar nu banii în
sine (vezi 1 Timotei 6:10).

Președintele Spencer W. Kimball a spus: „Nu toţi banii sunt murdari.
Există și bani curaţi—bani curaţi cu care să cumperi hrană, îmbrăcă-
minte și o casă și pe care să-i folosești pentru contribuţii”. Președintele
Kimball a continuat să explice că „banii curaţi” reprezintă plata pe care
o primim pentru munca cinstită. A spus că banii devin murdari numai
când sunt obţinuţi prin metode necinstite (vezi Faith Precedes the Miracle
[1972], p. 235–236).

Nici bogăţia, nici sărăcia nu reprezintă un indiciu al valorii individuale.
Unii oameni mari ai lui Dumnezeu au fost bogaţi, iar alţii au fost săraci.
Nu contează câţi bani avem, ci cum îi obţinem și cum îi folosim. Folosi-
rea banilor pentru a asigura nevoile temporale ale familiilor noastre, de
exemplu, nu numai că este potrivită, dar este și o poruncă primită de la
Dumnezeu (vezi 1 Timotei 5:8). Este ușor să ne supunem poruncii de a
asigura cele necesare familiilor noastre când învăţăm și aplicăm princi-
piile fundamentale ale gestionării înţelepte a banilor.

Principiile gestionării înţelepte a banilor
Deși tot ce este pe pământ aparţine Domnului (vezi Psalmii 24:1), El ne
permite să folosim și să posedăm unele dintre lucrurile Lui pământești.
Suntem totuși avertizaţi că Domnul ne va considera responsabili de
modul în care gestionăm ceea ce El ne-a permis să folosim. În pilda
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talanţilor, de exemplu, Salvatorul ne învaţă despre importanţa
gestionării înţelepte a posesiunilor noastre pământești.

• Rugaţi un membru al clasei să citească pilda talanţilor din Matei
25:14–30. (În zilele lui Isus, un talant era o unitate monetară.)

Există câteva principii fundamentale de care trebuie să ţinem seama
pentru a ne gestiona cu înţelepciune banii. Aproape toţi ne putem
perfecţiona în unul sau mai multe dintre aceste domenii. Domnul ne va
ajuta să ne perfecţionăm, când Îl punem pe El întâi și urmăm principiile
gestionării înţelepte a banilor.

• Notaţi pe tablă principiile gestionării înţelepte a banilor, pe măsură ce
sunt discutate.

Plătiţi zeciuiala și contribuţiile

Prima și cea mai importantă dintre plăţile pe care trebuie să le facem
este zeciuiala. Domnul a promis celor care plătesc cu credinţă zeciuiala
că va „deschide zăgazurile cerurilor și… [va] turna… belșug de
binecuvântare” (Maleahi 3:10). Deși Domnul nu ne promite bogăţie
mare dacă ne plătim zeciuiala și contribuţiile, El ne promite să ne
binecuvânteze spiritual și temporal.

Munciţi

Munca este o binecuvântare care ne permite să asigurăm cele necesare
familiei noastre. Muncind din greu și cinstit, putem ajunge la siguranţă
financiară. (Lecţia 23 din acest manual cuprinde sfaturi privind dezvol-
tarea și perfecţionarea pregătirii profesionale.)

Evitaţi datoriile inutile

Deși este necesar uneori să împrumuţi bani, trebuie să evităm să facem
datorii. Trebuie să ne achităm de datoriile pe care le avem cât mai repe-
de posibil. Elder Ezra Taft Benson a spus: „Să trăim în limitele venitului
pe care îl avem. Să nu cumpărăm pe credit… Să ascultăm sfatul condu-
cerii Bisericii. Scăpaţi de datorii!” (Pay Thy Debt and Live, Cuvântările
anului la Brigham Young University [28 februarie 1962], p. 12).

• Cum putem evita datoriile inutile?

Întocmiţi un plan și cheltuiţi cu grijă

• Citiţi Luca 14:28. Ce înseamnă „să-i facă socoteala cheltuielilor”?

Așa cum ne spune această scriptură, trebuie să ne planificăm cu atenţie
banii înainte de a-i cheltui. Mulţi oameni fac datorii pentru că nu
reușesc să ţină sub control cheltuielile. Dacă o familie planifică modul în
care să-și folosească banii, ea nu va avea probleme financiare.

Trebuie să examinăm cu atenţie importanţa fiecărei cumpărături, înainte
de a o face. Multe dintre lucrurile pe care le cumpărăm nu au de fapt
valoare pentru noi sau pentru familia noastră. Dacă ne facem timp să ne
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gândim la utilitatea viitoare a unui obiect, înainte de a-l cumpăra, vom
evita să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie cu adevărat.

• Citiţi 2 Nefi 9:51. Care sunt câteva dintre lucrurile care nu au „nici o
valoare” și pe care suntem tentaţi să ne cheltuim banii?

Economisiţi

Multor oameni le este foarte greu să economisească bani. Ca membri
ai Bisericii, am fost sfătuiţi să economisim regulat o parte din venitul
nostru. Dacă hotărâm să economisim regulat o mică parte din câștigu-
rile noastre, fie ele sub formă de bani sau bunuri materiale, vom fi
bucuroși într-o zi că am făcut acest lucru. Dacă stabilim un program
de economii, familiile noastre vor beneficia în viitor de securitate finan-
ciară. Putem face un plan și pentru un scop special, cum ar fi plecarea în
misiune sau vizita la templu.

Folosirea consiliilor de familie pentru gestionarea banilor
De prea multe ori, cheltuim tot atâţia bani câţi câștigăm. Dorinţele
noastre par să crească la fel de repede sau chiar mai repede decât veni-
tul nostru. Este foarte important, ca urmare, să ne planificăm bugetul cu
grijă. Deși nevoile și dorinţele diferă de la o familie la alta, majoritatea
acestora consideră util să urmeze un plan similar celui descris mai jos.

• Prezentaţi ilustraţia 21-a, „Consiliul de familie este un moment potri-
vit pentru planificarea bugetului”.

Toţi membrii familiei trebuie să participe la discuţiile despre problemele
financiare și să ajungă la o înţelegere privind sistemul de mânuire
a banilor. Aceasta se poate realiza prin ţinerea unui consiliu de familie,
în care tatăl prezidează și membrii familiei participă. În acest consiliu,
familia trebuie să facă o listă cu toate sursele sale de venit. Această listă
poate include banii câștigaţi de membrii familiei, legumele și cerealele
cultivate pe terenul propriu și care pot fi vândute sau obiecte făcute în
casă pentru a fi oferite spre vânzare.

Apoi, familia trebuie să noteze toate necesităţile și dorinţele sale,
începând cu cele mai importante cheltuieli și continuând cu articolele
dorite, dar neesenţiale. Lista ar putea include contribuţiile la fondul
Bisericii, economii (de exemplu pentru a merge la templu, pentru a sluji
în misiune și pentru a urma o școală), taxe și bani pentru întreţinerea
casei, hrană, alimente, unelte, transport și recreare.

În final, familia trebuie să stabilească de comun acord suma ce poate
fi pusă deoparte pentru fiecare dintre cele menţionate. Este posibil
ca unele lucruri mai puţin importante de la sfârșitul listei să nu fie
niciodată cumpărate, dar este mai bine să ne ocupăm, întâi, de cele
absolut necesare. Președintele Brigham Young a spus odată: „Dorinţele
noastre sunt multe, dar necesităţile noastre reale sunt foarte puţine.
Să facem în așa fel încât dorinţele să ne fie controlate de necesităţi și
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vom constata că nu suntem obligaţi să ne cheltuim banii pe lucruri
care nu au valoare” (Discourses of Brigham Young [1954], p. 297). Cu o
altă ocazie, el a explicat că sărăcia este cauzată de lipsa de judecată
înţeleaptă. El a remarcat că mulţi oameni care câștigă foarte puţin
risipesc banii pe lucruri lipsite de importanţă, făcând datorii mari
(vezi Discourses of Brigham Young [1954], p. 317).

• Prezentaţi ilustraţia 21-b, „Un model de buget”. Explicaţi că o familie
ar putea folosi o listă ca aceasta pentru a planifica bugetul în cadrul
consiliului de familie.

Vom fi binecuvântaţi din plin dacă ne planificăm și cheltuim cu grijă
banii. Stabilirea obiectivelor, întocmirea planurilor și lucrul împreună,
pentru a le realiza, ne vor permite să ne îngrijim de familiile noastre așa
cum ne-a poruncit Domnul. Binecuvântarea în plus pe care ne-o aduce
lucrul împreună este dragostea și unitatea mai mare de care se vor
bucura familiile noastre. În următoarea istorisire ni se arată cum un
bărbat (Vaha’i Tonga) și familia sa au fost binecuvântaţi pentru că au
muncit și și-au planificat bugetul împreună:

„Am promis celor patru copii ai noștri că, dacă aveau să ne ajute, vom
putea merge la templu împreună. Mi-am spus: Cum pot să le spun, fii
băiat cuminte sau fii fată cuminte, dacă eu nu sunt pecetluit cu ei în
templu?’ Aveam sentimentul că nu erau ai mei.

Timp de doi ani, am sacrificat aproape totul. Am împărţit salariul pe
care îl primeam de la școală la numărul de membri ai familiei și astfel
am economisit. Dar ne plăteam zeciuiala și darul de post. Rămâneam
cu 70 de cenţi în mână în fiecare lună. Așa am trăit, împreună cu familia,
cu 70 de cenţi pe lună, timp de doi ani. Trăiam din ce puteam cultiva
și aduna. Îmi amintesc că soţia mea se scula dimineaţa devreme pentru
a ne face salata din banane și laptele din nuca de cocos. Copiii mei
nu-și puteau cumpăra bomboane sau pantofi și nu puteau merge la film
pentru că economiseau pentru a merge la templu…

Prin sacrificiu, am putut merge cu familia în Noua Zeelandă, pentru a fi
pecetluiţi în templu. A trebuit să facem o serie de lucruri în plus pentru
a ne îndeplini obiectivele, dar a fost o mare binecuvântare pentru noi.”
(„We lived on 70 Cents a Month for the Temple”, Ensign, februarie 1976,
p. 31).

Concluzii
Tatăl nostru Ceresc ne-a sfătuit să ne gestionăm banii astfel încât să ne
putem îngriji familiile și să fim fericiţi. Dacă nu ne îngrijim de familiile
noastre, Domnul ne va face răspunzători pentru aceasta. Pentru a ne
îngriji de familiile noastre, trebuie să urmăm etapele esenţiale și princi-
piile îndrumătoare ale gestionării înţelepte a banilor. Dacă acordăm
prioritate lucrurilor spirituale, Domnul ne va ajuta să ne gestionăm
banii.
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Plan de repartizare a bugetului

Venit total

Zeciuială—10 procente

Contribuţii la fondul Bisericii

Economii

Hrană

Îmbrăcăminte

Întreţinerea casei

Cheltuieli medicale

Transport

Utilitare

Altele

Altele

Altele

Cheltuieli totale

21-b, Un model de buget.
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Recomandare
Examinaţi modul în care cheltuiţi banii și stabiliţi un plan funcţional al
bugetului, urmând principiile subliniate în lecţie.

Scripturi suplimentare
• Proverbele 22:7 (cel care ia cu împrumut este robul celui care dă cu

împrumut)

• Maleahi 3:8–11 (plata zeciuielii și a darului de post aduce
binecuvântări)

• Iacov 2:18–19 (trebuie să căutăm împărăţia lui Dumnezeu înainte de a
căuta bogăţiile)

• Doctrină și legăminte 56:16–17 (avertismente pentru bogaţi și săraci)

• Doctrină și legăminte 104:11–13 (toţi oamenii sunt răspunzători
pentru administrarea binecuvântărilor pământești)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolul 27, „Munca și responsabilitatea
personală”;

2. citiţi capitolul 23, „Dezvoltarea și perfecţionarea pregătirii profesiona-
le”, din acest manual;

3. desemnaţi un membru al clasei care să spună pilda talanţilor (vezi
Matei 25:14–30);

4. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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PRODUCEREA
ÎN CASĂ ȘI

DEPOZITAREA
L e c ţ i a  2 2

Scopul aceste lecţii este de a ne ajuta să înţelegem și să aplicăm elemen-
tele esenţiale ale producerii în casă și ale depozitării.

Introducere
Conducătorii Bisericii i-au sfătuit pe toţi sfinţii din zilele din urmă să se
bazeze mai mult pe forţele proprii, să devină mai independenţi. Există
motive bune ce susţin acest sfat. Președintele Marion G. Romney a
explicat că „trăim în zilele din urmă… Trăim într-o epocă ce precede a
doua [venire] a Domnului Isus Hristos. Ni se spune să ne pregătim și să
trăim astfel încât să putem fi… independenţi de orice altă făptură de sub
împărăţia celestială” (în Conference Report, aprilie 1975, p. 165; vezi, de
asemenea, D&L 78:13–14).

• Prezentaţi ilustraţia 22-a, „Nenorocirea poate lovi când te aștepţi mai
puţin”.

Președintele Spencer W. Kimball ne-a încurajat să ne bizuim mai mult
pe forţele proprii, pentru că profeţiile din vechime se vor împlini.
El a spus: „Cred că va veni vremea când va fi multă supărare, când vor
fi mai multe tornade și mai multe inundaţii… mai multe cutremure…
Cred că numărul lor va fi din ce în ce mai mare, probabil pentru că
ne apropiem de sfârșit, și trebuie să fim pregătiţi pentru aceasta” (în
Conference Report, aprilie 1974, p. 184).

El a spus, de asemenea, „În caz că vor veni vremuri rele, mulţi vor dori
să fi conservat diverse produse și să fi cultivat o grădină în curtea din
spate, să fi plantat câţiva pomi fructiferi și tufe de căpșuni și să-și fi
pregătit alimentele necesare. Domnul a plănuit să fim independenţi
de orice făptură, dar observăm că mulţi fermieri cumpără lapte de la
magazin și cei care au casă cu curte își cumpără legumele de la aprozar.
Iar, dacă mașinile nu vor reuși să umple rafturile magazinelor, mulţi
vor suferi de foame” (în Conference Report, octombrie 1974, p. 6, sau
Ensign, noiembrie 1974, p. 6).
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• Rugaţi-i pe fraţi să-și imagineze că magazinele sunt închise și că
trebuie să se bazeze pe proviziile pe care le au. Întrebaţi-i ce le-ar
place să aibă sau să fi pregătit în casă dacă tocmai ar fi apărut acea
situaţie imaginară.

Asigurarea celor necesare
Președintele Kimball ne-a instruit să „studiem cele mai bune metode de
asigurare a alimentelor necesare… Dacă în casă există copii, implicaţi-i
în proces, repartizându-le responsabilităţi” (în Conference Report,
aprilie 1976, p. 170–171, sau Ensign, mai 1976, p. 124).

Episcopul Vaughn J. Featherstone ne-a spus ce aptitudini trebuie să ne
dezvoltăm pentru a ne asigura cele necesare: „În ceea ce privește produ-
cerea celor necesare: creșteţi animale acolo unde condiţiile financiare
și pășunile din împrejurimi permit. Plantaţi pomi fructiferi, viţă de vie,
tufe roditoare și legume. Veţi asigura hrană pentru familia dumnea-
voastră și o mare parte din aceasta poate fi consumată proaspătă. Unde
este posibil, produceţi singuri bunurile nealimentare necesare vieţii…
Faceţi sau construiţi obiectele necesare. Aș mai putea adăuga: înfru-
museţaţi, reparaţi și întreţineţi întreaga dumneavoastră proprietate”
(„Food Storage”, Ensign, mai 1976, p. 117).

• Prezentaţi o planșă care să cuprindă următoarea listă sau scrieţi
informaţiile pe tablă.

a. Creșteţi animale.

b. Plantaţi pomi fructiferi, tufe roditoare și viţă de vie.

c. Cultivaţi legume.

d. Conservaţi și depozitaţi alimente.

e. Faceţi sau construiţi obiecte necesare.

f. Reparaţi și întreţineţi proprietatea.

Creșteţi animale

• Prezentaţi ilustraţia 22-b, „Puii sunt ușor de crescut și de îngrijit”.

Dacă avem teren suficient și locuim într-un loc în care putem crește
legal animale, trebuie să cumpărăm și să creștem câteva animale. Înainte
de a hotărî ce fel de animale vom crește, trebuie să fim pregătiţi să le
îngrijim corespunzător. Aceasta înseamnă să învăţăm despre modul în
care trebuie hrănite, adăpostite și îngrijite, pentru a fi sănătoase. Unele
dintre animalele și păsările ușor de îngrijit sunt puii, iepurii, raţele și
caprele.
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• Discutaţi despre animalele și păsările care sunt crescute cel mai frec-
vent în zonă. Discutaţi despre hrana, adăpostul și îngrijirea de care
are nevoie fiecare animal sau pasăre.

Plantaţi pomi fructiferi, tufe roditoare și viţă de vie

Dat fiind că pomii fructiferi, tufele roditoare și viţa de vie fac fructe în
fiecare an sau la doi ani, ele nu trebuie să fie plantate în fiecare an, ca
legumele. În același timp, acestea nu fac fructe câţiva ani după ce au fost
plantate și, ca urmare, trebuie să le plantăm cât mai timpuriu posibil,
dacă dorim să avem fructe când vom avea mai mare nevoie de ele.
Înainte de a le planta, trebuie să aflăm de cât spaţiu are nevoie la matu-
ritate fiecare pom sau fiecare tufă, precum și cum trebuie îngrijite.

• Discutaţi despre felurile de pomi fructiferi, tufe roditoare și viţă de
vie din zonă care au o producţie bună. Discutaţi despre îngrijirea de
care au nevoie acestea.

Cultivaţi legume

• Prezentaţi ilustraţia 22-c, „Fiecare familie trebuie să cultive legume”.

Conducătorii Bisericii au sfătuit fiecare familie din Biserică să aibă o
grădină de legume. Chiar dacă nu economisim bani cu acest proiect,
fiecare familie trebuie să înveţe cum să-și asigure singură cele necesare.
O grădină furnizează alimente proaspete, precum și un surplus de
bunuri alimentare care poate fi conservat și depozitat.

Conservaţi și depozitaţi alimente

În unele ţări, există legi ce interzic depozitarea alimentelor. Președintele
Kimball a spus că cei care trăiesc în aceste ţări trebuie să cinstească,
să se supună și să susţină legile ţării și nu trebuie să depoziteze alimente
(vezi Conference Report, aprilie 1976, p. 170, sau Ensign, mai 1976,
p. 124). Dar, în locurile în care aceste lucru este permis, trebuie să
urmăm sfatul Domnului și să depozităm alimente pentru vremea în care
alimentele nu vor mai fi la discreţie. În toamna anului 1974, când un
uragan a lovit Hondurasul, membrii Bisericii de acolo, care uscaseră și
depozitaseră alimente, au fost recunoscători pentru că făcuseră acest
lucru. Cu numai câteva luni înainte de uragan, președintele de misiune
îi avertizase asupra calamităţii iminente, recomandându-le să înceapă
un program de depozitare a alimentelor. Fasolea, făina, orezul și alte
alimente pe care le puseseră deoparte i-au salvat pe sfinţi de la foamete
(vezi Bruce B. Chapman,”Uragan în Honduras”, New Era, ianuarie 1975,
p. 31).

Există mai multe moduri de conservare și depozitare a alimentelor.
Putem:

1. să le depozităm în pământ. Această metodă este bună pentru unele
legume rădăcinoase și unele legume cu frunze, dacă locul în care le
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depozităm este răcoros și uscat. Prea multă ploaie sau drenarea defec-
tuoasă vor duce la alterarea lor;

2. să le uscăm. În perioadele călduroase, însorite, fructele și legumele
pot fi uscate la soare. Când plouă, ele trebuie să fie acoperită sau duse
în casă. Produsul poate fi uscat și într-un aparat de deshidratare;

3. să le introducem în conserve. Această metodă este simplă, dar pericu-
loasă dacă este aplicată necorespunzător. Dacă este aplicată cores-
punzător, conservarea reprezintă o metodă bună pentru a depozita
alimente și a le păstra aroma. Pentru o conservare corespunzătoare,
este nevoie de cel puţin o mașină de îmbuteliat. (Mașina poate fi
folosită în comun de mai multe familii.) Metoda implică și protejarea
recipientelor împotriva spargerii;

4. să le sărăm sau să le punem în saramură. Aceasta este o metodă ief-
tină de conservare a fructelor, legumelor și a cărnii și pentru a o pune
în aplicare nu este nevoie decât de puţin echipament sau deloc.

Faceţi sau construiţi obiecte necesare

Dacă ne confruntăm cu o calamitate naturală, ar trebui să fim pregătiţi
să gătim, să ne încălzim casele și să ne curăţăm îmbrăcămintea, trupu-
rile și împrejurimile. Din acest motiv, este important fie să depozităm
combustibil și săpun, fie să învăţăm să le producem în situaţii de
urgenţă. Importante sunt și articolele de prim ajutor, medicamente
prescrise, săpunuri sau alte articole de curăţat, lumânări, chibrituri și
alte articole necesare pentru bunăstarea familiei. Ori de câte ori este
posibil, nu numai că trebuie să depozităm aceste articole, ci și să
învăţăm să le producem.

Reparaţi și întreţineţi proprietatea

În situaţii de urgenţă, ne-am putea confrunta și cu necesitatea de a
reconstrui casele, hambarele sau ţarcurile. Este important deci ca
membrii familiei să înveţe să lucreze cu lemnul și alte materiale de
construcţie și să înveţe să folosească uneltele pentru a putea face și
repara mobilă și alte obiecte necesare. Când învăţăm să ne reparăm și
să ne întreţinem posesiunile, putem economisi timp și bani și putem
evita să fim dependenţi de alţii.

• De ce este important să ne păstrăm posesiunile în stare bună?

Însușirea unor noi meserii
Unii dintre noi am învăţat meserii pe care le putem preda altora. Putem
învăţa meserii și din cărţi sau reviste, la cursuri, de la lucrători guverna-
mentali sau din programele școlare.

• Rugaţi-i pe membrii clasei să discute despre meserii pe care le pot
preda și altora. Unde se pot găsi persoanele care ne pot învăţa mese-
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Lecţia 22

riile care ne-ar place? Ce cursuri ar trebui să-i încurajăm pe copiii
noștri să urmeze la școală pentru a învăţa meserii utile? Cum îi putem
încuraja pe membrii familiei noastre să-și însușească aceste meserii?

Concluzii
Problemele ca dificultăţile financiare și calamităţile naturale fac parte
din experienţa vieţii noastre pe pământ. Dacă învăţăm să ne asigurăm
singuri cele necesare, nu avem de ce să ne temem de timpurile grele,
pentru că noi vom fi pregătiţi. Domnul a spus: „Dacă sunteţi pregătiţi,
nu vă va fi teamă” (D&L 38:30).

Recomandări
Rezervaţi o perioadă de timp, în această săptămână, în care să discutaţi
cu soţia și familia despre producere și depozitare.

Stabiliţi de ce anume aveţi nevoie pentru a vă crea o rezervă pentru un
an.

Elaboraţi un plan care să satisfacă nevoile familiei dumneavoastră
începând să cultivaţi o grădină, să învăţaţi o meserie sau să lucraţi la alt
proiect.

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. luaţi legătura cu lucrători guvernamentali care răspund de cursurile
de pregătire pentru fermieri, grădinari sau în alte meserii sau cu
persoane cu experienţă pentru:

a. a afla ce fel de animale se cresc în zona dumneavoastră și care sunt
mai ușor de îngrijit;

b. a afla ce fel de pomi fructiferi, viţă de vie și arbuști cresc bine în
zona dumneavoastră și de ce fel de îngrijire au nevoie;

c. a afla dacă există cursuri care îi pot învăţa pe membrii familiei cum
să construiască locuinţe, mobile și alte lucruri. Dacă nu există astfel
de cursuri, luaţi legătura cu persoane care cunosc aceste meserii și
doresc să îi înveţe și pe alţii.

2. pregătiţi planșa propusă în lecţie sau scrieţi informaţiile pe tablă;

3. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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FORMAREA
ȘI PERFECŢIONAREA

PREGĂTIRII
PROFESIONALE

L e c ţ i a  2 3

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem importanţa muncii,
modul de a alege înţelept o meserie și modul de perfecţionare a pricepe-
rii noastre profesionale.

Introducere
Prima instrucţiune consemnată dată lui Adam după cădere a fost princi-
piul etern al muncii. Domnul i-a spus lui Adam: „În sudoarea feţei tale
să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ” (Genesa 3:19).

Tatăl nostru Ceresc ne-a dat și nouă aceeași poruncă. Prima Președinţie
a Bisericii a declarat: „Este o binecuvântare că ni se cere să muncim și
trebuie să facem acest lucru cu bunăvoinţă și fără a ne plânge” („First
Presidency Urges Frugality”, Ensign, martie 1975, p. 75). Munca este una
dintre cheile vieţii eterne. Tatăl nostru Ceresc înţelept și iubitor știe că
vom învăţa mai mult, vom crește mai mult, vom realiza mai mult și
vom avea mai multe beneficii dintr-o viaţă de muncă decât dintr-una de
lenevie.

• Prezentaţi ilustraţia 23-a, „Munca este o binecuvântare dată nouă de
Tatăl nostru Ceresc”.

Alegerea cu înţelepciune a slujbei
Alegerea profesiunii este foarte importantă. Trebuie să adunăm
informaţii, să luăm hotărâri rugându-ne, să ne instruim și să dobândim
experienţă iar, apoi, să căutăm o slujbă care să ne permită să asigurăm
cele necesare familiei noastre.

Să adunăm informaţii
Când suntem tineri, trebuie să stabilim tipul de slujbă care ar fi cel
mai bun pentru noi, având în vedere talentele, capacităţile și interesele
noastre. Probabil că vom avea mai mult succes dacă vom face ceva ce
ne place. Deși unii dintre noi, care au deja slujbă, nu au fost în situaţia
de a-și alege locul de muncă, pot urma aceeași pași pentru a-și
îmbunătăţi situaţia sub acest aspect.
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Înainte de a hotărî profesiunea pe care o vom avea, trebuie să ne gândim
la viitorul și stabilitatea slujbei. Având în vedere schimbările permanen-
te care au loc în lume, multe slujbe încetează să mai existe, în timp ce
altele sunt create. O modalitate de a afla mai multe despre viitorul unei
slujbe la care ne gândim este să căutăm sfatul prietenilor, rudelor, altor
fraţi deţinători ai preoţiei și al conducătorilor Bisericii. În unele orașe,
există consilieri și agenţii specializate, care ne pot ajuta. Deseori, școlile
profesionale, liceele și universităţile ne pot spune care sunt slujbele
disponibile. Rubrica „Angajări” din ziare ne poate indica felul slujbelor
solicitate.
Când alegem o slujbă, trebuie să căutăm una care să ne ajute să rămânem
aproape de Biserică și de familiile noastre. Există slujbe care ne-ar putea
cere să plecăm departe de casă perioade de timp îndelungate sau care
oferă condiţii de lucru ce ne pot împiedica să trăim potrivit Evangheliei
în măsura în care ar trebui. Astfel de condiţii pot fi evitate dacă ne ale-
gem slujba cu atenţie. Dacă avem o slujbă nesatisfăcătoare, putem munci
pentru a ne califica pentru o altă slujbă.

Să ne rugăm
• Prezentaţi ilustraţia 23-b, „Dacă Îl rugăm, Domnul va confirma dacă

am ales bine o slujbă”.
Este foarte important ca noi să căutăm ajutorul Domnului, când căutăm
o slujbă. Hotărârile trebuie să le luăm noi, dar Domnul ne va ajuta
să alegem cu înţelepciune dacă ne rugăm cu onestitate. Dar numai
rugăciunea nu este suficientă. Președintele Brigham Young a spus:
„Credinţa mea nu mă face să cred că Domnul ne va da purceluși la tavă
și pâine deja unsă cu unt… El ne va da capacitatea de a cultiva, de a
obţine roade din pământ, de a ne face adăposturi” (Discourses of Brigham
Young [1954], p. 291).
• În ce fel se referă declaraţia președintelui Young la găsirea unei slujbe?
Înainte de a lua hotărârea finală, trebuie să ne rugăm și să primim pacea
sufletească ce ne cuprinde când știm că suntem îndrumaţi de Duhul
Sfânt. Apoi, trebuie să acţionăm potrivit hotărârii noastre. În următoarea
povestire ni se arată cum fratele Taisho Komura din Japonia a folosit
aceste principii pentru a-și schimba viaţa și slujba.
Taisho Komura era angajat ca frizer în Japonia. Într-o zi, a fost contactat
de misionari și, ulterior, s-a botezat.
În timpul discuţiilor lor, el a aflat despre faptul că ziua de sabat trebuie
ţinută sfântă. Totuși, sabatul era cea mai ocupată zi în frizerie. Astfel
încât, după ce s-a rugat în legătură cu slujba sa, el a hotărât să urmeze
o școală pentru a-și schimba meseria.
• Rugaţi-i pe câţiva dintre membrii clasei să relateze situaţii în care

rugăciunea i-a ajutat să ia hotărâri bune legate de slujbă.
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23-b, Dacă Îl rugăm, Domnul va confirma dacă am ales bine o slujbă.
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Să ne pregătim pentru o profesie

• Prezentaţi ilustraţia 23-c, „Pregătirea pentru o profesie necesită timp
și efort”.

