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Nu existæ loc pentru a scrie în manual, aøa cæ va trebui sæ facefli
aceste exerciflii pe un caiet sau pe o foaie de hârtie.

Urmætorii paøi væ vor ajuta în timp ce studiafli scripturile:

• începefli cu o rugæciune;

• citifli introducerea capitolului pe care-l vefli studia øi flinefli
cont de alte îndrumæri de studiu „Înainte de a citi“ (vezi
pag. 2-3);

• citifli capitolul desemnat, uitându-væ la secfliunea adecvatæ
din „Sæ înflelegem scripturile“. Folosifli îndrumærile de
studiu „În timpul citirii“ (vezi pag. 3-4). Scriefli notifle øi
întrebæri în caietul dumneavoastræ. Scriefli, de asemenea,
despre sentimentele øi impresiile care sunt importante
pentru dumneavoastræ;

• efectuafli exercifliile din secfliunea „Sæ studiem scripturile“
pentru capitolul pe care-l studiafli. Câteodatæ va trebui sæ
alegefli ce exerciflii sæ rezolvafli. Dacæ vrefli sæ învæflafli mai
mult, rezolvafli toate exercifliile.

Programul seminarului pentru
studierea acasæ
Dacæ suntefli înscriøi într-un program al seminarului pentru
studierea acasæ, schema cu planificarea citirii Cærflii lui Mormon
de la pagina 7 væ va aræta ce ar trebui sæ citifli în fiecare
sæptæmânæ a seminarului. Amintifli-væ cæ, seminarul este un
program zilnic de educaflie religioasæ, în care citirea cu evlavie a
scripturilor ar trebui sæ fie o obiønuinflæ zilnicæ øi cæ va trebui sæ
facefli exercifliile de la seminar în fiecare zi de øcoalæ, chiar dacæ
nu vefli participa la clasa de seminar în fiecare zi. Dacæ avefli
mai mult sau mai puflin de treizeci øi øase de sæptæmâni în anul
de seminar, învæflætorul dumneavoastræ væ va spune ce capitole
trebuie sæ citifli într-o sæptæmânæ øi ce exerciflii avefli de rezolvat.
Citirea scripturilor øi folosirea acestui îndrumar de studiu ar
trebui sæ dureze treizeci pânæ la patruzeci de minute în fiecare
zi de øcoalæ, atunci când nu participafli la clasa de seminar.

În fiecare sæptæmânæ ar trebui sæ-i dafli învæflætorului caietul cu
însemnærile care conflin impresiile dumneavoastræ despre scripturi
øi exercifliile din îndrumarul de studiu pe care le-afli rezolvat în
acea sæptæmânæ. Învæflætorul le va citi, va ræspunde øi væ va
returna caietul. Afli putea avea douæ caiete de notifle, pe care sæ
le folosifli prin rotaflie în fiecare sæptæmânæ. De asemenea, afli
putea pæstra paginile scrise într-un caiet mecanic øi sæ scoatefli
paginile pe care le-afli completat în acea sæptæmânæ. Când
învæflætorul væ returneazæ paginile, le punefli înapoi în caiet.

Programul zilnic pentru seminar
Dacæ suntefli înscriøi în programul zilnic pentru seminar, vefli
folosi acest îndrumar de studiu aøa cum væ va instrui învæflætorul.

Aøa cum sugereazæ titlul acestui manual, este un îndrumar de
studiu al scripturilor pentru dumneavoastræ. Confline câteva
secfliuni care væ vor ajuta sæ înflelegefli mai bine ceea ce citifli.

Introducere
Sub titlurile capitolului, care sunt tipærite pe fotografia
plæcii de metal, existæ prezentarea capitolelor din

scripturile pe care suntefli însærcinafli sæ le citifli. Aceastæ secfliune
confline urmætoarele tipuri de informaflii:

• contextul istoric;

• o explicaflie despre cum citatul din scripturæ are legæturæ cu
celelalte capitole de dinaintea sa ori de dupæ;

• întrebæri øi idei la care sæ væ gândifli înainte sau dupæ ce citifli,
care væ vor ajuta sæ væ concentrafli asupra mesajului din citat.

Sæ înflelegem scripturile
Secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ furnizeazæ
explicaflii despre cuvinte dificile sau fraze ori

comentarii, pentru a væ ajuta sæ înflelegefli ideile øi nofliunile
conflinute în scripturi. Comentariile includ adesea declaraflii ale
Autoritæflilor Generale ale Bisericii.

Sæ studiem scripturile
Capitolul „Sæ studiem scripturile“ confline întrebæri øi
exerciflii care sæ væ ajute sæ descoperifli, sæ væ gândifli øi

sæ punefli în practicæ principiile Evangheliei gæsite în scripturi.

C

B

A

Existæ ceva sau cineva pe care væ putefli baza întotdeauna în
aceastæ viaflæ? Ræspunsul lui Isaia la aceastæ întrebare poate
fi gæsit în 2 Nefi 8. În timp ce citifli acest capitol, reflectafli
despre binecuvântarea de a-fli clædi viafla pe o temelie care
nu va cædea niciodatæ.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 8

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B în timp ce studiafli 2 Nefi 8.

Cu propriile dumneavoastræ cuvinte

În 2 Nefi 8:17-21 (vezi, de asemenea, Isaia 51:17-21) Domnul îi
invitæ pe cei care aparflin casei lui Israel sæ se trezeascæ øi sæ
înfleleagæ cæ în pæcat nu existæ nici pace nici consolare. În contrast,
Domnul mærturiseøte despre pacea øi consolarea care vin atunci
când Îl urmæm pe El. Citifli 2 Nefi 8:3, 6-8, 11-12, 22-24 øi
enumerafli, folosind propriile dumneavoastræ cuvinte, ce a spus
Domnul lui Israel despre aceia care cred øi Îl urmeazæ pe El.

Comparafli scripturile

Alegefli una dintre urmætoarele declaraflii øi scriefli ce afli putea
sæ-i spunefli unui prieten, exprimând astfel de sentimente.
Folosifli ceea ce afli învæflat din 2 Nefi 8 øi includefli una sau mai

B

A

Fæcufli (v 1) – desprinøi

Braflul, brafl (v. 5-9) – tæria,
puterea

Desfiinflatæ (v. 6) – distrusæ

Ocara (v. 7) – vinæ sau
dezaprobare

Mânia (v. 7) – insulte, limbaj
injurios

Ræscumpærafli (v. 10) –
mântuifli, salvafli din captivitate
(acest verset pare cæ se referæ
la exodul lui Israel din Egipt
din zilele lui Moise øi la
traversarea Mærii Roøii).

Furiei celui care te subjugæ
(v. 13) – ræutatea sau supærarea
violentæ a duømanului

Robul exilat (v. 14) – persoanæ
în sclavie în afara flærii sale
natale

Græbeøte (v. 14) – zoreøte

Fricii, drojdia (v. 17, 22) –
sedimentul øi materiile stræine
care se depun la fundul unui
pahar cu vin; a „bea drojdia”
din ceva înseamnæ a bea
partea cea mai rea din acel
ceva.

Mustrarea (v. 20) – pedeapsæ
disciplinaræ datæ în vederea
îndreptærii

Netæiafli împrejur (v. 24) –
care nu sunt din legæmânt;
oameni care nu-L respectæ øi
nu se supun Domnului

2 Nefi 8
„Trezifli-væ, trezifli-væ!”

multe dintre promisiunile Domnului pe care le-afli identificat în
activitatea A.

1. „Øtiu cæ ar trebui sæ mæ pocæiesc, sæ mæ întorc la Bisericæ øi sæ
træiesc conform învæflæturilor Evangheliei, dar sunt îngrijorat
de ceea ce prietenii øi angajatorii mei vor gândi øi vor spune.
Ar trebui sæ-mi schimb complet viafla!”

2. „Am încercat sæ mæ pocæiesc dar, mæ simt vinovat tot timpul.
Pot fi iertat vreodatæ cu adeværat øi sæ mæ simt curæflat din nou?
Øi chiar dacæ mæ pocæiesc – am rænit deja atât de mulfli oameni
din cauza pæcatelor mele. Ce folos atunci cæ mæ pocæiesc?”

3. „De ce ar trebui sæ mæ pocæiesc? Cum sæ fie mai bine sæ
træiesc o viaflæ în credinflæ decât viafla pe care o træiesc acum?”

Capitolele lui Isaia, pe care Iacov le-a citat în 2 Nefi 6-8,
reveleazæ multe despre puterea Domnului de a izbævi poporul
Sæu. Cu toate cæ Isaia a depus mærturie despre ce va face
Domnul pentru casa lui Israel pentru a o salva de duømanii
ei øi pentru a o aduna în flara fægæduinflei, Iacov ne-a încurajat
sæ asemænæm cuvintele lui Isaia cu vieflile noastre (vezi 2 Nefi
6:5). Un exemplu important despre punerea în practicæ a
învæflæmintelor lui Isaia se gæseøte în 2 Nefi 9 când Iacov ne
învaflæ øi mærturiseøte despre puterea Domnului de a ne
salva de cei mai mari duømani ai noøtri – moartea øi iadul.
Acest capitol confline adeværuri importante despre planul
Tatælui Ceresc pentru copiii Sæi, inclusiv despre importanfla
ispæøirii lui Isus Hristos în acest plan.

2 Nefi 9
„O, cât de mare este planul

Dumnezeului nostru!”
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Acest îndrumar de studiu a fost pregætit pentru a væ ajuta sæ
citifli, sæ studiafli øi sæ înflelegefli scripturile. Deoarece cea mai mare
parte a timpului de studiu îl vefli petrece citind øi reflectând
asupra scripturilor, aceastæ secfliune a fost inclusæ pentru a væ
ajuta sæ facefli aceasta într-un mod cât mai eficient.

Elder Howard W. Hunter, pe atunci membru al Cvorumului
celor Doisprezece Apostoli, a dat membrilor Bisericii un sfat
preflios despre studierea scripturilor, care este redat pe scurt mai
jos. Afli putea sæ scriefli aceste idei ale sale pe un cartonaø øi sæ-l
punefli într-un loc unde îl putefli vedea în timp ce studiafli:

• citifli cu atenflie, pentru a înflelege scripturile;

• studiafli în fiecare zi;

• stabilifli-væ un program zilnic de studiu;

• studiafli într-un loc unde væ putefli concentra færæ a fi deranjafli
sau întrerupfli;

• decât sæ citifli un anumit numær de capitole sau de pagini,
mai bine studiafli o perioadæ de timp;

• facefli-væ un plan de studiu.

(Vezi Conference Report, oct. 1979, pag. 91-93; sau Ensign,
nov. 1979, pag. 64-65.)

Folosirea studiilor ajutætoare care se gæsesc în Ghidul pentru
scripturi, dar øi îndemânarea de a studia, væ vor ajuta în timpul
studierii scripturilor.

Ajutor pentru studiu 
în edifliile SZU ale scripturilor 

Referiri la pasaje
O referire la un pasaj este o referire la o scripturæ care væ va
conduce la informaflii suplimentare øi la o mai bunæ înflelegere a
subiectului pe care-l studiafli.

Ghidul pentru scripturi øi referinflele din Lista
alfabeticæ a temelor
Ghidul pentru scripturi (GS) confline o listæ alfabeticæ cu sute de
cuvinte øi subiecte, cu referiri din scripturi pentru toate cele
patru lucræri canonice ale Bisericii. Lista alfabeticæ a temelor
(LAT) furnizeazæ definiflii øi explicaflii pentru multe nume øi
subiecte din Biblie. Chiar dacæ nu existæ referiri în notele de
subsol, vefli dori sæ consultafli Ghidul pentru scripturi din Cartea
lui Mormon, Doctrinæ øi legæminte øi Perla de mare prefl, pentru
referinfle suplimentare.

Traducerea Bibliei de Joseph Smith
Domnul i-a poruncit profetului Joseph Smith sæ studieze Biblia
øi sæ se roage ca sæ obflinæ revelaflii pentru a dobândi o traducere
mai exactæ øi mai adeværatæ a Bibliei (vezi D&L 37:1; 45:60; 73:3-4).
Ulterior, profetul Joseph Smith a restaurat multe adeværuri
importante øi a fæcut multe schimbæri semnificative în pasajele din
Biblie care erau probabil eronat traduse, neclare sau incomplete
(vezi Articolele de credinflæ 1:8). Aceastæ traducere cu schimbæri
inspirate este denumitæ „Traducerea Bibliei de Joseph Smith“.
Traducerea are urmætoarea abreviere: „TJS“. Unele modificæri
aduse de Traducerea Bibliei de Joseph Smith se gæsesc în
„Selecfliuni din traducerea Bibliei de Joseph Smith“ din Ghidul
pentru scripturi.

Hærfli øi fotografii din vremurile biblice
Hærflile øi fotografiile din Biblie care se aflæ în anexa la Ghidul
pentru scripturi sunt folositoare pentru a gæsi locurile la care se
face referire în scripturi.

Rezumatele capitolelor, ale secfliunilor øi ale
versetelor
Rezumatele titlurilor capitolelor, ale secfliunilor øi ale versetelor
explicæ sau oferæ informaflii de bazæ importante pentru a væ ajuta
sæ înflelegefli ceea ce citifli. De exemplu, ce informaflie utilæ aflafli
când citifli titlul explicativ al secfliunii 89 din Doctrinæ øi legæminte?

Indicafliile de studiu care se gæsesc în edifliile scripturilor sfinflilor
din zilele din urmæ sunt precum o colecflie micæ de cærfli de
referinflæ la dispoziflia dumneavoastræ – toate laolaltæ!

Deprinderea de a studia
Nefi a spus cæ trebuie sæ „ne ospætæm din cuvintele lui Hristos“
(2 Nefi 32:3), iar Isus le-a poruncit nefiflilor: „cercetafli [scripturile]
cu sârguinflæ“ (3 Nefi 23:1). Acest fel de studiu necesitæ mai
mult decât doar citirea rapidæ a scripturilor. Urmætoarele idei øi
deprinderi væ vor ajuta sæ învæflafli mai multe atunci când studiafli.
Se împart în trei categorii diferite: înainte de a citi, în timpul
când citifli øi dupæ ce afli citit.

Înainte de a citi
Rugæciunea

Scripturile au fost scrise prin
inspiraflie. Prin urmare, vor
fi înflelese cel mai bine
atunci când avem compania
Spiritului. În Vechiul
Testament învæflæm despre
preotul Ezra, care „îøi
pusese inima sæ adânceascæ
øi sæ împlineascæ Legea
Domnului“ (Ezra 7:10).
Punefli-væ inima sæ citeascæ

scripturile, rugându-væ de fiecare datæ când citifli.

Obflinefli informafliile de bazæ
Înflelegerea contextului istoric din scripturi væ va ajuta sæ
înflelegefli mai bine pe mæsuræ ce citifli. Ghidul pentru scripturi væ
furnizeazæ informaflii despre contextul istoric øi un scurt rezumat
al conflinutului fiecærei cærfli, precum øi subiectele principale.
Titlurile explicative ale secfliunilor din Doctrinæ øi legæminte
furnizeazæ o scurtæ explicaflie despre contextul istoric al
revelafliilor. Ghidul pentru scripturi de la sfârøitul tripticului
confline, de asemenea, informaflii utile. Dacæ avefli timp, putefli, de
asemenea, sæ cæutafli øi alte cærfli øi manuale publicate de Bisericæ
øi care conflin informaflii de bazæ despre scriptura pe care o citifli.
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Folosifli studiile ajutætoare din Ghidul pentru scripturi
Vezi secfliunea „Ghidul pentru scripturi“ de la pagina 2.

Punefli-væ în locul personajului din scripturæ
Folosirea propriului dumneavoastræ nume într-un verset va
face învæflarea scripturii mai personalæ. De exemplu, care este
diferenfla dacæ væ folosifli propriul nume în locul cuvântului
„om“ în Moise 1:39?

Imaginafli-væ
Imaginafli-væ ce se întâmplæ. De
exemplu, când citifli Genesa 37,
imaginafli-væ ce-afli fi simflit dacæ afli
fi fost unul dintre fraflii mai mici din
familie øi tofli fraflii mai mari v-ar fi
urât sau ar fi fost invidioøi pe
dumneavoastræ.

Din când în când, scripturile ne spun
sæ ne imaginæm ce citim. Citifli Alma

5:15-18, apoi oprifli-væ øi facefli ceea ce sugereazæ Alma. Fæcefli-væ
timp sæ scriefli ce afli simflit când v-afli imaginat ceea ce se spune
în aceste versete.

Cæutafli cuvinte de legæturæ
Cuvintele de legæturæ sunt: øi, dar, pentru cæ, de aceea øi totuøi.
Când citifli aceste cuvinte, observafli faptul cæ ele væ ajutæ sæ
înflelegefli douæ sau mai multe idei. Uneori, aratæ cum sunt douæ
sau mai multe lucruri asemænætoare sau diferite.

De exemplu, dacæ væ gândifli la ce înseamnæ cuvântul din cauza
ce apare în Mosia 26:2-3, putefli învæfla un adevær important
despre studiul scripturii.

Cuvântul din cauza indicæ
o relaflie cauzæ-efect între
necredinfla oamenilor øi
incapacitatea lor de a
înflelege scripturile øi
cuvintele profeflilor.

Citifli Doctrinæ øi legæminte 45:30-32 øi observafli cum aratæ
cuvântul dar un contrast între starea celor ræi øi cea a celor
drepfli în zilele din urmæ.

Descoperifli tiparul
În 2 Nefi 31:2, Nefi a spus cæ a vrut sæ scrie câteva cuvinte despre
doctrina lui Hristos. Apoi, în versetul 21 øi-a depus mærturia
despre faptul cæ tocmai explicase doctrina lui Hristos. Øtiind cæ

Sublinierea cuvântului dar
ne poate da certitudinea cæ
cei drepfli vor fi cruflafli de
unele dintre distrugerile de
dinaintea celei de A Doua
Veniri.

Adresafli întrebæri
Înainte de a citi, este
binevenit sæ væ adresafli
întrebæri, ca de exemplu:
„Cine a scris aceste
versete?“, „Pentru cine?“,
„De ce este inclusæ aceastæ
învæflæturæ în scripturi?“,
„Ce vreau sæ aflu sau sæ
învæfl din ce am citit astæzi?“
øi „Ce ar vrea Domnul
sæ învæfl eu din aceste
scripturi?“. În timp ce citifli

scripturile, cæutafli ræspunsuri la întrebærile dumneavoastræ.
Amintifli-væ cæ putefli folosi, de asemenea, studiile ajutætoare din
Ghidul pentru scripturi sau putefli cæuta ræspunsuri în manualele
øi publicafliile Bisericii.

Citifli titlurile explicative ale capitolelor øi sumarul
versetelor

Titlurile de capitol øi sumarele
versetelor sunt rezumate
simple ale ideilor principale
din capitolul sau secfliunea
respectivæ. Sæ citifli titlul
explicativ înainte de a începe
un capitol este, nu numai un
obicei bun de studiu, dar væ
va ajuta, de asemenea, sæ væ
pregætifli sæ adresafli întrebæri
øi sæ cæutafli ræspunsuri, pe
mæsuræ ce citifli.

În timpul când citifli
Nu væ temefli sæ væ oprifli
Cele mai multe zæcæminte de aur nu se gæsesc la suprafafla
pæmântului – trebuie sæ sæpafli pentru a le gæsi. Studiul scripturii
va fi cu atât mai de folos dacæ vefli încetini ritmul sau væ vefli
opri øi vefli face unele dintre urmætoarele activitæfli.

Aflafli înflelesul cuvintelor pe care nu le înflelegefli
Folosifli un dicflionar. Când
cæutafli, uneori, un cuvânt pe
care credefli cæ-l øtifli, putefli
afla cæ are øi alte înflelesuri.
Secfliunile „Sæ înflelegem
scripturile“ din acest manual
væ vor ajuta sæ înflelegefli multe
cuvinte øi fraze dificile.