Pregătirea pentru o profesie necesită timp și efort. Dacă dorim o slujbă
mai bună, trebuie să studiem și să muncim pentru a dobândi îndemâ-
narea și pregătirea necesare.

Ucenicia, cursurile prin corespondenţă, calificarea la locul de muncă,
școlile profesionale, manualele și cărţile, toate ne pot ajuta să ne
pregătim pentru o profesie. Intervievarea de către potenţiali angajatori,
vizitarea locurilor de muncă și munca în diferite slujbe ne vor îmbogăţi
cunoștinţele și aptitudinile.

Cititul și scrisul sunt cunoștinţe esenţiale care ne vor ajuta să obţinem o
slujbă. Dacă dorim să ne angajăm și nu știm să citim și să scriem, trebuie
să cerem ajutorul cuiva care poate face aceste lucruri. Nu trebuie să
ezităm niciodată să folosim cunoștinţele și informaţiile pe care le deţin
familia noastră, membrii Bisericii și comunitatea.

• Ce cunoștinţe și talente poate împărtăși fiecare dintre noi fraţilor din
cvorum?

• Rugaţi pe persoana desemnată anterior să prezinte serviciile de forţă
de muncă disponibile în zonă.

Când avem un scop, trebuie să fim dispuși să facem sacrificii personale
pentru a-l îndeplini. Aceasta înseamnă să fim dispuși să facem tot ce
este necesar pentru a ne spori cunoștinţele. Succesul va veni numai dacă
vom îndeplini condiţiile și dacă vom face eforturile necesare pentru a-l
realiza. „Ce seamănă omul, aceea va și secera” (Galateni 6:7).

În următoarea povestire ni se arată cum un membru al Bisericii din
Pacificul de Sud a reușit în eforturile sale de a-și îmbogăţi cunoștinţele,
de a obţine o slujbă mai bună și de a asigura cele necesare familiei
sale.

Tânăr băiat fiind, Viliami Havili a învăţat despre importanţa efortului
individual de învăţare și de îmbogăţire a cunoștinţelor, care să-i permită
să asigure cele necesare viitoarei sale familii. Când s-a căsătorit, fratele
Havili a muncit din greu pentru a câștiga și a economisit suficienţi bani
pentru a cumpăra puţin pământ oferit la un preţ mic.

Pământul pe care l-a cumpărat era considerat a nu avea valoare, pentru
că se afla pe un deal și în apropiere de ocean, unde vântul putea distru-
ge ușor recoltele. Dar el a muncit din greu să pregătească terenul pentru
cultivare. De asemenea, a petrecut mult timp pentru a studia ultimele
metode agricole. Pentru că unele dintre informaţiile de care avea nevoie
existau numai în cărţi în limba franceză, el a învăţat franceza destul de
bine pentru a citi informaţiile despre agricultură.

Lecţia 23
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23-c, Pregătirea pentru o profesie necesită timp și efort.
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Din aceste cărţi, el a învăţat cum să fertilizeze solul, lucru pe care mulţi
alţi fermieri din zonă nu s-au obosit niciodată să-l înveţe. De asemenea,
a aflat care culturi se vindeau mai bine și erau exportate la preţuri mai
mari. Nu a fost surprinzător faptul că, datorită nenumăratelor sale
eforturi și ajutorului Domnului, fratele Havili a devenit un grădinar
de succes.

Ca și fratele Havili, noi putem avea succes în obţinerea slujbei, când
dobândim cunoștinţele necesare.

Să căutăm o slujbă
O persoană calificată nu poate fi angajată până când nu ia legătura
cu un potenţial angajator. La fel, un om care plănuiește să lucreze pe
cont propriu nu-și poate vinde produsele sau serviciile până când nu
ia legătura cu posibili cumpărători. Dacă nu suntem angajaţi, avem
responsabilitatea de a căuta în mod activ un loc de muncă.

Dacă un conducător al preoţiei consideră că este greu să găsească o
slujbă, el poate obţine ajutor de la cvorumul preoţiei. Ca membri ai
cvorumului, putem fi o sursă de informaţii unul pentru celălalt în ceea
ce privește căutarea unei slujbe. De asemenea, putem obţine ajutor de
la specialiștii în angajarea forţei de muncă din episcopia sau ţărușul
nostru. Membrii care au întrebări referitoare la serviciile puse la
dispoziţie prin Biserică le pot pune conducătorului cvorumului sau
episcopului lor.

• Ce posibilităţi de angajare există în zona noastră? Ce putem face ca
membri ai cvorumului pentru a ne ajuta unii pe alţii să găsim o slujbă?

Perfecţionarea modului de abordare a muncii
Apostolul Pavel i-a sfătuit pe fraţii din Biserică: „În sârguinţă, fiţi fără
preget” (Romani 12:11). Noi trebuie să încercăm întotdeauna să facem
tot ce putem și să căutăm modalităţi de a ne perfecţiona modul de
abordare a muncii. Pentru aceasta, trebuie să avem o atitudine bună
faţă de muncă. Următoarea listă de control ne poate ajuta să ţinem
minte câteva dintre cele mai importante modalităţi de a ne perfecţiona
modul de abordare a muncii.

Îmi folosesc bine timpul?

Cooperez cu angajatorul meu, cu superiorul meu și colegii mei?

Folosesc bunurile sau proprietatea angajatorului meu în scopuri perso-
nale fără permisiunea lui sau fără a plăti pentru aceasta?

Aș putea să vin mai devreme la serviciu în zilele obișnuite și atunci
când revin din perioadele de odihnă?

Îmi îndeplinesc atribuţiile cât pot eu de bine?

Sunt amabil cu colegii, cu superiorul și cu angajatorul meu?
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În următoarea istorisire ni se arată cum unul dintre conducătorii Biseri-
cii a fost binecuvântat datorită faptului că și-a îmbogăţit cunoștinţele
profesionale.

Președintele Heber J. Grant a aflat, pe când era adolescent, importanţa
îmbogăţirii cunoștinţelor profesionale și a depunerii unui efort în plus.
Într-o zi, pe când juca un joc cu bile împreună cu alţi băieţi, au văzut un
contabil de bancă. Unul dintre băieţi a spus: „Omul acela câștigă 150
dolari pe lună”. Heber s-a gândit că ar trebui să lustruiască 120 de
perechi de pantofi în fiecare zi, timp de o lună, pentru a câștiga atâţia
bani. Așa încât, atunci și acolo, a hotărât că într-o zi avea să fie contabil
de bancă.

În acele zile, toate documentele și conturile băncii erau scrise cu un toc
și una dintre condiţiile pe care trebuia să le îndeplinească un contabil
bun era să scrie frumos. Pentru a obţine această slujbă, Heber a început
prin a-și exersa scrisul.

La început, scrisul lui era atât de urât, încât prietenii obișnuiau să se
amuze pe această temă. Acest lucru i-a rănit mândria și el a spus: „Într-o
zi, voi fi în stare să vă dau lecţii de caligrafie”. Datorită străduinţei sale
de a-și dezvolta această capacitate, a devenit profesor de caligrafie la o
universitate. Scria felicitări, invitaţii la nunţi, poliţe de asigurare, certifi-
cate de depozite bancare și documente juridice.

El povestește: „Odată, am câștigat 20 de dolari, în ziua de Anul Nou,
scriind zeci de felicitări cu (La mulţi ani) și un nume în colţ… Când a
sosit ajunul următorului nou an, am rămas la birou până târziu scriind
cărţi de vizită. Domnul Wadsworth [șeful meu] a intrat și a remarcat cu
plăcere că afacerea mergea bine… Se referea la faptul că ţineam registre-
le [unei alte companii] fără a fi plătit. Mi-a spus multe lucruri amabile
care m-au făcut fericit. Apoi, mi-a înmânat 100 de dolari, care mă recom-
pensau din plin pentru toată munca în plus. Satisfacţia pe care mi-a
adus-o sentimentul că reușisem să câștig bunăvoinţa și încrederea șefu-
lui meu valora pentru mine mai mult decât de două ori cei 100 de dola-
ri” (vezi Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great
Leader [1951], p. 39–42).

Concluzii
Capacitatea de a munci este o mare binecuvântare. Domnul ne-a spus
prin profeţii Săi că avem responsabilitatea de a munci și de a asigura
cele necesare familiei noastre. Putem deprinde obiceiul de a munci bine
și meserii bune din practică și de la cei care au experienţă. Pentru a găsi
o slujbă care să ne dea satisfacţii, trebuie să adunăm informaţii, să ne
rugăm în legătură cu hotărârile pe care le avem de luat și să ne pregătim
profesional.
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Recomandări
Întocmiţi un plan care să vă ajute să vă perfecţionaţi în unul sau
mai multe domenii menţionate în lista personală de modalităţi de
perfecţionare a modului de abordare a muncii.

Scripturi suplimentare
• Doctrină și legăminte (lucrătorul este demn de plata sa)

• Doctrină și legăminte (leneșul nu va avea binecuvântările lucrătorului)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolul 27, „Munca și responsabilitatea
personală”;

2. revedeţi lecţia 12, „Tatăl are responsabilitatea de a se ingriji de
bunăstarea familiei sale”, din acest manual;

3. rugaţi pe un membru al clasei să afle ce școli și servicii există în zona
dumneavoastră, la care puteţi apela pentru a vă perfecţiona profesio-
nal și a obţine o slujbă mai bună. Dacă episcopia sau ţărușul dumnea-
voastră are un specialist în angajarea forţei de muncă, îi puteţi cere să
vă prezinte acest material;

4. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

Lecţia 23
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PĂSTRAREA
SĂNĂTĂŢII FIZICE

L e c ţ i a  2 4

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem de ce este important
să ne păstrăm trupurile sănătoase din punct de vedere fizic.

Introducere
Unul dintre motivele pentru care am venit pe pământ a fost să dobân-
dim trupuri fizice. Președintele Brigham Young a declarat: „Trupurile
noastre muritoare sunt importante pentru noi; fără ele nu putem fi
glorificaţi în eternităţile care vor fi” (Discourses of Brigham Young [1954],
p. 56).

Deși trupurile noastre vor fi glorificate în eternitate (vezi Alma
11:42–44), în această viaţă ele suferă boli, durere și răniri. Unele trupuri
sunt temporar handicapate. Altele rămân infirme pe viaţă. Dar oricare
ar fi starea lor, trupurile noastre sunt importante pentru noi pentru că
ne ajută să progresăm spre perfecţiune.

Omul este o fiinţă atât spirituală, cât și fizică; fizicul și spiritualul nu pot
fi separate. Spiritul nostru nu poate ajunge la potenţialul maxim fără
sprijinul și tăria trupului (vezi D&L 93:33–34). Trebuie să ne dezvoltăm
spiritual și intelectual, dar să nu uităm să ne dezvoltăm și fizic.

Președintele David O. McKay a declarat: „Omul sănătos, care are grijă
de starea sa fizică, are tărie și vitalitate; templul său este un loc potrivit
în care să sălășluiască spiritul său… Ca urmare, este necesar să ne în-
grijim de trupurile noastre fizice și să respectăm legile sănătăţii fizice și
ale fericirii” („The Whole’ Man”, Improvement Era, aprilie 1952, p. 221).

Avantajele sănătăţii
În cele ce urmează sunt prezentate câteva dintre avantajele unui trup
sănătos:

Suntem capabili să slujim mai bine

Cu cât suntem mai sănătoși, cu atât suntem mai capabili să-i slujim pe
alţii și să aducem fericire în vieţile lor și ale noastre.
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Suntem conducători mai buni
Pentru că cei care sunt conducători au nevoie de tărie și energie pentru
a-și îndeplini chemările, ei trebuie să fie cât mai sănătoși cu putinţă.

Avem sentimente mai bune faţă de noi și de alţii
Când ne păstrăm trupurile sănătoase, avem sentimente mai bune faţă de
noi înșine și muncim cu entuziasm. Avem, de asemenea, mai multă
răbdare, iubire și bunătate faţă de alţii.

Suntem capabili să asigurăm cele necesare pentru noi și familia noastră
Cu cât trupurile noastre sunt mai sănătoase, cu atât este mai mare capa-
citatea noastră de a munci și a asigura astfel cele necesare pentru noi și
familia noastră.

Menţinerea sănătăţii fizice
Multe dintre problemele de sănătate sunt rezultatul unor condiţii de
trai neigienice, al bolilor, greutăţii corporale excesive, dietei deficitare,
oboselii și lipsei de exerciţiu. Oriunde trăim, putem fi afectaţi de aceste
probleme de sănătate. Pentru a le preveni sau a le soluţiona, trebuie să
înţelegem, întâi, care sunt respectivele probleme de sănătate. După ce
am aflat acest lucru, putem elabora programe adecvate, care să ne ajute
să ne menţinem trupurile sănătoase. Un centru de sănătate local ar
putea să ne furnizeze informaţii utile despre conţinutul unui program
de menţinere a sănătăţii fizice.

Programul respectiv de sănătate, personal și pentru familie, trebuie să
includă următoarele:

Supunere faţă de Cuvântul de Înţelepciune
Domnul ne-a spus că există anumite substanţe pe care nu trebuie să le
introducem în trupul nostru. Printre acestea se numără tutunul, cafeaua,
ceaiul, alcoolul, drogurile și anumite alimente. Pe de altă parte, El ne
indică alimente și băuturi pe care trebuie să le folosim pentru a păstra
sănătatea trupurilor noastre. Acelora care ţin Cuvântul de Înţelepciune
le sunt promise sănătate, înţelepciune și protecţie (vezi D&L 89:18–21).

• Rugaţi un membru al clasei să prezinte Cuvântul de Înţelepciune,
care se găsește în Doctrină și legăminte 89:1–17.

Următoarea povestire ilustrează unele dintre binecuvântările care vin
datorită respectării Cuvântului de Înţelepciune.

„În urmă cu 60 de ani, nu aveam încă 12 ani, dar munceam alături de
tatăl meu la strângerea recoltei. El tăia și eu legam spicele [în snop]; era
o muncă epuizantă, pe care o făceam zi după zi.

Într-o sâmbătă, am început să [lucrăm] încă din zorii zilei și ne-am oprit
pe la opt și jumătate seara. Eram atât de obosit încât doream să mă
întind și să dorm fără să mai mănânc.

Lecţia 24
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24-a, Exerciţiul fizic regulat este necesar pentru a avea o sănătate bună.
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Tata m-a privit și a spus cu blândeţe: Lee, holda pe care am tăiat-o
astăzi a fost foarte verde. Dacă așteptăm până luni ca s-o legăm în snop,
boabele se vor scutura. Trebuie s-o facem în seara aceasta. Este lună
plină afară. Crezi că poţi să mă ajuţi?’

Mi-am reţinut cu greu lacrimile și am dat afirmativ din cap.

Tata a spus: Perfect, acum să mâncăm…’

În scurt timp am terminat de mâncat pâinea și laptele, dar eram încă
atât de obosit, încât cu greu îmi puteam ţine capul ridicat. În timp ce
tata a plecat să dea de mâncare la porci, eu stăteam la masă, gândin-
du-mă cu amărăciune: Nu am fumat și nu am băut niciodată. Am re-
spectat întotdeauna Cuvântul de Înţelepciune. Doctrină și legăminte
spune că, dacă te supui Cuvântului de Înţelepciune, vei alerga și nu vei
obosi și vei merge și nu vei cădea. Iar, acum, eu sunt atât de obosit că
nici nu-mi pot ţine capul ridicat’.

Este imposibil de descris ce s-a întâmplat, dar era ca și cum o rază fru-
moasă de lumină albă mi-a pătruns în corp, umplând fiecare fibră a
fiinţei mele. Când tata a revenit în cameră, m-am ridicat și am mers pe
câmp.

Tatăl meu lucra foarte repede de obicei dar, în acea seară, nu a putut
ţine pasul cu mine, deși se mișca cât de repede putea. Alergam [de la un
rând la altul] pentru a aduna spicele și a le lega în snopi, de multe ori
mai grei decât mine. Nu voi uita niciodată uimirea din ochii tatălui
meu” (Leo W. Spencer, „To Run and Not Be Weary”, Ensign, martie
1974, p. 45).

Munca
Munca este o binecuvântare. Aceasta nu numai că ne dă posibilitatea să
asigurăm cele necesare vieţii și sănătăţii familiei noastre, ci ne menţine
și trupul și mintea active și alerte (vezi 1 Tesaloniceni 4:11–12 și Psalmii
128:2–3).

Odihna suficientă
Unele persoane nu dorm destul de mult pentru a se odihni așa cum
trebuie. Altele dorm mai mult decât este necesar. Domnul ne-a avertizat
că trebuie să dormim atât cât este necesar, dar nu mai mult. Noi ne
deosebim unii de alţii și trebuie să ne odihnim în funcţie de necesităţile
personale, dar El ne-a spus să ne culcăm devreme și să ne sculăm
devreme, pentru ca atât trupul, cât și mintea să vie revigorate (vezi
D&L 88:124).

Igiena personală și curăţenia
Pentru a împiedica îmbolnăvirea, trebuie să facem baie, să ne spălăm
pe dinţi și să ne spălăm mâinile regulat. Tot așa trebuie să ne spălăm
hainele, așternuturile și farfuriile.

Lecţia 24
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24-b, Exerciţiul fizic este o activitate excelentă pentru familie.
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Îmbolnăvirea poate fi prevenită prin eliminarea microbilor. Putem
elimina microbii, nepermiţând insectelor și animalelor să pătrundă
în casă și îndepărtând resturile animale și umane. Din același motiv,
alimentele trebuie depozitate în locuri curate și protejate.

Dieta potrivită

Dieta potrivită constă dintr-o diversitate de alimente, aparţinând diver-
selor grupe și care se consumă în fiecare zi. Avem nevoie de carne și
produse animale, fructe și legume, lactate și cereale și rădăcinoase.
(Pentru mai multe informaţii vezi Femeia sfântă din zilele din urmă:
manual de bază pentru femei, partea A, lecţia 22, „Hrana pentru familie”.)

Asistenţa medicală și stomatologică
Ne putem proteja propria persoană și familia de unele boli prin vacci-
nări și examene medicale periodice. În cea mai mare parte a lumii,
vaccinările se fac de către clinici sau medici personali. De asemenea,
este necesar să ne supunem periodic unui examen stomatologic.

Exerciţiul fizic și recrearea
• Prezentaţi ilustraţia 24-a, „Exerciţiul fizic regulat este necesar pentru

a avea o sănătate bună” și 24-b, „Exerciţiul fizic este o activitate exce-
lentă pentru familie”.

Pentru a ne bucura de un trup sănătos, avem nevoie, pe lângă dieta
corespunzătoare, de exerciţiu fizic. Putem face exerciţii singuri sau
împreună cu familia. Unul dintre avantajele unui program de exerciţii
de recreare este prilejul pe care îl oferă pentru a fi împreună cu familiile
noastre. Fiecare membru al familiei nu numai că va fi mai motivat să
facă exerciţii, ci se va simţi și mai apropiat de ceilalţi membri ai familiei.

Un exerciţiu excelent pe care îl poate face aproape oricine este alergarea.
Putem alerga în aproape orice loc și în orice moment. Alergatul și mer-
sul pe jos sunt exerciţii foarte bune. Practicând baschetbalul, fotbalul,
handbalul, înotul, mersul cu bicicleta și alte sporturi puteţi face mișcare
și vă puteţi recrea.

Înainte de a începe un program de exerciţii viguros, trebuie să facem
un examen medical. Obţinerea și urmarea sfatului unui medic referitor
la programul nostru de exerciţii ne va împiedica să facem lucruri care
ne-ar dăuna, în loc să ne ajute.

Concluzii
Echilibrul este esenţial pentru o viaţă sănătoasă. Aceasta înseamnă că
trebuie să ne străduim să realizăm un echilibru între muncă, odihnă și
recreere. Președintele Brigham Young a dat următorul sfat:

„Să căutăm să prelungim la maxim viaţa prezentă, respectând fiecare
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lege a sănătăţii și realizând un echilibru corespunzător între muncă,
studiu, odihnă și recreere… pregătindu-ne pentru o viaţă mai bună. Să
propovăduim aceste principii copiilor noștri, pentru ca… ei să poată fi
învăţaţi să pună temelia sănătăţii și tăriei” (Discourses of Brigham Young
[1954], p. 186).

Biserica are nevoie de deţinătorii preoţiei care s-au pregătit spiritual,
intelectual și fizic. Sănătatea ne ajută să ne îndeplinim eficient multele
noastre responsabilităţi.

Recomandări
Supravegheaţi-vă problemele de sănătate.

Întocmiţi un program, personal și pentru familie, pentru menţinerea
condiţiei fizice.

Scripturi suplimentare
• Proverbe 23:19–23 (trebuie să alegem cu înţelepciune ce bem și ce

mâncăm)

• Proverbe 31:1–4 (nu trebuie să ne pângărim cu băuturi tari și fapte
imorale)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolele 27, „Munca și responsabilitatea
personală”, și 29, „Legea sănătăţii: lege a Domnului”;

2. desemnaţi pe un membru al clasei să prezinte, în aproximativ cinci
minute, cuprinsul Cuvântului de Înţelepciune (D&L 89:1–17);

3. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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SLUJIREA
COMUNITĂŢII
ȘI A NAŢIUNII

L e c ţ i a  2 5

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem responsabilităţile pe
care le avem faţă de comunitate și faţă de naţiune.

Introducere
Ca membri ai Bisericii lui Isus Hristos, trebuie să avem sentimente
fraterne și de iubire faţă de toţi oamenii din toate naţiunile lumii și, în
special, faţă de aceia din vecinătatea, comunitatea și naţiunea noastră.
Trebuie să fim loiali ţării și poporului nostru și să facem tot ce putem
pentru a ne ajuta guvernanţii să satisfacă necesităţile oamenilor.

„Noi credem că guvernele au fost instituite de Dumnezeu în folosul
omului”, se proclamă în Doctrină și legăminte, „și că El îi ţine pe oameni
răspunzători de faptele lor în relaţie cu ele” (D&L 134:1).

Responsabilităţile individuale
Multe dintre problemele societăţii apar pentru că unele persoane și
unele familii nu duc o viaţă onestă și morală sau nu muncesc pentru a se
întreţine. Înainte de a fi de folos comunităţii sau naţiunii noastre, trebuie
să ducem o viaţă onestă și bună. În primul rând, trebuie să ne îngrijim
de noi înșine și de propriile familii și să încercăm să depășim probleme-
le care ne afectează.

Cea mai mare responsabilitate a noastră este să trăim potrivit Evanghe-
liei, ceea ce ne va ajuta atât pe noi, cât și pe ceilalţi. Exemplul propriei
vieţi îi poate influenţa pe ceilalţi mai mult decât orice am spune. În
Cartea lui Mormon, de exemplu, oamenilor dintr-un oraș păcătos li
s-a spus că Domnul i-a cruţat numai datorită rugăciunilor oamenilor
neprihăniţi care se aflau acolo.

• Rugaţi pe un membru al clasei să citească Alma 10:22–23.

Uneori, Domnul va binecuvânta o întreagă comunitate datorită
neprihănirii câtorva oameni. Elder David O. McKay a vorbit despre
necesitatea ca membrii Bisericii să fie exemple bune: „Toţi ar trebui să
fim mândri să putem face din mormonism’ un sinonim al demnităţii,
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temperării, castităţii, onestităţii, dreptăţii—acestea sunt principiile
fundamentale ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă
și, prin aplicarea lor în vieţile noastre, contribuim la transformarea
societăţii, ne traducem religia în condiţii de viaţă mai bune și aducem
salvare și pace oamenilor aici și acum” (în Conference Report, octombrie
1927, p. 14).
Ne putem întări comunitatea și ţara ducând vieţi oneste și bune,
îngrijindu-ne de familiile noastre și rugându-ne să avem tăria să fim
exemple bune.

Responsabilităţile pe care le avem în cartier și comunitate
• Prezentaţi ilustraţia 25-a, „Responsabilitatea pe care o avem faţă de

Dumnezeu include și slujirea celorlalţi”.
Comunitatea noastră are mare nevoie de cetăţeni de încredere și onești,
dornici să-și ofere ajutorul. Domnul se așteaptă ca noi să ne iubim și
să ne slujim vecinii și prietenii. Pentru aceasta nu este nevoie de acte
de sacrificiu mari; prietenia se bazează deseori pe mici acte de bunătate.
A fi un bun vecin înseamnă și a veghea asupra nevoilor altora, inclusiv
ale văduvelor și orfanilor. Cel mai bine ne putem sluji vecinii prezen-
tându-le și lor Evanghelia. Și, oricum ar reacţiona aceștia, noi trebuie 
să-i iubim și să-i slujim.
• Rugaţi pe un membru al clasei să citească Doctrină și legăminte

58:27–28. Gândiţi-vă o clipă la unele dintre problemele cu care se
confruntă oamenii din comunitatea noastră. Care sunt câteva dintre
„cauzele bune” pe care le putem susţine în localitatea noastră?

Educaţia
În unele locuri, trebuie să fie construite școli sau trebuie extinse cele
existente. În alte locuri, școlile au nevoie de cărţi, de mijloace didactice
și de cursuri mai bune. În următoarea povestire ni se relatează cum
câţiva sfinţi din zilele din urmă au îmbunătăţit calitatea educaţiei oferite
în școlile pe care le urmau copiii lor.
„Una dintre trăsăturile orașului nostru preferat, Seatle, statul Washing-
ton, era excelentul sistem de învăţământ de stat, răspândit în cartierele
orașului. În timpul celor 20 de ani în care am locuit acolo, am fost tentaţi
uneori să ne mutăm în suburbii, dar am decis întotdeauna să rămânem
în oraș, în parte datorită atenţiei deosebite pe care o acordam condiţiilor
de educaţie oferite celor trei copii ai noștri de școlile de stat…
În ultimii ani, însă, constatasem că administraţia școlară începuse să
se depărteze de politica educaţională și financiară solidă din trecut…
Începuse să facă schimbări radicale în ceea ce privește metodele și
programa de învăţământ… Alte orientări distruseseră starea morală a
elevilor, ducând la apariţia unor probleme grave legate de siguranţă,
moralitate și consumul de droguri.
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25-a, Responsabilitatea pe care o avem faţă de Dumnezeu
include și slujirea celorlalţi.
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Această deteriorare alarmantă a situaţiei ne-a determinat pe mulţi
dintre noi să ne intensificăm activitatea și slujirea în Asociaţia părinţilor
și a profesorilor și în consiliile școlare alese. În zona unui mare liceu,
corespunzând aproximativ graniţelor episcopiei noastre, părinţii și
prietenii îngrijoraţi [i-au ales] pe unii dintre noi în funcţii în ambele
organizaţii.

Având experienţa dobândită în Biserică, de a rezolva lucrurile prin
cooperare în cadrul adunărilor, membrii SZU au început să-și exercite
influenţa asupra administraţiei școlare. Sprijineam programele bune și,
în același timp, am fost capabili să obţinem revenirea la programele
de învăţământ și metodele de predare tradiţionale. Pentru a diminua
intimidarea elevilor și bătăile de pe holurile și de pe terenul de sport al
școlii și pentru a reduce la zero consumul de droguri și abuzurile asupra
moralităţii, am obţinut măsuri de pază suplimentare. I-am determinat
pe părinţi să fie mai interesaţi și să se implice și mai mult și am inclus
[în organizaţie și elevi]… [Am] dovedit cetăţenilor că aveau un cuvânt
de spus în hotărârile luate de oficialităţile alese de ei…

Aceste experienţe au dovedit, încă o dată, că sfinţii din zilele din urmă,
atunci când sunt uniţi și când vor cu adevărat, pot crea puterea care
să pună în mișcare o populaţie numeroasă.

Această mărturie m-a determinat să mă [implic] și în alte domenii ale
vieţii comunităţii, al afacerilor, politicii și activităţii legislative. M-a
convins că sfinţii din zilele din urmă nu numai că trebuie, dar și pot să
contribuie la producerea schimbărilor sociale de care avem nevoie atât
de mare” (David L. Tomlinson „We Changed Our Children’s Schools”,
Ensign, iunie 1976, p. 52–53).
• Care sunt nevoile comunităţii noastre sub aspectul educaţiei? Ce

putem face noi, ca persoane și ca grup de deţinători ai preoţiei, pentru
a fi de ajutor?

Morală

Avem responsabilitatea de a clădi comunităţi cu standarde și cu o
morală înalte. Dacă în comunitatea noastră valorile morale sunt în de-
clin, putem acţiona împreună pentru a rezolva aceste probleme. Dese-
ori, relele morale pot fi oprite numai dacă oamenii acţionează împreună.
• Care sunt problemele morale ale comunităţii noastre? Ce putem face

pentru a ajuta la depășirea acestor probleme?

Sănătatea și protecţia

Majoritatea comunităţilor își pot îmbunătăţi condiţiile de sănătate și
protecţie. Unele orașe au nevoie de un mai bun control asupra traficului
sau de reglementări mai bune privind siguranţa. În alte locuri, este
nevoie de reţele de apă și reţele sanitare mai bune.
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Atunci când încercăm să ne slujim comunitatea, trebuie să examinăm
nevoile legate de sănătate și siguranţă ale comunităţii noastre. După
ce am hotărât care sunt cele mai urgente probleme, putem alege una
și putem face un plan care să ajute la rezolvarea ei. Membrii Bisericii
au fost de folos în multe proiecte privind sănătatea și siguranţa comuni-
tăţii. Unii membri ai Bisericii, de exemplu, deţin funcţii politice, fac
parte din comitete sau fac muncă voluntară pentru a îmbunătăţi situaţia
în comunităţile lor.

Ted Brewerton, un deţinător al preoţiei din Calgary, Canada, este un
exemplu de ceea ce poate face o persoană pentru a îmbunătăţi situaţia
comunităţii. Pentru activitatea sa în combaterea consumului de droguri,
a fost numit cel mai activ farmacist din provincie. El a distribuit broșuri,
a ţinut prelegeri, a vizitat școli și a ajutat oficialităţi guvernamentale să
controleze consumul de droguri. A schimbat, cu adevărat, viaţa a sute
de oameni (vezi Janice Smith, „ Making a Difference”, Ensign, iunie
1976, p. 50).

Unii sfinţi din zilele din urmă s-au eschivat de la slujirea comunităţilor,
argumentând că nu pot genera nici o schimbare în bine a societăţii sau
că erau prea ocupaţi. Toţi putem genera o schimbare, dacă ne implicăm
și facem ceva pentru a îmbunătăţi viaţa comunităţii.
• Discutaţi despre nevoile zonei noastre sub aspectul sănătăţii și al

protecţiei. Ce putem face noi ca deţinători ai preoţiei, pentru a satisfa-
ce aceste nevoi?

Serviciul de bunăstare
Este deosebit de important ca sfinţii din zilele din urmă să fie dornici 
să-i ajute pe alţii în situaţii de urgenţă. Un exemplu de astfel slujire s-a
petrecut în 1976, când un baraj s-a prăbușit și mai multe localităţi de
lângă Rexburg, statul Idaho, au fost inundate. Membrii Bisericii din
statele din jur au hotărât că vor ajuta la curăţarea localităţilor care fuse-
seră distruse sau care suferiseră pagube. Tinerii și cvorumurile preoţiei
au închiriat autobuze și s-au deplasat în zona inundată. Ei au ajutat
la curăţare, reparare și la construirea de noi case. Mai mulţi bărbaţi și
femei s-au îngrijit de copii, pentru ca părinţii să poată lucra la propriile
case afectate. În câteva săptămâni, cea mai mare parte a muncii de
curăţare se făcuse datorită muncii voluntare a membrilor Bisericii,
care au dorit să-și slujească semenii.

Responsabilităţi faţă de ţară
Președintele N. Elton Tanner a spus: „Ne așteptăm ca fiecare om să fie
loial ţării natale—ţării în care s-a născut, ţării în care trăiește, muncește
și își crește familia” (în Conference Report, aprilie 1976, p. 73, sau En-
sign, mai 1976, p. 48). Trebuie să ne iubim ţara și poporul și să dorim ce
este mai bun pentru ele. O astfel de iubire se formează de la sine, pe
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măsură ce învăţăm să apreciem istoria și sacrificiile acelora care au
ajutat la clădirea și întărirea ţării noastre.

A fi loial faţă de ţară nu înseamnă că trebuie să fim de acord cu toate
persoanele care sunt la guvernare. Majoritatea oficialităţilor guverna-
mentale încearcă sincer să facă ce este bine, iar noi trebuie să le spriji-
nim. Trebuie să ne rugăm zilnic ca ei să ia hotărârile potrivite și să facă
lucrurile drepte. Președintele Harold B. Lee a avut odată o întâlnire cu
președintele Statelor Unite, în timpul căreia el „l-a asigurat că indiferent
de persoanele sau partidele politice aflate la putere, noi [Biserica] în-
genuncheam frecvent, rugându-ne lui Dumnezeu ca el și conducătorii
acestei naţiuni și ai lumii să ne conducă, astfel încât să depășim [proble-
mele vremurilor noastre]” (în Conference Report, aprilie 1972, p. 120,
sau Ensign, iulie 1972, p. 29).

Slujirea naţiunii include și supunerea faţă de legile sale. Pacea poate
fi numai dacă toţi oamenii respectă legea. În cel de al 12-lea articol de
credinţă se declară: „Noi credem că trebuie să ne supunem regilor,
președinţilor, conducătorilor și magistraţilor și să ne supunem, să
onorăm și să susţinem legea”.
• Discutaţi despre moduri în care putem arăta respect faţă ce cei cu

autoritate și supunere faţă de lege. Cum îi putem ajuta pe tinerii băieţi
să se pregătească să-și slujească comunitatea și ţara?

Fiecare ţară are un mod diferit de a-și adopta legile. Unele ţări permit
cetăţenilor săi să voteze reprezentanţi care contribuie la elaborarea
legilor. În aceste ţări, mai ales, sfinţii din zilele din urmă au datoria de
a se informa asupra problemelor de interes public și de a-i sprijini pe
oamenii buni să devină candidaţi la diverse funcţii. În ţările în care se
ţin alegeri, toţi cetăţenii trebuie să voteze.
Câteva moduri în care ne putem îndeplini datoria faţă de ţara noastră
sunt:
1. să fim loiali faţă de ţara și poporul nostru;
2. să ne rugăm pentru conducătorii noștri;
3. să ne supunem legii;
4. să ne informăm asupra problemelor de interes public;
5. să-i sprijinim pe conducătorii onești și înţelepţi.

Concluzii
În calitate de sfinţi din zilele din urmă, noi avem o responsabilitate
faţă de comunitatea și ţara noastră. Avem datoria de a trăi drept și de a
ajuta la rezolvarea problemelor și satisfacerea nevoilor întregii noastre
societăţi.
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Recomandări
Alegeţi o modalitate în care vă puteţi ajuta cartierul sau comunitatea.
Întocmiţi un plan individual și începeţi realizarea lui în această
săptămână.
Hotărâţi, împreună cu cvorumul dumneavoastră, ce ar putea face gru-
pul preoţiei căruia îi aparţineţi pentru a îmbunătăţi viaţa comunităţii
dumneavoastră.
Rugaţi-vă, în rugăciunile de familie, pentru ca respectivii conducători ai
comunităţii și ai naţiunii să vă conducă cu dreptate.

Scripturi suplimentare
• 1 Timotei 1:8–10 (legea este necesară)
• 1 Timotei 2:1–2 (trebuie să ne rugăm pentru conducătorii ţării)
• Tit 3:1 (trebuie să ne supunem guvernului nostru)
• 1 Petru 2:13–14 (trebuie să ne supunem legilor stabilite de guvernul

ţării noastre)
• Mosia 29 (discursul regelui Mosia despre guvernare)
• Doctrină și legăminte 134 (discurs despre necesitatea legii și a princi-

piilor de guvernare)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:
1. aflaţi ce cauze bune din cartierul și comunitatea dumneavoastră ar

putea fi sprijinite de cvorumul din care faceţi parte;
2. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,

scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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PRINCIPII
ȘI DOCTRINE ALE

EVANGHELIEI
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O MĂRTURIE
DESPRE EVANGHELIA

LUI ISUS HRISTOS
L e c ţ i a  2 6

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem cum putem face să
obţinem și să ne formăm o mărturie puternică despre Evanghelia lui
Isus Hristos.

Introducere
Deschideţi adunarea cu imnul „Trăiește-al meu Mântuitor” (Imnuri și
cântece pentru copii, p. 38), interpretat de membrii clasei.

O mărturie despre Evanghelia lui Isus Hristos este unul dintre cele mai
valoroase bunuri pe care le putem avea. Președintele David O. McKay a
înţeles acest lucru în tinereţea sa. El a spus: „O doream din toată inima;
simţeam că dacă puteam s-o obţin [mărturia], toate celelalte lucruri îmi
vor părea într-adevăr fără importanţă” („A Persoanal Testimony”,
Improvement Era, septembrie 1962, p. 628).

Mărturiile noastre ne vor susţine întreaga viaţă în momentele grele
și în cele de încercare. În astfel de momente, nu putem fi susţinuţi de
mărturiile altora, ci va trebui să ne bizuim pe mărturiile proprii, pentru
a trece cu credinţă prin încercări.

Ce este o mărturie?
Ne amintim, probabil, de prima întâlnire cu misionarii și de studiul
Evangheliei sau de discuţiile purtate cu o persoană care ne-a ajutat să
dobândim o mărturie. Sau ne amintim, poate, sentimentul plăcut pe
care l-am avut când am ascultat pe cineva depunându-și mărturia în
faţa noastră. Acest sentiment este mărturia depusă de Duhul Sfânt
sufletelor noastre că ceea ce auzim este adevărat. Este un sentiment de
certitudine calmă, neclintită. Prin acest sentiment, știm că Isus Hristos
este Fiul lui Dumnezeu, că Joseph Smith a fost un profet și că Biserica
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este singura Biserică
adevărată de pe pământ. Acest sentiment ne poate da și o mărturie
despre Cuvântul de Înţelepciune, despre principiul zeciuielii sau despre
adevărul Cărţii lui Mormon.
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Ca membri ai Bisericii în aceste zile din urmă, este, de asemenea,
esenţial ca noi să avem o mărturie despre profeţii în viaţă. Președintele
Harold B. Lee a explicat importanţa acestei cunoașteri:

„Doresc să nu uitaţi acest lucru. Cineva l-a spus în felul următor, iar
eu cred că este absolut adevărat: O persoană nu este convertită cu
adevărat până când aceasta nu vede puterea lui Dumnezeu coborând
asupra conducătorilor acestei Biserici și până când aceasta nu coboară
în inima sa ca un foc’. Membrii acestei Biserici nu sunt convertiţi cu
adevărat până când nu au convingerea că sunt conduși pe calea dreaptă
și până când nu au convingerea că acești oameni ai lui Dumnezeu sunt
oameni inspiraţi și aleși de mâna lui Dumnezeu” (în Conference Report,
aprilie 1972, p. 118, sau Ensign, iulie 1972, p. 103).
• Rugaţi-i pe membrii clasei să se gândească la propriile mărturii.

Rugaţi-i să-și amintească când le-a fost dezvăluit adevărul Evanghe-
liei și cum au primit mărturia spirituală că Biserica este adevărată,
că Isus este Hristosul sau că este adevărată Cartea lui Mormon.
Invitaţi-i să împărtășească aceste experienţe și modul în care și-au
dat seama că primiseră o mărturie.

Primirea unei mărturii
O mărturie se bazează pe revelaţia primită de la Duhul Sfânt. Aceasta
vine când Spiritul Domnului vorbește inimii, minţii și spiritului nostru
și ne confirmă adevărul (vezi D&L 8:2–3). Hristos i-a explicat lui Petru
că mărturia sa nu provenea dintr-o sursă umană, ci venea de la Dumne-
zeu (vezi Matei 16:13–17).

Elder Parley P. Pratt a scris următoarele despre mărturia pe care a pri-
mit-o referitor la adevărul Cărţii lui Mormon:

„Am deschis cu nerăbdare [Cartea lui Mormon] și am citit pagina de
titlu. Am citit apoi mărturia mai multor martori referitoare la modul
în care fusese găsită și tradusă… Am citit întreaga zi; era o povară să
mănânc, pentru că nu aveam poftă de mâncare; când a venit noaptea,
mi-a fost greu să dorm, pentru că doream să citesc, nu să dorm.

În timp ce citeam, spiritul Domnului era asupra mea și am știut și am
înţeles că acea carte era adevărată tot atât de clar și de limpede cum un
om înţelege că el însuși există. Bucuria mea era acum deplină și a com-
pensat toate tristeţile, sacrificiile și truda vieţii mele” (Autobiography of
Parley P. Pratt [1938], p. 37).

Pentru unii, primirea unei mărturii este o experienţă foarte puternică.
Pentru alţii, este mai puţin spectaculoasă, dar nu mai puţin importantă
sau preţioasă. Elder Loren C. Dunn a spus: „S-ar putea să nu vină ca
o sclipire de lumină (nu știu cum intenţionează Domnul să comunice
cu dumneavoastră), dar mai mult ca sigur în inima dumneavoastră va
pătrunde un sentiment de încredere, o confirmarea care va veni într-un
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mod calm, natural, real, cu fiecare zi care trece, până vă veţi da seama
că știţi cu adevărat” („Watch Therefore: For Ye Know Not What Hour”,
serviciu de devoţiune la University of Utah Institute, 10 noiembrie 1972,
p. 5).

Președintele Marion G. Romney a explicat felul în care a primit
mărturia:
„Uneori, o persoană dobândește mărturia treptat, într-o perioadă
de timp îndelungată. Nu-mi amintesc să fi avut o mărturie brusc…
Nu-mi amintesc de vreo perioadă în care să nu fi avut vreo mărturie.
A fost, desigur, întărită de-a lungul anilor, dar nu pot să-mi amintesc de
vreo perioadă în care nu am crezut. Că vine brusc sau treptat, mărturia
schimbă persoana. Persoana devine alta după cu primește o mărturie”
(„How to Gain a Testimony”, New Era, mai 1976, p. 11).
Sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le facem pentru a primi o
mărturie. Următorii cinci pași sunt foarte importanţi.
• Prezentaţi o planșă cuprinzând următorii cinci pași sau scrieţi

informaţiile pe tablă.
1. Aveţi dorinţa de a crede. Alma explică faptul că primul pas în

dobândirea cunoașterii adevărului este dorinţa de a crede (vezi Alma
32:26–27).

2. Cercetaţi scripturile. Elder Gordon B. Hinckley a spus: „Vă promit că,
dacă veţi citi cuvintele acelui înscris pe care noi îl numim scriptură,
vor pătrunde în inima dumneavoastră o înţelegere și o căldură a căror
experienţă va fi plăcut de trăit… Citiţi, de exemplu, Evanghelia după
Ioan de la început la sfârșit. Lăsaţi-L pe Domnul 
să-și susţină cauza în faţa dumneavoastră și cuvintele Sale vă vor
aduce o convingere liniștită, care va face să fie lipsite de sens cuvinte-
le criticilor Săi. Citiţi, de asemenea, testamentul Noii Lumi, Cartea lui
Mormon, scoasă la lumină ca o mărturie a faptului că Isus este Hri-
stosul, Dumnezeu cel Veșnic’” („The Miracle That is Jesus”, Improve-
ment Era, iunie 1966, p. 531).

3. Faceţi voia lui Dumnezeu. Salvatorul arată clar că omul poate ști dacă o
doctrină este de la Dumnezeu dacă trăiește potrivit acelei doctrine
(vezi Ioan 7:16–18).

4. Meditaţi asupra principiilor Evangheliei. A medita asupra principiilor
Evangheliei înseamnă a le studia și a vă gândi la ele, a vă ruga apoi cu
credinţă în Hristos, pentru a primi cunoaștere de la Duhul Sfânt
despre ceea ce aţi învăţat (vezi Moroni 10:3–5).

5. Postiţi și rugaţi-vă des. Profetul Alma a ajuns să cunoască faptul că
Evanghelia era adevărată pentru că a postit și s-a rugat multe zile.
După ce a postit, Spiritul Sfânt a dat sufletului său mărturie despre
doctrinele lui Dumnezeu (vezi Alma 5:45–46).

• Rugaţi pe membrul clasei desemnat anterior să relateze experienţa sa
legată de dobândirea unei mărturii.

Lecţia 26
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Lecţia 26

Formarea unei mărturii mai puternice
După ce am obţinut o mărturie, trebuie să continuăm s-o întărim.
Președintele Harold B. Lee a spus: „Mărturia nu este ceva ce ai astăzi și
vei avea întotdeauna. O mărturie este fragilă. Este la fel de greu de ţinut
în mână ca și o rază de lună. Este ceva ce trebuie să prinzi din nou, în
fiecare zi a vieţii” („President Harold B. Lee Directs Church; Led By The
Spirit”, Church News, 15 iulie 1972, p. 4).

Pentru a ne întări mărturiile în fiecare zi și a rămâne fericiţi, trebuie să
ne străduim să trăim drept, să ne îndeplinim îndatoririle preoţiei
noastre și să-i slujim pe alţii. O mărturie trebuie să fie un principiu de
acţiune, dacă dorim s-o întărim.
• Prezentaţi ilustraţia 26-a, „Ne putem întări mărturiile, atunci când le

depunem în faţa altora”.
Când ne împărtășim mărturiile altora, nu numai că mărturiile noastre se
întăresc, dar cresc și mărturiile acelora care ne ascultă. Ni se oferă prile-
jul de a ne exprima mărturiile o dată pe lună, în timpul adunării de post
și depunere a mărturiilor, dar trebuie să profităm de orice ocazie care ni
se oferă pentru a ne depune mărturiile în faţa prietenilor și a familiei.
Trebuie să fim curajoși când ne depunem mărturia despre Isus (vezi
D&L 76:79). Ca membri ai Bisericii, avem responsabilitatea de a ne
împărtăși mărturia altora, atât membri, cât și nemembri. Facem dovada
mărturiei pe care o avem, în fiecare zi, prin ceea ce spunem și ceea ce
facem. Petru ne-a sfătuit: „Fiţi întotdeauna gata să răspundeţi oricui vă
cere socoteală de nădejdea care este în voi” (1 Petru 3:15). Mărturiile
noastre îi pun pe alţii în faţa adevărului și îi ajută să dorească să cu-
noască mai mult.
• Rugaţi-i pe membrii clasei să citească Doctrină și legăminte 62:3 și

84:61. Ce a promis Domnul acelora care își depun mărturiile?

Concluzii
Mărturiile noastre pot fi o sursă de tărie pentru familiile noastre. Un
tată, care slujea într-o misiune în 1868, a scris fiului său: „Fiule, fie ca
mărturia tatălui tău să fie pentru tine ca o stea călăuzitoare în întreaga
viaţă” (citat în Reinhard Maeser, Karl G. Maeser [1928], p. 57).
• Întrebaţi-i pe membrii clasei cum pot fi mărturiile taţilor lor „stele

călăuzitoare” în vieţile lor. Întrebaţi-i pe taţi în ce fel depunerea
mărturiilor lor îi poate ajuta pe copiii lor să dobândească mărturii.

Recomandări
Căutaţi să obţineţi, să vă întăriţi și să vă depuneţi mărturia despre
Evanghelia lui Isus Hristos.
Străduiţi-vă să vă duceţi viaţa în mod demn pentru a primi o mai
mare mărturie despre adevăr, trăind aproape de Domnul și slujind cu
credinţă în chemarea preoţiei pe care aţi primit-o.
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26-a, Ne putem întări mărturiile, atunci când le depunem în faţa altora.
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Lecţia 26

Planificaţi desfășurarea unei seri de familie având ca temă mărturia.
În timpul acesteia, depuneţi-vă mărturia în faţa familiei.

Depuneţi-vă mărturia în timpul adunării de post și depunere a
mărturiilor.

Scripturi suplimentare
• Psalmii 19:7 (importanţa mărturiei)
• 1 Corinteni 12:3 (mărturiile vin de la Duhul Sfânt)
• 2 Timotei 1:8 (nu trebuie să ne fie rușine să ne depunem mărturia)
• Doctrină și legăminte 76:22–23 (mărturia lui Joseph Smith și a lui

Sidney Rigdon)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. pregătiţi planșa propusă în lecţie sau scrieţi informaţia pe tablă;

2. desemnaţi pe un membru al clasei să relateze experienţa sa legată de
dobândirea unei mărturii;

3. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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CREDINŢA ÎN
ISUS HRISTOS

L e c ţ i a  2 7

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să ne întărim credinţa în Isus
Hristos.

Introducere
Prezentaţi ilustraţia 27-a, „Credinţa în Isus Hristos este primul principiu
al Evangheliei”.

Credinţa în Domnul Isus Hristos este primul principiu al Evangheliei.
Dacă avem credinţă în Isus Hristos, noi avem încredere în El; ne în-
credem în El și Îl acceptăm pe El împreună cu învăţăturile Sale. Aposto-
lul Pavel a scris că: „umblăm prin credinţă, nu prin vedere” (2 Corinteni
5:7). Credinţa este dovada spirituală că lucrurile pe care nu le putem
vedea sau auzi există și sunt adevărate. De exemplu, nu L-am văzut
pe Isus murind pentru noi sau suferind pentru păcatele noastre, dar
știm prin credinţă că El a făcut toate acestea. Alma a spus: „Credinţa nu
este o cunoaștere perfectă despre lucruri; de aceea, dacă voi aveţi
credinţă, voi aveţi speranţă în lucruri care nu se văd, care sunt
adevărate” (Alma 32:21).

Credinţa în Isus Hristos
Dacă avem credinţă în Isus Hristos, avem puterea să facem sacrificii și
să îndeplinim însărcinări dificile. Datorită credinţei lor, Avraam a accep-
tat să-și ofere fiul ca jertfă, Enoh a fost ridicat la cer fără a muri și Noe a
fost salvat din potop (vezi Evrei 11). Acestea și multe alte miracole au
fost îndeplinite prin credinţă în Isus Hristos, „căci prin credinţă se fac
miracole” (Moroni 7:37).

Credinţa ne dă, de asemenea, puterea să îndurăm suferinţe, încercări și
necazuri. Iov, de exemplu, a avut puterea să îndure marile sale suferinţe
pentru că el a avut credinţă în Hristos. Domnul l-a întărit pe Iov, pentru
că Domnul îi cunoaște și îi ajută pe cei care se încred în El (vezi Naum 1:7).

Deși Iov a suferit mai mult decât au suferit vreodată cei mai mulţi dintre
noi, el nu și-a renegat niciodată mărturia și nu s-a întors împotriva lui
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27-a, Credinţa în Isus Hristos este primul principiu al Evangheliei.
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Dumnezeu. Toţi copiii săi au fost uciși când casa i-a fost distrusă de un
vânt puternic. Trupul i-a fost acoperit de răni. Prietenii și chiar soţia lui
își băteau joc de el, spunându-i că suferea pentru că era păcătos. Dar,
datorită credinţei sale, Iov și-a îndurat încercările. În punctul culminant
al suferinţei lui, el a avut puterea să-L slăvească pe Domnul și să
mărturisească:

„Știu că Răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe
pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea
carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu” (Iov 19:25–26). Credinţa i-a fost în
cele din urmă răsplătită: suferinţele sale au luat sfârșit și el a fost
binecuvântat din abundenţă de Domnul.

Povestea lui Iov arată în ce fel credinţa, ca și o ancoră, ne poate ajuta să
rămânem neclintiţi în mărturiile noastre când încercările ne copleșesc
(vezi Eter 12:4). Putem fi loviţi de boală, sărăcie, moarte sau ispită dar,
dacă ne exercităm credinţa în Isus Hristos, vom fi întăriţi și binecuvân-
taţi.
• Daţi câteva exemple din scripturi care să ilustreze puterea credinţei.

Cum aţi fost binecuvântaţi de credinţa dumneavoastră în Isus Hristos?

Întărirea credinţei noastre în Hristos
Trebuie să căutăm mereu să ne întărim credinţa. Dacă facem acest
lucru, vom primi bucuria de a fi mai aproape de Domnul și de a primi
binecuvântările Lui. Alma ne spune că formarea credinţei în Hristos este
ca plantarea, creșterea și recoltarea roadelor unui pom fructifer.
• Prezentaţi ilustraţia 27-b, „Credinţa începe cu plantarea unei singure

seminţe”.
Primul pas în formarea credinţei poate fi comparat cu plantarea unei
seminţe. Alma a spus: „Pune[ţi] la încercare cuvintele mele și, dacă
dovediţi un pic de credinţă, da, chiar dacă nu faceţi nimic mai mult decât
să doriţi să credeţi, lăsaţi această dorinţă să lucreze în voi… ca o sămânţă
să fie plantată” (Alma 32:27–28).
• Cum putem planta sămânţa credinţei în inimile noastre?
Unul dintre modurile în care începe să se formeze credinţa este când
auzim sau citim cuvântul lui Dumnezeu și dorim să credem. Punând la
încercare ceea ce am auzit sau am citit, făcând un efort de a crede și a trăi
potrivit principiilor care ne-au fost propovăduite, începem să simţim în
inimile noastre că ceea ce ni s-a propovăduit este adevărat (vezi Ioan
7:16–17).
• Prezentaţi ilustraţia 27-c, „Așa cum o plantă are nevoie de soare, aer și

apă, tot așa credinţa are nevoie să fie hrănită permanent”.

Lecţia 27

31111.171-RO 16.11.2004, 16:30 Uhr200

Schwarz



201

27-b, Credinţa începe cu plantarea unei singure seminţe.
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27-c, Așa cum o plantă are nevoie de soare, aer și apă,
tot așa credinţa are nevoie să fie hrănită permanent.
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Al doilea pas este similar îngrijirii plantei. Așa cum o plantă are nevoie
de soare, aer și apă, tot așa credinţa are nevoie să fie hrănită permanent
pentru a crește.
• Cum ne putem hrăni sau crește credinţa în Isus Hristos?
Ne putem hrăni credinţa citind scripturile și meditând asupra lor,
postind și rugându-ne, slujindu-L pe Domnul, susţinându-i pe
conducătorii Bisericii și supunându-ne poruncilor lui Dumnezeu. Așa
cum o plantă va muri fără apă, tot așa credinţa va muri dacă nu este
însoţită de faptă. Trebuie să ne hrănim permanent credinţa prin fapte
drepte (vezi Iacov 2:14–26).
• Prezentaţi ilustraţia 27-d, „Roadele credinţei sunt pacea, bucuria și

viaţa eternă”.
Dacă ne hrănim credinţa cu sârguinţă, vom putea să ne bucurăm de
mari binecuvântări, tot așa cum îngrijirea unei plante ne va da posibili-
tatea să ne bucurăm de roadele ei.
• Care sunt binecuvântările sau roadele credinţei în Isus Hristos?
Credinţa ne dă posibilitatea:

să ne „lipi[m] de orice lucru bun” (vezi Moroni 7:28);
să ne bucurăm de pace și fericire fără a ne teme de viitor;
să primim răspunsuri la rugăciunile noastre;
să ne fie ușurate poverile de către Dumnezeu (vezi Matei 11:28–29);
să fim iertaţi pentru păcatele noastre dacă ne pocăim;
să exercităm puterea preoţiei;
să avem Duhul Sfânt cu noi (vezi Moroni 7:32);
să trăim experienţa miracolelor în vieţile noastre (vezi 2 Nefi 26:13);
să trăim din nou alături de Tatăl nostru Ceresc după Înviere.

Biblia ne vorbește despre o femeie care a fost foarte bolnavă timp de 12
ani. Ea a cheltuit tot ce avea în încercarea de a fi vindecată de doctori,
dar ei nu au fost în stare s-o vindece. Într-o zi, Isus a ajuns în satul ei.
Ea auzise de Isus și avea credinţă că El avea s-o vindece chiar și numai
dacă I-ar fi atins haina. Și, astfel, exercitându-și credinţa, ea L-a atins
pe Salvator în timp ce El trecea pe lângă ea. În clipa în care I-a atins
haina, ea a fost pe loc vindecată și Isus s-a întors către ea și i-a spus:
„Îndrăznește, fiică; credinţa ta te-a mântuit” (vezi Luca 8:43–48).
Femeia din această istorisire și-a hrănit credinţa în Hristos transformând
îndurarea ce o avea în acţiune. Ea a atins haina Salvatorului și, fiind
vindecată, a primit binecuvântările.
• De ce este important să ne exercităm credinţa în Isus Hristos când îi

binecuvântăm pe bolnavi și când primim binecuvântări?
• Împărtășiţi următoarea povestire:

Lecţia 27
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Randall Ellsworth a fost un misionar care a avut o mare credinţă după
ce fusese grav rănit într-un cutremur, în Guatemala. În momentul cutre-
murului se afla într-o clădire care s-a prăbușit peste el. O autoritate
generală a descris experienţa misionarului în acest fel:

„Cred că [a fost] imobilizat sub dărâmături timp de 12 ore. A constatat
că era total paralizat de la talie în jos. Rinichii nu-i funcţionau. Nici o
speranţă să mai meargă vreodată…

A fost transportat cu avionul în… Maryland și… intervievat în spital
de către un reporter de televiziune. Reporterul de televiziune i-a spus:
Medicii spun că nu vei mai putea merge. Tu ce crezi, elder Ellsworth?’.
El a spus: Nu numai că voi merge din nou, dar am și o chemare de la
profet de a sluji în misiune în Guatemala; mă voi întoarce în Guatemala
și voi termina acea misiune…’

El a făcut de două ori mai multe exerciţii decât îi spuseseră medicii.
Și-a exercitat credinţa. A primit o binecuvântare de la preoţie, iar recu-
perarea sa a fost miraculoasă. I-a uimit pe medici și pe specialiști. A
început să poată sta în picioare. Apoi, a putut să meargă cu cârjele iar,
apoi ,doctorii i-au spus: Poţi pleca în misiune dacă Biserica îţi va permi-
te să te duci’. A plecat. Noi l-am trimis în Guatemala. S-a întors în ţara
în care fusese chemat, la poporul pe care îl iubea.

În timpul cât s-a aflat acolo, a participal la întregul plan de prozelitism,
mergând cu câte o cârje în fiecare mână. [Într-o zi, președintele său de
misiune] l-a privit și i-a spus: Elder Ellsworth, cu credinţa pe care o ai,
de ce nu arunci cârjele astea, ca să mergi singur?’… A pus jos cârjele și
nu le-a mai folosit niciodată de atunci” (Thomas S. Monson, citat de
Marion G. Romney în Conference Report, octombrie 1977, p. 61–62,
sau Ensign, noiembrie 1977, p. 42).

• Rugaţi pe membrul cvorumului, desemnat anterior, să descrie un
moment din viaţa sa în care a trebuit să trăiască prin credinţă în tim-
pul unei situaţii critice sau a unei încercări personale.