Fifli conøtienfli cæ, uneori,
Domnul i-a inspirat pe profeflii
Sæi, pentru a include în scrierile
lor explicaflii care ne ajutæ sæ
cunoaøtem înflelesul cuvintelor
øi al frazelor. De exemplu, citifli
Mosia 3:19 øi aflafli ce a spus
regele Beniamin cæ înseamnæ sæ
devenim asemænætori unui copil.
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Nefi a predat doctrina lui Hristos în versetele 2 pânæ la 21, ar
trebui sæ ne întoarcem øi sæ studiem în continuare cuvintele lui
Nefi, pentru a afla care este doctrina lui Hristos.

Un alt exemplu de desco-
perire a tiparului este sæ
cæutæm explicaflia unui
profet despre cauzæ øi efect
prin studierea modului în
care foloseøte cuvintele dacæ
øi atunci. În Leviticul 26,
Moise a profeflit despre
binecuvântærile øi blestemele

care urmau sæ vinæ asupra copiilor lui Israel. Citifli versetele 3-4,
18, 23-24, 27-28 øi 40-42 øi observafli cæ Moise a folosit tiparul
prin cuvintele dacæ øi atunci, când i-a învæflat pe copiii lui Israel
ce s-ar fi întâmplat dacæ se supuneau sau dacæ nu se supuneau
poruncilor Domnului.

Folosirea repetatæ a unui cuvânt sau a unei idei este un alt tipar
pe care-l putefli descoperi. De exemplu, observafli de câte ori
este folosit cuvântul botez în 3 Nefi 11.

Descoperifli listele din scripturi
Listele væ ajutæ sæ înflelegefli mai clar ceea ce predau Domnul øi
profeflii Sæi. Cele zece porunci constituie o listæ (vezi Exodul 20).
Fericirile din 3 Nefi 12:3-11 pot fi percepute uøor ca fiind o listæ.
Gæsirea altor liste necesitæ un efort puflin mai mare. De exemplu,
facefli o listæ din Doctrinæ øi legæminte 68:25-31 cu ceea ce a spus
Domnul cæ trebuie sæ øtie pærinflii pentru a-øi învæfla copiii.

Adresafli întrebæri

Ræspunsuri la întrebæri oferite în scripturi
De multe ori Domnul întreabæ øi apoi ræspunde la întrebare. El
i-a întrebat pe discipolii lui Nefi: „Ce fel de oameni trebuie sæ
fifli voi?“. Apoi El a ræspuns: „Tot aøa cum sunt Eu“ (3 Nefi 27:27).

Cu altæ ocazie este adresatæ o întrebare dar, nu este dat vreun
ræspuns – în general, deoarece autorul crede cæ ræspunsul este
evident. Alteori, scriitorii nu dau un ræspuns, totuøi, deoarece
întrebarea adresatæ poate necesita un timp de gândire øi
ræspunsul nu poate fi dat imediat. De exemplu, citifli Alma 5:14-
33 øi ræspundefli la întrebærile adresate în acele versete ca øi cum
afli fi fost acolo.

Continuafli sæ adresafli întrebæri, aøa cum afli fost îndemnafli s-o
facefli în secfliunea „Înainte de a citi“. Pe mæsuræ ce citifli, putefli
reformula întrebærile pe care le-afli adresat înainte de a citi sau
putefli adresa întrebæri complet diferite. Cæutarea ræspunsurilor
la întrebæri este una dintre cele mai importante cæi de a cæpæta
o mai mare înflelegere în timpul studierii scripturilor. Una
dintre cele mai importante întrebæri ce trebuie adresatæ este:
„De ce, oare, l-a inspirat Domnul pe scriitor sæ includæ acest
lucru în scripturæ?“. Descoperifli dovezi evidente pe care le lasæ
uneori scriitorii când spun ceva precum: „øi astfel vedem“.

Cæutafli figuri de stil sau simboluri care au o însemnætate

Scriefli
fiinefli în apropiere niøte coli
de hârtie sau un caiet pentru
a scrie ideile pe care vrefli sæ le
reflinefli, cum ar fi liste, cugetæri
anume sau sentimente pe
care le nutrifli în timp ce citifli
ceva. Pentru a væ ajuta sæ
væ amintifli gândurile sau
cugetærile data viitoare când
recitifli, putefli sæ le notafli øi pe
marginea scripturilor.

Multor oameni le place sæ
sublinieze în scripturi
cuvintele øi propozifliile
importante. Nu înseamnæ cæ
facefli bine ori cæ greøifli fiindcæ subliniafli. (Poate nu dorifli deloc
sæ facefli aceasta.) Unii oameni încercuiesc numærul versetului
sau coloreazæ ori subliniazæ cuvintele importante øi propozifliile
care dau un înfleles anume unui verset. Un alt mod de a sublinia
scripturile este de a scrie pe margine o referire la altæ scripturæ.
Fæcând astfel la mai multe versete care trateazæ acelaøi subiect
vefli obfline un øir de scripturi pentru un anumit subiect, pe
care-l putefli gæsi uitându-væ la oricare dintre scripturile din acel
øir. Sublinierea scripturilor væ poate ajuta deseori sæ gæsifli mai
repede versetele importante.

Adeseori profeflii folosesc simboluri øi metafore (figuri de stil)
pentru a comunica mai bine mesajele lor. De exemplu, pildele
sunt un mod de a transmite un mesaj simplu øi într-un fel care
are un înfleles mai profund. Povestirea dintr-o pildæ face ca lecflia
care trebuie predatæ sæ fie mai uøor de reflinut øi plinæ de înfleles.

Urmætoarele sugestii væ pot ajuta sæ înflelegefli simbolurile din
scripturi:

1. cæutafli o descriere în scripturi. De exemplu, Lehi a avut o
viziune în 1 Nefi 8. Mai târziu, Nefi a avut o viziune în care a
væzut ceea ce væzuse tatæl lui, oferind øi descrierea simbolurilor
din viziunea tatælui sæu (vezi 1 Nefi 11-14). Uneori se poate
face o descriere folosind referinfla de la notele de subsol;

2. gândifli-væ la træsæturile simbolului øi la ceea ce acesta væ poate
învæfla. Alma øi-a folosit îndemânarea când i-a explicat cum
funcflioneazæ busola (Liahona) fiului sæu Helaman (vezi
Alma 37:38-47);

3. observafli dacæ simbolul væ învaflæ ceva referitor la Salvator.
Domnul i-a spus lui Adam cæ „toate lucrurile depun mærturie
despre [El]“ (Moise 6:63). De exemplu, cum mærturisesc
despre sacrificiul lui Isus Hristos diferitele elemente din
povestirea despre cum a vrut Avraam sæ-l sacrifice pe fiul
sæu Isaac (vezi Genesa 22:1-19; Iacov 4:5)
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sau douæ în propriile dumneavoastræ cuvinte væ poate ajuta sæ
descoperifli dacæ înflelegefli sau nu ceea ce citifli øi væ ajutæ sæ
înflelegefli mai bine scripturile.

Scriefli
Unii oameni au un jurnal în care scriu ideea principalæ despre
ceea ce citesc, ce simt în legæturæ cu ceea ce citesc sau cum cred
ei cæ se poate pune în practicæ în viafla lor ceea ce citesc. Dacæ
folosifli acest manual pentru seminarul bazat pe studierea acasæ,
vi se cere sæ avefli un caiet pentru care sæ primifli note. Acest
caiet va fi ca un jurnal pentru scripturi.

Este bine, de asemenea, sæ
discutafli cu alflii despre ceea
ce citifli. Scriind câteva notifle,
astfel încât sæ væ amintifli
despre ce vrefli sæ vorbifli øi
discutând ceea ce afli învæflat,
vefli fi ajutafli sæ înflelegefli øi
sæ væ amintifli mai mult
despre ceea ce citifli.

Punefli în practicæ
Valoarea realæ a cunoøtinflelor pe care le dobândifli din scripturi
se observæ când punefli în practicæ în viafla dumneavoastræ ceea
ce învæflafli. O mai mare fidelitate faflæ de Domnul øi sentimentul
de pace pe care o dæ El sunt unele dintre binecuvântærile care
vin acelora care træiesc conform Evangheliei. În plus, Domnul a
spus cæ, acelora care pun în practicæ în vieflile lor ceea ce învaflæ
le va fi dat mai mult, în timp ce aceia care nu pun în practicæ în
vieflile lor ceea ce învaflæ vor pierde øi cunoøterea pe care o au
(vezi Alma 12:9-11).

„Ospætafli-væ din cuvintele lui Hristos; cæci iatæ, cu-
vintele lui Hristos væ vor spune toate lucrurile pe
care trebuie sæ le facefli“ (2 Nefi 32:3).

Dupæ ce afli citit
Cugetafli
A cugeta înseamnæ a te gândi profund la ceva, a adresa întrebæri
øi a evalua ceea ce øtii øi ceea ce ai învæflat. Câteodatæ scripturile
numesc aceasta „cugetare“ (vezi Iosua 1:8). Existæ niøte exemple
bune în scripturi unde au fost primite revelaflii importante ca
urmare a cugetærii, în special asupra scripturilor (vezi D&L
76:15-20; 138:1-11).

Adaptafli scripturile la persoana dumneavoastræ
A adapta scripturile la
persoana dumneavoastræ
înseamnæ a le compara cu
propria dumneavoastræ
viaflæ. Pentru a aplica
scripturile la persoana
dumneavoastræ, trebuie sæ
adresafli întrebæri ca: „Ce
principii ale Evangheliei
sunt predate în scripturile
pe care tocmai le-am citit?“
øi „Cum se referæ aceste

principii la viafla mea?“. O parte importantæ a aplicærii scripturilor
la persoana dumneavoastræ este sæ ascultafli de îndemnurile
Spiritului, care, a promis Domnul „are sæ væ cælæuzeascæ în tot
adeværul“ (Ioan 16:13).

De exemplu, Nefi s-a pus el însuøi øi pe familia lui în locul per-
sonajelor din scripturi, punând în practicæ unele dintre princi-
piile predate de Isaia în acord cu conjunctura în care se aflau.
I-a învæflat pe fraflii lui cæ ei, la fel ca øi copiii lui Israel, s-au înde-
pærtat de Dumnezeu – Dumnezeu nu S-a îndepærtat de ei. De ase-
menea, i-a învæflat cæ, dacæ s-ar pocæi, Domnul ar fi îndurætor øi
i-ar ierta (vezi 1 Nefi 19:24; 21:14-16). Nefi a spus cæ, dacæ ar
aplica cuvintele lui Isaia în viafla lui øi a fraflilor sæi, credinfla lor
în Isus Hristos ca Mântuitor ar creøte (vezi 1 Nefi 19:23).

Recitifli
Nu înflelegem totul prima
datæ când citim un pasaj din
scripturæ. De fapt, trebuie
sæ studiezi o viaflæ întreagæ
pentru a înflelege scripturile.
De multe ori, începem
sæ descoperim tipare,
vizualizând øi înflelegând
mai bine scripturile dupæ ce
le citim a doua sau a treia
oaræ. Vefli dori sæ cæutafli noi
învæflæturi sau sæ adresafli noi
întrebæri atunci când recitifli.
Încercarea de a rescrie o
poveste sau mæcar un verset
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Schemæ cu planificarea citirii Cærflii lui Mormon 

Sæptæmâna 1

Sæptæmâna 2

Sæptæmâna 3

Sæptæmâna 4

Sæptæmâna 5

Sæptæmâna 6

Sæptæmâna 7

Sæptæmâna 8

Sæptæmâna 9

Sæptæmâna 10

Sæptæmâna 11

Sæptæmâna 12

Sæptæmâna 13

Sæptæmâna 14

Sæptæmâna 15

Sæptæmâna 16

Sæptæmâna 17

Sæptæmâna 18

Sæptæmâna 19

Sæptæmâna 20

Sæptæmâna 21

Sæptæmâna 22

Sæptæmâna 23

Sæptæmâna 24

Sæptæmâna 25

Sæptæmâna 26

Sæptæmâna 27

Sæptæmâna 28

Sæptæmâna 29

Sæptæmâna 30

Sæptæmâna 31

Sæptæmâna 32

Sæptæmâna 33

Sæptæmâna 34

Sæptæmâna 35

Sæptæmâna 36

Zile în care citesc timp de zece minute sau mai mult

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D
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L M M J V S D
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L M M J V S D
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Capitole desemnate sæ le citesc în aceastæ sæptæmânæ

„Sæ studiem scripturile“,   „Pagina de titlu a Cærflii lui Mormon“,   „Introducere, Mærturiile, ...“,   1 Nefi 1   2

1 Nefi 3   4   5   6   7   8   9   10

1 Nefi 11   12   13   14   15   16

1 Nefi 17   18   19   20   21   22

2 Nefi 1   2   3   4   5

2 Nefi 6   7   8   9   10

2 Nefi 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

2 Nefi 25   26   27   28   29   30

2 Nefi 31   32   33   Iacov 1   2   3   4

Iacov 5   6   7   Enos 1   Iarom 1

Omni 1   Cuvintele lui Mormon 1   Mosia 1   2   3

Mosia 4   5   6   7   8   9   10

Mosia 11   12   13   14   15   16   17   18

Mosia 19   20   21   22   23   24   25

Mosia 26   27   28   29   Alma 1

Alma 2   3   4   5   6   7

Alma 8   9   10   11   12   13

Alma 14   15   16   17   18   19   20

Alma 21   22   23   24   25   26

Alma 27   28   29   30   31   32   33

Alma 34   35   36   37   38

Alma 39   40   41   42   43   44

Alma 45   46   47   48   49   50

Alma 51   52   53   54   55   56

Alma 57   58   59   60   61   62   63

Helaman 1   2   3   4   5   6

Helaman 7   8   9   10   11   12

Helaman 13   14   15   16   3 Nefi 1   2

3 Nefi 3   4   5   6   7   8   9   10

3 Nefi 11   12   13   14   15   16   17

3 Nefi 18   19   20   21   22   23   24   25   26

3 Nefi 27   28   29   30   4 Nefi 1   Mormon 1   2

Mormon 3   4   5   6   7   8   9

Eter 1   2   3   4   5   6   7   8

Eter 9   10   11   12   13   14   15

Moroni 1  2   3   4   5   6   7   8   9 10
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Bun venit în lumea Cærflii lui Mormon 

Cartea lui Mormon, un alt testament
al lui Isus Hristos
Poate afli fost întrebafli sau probabil chiar v-afli întrebat: „Ce este
Cartea lui Mormon?“. Domnul a declarat despre Cartea lui
Mormon cæ ea „confline o cronicæ a unui popor decæzut øi
plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos“ (D&L 20:9). El a spus,
de asemenea, cæ aceastæ Carte a lui Mormon dovedeøte cæ Biblia
este adeværatæ øi cæ Dumnezeu cheamæ øi inspiræ profeflii astæzi
exact aøa cum a fæcut în vechime (vezi D&L 20:10-12).

În anul 1982, pentru a explica lumii clar ce este Cartea lui
Mormon, elder Boyd K. Packer, membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, a anunflat: „Printr-o decizie recentæ a
fraflilor, Cartea lui Mormon va purta de acum înainte titlul de
‚Cartea lui Mormon‘, având ca subtitlu: ‚Un alt testament al lui
Isus Hristos‘“ (în Conference Report, oct. 1982, pag. 75; sau
Ensign, nov. 1982, pag. 53).

Rolul fundamental al Cærflii lui Mormon este, în primul rând,
„pentru convingerea iudeilor øi a neamurilor [a fiecæruia] cæ
Isus este Hristosul, Dumnezeul Veønic, care Se aratæ tuturor
nafliunilor“ (pagina de titlu a Cærflii lui Mormon). Al doilea scop
al Cærflii lui Mormon este de a dovedi lumii faptul cæ Joseph
Smith este un profet adeværat al lui Dumnezeu øi, astfel, despre
faptul cæ Biserica este adeværatæ øi cæ, în continuare, profeflii ne
vorbesc în numele lui Dumnezeu (vezi D&L 20:8-12). Al treilea
scop este de a „conving[e] pe oameni sæ vinæ la Dumnezeul lui
Avraam, øi la Dumnezeul lui Isaac, øi la Dumnezeul lui Iacov, øi
sæ fie salvafli“ (1 Nefi 6:4).

Ce semnificaflie poate avea pentru
mine studierea Cærflii lui Mormon?
Unii oameni se întreabæ de ce avem nevoie, în plus, de Cartea
lui Mormon pe lângæ Biblie. Preøedintele Ezra Taft Benson, pe
atunci preøedinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli,
ne-a învæflat:

„Cartea lui Mormon, tradusæ de Joseph, certificæ øi clarificæ Biblia.
Înlæturæ pietrele de poticnire, restaureazæ multe lucruri clare øi
preflioase. Mærturisim cæ atunci când le folosim împreunæ, Biblia
øi Cartea lui Mormon fac de ruøine doctrinele neadeværate,
potolesc discordiile øi stabilesc pacea (Vezi 2 Nefi 3:12).

Nu trebuie sæ dovedim cæ este adeværatæ Cartea lui Mormon.
Cartea este propria ei dovadæ. Tot ce trebuie sæ facem este s-o
citim øi s-o facem cunoscutæ! Cartea lui Mormon nu este pusæ la
încercare – oamenii din lume, inclusiv membrii Bisericii sunt
puøi la încercare în privinfla a ceea ce vor face cu aceastæ a doua
mærturie despre Hristos.

Mærturisesc cæ ea, Cartea lui Mormon este cuvântul lui
Dumnezeu; øi, prin urmare, Isus este Hristosul, Joseph Smith

este profet, Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din
Urmæ este adeværatæ, având slujitorii sæi autorizafli care
efectueazæ rânduielile salværii în ziua de azi“ (în Conference
Report, oct. 1984, pag. 7; sau Ensign, nov. 1984, pag. 8).

Cartea lui Mormon confline cu adeværat „cuvintele lui Hristos“
(vezi 2 Nefi 33:10-11; Moroni 10: 26-27). Când începefli studierea
acestei cærfli, cæutafli-L pe Salvator øi ospætafli-væ din cuvintele
Lui. Îl vefli gæsi øi vefli fi hrænifli spiritual. Rugafli-væ øi cugetafli.
Vefli primi ræspunsuri la întrebærile øi nelæmuririle dumneavoastræ,
fie prin cuvinte inspirate pe care Spiritul le va aduce în atenflia
dumneavoastræ, fie prin însuøi spiritul cærflii, care væ va pune în
armonie cu procesul primirii revelafliei.

Dafli atenflie, în mod frecvent, promisiunii lui Moroni despre
faptul cæ, dacæ vefli „întreba cu inima sinceræ, cu intenflie
adeværatæ, având credinflæ în Hristos, El væ va aræta adeværul
prin puterea Duhului Sfânt.

Øi prin puterea Duhului Sfânt vefli putea voi cunoaøte adeværul
tuturor lucrurilor“ (Moroni 10:4-5).



Sæ înflelegem scripturile

Pagina de titlu

Pagina de titlu – Ce se înflelege prin „Casa lui
Israel“, prin „iudeu“ øi prin „neamuri“?
Iacov, fiul lui Isaac øi nepotul lui Avraam, a primit de la
Domnul numele Israel (vezi Genesa 32:28). „Casa lui Israel“ se
referæ la descendenflii lui (vezi Ghidul pentru scripturi, „Israel“,
„Israel, împæræflia lui“, pag. 99). „Iudeu“ se referea la început la
o persoanæ care aparflinea tribului lui Iuda, dar apoi se referea la
oricine din împæræflia lui Iuda, chiar dacæ el sau ea nu erau de
fapt din tribul lui Iuda (vezi Ghidul pentru scripturi, „Iudei“,
pag. 104). „Neamuri“ înseamnæ „nafliuni, popoare“ øi se referæ
la cei care nu sunt din casa lui Israel sau la cei care nu cred în
Dumnezeul lui Israel (vezi Ghidul pentru scripturi, „Neamuri“,
pag. 143). În Cartea lui Mormon cuvântul neamuri se poate
referi, de asemenea, la cei care au træit sau fæceau parte din
nafliunile din afara flærii Israel, indiferent de descendenfla lor.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli pagina de titlu a
Cærflii lui Mormon.