Concluzii
Pentru a crește credinţa noastră, trebuie s-o hrănim permanent. Este un
dar și o binecuvântare de care avem nevoie în toate timpurile și în toate
locurile. În tot ce facem în Biserică este nevoie de credinţă în Isus Hri-
stos. De exemplu, în plata zeciuielii, în slujirea în Biserică sau
în economisirea de bani pentru a merge la templu, în toate acestea este
nevoie de credinţă. Pe măsură ce ne vom hrăni credinţa în Isus Hristos
supunându-ne Lui, studiind Evanghelia Sa, rugându-ne, postind,
participând la adunările noastre și slujind în Biserică, vom primi multe
binecuvântări minunate. Cea mai mare binecuvântare a formării
credinţei este aceea că, împreună cu familia noastră, putem fi demni de
a reveni la Tatăl nostru din Cer.

Lecţia 27
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Recomandări
Exercitaţi-vă credinţa în Isus Hristos când sunteţi chemaţi să îndepliniţi
rânduieli ale preoţiei, cum ar fi slujirea celor bolnavi.
Aplicaţi principiul credinţei în soluţionarea problemelor personale.

Scripturi suplimentare
• Marcu 6:5—6 (miracolele nu pot avea loc dacă lipsește credinţa)
• Evrei 11 (discurs despre puterea credinţei)
• 1 Petru 1:39 (salvarea vine prin credinţă)
• Enos 1:48, 15 (păcatul este iertat prin credinţă)
• Eter 12:12–21 (exemple de putere a credinţei)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolul 18, „Credinţa în Isus Hristos”;

2. studiaţi Evrei, capitolul 11;

3. desemnaţi pe un membru al clasei care să descrie un moment din
viaţa sa în care a trebuit să trăiască prin credinţă în timpul unei
situaţii critice sau a unei încercări personale;

4. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

Lecţia 27
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POCĂINŢA
L e c ţ i a  2 8

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem cum ne poate pregăti
pocăinţa pentru a ne întoarce la Tatăl Ceresc.

Introducere
Profetul Joseph Smith a făcut această recomandare: „Chiar în această zi,
s-o luăm de la capăt și să spunem, din toată inima, că vom renunţa la
păcatele noastre și vom fi drepţi” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
selecţii de Joseph Fielding Smith [1976], p. 364).

Pentru că toţi ne aflăm pe pământ să învăţăm și să creștem, noi toţi
facem greșeli. Sunt multe feluri de greșeli. Uneori facem lucruri pe care
știm că nu ar trebui să le facem, cum ar fi să fim nepoliticoși sau să luăm
ceva ce nu ne aparţine. Uneori, nu reușim să facem ceea ce trebuie să
facem, cum ar fi să ne plătim zeciuiala sau să fim buni învăţători de
acasă.

Nevoia de pocăinţă
Atunci când știm că am făcut ceva rău, nu putem fi fericiţi. Ne simţim
rușinaţi din cauza greșelilor noastre și constatăm că nu-L putem sluji pe
Domnul cum se cuvine. Uneori, nefericirea noastră ne poate face să-i
tratăm pe alţii cu răutate. Tatăl nostru Ceresc nu vrea ca noi să fim
nefericiţi. El vrea ca noi toţi să primim binecuvântările pe care le are
pentru noi, dar nu ne va da binecuvântări pe care nu le merităm.
Aceasta nu însemnă că ne-a întors spatele sau că ne iubește mai puţin.
Însemnă pur și simplu că vrea să ne depășim slăbiciunile. Pocăinţa ne
poate ajuta să depășim slăbiciunile și, ca urmare, să devenim demni să
trăim alături de Tatăl nostru Ceresc.

Din acest motiv, trebuie să ne examinăm vieţile pentru a descoperi
unde avem nevoie să aducem îmbunătăţiri. Președintele Joseph Fielding
Smith ne-a învăţat: „Este datoria noastră să fim mai buni azi decât am
fost ieri și mai buni mâine decât azi. De ce? Pentru că ne aflăm pe dru-
mul… spre perfecţiune, și aceasta poate veni numai prin supunere și
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prin dorinţa din inimile noastre de a depăși [păcatele noastre]” (Doctri-
nes of Salvation, compilat de Bruce R. McConkie, 3 volume [1954–1956],
2:18–19).
• Citiţi Alma 11:37. De ce este necesară pocăinţa? Citiţi Ioan 1 1:8–10,

Alma 34:33–34 și 3 Nefi 30. De ce trebuie să ne pocăim cât mai repede
posibil?

Cum se pocăiește o persoană?
Păcatul este ca murdăria pe trupurile noastre. Ne face murdari spiritual.
Pocăinţa este ca spălarea de murdărie. După pocăinţă, ne simţim
împrospătaţi și curaţi. Elder A. Theodore Tuttle a explicat-o astfel:
„Pocăinţa este ca săpunul. Este săpunul vieţii. Ca și săpunul, spală
păcatele vieţii. Trebuie folosită ori de câte ori este nevoie. Este necesar
totuși să avem în vedere că folosirea ei necorespunzătoare—când
curăţirea nu este temeinică și efortul nu este făcut din toată inima—
poate avea ca rezultat o culoare cenușie’. Totuși, folosit cum trebuie,
săpunul vieţii curăţă temeinic, complet, și permanent…
Într-o bună zi… vom fi duși în faţa curţii de judecată a Domnului.
Vom sta acolo pătaţi, murdari și necuraţi sau, dacă acceptăm și aplicăm
marele și minunatul dar al curăţirii— cu ajutorul săpunului vieţii—vom
putea sta curaţi, iertaţi și puri înaintea Domnului. Data viitoare când
veţi folosi săpunul, s-ar putea să vreţi să curăţaţi spiritul prin folosirea
săpunului vieţii, legea universală a pocăinţei” („Pocăinţa”, Improvement
Era, noiembrie 1968, p. 64, 67).
Pentru a ne pocăi, trebuie să urmăm anumiţi pași.
• Discutaţi cele șapte părţi ale pocăinţei, așa cum sunt explicate în

manualul Principiile Evangheliei, capitolul 19. Dacă este posibil, rugaţi
câţiva fraţi să ia fiecare câte o parte, să se pregătească să o discute și,
apoi, să o prezinte clasei. Prezentaţi o planșă cuprinzând cele șapte
părţi ale pocăinţei, în timp ce se discută despre acestea, sau scrieţi-le
pe tablă. (Cele șapte părţi sunt recunoașterea păcatului, părerea de
rău pentru păcat, renunţarea la păcat, mărturisirea păcatului, repara-
rea greșelii, iertarea celorlalţi și ţinerea poruncilor lui Dumnezeu.)

• Prezentaţi ilustraţia 28-a, „Adevărata pocăinţă necesită timp și efort”.
Adevărata pocăinţă nu este ușoară. Ea necesită timp și efort. Din acest
motiv, noi nu putem amâna ziua pocăinţei noastre (vezi Alma 13:27).

Bucuria pocăinţei
• Prezentaţi ilustraţia 28-b, „Pocăinţa este posibilă deoarece Isus Hristos

a plătit pentru păcatele noastre”.
Noi ne pocăim pentru a dobândi iertarea păcatelor noastre. Dar, dacă
Isus Hristos nu ar fi plătit pentru păcatele noastre și nu ar fi murit pen-
tru noi, nu am fi putut fi niciodată iertaţi. Numai prin sacrificiul Său

Lecţia 28
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28-a, Adevărata pocăinţă necesită timp și efort.
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ispășitor milostenia poate împlini dreptatea și noi putem fi curăţaţi de
păcate (vezi Alma 34:10–16). Acest lucru este o mare binecuvântare și
noi ar trebui să fim mereu recunoscători pentru aceasta.
Isus a plătit pentru păcatele noastre, dar ele sunt înlăturate de noi nu-
mai dacă ne pocăim. Când a descris cum și-a recunoscut păcatele și s-a
pocăit de ele, Alma a spus:
„Mi-am adus aminte de toate păcatele și nedreptăţile mele, pentru care
am fost chinuit cu durerile iadului…
… De asemenea, mi-am amintit că am auzit profeţia tatălui meu către
popor în legătură cu venirea unui Isus Hristos, un Fiu al lui Dumnezeu,
ca să ispășească pentru păcatele lumii.
Acum, în timp ce mintea mea prinsese acest gând, am implorat în inima
mea: O, Isuse, Tu, Fiu al lui Dumnezeu, ai milă de mine…

Și acum, iată, atunci când mă gândeam la aceasta, nu am mai putut 
să-mi amintesc de durerile mele…

Și o, ce bucurie și ce minunată lumină am văzut eu; da, sufletul meu
 s-a umplut de o bucurie tot atât de mare cât fusese durerea mea” (vezi
Alma 36:13, 17–20).
• Revedeţi pe scurt pilda fiului risipitor (vezi Luca 15:11–32). Ce a

simţit fiul risipitor când a început procesul pocăinţei? Ce a simţit tatăl
său?

Povestea fiului risipitor este adesea repetată în viaţa contemporană, ca
și în următoarea povestire.
• Împărtășiţi următoarea povestire a unui fiu risipitor contemporan.

Rugaţi-i pe membrii clasei să identifice în tăcere pașii pocăinţei pe
parcursul povestirii.

„Până la vârsta de 17 ani, am fost activ în Biserică, participând la toate
întrunirile și îndeplinindu-mi responsabilităţile preoţiei. Nu m-am
gândit să fac altcumva. Iubeam Biserica și programele ei.
La 17 ani, totuși, am început să-mi manifest instinctele adolescenţei’,
răzvrătindu-mă împotriva îndrumării familiei și cerându-mi libertatea
de a alege’. Unul dintre prietenii mei cei mai buni era de altă credinţă
și am căzut în capcana de a încerca câteva din lucrurile pe care mi le-a
oferit— alcool, tutun. M-am întâlnit cu fete care nu erau sfinte din zilele
din urmă și curând m-am îndrăgostit de o minunată tânără domnișoară.
Părinţii ei m-au invitat la cabana lor de vară în mai multe sfârșituri de
săptămână și aceasta, bineînţeles, mă reţinea de la activităţile Bisericii.
Apoi a venit al doilea război mondial și, când episcopul meu m-a între-
bat dacă vreau să mă duc în misiune, i-am spus că mai degrabă aș intra
în armată și aș sluji ţara. Încă mai cred că este important să-ţi slujești
ţara, dar știu acum că ar fi fost mai înţelept din partea mea să slujesc
mai întâi într-o misiune pentru Tatăl meu Ceresc.
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28-b, Pocăinţa este posibilă deoarece Isus Hristos a plătit
pentru păcatele noastre.
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De asemenea, în acea perioadă, începusem să aflu că unii dintre
membrii Bisericii, pe care îi admiram, nu respectau toate standardele
Bisericii. Mi-am permis să-i judec și, pentru mine, ei erau ipocriţi. Am
făcut legământ cu mine însumi că, dacă nu aveam să trăiesc vreodată
potrivit standardelor noastre, am să stau departe de Biserică și nu voi
propovădui un lucru, în timp ce eu aș face altul. Aceasta a fost o altă
greșeală gravă, pentru că am făcut tocmai ceea ce a vrut dușmanul.

În cei patru ani petrecuţi ca pilot în Marină și cei 15 ani de călătorii în
profesia de comerciant a fost ușor să rămân inactiv, cu toate că, în toţi
acești ani, am crezut că adevărurile erau adânc înrădăcinate în sufletul
meu. Când aveam 38 de ani, fratele meu mai mic, Tom, a venit la noi
pentru șase săptămâni. În fiecare duminică dimineaţă, mergea singur
la adunările de preoţie și la alte adunări, iar conștiinţa mea a început
să îmi amintească de ceea ce știam că era drept. Nu eram fericit. Știam
că ceva era în neregulă și acest sentiment revenea tot mai des. În trecut,
fusesem capabil să renunţ la fumat ori de câte ori dorisem dar, acum,
am constatat că nu mai puteam. Îl vizitam pe Tom la birou și, pe
neașteptate, izbucneam în critici la adresa Bisericii; după aceea, deși
nu-i spuneam niciodată, mă simţeam vinovat.

Mă apropiam de ora mea critică, care a venit într-o noapte, după o
petrecere cu dans la clubul din apropiere. M-am dus la culcare târziu,
dar n-am putut să adorm, ceea ce era un lucru neobișnuit pentru mine.
În cele din urmă, m-am ridicat ușor din pat, să nu o trezesc pe iubita
mea soţie, și, pentru prima oară în viaţă, străbătând în lung și în lat
sufrageria, mi-am dat seama că trebuia să mă schimb.

Nu am putut niciodată să îmi arăt emoţia prin lacrimi și umilinţă, dar
următorul lucru de care îmi aduc aminte este că mă aflam în genunchi,
implorând ajutor Tatălui Ceresc, pentru prima oară în 19 ani. În timp ce
mă rugam, un sentiment copleșitor de dragoste, compasiune și fericire
mi-a umplut fiinţa și Sfântul Duh m-a înconjurat cu atâta putere, că am
plâns cu suspine timp îndelungat. Când m-am ridicat, m-am simţit bine.
Un sentiment de recunoștinţă îmi umpluse inima. Niciodată în viaţă
nu am cunoscut un asemenea sentiment de căldură și un foc interior
mi-a cuprins întreaga fiinţă cu atâta intensitate, încât am crezut că voi
arde cu totul.

Am mers în dormitor și am trezit-o pe soţia mea. Plângeam încă și ea
m-a întrebat ce se întâmplase. I-am spus de dorinţa mea de a-mi schim-
ba viaţa și de a înţelege Evanghelia lui Isus Hristos, iar ea mi-a spus că
mă va susţine. Din acel moment, nu am mai avut dorinţa să fumez, să
beau vreo băutură sau vreo ceașcă de cafea.

Domnul a început să mă binecuvânteze, și nu s-a oprit până în ziua de
azi. În decursul unui an, a fost privilegiul meu de a-mi boteza copiii și,
la scurt timp, soţia. Un an mai târziu, am fost la templul Logan, pentru
a ne căsători pentru eternitate și a ne pecetlui cu copiii noștri.
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31111.171-RO 16.11.2004, 16:30 Uhr212

Schwarz



213

Lecţia 28

Mărturisesc că Domnul este mulţumit când oaia rătăcită se întoarce
acasă. El ne arată tuturor dragostea și bunătatea Sa, când ne pocăim
pentru păcatele noastre și ţinem poruncile Sale”(Lewis W. Cottle, „The
Return of the Prodigal”, Ensign, martie 1974, p. 43–44).
• Care erau sentimentele acestui fiu risipitor modern după ce s-a pocăit?

Citiţi Luca 15:10. Cum vede Tatăl Ceresc pocăinţa noastră (vezi D&L
58:42 și Isaia 1:18)?

Concluzii
Noi, toţi, trebuie să ne pocăim dacă vrem să devenim asemănători
Tatălui nostru Ceresc și să trăim alături de El din nou. Din acest motiv,
Isus Hristos a ispășit pentru păcatele noastre și a făcut posibil ca noi să
ne pocăim. Când ne pocăim cu adevărat pentru păcatele noastre, atât
noi, cât și Tatăl nostru Ceresc suntem cuprinși de bucurie.

Președintele Harold B. Lee ne-a învăţat: „Cea mai importantă dintre
poruncile lui Dumnezeu este aceea pe care vă este cel mai greu să o
ţineţi. Dacă este cea referitoare la necinste, dacă este cea referitoare la
lipsa de virtute, dacă este cea referitoare la înșelăciune, la ascunderea
adevărului, astăzi este momentul să vă străduiţi, până ce veţi fi în stare
să stăpâniţi acea slăbiciune. Apoi, începeţi să faceţi eforturi pentru a o
stăpâni pe următoarea dintre cele care sunt greu de ţinut”(„Californians
Hear President Lee”, Church News, 5 mai 1973, p. 3).

Recomandări
Rugaţi-L cu tărie pe Domnul, în rugăciunile personale, să vă ajute să
depășiţi problemele pe care vă străduiţi să le stăpâniţi. Spuneţi-I Lui, în
fiecare zi, progresul dumneavoastră și, pe măsură ce vă străduiţi să vă
perfecţionaţi, continuaţi să vă rugaţi pentru iertarea greșelilor din trecut.

Scripturi suplimentare
• Psalmii 51:10 (David se roagă pentru iertare)
• Isaia 1:16–18 (ni se poruncește să ne pocăim)
• Luca 15:7 (cerul se bucură pentru cei care se pocăiesc)
• 2 Corinteni 7:10 (tristeţea dumnezeiască aduce pocăinţă)
• Mosia 4:1–3 (păcatele sunt iertate datorită ispășirii lui Hristos)
• Alma 7:15 (botezul este un semn de pocăinţă)
• Alma 12:14–15 (credinţa și pocăinţa aduc salvarea)
• Alma 34:8–9 (Hristos a ispășit pentru păcatele lumii)
• Doctrină și legăminte 19:16–17 (Hristos a suferit pentru aceia care se

pocăiesc)
• Doctrină și legăminte 76:40–42 (Isus a murit ca să ispășească pentru

păcatele lumii)
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Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:
1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolul19, „Pocăinţa”;
2. pregătiţi planșa sugerată în lecţie sau scrieţi informaţiile pe tablă;
3. pregătiţi lecţia astfel încât să evitaţi discutarea problemelor personale

ale membrilor cvorumului;
4. dacă doriţi, desemnaţi câţiva membrii ai clasei care să discute cei

șapte pași ai pocăinţei menţionaţi în capitolul 19 al manualului Princi-
piile Evangheliei.

5. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

Lecţia 28
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BOTEZUL,
UN LEGĂMÂNT

CONTINUU
L e c ţ i a  2 9

Scopul acestei lecţii este de a ne încuraja în a continua să ţinem
legămintele pe care le-am făcut la botez.

Introducere
Fiecare dintre noi, care a fost botezat, a făcut acest lucru ca semn că și-a
schimbat viaţa și că dorește să se supună principiilor care conduc spre
exaltare. Dar nu este de ajuns numai să fii botezat. Când ne botezăm
începem un nou mod de viaţă și, pentru a obţine binecuvântările acestui
nou mod de viaţă, trebuie să continuăm să progresăm și să ne
perfecţionăm.

Profetul Alma, preocupat de viaţa fraţilor săi de preoţie după botezul
lor, le-a spus: „Și acum, iată, vă întreb pe voi, fraţii mei din Biserică,
v-aţi născut voi spiritual din Dumnezeu? Aţi primit voi imaginea Lui în
înfăţișarea voastră? Aţi încercat voi să simţiţi această măreaţă schimbare
in inimile voastre?” (Alma 5:14). Aceste întrebări sunt la fel de impor-
tante și astăzi. Am simţit noi o schimbare în inimile noastre și am trăit o
renaștere spirituală după botezul nostru în Biserica lui Isus Hristos?

Mulţi oameni se bucură de un sentiment de împlinire spirituală în mo-
mentul botezului. Un membru l-a descris astfel: „Nu voi uita niciodată
emoţia ce mi-a cuprins sufletul; să fii curat, să pornești proaspăt ca un
copil al lui Dumnezeu… A fost un sentiment deosebit!” (Vivian Ford,
„Ask and Ye Shall Receive”, No More Strangers, 4 vol., ed. Hartman
Rector și Connie Rector [1971–1990], 3:175 ). Acest sentiment poate
continua să existe, dacă ne străduim să ţinem legămintele făcute la
botez.

Legământul făcut la botez
• Prezentaţi ilustraţia 29-a, ”La botez facem un legământ cu Dumnezeu

să ţinem poruncile Sale”.
Un legământ este o înţelegere sau o promisiune între două sau mai
multe persoane. La botez, am făcut un legământ foarte important cu
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29-a, La botez,facem un legământ cu Dumnezeu să ţinem poruncile Sale.
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Dumnezeu. Președintele Spencer W. Kimball a spus: „Să fii botezat
înseamnă să intri în legământ cu [ Dumnezeu]… să faci, nu numai să te
abţii de la a face, să acţionezi cu dreptate și să eviţi răul”(The Miracle of
Forgiveness [1969], p. 94).
• Rugaţi-i pe membrii clasei să citească și să marcheze Doctrină și

legăminte 20:37 și Mosia 18:8–10. Ce legăminte anume am făcut cu
Domnul când am fost botezaţi? (Scrieţi legămintele pe tablă, așa cum
se arată mai jos.)

Am făcut legământ:

să intrăm în Biserica lui Isus Hristos;

să fim numiţi după numele Său;

să-L slujim pe Dumnezeu și să ţinem poruncile Sale;

să ne slujim unul pe altul și să ne purtăm poverile unul altuia;

să fim martori ai lui Hristos și ai Bisericii Sale.

Aceste scripturi ne vorbesc, de asemenea, despre partea ce-I revine lui
Dumnezeu în legământul făcut la botez.
• Ce ne-a promis Domnul când am fost botezaţi? (Scrieţi răspunsurile

pe tablă. Răspunsurile trebuie să cuprindă cele menţionate mai jos.)

Domnul a promis:

să ne ierte păcatele;

să ne dea îndrumarea Duhului Sfânt;

să ne permită să fim prezenţi la prima înviere;

să ne dea viaţă veșnică.

Botezul este începutul „marii schimbări”, a cărei experienţă trebuie
să o trăim toţi, pentru a ne întoarce la Tatăl nostru din Cer (vezi Alma
5:13–14 și Mosia 5:7–9). Pe măsura ce trăim potrivit legămintelor pe care
le-am făcut, dorinţele și acţiunile noastre se schimbă și devenim din
ce în ce mai asemănători Tatălui nostru din Cer. Când suntem botezaţi,
suntem cufundaţi în apă. Scripturile compară acest lucru cu îngroparea
sau cu lăsarea în urmă a vechii noastre persoane (vezi Romani 6:4;
D&L 76:51). Când ieșim din apă, suntem curăţaţi de păcat și începem
o viaţă nouă. Această viaţă nouă începe cu o înţelegere trainică făcută
cu Dumnezeu; și, dacă noi ne facem partea noastră, El și-o va face pe
a Sa. Pe măsură ce ne supunem Lui, El ne va ajuta să ne schimbăm și
ne va conduce înapoi în prezenţa Sa.

Lecţia 29
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• Rugaţi-i pe cei doi fraţi desemnaţi anterior să descrie ce au simţit când
au fost botezaţi și cum s-au schimbat vieţile lor după botez. Implicaţi-i
pe tineri in această parte a lecţiei.

Progresul nostru după botez
Unii oameni cred că salvarea vine în urma simplului fapt că sunt
botezaţi. Totuși, botezul este numai începutul. După botez trebuie să
continuăm să creștem în neprihănire, dacă dorim să deţinem viaţa
veșnică. Pentru a ne ajuta să facem aceasta, Domnul ne-a dat anumite
porunci pe care să le ţinem după botez.
• Rugaţi-i pe membrii clasei să citească Moroni 6:4–9. Ce obligaţii avem

după botez? (Unul dintre răspunsuri este să urmăm îndrumarea
Duhului Sfânt, dar despre aceasta vom discuta în lecţia următoare.)

Responsabilităţile pe care le avem după botez sunt:
să ne rugăm;
să postim;
să participăm la întrunirile Bisericii;
să luăm din împărtășanie;
să-i ajutăm pe ceilalţi;
să ne pocăim de păcatele noastre;
să urmăm îndrumarea Duhului Sfânt (despre aceasta se va discuta în
lecţia următoare).

Fiind preocupaţi de îndatoririle pe care le avem de a ne câștiga exis-
tenţa, de a merge la școală și de a face ceea ce este necesar, ne implicăm
adesea în problemele lumești și uităm de legămintele noastre. Problema
cu care ne confruntăm este deci cum să ne păstrăm spiritualitatea și să
ne ţinem legămintele. Lucrurile menţionate de Moroni ne pot ajuta să
continuăm viaţa nouă pe care am început-o la botez.

Să ne rugăm
Rugăciunea personală sinceră este importantă, dacă dorim să obţinem
tăria de care avem nevoie pentru a trăi potrivit poruncilor Evangheliei.
Rugăciunea ne ţine aproape de Tatăl nostru din Cer, ne permite să ne
exprimăm mulţumirile faţă de El și să discutăm cu El problemele pe
care le avem. Trebuie să considerăm că este o mare binecuvântare să
începem și să încheiem fiecare zi a vieţii noastre cu o rugăciune.

Să postim
Cel puţin o dată pe lună, rugăciunea trebuie însoţită de post. În Biserică
postim de obicei timp de două mese, în duminica de post. Ca persoane
individuale, putem posti ori de câte ori avem nevoie de îndrumare și de
tărie spirituală suplimentară (vezi lecţia 31 din acest manual).
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29-b, Când luăm din împărtășanie, ne reînnoim legămintele făcute la botez.
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Să participăm la întrunirile Bisericii
Noi, toţi, putem obţine tărie spirituală prin participarea frecventă la
întrunirile Bisericii, unde învăţăm mai multe despre Evanghelie și ne
întărim mărturiile. Trebuie să-i încurajăm pe membrii familiei să partici-
pe la toate întrunirile Bisericii. Când suntem prezenţi la aceste întruniri,
trebuie să participăm cântând, meditând, rostind cuvântări și fiind
pioși.

Să luăm din împărtășanie
• Prezentaţi ilustraţia 29-b, ” Când luăm din împărtășanie, ne reînnoim

legămintele făcute la botez”.
Cel mai important motiv al participării la adunarea de împărtășanie este
pentru a lua din împărtășanie. Legămintele pe care le facem când luăm
din împărtășanie reînnoiesc legămintele pe care le-am făcut la botez.
În acest fel, în fiecare săptămână, în timpul împărtășaniei, ne amintim
legămintele făcute la botez și promitem din nou să le ţinem.
• Citiţi Doctrină și legăminte 20:77. Care sunt similitudinile dintre

legămintele pe care le facem în fiecare duminică și legămintele făcute
la botez?

Să-i ajutăm pe ceilalţi
Când am fost botezaţi, am promis Domnului că vom fi dornici să
„purtăm greutăţile unul altuia… să jelim cu cei care jelesc; da, și să-i
mângâiem pe aceia care au nevoie să fie mângâiaţi” (Mosia 18:8–9).
Să-i slujim pe ceilalţi—să-i ajutăm pe cei nevoiași, să propovăduim
familiilor noastre, să fim preocupaţi de bunăstarea tuturor oame-
nilor—este o parte din legământul făcut la botez cu Domnul. Este o
parte importantă a noii vieţi pe care trebuie să o ducem după botez.

Să ne pocăim de păcatele noastre
Noi toţi facem greșeli și, de aceea, trebuie să ne pocăim pentru a ne
păstra curaţi (vezi lecţia 28 din acest manual). Prin pocăinţă putem fi
curăţaţi de păcatele noastre, devenind astfel demni să primim îndruma-
rea Duhului Sfânt.

Calea către perfecţiune
Noi vom avea mereu nevoie de legămintele făcute la botez. Trebuie să
continuăm să ne perfecţionăm viaţa, schimbând obiceiurile rele cu cele
bune. Președintele Spencer W. Kimball a spus: „Stăpânirea de sine este
un program continuu—o călătorie, nu doar un început. Oamenii nu
devin dintr-o dată neprihăniţi, cum nici o ghindă nu devine dintr-o dată
stejar. Înaintarea spre perfecţiune poate fi fără îndoială rapidă, dacă ești
hotărât să-ţi atingi scopul” (The Miracle of Forgiveness [1969], p. 210).
Profetul Nefi a spus că, după botez, „trebuie să pășim înainte „ și să
„îndurăm până la sfârșit”. El a promis că Dumnezeu ne va da viaţă
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veșnică, dacă noi Îi arătăm dragostea noastră supunându-ne Lui (vezi
2 Nefi 31:19–21). Dacă ne supunem Domnului și ţinem legămintele pe
care le-am făcut cu El la botez, vom trăi experienţa fericirii în această
viaţă și bucuria eternă în viaţa care va veni.
Președintele Joseph Fielding Smith a explicat de ce este necesar să
îndurăm până la sfârșit în ţinerea legămintelor noastre: ”Unul dintre
marile scopuri ale adevăratei Biserici este de a-i învăţa pe oameni ceea
ce trebuie să facă după botez, pentru a obţine întreaga binecuvântare
a Evangheliei… Trebuie să îndurăm până la sfârșit; trebuie să ţinem
poruncile după botez; trebuie să realizăm salvarea noastră…; trebuie să
trăim astfel încât să dobândim atributele dumnezeirii și să devenim acei
oameni care să se poată bucura de slava și minunile împărăţiei celestia-
le” („The Plan of Salvation”, Ensign, noiembrie 1971, p. 5).