Prescurtare – versiune
succintæ

Urmaøi – o parte micæ ce a
ræmas

Încurcatæ – derutatæ

Pagina de titlu din Cartea lui Mormon a fost scrisæ de
Moroni, fiul lui Mormon. Profetul Joseph Smith a explicat:
„Pagina de titlu a Cærflii lui Mormon este o traducere exactæ,
luatæ de pe ultima foaie, din partea stângæ a pachetului sau a
cærflii formate din plæci, care confline relatarea care a fost
tradusæ, limbajul întregii cærflii fiind acelaøi cu al tuturor
scrierilor evreieøti, în general; øi care spune cæ pagina de titlu
nu este, în nici un fel, o compunere modernæ, fæcutæ de mine
sau de oricare alt om care a træit sau træieøte în aceastæ
generaflie“(History of the Church, 1:71). 

Pagina de titlu explicæ prin ce putere a fost scrisæ Cartea lui
Mormon øi prin ce putere va apare în zilele din urmæ. Moroni
a dat, de asemenea, câteva motive pentru care a fost scrisæ
aceastæ relatare sacræ øi pæstratæ pentru a apare în zilele
noastre. 

Pagina de titlu
Cum øi de ce a fost scrisæ 

Cartea lui Mormon 
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Paginile introductive din Cartea lui Mormon 
Gæsifli scopurile

În primul paragraf al paginii de titlu, Moroni explicæ despre
Cartea lui Mormon cæ a fost „scrisæ sub formæ de poruncæ øi, de
asemenea, prin spiritul profefliei øi revelafliei“. În al doilea
paragraf, el ne-a dat anumite scopuri sau motive pentru care
Dumnezeu a poruncit sæ fie pæstrate aceste relatæri. Gæsifli cât
mai multe astfel de scopuri øi scriefli-le în caietul dumneavoastræ.
Încercuifli unul care este mai semnificativ pentru dumneavoastræ.

Aceste pagini introductive conflin informaflii valoroase care
væ ajutæ sæ înflelegefli øi sæ prefluifli Cartea lui Mormon. Nu
trecefli peste ele. Cugetærile conflinute în aceste pagini væ vor
oferi nofliunile de bazæ necesare înflelegerii relatærii sacre.

Sæ înflelegem scripturile

Introducere

Introducere, paragraful 6 – Ce este o cheie de boltæ?

Cartea lui Mormon este cheia de boltæ a religiei noastre.

Profetul Joseph Smith a spus: „Cartea lui Mormon este cea mai
corectæ dintre toate cærflile de pe pæmânt øi cheia de boltæ a
religiei noastre“ (History of the Church, 4:461). El a spus, de
asemenea: „Dafli la o parte Cartea lui Mormon øi revelafliile øi,

Încurcarea limbilor
(paragraful 2) – derutarea
comunicærii între limbi

Învæflæturi (paragraful 6) –
porunci, principii

Divinitate (paragrafele 7-8) –
aparflinând lui Dumnezeu

Introducere,
mærturiile, o scurtæ
explicaflie øi numele

øi ordinea cærflilor

A



apoi, care este religia noastræ? Nu am avea nici una.“ (History of
the Church, 2:52).

Preøedintele Ezra Taft Benson a explicat:

„Cheia de boltæ este piatra centralæ dintr-o arcadæ. Ea menfline
toate celelalte pietre în siguranflæ, øi dacæ este scoasæ, arcada se
præbuøeøte.

Existæ trei feluri prin care Cartea lui Mormon este cheia de boltæ
a religiei noastre. Este cheia de boltæ a mærturiei noastre despre
Hristos. Este cheia de boltæ a doctrinei noastre. Este cheia de
boltæ a mærturiei.

Cartea lui Mormon este cheia
de boltæ a mærturiei noastre
despre Isus Hristos, care este
El Însuøi piatra de temelie a
tot ceea ce facem. Ea depune
mærturie despre realitatea
existenflei Lui cu putere øi
claritate...

Cartea lui Mormon este, de
asemenea, cheia de boltæ a
doctrinei învierii. Aøa cum s-a
menflionat mai înainte,
Domnul Însuøi a declarat
despre Cartea lui Mormon
cæ ea confline ‚plinætatea
Evangheliei lui Isus Hristos‘
(D&L 20:9). Aceasta nu
înseamnæ cæ ea confline fiecare
învæflæturæ sau fiecare doctrinæ

revelatæ vreodatæ. Ci, mai degrabæ, înseamnæ cæ în Cartea lui
Mormon vom gæsi plinætatea acelor doctrine necesare pentru
salvarea noastræ. Iar acestea sunt predate clar øi simplu, astfel
încât, pânæ øi copiii sæ poatæ învæfla despre cæile salværii øi
exaltærii. Cartea lui Mormon oferæ atât de multe lucruri care
extind înflelegerea noastræ referitoare la doctrinele salværii. Færæ
ea, multe lucruri care sunt predate în alte scripturi nu ar fi nici
pe departe atât de clare øi preflioase.

În cele din urmæ, Cartea lui Mormon este cheia de boltæ a
mærturiei. Exact aøa cum arcada se præbuøeøte dacæ este scoasæ
cheia de boltæ, tot aøa întreaga Bisericæ rezistæ sau se præbuøeøte
bazându-se pe adeværul Cærflii lui Mormon. Duømanii Bisericii
înfleleg clar aceasta. De aceea, ei încearcæ peste mæsuræ sæ
dezaprobe adeværul Cærflii lui Mormon, cæci dacæ ea poate fi
discreditatæ, profetul Joseph Smith va fi discreditat øi el odatæ cu
ea. De asemenea, ar fi discreditate dreptul nostru la cheile preofliei,
revelaflie øi la Biserica restauratæ. Dar, în acelaøi fel, dacæ este
adeværatæ Cartea lui Mormon – øi milioane de oameni mærturisesc
acum cæ au mærturia Spiritului cæ ea este într-adevær adeværatæ
– atunci ceilalfli trebuie sæ accepte dreptul nostru referitor la
restaurare øi tot ceea ce se leagæ de aceasta“ (în Conference
Report, oct. 1986, pag. 4-5; sau Ensign, nov. 1986, pag. 5-6).

Introducere – Profeflii mærturisesc despre Cartea lui
Mormon
Preøedintele Marion G. Romney, care a fost membru al Primei
Preøedinflii, a spus: „Dacæ vom vrea sæ evitæm sæ adoptæm relele
acestei lumi, va trebui sæ urmæm o proceduræ care va hræni
zilnic minflile noastre øi ne va întoarce spre lucrurile spiritului.
Nu cunosc o cale mai bunæ de a face aceasta decât prin citirea
zilnicæ a Cærflii lui Mormon“ (în Conference Report, apr. 1980,
pag. 88; sau Ensign, mai 1980, pag. 66).
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Tofli profeflii din zilele din urmæ au depus mærturie despre
importanfla studierii Cærflii lui Mormon. Preøedintele Ezra Taft
Benson a spus: „Existæ o putere în carte care va începe sæ se
reverse în viafla dumneavoastræ în momentul în care începefli sæ
o studiafli cu seriozitate. Vefli gæsi o putere mai mare de a rezista
ispitei. Vefli gæsi puterea de a evita amægirea. Vefli gæsi puterea
de a ræmâne pe calea strâmtæ øi îngustæ. Scripturile sunt denumite
‚cuvintele vieflii‘ (D&L 84:85) øi nicæieri nu este aceasta mai
adeværat ca în Cartea lui Mormon. Când vefli începe sæ flæmânzifli
øi sæ însetafli dupæ aceste cuvinte, vefli descoperi viafla din ce în
ce mai mult“ (în Conference Report, oct. 1986, pag. 6; sau Ensign,
nov. 1986, pag. 7).

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Mi-ar plæcea sæ
îndemn pe fiecare bærbat øi pe fiecare femeie... øi pe fiecare bæiat
øi pe fiecare fatæ care sunt destul de mari pentru a citi, sæ citeascæ
din nou Cartea lui Mormon în timpul anului care vine. Aceasta
a fost scrisæ pentru a convinge iudeii øi neamurile cæ Isus este
Hristosul. Nu putem face nimic mai important în propria noastræ
viaflæ decât sæ ne întærim convingerea de neclintit cæ Isus este
Hristosul, Fiul viu al Dumnezeului cel Viu. Acesta este scopul
aparifliei acestei remarcabile øi minunate cærfli. Permitefli-mi sæ
væ sugerez sæ o citifli din nou øi sæ luafli un creion, unul roøu
dacæ avefli, øi sæ facefli un mic semn de fiecare datæ, acolo unde
existæ o referire la Isus Hristos în aceastæ carte. Øi când vefli face
aceasta vefli avea o convingere foarte adeværatæ cæ aceastæ carte
este, întru totul, o altæ mærturie despre Domnul Isus Hristos“
(Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], pag. 44).

Mærturia a trei martori

Oliver Cowdery David Whitmer Martin Harris

Mærturia a trei martori – Ce înseamnæ a „curæfla
veømintele de sângele tuturor oamenilor“?
Sângele, cum este folosit în aceastæ propoziflie, simbolizeazæ
pæcatul. Acelora care primesc o chemare de la Domnul de a
depune mærturie lumii li s-a spus cæ vor fi curæflafli de sângele
lumii dacæ predau øi mærturisesc cu credinflæ. Dacæ nu
sunt credincioøi în chemærile lor, ei vor purta o parte din
responsabilitatea pentru pæcatele acelora pe care i-ar fi putut
ajuta sæ afle adeværul (vezi Iacov 1:18-19).

Mærturia a opt martori

Mærturia a opt martori – De ce a chemat Dumnezeu
atât de mulfli martori?
Domnul a declarat: „orice vorbæ sæ fie sprijinitæ pe mærturia a doi
sau trei martori“ (vezi 2 Corinteni 13:1). Elder Joseph Fielding
Smith, pe atunci membru al Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli, a explicat: „Cuvântul [lui Dumnezeu] a fost proclamat

Ridicat – înælflat

Harul lui Dumnezeu Tatæl – 
darurile øi puterea lui
Dumnezeu



1. Cartea lui Mormon este „cea mai corectæ dintre toate cærflile
de pe Pæmânt“.

2. Cartea lui Mormon este „cheia de boltæ a religiei noastre“.

3. O persoanæ „va ajunge mai aproape de Dumnezeu supunându-
se învæflæturii ei, decât învæflæturii oricærei alte cærfli“.

Facefli o arcadæ cu o piatræ de boltæ

Folosind bucæfli de lemn sau alt material potrivit, construifli o
arcadæ (vezi fotografia unei arcade la pag. 9). Denumifli piatra
de boltæ „Cartea lui Mormon“. Luafli arcada la oræ øi arætafli
cum susfline piatra de boltæ arcada.

Cum pot øti cæ este adeværatæ Cartea
lui Mormon?

Citifli ultimele douæ paragrafe ale introducerii øi, în caietul
dumneavoastræ, explicafli ce trebuie sæ facefli pentru a primi de
la Spirit mærturia cæ este adeværatæ Cartea lui Mormon.

Ce au mærturisit ei?

1. Enumerafli ce au væzut øi au auzit cei trei martori øi ce au
væzut øi au atins cei opt martori.

2. Ce semnificaflie are pentru dumneavoastræ faptul cæ încæ
unsprezece bærbafli au mærturisit cæ Joseph Smith a avut într-
adevær plæcile de aur øi cæ trei dintre ei au væzut un înger øi
au auzit vocea Domnului?

Ce v-a impresionat?

Dupæ lecturarea mærturiei profetului
Joseph Smith, scriefli cel puflin un lucru
ce v-a impresionat referitor la
mærturia lui.

Profeflii vorbesc despre Cartea lui
Mormon

Trasafli un tabel cu patru coloane. Denumifli prima coloanæ
„Binecuvântæri promise“, a doua „Sfaturi despre cum sæ citifli
Cartea lui Mormon“, a treia „Ce confline cartea“ øi a patra
„Mærturiile profeflilor“. Citifli „Ce este o cheie de boltæ?“ øi
„Profeflii mærturisesc despre Cartea lui Mormon“ din secfliunea
„Sæ înflelegem scripturile“. Cæutafli exprimærile care aparflin
uneia dintre cele patru categorii øi scriefli-le în coloana potrivitæ.

F

E

D

C

B

întotdeauna prin gura unor martori aleøi în mod corespunzætor
care au fost desemnafli sæ depunæ mærturie despre lucrarea Sa.
Cartea lui Mormon nu ar fi putut apærea în nici un alt mod
diferit de cel în care a apærut ca sæ împlineascæ legea. Profeflii
ei declaræ cæ Domnul va ridica ‚[atât de mulfli] martori câfli va
socoti El potrivit‘, [vezi 2 Nefi 27:12-14] pentru a stabili lucrarea
Sa“ (The Restoration of All Things [1945], pag. 107).

Mærturia profetului Joseph Smith

O scurtæ explicaflie despre Cartea lui Mormon

Scurtæ explicaflie – Cum sunt reprezentate diferitele
feluri de plæci în Cartea lui Mormon?
Ilustraflia de la pagina 12 a acestui manual ajutæ la explicarea
modului în care s-au potrivit diferitele feluri de plæci, astfel
încât au dus la realizarea consemnærii Cærflii lui Mormon. Luafli
în considerare faptul cæ era scris mult mai mult decât au reuøit
Mormon øi Moroni sæ includæ pe plæcile lui Mormon (vezi
Helaman 3:14-15; Eter 15:33).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-F) în timp ce
studiafli introducerea, mærturiile øi scurta explicaflie.

Ce semnificaflie au pentru
dumneavoastræ?

În citatul profetului Joseph Smith din paragraful 6 al introducerii
sunt enumerate urmætoarele trei principii despre Cartea lui
Mormon. În caietul dumneavoastræ, explicafli de ce este adeværat
fiecare principiu øi ce semnificaflie are pentru dumneavoastræ.
Ca ajutor, folosifli informafliile din introducere øi din secfliunea
„Sæ înflelegem scripturile“.

A

Istoria secularæ (paragraful 2)
– istoria regilor, ræzboaielor øi
aøa mai departe

Prescurtare (paragraful 3) –
versiune scurtatæ

Mai târziu (paragraful 7) –
ulterior

Implorare (pagina 1,
paragraful 2) – cerinflæ,
rugæminte

Înfæfliøare (pagina 1,
paragraful 5) – apariflie

Despre originea lor (page 1,
paragraful 7) – locul din care
provin

Meditând asupra acestei
scene (pagina 2, paragraful 3)
– gândind despre lucruri
neobiønuite

Situaflia særæcæcioasæ (pagina
2, paragraful 5) – særæcie

Aøa cum aratæ mærturiile
divine (pagina 4, paragraful 6)
– aøa cum spune Dumnezeu
cæ va fi
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SURSELE PRINCIPALE ALE CÆRfiII LUI MORMON

Unele dintre sursele plæcilor lui Mormon Plæcile lui Mormon care i-au fost date profetului Joseph
Smith (nu reflectæ neapærat ordinea cærflilor pe plæci)

Citat din

Plæcile mici
ale lui Nefi

1 Nefi
2 Nefi
Iacov
Enos

Iarom
Omni

Plæcile de
aramæ

Cartea lui Lehi (parte din
prescurtarea lui Mormon;

traducerea celor 116
de pagini pierdute de

Martin Harris)

1 Nefi pânæ la Omni

Cuvintele lui Mormon

Mosia pânæ la
Mormon 7

Mormon 8-9

Eter

Moroni

Partea sigilatæ

Explicaflia lui Mormon
referitoare la includerea
plæcilor mici ale lui Nefi

Plæcile mari
ale lui Nefi

Lehi

Mosia
Alma

Helaman
3 Nefi
4 Nefi

Mormon 1-7

Completarea fæcutæ
de Moroni la cartea

tatælui sæu

Cartea lui Eter

Scrierile personale ale
lui Moroni, incluzând

pagina de titlu

Plæcile lui
Eter

Cartea lui
Mormon

Citat din

Rezumat
fæcut de
Mormon
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De ce a scris Nefi aceastæ carte?
Existæ unele adeværuri anume pe care Nefi a sperat cæ le vom
învæfla citind aceastæ carte. Introducerea sa prezintæ o scurtæ
prezentare despre familia sa, despre cælætoriile øi suferinflele lor
(vezi paragraful de sub titlul cærflii, înainte de capitolul 1). El
a scris cæ voia sæ arate „cæ îndurarea blândæ a Domnului este
asupra tuturor celor pe care El i-a ales, datoritæ credinflei lor
pentru a-i întæri, astfel încât sæ aibæ puterea izbævirii“ (1 Nefi
1:20). El explicæ, de asemenea, cæ scopul sæu a fost sæ „scrie despre
lucrurile lui Dumnezeu“ pentru ca „sæ-i conving pe oameni sæ
vinæ la Dumnezeul lui Avraam, øi la Dumnezeul lui Isaac, øi la
Dumnezeul lui Iacov, øi sæ fie salvafli“ (1Nefi 6:3-4; vezi, de
asemenea, Iacov 1:1-4).

În timp ce citifli 1 Nefi, fifli deci conøtienfli cæ el ne învaflæ sæ venim
la Isus Hristos øi sæ fim salvafli. El spune experienfla familiei sale
pentru a demonstra puterea Domnului de a-i salva pe cei
credincioøi, atât în aceastæ viaflæ, cât øi în viafla ce va sæ vinæ.

Evenimentele din 1 Nefi încep cu øase sute de ani înainte de
naøterea lui Hristos. Pe vremea aceea, din cauza ticæloøiei lor,
iudeii au cæzut în stæpânirea puternicului imperiu babilonian.
Profetul Ieremia i-a avertizat pe iudei sæ se supunæ Babilonului
sau vor fi distruøi (vezi Ieremia 27:12-13). Profetul Lehi a
fost chemat, de asemenea, sæ-i avertizeze sæ se pocæiascæ
(vezi 1 Nefi 1:18-19). Totuøi, iudeii au ales sæ asculte sfatul
profeflilor faløi care au profeflit cæ Babilonul, øi nu Iuda,
urma sæ fie distrus (vezi Ieremia 28:1-4). Ei s-au ræzvrætit
împotriva Babilonului øi, în jurul anului 586 Î.H. împæræflia
lui Iuda øi capitala sa, Ierusalimul, au fost distruse øi mulfli
iudei au fost duøi în captivitate în Babilon. 

1 Nefi 1
Profetul Lehi este chemat sæ-i

avertizeze pe iudei

Marea cea Mare
(Marea Mediteranæ)

Israel

Iuda
Egipt

Marea
Roøie

Babilon

Marea de
jos

(Golful Persic)

Fluviul Nil

Ce øtifli despre profetul Nefi?
Probabil cæ øtifli faptul cæ Nefi a fost unul dintre scriitorii Cærflii
lui Mormon dar, ce altceva mai øtifli despre el? În timp ce citifli
1 øi 2 Nefi vefli afla cæ Nefi a fost, de asemenea, un învæflat, un
mare vânætor, un fierar, un constructor de vas, un navigator, un
bijutier, un arhivar, un refugiat, un constructor de temple, un
rege, un luptætor, un profet øi un clarvæzætor. Credefli cæ un om
cu o astfel de experienflæ ne-ar putea învæfla ceva despre viaflæ?

Unde øi când a træit Nefi?
Nefi a træit lângæ Ierusalim, în împæræflia lui Iuda, cu aproximativ
600 de ani înainte de naøterea lui Hristos. Puternicele popoare
ale Babilonului øi Egiptului s-au luptat pentru a defline controlul
asupra acelei pærfli a lumii, iar mica împæræflie a iudeilor a fost
prinsæ la mijloc.

Din cauza ticæloøiei, împæræflia lui Iuda a fost cuceritæ øi oamenii
ei au fost luafli prizonieri øi duøi departe de cætre asirieni, cu peste
100 de ani în în urmæ. Pe vremea lui Nefi, ticæloøia se extinsese
øi iudeii au devenit supuøii unei puteri stræine øi apoi ai alteia.
Profefli, asemenea lui Ieremia øi tatæl lui Nefi, Lehi, au profeflit
cæ împæræflia lui Iuda urma sæ fie distrusæ, de asemenea, dacæ
oamenii nu se pocæiau. Profeflii Ezechiel øi Daniel au træit, de
asemenea, aproximativ în aceeaøi perioadæ.
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Babilonul cucereøte Asiria øi apoi porneøte sæ cucereascæ tot Israelul.

V-afli întrebat cum îi cheamæ øi cum îi pregæteøte Domnul
pe profeflii adeværafli? Învæflæm ceva referitor la aceasta în
1 Nefi 1, unde Nefi ne-a spus cum l-a chemat Domnul pe
tatæl lui, Lehi, sæ profefleascæ iudeilor. În timp ce citifli, luafli
în considerare în ce fel a fost asemænætoare chemarea lui
Lehi cu chemarea altor profefli. (De exemplu, vezi Isaia 6:1-8;
Ezechiel 1:1-3, 26-28; 2; Apocalipsa 10:1-2, 8-11; Joseph
Smith – Istorie 1:15-35.)

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 1

1 Nefi 1:2 – În ce limbæ a scris Nefi pe plæci?
Nefi s-a referit la „limba tatælui meu“ øi la „limba egiptenilor“.
Cætre sfârøitul Cærflii lui Mormon, Moroni a descris scrierea lui
øi a tatælui lui ca fiind cu „litere egiptene reformate“ (Mormon
9:32). „Nu se øtie dacæ Nefi, Mormon sau Moroni au scris în
ebraicæ cu caractere egiptene modificate sau dacæ au consemnat
pe plæci, atât în limba egipteanæ, cât øi cu caractere egiptene
sau, dacæ Nefi a scris într-o limbæ, iar Mormon øi Moroni, care
au træit cu câteva sute de ani mai târziu, într-o alta“ (în Daniel
H. Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, vol. 5 [1992], 1:179).

Tainele lui Dumnezeu (v. 1)
– adeværuri care nu pot fi
înflelese færæ revelaflie de la
Dumnezeu

Nenumærate cete (v. 8) – o
adunare mare

Strælucire (v. 9) – lucire

Cerut (v. 11) – rugat, poruncit

Vai (v. 13) – tristefle, suferinflæ

Abominabile (v. 13, 19) –
pæcate; gânduri øi fapte care
sunt jignitoare în ochii lui
Dumnezeu

Îndura (v. 14) – (a) permite

Rezumat (v. 17) – versiune
prescurtatæ

Mântuirea lumii (v. 19) –
Eliberarea lumii de pæcate
prin sacrificiul lui Hristos

Marea 
cea Mare

(Marea Mediteranæ)

Asiria

BabilonIsrael

Iuda

Egipt

Marea 
Caspicæ

Deøertul 
arab

Marea de jos
(Golful Persic)

Marea Roøie

Mostre de caractere de pe plæcile conflinând Cartea lui Mormon

1 Nefi 1:20 – Ce a vrut Nefi sæ ne învefle?
În versetul 20, Nefi a spus de ce a consemnat istoria familiei lui
(vezi, de asemenea „De ce a scris Nefi aceastæ carte?“ de la
pag. 13 a acestui manual). Luafli aminte la exemplele referitoare
la acest obiectiv atunci când citifli cele douæ cærfli scrise de el.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) în timp ce
studiafli 1 Nefi 1.

Cum se aseamænæ viafla
dumneavoastræ cu a lui Nefi?

Pentru a începe consemnarea sa, Nefi se prezintæ el însuøi.

1. Citifli cu atenflie 1 Nefi 1:1-3 øi gæsifli cuvinte cheie øi expresii
care aratæ cum era viafla lui Nefi. Poate cæ dorifli sæ subliniafli
aceste cuvinte pe scripturile dumneavoastræ. Scriefli în caietul
dumneavoastræ o propoziflie sau douæ care sæ rezume ce ne-a
spus Nefi despre el.

2. Explicafli în cel puflin un mod cum este viafla dumneavoastræ
asemænætoare cu cea a lui Nefi.

Gæsifli modelul

1. Cæutafli 1 Nefi 1:5-20 øi enumerafli ce i s-a întâmplat lui Lehi.
Urmætoarele întrebæri væ vor ajuta sæ gæsifli lucrurile importante:

• Ce a fæcut Lehi mai întâi? (vezi v. 5);

• Ce a væzut? (vezi v. 6-10);

• Ce i s-a dat? (vezi v. 11);

• Ce a învæflat? (vezi v. 13-14);

• Ce a fæcut în ceea ce priveøte lucrurile pe care le-a învæflat?
(vezi v. 18);

• Cum a ræspuns poporul la mesajul sæu? (vezi v. 19-20).

2. Citifli urmætoarele relatæri din scripturi øi enumerafli cuvinte
øi expresii care aratæ faptul cæ øi alfli profefli au avut experienfle
asemænætoare cu cea a profetului Lehi: Ezechiel 1:1-3, 26-28;
2; Apocalipsa 10:1-2, 8-11; Joseph Smith – Istorie 1:15-35.

3. Ce væ învaflæ aceasta despre chemarea profetului Joseph Smith?

Scriefli un rezumat 

Nefi a citit scrierile tatælui sæu øi apoi a fæcut un rezumat sau
o versiune prescurtatæ, pe propriile lui plæci. Pentru a face
rezumatul sæu, Nefi a selectat acele pærfli despre care el a crezut
cæ ne vor ajuta sæ-L înflelegem mai bine pe Salvator øi dorinfla
Lui de a ne ajuta. Sæ scrii un rezumat este o provocare, deoarece

C

B

A
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1 Nefi 2:2-6 – Unde era pustiul?
Lehi øi-a condus familia din Ierusalim pânæ la Marea Roøie lângæ
Golful Aqaba. Distanfla este de aproape 189 de mile (290 de
kilometri). Era o flaræ caldæ øi aridæ, recunoscutæ pentru hoflii
care aøteptau sæ-i jefuiascæ pe cælætorii neatenfli. Dupæ ce a ajuns
la Marea Roøie, Lehi s-a îndreptat spre sud øi a mai cælætorit trei
zile înainte de a face tabæra în valea unui râu. I-ar fi luat aproape
patruzeci de zile familiei lui Lehi sæ cælætoreascæ din Ierusalim
pânæ în acest loc. Amintifli-væ timpul øi distanfla atunci când citifli
despre cælætoria lor înapoi la Ierusalim.

1 Nefi 2:11 – Ce este un „vizionar“?
Lehi a fost numit vizionar deoarece a primit viziuni, vise øi alte
revelaflii de la Dumnezeu. Majoritatea oamenilor ar considera
aceasta ca fiind ceva bun, dar Laman øi Lemuel au folosit
termenul pentru a-l caracteriza pe Lehi ca un visætor ineficient.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B øi apoi activitatea C, în timp ce
studiafli 1 Nefi 2.

Scriefli o øtire de ziar

Iudeii l-au luat în derâdere øi au fost furioøi din cauza mærturiei
publice a lui Lehi împotriva ticæloøiei lor. Gândifli-væ cæ suntefli
un reporter care s-a dus sæ-l vadæ pe Lehi la el acasæ øi a aflat cæ
toatæ familia acestuia era plecatæ. Deoarece afli vorbit cu vecinii afli
aflat informaflia din 1 Nefi 2:1-4. Scriefli în caietul dumneavoastræ
o øtire de ziar descriind dispariflia subitæ a lui Lehi øi a familiei lui.

Scriefli un bilet

Nefi i-a descris pe Laman øi pe Lemuel ca fiind „încæpæflânafli“
din cauzæ cæ ei erau neînduplecafli în nedreptatea lor. Ei nu
credeau cæ tatæl lor era inspirat de Dumnezeu øi erau furioøi
din cauzæ cæ îøi læsaseræ pæmânturile øi bogæflia în Ierusalim øi
suferiseræ în pustietate (vezi 1 Nefi 2:11-13). Fratele lor, Nefi era
„îndurerat din cauza împietririi inimii lor [øi] L-a implorat pe
Domnul pentru ei“ (v. 18). Scriefli un bilet lui Laman øi Lemuel
despre importanfla respectærii tatælui lor øi despre a fi umil,
astfel încât ei sæ poatæ cunoaøte „lucrærile Dumnezeului care i-a
fæcut“ (v. 12).

Comparafli faptele øi rezultatele

Reacfliile lui Laman øi Lemuel faflæ de decizia tatælui lor de a
pæræsi Ierusalimul erau complet diferite faflæ de cea a lui Nefi.

1. Recapitulafli 1 Nefi 2:11-14 øi enumerafli cel puflin trei motive
pentru care s-au ræzvrætit Laman øi Lemuel.

2. Recapitulafli versetele 16-17 øi descriefli ce a fæcut Nefi pentru
a nu se ræzvræti.

3. Din ceea ce afli învæflat din aceste versete, ce ar trebui o persoanæ
sæ facæ pentru a se abfline sæ nu se ræzvræteascæ împotriva
poruncilor lui Dumnezeu?

C

B

A

persoana care face rezumatul trebuie sæ decidæ ce sæ includæ øi
ce sæ excludæ. Scriefli un rezumat din trei versete din 1 Nefi 1,
prescurtându-le într-o singuræ propoziflie. Scriefli-l având acelaøi
scop ca Nefi (vezi „De ce a scris Nefi aceastæ carte?“ de la
pag. 13 din acest manual).

Lehi nu a fost singurul profet care i-a înfuriat pe iudei atunci
când îi învæfla adeværul. Ieremia a fost, de asemenea, persecutat
øi întemniflat în aceeaøi perioadæ de timp. În 1 Nefi 2 vefli
citi ce a fæcut Domnul pentru a-l salva pe Lehi øi familia
lui, nu doar de furia iudeilor, dar øi de la distrugerea
Ierusalimului, care urma sæ aibæ loc. Ce învæflafli din diversele
cæi în care au ræspuns copiii lui Lehi la ceea ce i-a cerut
Domnul lui Lehi sæ facæ.

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 2

Ierusalim

„Pânæ la flærmurile care
sunt aproape de Marea
Roøie“ (1 Nefi 2:5)

„Lângæ malurile
Mærii Roøii“
(1 Nefi 16:14)

„Øi am cælætorit cætre
ræsærit de atunci încolo“
(1 Nefi 17:1)

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

Roøie Abundenfla (?)
(1 Nefi 17:4)

Marea 
de jos

(Golful Persic)

Încæpæflânare (v. 11) –
neînduplecare, mândrie

(a se) Plânge (v. 12) – a
murmura sau a dezaproba cu
voce joasæ

(i-a) Amuflit (v. 14) – i-a
derutat øi i-a fæcut sæ nu
poatæ ræspunde

(a nu) Îndræzni sæ se plângæ
(v. 14) – (a) nu avea curaj sæ
vorbeascæ

Mare (v. 16) – trup atletic

Nenorocire (v. 24) – Chin,
blestem, durere

1 Nefi 2
„L-am implorat pe Domnul; 

øi iatæ cæ El m-a vizitat“ 
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Dacæ încercafli sæ îndeplinifli o îndatorire dificilæ pe care v-a
dat-o tatæl dumneavoastræ øi nu reuøifli, vefli încerca din nou?
Dacæ ar fi cât pe ce sæ fifli ucis într-o a doua încercare øi din
nou nu afli reuøi, vefli renunfla? Conteazæ modul în care afli
fi abordat îndatorirea pe care o aveafli de îndeplinit dacæ afli
fi øtiut cæ aceasta vine de la Tatæl Ceresc øi nu de la tatæl
dumneavoastræ pæmântean? În 1 Nefi 3-4, fiilor lui Lehi le-a
fost datæ o astfel de îndatorire. Observafli cine a avut credinflæ
cæ îndatorirea putea fi îndeplinitæ øi de ce a avut aceastæ
credinflæ. Reflinefli, de asemenea, cæ faptul cæ a avut credinflæ
nu a fæcut sarcina mai uøoaræ, ci doar posibil de îndeplinit. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 3

1 Nefi 3:11 – Ce înseamnæ a „trage la sorfli“?
Tragerea la sorfli era consideratæ o modalitate de a face o alegere.
Metoda exactæ nu este cunoscutæ, dar practicile moderne de a
trage un pai sau de a da cu banul sunt exemple ale aceleiaøi
idei. Odinioaræ, totuøi, se credea cæ Domnul stabileøte soarta
(vezi Proverbe 16:33; Ghid pentru scripturi, „Sorfli“, pag. 196).

1 Nefi 3:3, 12-13, 23-27; 4:7-9, 12-13, 19-11 – Ce øtim
despre Laban?
Un sfânt din zilele din urmæ a evidenfliat câteva lucruri pe care
le putem afla despre Laban din aceste capitole: „Învæflæm, citind
aceste capitole, cæ a comandat o garnizoanæ din cincizeci de
oameni, cæ s-a întâlnit noaptea îmbræcat în veømintele pentru
ceremonie cu „vârstnicii iudeilor“ (1 Nefi 4:22) pentru consultæri
secrete, cæ a deflinut controlul vistieriei, cæ fæcea parte din vechea
aristocraflie, fiind o rudæ îndepærtatæ chiar a lui Lehi, cæ probabil
deflinea funcflia pe care o avea mai degrabæ datoritæ stræmoøilor
lui decât faptului cæ o primise datoritæ meritelor sale, cæ acasæ
la el era locul de depozitare a unor consemnæri foarte vechi, cæ
era un om mare, care-øi pierdea uøor controlul, era viclean øi
periculos, care se tocmea færæ milæ, lacom, færæ scrupule, slab øi
dedat befliei“ (Hugh Nibley, Lehi in the Desert, and the World of
the Jaredites [1988], pag. 97).

Genealogia stræmoøilor mei,
genealogia tatælui meu (v. 3,
12) – numele øi istoria tatælui
meu øi ale altor stræmoøi

Gravate (v. 3, 12) – tæiate sau
ræzuite în metal

Le-a dorit (v. 25) – dorinflæ
necontrolatæ, nevoie

A trebuit (v. 26) – fuseseræ
forflafli

Nedreptæfli (v. 29) – pæcate

1 Nefi 3-4
Dacæ avem credinflæ
Domnul ne va ajuta 

1 Nefi 4

1 Nefi 4:10-18 – De ce l-a omorât Nefi pe Laban?
Profetul Joseph Smith a spus:

„Cæci ce este ræu într-o împrejurare poate fi, øi este adesea,
drept într-o altæ împrejurare.

Dumnezeu a spus: ‚Sæ nu ucizi‘ [Exodul 20:13]; altæ datæ El
a spus: ‚Ci sæ nimiceøti cu desævârøire‘ [Deuteronom 20:17].
Acesta este principiul dupæ care se conduce împæræflia din
ceruri – prin revelaflie adaptatæ împrejurærilor în care se gæsesc
copiii împæræfliei. Orice ne cere Dumnezeu este drept, indiferent
de ceea ce cere, cu toate cæ putem sæ nu øtim motivul pentru
aceasta decât la mult timp dupæ ce evenimentele au avut loc.
Dacæ noi cæutæm mai întâi împæræflia lui Dumnezeu, toate
lucrurile bune vor veni dupæ aceea“ (Teachings of the Profet
Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], pag. 256).

1 Nefi 4:30-38 – Puterea unui juræmânt în zilele
lui Nefi
„Aøa cum Domnul træieøte øi tot aøa cum eu træiesc“ (1 Nefi 4:32)
este un exemplu de juræmânt solemn øi a fost considerat foarte
sfânt în Orientul Mijlociu, în vechime. „Pentru a fi obligatoriu øi
solemn, un juræmânt trebuie sæ se facæ pe viafla cuiva, chiar dacæ
acesta este doar un fir de iarbæ. Singurul juræmânt mai teribil
decât ‚pe viafla mea‘ sau (cel mai des întâlnit) ‚pe capul meu‘,
este ... ‚pe viafla lui Dumnezeu‘, sau ‚aøa cum Domnul træieøte‘“
(Hugh Nibley, An Approach to the Book of Mormon, a 2-a ed.
[1964], pag. 104).

Observafli cât de repede se calmeazæ Zoram când aude cuvintele
lui Nefi (vezi Nefi 4:35) øi cât de repede fraflii dobândesc
încredere în Zoram dupæ ce acesta face juræmântul sæ meargæ
cu ei (vezi v. 37). În zilele noastre, când deseori promisiunile
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De o parte øi de alta (v. 2) –
aici øi acolo

Furios (v. 4) – foarte supærat

Constrâns (v. 10) – poruncit,
forflat, obligat

Sæ piaræ (v. 13) – sæ decadæ
treptat, sæ devinæ slab

Fiecare lucru (v. 19) – fiecare
parte din ceva

Încins cu (v. 19) – pus pe

(a) Ræmâne (v. 35) – (a) sta
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3. Punefli în practicæ experienfla lui Nefi în propria dumneavoastræ
viaflæ. Descriefli cel puflin o provocare cæreia a trebuit sæ-i facefli
faflæ, când urmarea exemplului lui Nefi v-ar fi putut ajuta sæ
facefli o alegere dreaptæ.

Creeazæ miracolele credinfla?

Dupæ douæ încercæri nereuøite, Laman øi Lemuel l-au acuzat pe
Nefi pentru ceea ce s-a întâmplat øi au început sæ-l loveascæ cu
bâta pe el øi pe Sam.

1. Revedefli 1 Nefi 3:28-31 øi descriefli în caietul dumneavoastræ
ce s-a întâmplat de s-au oprit.

2. Chiar øi dupæ ceea ce s-a întâmplat, fraflii mai vârstnici nu au
crezut cæ Dumnezeu era mai puternic decât Laban (vezi v. 31).
Scriefli un scurt paragraf în care sæ explicafli de ce credefli cæ
Laman øi Lemuel au refuzat sæ creadæ.

3. Revedefli Nefi 4:1-3 øi scriefli un alt paragraf în care sæ explicafli
de ce credefli cæ Nefi avea o credinflæ atât de puternicæ.

Cât de preflioase sunt scripturile? În 1 Nefi 4, Nefi a aflat cæ
„este mai bine ca un om sæ piaræ, decât ca un neam sæ se
rætæceascæ øi sæ piaræ în necredinflæ“ (v. 13). În 1 Nefi 5 existæ
o relatare despre preflul emoflional plætit de Lehi øi Saria pentru
faptul cæ øi-au trimis fiii înapoi sæ ia plæcile cu scripturile,
precum øi despre ce a gæsit Lehi pe acele plæci, ceea ce a
demonstrat cæ eforturile øi sacrificiile lor au meritat sæ fie
fæcute. În 1 Nefi 6 vefli citi ce a simflit Nefi despre scripturile
pe care le-a scris. În timp ce citifli aceste capitole, gândifli-væ
cât sunt de preflioase scripturile pentru dumneavoastræ.

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 5

1 Nefi 6

1 Nefi 6:3-6 – De ce a pæstrat Nefi o consemnare?
Majoritatea cærflilor sunt scrise pentru a informa, a convinge sau
a bine dispune, dar scopul lor este de a atrage øi de a mulflumi
publicul. Nefi a explicat cæ înregistrærile sale nu au fost scrise
pentru a fi plæcute lumii, ci lui Dumnezeu (vezi 1 Nefi 6:5).

De ajuns (v. 2) – este
suficient

(sæ-i) Conving (v. 4) – sæ-i
læmuresc

Jelise (v. 1) – fusese foarte
supærat

Începuturi (v. 12-13) – porniri

Apærat (v. 14-15) – salvat

1 Nefi 5-6
Importanfla consemnærilor sacre

C

par a fi considerate mai puflin sfinte, ceea ce s-a petrecut între
Nefi øi Zoram este remarcabil. Vedefli, de asemenea, 1 Nefi 3:15;
Nefi face juræmânt cæ vor obfline plæcile de aramæ.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli 1 Nefi 3-4.