Concluzii
O membră de altă credinţă, care s-a alăturat ulterior Bisericii, a explicat
ce a însemnat pentru ea botezul:
„Tot ceea ce am văzut și am auzit în Biserică m-a impresionat foarte,
foarte mult. Căldura și dragostea, la fel ca și profunda grijă a fiecărui
membru faţă de ceilalţi, m-au făcut să înţeleg că această religie trebuie
să aibă ceva deosebit…
Am înţeles [curând]… că nu eram în biserica ce trebuia și că Biserica
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este singura Biserică
adevărată de pe acest pământ. Am știut, de asemenea, că trebuia… să
mă alătur ei…
Trecerea de la viaţa anterioară la cea prezentă nu a fost ușoară, dar ceea
ce m-a susţinut de-a lungul întregii experienţe a fost și este reînnoirea
legămintelor de la botez, în fiecare săptămână, la adunările de împărtă-
șanie— legământul meu de a lua numele Mântuitorului asupra mea, de
a-mi aminti mereu de el și de a ţine poruncile sale și legământul făcut de
Domnul, la rândul Său, că, dacă eu îmi ţin promisiunile, Spiritul Său va
fi mereu cu mine…

…Îmi amintesc botezul meu și scufundarea totală în apă. Pentru mine
simbolizează moartea egoismului și a păcatului și înălţarea la viaţa nouă
ca și copil al lui Dumnezeu. Acest act al botezului cred, de asemenea, că
este simbolic pentru felul în care Tatăl Ceresc vrea să trăim— învingând
egoismul și luptând împotriva ispitei. În acest fel, murim’ renunţând la
noi și la păcat, ne înălţăm și progresăm zilnic pe calea care duce înapoi
în prezenţa Tatălui nostru.
Apoi, îmi reînnoiesc în tăcere legământul de a lua numele lui Isus
Hristos asupra mea, spunându-i Lui că mi-am reînnoit promisiunea
de a-L accepta, de a accepta principiile Evangheliei și învăţăturile Sale;
de a accepta Biserica și de a-l susţine pe profet și pe celelalte autorităţi
ale Bisericii, singurii împuterniciţi de divinitate să ne conducă în numele
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lui Dumnezeu. În rugăciunea mea tăcută, adaug că mi-am reînnoit
legământul de a-mi aminti mereu de El, de exemplu, de a-mi aminti
de prezenţa Sa, mai ales în timpul zilei, în momentele în care ispita și
oboseala sunt prezente. În cele din urmă, reînnoiesc legământul de a
ţine poruncile Sale, știind că, dacă fac acest lucru cu credinţă, voi avea
Spiritul Său cu mine” (Miriam Spain Peterson, „The Lord Takes Care”
în No More Strangers, 4 vol., ed. Hartman Rector și Connie Rector
[1971–1990], 3:154, 157–159).

Recomandări
Examinaţi progresul pe care l-aţi făcut în viaţa dumneavoastră, după
botez. În acel moment, aţi simţit probabil că o „schimbare a inimii” a
început în interiorul fiinţei dumneavoastră. Așa cum întreabă profetul
Alma, „Poţi simţi la fel și acum?” (Alma 5:26). Poţi să simţi încă „viaţa
nouă” menţionată în scriptură? Dacă ceva lipsește, începeţi astăzi să
vă pocăiţi și să corectaţi problema.

Scripturi suplimentare
• Galateni 3:27–29 (la botez, luăm asupra noastră numele lui Hristos)
• 1 Petru 3:21(botezul este o premisă a salvării)
• Doctrină și legăminte 27:2 (noi luăm împărtășanie în amintirea lui

Hristos)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:
1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolul 20, ”Botezul”;
2. citiţi lecţiile 28 și 31 din acest manual;
3. pregătiţi planșa sugerată în lecţie sau scrieţi informaţiile pe tablă;
4. desemnaţi doi membri ai clasei care să descrie cum s-au simţit când

au fost botezaţi și cum s-au schimbat vieţile lor după botez. Implicaţi-i
pe tineri în această parte a lecţiei;

5. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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DARUL DUHULUI
SFÂNT

L e c ţ i a  3 0

Scopul acestei lecţii este să ne ajute să înţelegem marile binecuvântări
pe care le putem avea prin darul Duhului Sfânt.

Introducere
După ce suntem botezaţi, primim darul Duhului Sfânt prin așezarea
mâinilor. Referitor la darul Duhului Sfânt, președintele Lorenzo Snow
a dat următorul sfat: „Trebuie să încercăm să învăţăm natura acestui
spirit, pentru a înţelege sugestiile sale, și, apoi, vom fi întotdeauna
capabili să facem ce este bine… Din momentul în care… [primim]
darul Duhului Sfânt, avem un prieten, dacă nu-l alungăm de lângă
noi făcând rău. Acest prieten este Duhul Sfânt” (în Conference Report,
aprilie 1899, p. 52).
• Prezentaţi ilustraţia 30-a, „Darul Duhului Sfânt este dreptul de a-l

avea pe Duhul Sfânt ca însoţitor permanent”.
• În ce fel se aseamănă Duhul Sfânt cu un prieten?
• Rugaţi-i pe membrii clasei să citească Ioan 14:16, 17, 26 și 16:13. De ce

avem nevoie ca Duhul Sfânt să fie însoţitorul și prietenul nostru?
(Scrieţi răspunsurile pe tablă. Printre răspunsuri se pot număra cele
menţionate mai jos.)

Câteva dintre căile prin care ne ajută Duhul Sfânt sunt:
1. el ne dezvăluie adevărul;

2. el ne ajută să propovăduim Evanghelia;

3. el ne ajută să ne aducem aminte de lucruri;

4. el ne alină în momente de tristeţe;

5. el ne protejează de rău;

6. el ne inspiră când propovăduim Evanghelia în cuvântări și lecţii;

7. el ne avertizează când suntem în primejdie;

8. el ne spune tot ceea ce trebuie să facem.
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Elder LeGrand Richards a făcut următoarea declaraţie: „Prefer să-mi
văd copiii și nepoţii bucurându-se de tovărășia Duhului Sfânt mai mult
decât de orice altă tovărășie din această lume, pentru că, dacă ei vor
urma îndemnurile acestui spirit, el le va arăta drumul spre întreg
adevărul și îi va conduce, în siguranţă, înapoi, în prezenţa Tatălui lor
din cer” (în Conference Report, aprilie. 1966, p 112, sau Improvement Era,
iunie 1966, p. 540).

Dat fiind că îndrumarea Duhului Sfânt este atât de importantă, trebuie
să facem tot ce putem pentru a merita tovărășia sa.

Să păstrăm Duhul Sfânt alături de noi
Există multe lucruri pe care le putem face, ca să păstrăm Duhul Sfânt
alături de noi. Unul este să luăm din împărtășanie, fiind demni. De
fiecare dată când luăm din împărtășanie, noi promitem să ne supunem
poruncilor Domnului. Dacă ne ţinem promisiunea, Domnul ne-a promis
că putem „avea mereu Spiritul Său” cu noi (vezi D&L 20:77).

Un alt mod de a păstra Duhul Sfânt alături de noi este de a păstra
curăţenia morală a trupurilor noastre. Apostolul Pavel ne-a învăţat că
trupurile noastre sunt ca niște temple și că nu trebuie să le întinăm (vezi
1 Corinteni 3:16–17). Duhul Sfânt nu poate sălășlui în temple necurate;
este deci important ca noi să ne păstrăm trupurile curate și pure în
gândire, vorbire, îmbrăcăminte și comportament, evitând apariţia
răului. Elder Melvin J. Ballard a spus, „Duhul Sfânt este cel mai sensibil
spirit pe care îl cunosc”(citat în 1967–1968 Priesthood Study Course:
Deacons Quorum, p. 70). Pentru că este așa de sensibil, Duhul Sfânt poate
fi ofensat chiar și de ceea ce noi considerăm a fi lucruri neimportante.

Pentru a păstra Duhul Sfânt cu noi, trebuie să trăim în armonie cu cei
de lângă noi. Vorbindu-le nefiţilor, Hristos a spus că spiritul disputei
vine de la diavol (vezi 3 Nefi 11:29). Duhul Sfânt nu poate sălășlui acolo
unde unitatea și armonia lipsesc. Din acest motiv, o ceartă cu soţia sau
o neînţelegere cu un frate sau o soră va alunga Duhul Sfânt de lângă
noi și din căminele noastre.

Profetul Joseph Smith, de exemplu, nu putea primi inspiraţie de la
Domnul, dacă nu avea sentimente bune faţă de cei din jur. Într-o
dimineaţă ceva din ce făcuse soţia sa îl supărase. Mai târziu, încercând
să continue traducerea Cărţii lui Mormon, a constatat că nu putea.
Îngrijorat, s-a dus în livadă și s-a rugat iar, când a revenit, i-a cerut
iertare Emmei. Abia după aceea a fost în stare să traducă din nou
(vezi B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:37).

Noi avem nevoie de Duhul Sfânt, în aceeași măsură în care a avut
profetul. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a ne îndruma în
responsabilităţile noastre și, în special, în îndrumarea familiei noastre.
Când copiii noștri greșesc, de exemplu, nu trebuie să ne enervăm, ci
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30-a, Darul Duhului Sfânt este dreptul de a-l avea
pe Duhul Sfânt ca însoţitor permanent.
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trebuie să-l rugăm pe Duhul Sfânt să ne îndrume în îndreptarea lor
(vezi D&L 121:43).

• Care dintre lucrurile pe care le facem îl împiedică pe Duhul Sfânt
să fie tovarășul nostru? Ce putem face pentru a păstra tovărășia sa?

Președintele Joseph Fielding Smith a spus:

„Duhul Sfânt nu va sălășlui cu acea persoană care nu dorește să se
supună și să păstreze poruncile lui Dumnezeu…Într-un asemenea
suflet, spiritul Duhului Sfânt nu poate intra .

Acest mare dar vine la noi doar prin umilinţă, credinţă și supunere…
Aţi încetat vreodată să vă gândiţi cât este un mare privilegiul de a avea
tovărășia unuia dintre membrii Dumnezeirii? V-aţi gândit la el în acest
fel? Acesta este privilegiul nostru, dacă păstrăm poruncile pe care ni
le-a dat Domnul” („Fundamental Gospel Truths Balance Education For
Students At BYU”, Church News, 4 noiembrie 1961, p. 14).

Căi prin care Duhul Sfânt ne ajută
Când arătăm prin credinţa noastră că dorim să-l avem pe Duhul Sfânt
ca tovarăș, el ne ajută să ne trăim viaţa mai fericiţi și mai bine în
următoarele moduri:

El ne ajută să fim mai buni

Duhul Sfânt „inspiră virtute, amabilitate, bunătate, tandreţe, blândeţe
și caritate” (Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology, a 4-a ediţie
[1877], p. 102).

El ne arată ceea ce trebuie să facem

Duhul Sfânt ne poate ajuta să luăm decizii importante.

• Citiţi Doctrină și legăminte 6:15 și 8:2. Cum ne ajută Duhul Sfânt să
luăm decizii?

El ne îndrumă pe măsură ce slujim în Biserică
• Elder Franklin D. Richards a povestit cum l-a îndrumat Duhul Sfânt:

„Am auzit glasul firav sau șoaptele spiritului în timp ce mă sfătuiam
cu voi, dragi fraţi și surori; când confeream preoţia bărbaţilor; când
puneam deoparte bărbaţii și femeile pentru funcţiile în Biserică; când
dădeam binecuvântări celor bolnavi; când îmi depuneam mărturia
atât în faţa nemembrilor, cât și a membrilor; când ţineam o predică 
și-n multe alte ocazii” (în Conference Report, aprilie 1973,
p. 171—172, sau Ensign, iulie 1973, p. 117).

El ne avertizează

• Există momente în care Duhul Sfânt ne avertizează asupra pericolului
sau ispitei. Elder Franklin D. Richards a vorbit despre un tânăr care „a
fost trezit într-o noapte de o voce care i-a spus clar să se trezească și

Lecţia 30

31111.171-RO 16.11.2004, 16:30 Uhr226

Schwarz



227

să coboare scările. A ascultat avertismentul și, mergând la bucătărie,
a găsit unul din pereţi cuprins de flăcări. Și-a trezit familia și a sunat
la pompieri și, cu ajutorul familiei sale, a luptat împotriva focului,
împiedicându-l să se extindă, până când pompierii au sosit și au stins
focul.

• Nu s-a îndoit nici o clipă că avertismentul a fost o manifestare a
protecţiei pe care o asigură Duhul Sfânt acelora care își duc viaţa lor în
armonie cu Spiritul (în Conference Report, aprilie 1973, p. 171, sau
Ensign, iulie 1973, p. 117).

El ne poate mângâia

• Unul dintre rolurile Duhului Sfânt este acela de a fi un mângâietor în
clipele de durere sau de tristeţe. În asemenea momente, Duhul Sfânt
ne poate ajuta să găsim pace și înţelegere. Elder Franklin D. Richards
a relatat următoarea experienţă: „A fost privilegiul meu să întâlnesc
două femei minunate, prietene apropiate, care își pierduseră soţii 
într-un tragic accident de avion. Le-am găsit în disperare și adâncă
jale? Nu, într-adevăr. Nu am fost niciodată martorul unui mai mare
curaj și al unei mai mari tării. Ele au depus mărturie despre faptul că
au simţit cu adevărat mângâierea Spiritului… că au avut o asigurare
că totul va fi bine cu ele și cu familiile lor dacă vor trăi potrivit stan-
dardelor Bisericii și vor ţine poruncile Domnului” (în Conference
Report, aprilie 1973, p. 171, sau Ensign, iulie 1973, p. 117).

• Împărtășiţi membrilor clasei următoarea povestire.

Președintele Heber J. Grant a povestit cum Duhul Sfânt a adus cunoaș-
terea și mângâierea membrilor familiei sale:

 „ Cu aproape o oră înainte ca soţia mea să moară, am chemat copiii în
camera ei și le-am spus că mama lor era pe moarte și că trebuia să–și ia
la revedere de la ea. Una dintre fetele mai mici, de aproape doisprezece
ani, mi-a spus: Tată, nu vreau ca mama să moară. Am stat cu voi în
spital… șase luni;… de fiecare dată când mama s-a simţit rău tu i-ai
slujit și durerea i-a fost alinată, iar ea a adormit liniștită. Vreau să îţi
pui mâinile pe mama și să o vindeci’.

I-am spus fetiţei mele că noi, toţi, murim până la urmă și că am simţit în
inima mea că sosise timpul pentru mama ei. Ea și ceilalţi copii au părăsit
camera.

Am îngenuncheat apoi lângă patul soţiei mele (care își pierduse cuno-
știnţa) și i-am spus Domnului că I-am recunoscut mâna în viaţă, în
moarte, în bucurie, în tristeţe, în prosperitate sau în necaz. I-am
mulţumit pentru cunoașterea pe care o aveam că soţia mea îmi aparţinea
pentru întreaga eternitate… Dar, i-am spus Domnului că-mi lipsea tăria
s-o văd pe soţia mea murind și să văd cum credinţa micuţilor mei era
afectată de această pierdere… și L-am [rugat] pe Domnul, cu toată tăria
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pe care o aveam, să-i dea fetiţei mele cunoașterea că a fost hotărârea Lui
și voinţa Lui ca mama ei să moară…

În mai puţin de o oră, soţia mea a murit și i-am rechemat pe copii în
cameră. Băieţelul meu de cinci ani și jumătate plângea amarnic, iar
fetiţa, de doisprezece ani, l-a luat în braţe și i-a spus: ‘Nu mai vărsa
lacrimi, nu mai plânge, Heber; de când am plecat din această cameră
glasul Domnului din cer mi-a spus: Prin moartea mamei voastre se va
face voinţa Domnului’…

Eu … știu că Dumnezeu aude și răspunde rugăciunilor! [ Știu ] că, în
clipa grea, sfinţii din zilele din urmă sunt mângâiaţi, binecuvântaţi și
consolaţi cum nici alt om nu este! ” (Gospel Standards, compilat de G.
Homer Durham [1941], p. 361).

El depune mărturie despre adevăr

Duhul Sfânt este cel prin care primim mărturia noastră despre Evan-
ghelie. În același mod, Duhul Sfânt ne ajută să știm când conducătorii
vorbesc prin puterea Duhului Sfânt. Președintele Henry D. Moyle a
spus: „Ne putem da seama când cei care vorbesc sunt inspiraţi de
Duhul Sfânt doar atunci când noi înșine suntem inspiraţi de Duhul
Sfânt. De aceea, este esenţial ca membrii Bisericii să fie la fel de
sârguincioși în credinţa lor ca și conducătorii lor” („Revelation: Yester-
day and Today”, Improvement Era, iunie 1962, p. 407).

• Invitaţi un membru al clasei desemnat anterior să relateze o expe-
rienţă în care el a simţit tovărășia Duhului Sfânt.

Concluzii
Darul Duhului Sfânt este o mare binecuvântare dată celor care au fost
confirmaţi membri ai Bisericii. Dacă trăim demni de tovărășia sa, el
ne va ajuta să ne îndeplinim cu succes misiunile aici pe pământ. El va
face asta îndrumându-ne, protejându-ne, alinându-ne și ajutându-ne
în toate domeniile vieţii noastre.

Recomandări
Căutaţi tovărășia Duhului Sfânt în toate zilele vieţii voastre. Pentru a
ști domeniile în care aveţi nevoie să vă perfecţionaţi, pentru a-l putea
avea pe Duhul Sfânt ca însoţitor permanent, puneţi-vă aceste întrebări:

1. Încerc să ţin toate poruncile?

2. Mă rog frecvent?

3. Cum îmi arăt dragostea pentru Salvator?

4. Cum îmi arăt dragostea pentru ceilalţi?

5. Îmi păstrez gândurile și faptele pure?

6. Îi mulţumesc Domnului pentru binecuvântările Sale și pentru darul
Duhului Sfânt?
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Lecţia 30

Scripturi suplimentare
• Faptele Apostolilor 5:32 (Duhul Sfânt vine la cel ce se supune)

• 1 Nefi 10:17–19 (puterea și cunoașterea vin de la Duhul Sfânt prin
credinţa în Hristos)

• 2 Nefi 31:13 (Duhul Sfânt este primit prin credinţă, pocăinţă și botez)

• Moise 6:61 (puterile și binecuvântările Duhului Sfânt)

Pregătirea învăţătorului
Înaintea de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolul 21, „Darul Duhului Sfânt”;

2. invitaţi un membru al clasei să se pregătească să relateze o experienţă
în care el a simţit tovărășia Duhului Sfânt;

3. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

31111.171-RO 16.11.2004, 16:30 Uhr229

Schwarz



230

RUGĂCIUNEA
ȘI POSTUL

L e c ţ i a  3 1

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să învăţăm cum să ne întărim
familiile și cvorumurile prin rugăciune și post.

Introducere
• Rugaţi-i pe membrii clasei desemnaţi anterior să prezinte pe scurt

principiile postului și rugăciunii, așa cum sunt menţionate în ma-
nualul Principiile Evangheliei.

Rugăciunea și postul pot fi o binecuvântare pentru familiile noastre
Rugăciunea și postul ne pot ajuta să ne întărim pe noi și pe familiile
noastre. Rugăciunile noastre pentru îndrumare devin mai puternice
deoarece postul subliniază sinceritatea rugăciunilor pe care le facem.
Mai mult, când postim și ne rugăm, ne îndepărtăm de lucrurile lumii și
recunoaștem dependenţa noastră de Domnul. În acest fel, ne deschidem
inima pentru a afla și accepta voinţa lui Dumnezeu cu privire la noi și
familiile noastre.
De asemenea, rugăciunea și postul ne măresc capacitatea de a folosi
eficient preoţia. Când învăţăm că puterea preoţiei poate fi folosită nu-
mai când trăim potrivit principiilor neprihănirii, suntem binecuvântaţi
atât noi, cât și alte persoane (vezi D&L 121:34–36).
• Prezentaţi ilustraţia 31-a, „Postul și rugăciune îl pot ajuta pe un

deţinător al preoţiei să slujească mai eficient celor bolnavi”.
În următoarea istorisire ni se relatează despre modul în care un
deţinător al preoţiei a aflat cum îl poate ajuta puterea postului și a
rugăciunii în folosirea preoţiei:
Când micuţul fiu al lui John și Bonnie s-a îmbolnăvit grav, diagnosticul
pe care i l-au pus doctorii a fost de meningită. Le-au spus părinţilor că
băieţelul lor fie va muri, fie va fi handicapat fizic și mintal. Ca purtător
al Preoţiei lui Melhisedec, John a hotărât să dea fiului său o binecu-
vântare. În timp ce se pregătea să pecetluiască ungerea, și-a dat seama
că nu știa care era voinţa Domnului cu privire la fiul său. Și, ca urmare,
l-a binecuvântat, pur și simplu, pe băiat să se simtă bine.

31111.171-RO 16.11.2004, 16:30 Uhr230

Schwarz



231

31-a, Postul și rugăciunea îl pot ajuta pe un deţinător
al preoţiei să slujească mai eficient celor bolnavi.
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După binecuvântare, John și Bonnie au început să postească pentru a
ști voinţa Domnului și a fi în stare s-o accepte. La sfârșitul postului, John
și Bonnie s-au simţit pregătiţi să accepte voinţa Domnului. John l-a
binecuvântat din nou pe fiul său. De data aceasta, Spiritul i-a șoptit să-l
binecuvânteze pe copil pentru ca acesta să fie vindecat complet. Fiul lor
a fost vindecat și, trei zile mai târziu, l-au luat din spital.

• Cum i-ar fi ajutat postul pe John și Bonnie, în cazul în care răspunsul
la rugăciunile lor ar fi fost altul?

Propovăduirea în familie și întărirea ei prin rugăciune și post
Ca părinţi, trebuie să ne rugăm întotdeauna pentru a cunoaște nevoile
copiilor noștri și cum să satisfacem acele nevoi. De exemplu, când
unul dintre copiii noștri se confruntă cu o anumită problemă, îl putem
menţiona în rugăciunile noastre de familie. Totuși, trebuie să fim atenţi
pentru a face întotdeauna acest lucru într-un mod pozitiv. Un tată s-a
rugat pentru fiul său cu aceste cuvinte: „Tată [Ceresc], știm că John face
un mare efort să-și controleze atitudinea. Suntem recunoscători să-l
vedem progresând și suntem recunoscători pentru ajutorul și sprijinul
pe care îl dai fiului nostru. Te rugăm să îl binecuvântezi în continuare și
să ne binecuvântezi și pe noi pentru a nu-i provoca mânie, ci a ne expri-
ma dragostea și dorinţa de a-l ajuta” (Marian P. Sorensen, „Teaching
Children through Prayer”, Ensign, mai 1973, p. 34).

• Cum îl ajută acest fel de rugăciune pe un tânăr să-și depășească pro-
blema?

Elder M. Russell Ballard a relatat o experienţă pe care a avut-o cu fiul
său, în vârstă de cinci ani, care se temea să meargă la școală. Înţelegând
că fiului său îi era frică, el i-a spus: „Craig, ai un prieten care va fi mereu
cu tine. Hai să îngenunchem împreună și să-L rugăm să te ajute” (în
Conference Report, octombrie 1976, p. 129–130, sau Ensign, noiembrie
1976, p. 87–88).

Postul și rugăciunea în familie ne pot aduce tărie și unitate, așa cum
ilustrează următoarea povestire:

Alan era un tânăr băiat care primise chemarea de a-L sluji pe Domnul
într-o misiune în străinătate. Era nerăbdător să slujească, dar după ce a
început să studieze limba, a devenit foarte îngrijorat pentru că nu va fi
în stare s-o înveţe.

Când tatăl lui Alan a aflat despre problema fiului său, el și-a chemat
familia. I-a rugat pe membrii familiei să postească și să se roage pentru
ca Alan să-și poată depăși problema și să slujească cu succes în misiune.

• Cum îi poate întări pe copiii noștri o astfel de experienţă? Cum pot
ţinerea postului și rostirea rugăciunii în familie să-i unească pe mem-
brii acesteia? Citiţi 3 Nefi 18:21.
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Îndeplinirea lucrării Domnului prin post și rugăciune
Un om a venit la Isus, a îngenuncheat înaintea Lui și a spus:

„Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău: de
multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă.

L-am dus la ucenicii Tăi și n-au putut să-l vindece”.

Domnul a alungat imediat pe diavol din băiat. Ucenicii au venit la Isus
și L-au întrebat: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?”. Isus le-a spus
că de vină era lipsa lor de credinţă și a adăugat apoi: „Dar acest soi de
draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post” (vezi Matei 17:14–21).

În următoarea istorisire, elder Matthew Cowley relatează despre un
episcop care a înţeles necesitatea postului și a rugăciunii:

„[Un episcop din Honolulu, tânăr și bogat,] a fost sunat într-o zi de la
Spitalul Queen și rugat să vină și să binecuvânteze un băiat care avea
poliomielită. Îl sunase o soră din partea locului. El era episcopul ei și ea
i-a spus: Frate episcop, băiatul meu este lovit de poliomielită și vă rog
să veniţi și să-i slujiţi și să-l binecuvântaţi’. L-a așteptat întreaga zi, dar
episcopul nu a venit. A trecut și noaptea și el tot nu a apărut și nici în
dimineaţa următoare dar, de cum a început după-amiaza, iată-l că vine.
Ea s-a enervat și a ţipat la el. I-a spus tot ce-i trecea prin minte. Pe
dumneavoastră, care sunteţi episcopul meu, v-am sunat să vă spun
că băiatul meu este bolnav de poliomielită. Sunteţi propriul dumnea-
voastră stăpân, aveţi un iaht frumos, aveţi tot ce vă doriţi, nu daţi
socoteală nimănui cum vă petreceţi timpul și n-aţi venit. Veniţi acum,
după o zi întreagă’. După ce ea a terminat și nu i-a mai venit nici un
reproș în minte, el i-a zâmbit și a spus: Ieri, după ce am închis telefonul,
am început să postesc, am postit și m-am rugat timp de 24 de ore. Acum
sunt pregătit să vă binecuvântez băiatul’. La ora cinci, în după amiaza
aceea, băiatul a părăsit spitalul total vindecat de poliomielită… Dar
acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post.’

Mă îndoiesc că, dacă ar fi ajuns acolo cu o zi înainte, s-ar fi întâmplat
același lucru. Cred că rugăciunea și postul erau necesare. Cred că
noi, cei care deţinem această preoţie, nu o exercităm uneori în măsură
suficientă. Trebuie să ne păstrăm condiţia, trebuie să ne antrenăm
continuu în această preoţie pe care o avem, pentru că atunci vom fi
întotdeauna pregătiţi, când mergem să oficiem în oficiile preoţiei, să
dăm binecuvântări” (Matthew Cowley Speaks [1954], p. 150).

Nu este întotdeauna necesar să așteptăm atât de mult până să slujim
celor bolnavi, dar trebuie să căutăm întotdeauna să primim inspiraţie
de la Domnul înainte de a îndeplini o rânduială a preoţiei.

• De ce este important să fim pregătiţi spiritual când îndeplinim
rânduielile preoţiei?
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Așa cum purtătorii preoţiei trebuie să se pregătească pentru a îndeplini
rânduieli, tot așa și cei care solicită binecuvântări trebuie să se
pregătească, ei și familiile lor, pentru a primi acele binecuvântări. Elder
Matthew Cowley a relatat despre felul în care părinţii unui copil au
folosit postul și rugăciunea pentru a se pregăti pe ei înșiși și pe copilul
lor pentru a primi o binecuvântare.

„Cu ceva mai mult de un an în urmă, un cuplu a intrat în biroul meu,
ducând în braţe un băieţel. Tatăl mi-a spus: Soţia mea și cu mine postim
de două zile și ne-am adus băieţelul pentru a primi o binecuvântare.
Am fost trimiși la dumneavoastră’.

Am întrebat: Ce i s-a întâmplat?’.

Au răspuns că se născuse orb, surd și mut, nu-și putea coordona
mușchii și, la cinci ani, nici măcar nu se putea târî. Grea situaţie, mi-am
spus în sinea mea. Acest soi nu iese decât cu post și cu rugăciune.’
Aveam credinţă totală în postul și rugăciunile acelor părinţi. Le-am
binecuvântat copilul și, câteva săptămâni mai târziu, am primit o
scrisoare: Frate Cowley, am dori să-l puteţi vedea pe băieţelul nostru.
Se târăște. Când aruncăm o minge pe podea, o urmărește mergând pe
mâini și pe genunchi. Poate vedea. Când batem din palme deasupra
capului său, tresare. Poate auzi’. Știinţa medicală renunţase să mai caute
o soluţie pentru această povară grea. Dumnezeu o preluase” (Matthew
Cowley, Miracles, Brigham Young University speeches of the Year
[18 februarie 1953], p. 8).

Mulţi misionari au descoperit binecuvântările care vin prin post și
rugăciune. Președintele Ezra Taft Benson a relatat o experienţă pe care a
avut-o ca misionar, în timp ce postea și se ruga împreună cu colegul său:

„Cunosc, din experienţa personală, eficienţa și puterea rugăciunii. În
1922, când eram tânăr misionar în nordul Angliei, opoziţia faţă de Bise-
rică era mare. Opoziţia a devenit atât de puternică, încât președintele
de misiune ne-a cerut să întrerupem întrunirile de pe stradă și, în unele
situaţii, vizitele la domiciliu.

Eu și colegul meu am fost invitaţi să ne deplasăm la South Shields,
pentru a vorbi la adunarea de împărtășanie. În invitaţie, se spunea:
Suntem siguri că putem umple micuţa capelă. Mulţi dintre oamenii
de aici nu cred lucrurile neadevărate scrise despre noi. Dacă veţi veni,
suntem siguri că vom avea o întrunire mare’. Am acceptat.

Am postit, ne-am rugat cu sinceritate și am mers la întrunire. Colegul
meu plănuise să vorbească despre primele principii. Eu studiasem mult
pentru a vorbi despre apostazie. Întrunirea a fost dominată de un spirit
minunat. Colegul meu a vorbit primul și a transmis un mesaj plin de
inspiraţie. Eu am reacţionat și am vorbit cu o ușurinţă pe care nu o mai
avusesem niciodată în viaţa mea. Când m-am așezat, mi-am dat seama
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că nu spusesem nimic despre apostazie. Vorbisem despre profetul
Joseph Smith și îmi depusesem mărturia despre misiunea sa divină și
despre adevărul Cărţii lui Mormon. După ce întrunirea s-a încheiat,
mai mulţi oameni s-au apropiat, unii dintre ei fiind nemembri, și au
spus: În această seară, am primit o mărturie că Evanghelia, așa cum aţi
propovăduit dumneavoastră, elderii, este adevărată. Acum, suntem
pregătiţi pentru botez’.