Scripturæ de bazæ – 1 Nefi 3:7

1. Citifli 1 Nefi 3:1-8 øi scriefli apoi în caietul dumneavoastræ: Eu
voi øi cæci eu .
Recapitulafli versetul 7 øi scriefli un cuvânt în fiecare loc liber.
Explicafli cum rezumæ aceastæ propoziflie de ce Nefi nu a
cârtit aøa cum fæcuseræ fraflii lui.

2. Scriefli din nou versetul 7, punând numele dumneavoastræ în
locul numelui lui Nefi. Scriefli apoi despre cel puflin o datæ când,
dumneavoastræ, asemenea lui Nefi, afli avut credinflæ øi curaj
sæ facefli un lucru dificil pe care vi l-a cerut Domnul sæ-l facefli.

3. Rezumafli însemnætatea versetului din 1 Nefi 3:7, scriindu-l pe
scurt, sub forma unui enunfl uøor de reflinut, ca de exemplu:
„Realizafli progresul dumneavoastræ“ sau „Fiecare membru
este un misionar“.

Ce putem învæfla din aceastæ misiune?

1. Nefi øi fraflii sæi încearcæ de trei ori sæ ia plæcile de aramæ de la
Laban. Primele douæ încercæri sunt descrise în 1 Nefi 3:11-27.
Desenafli o hartæ în caietul dumneavoastræ, asemænætoare
celei care urmeazæ. Din ceea ce afli citit, completafli cæsuflele,
spunând ce s-a întâmplat în primele douæ încercæri øi explicafli
de ce credefli cæ aceste încercæri n-au avut succes.

2. Revedefli 1 Nefi 4, completafli cæsuflele pentru a treia încercare
øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri care væ ajutæ sæ væ gândifli
la ce afli studiat:

a. Ce diferenflæ afli observat între ceea ce au crezut fraflii lui
Nefi despre obflinerea plæcilor în primele douæ încercæri øi
ceea ce a crezut Nefi la a treia încercare? (vezi 1 Nefi 3:11-13,
24; 1 Nefi 4:5-12).

b. Cum væ poate ajuta ceea ce afli învæflat despre reuøita celei
de-a treia încercæri sæ facefli faflæ încercærilor pe care le avefli
de întâmpinat?

c. Din porunca Domnului datæ lui Nefi de a-l ucide pe Laban,
ce putefli învæfla despre importanfla pe care-o dæ El
scripturilor?

De ce credefli cæ
nu au avut succes
sau de ce credefli
cæ au reuøit?

Ce s-a întâmplat?

Ce au fæcut ei sau
ce a fæcut el?

Cine a mers?

A treia
încercare

A doua
încercare

Prima
încercare

B

A
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Pentru mai multe informaflii despre scopul pe care l-a avut Nefi
când a scris, citifli 1 Nefi 9.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre activitæflile urmætoare (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli 1 Nefi 5-6.

Scriefli o introducere în jurnal

1. Dupæ ce citifli 1 Nefi 5, scriefli o introducere în jurnal, ca øi cum
afli fi fost în locul Sariei øi explicafli cum credefli cæ s-a simflit
Saria conform versetelor 1-9. Includefli urmætoarele idei:

a. de ce anume se plângea;

b. ce i-a spus Lehi;

c. ce lucru s-a întâmplat care i-a întærit mærturia.

2. Scriefli un paragraf în care sæ explicafli unele experienfle pe care
le-afli avut, care v-au ajutat sæ øtifli cæ Dumnezeu îøi respectæ
promisiunile øi-i binecuvânteazæ pe cei care-L iubesc øi-L slujesc.

Facefli o listæ

1. Facefli o listæ despre ceea ce a gæsit Lehi pe plæcile de aramæ,
completând urmætoarele propoziflii în caietul dumneavoastræ
(vezi 1 Nefi 5:10-16):

a. Plæcile conflineau cele cinci _____________________________ .

b. Øi, de asemenea, o cronicæ a iudeilor de la începuturi pânæ
la domnia lui __________________________________________ .

c. Øi, de asemenea, profefliile ____________________ , incluzând
multe din profefliile lui __________________________________.

d. De asemenea, o genealogie a __________ , care i-a confirmat
faptul cæ era un descendent al lui _______________________ .

2. Revedefli 1 Nefi 5:17-22 øi spunefli ce efect a avut citirea
scripturilor asupra lui Lehi. Ce efect are Spiritul asupra
dumneavoastræ când citifli scripturile?

Urmafli exemplul lui Nefi

1. Din ceea ce afli citit în 1 Nefi 6, ce a vrut Nefi sæ includæ în
consemnarea sa? Ce a vrut sæ nu includæ? De ce?

2. Urmând exemplul lui Nefi, enumerafli cinci lucruri pe care
le putefli spune ca mærturie, care ar putea fi „plæcute lui
Dumnezeu, precum øi acelora care nu sunt de-ai lumii“ (v. 5).

Nefi øi fraflii sæi au fost îndrumafli sæ facæ o altæ cælætorie la
Ierusalim. De aceastæ datæ au fost trimiøi sæ-i aducæ pe Ismael
øi pe familia sa pentru a merge împreunæ cu ei în pustiu. De

1 Nefi 7
Ismael i se alæturæ lui Lehi în pustiu

C

B

A

ce a ales Domnul familia lui Ismael? De ce ar fi ales Ismael
sæ i se alæture lui Lehi? Cum au reacflionat Laman øi Lemuel
la aceastæ îndatorire? În timp ce citifli 1 Nefi 7, cæutafli
ræspunsuri posibile pentru aceste întrebæri.

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 7

1 Nefi 7:2 - De ce a ales Domnul familia lui Ismael?
Domnul i-a poruncit lui Lehi sæ-øi trimitæ fiii la Ierusalim pentru
a-i aduce pe Ismael øi pe familia sa în pustiu. Ismael trebuie cæ
a fost ales, cel puflin în parte, deoarece era dornic sæ-L urmeze
pe Domnul. Nefi a scris: „i-am spus cuvintele Domnului“ (1 Nefi
7:4) øi „Domnul i-a înmuiat inima lui Ismael“ (v. 5).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B când studiafli 1 Nefi 7.

Enumerafli ce s-a întâmplat

Enumerafli evenimentele importante din 1 Nefi 7. Luafli în
considerare, în mod special, versetele 1, 4-6, 8, 16, 18-19 øi 22.

Analizafli øi punefli în practicæ ceea ce
s-a întâmplat

1. Revedefli 1 Nefi 7:1-5 øi explicafli de ce credefli cæ Domnul i-a ales
pe Ismael øi familia sa sæ i se alæture lui Lehi în pustiu (vezi
secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ pentru ajutor suplimentar).

2. În versetele 10-12, Nefi repetæ aceeaøi expresie de trei ori.
Care este expresia? Cum poate fi uitarea un motiv pentru
ræzvrætirea lui Laban øi Lemuel? Enumerafli cel puflin trei idei
sau experienfle din viafla dumneavoastræ care v-ar putea ajuta
sæ fifli mai supus dacæ vi le amintifli mereu.

3. Scriefli un scurt paragraf în care sæ descriefli cum 1 Nefi 7:16-19
ne dæ un exemplu de „îndurare blândæ“ pe care Nefi a promis
sæ ne-o arate atunci când øi-a început cartea (vezi 1 Nefi 1:20).

B

A

Potrivit (v. 1) – corespunzætor
sau înflelept

(va) Înceta (v. 14) – (va)
întrerupe

(sæ se) Stræduie (v. 14) – sæ
lucreze din greu

Silit (v. 15) – obligat
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli 1 Nefi 8.

Gæsifli cheia

În visul lui, Lehi s-a aflat într-un pustiu întunecat multe ore
(vezi 1 Nefi 8:4-9). Ce a fæcut Lehi pentru a ieøi din întuneric?
Cum se aseamænæ întunericul în care s-a aflat Lehi cu lumea în
care træim? Cum poate, de asemenea, sæ væ fie de ajutor ceea ce
a fæcut Lehi ca sæ iasæ din întuneric?

Gæsifli scriptura øi expresia

Visul lui Lehi ne ajutæ sæ înflelegem principii importante despre
viaflæ øi despre eforturile noastre de a træi conform Evangheliei.
Imaginile din vis sunt simbolice øi reprezintæ încercærile reale
cu care ne confruntæm în fiecare zi. Scriefli ce a væzut Lehi, aøa
cum este enumerat mai jos øi, apoi, dupæ ce citifli 1 Nefi 8, alegefli
expresia care descrie cel mai bine imaginea.

Scriefli un interviu pentru øtiri

Lehi ne-a spus cæ fructul pomului din visul sæu „era vrednic de
dorit pentru a face pe oricine fericit“ (1 Nefi 8:10) øi gustarea
fructului i-a umplut sufletul de „o bucurie foarte mare“ (v. 12).
În visul sæu, Lehi a væzut patru grupuri de oameni care
reprezentau oamenii din aceastæ viaflæ:

• Cei care au încercat sæ ajungæ la pom, dar s-au pierdut în
negura de întuneric (vezi v. 21-23)

• Cei care au ajuns la pom dar s-au pierdut când mulflimea øi-a
bætut joc de ei (vezi v. 24-25, 28)

• Cei care au dorit sæ fie în clædirea mare øi spaflioasæ mai mult
decât sæ ia din fructul pomului (vezi v. 26-27, 31-33)

• Cei care au ajuns la pom øi nu s-au ruøinat (vezi v. 30)

C

a. amplasatæ lângæ pomul vieflii,
b. amplasatæ pe partea cealaltæ a

râului.

9. „Clædire mare øi
spaflioasæ“ (v. 26)

a. fæcea cælætoria dificilæ,
b. din cauza multor oameni.

8. „Neguræ de întuneric“
(v. 23)

a. uøor de urmat,
b. greu de urmat.

7. Cærare strâmtæ de-a lungul
râului (vezi v. 20)

a. însemna drumul cætre pom,
b. proteja cælætorii de râu.

6. „Baræ de fier“ (v. 19)

a. un pericol,
b. o binecuvântare.

5. „Râu cu apæ“ (v. 13)

a. motivul principal al visului,
b. sursa îngrijorærii lui Lehi.

4. Un pom cu fruct vrednic
de dorit (vezi v. 10)

a. de asemenea, un loc întunecat
øi mohorât,

b. un loc neutru.

3. „Câmpie mare øi întinsæ“
(v. 9)

a. l-a ajutat pe Lehi sæ fie calm,
b. l-a înfricoøat mai tare pe Lehi.

2. „Un om... îmbræcat într-o
mantie albæ“ (v. 5)

a. un loc plæcut,
b. un loc înfricoøætor.

1. „Pustiu întunecat øi
mohorât“ (v. 4)

Care declaraflie descrie cel
mai bine acest lucru?Ce a væzut Lehi

B

A

Visul inspirat al lui Lehi reprezintæ, în mod simbolic, viafla
noastræ pe pæmânt. Ne putem regæsi reprezentafli în el øi
putem vedea încotro se îndreaptæ viafla noastræ, dacæ ræmânem
pe drumul pe care ne aflæm. Observafli ce i-a adus lui Lehi
bucurie øi ce i-a adus supærare. Observafli, de asemenea, ce
au fæcut copiii lui Lehi în vis. De ce erau unii dintre ei în
pericol? Gândifli-væ cum s-a simflit Lehi în timp ce se gândea
la ceea ce-i revelase Domnul în acest vis.

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 8

(mi-a) Cerut (v. 6) – poruncit

(am) Strigat (v. 15) – (am)
chemat sæ vinæ

Strâmtæ (v. 20) – strâmtæ øi
îngustæ (folosirea a douæ
cuvinte cu acelaøi înfleles,

strâmtæ øi îngustæ, este o
formæ poeticæ)

Început (v. 22) – pornit

(îøi) Bæteau joc (v. 28) –
fæceau glume pe seama cuiva,
batjocoreau

1 Nefi 8
Visul lui Lehi
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1. Imaginafli-væ cæ suntefli un reporter de øtiri øi intervievafli câte
o persoanæ din fiecare din cele patru grupuri. Din cele citite
despre fiecare grup, scriefli ceea ce credefli cæ ar ræspunde
fiecare persoanæ la urmætoarele întrebæri:

a. Unde afli încercat sæ ajungefli? De ce?

b. Afli ajuns unde voiafli sæ ajungefli? De ce sau de ce nu?

c. Væ place locul în care afli ajuns? De ce sau de ce nu?

2. Presupunefli cæ afli putea sæ intervievafli aceleaøi persoane în
viafla viitoare. Scriefli cum credefli cæ ar ræspunde la ultima
întrebare din acel punct de vedere.

Nefi a pæstrat douæ feluri de consemnæri. Primul cuprindea
istoria secularæ a poporului sæu (plæcile mari ale lui Nefi);
al doilea cuprindea consemnærile sacre (plæcile mici ale lui
Nefi). În timp ce citifli 1 Nefi 9, descoperifli motivele pe care
le-a avut Nefi ca sæ pæstreze cele douæ consemnæri. În
secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ vefli învæfla ce øtim
astæzi despre motivele pæstrærii celor douæ feluri de plæci.
Acest eveniment ne învaflæ cæ Domnul are un plan care fline
cont atât de insuccesele noastre cât øi de succesele noastre.

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 9

1 Nefi 9:3-6 – Cu un scop înflelept
În anul 1828, profetul Joseph Smith a tradus Cartea lui Mormon
øi terminase 116 pagini scrise de mânæ. Martin Harris l-a rugat
pe Joseph, de mai multe ori, sæ-l lase sæ arate traducerea familiei
sale. Domnul a spus nu la început, dar în cele din urmæ a fost
de acord, dacæ Martin promitea sæ arate paginile doar câtorva
aleøi. Martin Harris øi-a încælcat promisiunea øi cele 116 pagini
s-au pierdut. Joseph a fost deznædæjduit, dar din aceastæ
experienflæ a învæflat o lecflie importantæ despre supunere øi cæ
este imposibil pentru cei ticæloøi sæ-L împiedice pe Tatæl Ceresc
sæ împlineascæ lucrarea Sa (vezi D&L 3:1-10).

Domnia (v. 4) – conducerea Conflicte (v. 4) – neînflelegeri,
certuri

1 Nefi 9
Douæ feluri de plæci

Domnul øtia ce urma sæ facæ Martin Harris øi a planificat aceasta
cu mai mult de douæ mii de ani înainte. Domnul i-a spus lui
Nefi sæ facæ douæ seturi de consemnæri care sæ acopere aceeaøi
perioadæ de timp. Unul, pe plæcile mari, conflinând istoria secularæ
a nefiflilor. Celælalt, pe plæcile mici, era destinat pærflii sacre a
istoriei lor. Joseph Smith a început sæ traducæ din rezumatul lui
Mormon de pe plæcile mari, astfel cæ cele 116 pagini pe care le-a
pierdut Martin conflineau informaflii despre istoria secularæ.

Domnul a øtiut, de asemenea, cæ duømanii profetului ar fi
modificat paginile pierdute astfel cæ, dacæ Joseph ar fi tradus
acelaøi material din nou, ei ar fi spus cæ nu era profet pentru cæ
nu ar fi putut sæ-l traducæ la fel a doua oaræ (vezi D&L 10:10-19).
Domnul i-a spus lui Joseph sæ nu traducæ aceastæ parte din nou,
ci sæ traducæ plæcile mici ale lui Nefi, care acopereau aceeaøi
perioadæ de timp dar conflineau cele mai importante consemnæri
sacre (vezi D&L 10:30-45; vezi, de asemenea, „The Main Sources
for the Book of Mormon“, pag. 12).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B în timp ce studiafli 1 Nefi 9.

Facefli o notæ pe margine

În 1 Nefi 9, Nefi a folosit expresiile „aceste plæci“ øi „celelalte“
pentru a se referi la cele douæ feluri de plæci pe care i le-a
comandat Domnul sæ le facæ. Pe marginea scripturilor
dumneavoastræ, scriefli o notæ ca cea care urmeazæ, pentru a væ
ajuta sæ væ amintifli la care fel de plæci s-a referit Nefi: aceste plæci
= plæcile mici øi celelalte = plæcile mari.

Punefli în practicæ exemplul lui Nefi în
viafla dumneavoastræ

Nefi s-a supus Domnului øi a fæcut douæ feluri de plæci, chiar
dacæ nu i s-a spus de ce. Cum poate exemplul de credinflæ øi
supunere dat de Nefi sæ væ inspire sæ træifli poruncile pe care nu
le înflelegefli pe deplin?

1 Nefi 10
Profefliile lui Lehi
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B în timp ce studiafli 1 Nefi 10.

Citifli întrebærile

În 1 Nefi 10:4-11, Nefi consemneazæ descrierea fæcutæ de Lehi
unui eveniment care urma sæ aibæ loc peste øase sute de ani.
Citifli aceste versete care væ ajutæ sæ ræspundefli la urmætoarele
întrebæri despre Cel Sfânt al lui Israel:

1. De ce existæ necesitatea de a avea un Mântuitor?

2. Ce urma sæ I se întâmple lui Mesia?

3. Cum urmau sæ afle neamurile despre Hristos?

Completafli spafliile libere

În 1 Nefi 10:17-22, Nefi îøi depune mærturia despre puterea
Spiritului pentru a ne ajuta sæ înflelegem lucrurile lui Dumnezeu.
Facefli un rezumat al mærturiei lui Nefi despre puterea Spiritului
øi spunefli cum putefli pune în practicæ aceasta în viafla
dumneavoastræ.

1 Nefi 11-12
Nefi învaflæ despre Hristos øi

misiunea Lui

B

A

Capitolele 1-8 din 1 Nefi sunt, în mare mæsuræ, rezumate
ale lui Nefi despre consemnærile fæcute de tatæl sæu, Lehi, iar
capitolul 9 este explicaflia lui Nefi referitoare la pæstrarea
celor douæ feluri de plæci. În 1 Nefi 10, Nefi începe o
consemnare a propriei sale viefli øi slujiri (vezi 1 Nefi 10:1).
El a inclus o profeflie despre viitor fæcutæ de tatæl sæu. Când
citifli aceastæ profeflie observafli cât de multe detalii a primit
Lehi prin inspiraflie în ceea ce privea evenimentele viitoare.
Remarcafli, de asemenea, efectul pe care l-au avut cuvintele
lui Lehi asupra lui Nefi.

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 10

1 Nefi 10:14 – Risipirea øi adunarea lui Israel

Lehi a comparat casa lui Israel cu un arbore de mæslin, ale cærui
ramuri urmau sæ fie împræøtiate prin toatæ lumea din cauza
necredinflei lor. El øi-a væzut propria familie luând parte la acest
fenomen. (Vezi 1 Nefi 10:11-13.)

El a profeflit, de asemenea, cæ dupæ ce Evanghelia va fi primitæ
de neamuri, ramurile risipite ale casei lui Israel urmau sæ fie
adunate laolaltæ. Lehi a explicat apoi cæ, a fi „altoit“ la un copac,
ce reprezintæ casa lui Israel, înseamnæ a „ajunge la cunoaøterea
lui Mesia cel Adeværat“ (v. 14). Cu alte cuvinte, calea prin care o
persoanæ devine cu adeværat membræ a casei lui Israel este de a
auzi øi accepta Evanghelia lui Isus Hristos.

[El] se va) Face cunoscut (v.
11) – (se va) aræta pe Sine

Cu toflii (v. 13) – împreunæ în
unitate

Ræmæøiflele (v. 14) – pærflile
ræmase

Altoite (v. 14) – împreunate

Potrivite (v. 15) – cum se
cuvine, de dorit

Încercare (v. 21) – probæ sau
test (despre zilele vieflii
noastre pe pæmânt)
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Ce facefli când citifli un pasaj din scripturæ sau când primifli
un sfat de la conducætorii Bisericii, despre care øtifli cæ este
important, dar nu-l înflelegefli? În 1 Nefi 10:17-19, Nefi
depune mærturie cæ putem înflelege lucrurile lui Dumnezeu
prin puterea Duhului Sfânt øi acesta ne va ajuta sæ înflelegem
ce trebuie sæ facem. Nefi a dorit sæ poatæ „vedea, auzi øi
cunoaøte“ (v. 17) ceea ce îi fusese arætat tatælui sæu într-un
vis inspirat.

În 1 Nefi 11-14 existæ o consemnare despre cum Domnul a
fost de acord cu dorinfla lui Nefi øi, nu numai cæ i-a arætat
ceea ce a væzut Lehi, dar i-a explicat, de asemenea, înflelesul
multor simboluri. Când citifli capitolul 11, observafli ce a
fæcut Nefi pentru a fi demn sæ primeascæ o asemenea revelaflie
minunatæ. În capitolul 12, cæutafli cæile prin care Nefi a pus
în practicæ aceastæ revelaflie cætre propriul sæu popor.

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 11

1 Nefi 11:16-36 – Ce este „bunævoinfla lui Dumnezeu“?
„A avea bunævoinflæ
înseamnæ pur øi simplu a ‚fi
aproape‘. ‚Bunævoinfla lui
Dumnezeu‘ trebuie înfleleasæ...
în douæ feluri. Primul aspect
este bunævoinfla lui Dumnezeu
Tatæl, adicæ Elohim [vezi
1 Nefi 11:16-23]. Bunævoinfla
lui Dumnezeu constæ în faptul
cæ El, o Fiinflæ exaltatæ, a
coborât de pe tronul Sæu etern
pentru a deveni Tatæl unui Fiu
muritor, un Fiu næscut ‚în
trup‘“ ([Bruce R. McConkie],
The Mortal Messiah, 1:314)...

„Al doilea aspect al bunævoinflei lui Dumnezeu a fost cel al
venirii Fiului, adicæ Hristos [vezi 1 Nefi 11:24-32]. Iehova – tatæl
cerului øi al pæmântului, Creatorul tuturor lucrurilor de la început,
mæreflul EU SUNT øi Dumnezeul lui Avraam, Isaac øi Iacov –
urma sæ vinæ pe pæmânt, sæ-øi lase tronul Sæu divin, sæ primeascæ
un trup din carne øi oase, sæ se supunæ slæbiciunilor cærnii øi
mentalitæflii josnice øi vicioase a umanitæflii øi sæ-øi capete salvarea
Sa ca om muritor; aceasta este doctrina ‚bunævoinflei lui
Dumnezeu‘“ (Joseph Fielding McConkie øi Robert L. Millet,
Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, 4 vol. [1987-1992],
1:78, pag. 82).

1 Nefi 12

Tumultuoase (v. 4) – zgomote
asurzitoare

Sfærâmându-se (v. 4) –
fæcânde-se bucæfli

Aburul (v. 5) – ceaflæ sau
neguræ

Præpastie (v. 18) – præpastie,
adâncituræ în pæmânt

Stând asupra (v. 27) – stând
deasupra

Slujind cuiva, (a) slujit (v.
28, 30) – slujind, oferind ceea
ce este nevoie

Limbilor (v. 36) – limbajelor

1 Nefi 11-12 – Ce a învæflat Nefi despre visul lui Lehi?
Urmætoarea schiflæ rezumæ câteva lucruri pe care le-a învæflat
Nefi despre visul tatælui sæu:

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi una dintre celelalte douæ activitæfli
(B sau C) pe mæsuræ ce studiafli 1 Nefi 11-12.

Descoperifli înflelesul visului

Dupæ ce citifli 1 Nefi 11 øi 12 ræspundefli la urmætoarele întrebæri
pentru a descrie ce a învæflat Nefi despre visul tatælui sæu. Dacæ
este nevoie apelafli la secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“. (Afli
putea scrie în caietul dumneavoastræ înflelesul simbolurilor în
dreptul versetelor ce se potrivesc din 1 Nefi 8.)

A

Cei care s-au înfruptat din cel mai
mærefl dintre toate darurile lui
Dumnezeu – viafla veønicæ (vezi 15:36).

Oameni care se flineau de bara
de fier, au ajuns la pom øi s-au
înfruptat din fruct; ei au
ignorat batjocoritorii øi nu au
renunflat (vezi 8:30, 33)

Oameni care doresc sæ intre în
clædirea mare øi spaflioasæ mai
mult decât sæ ia din pom (vezi
8:26-27, 31-33)

Oameni care au ajuns la pom
flinându-se de bara de fier dar
au abandonat când mulflimea
øi-a bætut joc de ei 
(vezi 8:24-25, 28)

Nefi nu a identificat în mod expres
oameni din toatæ mulflimea din vis, dar
a væzut urmætoarele feluri de oameni:
• oameni care au auzit de Isus, dar

„L-au alungat“ (vezi 11:28);
• oameni care L-au ræstignit pe Isus

chiar dupæ ce El a vindecat bolnavii
øi a alungat diavolii (vezi v. 31-33);

• oameni care s-au adunat împreunæ
în „clædirea mare øi spaflioasæ“
pentru a lupta împotriva Celor
Doisprezece Apostoli (vezi v. 34-36);

• nefifli øi lamanifli care erau „adunafli
laolaltæ ca sæ lupte“ (vezi 12:1-4, 
13-15);

• nefifli care, din cauza mândriei, au
fost distruøi de lamanifli (vezi 
v. 19-23).

Oameni care au pornit pe calea
care ducea la pom, dar care s-au
pierdut în negura întunericului
(vezi 8:21-23)

Mândria øi închipuirile deøarte ale
lumii (vezi 11:36; 12:18)

Clædirea mare øi spaflioasæ care
stætea în aer (vezi 8:26)

„Ademenirile diavolului“, care orbesc
oamenii astfel încât îøi pierd calea øi
nu pot gæsi pomul (vezi 12:17)

Neguræ de întuneric (vezi 8:23)

Cuvântul lui Dumnezeu, care ne poate
conduce în siguranflæ la pomul vieflii
(vezi 11:25)

Bara de fier (vezi 8:19)

Adâncimile iadului în care cad cei
ticæloøi (vezi 12:16; denumite
„necuræflie“ în 15:27)

Râul cu apæ (murdaræ)
(vezi 8:13)

Dragostea lui Dumnezeu, pe care Øi-a
arætat-o trimiflându-l pe Fiul Sæu ca sæ
fie Salvatorul nostru (vezi 1 Nefi 11:21-
25; denumitæ „pomul vieflii“ în 15:22)

Pomul cu fructe albe
(vezi 1 Nefi 8:10-11)

Interpretarea datæ 
de Nefi

Simbolul din visul 
lui Lehi

(a) Rætæci în necredinflæ (v. 22)
– a cædea treptat sau a deveni
slab datoritæ pierderii credinflei
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Viziunea pe care a primit-o Nefi ca ræspuns la „cumpænirea“
pe care-a avut-o despre visul tatælui sæu este consemnatæ în
1 Nefi 11-14. Capitolele 11-12 conflin o profeflie despre
slujirea lui Isus Hristos în viafla muritoare, despre ispæøire
øi vizita Sa în mijlocul nefiflilor pe continentul american.
Viziunea lui Nefi continuæ în capitolul 13 cu o profeflie
despre ce se va întâmpla pe continentul american dupæ ce
seminflia lui Nefi este distrusæ. Observafli cât de detaliatæ øi
precisæ este aceastæ profeflie. Observafli, de asemenea, ce multe
øtia Nefi despre viitorul poporului sæu în flara fægæduinflei
chiar înainte de plecarea lor din zona din jurul Mærii Roøii.

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 13

1 Nefi 13:3 – Ce sunt „împæræfliile neamurilor“?
Nefi a folosit cuvântul neamuri aici pentru a se referi la toate
nafliunile din afara flinutului lui Israel. Pentru o definiflie mai
completæ, vezi Ghid pentru scripturi, „Neamuri“, pag. 143.

1 Nefi 13:5-9 – Ce se înflelege prin „biserica ce este
cea mai odioasæ“?

Nu este cinstit sæ gândim
cæ orice bisericæ în parte
sau orice confesiune este
„marea øi odioasa bisericæ“,
menflionatæ de Nefi. Orice
grup de oameni care
urmeazæ cæile lui Satana
fac parte din împæræflia
diavolului øi sunt duømanii
lui Hristos øi ai Bisericii Sale
(vezi 2 Nefi 10:16). Ei sunt
precum aceia care træiesc în
marea øi spaflioasa clædire
væzutæ în visul lui Lehi.
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Odioasæ (v. 5-6) – ticæloasæ,
nesuferitæ

Curve (v. 7-8) – persoane
lipsite de moralitate sau
prostituate

(a) Lucrat asupra (v. 12) – (a)
influenflat, (a) inspirat

Mânia, (a) lovi (v. 14, 34) –
(a) pedepsi, (a) lovi

Neamurile din patria lor
mamæ (v. 17) – oameni din
flærile din care provin

O carte (v. 20) – Biblia

(sæ) Strice (v. 27) – sæ schimbe
în ræu

Cu totul (v. 30) – complet

Ræmæøifla (v. 34) – partea
ræmasæ

Vestea cea bunæ (v. 37) –
veøti, mesaje

Alte cærfli (v. 39) – Cartea lui
Mormon øi alte scripturi

Limbilor (v. 40) – limbaje

1 Nefi 13
O viziune despre zilele din urmæ

1. Ce caracteristici sau calitæfli are pomul cu fructe delicioase,
care fac din el un simbol eficient al dragostei lui Dumnezeu
pentru copiii Sæi øi al ispæøirii lui Isus Hristos?

2. Cum este cuvântul lui Dumnezeu (scripturile øi cuvintele
profeflilor) asemænætor barei de fier pe care a væzut-o Lehi?

3. Cum v-a ajutat cuvântul lui Dumnezeu sæ „gustafli“ bucuria
care vine datoritæ dragostei lui Dumnezeu?

4. Cum este ispita asemænætoare cu „negura de întuneric“ øi care
este cheia pentru a nu deveni orb øi a nu te rætæci?

5. Care este deosebirea dintre oamenii care au ajuns la pom øi
apoi abandoneazæ øi cei care au ajuns la pom øi au ræmas acolo?

Aflafli ce a învæflat Nefi despre Isus

Când lui Nefi i s-a arætat înflelesul visului pe care l-a avut tatæl
sæu, el a învæflat multe lucruri despre ce urma sæ facæ Isus la
venirea Lui pe pæmânt, peste aproape 600 de ani.

1. Revedefli 1 Nefi 11-12 øi enumerafli cel puflin opt lucruri care i-
au fost arætate lui Nefi despre viafla Salvatorului.

2. Ce væ învaflæ aceastæ profeflie despre precizia cunoaøterii lui
Dumnezeu despre viitor?

Facefli un semn de avertizare

Facefli o diagramæ sau un semn care indicæ clædirea mare øi
spaflioasæ, pomul øi præpastia care le separæ (vezi 1 Nefi 12:18).
Etichetafli fiecare simbol øi scriefli apoi o lozincæ sau un mesaj de
avertizare pe afiø, care i-ar ajuta pe ceilalfli sæ evite clædirea. Fifli
creativi øi încercafli sæ folosifli o idee nouæ sau potrivitæ pe afiøul
dumneavoastræ.

C
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1 Nefi 13:12 – Cine era acel „om printre neamuri“?
Nefi a væzut „un om printre neamuri“ pe care „Spiritul lui
Dumnezeu“ l-a inspirat sæ navigheze pânæ la locul unde se
aflau urmaøii lui Lehi în flara fægæduinflei. Cristofor Columb se
potriveøte foarte bine cu omul descris de Nefi. Columb a scris:
„Încæ din fragedæ tinerefle am fost marinar øi sunt øi acum...
Domnul a folosit bine dorinfla mea øi mi-a dat curaj øi înflelegere; El
mi-a dat din abundenflæ cunoøtinfle despre navigaflie... Domnul
nostru mi-a deschis mintea, m-a trimis pe mare øi mi-a dat dorinflæ
puternicæ øi dispoziflie pentru a naviga. Cei care au auzit de [aventura]
mea au numit-o nebunie, m-au batjocorit øi au râs. Dar cine se
poate îndoi de faptul cæ Duhul Sfânt m-a inspirat?“ (din Jacob
Wassermann, Columbus, Don Quixote of the Seas, 19-20, pag. 46;
sublinieri adæugate; citat din McConkie and Millet, Doctrinal
Commentary on the Book of Mormon, 1:91).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli oricare dintre urmætoarele douæ activitæfli (A-C) pe
mæsuræ ce studiafli 1 Nefi 13.

Facefli comparaflie

În 1 Nefi 13:1-9, Nefi a descris o „bisericæ odioasæ“ al cærei scop
era sæ-i distrugæ pe sfinflii lui Dumnezeu (vezi secfliunea „Sæ
înflelegem scripturile“ de mai sus).

1. Pe mæsuræ ce citifli aceste versete, facefli o listæ cu ce a spus
Nefi despre dorinflele celor aflafli sub influenfla Satanei. Facefli
apoi o altæ listæ despre câteva binecuvântæri care sunt mai
importante pentru membrii Bisericii.

2. Scriefli un scurt paragraf în care sæ explicafli de ce
binecuvântærile de pe lista membrilor credincioøi vor aduce
o fericire mai mare decât ceea ce este scris pe cealaltæ listæ.

Gæsifli un titlu pentru un verset

În 1 Nefi 13:10-19 existæ o consemnare a viziunii lui Nefi despre
descoperirea continentului american de cætre exploratori
europeni. El a væzut, de asemenea, conflictele pe care coloniøtii
urmau sæ le aibæ cu urmaøii lui Lehi în flinuturile lor.

1. Transcriefli urmætoarele titluri în caietul dumneavoastræ. Apoi,
dupæ fiecare, notafli numærul unui verset din 1 Nefi 13:10-19,
care s-ar potrivi cu titlul:

• Pelerini navigheazæ cætre Lumea Nouæ pentru libertate
religioasæ

• Deøi întrecute numeric, armatele revoluflionare sunt
victorioase

• Coræbiile traverseazæ 4.828 km (3.000 mile) peste Oceanul
Atlantic

• Columb navigheazæ spre Lumea Nouæ

B
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• Bæøtinaøii americani sunt izgonifli din casele lor

• Neamurile prosperæ pe continentul american

2. Ce øtifli despre istoria flærii dumneavoastræ care aratæ cum
mâna Domnului o pregæteøte pentru a primi Evanghelia?

Rezumafli profefliile

Nefi a væzut cum vor apærea Biblia, Cartea lui Mormon øi alte
scripturi în zilele din urmæ. Rezumafli ceea ce a væzut Nefi,
ræspunzând la urmætoarele întrebæri:

1. Ce a væzut cæ se va întâmpla cu Biblia, dupæ ce a fost scrisæ
de profefli øi apostoli, care urma sæ facæ neamurile sæ „se
poticneascæ“? (vezi 1 Nefi 13:20-29);

2. Ce urma sæ facæ Domnul pentru seminflia lui Nefi sau urmaøii
lui, când neamurile au venit în America? (vezi 1 Nefi 13:30-31);

3. Ce urma sæ facæ Domnul pentru a ajuta neamurile, iudeii,
urmaøii lui Lehi øi membrii Bisericii Sale din ziua de azi pentru
ca sæ învefle Evanghelia adeværatæ? (vezi 1 Nefi 13:32-41);

4. În ce fel se referæ mesajul din versetul 37 la viafla
dumneavoastræ øi la deciziile pe care le vefli lua în viitor?

1 Nefi 14
Viziunea lui Nefi despre neamurile

din zilele din urmæ

C
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atunci“ – dacæ facefli aceasta, atunci Dumnezeu va face cealaltæ.
Gæsifli promisiunile øi completafli urmætoarele enunfluri în caietele
dumneavoastræ.

Dacæ:

• Neamurile...

• Nu-øi întæresc...

Atunci:

• Ele vor fi numærate...

• Vor fi un...

• Ele nu vor mai fi...

• Øi acea groapæ mare...

Gæsifli dovezi în ziare

În 1 Nefi 14:7-10, îngerul i-a spus lui Nefi cæ oamenii au de ales
între douæ lucruri:

1. Revedefli acele versete øi enumerafli care sunt cele douæ alegeri
(vezi, de asemenea, secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“).

2. Cæutafli în articolele øi anunflurile dintr-un ziar øi gæsifli cel
puflin douæ exemple de oameni, grupuri sau filozofii în care
vrea Satana sæ ne încredem, în loc sæ credem în Evanghelia
lui Isus Hristos. Explicafli de ce acele lucruri nu ne pot aduce
„pace øi viaflæ veønicæ“ (v. 7).

Scriefli întrebæri pentru propriul test

La sfârøitul viziunii sale, Nefi a væzut lupta care urma sæ aibæ
loc între „Biserica Mielului lui Dumnezeu“ øi biserica diavolului.
El a învæflat, de asemenea, cæ unui alt profet îi va fi datæ o
revelaflie asemænætoare, mulfli ani mai târziu.

1. Cæutafli în 1 Nefi 14:11-30 øi scriefli un test format din øase pânæ
la opt întrebæri care credefli cæ sunt importante pentru aceste
versete øi necesitæ un ræspuns. De asemenea, asigurafli-væ cæ
dafli øi ræspunsurile.

2. Ce afli învæflat din aceste versete despre cum ar putea fi însuøi
viitorul dumneavoastræ?

În 1 Nefi 11-14 existæ o relatare a unei viziuni minunate pe
care a primit-o Nefi ca ræspuns la dorinfla lui: „sæ væd lucrurile
pe care tatæl [lui] le-a væzut“ (vezi 1 Nefi 11:3). Observafli
în 1 Nefi 15 ce a descoperit Nefi despre Laman øi Lemuel
când s-a întors dupæ ce a fost instruit de cætre îngeri. În timp
ce citifli acest capitol descoperifli motivele datoritæ cærora
Nefi a fost în stare sæ umble în lumina revelafliei divine øi
fraflii lui s-au poticnit în beznæ. Observafli, de asemenea,
explicafliile suplimentare pe care le-a dat Nefi, care ne ajutæ sæ
înflelegem revelafliile pe care le-au primit el øi tatæl sæu, Lehi. 

1 Nefi 15
Nefi îi învaflæ pe fraflii sæi

C

B

Viziunea lui Nefi se încheie în 1 Nefi 14. Aici i s-a arætat
lupta care va avea loc între Biserica Mielului lui Dumnezeu
øi marea øi odioasa bisericæ a diavolului. Observafli promi-
siunile pe care le face Domnul neamurilor care acceptæ
Evanghelia în zilele din urmæ. Chiar dacæ væ tragefli, poate,
din Israel, dacæ nu suntefli iudeu sau urmaø al lui Lehi, væ
vefli numæra printre neamurile despre care a scris Nefi.
Când citifli acest capitol, cæutafli sæ aflafli care este rolul
dumneavoastræ în munca Domnului în zilele din urmæ.

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 14

1 Nefi 14:7-10 – De ce existæ „numai douæ biserici“?
„Biserica diavolului“ nu se referæ la o anumitæ bisericæ ci la
orice persoanæ, grup, organizaflie sau filozofie care acflioneazæ
împotriva Bisericii lui Isus Hristos øi împotriva salværii copiilor
lui Dumnezeu. Adeværul øi bunætatea pot fi gæsite, în mod sigur,
în afara Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ,
dar plinætatea Evangheliei, care se gæseøte doar în Biserica
restauratæ, este esenflialæ pentru salvarea pe care Tatæl nostru
Ceresc o doreøte pentru copiii Sæi. Restaurarea Evangheliei, acea
„lucrare mare øi minunatæ“ (1 Nefi 14:7), aøa cum i-a spus îngerul
lui Nefi, urma sæ dividæ oamenii, „fie convingându-i pe ei pentru
pace øi viaflæ veønicæ, fie læsându-i pradæ împietririi inimilor lor
øi orbirii minflilor lor, spre înrobirea øi distrugerea lor“ (v. 7).