Acesta a fost răspunsul la postul și rugăciunile noastre, pentru că ne-am
rugat să spunem numai acele lucruri care ar impresiona inimile prieteni-
lor și simpatizanţilor” (în Conference Report, aprilie 1977, p. 46, sau
Ensign, mai 1977, p. 33–34).

Concluzii
Sunt multe ocaziile în care postul și rugăciunea ne pot ajuta să îndepli-
nim lucrarea Domnului. De exemplu, putem posti și ne putem ruga
pentru familiile ai căror învăţători de acasă suntem. De asemenea, pu-
tem posti și ne putem ruga, toţi membrii cvorumului, împreună, pentru
unul dintre membrii cvorumului sau pentru familia sa.

Prin rugăciune și post, putem fi binecuvântaţi fizic și putem crește
în credinţă și putere spirituală. O astfel de putere este necesară, dacă
dorim să avem succes în activităţile noastre și în efortul de întărire
personală și a celorlalţi.

Recomandări
Stabiliţi câteva dintre lucrurile din viaţa personală și cea a familiei pen-
tru care aveţi nevoie să postiţi și să vă rugaţi. Gândiţi-vă și la nevoile
membrilor cvorumului dumneavoastră. Începeţi să vă rugaţi și să postiţi
pentru unul dintre aceste scopuri.

Scripturi suplimentare

Rugăciunea

• Matei 6:5–15 (Salvatorul explică modul în care trebuie să ne rugăm)

• Luca 18:1–14 (trebuie să fim stăruitori în rugăciune)

• 2 Nefi 32:8–9 (trebuie să ne rugăm înainte de a face lucrarea Domnu-
lui)

• Alma 34:17–28 (trebuie să ne rugăm pentru tot ceea ce facem)

• Moroni 10:3–5 (prin rugăciune, putem cunoaște adevărul tuturor
lucrurilor)

• Doctrină și legăminte 19:28 (trebuie să ne rugăm atât în colectiv, cât și
individual)

• Doctrină și legăminte 88:119 (trebuie să stabilim o casă a rugăciunii și
postului)

Lecţia 31

31111.171-RO 16.11.2004, 16:30 Uhr235

Schwarz



236

Postul

• Exodul 34:27–28 (Moise a postit înainte de a primi revelaţie de la
Dumnezeu)

• Luca 2:36–37 (Ana L-a slujit pe Dumnezeu postind și rugându-se)

• Faptele Apostolilor 13:2–3 (postul poate aduce inspiraţia Duhului
Sfânt)

• Mosia 27:23 (postul și rugăciunea celorlalţi l-au ajutat pe Alma să se
însănătoșească)

• Alma 6:6 (nefiţii au postit și s-au rugat pentru aceia care nu-L
cunoșteau pe Dumnezeu)

• Alma 17:9 (misionarii au postit și s-au rugat pentru a avea Spiritul cu
ei)

• Alma 45:1 (rugăciunea și postul reprezintă un mod de a aduce
mulţumiri lui Dumnezeu)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolul 8, „Să ne rugăm Tatălui nostru
Ceresc”. Desemnaţi pe un membru al clasei care să prezinte pe scurt,
în aproximativ trei minute, această lecţie;

2. citiţi Principiile Evangheliei, capitolul 25, „Postul”. Desemnaţi pe un
membru al clasei care să prezinte pe scurt, în aproximativ trei minute,
această lecţie;

3. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

Lecţia 31

31111.171-RO 16.11.2004, 16:30 Uhr236

Schwarz



237

PIOȘENIA
L e c ţ i a  3 2

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să învăţăm cum să propovăduim
pioșenia în familiile noastre și cum să facem să devenim noi înșine mai
pioși.

Introducere
• Prezentaţi ilustraţia 32-a, „Pioșenia în capelă arată dragostea și re-

spectul faţă de Dumnezeu”. Realizaţi, de asemenea, o planșă care să
cuprindă cuvintele din Leviticul 19:30 sau scrieţi-le pe tablă: Să păziţi
Sabatele Mele și să cinstiţi locașul Meu cel sfânt. Eu sunt Domnul.

Președintele Spencer W. Kimball a scris următoarele pentru membrii
Bisericii:

„Suntem oameni binecuvântaţi din belșug. Domnul ne-a dat totul:
Evanghelia lui Isus Hristos, lumina, preoţia, puterea, promisiunile,
legămintele, templele, familiile noastre, adevărul. Trebuie să fim cei
mai fericiţi oameni de pe pământ. Trebuie să fim, de asemenea, cei mai
pioși oameni de pe pământ dar, referitor la acest aspect, cred că fiecare
persoană și fiecare familie trebuie să se supună unei examinări atente.
Suntem noi oameni pioși? Arată faptele noastre de acasă și de la Biserică
pioșenie faţă de Creatorul nostru?

Uneori, nu este așa. Participăm la adunări de împărtășanie și la con-
ferinţe în timpul cărora copiii aleargă nestânjeniţi printre rânduri. În
timpul slujbei, observăm adulţi vorbind cu vecinii, oameni dormitând și
tineri stând pe holuri. Vedem familii venind cu întârziere și ocupându-și
zgomotos locurile, vedem grupuri conversând cu glas tare în capelă
după ce adunarea s-a încheiat.

Gândurile ni se îndreaptă spre simpatizanţi, prieteni și aceia ale căror
mărturii sunt fragile și în curs de formare. Sunt întrunirile noastre unel-
tele misionare puternice care ar putea să fie, adunări în care să dom-
nească și să pătrundă în inimi Spiritul Domnului? Sau pentru a simţi
Spiritul trebui să ne îndepărtăm întâi atenţia de la nenumăratele lucruri
care o distrag în mod inutil?
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32-a, Pioșenia în capelă arată dragostea și respectul faţă de Dumnezeu.
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Să analizăm pioșenia, nu numai sensul și importanţa ei în vieţile
sfinţilor din zilele din urmă, ci și unele modalităţi prin care îi putem
învăţa pe copiii noștri să fie pioși și care ne pot ajuta pe noi înșine să fim
mai pioși.

Sensul și importanţa pioșeniei
Pioșenia a fost definită ca un sentiment sau o atitudine de adânc
respect, dragoste și veneraţie faţă de ceva sacru’. A o descrie ca devota-
ment faţă de Dumnezeu reprezintă un alt mod de a exprima înţelesul
pioșeniei.
Mulţi dintre conducătorii noștri consideră pioșenia una dintre cele
mai înalte calităţi ale sufletului, arătând că aceasta implică credinţă
adevărată în Dumnezeu și în dreptatea Sa, cultură înaltă și dragoste
pentru lucrurile alese ale vieţii.

Pioșenia faţă de Dumnezeu
Domnul ne-a ajutat să înţelegem sensul și importanţa pioșeniei prin
revelaţiile moderne.
Una dintre aceste revelaţii pare să indice că pioșenia faţă de Tatăl și de
Fiul este un atribut sau o caracteristică esenţială a acelora care ajung în
împărăţia celestială. În secţiunea 76 din Doctrină și legăminte, cunoscută
sub numele de Viziunea’ dată lui Joseph Smith și lui Sidney Rigdon în
luna februarie 1832, se spune:
Și, astfel, noi am văzut gloria celestială, care depășește toate lucrurile
—unde Dumnezeu, chiar Tatăl, domnește pe tronul Lui în vecii vecilor;
Înaintea tronului Lui toate lucrurile se apleacă cu umilă reverenţă și Îl
slăvesc în vecii vecilor.
Aceia care locuiesc în prezenţa Lui sunt Biserica Primului Născut; și ei
văd așa cum sunt văzuţi, și cunosc așa cum sunt cunoscuţi, deoarece au
primit din plinătatea și harul Lui;
Și El îi face egali în putere, în tărie și în stăpânire’ (D&L 76:92–95).

Pioșenia faţă de numele divinităţii
O altă revelaţie modernă ne îndrumă să arătăm pioșenie chiar și faţă
de numele divinităţii; ni se spune să nu profanăm numele Tatălui și să
evităm chiar folosirea frecventă a numelui Său (D&L 107:2–4).
Acum, trebuie să ne amintim că una dintre cele zece porunci spune:

Să nu iei în deșert Numele Domnului, Dumnezeului tău; că Domnul nu
va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui’ (Exodul 20:7).

Se pare că pioșenia faţă de Dumnezeu și numele Său reprezintă una
dintre cele mai importante calităţi pe care ni le putem forma” (Spencer
W. Kimball, We Should Be a Reverent People [broșură, 1976], p. 1–2).
• În ce alte moduri ne putem arăta pioșenia faţă de Dumnezeu?
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„Pioșenia faţă de casa Domnului
Domnul a atras atenţia asupra altui aspect deosebit de important și ne-a
îndrumat, prin revelaţiile moderne, să arătăm pioșenie faţă de casa Sa
sfântă. Importanta revelaţie, dată lui Joseph Smith și cunoscută sub
numele de rugăciunea de dedicare a templului din Kirtland, cuprinde
îndrumarea ca acesta, ca și toate celelalte temple sacre înălţate pentru
Domnul, să fie un loc în care să se manifeste pioșenie faţă de El (vezi
D&L 109:13, 16–21).

Într-un sens foarte real, ceea ce se spune despre templele sacre ale Bise-
ricii se aplică fiecărei case a Domnului’, fie că este o casă de întrunire,
fie că este un loc unde preaslăvesc sfinţii sau, de fapt, orice casă a unui
sfânt din zilele din urmă.

Pioșenia aduce fericire
Ca toate principiile Evangheliei, pioșenia aduce mai multă bucurie.

Să nu uităm că pioșenia nu este o atitudine tristă, temporară, pe care
o adoptăm duminica. Adevărata pioșenie implică fericire, precum și
dragoste, respect, recunoștinţă și teamă divină. Este o virtute care
trebuie să facă parte din modul nostru de viaţă. De fapt, sfinţii din zilele
din urmă trebuie să fie cei mai pioși oameni de pe pământ.

Pioșenia și căminul
Unde începe deci pioșenia și cum o putem dezvolta?

Căminul este cheia pioșeniei, așa cum este pentru orice altă virtute
divină.

Permiteţi-mi să subliniez cât este de important să ne învăţăm copiii să
se roage. În timpul rugăciunilor personale și de familie, cei mici învaţă
să-și plece capetele, să-și încrucișeze braţele și să-și închidă ochii, în
timp ce ne adresăm Tatălui din Cer. Comportamentul învăţat acasă
determină comportamentul din timpul întrunirilor de la Biserică. Un
copil care învaţă acasă să se roage va înţelege în scurt timp că trebuie
să păstreze tăcerea și liniștea în timpul rugăciunilor din timpul slujbelor
de preaslăvire.

În mod similar, când serile de familie fac parte din viaţa familiei, copiii
știu că există momente speciale, nu numai la biserică, ci și acasă, în care
aflăm despre Tatăl nostru Ceresc și în care toată lumea trebuie să se
comporte cât poate de bine.

Muzica este o încântare pentru copii. Imnurile care se interpretează
frecvent la biserică pot deveni familiare și acasă. Copiii mici, în special,
ar avea de câștigat dacă părinţii i-ar ajuta să înveţe acasă imnuri simple.
În acest fel, copiii ar aștepta cu nerăbdare să cânte în cadrul adunărilor
de împărtășanie și al altor întruniri” (Spencer W. Kimball, We Should Be
a Reverent People [broșură, 1976], p. 2–3).
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• Ce modalităţi aţi găsit pentru a spori pioșenia în propriul cămin?

„Pioșenia la biserică
Părinţii trebuie, desigur, să participe la întrunirile de duminica îm-
preună cu copiii lor.

Tatăl și mama trebuie să acţioneze împreună pentru a se asigura că
pregătirea pentru întrunire este o experienţă plăcută pentru familie.
A aduna copiii și a-i îmbrăca în grabă și a alerga apoi la adunare repre-
zintă lucruri distructive pentru pioșenie.

Când familiile cad pe această pantă, întârzie frecvent la biserică, mem-
brii lor își spun adesea cuvinte neplăcute și își rănesc sentimentele, iar
copiii sunt deseori supăraţi și neliniștiţi în timpul slujbei. Cu mult mai
pioasă este familia care se pregătește din timp pentru adunări, care
sosește la capelă cu mult timp înainte de începerea adunării și care stă
împreună pentru a asculta preludiul muzical și a-și scoate din minte
lucrurile lumești.

Uneori, părinţii cu copiii mici întâmpină dificultăţi în a-i ajuta pe
aceștia să înţeleagă întrunirile și în a-i împiedica să le tulbure întrunirea.
Perseverenţa, fermitatea și pregătirea de acasă sunt ingrediente esenţiale
ale succesului. Dacă nu știu cum să-și stăpânească copiii la biserică,
tinerii părinţi ar putea căuta sfatul unui cuplu cu mai multă experienţă
din episcopie.

Deseori, înainte și după întruniri, membrii Bisericii se adună în capelă
pentru a se saluta. Lipsa neintenţionată de pioșenie se datorează faptu-
lui că noi suntem oameni prietenoși și faptului că sabatul este un mo-
ment potrivit pentru a face vizite, a te înfrăţi și a întâlni oameni noi.
Părinţii trebuie să fie un exemplu pentru familiile lor, făcând vizitele
respective pe holuri sau în alte zone din afara capelei, înainte sau după
întruniri. După o întrunire, părinţii pot contribui la transferul sentimen-
telor spirituale din timpul slujbei în propriile cămine, discutând cu
copiii, acasă, un gând, o interpretare muzicală sau alt aspect pozitiv al
întrunirii.

Efortul de a fi mai pioși
Am discutat despre importanţa pioșeniei și am examinat unele dintre
semnificaţiile ei. Am oferit, de asemenea, câteva sugestii referitoare la
promovarea pioșeniei acasă și la biserică. Comportamentul oamenilor se
va îmbunătăţi cu adevărat, însă, numai în situaţia în care conducătorii
locali și familiile lor își vor uni eforturile pentru a depăși problemele
locale legate de pioșenie. Avem în vedere un efort al tuturor membrilor
Bisericii pentru a fi mai pioși…

Adevărata pioșenie este o calitate vitală, dar una care dispare repede
din lume, pe măsură ce forţele răului își lărgesc influenţele. Nu putem
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înţelege pe deplin puterea binelui pe care îl putem genera, dacă mi-
lioanele de membri ai adevăratei Biserici a lui Hristos vor fi modele de
comportament pios. Nu ne putem imagina numărul mare de vieţi pe
care le-am putea influenţa. Și, ceea ce este mai important poate, nu
putem prevedea marele impact spiritual pe care l-am avea asupra pro-
priilor familii, dacă am deveni oamenii pioși care știm că ar trebui să
fim. Mă rog să putem munci să aducem mai multă pioșenie în vieţile
noastre” (Spencer W. Kimball, We Should Be a Reverent People [broșură,
1976], p. 3–4).
• Cum îi pot ajuta părinţii pe copii să se bucure de întrunirile Bisericii și

să fie mai pioși? După ce membrii clasei au răspuns, rugaţi pe cineva
să citească sugestiile următoare.

„Sugestii pentru părinţi referitoare la pioșenie
Părinţii își pot ajuta copiii să se bucure de întrunirile Bisericii:

1. participând la Școala de duminică și la întrunirile de împărtășanie
împreună cu copiii lor;

2. făcând ca pregătirile pentru întruniri să se desfășoare în mod plăcut și
fără grabă;

3. sosind la întrunire cu cinci-zece minute înainte de începutul acesteia;

4. stând împreună cu familia;

5. discutând o cuvântare, un mesaj, un imn sau alt aspect al întrunirii
după încheierea acesteia” (Spencer W. Kimball, We Should Be a
Reverent People [broșură, 1976], p. 4).

• Cum îi putem învăţa pe copiii mici să fie pioși? După ce membrii
clasei au răspuns, rugaţi pe cineva să citească sugestiile următoare.

„Părinţii cu copii mici trebuie să încerce—

1. să-i ajute pe copii să înţeleagă ce se întâmplă.

Copiilor li se poate crea o ocupaţie, de exemplu coloratul în liniște al
unei cărţi, dar este important să-i ajutăm să înţeleagă cât mai multe din
desfășurarea întrunirii. Un comentariu șoptit menit să clarifice o pro-
blemă a episcopiei sau mesajul vorbitorului îl poate ajuta pe copil să
devină interesat de ceea ce se întâmplă. De exemplu, tatăl poate șopti:
Acum vorbește tatăl lui Gordy. Vorbește despre pionieri’;

2. să atragă atenţia asupra cântecelor.

Interpretarea cântecelor ar putea fi pentru copii cea mai plăcută parte
a întrunirii. Încurajaţi interesul manifestat de copii faţă de cântece,
cântând și învăţându-i pe copii, acasă, imnuri simple. Dirijorul episco-
piei vă poate pune la dispoziţie o listă cu imnurile ce vor fi interpretate
în cadrul viitoarelor întruniri;
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3. să consolideze bunul comportament învăţat acasă, la orele Societăţii
Primare și ale Școlii de Duminică.

Ajutaţi-i pe copii să-și amintească să-și încrucișeze braţele și să-și plece
capetele în timpul rugăciunilor și să stea liniștiţi în timpul împărtășa-
niei. Copiii trebuie să înţeleagă că nu este politicos să se joace printre
rândurile de scaune sau să iasă și să intre în capelă în timpul întrunirii;

4. să fie un exemplu pentru copii.

Fiţi un exemplu bun, arătând interes faţă de adunare, comunicând
numai când este necesar, numai în șoaptă și încurajându-i pe copii să
facă la fel;

5. să verifice ca cei mici să fie pregătiţi pentru întrunire.

Vizitele la toaletă și băutul apei trebuie să aibă loc înainte de începerea
întrunirii” (Spencer W. Kimball, We Should Be a Reverent People [broșură,
1976], p. 4–5).

Concluzii
Când suntem pioși, ne arătăm dragostea și respectul faţă de Tatăl
nostru Ceresc și faţă de Fiul Său, Isus Hristos. Pe măsură ce ne formăm
o atitudine pioasă, ne putem bucura mai mult de viaţă și de învăţăturile
Evangheliei lui Isus Hristos.

Recomandări
Întocmiţi o listă cu lucrurile pe care le puteţi face pentru a deveni mai
pioși în viaţa proprie și pentru a-i ajuta pe alţii, în special persoanele din
propria familie, să devină mai pioși.

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. pregătiţi planșa sugerată în lecţie sau scrieţi scriptura pe tablă;

2. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte o parte a
lecţiei—pe care o doriţi.
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DRAGOSTEA
ȘI SLUJIREA

L e c ţ i a  3 3

Scopul acestei lecţii este să ne ajute să învăţăm cât este de important să
iubim și să slujim așa cum a făcut Hristos.

Introducere
• Prezentaţi ilustraţia 33-a, „Hristos este marele exemplu de dragoste”.
Isus Hristos îl iubește pe fiecare dintre noi. Capacitatea Sa de a iubi este
desăvârșită. Dragostea Sa este atât de desăvârșită, încât scripturile ne
spun că dragostea este El (vezi 1 Ioan 4:7–12). Hristos Își manifestă
dragostea prin actele de slujire pe care le face pentru omenire.

În calitate de deţinători ai preoţiei, avem responsabilitatea de a deveni
asemănători lui Hristos. Pentru aceasta, trebuie să învăţăm să iubim
așa cum iubește El și să slujim așa cum slujește El. Episcopul H. Burke
Peterson ne-a învăţat că „într-o lume și o societate în care Satana lan-
sează cele mai perfide atacuri care au fost lansate vreodată împotriva
copiilor oamenilor, noi nu dispunem de o armă mai puternică decât
dragostea pură, altruistă, asemănătoare celei a lui Hristos” (în Confe-
rence Report, aprilie 1977, p. 103, sau Ensign, mai 1977, p. 69).

Ni se poruncește să iubim
Într-o zi, în timp ce Hristos propovăduia, unul dintre cărturari L-a
întrebat: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?”. Isus a răspuns:
„Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul
tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta; iată porunca dintâi.

Iar a doua este următoarea: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta” (Marcu 12:28–31).
• De ce sunt aceste două porunci cele mai mari dintre toate poruncile?

(Dacă Îl iubim pe Dumnezeu, ne vom strădui să ne supunem tuturor
poruncilor pe care le-a dat El. Dacă ne iubim semenii, îi vom trata așa
cum ne învaţă Evanghelia).

Salvatorul a petrecut o mare parte din viaţă propovăduind despre dra-
goste. Evanghelia Sa este numită uneori „Evanghelia dragostei”. El ne-a
învăţat că noi suntem ucenicii Lui atunci când îi iubim pe alţii (vezi Ioan
13:35). A explicat că trebuie să ne iubim chiar și dușmanii (vezi Matei
5:43–44). Cu numai câteva ore înainte de a fi răstignit, Isus a spus: „Vă
dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, așa să
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33-a, Hristos este marele exemplu de dragoste. (Cina cea de taină, de Carl Bloch.
Cu permisiunea Muzeului Naţional de Istorie de la Frederiksborg in Hillerřd.)

31111.171-RO 16.11.2004, 16:30 Uhr245

Schwarz



246

vă iubiţi și voi unii pe alţii” (Ioan 13:34).
Subliniind importanţa poruncii de a iubi, președintele N. Eldon Tanner
a spus: „Singurul slogan de care avem nevoie pentru a fi fericiţi… este:
Iubiţi-vă unul pe altul—și cât de simple sunt aceste cuvinte” (în Confe-
rence Report, aprilie 1967, p. 103, sau Improvement Era, iunie 1967, p. 29).

Milostenia, dragostea pură a lui Hristos
• Rugaţi pe un membru al clasei să citească Moroni 7:45–47. Ce este

milostenia?
Elder Mark E. Peterson a explicat că milostenia, este „dragostea pură
a lui Hristos, care ne ajută să iubim atât pe Dumnezeu, cât și pe semenii
noștri” (în Conference Report, aprilie 1997, p. 111, sau Improvement Era,
mai 1977, p. 75). Următoarea întâmplare relatată de elder Marion D.
Hanks ne arată felul în care un tată a învăţat-o pe fiica sa să-și dezvolte
și să-și manifeste milostenia.
„Mă gândesc la o femeie deosebită, care se născuse cu un handicap
major… [Ea] vorbea despre un incident petrecut în copilăria sa. Colegii
de joacă îi strigaseră cuvinte jignitoare care… au durut-o și i-au adus
lacrimi în ochi. Când a ajuns acasă, tatăl a luat-o în braţele-i puternice și
a plâns împreună cu ea în timp ce-i explica faptul că… [această expe-
rienţă] putea să-i facă viaţa roditoare și fericită. Draga mea’, a spus el,
ce au spus copiii despre tine este adevărat, dar nu este drept și nici
frumos din partea lor. Ai o deformaţie a spatelui și alte probleme grave.
Dar nu este vina ta. Nu este nici vina părinţilor și nici vina Tatălui
Ceresc… Dacă vei încerca toată viaţa să fii mai dreaptă și mai bună cu
alţii decât unii dintre ei ar putea fi uneori cu tine, atunci vei fi fericită și
viaţa ta va fi plină și utilă’” (în Conference Report, octombrie 1976, p. 42,
sau Ensign, noiembrie 1976, p. 32).
• Ce ne sugerează această istorisire că putem face pentru a deveni

mai milostivi? Rugaţi pe un membru al clasei să citească 1 Corinteni
13:1–3. De ce este atât de important să fii milostiv?

Elder Theodore M. Burton a explicat că „milostenia este… o dragoste
atât de mare, încât dorim să dăm o parte din noi înșine altora… Este
ușor să spui Te iubesc’. Dar dragostea nu trebuie să fie doar declarată;
ea trebuie să fie dovedită prin fapte. Dacă nu este dovedită, dragostea
rămâne doar o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor care
asurzește urechile, dar nu înmoaie sufletul” („If I Have Not Love”,
Instructor, iunie 1970, p. 201).
• Invitaţi-i pe membrii clasei să se gândească la prilejurile pe care le au

de a arăta milostenie faţă de alţii.
Milostenia ne va ajuta să avem o viaţă fericită și utilă. Dacă nu ne
dezvoltăm această trăsătură, milostenia, atunci vom fi „ca deșeul pe
care lucrătorii din rafinărie îl aruncă (acesta nefiind de nici o valoare)
și care este călcat în picioare de oameni” (Alma 34:29).

Lecţia 33

31111.171-RO 16.11.2004, 16:30 Uhr246

Schwarz



247

Să slujim așa cum a slujit Hristos
Dragostea pentru Tatăl nostru Ceresc și pentru copiii Săi o arătăm prin
slujirea oferită semenilor noștri. Președintele Harold B. Lee a spus că,
într-o seară, a avut ceea „ce trebuie să fi fost o viziune”, în care i s-a spus:
„Dacă vrei să-L iubești pe Dumnezeu, trebuie să înveţi să iubești și să
slujești oamenii. În acest fel îţi arăţi dragostea pentru Dumnezeu” (Stand
Ye in Holy Places [1974], p. 189).
Slujirea în felul în care a îndeplinit-o Hristos este o slujire cu sinceritate și,
deseori, fără a primi vreo răsplată, pentru oricine are nevoie. Este posibil
ca aceasta să nu fi fost solicitată sau să fie neplăcută și să necesite mult
efort din partea noastră. S-ar putea să fie necesară într-un moment în care
ne este greu s-o oferim. Dar, indiferent de condiţii, slujirea este oferită
pentru simplul motiv că Îl iubim pe Tatăl nostru Ceresc și pe copiii Săi.
• De ce trebuie să slujim? Pe cine putem sluji?
Trebuie să-i slujim pe toţi oamenii așa cum putem și în funcţie de ceea ce
au ei nevoie. Dar elder Thomas S. Monson ne-a reamintit că unele persoa-
ne au mai disperată nevoie de ajutorul nostru decât altele: „Cei bolnavi,
cei obosiţi, cei înfometaţi, cei înfriguraţi, cei răniţi, cei singuri, cei vârstnici,
rătăcitorii…toţi strigă după ajutorul nostru” (în Conference Report, apri-
lie 1977, p. 108, sau Ensign, mai 1977, p. 73). Următoarea relatare ne arată
felul în care un tânăr băiat a învăţat cât este de importantă slujirea.
După adunarea de împărtășanie, episcopul l-a chemat pe Steve în biroul
său pentru a discuta cu el. „În sfârșit”, s-a gândit Steve, „voi fi noul
președinte al cvorumului învăţătorilor. Grozav, toată episcopia mă va
felicita. Mama va fi atât de mândră!”
„Steve, avem să-ţi dăm o însărcinare”, a spus episcopul. „Este o însărcinare
specială de bun vecin’. Ne îngrijorează Hasty McFarlan. Are nevoie de un
prieten. Nu este membru al Bisericii, dar dragostea lui Dumnezeu ajunge
la toţi oamenii și noi avem privilegiul de a arăta această dragoste”.
Steve era înmărmurit. În minte i-a venit întâmplarea petrecută cu două
săptămâni în urmă, când el și prietenii lui au râs de bătrân, cântând și
strigându-i glume născocite de ei pe seama lui. Nemulţumit și simţin-
du-se vinovat, l-a auzit pe episcop spunând: „Aș vrea să te duci și să-l
vizitezi de două-trei ori pe săptămână. Dacă această însărcinare este prea
grea pentru tine, nu te teme s-o spui”.
Steve a oftat și i-a spus episcopului că va îndeplini această însărcinare.
Episcopul i-a dat mai multe instrucţiuni referitoare la însărcinare. „Poţi să
tai niște lemne pentru foc și poţi să-i duci mâncare, pături—orice are nevoie
ca să nu se simtă singur. Fii prietenul lui. Tatăl tău știe despre această
însărcinare și mi-a spus că te va ajuta. Și Tatăl tău Ceresc te va ajuta”.

La cei 15 ani pe care îi avea, Steve ar fi preferat să facă alte lucruri—să
joace fotbal, să vâneze, să pescuiască sau să se joace cu prietenii. Dar, știa
că acceptase însărcinarea.

Lecţia 33
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Lecţia 33

Domnul Hasty ducea o viaţă de sihastru, într-o cabană mică de bârne,
în afara orașului. O dată pe an i se permitea să facă baie la hotel, acest
serviciu fiind plătit de șerif. Purta o bucată de pânză neagră pe un ochi
și avea o excrescenţă pe o parte a capului. Majoritatea copiilor și chiar
unii adulţi aveau obiceiul să facă glume răutăcioase la adresa lui.

Steve a ajuns la cabana lui Hasty înspăimântat. A bătut la ușă, dar nu
a primit răspuns. În cele din urmă, după ce l-a strigat pe bătrân de mai
multe ori, s-a hotărât să deschidă ușa. Era frig și întuneric în cabana
lui Hasty. L-a văzut pe Hasty stând pe o pătură murdară și mucegăită.

„Hasty, pot să vă ajut cu ceva?”, a spus Steve pe nerăsuflate. I-a spus
bătrânului cum îl chema și că îl trimisese episcopul Bisericii SZU.
Bătrânul nu a scos nici un cuvânt, se uita fix la podea. Steva a ieșit din
cabană și a început să taie lemne. La fiecare lovitură de topor, se întreba
ce căuta acolo. „Nu mai bombăni” i-a spus un glas interior. „Bătrânului
îi este frig și are nevoie de ajutor.”

Steve a făcut focul și a încercat să vorbească cu Hasty, care nu i-a dat
nici un răspuns. Și-a spus că Hasty nu voia să-i răspundă, așa că i-a spus
că va veni a doua zi cu o pătură curată și călduroasă. A revenit a doua zi
cu o pătură nouă, așa cum promisese. În următoarele patru săptămâni,
l-a vizitat pe Hasty la fiecare două zile. În cele din urmă, bătrânul a
început să-i vorbească. Într-o zi i-a spus: „Băiete, de ce vii? Sunt sigur că
un copil de vârsta ta poate găsi lucruri mai bune de făcut decât să vizite-
ze un vierme bătrân și bolnav ca mine”. Apoi, a zâmbit.

De Ziua Recunoștinţei, Steve l-a invitat la masă. Nu a venit, dar familia
lui Steve i-a dus o parte din toate câte pregătiseră pentru această
ocazie. Ochii lui Hasty s-au umplut de lacrimi, în timp ce încerca să le
mulţumească.

Cu timpul, Steve a aflat că Hasty fusese păstor în viaţa lui. A aflat că
soţia și copiii lui muriseră de o boală teribilă și că o altă boală îl lăsase
pe Hasty fără un ochi. Nu se știa cum, dar bătrânul sihastru nu i se mai
părea urât și Steve se grăbea să ajungă acolo, după școală, pentru a-l
ajuta și a-i asculta poveștile.

De Crăciun, familia lui Steve l-a invitat din nou pe Hasty la masă. De
data aceasta, a venit—era curat, îmbrăcat în costum și arăta foarte bine.
După cină, bătrânul și-a exprimat recunoștinţa pentru ceea ce făceau
Steve și familia lui. Le-a spus că viaţa lui fusese groaznică, dar dra-
gostea cu care l-au înconjurat ei a făcut din el o cu totul altă persoană.
Steve l-a privit pe Hasty și a văzut cât era de fericit; a simţit cum un
sentiment cald începe să-i cuprindă inima (vezi Terry Dale, „Hasty”,
New Era, noiembrie 1974, p. 48–49).

• În ce fel a fost binecuvântat tânărul băiat de slujirea pe care a oferit-o?
În ce fel v-a binecuvântat Domnul, pe dumneavoastră și pe familia
dumneavoastră, când i-aţi slujit pe alţii?
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Când am fost botezaţi, am promis Domnului „să [purtăm] greutăţile
unul altuia… să [jeliim] împreună cu cei care jelesc… să-i [mângâiem]
pe aceia care au nevoie să fie mângâiaţi” (Mosia 18:8–9). Noi avem
responsabilitatea de a-i căuta pe cei care au nevoie de ajutor. Apoi,
avem responsabilitatea de a-i ajuta, cu dragoste și bunătate, fără a fi
îndemnaţi și fără a ni se cere să facem aceasta (vezi D&L 58:26–29).

Concluzii
Episcopul H. Burke Peterson ne-a amintit că: „Învăţătorul a dat porunca
tuturor—nu câtorva dintr-o ţară și altor câţiva din alta, nu numai unei
familii ici și colo, ci tuturor copiilor Lui, de pretutindeni. Exprimaţi-vă
dragostea acum! Dovediţi-o acum” (în Conference Report, aprilie 1977,
p. 103, sau Ensign, mai 1977, p. 69).
Președintele David O. McKay ne-a învăţat: „Avem responsabilităţi mai
mari ca oricând să facem ca din casele noastre să radieze spre semenii
noștri armonia, dragostea, îndatoririle obștești, loialitatea. Fie ca semenii
noștri să vadă și să audă…

Dumnezeu ne ajută pe noi, ca membri ai preoţiei, ca membri ai Bisericii
să radiem… Dragoste… Milostenie…și Slujire!” (David O. McKay,
„Radiation of the Individual”, Instructor, octombrie 1964, p. 374).

Recomandări
Rugaţi-vă cu umilinţă și cu sinceritate pentru a avea capacitatea de a
iubi așa cum iubește Hristos.
Arătaţi dragostea ce o purtaţi familiei, făcând un lucru bun pentru
fiecare membru al familiei.
Arătaţi dragostea ce o purtaţi cuiva care are nevoie de ajutor, făcând
ceva pentru persoana respectivă.
Ajutaţi cvorumul preoţiei din care faceţi parte să planifice o activitate de
slujire.

Scripturi suplimentare
• Matei 25:31–46 (slujindu-ne semenii, Îl slujim pe Dumnezeu)
• 1 Corinteni 13 (milostenia este cel mai măreţ atribut al dumnezeirii)
• Moroni 7:45–48 (milostenia este dragostea pură a lui Hristos și un dar

de la Dumnezeu)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:
1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolele 28, „Slujirea”, și 30, „Miloste-

nia”;
2. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,

scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.
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CURĂŢENIA MORALĂ
L e c ţ i a  3 4

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem importanţa curăţeniei
morale.

Introducere
În lumea de astăzi, există multe și diverse standarde de moralitate.
Aceste standarde se schimbă deseori în funcţie de moment și de
condiţii. Spre deosebire de acestea, standardele lui Dumnezeu pentru
curăţenia morală nu se schimbă niciodată, pentru că El este același ieri,
ca și astăzi și întotdeauna.
Scripturile ne spun că „nici un lucru necurat nu poate locui cu Dumne-
zeu” (1 Nefi 10:21). Apostolul Pavel a scris:
„Nu știţi voi că sunteţi templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumne-
zeu locuiește în voi?
Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici
Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt: și așa sunteţi voi”
(1 Corinteni 3:16–17). Trupurile noastre sunt sacre. Domnul ne-a dat
trupuri cu un scop divin și se așteaptă ca noi să le păstrăm curate și
demne pentru a primi Spiritul Său.

Puterea de a crea viaţă este sacră
Este important ca noi, deţinătorii preoţiei să ne păstrăm curaţi moral,
pentru că binecuvântările care sunt importante pentru noi depind de
curăţenia noastră morală. Una dintre multele puteri ale lui Dumnezeu
este puterea de a da viaţă. El ne-a dat și nouă această putere de a crea
viaţă, permiţându-ne să aducem copii pe această lume. Pentru că
aceasta este o putere divină, El a poruncit tuturor copiilor Săi să o
folosească în mod corect și numai în cadrul căsătoriei. Ne-a spus, de
asemenea, că dorinţa din spatele acestei mari puteri trebuie să fie
controlată și folosită în limitele stabilite de El. Elder Boyd K. Packer
ne-a învăţat: „O mare parte a fericirii pe care o putem avea în această
viaţă depinde de modul în care folosim această putere sacră a creaţiei”
(vezi „Why Stay Morally Clean”, New Era, iulie 1972, p. 4–6).
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Elder Richard G. Scott ne-a învăţat:

„În durabilul legământ al căsătoriei, Domnul permite soţului și soţiei
să exprime puterile sacre ale procreaţiei în toată tandreţea și frumuseţea
lor, în limitele stabilite de El. Unul dintre scopurile acestei experienţe
intime, sacre este de a se crea trupurile fizice pentru spiritele pe care
Tatăl din Cer le trimite spre a trăi experienţa vieţii muritoare. Un alt
motiv al acestor sentimente puternice și frumoase de dragoste este acela
de a lega soţul și soţia prin loialitate, fidelitate, respect reciproc și unita-
te de scop.

Totuși, aceste acte intime sunt interzise de Domnul în afara durabilei
legături a căsătoriei, pentru că ele subminează scopul Său. În legămân-
tul sacru al căsătoriei, astfel de relaţii corespund planului Său. Trăite în
alte condiţii, ele sunt împotriva voinţei Lui” (în Conference Report,
octombrie 1994, p. 50, sau Ensign, noiembrie 1994, p. 38).

Moroni ne spune că virtutea era „ceea ce era mai drag și mai preţios
deasupra tuturor lucrurilor” (Moroni 9:9). Trebuie să ne păstrăm curaţi
moral, pentru a ne întemeia propria familie în neprihănire și pentru a
trăi în pace și în armonie.

Legea lui Dumnezeu privind curăţenia morală
Dumnezeu nu a schimbat niciodată legile și poruncile Sale referitoare
la păcatul sexual, deși omul a încercat să le schimbe pentru a justifica
propriile plăceri. Legea castităţii înseamnă că un bărbat nu trebuie
să aibă relaţii fizice intime cu altcineva în afara soţiei sale. Domnul
poruncește: „Să nu preacurvești” (Exodul 20:14). Legea castităţii nu
se referă doar la comiterea adulterului. Ea se referă și la folosirea
necorespunzătoare a puterii divine de procreaţie. Printre modurile
greșite în care omul folosește această putere sacră se numără adulterul
(care include viaţa dusă împreună de un bărbat și o femeie fără a fi
căsătoriţi), homosexualitatea, avortul și masturbaţia.

Castitatea include, de asemenea, curăţenia în gândire și modestia în
îmbrăcăminte. Scripturile ne spun că acţiunile noastre sunt rezultatul
modului nostru de gândire (vezi Proverbe 23:7). Trebuie să ne păstrăm
gândurile virtuoase și să fim modești în îmbrăcăminte, vorbire și faptă.

• Rugaţi-l pe membrul clasei desemnat anterior să spună următoarea
povestire relatată de președintele Kimball.

„Păcatul, la fel ca și o călătorie, începe cu un prim pas; înţelepciunea și
experienţa ne spun că este mai ușor să reziști primei ispite decât celor
următoare, când păcatul începe să capete formă. Acest lucru este arătat
și de povestea ciocârliei. Stând pe ramurile de sus ale unui pom,
în deplină siguranţă, ea a văzut un călător mergând prin pădure cu o
misterioasă cutiuţa neagră. Ciocârlia a coborât în zbor și s-a așezat pe
umărul călătorului. Ce ai în această cutiuţa neagră?’, a întrebat ea.

Lecţia 34
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Viermi’, a răspuns călătorul.

Sunt de vânzare?’

Da, și sunt și foarte ieftini. Preţul este de o pană pentru un vierme.’

Ciocârlia s-a gândit o clipă. Cred că am vreun milion de pene. N-o să
simt lipsa uneia dintre ele. Este un prilej de a face rost de o masă bună
fără nici un pic de efort.’ Așa că i-a spus omului că va cumpăra un
vierme. A căutat cu grijă sub aripă, ca să găsească o pană mai firavă. S-a
strâmbat puţin de durere când a trebuit s-o tragă, dar mărimea și calita-
tea viermelui au făcut-o să uite repede durerea. După ce a ajuns din nou
sus, în copac, a început să cânte la fel de frumos ca și înainte.

A doua zi, l-a văzut din nou pe om și a schimbat din nou o pană pe un
vierme. Ce mod minunat, fără efort, de a face rost de o masă!

În fiecare zi, după aceea, ciocârlia a renunţat la câte o pană și fiecare
pierdere părea să doară tot mai puţin. La început avea multe pene dar,
pe măsură ce zilele treceau, constata că îi era din ce în ce mai greu să
zboare. În cele din urmă, după pierderea uneia dintre penele principale,
nu a mai putut ajunge până în vârful copacului și nici vorbă să mai
zboare spre cer. De fapt, nu putea decât să fâlfâie din aripi câţiva metri
în aer, fiind obligată să-și caute mâncarea alături de gălăgioasele și
certăreţele vrăbii.

Omul cu viermii nu a mai venit, pentru că pasărea nu mai avea pene cu
care să-și plătească masa. Ciocârlia nu mai cânta, pentru că îi era rușine
de starea sa decăzută.

Așa ajung să pună stăpânire pe noi obiceiurile nedemne—întâi cu dure-
re, apoi mai ușor, până când, în cele din urmă, ne trezim lipsiţi de tot
ce ne face să cântăm și să ne ridicăm în zbor. Așa se pierde libertatea.
Așa devenim prinși în plasa păcatului” (The Miracle of Forgiveness [1969],
p. 214–215).

Controlul asupra gândurilor, îmbrăcămintea modestă și supunerea faţă
de poruncile Tatălui nostru Ceresc sunt modalităţi în care ne putem
păstra puri și ne putem forma obiceiuri demne.

Când fiul lui Alma a comis adulter, Alma i-a spus: „Nu știi tu, fiul meu,
că aceste lucruri sunt abominabile în ochii Domnului; da, mai odioase
decât orice alt păcat, în afară de vărsarea de sânge nevinovat sau de
tăgăduirea Duhului Sfânt?” (Alma 39:5).

Trebuie să cunoaștem și să înţelegem foarte bine cât este de grav să fii
imoral. Nu numai că trebuie să ducem vieţi imorale, dar trebuie și să
propovăduim puritatea morală și să încurajăm pe alţii să fie curaţi
moral, în special pe copiii noștri.

• Cum ne putem învăţa copiii să fie curaţi moral?

Lecţia 34
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Puterea preoţiei și curăţenia morală
Nimeni nu poate încălca legile castităţii și să se aștepte apoi să-și
găsească pacea, dacă nu se pocăiește de păcat. Cartea lui Mormon
ne spune că Duhul Sfânt nu va sălășlui în tabernacole nesfinţite (vezi
Helaman 4:24). Și, dacă pierdem puterea Duhului Sfânt, ne este imposi-
bil să folosim autoritatea preoţiei ce ne-a fost încredinţată. Domnul a
spus: „Și fie ca toate lucrurile să fie făcute în curăţenie înaintea Mea”
(D&L 42:41). Când suntem curaţi moral, Duhul Sfânt poate lucra în noi,
ajutându-ne să ne exercităm așa cum trebuie puterea preoţiei. În acest
fel, preoţia ne asigură protecţia împotriva păcatului. Dacă o folosim în
neprihănire, nu numai că vom sluji eficient altora, ci vom găsi și puterea
de a rezista ispitei. Elder A. Theodore Tuttle a dat un exemplu referitor
la modul în care lipsa neprihănirii ne împiedică să folosim autoritatea
preoţiei:

„Un tânăr lipsit de înţelepciune a fost intervievat înainte de a pleca în
misiune”, a scris elder Tuttle, „și, deși i s-au pus unele întrebări directe,
el a răspuns cu minciuni… Apoi, a plecat și a încercat să propovă-
duiască Evanghelia. Acesta, desigur, a fost testul final, la care a eșuat.
Misionarul a constatat că nu poate face muncă misionară fără Spiritul
Domnului… Așa încât, acest misionar a trebuit să se pocăiască și…
să facă lucrurile așa cum trebuia, împreună cu cei care îl intervievaseră,
înainte ca Spiritul Domnului să fie cu el” („Men with a Message”,
cuvântare rostită la cursul de Seminar și Institut din cadrul Universităţii
Brigham Young, 1958, p. 2).

Președintele Spencer W. Kimball a dat câteva sfaturi care ar fi putut fi
utile misionarului din relatarea de mai sus. El ne-a învăţat că „orice
întâlnire sau găsirea unei perechi în contactele sociale trebuie să
fie amânate până la vârsta de cel puţin 16 ani sau mai mult și, chiar și
atunci, alegerile trebuie făcute cu multă judecată și seriozitate. Tinerii
ar trebui să-și limiteze legăturile apropiate timp de câţiva ani, pentru
că băieţii vor pleca în misiune când împlinesc 19 ani” („The Marriage
Decision”, Ensign, februarie 1975, p. 4).

Președintele Kimball a explicat, de asemenea, că „printre cele mai des
întâlnite păcate sexuale pe care le comit tinerii sunt săruturile pasionale
și atingerea părţilor intime ale trupurilor. Nu numai că aceste relaţii
nepotrivite duc deseori la adulter… și avort—toate păcate urâte—ci
sunt prin ele însele rele, vătămătoare și, deseori, tinerilor le este greu să
distingă unde se sfârșește unul și începe altul” (The Miracle of Forgiveness
[1969], p. 65).

• În ce fel l-ar fi ajutat sfatul președintelui Kimball pe tânărul misionar?

Dacă ne păstrăm caști și virtuoși, dăm Domnului posibilitatea să ne
binecuvânteze cu putere spirituală. Uneori, facem totuși greșeli. Dacă se
întâmplă acest lucru, trebuie să le discutăm cu președintele nostru de
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ramură, cu episcopul sau cu președintele de misiune. El ne va sfătui și
ne va ajuta să ne pocăim.

Domnul este tot atât de doritor să ne ierte când ne mărturisim păcatele
pe cât este de doritor să ne ajute să rămânem curaţi din punct de vedere
moral. El ne cunoaște slăbiciunile și ne va da o cale ca să rezistăm ispitei
(vezi 1 Corinteni 10:13). Pentru a ne da un ajutor suplimentar, El i-a
trimis pe profeţi să ne îndrume și să ne înveţe cum să trăim potrivit
regulilor de conduită pe care El le-a stabilit pentru noi.

Dacă facem tot ce este necesar pentru a deveni curaţi moral în faţa
Domnului, noi vom fi în stare să „stăm încrezători—fără a ne teme, fără
a ne fi rușine și fără a ne fi jenă—în prezenţa lui Dumnezeu. Aceasta
este promisiunea de care beneficiază fiecare bărbat virtuos și fiecare
femeie virtuoasă” (Gordon B. Hinckley, în Conference Report, octom-
brie 1970, p. 66, sau Improvement Era, decembrie 1970, p. 73).

• Cum influenţează exemplul nostru de curăţenie morală atitudinea
copiilor? Ce putem face pentru a da exemplul potrivit?

Ca deţinători ai preoţiei, nu ne putem îndeplini îndatoririle spirituale
dacă nu suntem curaţi moral. Cea mai bună modalitate de a realiza acest
lucru este să ne păstrăm trupurile și minţile pure și să ne amintim cât
este de sacră puterea procreaţiei. Dacă suntem un exemplu de supunere
faţă de legile morale, copiii noștri vor învăţa cât este de importantă
curăţenia morală și se vor strădui să rămână ei înșiși curaţi moral.

Concluzii
Domnul ne-a dat porunci pentru a ne face fericiţi. Ori de câte ori ne
supunem unei legi a lui Dumnezeu, primim o binecuvântare; dar ori
de câte ori încălcăm o lege, suportăm consecinţa faptei noastre. Vieţile
trăite în curăţenie morală ne pot aduce multe beneficii. O viaţă dusă în
curăţenie morală întărește căminele și face căsătoriile fericite. Ne ţine
departe de sentimentele de nefericire și de remușcări. Ne păstrează
demni pentru a-L sluji pe Domnul. Ne permite să mergem la templu.
Face posibil ca noi, deţinătorii preoţiei, să ne folosim eficient preoţia
spre beneficiul altora. Și, ce este mai important, ne ajută să fim demni
să trăim în prezenţa Tatălui Ceresc în toată veșnicia.

Recomandări
Luaţi măsurile necesare pentru a fi curaţi moral.

Discutaţi cu familia despre importanţa curăţeniei morale și despre
modalităţile de a ne păstra curaţi moral.

Scripturi suplimentare
• Matei 5:27–28 (nu trebuie să comitem adulter în inima noastră)

• 1 Timotei 2:9–10 (importanţa modestiei)

Lecţia 34
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• 2 Nefi 9:36, 39 (răsplata curăţeniei morale; pedeapsa pentru imora-
litate)

• Iacov 2:27–28 (castitatea este o desfătare pentru Domnul)

• Doctrină și legăminte 42:22–24, 80–81 (pedepsele pentru imoralitate)

• Doctrină și legăminte 88:86 (curăţenia morală garantează libertatea
personală)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolul 39, „Legea castităţii”;

2. desemnaţi pe un membru al clasei care să citească sau să prezinte
povestirea spusă de președintele Kimball despre ciocârlie;

3. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

Lecţia 34
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FAMILIA ETERNĂ
L e c ţ i a  3 5

Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta să înţelegem responsabilitatea pe
care o avem de a întemeia familii eterne.

Introducere
Căsătoria eternă reprezintă o doctrină de bază a Bisericii lui Isus Hristos
și o parte foarte importantă a planului Domnului referitor la noi. Fără
aceasta, noi nu putem fi exaltaţi în împărăţia celestială pentru eternitate.
Președintele Joseph Fielding Smith a scris: „Căsătoria, așa cum este
înţeleasă de sfinţii din zilele din urmă, este un legământ [nepieritor]…
Reprezintă temelia exaltării eterne, pentru că, fără aceasta, nu poate exista
progres etern în împărăţia lui Dumnezeu” (Doctrines of Salvation, comp.
Bruce R. McConkie, 3 vol. [1954–1056], 2:58).
Președintele Spencer W. Kimball a spus: „Tatăl nostru Ceresc are un
plan pentru creșterea omului de la copilărie până la dumnezeire…
Scopul Său este ca toţi oamenii să trăiască demni pentru [a fi căsătoriţi]
pentru viaţa muritoare și eternitate” („The Lord’s Plan for Men and
Women”, Ensign, octombrie 1975, p. 2, 4). Căsătoria în templu este
începutul realizării unităţii care este familia eternă. Dacă un cuplu
căsătorit în templu are copii și ţine poruncile, acesta creează o familie
eternă care le va aduce bucurie și fericire veșnice.

Să ne pregătim să devenim o familie eternă
• Prezentaţi ilustraţia 35-a, „Familiile eterne încep să se formeze în

templu”.
Pentru sfinţii din zilele din urmă, un templu este unul dintre cele mai
importante locuri de pe pământ. În templu, se îndeplinesc rânduielile
care fac posibil ca familiile să fie împreună pentru totdeauna, în
prezenţa lui Dumnezeu. În calitate de capi ai familiilor noastre și
deţinători ai preoţiei, avem responsabilitatea de a ne conduce familiile
spre exaltare. Aceasta înseamnă că avem responsabilitatea de a ne
pregăti familiile să meargă la templu. O astfel de pregătire începe cu noi
înșine, cu străduinţa noastră de a cinsti preoţia și de a duce vieţi curate.
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35-a, Familiile eterne încep să se formeze în templu.
(Templul Preston, Anglia)
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Lecţia 35

Când bărbaţii și femeile se căsătoresc în templu, ei se căsătoresc pentru
această viaţă și sunt pecetluiţi împreună pentru veșnicie. Ulterior, copiii
pe care îi au sunt „născuţi în legământ”, adică sunt în mod automat
pecetluiţi cu părinţii. Când un cuplu merge la templu după ce a fost deja
căsătorit legal, soţul și soţia sunt pecetluiţi împreună și apoi copiii sunt
pecetluiţi cu părinţii. După pecetluirea cuplului, copiii care se nasc în
acest cuplu sunt în mod automat pecetluiţi cu părinţii, ca parte a fami-
liei lor eterne.

Fie că ne pregătim să ne căsătorim în templu, fie că ne pregătim îm-
preună cu familia pentru a fi pecetluiţi în templu, trebuie să ne pregătim
în aceleași moduri. Primul pas pe care trebuie să-l facem este să ne
fixăm ca obiectiv vizita la templu. Trebuie să discutăm cu soţia și copiii
lucrurile pe care trebuie să le facem pentru a ne pregăti pentru aceasta
și să stabilim de comun acord o dată. Trebuie să scriem undeva această
dată, să ne rugăm să primim ajutorul Domnului pentru a respecta
acea dată și, apoi, să facem tot ce putem pentru a ne pregăti. Pentru
că templul este un loc atât de sacru, trebuie să ne pregătim și spiritual
pentru a intra în el. În templu, facem legăminte de o deosebită impor-
tanţă spirituală, pentru că promitem Domnului că vom ţine toate po-
runcile Sale și ne vom supune Lui în tot ce facem. Ca urmare, este
necesar ca noi să trăim drept și să căutăm să avem Spiritul cu noi, dacă
dorim să fim pregătiţi pentru a face aceste legăminte.

• Ce putem face pentru a ne pregăti spiritual să intrăm în templu?
(Scrieţi răspunsurile pe tablă. Printre răspunsuri se numără și cele de
mai jos.)

Rugaţi-vă des și sincer.

Citiţi scripturile regulat.

Fiţi curaţi și puri moral.

Fiţi umili și pocăiţi-vă.

Ţineţi cu credinţă serile de familie și rugăciunile în familie.

Dacă vom face, cu sinceritate, tot ce putem pentru a fi pregătiţi spiritual,
vom primi ajutorul Duhului Sfânt.

• Împărtășiţi următoarea povestire membrilor clasei.

O femeie povestea despre felul în care familia ei și-a clădit fericirea,
pregătindu-se să fie pecetluită în templu:

„Chiar și când eram copil, puteam simţi furia, durerea, amărăciunea,
când părinţii mei se certau. Uneori, plângeam singură până adormeam,
pentru că știam că lucrurile nu erau așa cum ar fi trebuit să fie.

Puteam să văd că situaţia era cu totul alta în căminele prietenelor mele,
în care familiile erau unite în Evanghelie… [Mulţumită episcopului și
învăţătorilor de acasă, lucrurile au început să se schimbe.] Evanghelia
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Lecţia 35

a început să devină încet o parte a vieţii noastre… Neînţelegerile au
devenit tot mai puţine—tot mai rare… Membrii familiei mele au înţeles
că aveau responsabilitatea să trăiască așa cum fuseserăm învăţaţi, mai
ales acum când aveam un obiectiv pentru care trebuia să ne pregătim
[templul]. Dacă se rosteau cuvinte aspre, noi răspundeam cu cuvinte
de dragoste, în mod calm și cu sinceritate… Am simţit fericirea pe care
ne-o aducea faptul că ne ajutam unul pe altul. Mama și tata nu trebuia
să ne roage de două sau de trei ori să facem un lucru; îndeplineam în
liniște, repede și prompt însărcinările primite. Dragostea și dorinţa de
a ajuta au copleșit fosta amărăciune, mândria și cearta permanentă
dintre noi.

Ce a determinat această schimbare? Multe lucruri. Poate a fost realitatea
împlinirii mult așteptatelor visuri. Pe măsură ce rugăciunile în familie
și serile de familie deveneau parte a vieţii noastre, am ajuns să ne
cunoaștem și să ne iubim unul pe altul. Felul în care trăiam a făcut ca
mărturiile noastre să crească—mărturiile din timpul rugăciunii în fami-
lie, citirea scripturilor, serile de familie, participarea la adunările Biseri-
cii și-au adus contribuţia. Am avut o mărturie reală despre principiul
pocăinţei. Am știut, de asemenea, că Dumnezeu trăia. După o perioadă
de timp, cu această mărturie și cu certitudinea că eram demni, am fost
pregătiţi să mergem la templul Domnului pentru a fi pecetluiţi ca fami-
lie pentru viaţa muritoare și eternitate…

În timp ce stăteam la poarta templului, emoţiile mă copleșeau. A fost un
moment de ezitare—și apoi am intrat… Am fost conduși în camera de
pecetluire. Mama și tata erau acolo, cu feţele strălucitoare, îmbrăcaţi în
hainele pentru templu. Am îngenuncheat în jurul altarului ţinându-ne
de mâini. Un însoţitor o ţinea în braţe pe cea mică, așa încât și ea era în
cercul format de familie.
Apoi, au fost rostite cuvintele care ne uneau ca familie pentru viaţa
muritoare și întreaga eternitate.
Știu că părinţii mei mă iubesc pentru că ei m-au pecetluit cu ei pentru
viaţa muritoare și întreaga eternitate” (Brenda Bloxham, „My Parents
Took Us to the Temple”, Ensign, august 1974, p. 61–62).
În unele familii, și pregătirea financiară are un rol important în
pregătirea pentru a merge la templu. Această vizită ar putea însemna
ani de planificare, de economii și de muncă făcută împreună. Multe
familii sacrifică tot ce au pentru a merge la templu. Nu trebuie să uităm
că nici o sumă de bani nu este mai importantă decât familia noastră
eternă.
Pentru a face faţă cheltuielilor pe care le implică vizita la templu, trebuie
să aflăm cât va costa călătoria până la templu și înapoi. Trebuie să
estimăm și alte cheltuieli, cum ar fi hrana și cazarea. După ce aflăm
aceste sume, trebuie să stabilim cât putem economisi în fiecare lună.
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Dacă facem acest lucru, vom putea merge, în cele din urmă, la templu.
(Vezi mărturia fratelui Vaha’i Tonga din lecţia 21.) Indiferent ce trebuie
să facem pentru a ne pregăti noi și familiile noastre pentru a merge la
templu, trebuie să începem să facem acum. Răsplata depășește cu mult
timpul și cheltuiala pe care o implică.

• Rugaţi-l pe membrul clasei, desemnat din vreme, care a fost la templu
cu familia, să vorbească despre pregătirea și experienţa sa.

Tinerii care nu sunt căsătoriţi încă au fost deseori sfătuiţi de profeţi să se
pregătească pentru căsătoria în templu. Președintele Kimball a spus:

„Chiar dacă mulţi tineri nu au acum temple în comunităţile lor, există în
general temple aflate la o distanţă rezonabilă…

Sperăm sincer că, după ce aţi hotărât să vă căsătoriţi, veţi… merge la
unul dintre aceste temple mai apropiate pentru a fi pecetluiţi pentru
toată eternitatea, așa încât copiii dumneavoastră să fie permanent ai
dumneavoastră și dumneavoastră să fiţi permanent părinţii lor, iar
căsătoria să fie eternă” („The Marriage Decision”, Ensign, februarie 1975,
p. 4).

Clădirea familiei eterne
• Prezentaţi ilustraţia 35-b, „Familiile pecetluite împreună în templu au

promisiunea că, dacă rămân credincioase, vor fi împreună pentru
eternitate”.