Elder Bruce R. McConkie, fost membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat: „Existæ doar luminæ øi
întuneric; nu existæ zonæ crepuscularæ, semiîntunecatæ. Oamenii,
ori umblæ în luminæ, ori nu pot fi salvafli. Orice altceva, în afara
salværii, nu este salvare. Poate fi mai bine sæ umbli în amurg sau
sæ priveøti primele câteva raze ale unui ræsærit îndepærtat decât
sæ fii închis în beznæ totalæ, dar salvarea în sine este doar pentru
cei care pæøesc în lumina strælucitoare a soarelui la amiazæ (The
Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man [1982],
pag. 54).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli oricare dintre urmætoarele douæ activitæfli (A-C) pe
mæsuræ ce studiafli 1 Nefi 14.

Gæsifli promisiunile ce conflin cuvintele
„dacæ – atunci“

În 1 Nefi 14:1-3, îngerul i-a spus lui Nefi despre binecuvântærile
condiflionate care sunt promise neamurilor, deci øi nouæ. Aceste
binecuvântæri sunt stabilite în promisiunile de forma „dacæ –

A

Încurcatæ (v. 2) – amestecatæ
cu alte popoare astfel încât
identitatea lor nu mai poate fi
deosebitæ

Odioasæ (v. 3) – ticæloasæ,
nesuferitæ

Complet (v. 3) – întreg, total

Lucrare mare øi minunatæ
(v. 7) – se referæ la restaurarea
Evangheliei øi a Bisericii

Vremelnicæ (v. 7) – fizicæ

Curva (v. 10) – biserica
diavolului este curvæ în sensul
cæ oamenii sæi l-au pæræsit pe
Dumnezeu øi l-au urmat pe
Satana.

Stæpânire (v. 11) – zonæ de
influenflæ, fortæreaflæ
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Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 15

1 Nefi 15:13, 16 – Ce înseamnæ a fi altoit?
Pentru o explicaflie referitoare la felul în care este asemænatæ
casa lui Israel cu un arbore øi o imagine a altoirii, vezi secfliunea
„Sæ înflelegem scripturile“ din 1 Nefi 10:14 (pag. 21).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli una dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli 1 Nefi 15.

Gæsifli tiparul „dacæ – atunci“

Nefi i-a auzit pe fraflii sæi spunând cæ nu au înfleles semnificaflia
visului tatælui lor.

1. Revedefli 1 Nefi 15:1-9 øi explicafli ce a fæcut Nefi øi fraflii lui
nu au fæcut, pentru a înflelege ce spusese tatæl lor.

2. În caietele dumneavoastræ, completafli urmætoarele enunfluri
pentru a aræta tiparul „dacæ – atunci“ necesar pentru primirea
revelafliei, pe care l-a oferit Nefi în versetul 11:

Dacæ:

• Nu væ vefli...

• Øi… Mæ vefli întreba...

• Cu...

Atunci:

• Cu siguranflæ aceste lucruri...

3. Gândifli-væ la enunflurile introduse prin „dacæ“ øi la ce putefli
face pentru a væ pregæti îndeajuns, astfel încât sæ primifli
ræspunsuri de la Tatæl Ceresc.

Aøezafli în ordine enunflurile

Ræspunzând fraflilor lui, Nefi a comparat casa lui Israel cu un
arbore de mæslin. Luafli în calcul 1 Nefi 15:12-20 pentru a væ
ajuta sæ aøezafli urmætoarele enunfluri în ordinea potrivitæ:

• Evanghelia este datæ neamurilor deoarece iudeii øi lamaniflii
au respins-o.

• Neamurile vor accepta Evanghelia øi vor fi altoite la arborele
de mæslin ce reprezintæ Israelul.

• Nefiflii sunt o ramuræ ruptæ din arborele lui Israel.

B

A

(se) Certau, certurilor (v. 2, 6)
– (îøi) disputau, disputelor

(se va) Aræta (v. 13) – (se va)
înfæfliøa

Amestecafli (v. 20) – împræøtiafli
printre alte popoare, astfel
încât identitatea lor nu mai
poate fi deosebitæ

(s-au) Potolit (v. 20) – (s-au)
calmat

Sægeflile de foc ale
duømanilor (v. 24) – atacurile
violente ale Satanei

Capacitatea (v. 25) – dibæcia,
puterea

(se) Ridicæ (v. 30) – (se) înalflæ

Zilele de încercare (v. 31) –
timp de încercare øi verificare
(adicæ viafla pe acest pæmânt,
muritoare)

Vremelnic (v. 31) – fizic

Aparflin (v. 33) – care au de-a
face cu ceva, care se referæ la
ceva

• Arborele va fi restaurat pentru a fi îndeplinite promisiunile
fæcute lui Avraam.

• Urmaøii lui Lehi vor auzi øi vor accepta Evanghelia.

Punefli în practicæ un citat

Elder Neal A. Maxwell, membru
al Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli, a spus: „Adeværaflii uce-
nici primesc sægeflile de foc ale
duømanului flinând sus cu o mânæ
scutul apærætor al credinflei, în timp
ce cu cealaltæ mânæ se flin de bara de
fier... Trebuie sæ nu fie nici o greøealæ;
va fi nevoie de ambele mâini!“ (din
Conference Report, apr. 1987, pag.
87; sau Ensign, mai 1987, pag. 70).

Citifli cu atenflie 1 Nefi 15:21-36 øi apoi scriefli un paragraf din
care sæ reiasæ cum credinfla øi respectarea cuvântului lui
Dumnezeu væ pot ajuta sæ rezistafli ispitelor pe care le întâmpinafli.

Afli observat vreodatæ cæ, atunci când suntefli în acord cu
Spiritul, este mult mai uøor sæ væ ocupafli cu ræbdare de
lucrurile care merg ræu în viafla dumneavoastræ? Pe de altæ
parte, majoritatea oamenilor cred cæ, pe mæsuræ ce distanfla
dintre ei øi Domnul creøte, îøi pierd mai uøor cumpætul.
În 1 Nefi 16 vefli citi despre ambele feluri de experienfle.
Descoperifli cum foloseøte Domnul, câteodatæ, nenorocirile
pentru a ne învæfla lecflii importante.

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 16

Praøtiile mai sunt folosite în ziua de
azi în unele locuri. 

Foarte obosite (v. 19) –
istovite, epuizate

Dojenit (v. 25) – ocærât, corectat

Lucruri grele (v. 1-2) –
adeværuri dificil de acceptat

(îi) Loveøte drept în inimæ (v.
2) – (le) demonstreazæ vina

(i-am) Îndemnat (v. 4) – (i-am)
sfætuit, (i-am) încurajat

Proviziilor (v. 11) – mâncæri
øi provizii

Praøtiile (v. 15) – arme folosite
pentru a arunca pietre

1 Nefi 16
Un glob miraculos øi un arc rupt
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d. versetele 24-29;

e. versetele 30-31.

2. Cum ar fi putut sæ væ ajute experienfla despre arcul rupt al lui
Nefi dacæ v-afli fi pierdut, pe neaøteptate, locul de muncæ ce
væ asigura banii necesari pentru a væ hræni øi îmbræca familia?

3. În pofida faptului cæ Lehi a murmurat, de ce credefli cæ Nefi
a mers la el ca sæ-i cearæ sfatul unde sæ vâneze pentru a gæsi
hranæ?

Micul grup al lui Lehi øi-a sfârøit cælætoria prin pustiu când
Domnul l-a îndrumat cætre un loc fertil la malul mærii, pe
care l-au numit Abundenfla. În 1 Nefi 17, Nefi a dat unele
detalii despre experienfla oamenilor din grupul lui Lehi în
pustiu, pe care nu le menflionase înainte. Aflafli cât timp au
cælætorit prin pustiu, ce au mâncat øi cum au reuøit sæ
supraviefluiascæ având un asemenea regim. Observafli, de
asemenea, de ce Laman øi Lemuel au început sæ cârteascæ
din nou.
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1 Nefi 17
„Vei construi o corabie“1 Nefi 16:10 – Ce era acel „glob rotund, fæcut cu o

mæiestrie deosebitæ“?
Mæiestrie în acest verset înseamnæ fæcut cu grijæ, detaliat øi migælos.
Domnul a pregætit globul pentru a-l ghida pe Lehi øi mica lui
colonie în pustiu. Aflæm de la Alma cæ acest glob, care slujea ca
indicator sau busolæ, se numea Liahona (vezi Alma 37:38).

Lehi øi familia lui au descoperit cæ Liahona avea douæ sægefli sau
ace indicatoare, care le aræta în ce direcflie sæ cælætoreascæ (vezi
1 Nefi 16:10). Exista, de asemenea, un loc pe glob unde apærea o
scriere care era în mod miraculos „schimbatæ din când în când“
(v. 29; vezi v. 26-30). Acest indicator funcfliona numai în acord
cu credinfla lor (vezi v. 28-29).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea C (activitæflile A øi B sunt opflionale) pe
mæsuræ ce studiafli 1 Nefi 16.

Scriefli o definiflie

Fraflii lui Nefi s-au plâns din cauzæ cæ Nefi le-a spus „lucruri
grele“ (1 Nefi 16:1).

1. Studiafli versetele 1-3 øi explicafli ce credefli cæ au vrut ei sæ
spunæ prin „lucruri grele“.

2. Explicafli de ce aceleaøi adeværuri nu erau „lucruri grele“
pentru Nefi.

Facefli un desen

Studiafli 1 Nefi 16:10-30 øi facefli un desen despre cum credefli cæ
ar fi putut aræta Liahona. Includefli o descriere a caracteristicilor
acesteia.

Rezumafli ce s-a întâmplat

Familia lui Lehi a suferit în pustiu când arcul lui Nefi s-a rupt.

1. Rezumafli ce s-a întâmplat în fiecare dintre urmætoarele pasaje
din 1 Nefi 16 øi, apoi, explicafli ce învæflæminte a tras familia
lui Lehi din fiecare experienflæ:

a. versetele 17-19;

b. versetele 20-21;

c. versetele 22-23;

C

B

A
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Posibilul itinerar al cælætoriei lui Lehi prin pustiu

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 17

Foale

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-E), pe mæsuræ
ce studiafli 1 Nefi 17.

Ce ne-a învæflat Nefi despre cælætoria
prin pustiu?

1. Revedefli 1 Nefi 17:1-6, 12 øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri
despre cælætoria în pustiu:

A

Legile (v. 22) – legi, reguli

Robie (v. 24-25) – sclavie

Încærcafli (v. 25) – plini,
împoværafli

Au hulit împotriva (v. 30, 42)
– au ponegrit pe cineva, au
insultat

Prefluieøte toate fiinflele ca pe
una (v. 35) – îi consideræ pe
tofli copiii Sæi egali

Le-a dat greutæfli (v. 41) – (a)
disciplinat, (a) îndreptat

Despicat (v. 45) – tæiat în
bucæfli

Sfâøiat de suferinflæ (v. 47) –
chinuit de profundæ
amæræciune

Mistuirea (v. 48) – distrugerea

(se va) Veøteji (v. 48) – (se va)
micøora, (se va) usca

Nimica toatæ (v. 48) – nimic

Cælætoream, cælætorie (v. 3-4)
– øedere pentru un timp

Cu toate cæ (v. 6) – chiar dacæ

Topesc, topit (v. 9, 16) –
dizolvæ

Foalele (v. 11) – dispozitiv
prin care se suflæ aer pentru a
întefli focul

Ierusalim

„Pânæ la flærmurile care
sunt aproape de Marea
Roøie“ (1 Nefi 2:5)

„Lângæ malurile
Mærii Roøii“
(1 Nefi 16:14)

„Øi am cælætorit cætre
ræsærit de atunci încolo“
(1 Nefi 17:1)

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

Roøie Abundenfla (?)
(1 Nefi 17:4)

Marea 
de jos

(Golful Persic)

a. Cât timp le-a luat sæ cælætoreascæ de la Ierusalim pânæ la
Abundenfla?

b. Care a fost mâncarea lor principalæ cât timp au cælætorit în
pustiu?

c. De ce credefli cæ Nefi a spus: „Binecuvântærile Domnului
asupra noastræ erau aøa de mari“ (v. 2)?

2. Gæsifli lecflia referitoare la „øi astfel vedem“ identificând tiparul
„dacæ – atunci“ din versetul 3:

Dacæ astfel „copiii oamenilor ______________________________ .

Atunci „El îi ______________ , ______________ øi ______________ .

3. Poate cæ dumneavoastræ nu vefli rætæci prin deøert, dar tot
întâmpinafli încercæri dificile în viafla dumneavoastræ. Explicafli
cum afli putea pune în practicæ acea lecflie referitoare la „øi
astfel vedem“ în viafla dumneavoastræ.

Dafli un exemplu din zilele noastre

Domnul i-a spus lui Nefi sæ construiascæ o corabie – o îndatorire
ce depæøea capacitæflile lui naturale. Studiafli 1 Nefi 17:7-11 øi
observafli ce a fæcut Domnul øi ce i-a cerut El lui Nefi sæ facæ.
Scriefli apoi o relatare despre cineva din zilele noastre cæruia i s-a
cerut sæ facæ ceva dificil øi trebuie sæ se bazeze pe Domnul
pentru a øti cum sæ îndeplineascæ acel lucru.

Facefli comparaflie între frafli

1. Studiafli 1 Nefi 16:1-3, 18-20, 37-38; 17:17-21, 48 øi enumerafli
motivele din cauza cærora Laman øi Lemuel au cârtit sau au
fost mânioøi øi de ce „s-au bucurat“.

2. Studiafli 1 Nefi 16:4-5; 17:19, 47 øi enumerafli motivele datoritæ
cærora Nefi a fost bucuros øi cele din cauza cærora a fost supærat.

3. Ce învæflafli despre caracterele acestor bærbafli din deosebirile
care apar din cele douæ enumeræri?

4. Comparafli ce au spus Laman øi Lemuel cæ øtiau în 1 Nefi
16:38; 17:19, 22 cu ceea ce au spus cæ øtiau în 1 Nefi 17:55. Ce
le-a schimbat capacitatea de a înflelege?

5. Ce afli învæflat din 1 Nefi 17 øi væ poate ajuta sæ fifli mult mai
asemænætori lui Nefi øi mai puflin asemænætori lui Laman øi
Lemuel?

Scriefli cu propriile dumneavoastræ
cuvinte

Nefi le-a amintit fraflilor sæi despre povestirea lui Moise când a
condus copiii lui Israel afaræ din Egipt øi a comparat-o cu modul
în care Lehi øi-a condus familia în afara Ierusalimului (vezi
1 Nefi 17:23-45).

1. Revedefli aceste versete øi enumerafli cel puflin patru asemænæri
între ceea ce s-a întâmplat poporului lui Moise øi ceea ce s-a
întâmplat coloniei lui Lehi.

2. Citifli cu atenflie 1 Nefi 17:45 øi explicafli ce credefli cæ
înseamnæ sæ „simflifli“ cuvintele Domnului sau povestifli
despre o întâmplare când afli simflit cæ scripturile væ vorbesc.
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli 1 Nefi 18.

Intervievafli un personaj

Familia lui Lehi era gata sæ navigheze spre un tærâm necunoscut
într-o corabie neobiønuitæ (1 Nefi 18:1-7). Dacæ afli fi fost reporter
angajat sæ intervievafli membrii familiei înainte de plecarea lor,
ce credefli cæ ar fi declarat ei? Alegefli trei membri din grupul lui
Lehi øi sugerafli douæ întrebæri pe care le-afli putea adresa în
calitate de reporter. Scriefli apoi ce credefli cæ ar ræspunde acei
oameni la întrebærile dumneavoastræ.

Nu omitefli detaliile!

Povestirea familiei lui Lehi navigând cætre flara fægæduinflei este
interesantæ øi confline unele detalii semnificative care ar putea fi
omise cu uøurinflæ. Dupæ ce afli citit 1 Nefi 18, ræspundefli la
urmætoarele întrebæri:

1. Care sunt cei doi noi membri ai familiei lui Lehi care sunt
menflionafli pentru prima datæ în acest capitol?

2. De ce credefli cæ Domnul a permis ca Nefi sæ ræmânæ legat
atât de mult timp în loc sæ-l elibereze, în mod miraculos, aøa
cum a fæcut în 1 Nefi 7:18; 16:39 øi 17:48?

3. Ce lucru s-a întâmplat în acest capitol care împlineøte ceea ce
Domnul profeflise în 1 Nefi 17:13?

Gæsifli lecfliile de urmat în viaflæ

Povestirea cælætoriei cætre flara fægæduinflei poate fi înfleleasæ ca o
metaforæ (simbol) pentru viafla noastræ pe pæmânt. De exemplu,
mulfli oameni, precum fraflii lui Nefi în 1 Nefi 18:9, se concentreazæ
asupra lucrurilor lumeøti øi Îl uitæ pe Dumnezeu øi faptul cæ
sunt dependenfli de puterea Lui. Ræspundefli la urmætoarele
întrebæri pentru a afla cum este aceastæ povestire asemænætoare
cu experienflele pe care le-am putea avea:

1. Cum se aseamænæ ceea ce a fæcut Nefi pentru fraflii lui în
versetul 10 cu ceea ce conøtiinfla noastræ (lumina lui Hristos)
face pentru noi?

2. Cum se aseamænæ faptul cæ busola n-a mai funcflionat øi faptul
cæ a fost furtunæ cu ceea ce ni se întâmplæ când „legæm“ la
ochi conøtiinfla?

3. Cu ce s-ar putea compara libertatea lui Nefi vis-a-vis de
vieflile noastre?

4. Ce s-a întâmplat de fiecare datæ când Nefi s-a rugat? Cum
putefli pune în practicæ rugæciunea în viafla dumneavoastræ?
(vezi, în mod special, v. 1-3, 21-23).

5. Cum se poate compara descrierea lui Nefi referitoare la
comportamentul brutal al fraflilor lui, al fiilor lui Ismael øi al
nevestelor lor (vezi v. 9) cu unele din comportamentele din
ziua de azi øi cu lipsa de respect pentru ceilalfli oameni?
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Explicafli ilustraflia

Fraflii lui Nefi nu erau bu-
curoøi øi numai puterea
Domnului putea sæ-i reflinæ
sæ nu-l omoare. În dreapta
este o descriere a unei scene
din 1 Nefi 17:48-55. Explicafli
ce se întâmplæ în ilustraflie
øi spunefli ce versete o carac-
terizeazæ.

Afli cunoscut oameni care au suferit din cauza pæcatelor lor
dar nu au vrut sæ se schimbe? S-au pocæit ei în cele din
urmæ? Câtæ suferinflæ au îndurat ei înainte de a-øi schimba
comportamentul? Cine altcineva a mai fost afectat din cauza
comportamentului lor? Laman øi Lemuel au avut o astfel de
experienflæ în 1 Nefi 18. Aflafli ce i-a fæcut sæ se pocæiascæ, în
cele din urmæ. Remarcafli, de asemenea, efectul pe care
încæpæflânarea lor l-a avut asupra restului familiei lor.

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 18

Neobiønuitæ (v. 1) –
excepflionalæ, unicæ

Avusese (v. 7) – devenise tatæ

Proviziile (v. 8) – mâncare øi
alte bunuri

(Le-) a spus (v. 17) – (le-)a
vorbit

Împoværafli de ani (v. 17) –
îmbætrânifli

1 Nefi 18
Cælætoria cætre flara fægæduinflei
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De ce unii oameni îndrægesc scripturile øi gæsesc în ele
alinare din abundenflæ, speranflæ øi încurajare, în timp ce
alflii par sæ nu fie interesafli de ele sau cred cæ sunt lipsite de
înfleles? Nefi ne-a spus cæ ceea ce a scris nu va fi pe placul
lumii dar va fi pe placul lui Dumnezeu øi al „acelora care
nu sunt de-ai lumii“ (1 Nefi 6:5). De ce credefli cæ oamenii
care au inima îndreptatæ cætre lucrurile acestei viefli sunt
atât de puflin interesafli de lucrurile veønice? În timp ce
studiafli 1 Nefi 19 descoperifli ce a fæcut Domnul øi ce face
pentru a-i încuraja pe copiii Sæi sæ se întoarcæ acasæ øi sæ
træiascæ din nou cu El.