Căsătoria în templu reprezintă numai începutul familiei eterne. Pentru a
clădi o relaţie de familie care să dureze veșnic, trebuie să fim credincioși
promisiunilor pe care le facem în templu. De asemenea, trebuie să ne
purtăm unii faţă de alţi cu bunătate și dragoste. Trebuie să ne străduim
să facem din căminele noastre o bucăţică de cer pe pământ.

Ca taţi, putem face multe pentru a clădi familii eterne. Trebuie să ne
cinstim preoţia și să arătăm o dragoste asemănătoare celei a lui Hristos.
Dacă facem acest lucru, vom fi întăriţi de preoţie și vom primi îndem-
nuri interioare de la Duhul Sfânt, care ne vor ajuta să clădim unitatea de
bază, familia eternă. Câteva dintre lucrurile pe care le putem face pentru
a clădi familii eterne sunt:

să ne chemăm familiile să se reunească zilnic pentru rugăciunea în
familie;
să rugăm pe cineva să binecuvânteze hrana, înainte de a mânca;
să ne ducem familiile la biserică;
să plătim zeciuiala și donaţiile;
să fim cinstiţi în tot ce facem;
să îngenunchem deseori în rugăciune, să-L rugăm pe Domnul să ne
ajute să propovăduim soţiei și copiilor noștri și să le arătăm dragostea
ce le-o purtăm;

Lecţia 35

31111.171-RO 16.11.2004, 16:30 Uhr260

Schwarz



261

35-b, Familiile pecetluite împreună în templu au promisiunea că, dacă rămân
credincioase, vor fi împreună pentru eternitate.
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să folosim orice prilej de a propovădui Evanghelia familiei noastre, în
special în serile de familie.

Dacă ne binecuvântăm familiile în aceste moduri, ne vom bucura de
fericirea de a face parte dintr-o familie care este eternă.

Deţinătorii preoţiei necăsătoriţi își pot ajuta familiile să fie fericite și să
ducă o viaţă de familie eternă. Când înţelegem planul pe care Îl are
Domnul referitor la familiile noastre, putem vedea că membrii familiei
noastre sunt cei mai importanţi oameni din viaţa noastră. Trebuie să-i
tratăm cu dragoste și bunătate și să facem tot ce putem pentru a-i încu-
raja și a-i întări.

• Dacă în clasă există deţinători ai preoţiei necăsătoriţi, discutaţi mo-
duri în care aceștia se pot pregăti pentru căsătoria în templu. Rugaţi-i
să explice de ce este importantă căsătoria eternă pentru ei. Discutaţi
despre lucrurile pe care le pot întreprinde pentru a-și face chiar acum
familia fericită.

Concluzii
• Împărtășiţi membrilor clasei următoarea povestire:

Un tânăr din Mexic a spus următoarea povestire despre mătușa sa și
unchiul său. În această relatare este descrisă bucuria pe care o aduce
viaţa de familie bazată pe căsătoria în templu.

„Unchiul meu, David, și mătușa mea, Guadalupe… se certau mereu.
Căminul lor era un dezastru, iar copiii lor sufereau, fiind în fiecare zi
martorii acestor certuri. În cele din urmă, mătușa Guadalupe și copiii
au plecat să stea la părinţii mătușii.

În timpul acestei separări, unchiul David i-a întâlnit pe misionari și a
fost botezat câteva zile mai târziu. Noul mod de a înţelege Evanghelia
l-a făcut să-și dea seama că familia era o unitate eternă. El i-a trimis pe
misionari la soţia și copiii săi, dar ei au refuzat să-i asculte. [În cele din
urmă], însă, au acceptat Evanghelia, s-au alăturat Bisericii și au început,
încă o dată, viaţa împreună. Totuși, certurile și neînţelegerile au conti-
nuat ca înainte.

Ei au discutat despre importanţa căsătoriei în templu, dar problemele
financiare și neînţelegerile permanente i-au împiedicat să-și îndepli-
nească scopul. [Dar, după multe sacrificii și ajutor din partea altora au
reușit, în cele din urmă, să meargă la templu.] Mătușa și unchiul meu
au fost pecetluiţi împreună cu o parte dintre copiii lor și au revenit în
Mexic cu numai 15 pesos… iar unchiul era șomer.

Faptul că se căsătoriseră în templu nu ștersese aceste probleme, dar
dăduse mătușei și unchiului meu tăria să meargă mai departe și să se
simtă fericiţi, chiar și fără bani.

Lecţia 35
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Încetul cu încetul, ei au reușit să câștige cât să-și asigure hrana, iar
unchiul și-a găsit un loc de muncă.

Puteam să văd marea schimbare pe feţele lor și în vieţile lor. Ei erau mai
fericiţi ca niciodată, dar cea mai mare surpriză a mea a fost că nu am
mai auzit certuri. În locul lor am auzit cuvinte de dragoste…

De curând, unchiul mi-a spus: Jorge, după 24 de ani de căsnicie și atâta
suferinţă, ne-am aflat fericirea. Este ca și cum am fi tineri curaţi, care
tocmai s-au căsătorit și care acum se bucură de luna de miere eternă’”
(Jorge Carlos Tejeda Peraza, „Eternal Honeymoon”, Ensign, august 1974,
p. 62–63).

Familia eternă ne poate aduce o mare bucurie. Încercările și greutăţile
devin mai ușoare când le împărţim cu membrii familiei noastre. Viaţa
devine mai bogată și mai plăcută datorită dragostei pe care o împărtă-
șim. Și pacea și alinarea pe care le simţim sunt mai mari datorită certitu-
dinii pe care o avem că vom putea fi împreună pentru totdeauna.

Recomandări
Dacă nu aţi fost căsătorit în templu, întocmiţi un plan și începeţi să
vă pregătiţi pentru a fi pecetluit în templu cu familia. Dacă este posibil,
obţineţi o ilustrată reprezentând templul și puneţi-o în casa dumnea-
voastră, undeva unde să poată fi văzută ușor. Sub ilustrata cu templul,
scrieţi data pe care dumneavoastră și familia aţi ales-o pentru vizita la
templu.

Dacă aţi fost căsătorit în templu, gândiţi-vă la lucrurile pe care trebuie
să le faceţi pentru a trăi veșnic cu familia dumneavoastră. Alegeţi un
domeniu în care familia dumneavoastră să realizeze progrese și începeţi
să lucraţi în acest scop.

Scripturi suplimentare
• Doctrină și legăminte 131:1–4 (trebuie să fim pecetluiţi în căsătorie

pentru a obţine cel mai înalt grad de glorie în împărăţia celestială)

• Doctrină și legăminte 131:19, 55 (binecuvântările promise celor care
sunt pecetluiţi împreună ca familii eterne)

Pregătirea învăţătorului
Înainte de a prezenta această lecţie:

1. citiţi Principiile Evangheliei, capitolul 36, ”Familia poate fi eternă”;

2. desemnaţi un membru al cvorumului, care a fost la templu cu familia,
să vorbească despre pregătirea și experienţa sa;

3. rugaţi-i pe membrii clasei, desemnaţi din timp, să prezinte povestiri,
scripturi sau citate pe care doriţi să le aduceţi la cunoștinţa clasei.

Lecţia 35
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Melhisedec, 66, 68

Conducătorii preoţiei
este important să-i sprijinim pe,
60–61
declaraţie despre, de Boyd K.
Packer, 60

dorinţa de a-i urma, necesară
obţinerii puterii preoţiei, 6

Convertire, o responsabilitate a
deţinătorilor Preoţiei lui
Melhisedec, 64

Copii
declaraţie despre, de ElRay L.
Christiansen, 98
declaraţie despre, de Richard L.
Evans, 98
părinţii trebuie să depună mărturie
în faţa, 111
părinţii trebuie să se sfătuiască cu,
93, 96–98

Credinţă. Vezi Isus Hristos, credinţa în

Curăţenie, importanţa pentru
sănătatea fizică, 180–182

Curăţenie morală, 250–255
declaraţie despre, de Boyd K.
Packer, 250
declaraţie despre, de Gordon B.
Hinckley, 254
declaraţii despre, de Spencer W.
Kimball, 253
povestire ilustrând pierderea, de
Spencer W. Kimball, 251–252
puterea preoţiei în, 253–254

declaraţie despre, de A.
Theodore Tuttle, 253

Cuvântul de Înţelepciune
binecuvântări pentru respectarea,
177–180
interzice consumul anumitor
substanţe, 178

Cvorum al preoţiei
cum funcţionează, 25–27

declaraţie despre, de Boyd K.
Packer, 27

declaraţie despre, de David
O. McKay, 26

declaraţie despre, de Harold
B. Lee, 26
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declaraţie despre, de Stephen
L. Richards, 26
ne facem partea ca membri ai,
27–30

declaraţie despre, de J. Reuben
Clark, jr., 26

povestire ilustrativă, de
Vaughn J. Featherstone, 28–30
scopul, 24–30

D

Daniel, 12

Dar de post, 33–36

Datorie și gestionarea banilor 154
declaraţie despre, de Ezra Taft
Benson 154

Demnitatea de a deţine preoţia,
declaraţie despre, de N. Eldon
Tanner, 7

Diacon
ajutorul acordat de cvorumul
diaconilor, 36–38
declaraţie despre, de Victor L.
Brown, 31, 33
îndatoriri ale, 31–39

Dietă, importanţa pentru sănătatea
fizică, 182

Dispensaţia
împlinirii vremilor, dată lui Joseph
Smith, 13
harta fiecărei, 10

Dorinţa, necesară pentru a obţine
puterea în preoţie, 4

Dreptate, neprihănire
necesară pentru a întări cvorumul
preoţiei, 25
necesară pentru a obţine puterea
preoţiei, 3–4

Duhul Sfânt
ajutorul, 226–228

declaraţie despre, de Franklin
D. Richards, 226–227

declaraţie despre, de A.
Theodore Tuttle, 132

declaraţie despre, de Dallin H.
Oaks, 132

declaraţie despre, de Heber J.
Grant, 227–228

declaraţie despre, de Henry D.
Moyle, 228

declaraţie despre, de Marion
G. Romney, 133–135

Dumnezeu lucrează prin, 3–4
obţinerea îndrumării, 133–135
propovăduirea prin puterea,
132–138

Duhul Sfânt, darul, 223–229
păstrarea, 224–226

declaraţie despre, de Joseph
Fielding Smith, 226

declaraţie despre, de Melvin J.
Ballard, 224

povestire ilustrativă
despre, de Joseph Smith, 224
declaraţie despre, de LeGrand

Richards, 224
declaraţie despre, de Lorenzo

Snow, 223

Dumnezeu
a dat preoţia lui Adam, 9
este sursa puterii preoţiei, 3
lucrează prin Duhul Sfânt, 3–4
preoţia este puterea lui, 2
voinţa lui, cunoscută prin
rugăciune, 6
voinţa lui, cunoscută prin studiul
scripturilor, 6

E

Economii, și gestionarea banilor, 155

Elder, îndatoriri ale, 63–66

Enoh a întemeiat Sionul, 11

Episcop
îndatoririle, 58–60
temporale, ilustrate de Thomas S.
Monson 58–59
numirea, 57–58

Episcopat care prezidează, 79

Evanghelie
declaraţie despre, de David O.
McKay, 114
pași în propovăduirea, recomandaţi
de David O. McKay, 116

Index

31111.171-RO 16.11.2004, 16:30 Uhr266

Schwarz



267

pregătirea pentru a propovădui,
114–117
propovăduită de Adam copiilor
săi, 9–11

Exemplu
importanţa, 140–141
deţinătorii preoţiei trebuie să fie,
4—7, 40–41

Exerciţiu, importanţa pentru
sănătatea fizică, 182

Ezechiel, 12

F

Familie
binecuvântări ale, 87–90
comportamentul deţinătorilor
drepţi ai preoţiei faţă de, 6
consilii și gestionarea banilor,
155–157
declaraţia oficială, x)
eternă, 256–263

declaraţie despre, de Spencer
W. Kimball, 260

formarea, 260–262
pregătirea pentru a deveni,

256–260
finanţele, 153–159
întărită prin rugăciune și post, 232
neînţelegere în

experienţa trăită de Joseph
Smith, 146

surse de, 146–148
povestire ilustrativă, de M. Russell
Ballard, 232
probleme, soluţionarea în deplină
înţelegere, 146–152

declaraţie despre, de Boyd K.
Packer, 148

declaraţie despre, de Spencer
W. Kimball 101, 104
relaţii de, o responsabilitate a
deţinătorilor Preoţiei lui
Melhisedec, 64
rugăciune

binecuvântările, 104, 108–109
declaraţie despre, de Heber J.

Grant, 104–105
declaraţie despre, de Spencer

W. Kimball, 101, 104
rugăciunea, face din cămin un loc
mai bun, 103–104

tatăl va conduce, 101–106
te ajută să reziști ispitei, 101

seară de, 111
tatăl răspunde de asigurarea celor
necesare, 86–92
tatăl trebuie să se sfătuiască cu
membrii, 93–100

declaraţie despre, de ElRay L.
Christiansen, 98

declaraţie despre, de Richard
L. Evans, 98

Finanţele, familiei, 153–159

Formular de buget, 158

G

Genealogie, o responsabilitate a
deţinătorilor Preoţiei lui
Melhisedec, 65

Gestionarea cheltuielilor și a banilor,
154–155

Grădina Edenului, Adam și Eva au
fost alungaţi din, 9

H

Homosexualitate, 251

Hristos. Vezi Isus Hristos

I

Iacov, 11

Ilie, 12

Independenţă, declaraţii despre, de
Spencer W. Kimball, 160

Israel
descendenţii lui Iacov cunoscuţi
sub numele de copiii lui, 11
numele lui Iacov schimbat în, 11
Preoţia lui Melhisedec a fost luată
de la copiii lui, 12

Istoria familiei, o responsabilitate a
deţinătorilor Preoţiei lui
Melhisedec, 64

Isus Hristos
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a deţinut cheile preoţiei, 12
„Hristos cel Viu”, viii)
a organizat Biserica, 12
a rânduit apostoli, 12
a restaurat deplinătatea
Evangheliei, 13

Isus Hristos, credinţa în, 198–206
dă omului posibilitatea să facă
sacrificii, 198
declaraţie despre, de Brigham
Young, 170
întărirea, 200–205
povestire ilustrativă, de Marion G.
Romney, 133–135
primul principiu al Evangheliei,
198

Iubi (a), dragoste
porunca de a, 244–246

declaraţie despre, de H. Burke
Peterson, 244, 249

declaraţie despre, de N. Eldon
Tanner, 246
puterea preoţiei se întemeiază pe,
faţă de alţii, 6
slujire și, 244–249
declaraţie despre, de David O.
McKay, 249
declaraţie despre, de Mark E.
Peterson, 246
declaraţie despre, de Theodore M.
Burton, 246
faţă de soţii și copii, 6

Î

Împăciuitor, îndatorire a învăţătorului
din Preoţia aaronică, 46

Împărtășanie
îndatorirea preotului de a
binecuvânta, 52
și darul Duhului Sfânt, 224
și legământul botezului, 220
pregătirea

îndatorire a învăţătorului din
Preoţia aaronică, 44
sfinţenia, declaraţie despre, de
Victor L. Brown, 33

Înalt preot, îndatoririle, 63–68

Îndeplinirea cu credinţă și sârguinţă
a chemărilor preoţiei, 54–55
declaraţie despre preoţi

de Victor L. Brown, 54–55
de Wilford Woodruff, 54

Întâmpinarea la biserică, îndatorire
a învăţătorului din Preoţia
aaronică, 44

Întruniri, participarea la, ale Bisericii,
218

Învăţa (a), crearea atmosferei pentru,
în cămine, 108
declaraţie despre, de David O
McKay, 108

Învăţământul de acasă
declaraţie despre puterea, de H.
Burke Peterson, 43–44
îndatorire a deţinătorilor Preoţiei
lui Melhisedec, 64
îndatorire a învăţătorului din
Preoţia aaronică, 41–44

Învăţător, Preoţia aaronică, îndatoriri
ale, 40–47

L

Lege
conducătorii Preoţiei lui
Melhisedec trebuie să cinstească
legea, să se supună ei și să o
susţină, 66

M

Masturbare, 251

Mărturie despre Evanghelie, 192–197
conferă putere propovăduirii,
135–137

ilustrată în povestirea de Alvin
R. Dyer, 135
definită, 192–193

declaraţie despre, de Harold B.
Lee, 193
întărirea, 195

declaraţie despre, de Harold B.
Lee, 195
părinţii trebuie să depună, în faţa
copiilor, 111
primi, 193–194
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declaraţie despre, de Gordon
B. Hinckley, 194

declaraţie despre, de Loren C.
Dunn, 193

declaraţie despre, de Parley P.
Pratt, 193

Melhisedec, 11

Membri cu incapacităţi, îndrumări
pentru implicarea, vi—vii)

Misionar
îndatorirea preotului de a fi,
eficient 52–54, îndatorirea preotului
de a se pregăti pentru a fi, 55

Modestie
propovăduirea, în cămine, 139–145

declaraţie despre, de A.
Theodore Tuttle, 141–143

declaraţie despre, de Boyd K.
Packer, 139, 141

declaraţie despre, de Spencer
W. Kimball, 139–140

declaraţie despre, de Vaughn J.
Featherstone, 140

Moise
i-a scos pe copiii lui Israel din
Egipt, 12
a primit legi și rânduieli, 12

Munci (a)
obiceiul de a, 174–175
o poruncă și o binecuvântare, 154,
168, 179

Muncă misionară, o responsabilitate a
deţinătorilor Preoţiei lui
Melhisedec, 64

Muncă în templu, o responsabilitate a
deţinătorilor Preoţiei lui
Melhisedec, 64

N

Naţiune, slujirea, 184–190
declaraţie despre, de David O.
McKay, 184–185

O

Odihnă, importanţa, pentru sănătatea
fizică, 180

P

Patriarh, oficiul preoţiei de, 69–76
declaraţie despre, de Joseph Smith,
70

Părinţi
trebuie să se sfătuiască cu copiii,
96–98

declaraţie despre, de ElRay L.
Christiansen, 98

declaraţie despre, de Richards
L. Evans, 98

Perfecţiune, calea spre, 220–221
declaraţie despre, de Spencer W.
Kimball, 220

Pioșenie, declaraţie despre, de
Spencer W. Kimball, 237–243

Pocăi (a se), cum să, 208
declaraţie despre, de A. Theodore
Tuttle, 208

Pocăinţă, 207–214
bucuria, 208–213
declaraţie despre, de, Harold B.
Lee, 213
declaraţie despre, de Joseph Smith,
207
necesitatea, 207–208
declaraţie despre, de Joseph
Fielding Smith, 207
și legământul botezului, 220

Posti (a), pentru mărturie, 194

Post, 230–236
și legământul botezului, 218
povestire ilustrând puterea, de Ezra
Taft Benson, 234–235
povestiri ilustrând puterea, de
Matthew Cowley, 233–234

Preot, îndatoriri ale, 48–56

Preoţie
Adam a primit, 9
autoritatea și puterea, 2–4
cheile

folosite pe deplin numai de
către președintele Bisericii, 9
declaraţie despre, de Joseph
Smith, 79
demnitatea de a deţine, declaraţie
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despre, de N. Eldon Tanner, 7
deţinătorul, poate transforma
căminul, 6

declaraţie despre, de David O.
McKay, 6
deţinătorii, sunt exemplu, 4–7
după potop, 11
este puterea lui Dumnezeu, 2

declaraţie despre, de Harold B.
Lee, 2

declaraţie despre, de Joseph
Fielding Smith, 3
istoria, 9–15
în vremea Cărţii lui Mormon, 12
îndeplinirea cu credinţă și
sârguinţă

declaraţie despre, de Joseph
Fielding Smith, 30

declaraţie despre, de Wilford
Woodruff, 54
în zilele lui Isus, 12

declaraţie despre, de J. Reuben
Clark, jr., 94
pierdută de Biserică în marea
apostazie, 13
purtătorul, conduce căminul, 93
purtătorul, trebuie să-și iubească
soţia și să se sfătuiască cu ea, 93–96
puterea, creșterea, 4–6

declaraţie despre, de A.
Theodore Tuttle, 253
puterea, și curăţenia morală,
252–254
puterea, declaraţie despre, de N.
Eldon Tanner, 7
puterea, întemeiată pe dragoste, 6
puterea, vine de la Dumnezeu, 3–4
puterea, vine dintr-o viaţă dusă în
dreptate, 3–4

declaraţie despre, de H. Burke
Peterson, 3
restaurarea, 16–23

prin Joseph Smith, 13, 18–22
scopul, declaraţie despre, de H.
Burke Peterson, 4

Preoţia lui Melhisedec, 11
conferită lui Joseph Smith și Oliver
Cowdery, 19
dată lui Isaac de Avraam, 11

dată lui Iacov de Isaac, 11
denumită după Melhisedec, 11, 12
deţinută de profeţi, din timpul lui
Moise până în timpul lui Isus, 12
puterile și îndatoririle, 21–22
luată copiilor lui Israel, 12

Preoţia aaronică
conferită lui Joseph Smith și Oliver
Cowdery, 19
denumită după Aaron, fratele lui
Moise, 19
puterile și îndatoririle, 19–21

Președinte de ramură, îndatoriri ale.
Vezi Episcop, îndatoriri ale

Președinte de ramură, numirea. Vezi
Episcop, numirea

Președinţie a preoţiei, cheile, deţinute
de toţi președinţii Bisericii, 9

Prietenie
o funcţie a cvorumurilor preoţiei,
26–27

declaraţie despre, de Stephen
L. Richards, 26

declaraţii despre, de Boyd K.
Packer, 26

Prima Președinţie, 77–79

Producerea în casă și depozitarea,
160–167
declaraţii despre, de Spencer W.
Kimball, 87, 160, 162, 164
declaraţie despre, de Vaughn J.
Featherstone, 162

Profeţi din timpul lui Moise până în
timpul lui Isus Hristos, 12

Propovădui (a)
îndatorirea preotului de a, 50
mărturia ne dă putere să, 135–137

ilustrată de o povestire de
Alvin R. Dyer, 135
pregătirea pentru a, Evanghelia,
114–123

pași în, menţionaţi de David O.
McKay, 116
să-i iubim pe cei cărora le, 116-117

declaraţie despre, de Boyd K.
Packer, 116–117
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Propovăduire
din scripturi, 124–131

declaraţie despre, de J. Reuben
Clark, jr., 124

declaraţie despre, de Marion
G. Romney, 130

exemplu de, de Spencer W.
Kimball, 127–129
importanţa, 122

declaraţie despre, de David O.
McKay, 122

declaraţie despre, de Vaughn J.
Featherstone, 122
în Biserică, 114–123

declaraţii despre, de Boyd K.
Packer, 116–117
în lume, 122
pregătirea pentru, 114–123

declaraţii despre, de Boyd K.
Packer, 116–117, 118

declaraţii despre, de David O.
McKay, 116, 122

declaraţie despre, de Thomas
S. Monson, 121–122
prin puterea Duhului Sfânt,
132–138

declaraţie despre, de A.
Theodore Tuttle, 132

declaraţie despre, de Brigham
Young, 117

declaraţie despre, de Dallin H.
Oaks, 132
prin Spirit, 117

R

Rândui (a) în Preoţia aaronică,
îndatorirea preotului de a, 52

Recreare, importanţa, pentru
sănătatea fizică, 182
declaraţie despre, de Brigham
Young, 182

Restaurarea preoţiei, 16–23

Ruga (a se)
pentru îndrumare în folosirea
corespunzătoare a preoţiei, 6
pentru a afla voinţa Domnului, 6
pentru a obţine o mărturie, 194

Rugăciune, 230–236
în familie. Vezi Familie, rugăciune
și legământul botezului, 218

S

Sănătate fizică
beneficiile, 177–178
declaraţie despre, de Brigham
Young, 182
declaraţie despre, de David O.
McKay, 177
păstrarea, 178–182

Scripturi
declaraţie despre, de Bruce R.
McConkie, 113
propovăduirea din, 124–131

declaraţie despre, de Harold B.
Lee, 130

declaraţie despre, de J. Reuben
Clark, jr., 124

declaraţie despre, de Marion
G. Romney, 130

exemplu de, de Spencer W.
Kimball, 127–129
studiul

declaraţie despre, de Gordon
B. Hinckley, 194

declaraţie despre, de H. Burke
Peterson, 111

în cămin, 109-111
necesar pentru a cunoaște

voinţa lui Dumnezeu, 6
necesar pentru a primi o

mărturie, 194

Sion
întemeiat de Enoh, 11
lui Enoh, ridicat la cer, 11

Slujire asemănătoare celei a lui
Hristos, 247–249
declaraţie despre, de David O.
McKay, 249
declaraţie despre, de Harold B. Lee,
247
declaraţie despre, de Thomas S.
Monson, 247

Slujire în Biserică, o îndatorire a
deţinătorilor Preoţiei lui
Melhisedec, 66
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Slujire în comunitate, 185–188
o îndatorire a deţinătorilor Preoţiei
lui Melhisedec, 66
responsabilitate individuală pentru,
185–188
declaraţie despre, de David O.
McKay, 184–185

Slujire în cvorum, o îndatorire a
deţinătorilor Preoţiei lui
Melhisedec, 66

Slujire pentru asigurarea bunăstării,
o responsabilitate a deţinătorilor
Preoţiei lui Melhisedec, 64

Smith, Joseph
preoţia a fost restaurată prin, 13,
18–19
rânduit de Ioan Botezătorul, 19
rânduit de Petru, Iacov și Ioan, 19

Soţii
purtătorii preoţiei trebuie să-și
iubească, și să se sfătuiască cu,
94–96

declaraţie despre, de J. Reuben
Clark, jr., 94
atitudine nedreaptă faţă de, folosire
greșită a preoţiei, 94

Spirit, propovăduirea prin, 117. Vezi,
de asemenea, Duhul Sfânt

Studiu
căminul este locul central de, al
Evangheliei, 107–113

declaraţie despre, de Marion
G. Romney, 108
manualelor preoţiei este necesar
pentru a cunoaște îndatoririle
preoţiei, 6
scripturilor este necesar pentru a
cunoaște voinţa lui Dumnezeu

Supunere, binecuvântările au la bază,
69
declaraţie despre, de Joseph F.
Smith, 69

T

Tată
binecuvântările, 88–90
se sfătuiește cu membrii familiei,
93–100

declaraţie despre, de ElRay L.
Christiansen, 98

declaraţie despre, de Richard
L. Evans, 98
răspunde de bunăstarea familiei,
86–92

Trup fizic, declaraţie despre, de
Brigham Young, 177

U

Umilinţă, necesară pentru a primi
puterea preoţiei, 4–6

Unitate, necesară funcţionării
cvorumului preoţilor, 26
declaraţie despre, de David O.
McKay, 26

V

Vârstnic, îndatoriri ale, 63–66

Virtute, propovăduirea, în cămine,
139–145
declaraţie despre, de A. Theodore
Tuttle, 141–143
declaraţie despre, de Boyd K.
Packer, 139, 141
declaraţie despre, de Spencer W.
Kimball 139–140
declaraţie despre, de Vaughn J.
Featherstone, 140

Vizitarea membrilor, îndatorire a
preotului, 52

Z

Zeciuială, și gestionarea banilor, 154
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SECŢIUNEA ILUSTRAŢII

Această secţiune cuprinde ilustraţii selecţionate din Setul de ilustraţii inspirate
din Evanghelie (34730. Aceste ilustraţii pot fi folosite ca resursă suplimentară
pentru studiul și propovăduirea Evangheliei la Biserică și acasă.

Vechiul Testament

1. Noe și arca cu animale
Genesa 6:12–21; 7: 2–3, 8–9, 11; 8

2. Daniel în groapa cu lei
Daniel 6

3. Daniel tălmăcește visul lui Nabucadneţar
Daniel 1:7; 2

4. Iacov își binecuvântează fiii
Genesa 22:17–18; 26:4; 28:3; 48:21; 49; 2 Nefi 3:5; Iacov 2:25

Noul Testament

5. Isus Hristosul
Ioan 14:16–18, 26–27

6. Nașterea lui Isus (de Carl Bloch. Folosită cu permisiunea Muzeului Naţional
de Istorie din Frederiksborg in Hillerod.)
Luca 2:1–16

7. Copilăria lui Isus Hristos
Matei 13:55–56; Luca 2:41–52; Traducerea lui Joseph Smith, Matei 3:4–25

8. Intrarea triumfală
Matei 21:1–11; Marcu 11:1–11; Luca 19:29–38; Ioan 12:12–15

9. A Doua Venire
Maleahi 4:1; Matei 24:30, 36; Faptele Apostolilor 1:11; Doctrină și legăminte 5:19;
29;11, 13; 88:96–97; 133:10, 20, 25, 48–49

Cartea lui Mormon

10. Nefi își calmează fraţii răzvrătiţi
1Nefi 17

11. Convertirea lui Alma cel Tânăr
Mosia 27

31111.171-RO 16.11.2004, 16:30 Uhr277

Schwarz



278

Secţiunea Ilustraţii

12. Căpitanul Moroni ridică Drapelul Libertăţii
Alma 45:24; 46:1–37

13. Moroni prescurtând plăcile
Cuvintele lui Mormon 1

Istoria Bisericii

14. Moroni îi apare lui Joseph Smith în camera sa
Joseph Smith—Istorie 1:27–47

15. Profetul Joseph Smith
Doctrină și Legăminte 76:22–24; 135:3; Joseph Smith—Istorie 1:25

Ilustraţii cu temple

16. Templul Salt Lake
Bazinul de botez, templul St. Louis, Missouri
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