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 19

1 Nefi 19:1-6 – Douæ feluri de plæci
În 1 Nefi 9, Nefi a scris cæ fæcuse
douæ feluri de plæci. Primul fel,
plæcile mari ale lui Nefi,
conflineau o relatare detaliatæ
despre poporul sæu; al doilea fel,
plæcile mici ale lui Nefi, erau o
consemnare religioasæ sacræ. În
1 Nefi 19, expresia „plæci
dintâi“ sau „aceste plæci“ se
referæ la plæcile mari ale lui
Nefi øi expresia „celelalte
plæci“ se referæ la plæcile mici
(vezi „The Main Sources for the
Book of Mormon“, pag. 12).

Nefi a sperat ca generafliile viitoare sæ considere aceste scrieri ca
fiind de mare ajutor pentru apropierea lor de Hristos.

1 Nefi 19:10 – Cine erau Zenoc, Neum øi Zenos?
Nefi i-a citat pe Zenoc, Neum øi Zenos ca profefli din Vechiul
Testament, ale cæror profeflii amænunflite despre Isus Hristos erau
consemnate pe plæcile de aramæ. Mærturiile lor nu se gæsesc în
Vechiul Testament pe care îl avem noi astæzi. Scrierile lor sunt,
în mod vædit, unele dintre adeværurile „simple øi foarte preflioase“
care au fost scoase din Evanghelie de cætre oamenii acelei „mari
øi odioase biserici“ (1 Nefi 13:26). Færæ Cartea lui Mormon nu

Întâmplat (v. 2) – au avut loc

Greøesc (v. 6) – fac o greøealæ

Mormânt (v. 10) – loc de
îngropare (deseori un
mormânt sau peøteræ)

(sæ) Crape (v. 12) – (sæ se)
rupæ în bucæfli

Pedepsifli (v. 13) – chinuifli,
mustrafli

De disprefl øi de batjocuræ (v.
14) – un popor persecutat

1 Nefi 19
„Pentru ca sæ-i conving mai mult

sæ creadæ în Domnul“

am fi øtiut nimic despre aceøti trei profefli credincioøi din Vechiul
Testament sau despre profefliile lor.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C), pe mæsuræ
ce studiafli 1 Nefi 19.

Facefli o listæ cu „pærflile simple øi
preflioase“

Domnul i-a poruncit lui Nefi sæ includæ pe al doilea fel, al sæu,
de plæci (plæcile mici) multe din pærflile simple øi preflioase care
urmau sæ lipseascæ din Biblie (vezi 1 Nefi 19:3 øi secfliunea „Sæ
înflelegem scripturile“).

1. Revedefli 1 Nefi 19:8-14 øi enumerafli adeværurile pe care le-a
învæflat Nefi despre naøterea, viafla øi moartea lui Isus Hristos
øi, de asemenea, despre ce urma sæ se întâmple casei lui Israel
dupæ moartea Sa.

2. Dintre adeværurile pe care le enumerafli, alegefli-le pe acelea
despre care Nefi a spus cæ le-a învæflat de la înger øi pe cele
pe care le-a învæflat din scrierile lui Zenoc, Neum sau Zenos.

Analizafli modul în care lucrurile ar fi
putut decurge altfel

Gândifli-væ la profefliile detaliate despre viafla lui Isus, pe care le
restaureazæ Cartea lui Mormon (vezi 1 Nefi 19:8-14). Cum credefli
cæ a putut fi diferitæ credinfla iudeilor øi a celorlalfli creøtini dacæ
aceste adeværuri ar fi existat încæ în Vechiul Testament pe care îl
avem noi?

Scripturæ de bazæ – 1 Nefi 19:23

Nefi a citit multe lucruri familiei sale din scrierile profetului Isaia.
Citifli 1 Nefi 19:22-24 øi explicafli de ce a vrut Nefi ca familia sa
(øi noi) sæ cunoaøtem cuvintele lui Isaia.

1 Nefi 20-21
Mesaje de la profetul Isaia
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1 Nefi 20:3-8 – „Am dezvæluit lucrurile cele dintâi...
fli-am arætat lucruri noi“
Domnul le-a dat copiilor Sæi multe dovezi sau motive pentru a
crede cuvintele Sale øi ale profeflilor Sæi. În 1 Nefi 20:3-8, El a citat
unele dintre aceste dovezi øi a explicat de ce erau necesare acele
profeflii. De la început, Dumnezeu a dezvæluit multe evenimente
care urmau sæ aibæ loc mai târziu, în viitor. Unul dintre scopurile
Sale în legæturæ cu acest lung øir de profeflii a fost sæ previnæ
oamenii ræi sæ creadæ cæ idoli sau dumnezei faløi ar fi fæcut
lucrærile Sale minunate (v. 3-5). Dumnezeu a revelat, de asemenea,
evenimente care s-au întâmplat pe neaøteptate, astfel cæ cei ræi
nu ar fi putut spune „Eu le øtiam“ (vezi v. 6-8).

1 Nefi 20:14-17 – Domnul îi susfline pe profeflii Sæi
Domnul îi iubeøte pe profeflii Sæi øi „va îndeplini cuvântul Sæu
pe care L-a vestit lor“ (v. 14). Într-o revelaflie modernæ, Domnul
a declarat: „Fie prin propriul Meu glas, fie prin glasul slujitorilor
Mei, este acelaøi lucru“ (D&L 1:38).

1 Nefi 21

1 Nefi 21:1 – O restaurare importantæ de pe plæcile
de aramæ
Prima propoziflie din profeflia lui Isaia citatæ în 1 Nefi 21:1 nu se
gæseøte în întregime în capitolul corespunzætor din cartea lui
Isaia (vezi Isaia 49:1). Acest material se gæsea, în mod evident,
pe plæcile de aramæ pe care le-a folosit Nefi dar s-a pierdut din
Biblia noastræ actualæ. Isaia 49 (sau 1 Nefi 21) vorbesc despre
venirea lui Mesia, despre adunarea lui Israel øi despre ræspândirea
Evangheliei printre neamuri. Din versiunea Cærflii lui Mormon
aflæm cæ acest mesaj a fost în mod special adresat acelor israelifli
(precum familia lui Lehi) care s-au rupt ca niøte ramuri din
trunchiul pomului lui Israel øi au fost împræøtiafli în stræinætæfli.

Preoflilor (v. 1) – pæstori; în
acest caz, conducætorii religioøi
ai iudeilor

Din pântece (v. 1) – înainte
de-a Mæ naøte

Tolbæ (v. 2) – toc în care se
flineau sægeflile

Pentru nimic øi în zadar (v.
4) – degeaba

(Îl) Disprefluiesc (v. 7) – (îl)
uræsc, detestæ

Moøtenirile pustiite (v. 8) –
moøteniri sterpe, neroditoare

Întipærit (v. 16) – tæiat, scrijelit
sau însemnat

Prea strâmt (v. 20) – prea mic
sau îngust; când Domnul îi va
aduna pe copiii Sæi în Sion, ei
vor fi, din nou, foarte mulfli la
numær.

Ici-colo (v. 21) – înainte øi-
napoi

Nefi a citit poporului sæu din profefliile lui Isaia „pentru ca
sæ-i conving mai mult sæ creadæ în Domnul, Mântuitorul
lor“ (1 Nefi 19:23). În 1 Nefi 20-21 sunt consemnate unele
dintre cele mai importante profeflii ale lui Isaia de pe plæcile
de aramæ, care sunt asemænætoare celor gæsite în Vechiul
Testament. Pe mæsuræ ce citifli aceste capitole, cæutafli sæ aflafli
ce ne-a învæflat Isaia despre casa lui Israel. De ce a fost Israel
aøa de lovit de-a lungul secolelor øi ce face Domnul pentru a
aduce din nou poporul Sæu de legæmânt înapoi la El? Ca parte
a casei lui Israel din zilele noastre, noi putem, de asemenea,
sæ punem în practicæ cuvintele lui Isaia în vieflile noastre. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 20

1 Nefi 20:1 – Ce sunt „apele lui Iuda“?
Elder Bruce R. McConkie a scris: „Isaia a spus despre ‚casa lui
Iacov‘ cæ a ‚ieøit din apele lui Iuda‘ (Isaia 48:1), o declaraflie de
mare interes pentru sfinflii din zilele din urmæ, flinând cont cæ la
aceste cuvinte, aøa cum sunt consemnate pe plæcile de aramæ,
a adæugat expresia: ‚sau din apele botezului‘ (1 Nefi 20:1),
pæstrându-se astfel neatins un text despre botez din Vechiul
Testament“ (Mormon Doctrine, ed. a 2-a [1966], pag. 832). Acesta
este un excelent exemplu de adeværuri „simple øi preflioase“
care au fost scoase din Biblie (1 Nefi 13:29).

1 Nefi 20:1-2 – „Ei îøi iau numele de la oraøul sfânt“
Aøa cum este citat în 1 Nefi 20:1-2, profetul Isaia a acuzat casa lui
Israel pentru cæ pretindea faptul cæ-L urmeazæ pe Domnul dar,
nu flinea poruncile Lui. Ei credeau cæ, deoarece erau poporul
Sæu de legæmânt øi locuiau în cetatea sfântæ a Ierusalimului,
Dumnezeu îi va apæra întotdeauna. Isaia le-a amintit cæ nu unde
locuieøti ci cum træieøti este important (vezi v. 18-22). Acelaøi
principiu este adeværat øi astæzi.

Ierusalim, vechiul oraø sfânt
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Jurafli (v. 1) – facefli
legæminte, promitefli

Se sprijinæ pe cineva (v. 2) –
se bazeazæ pe cineva, depind
de cineva, ræmân credincioøi
cuiva

Îndærætnic (v. 4) – încæpæflânat

Cu necredinflæ (v. 8) – se poartæ
necinstit, lipsit de loialitate

Pæcætos (v. 8) – cineva care
încalcæ poruncile

(Mæ voi) Stæpâni (v. 9) – mæ
voi opri, mæ voi stæpâni, voi
amâna

Purificat (v. 10) – curæflit

(a) Cuprins (v. 13) – s-a întins
peste tot

Seminflia... roadele pântecelui
tæu (v. 19) – urmaøi (copii,
nepofli øi aøa mai departe)

(a) Cræpat (v. 21) – (a) despicat
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Aflæm, de asemenea, cæ motivul împræøtierii lor a fost ticæloøia
conducætorilor lor din Ierusalim.

1 Nefi 21:1-9 – Cine era Alesul pe care-L chemase
Dumnezeu înainte de-a Se fi næscut?
Versetele 1-9 Îl descriu pe Salvator, pe Isus Hristos, care a fost
chemat înainte de naøterea Sa (vezi v. 1), ale cærui cuvinte taie în
inimile celor ræi ca o sabie ascuflitæ (vezi v. 2), a cærui viaflæ este
færæ de patæ ca o sægeatæ ascuflitæ (vezi v. 2), care este o luminæ
pentru neamuri (vezi v. 6) øi care este disprefluit de oameni (vezi
v. 7). Deoarece vieflile profeflilor sunt væzute câteodatæ ca modele
sau exemple care-L urmeazæ pe Salvator, aceste versete ar putea,
la fel de bine, sæ fie valabile øi în cazul lui Isaia. De asemenea,
aceste versete ar putea fi valabile în cazul profetului Joseph Smith:

• el a fost predestinat. El a mærturisit: „Fiecare bærbat care are o
chemare de a sluji locuitorilor acestei lumi a fost rânduit în
acest scop în Marele Consiliu din cer înainte ca aceastæ lume
sæ fi existat. Presupun cæ am fost rânduit la aceastæ slujire în
acel Mare Consiliu“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag.
365; vezi, de asemenea, 2 Nefi 3:7-15);

• cuvintele lui erau tæioase øi viafla sa era ca o sægeatæ ascuflitæ. El a
spus: „Sunt ca o imensæ piatræ colfluroasæ care se rostogoleøte
de pe un munte înalt; øi singura ølefuire de care am parte este
atunci când unele colfluri sunt frecate la venirea în contact cu
tot felul de lucruri, lovind cu o forflæ acceleratæ împotriva
bigotismului religios, intrigilor clericale... redactorilor mincinoøi,
judecætorilor øi juraflilor corupfli... împins de gloate, de
hulitori, femei øi bærbafli corupfli øi imorali – tot iadul frecând
un colfl aici øi un alt colfl dincolo. Astfel voi deveni o sægeatæ
netedæ øi ølefuitæ în tolba Atotputernicului“ (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, pag. 304);

• el a fost trimis sæ fie o luminæ pentru neamuri. Domnul i-a declarat:
„Aceastæ generaflie va avea cuvântul Meu prin intermediul
tæu“ (D&L 5:7-10; vezi, de asemenea, D&L 86:11);

• el a fost disprefluit de oameni. Îngerul Moroni a profeflit cæ se va
vorbi printre toate popoarele atât de ræu cât øi de bine despre
Joseph (vezi Joseph Smith – Istorie 1:33).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-E) pe mæsuræ
ce studiafli 1 Nefi 20-21.

Gæsifli ræspunsurile

Isaia a væzut cæderea copiilor lui Israel. I-a chemat sæ se pocæiascæ,
astfel încât sæ poatæ face lucrarea pe care le-a dat-o Domnul øi
sæ primeascæ binecuvântærile Sale. Citifli 1 Nefi 20:1-11, 20 øi
ræspundefli la urmætoarele întrebæri:

A

1. Ce a fæcut Domnul pentru a demonstra oamenilor Sæi cine este
El? (vezi v. 3-8; vezi, de asemenea, „Sæ înflelegem scripturile“
de la 1 Nefi 20:3-8);

2. De ce credefli cæ a folosit Isaia imaginea unui gât de fier (vezi
v. 4) pentru a-i descrie pe copiii lui Israel?

3. În pofida faptului cæ oamenii se ræzvrætiseræ în trecut, ce a spus
Domnul cæ va face pentru ei? De ce? (vezi v. 9-11);

4. Ce a spus Domnul cæ trebuie sæ facæ oamenii? (vezi v. 20; vezi,
de asemenea, Mosia 26:29-30);

5. Cum s-ar putea pune în practicæ aceste învæflæturi ale lui Isaia
în vremea noastræ „spre folosul øi învæflætura noastræ“ (1 Nefi
19:23)?

Explicafli comparafliile

În 1 Nefi 20:11-17 Domnul Øi-a declarat rolul Sæu în calitate de
Creator øi Salvator. Aceste versete ne spun, de asemenea, despre
dragostea øi sprijinul Lui pentru profeflii Sæi. În versetele 18-22,
Isaia a descris ce urma sæ se întâmple copiilor lui Israel dacæ ar
fi fost supuøi în mod consecvent. Apoi i-a chemat sæ se pocæiascæ.

1. Revedefli 1 Nefi 20:18-22 øi explicafli în ce fel comparafliile pe
care le-a folosit Isaia (în care foloseøte ca sau la fel ca) – un râu,
valurile, nisipul øi pietriøul – descriu promisiunile Domnului
pentru cei credincioøi.

2. De ce credefli cæ cei ticæloøi nu au pace? (vezi v. 22)

Profefliile pot fi îndeplinite în mai
multe feluri

O caracteristicæ a multor profeflii ale lui Isaia este aceea cæ ele
pot avea mai mult decât un mod de a fi folosite øi împlinite.

1. Studiafli 1 Nefi 21:1-10 øi explicafli cum Îl descriu aceste
versete pe Isus Hristos.

2. Explicafli cum pot aceste versete sæ-l descrie, de asemenea, pe
profetul Joseph Smith (vezi, de asemenea, secfliunea „Sæ
înflelegem scripturile“).

Cum væ amintifli de Salvator?

1. Când Domnul nu a putut sæ
binecuvânteze Israelul (Sionul)
din cauza nesupunerii poporului,
ce au simflit oamenii cæ s-a
întâmplat? (vezi 1 Nefi 21:14).

2. Ce a spus Domnul cæ Îi va aminti
întotdeauna de poporul Sæu?
(vezi v. 16).

3. Scriefli un paragraf în care sæ
explicafli ce væ ajutæ sæ væ amintifli
de Salvator, atât la Bisericæ, cât øi
cu alte ocazii.

„Eu nu te voi uita pe tine, o,
casæ a lui Israel“.

Aøezafli în ordine ideile 

În 1 Nefi 21:22-26 este promisiunea lui Isaia cæ Domnul va salva
poporul Sæu. În cele ce urmeazæ, sunt prezentate câteva idei
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1 Nefi 22:8 – Ce este acea „lucrare minunatæ“ pe
care o va face Domnul în zilele din urmæ?

Majoritatea timpului în
îndelungata lor istorie, copiii
lui Israel au fost necredincioøi
acelui Dumnezeu care fæcuse
din ei poporul Sæu ales. În
pofida binecuvântærilor Sale,
ei au preferat adesea sæ
meargæ pe cæile lumeøti øi nu
pe cele ale lui Dumnezeu.
Ca rezultat, majoritatea
dintre ei au fost împræøtiafli
în toatæ lumea øi øi-au
pierdut identitatea. Urmaøii
lui Lehi sunt un exemplu
despre cum a fost împræøtiatæ
o familie øi despre cum øi-au
pæstrat identitatea. Ei øtiau
cine sunt. Lucrarea minunatæ

din zilele din urmæ va fi sæ se adune atât de mulfli dintre urmaøii
împræøtiafli ai lui Israel câfli sunt hotærâfli sæ se întoarcæ la Domnul.
Chiar dacæ unii membri ai Bisericii de azi sunt din casa lui
Israel, Nefi s-a referit la noi ca fiind neamuri, deoarece noi ne
tragem din popoarele neamurilor.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D), pe mæsuræ
ce studiafli 1 Nefi 22.

Împræøtierea lui Israel: Cine, unde,
când øi de ce?

Cuvintele lui Isaia referitoare la împræøtierea lui Israel se gæsesc
în 1 Nefi 21:1. Nefi a explicat mai multe despre împræøtierea lui
Israel în 1 Nefi 22:3-5. Rezumând informafliile suplimentare
învæflæm de la Nefi despre împræøtierea lui Israel. Asigurafli-væ
cæ explicafli care au fost împræøtiafli, când øi unde au fost
împræøtiafli øi de ce.

Gæsifli versetul care corespunde ideii

În 1 Nefi 21:22, Isaia a vorbit despre rolul jucat de neamuri în
adunarea lui Israel. În 1 Nefi 22, Nefi ne-a dat mai multe infor-
maflii despre aceastæ adunare. Transcriefli fiecare din urmætoare-
le enunfluri în caietul dumneavoastræ øi dupæ fiecare specificafli
versetul sau versetele din 1 Nefi 22:6-12 care conflin ideea:

• puterea Domnului este necesaræ neamurilor pentru a
binecuvânta tofli oamenii cu Evanghelia;

• bogæflia øi prosperitatea nafliunilor care fac parte dintre
neamuri vor fi folosite pentru a susfline munca misionaræ de
care este nevoie pentru a aduna Israelul împræøtiat;

• Israel va fi adunat prin aducerea lor la cunoaøterea faptului
cæ Isus Hristos este Salvatorul lor;

• o nafliune mæreaflæ dintre neamuri va împræøtia urmaøii lui Lehi;

• neamurile vor binecuvânta întreaga casæ a lui Israel,
învæflându-i Evanghelia;

B

A

importante din aceste versete. Aranjafli-le astfel încât sæ fie în
ordinea în care apar în pasaj:

• Domnul îi va elibera pe cei care sunt tentafli sæ pæcætuiascæ øi
sæ facæ lucruri rele;

• oameni cu putere øi influenflæ vor sprijini lucrarea Bisericii;

• fiecare persoanæ va øti cæ Isus Hristos este Salvatorul;

• Domnul Se va lupta cu cei care luptæ împotriva Bisericii Sale;

• cei care cred în Domnul nu se vor ruøina datoritæ Evangheliei;

• Domnul va restaura Biserica printre neamuri ca un drapel al
dreptæflii pentru lume;

• cei care luptæ împotriva Bisericii se vor autodistruge.

Nefi øtia cæ pentru unii oameni era greu sæ înfleleagæ cu-
vintele lui Isaia. De fapt, chiar familia lui Nefi i-a cerut sæ
explice ceea ce citase în 1 Nefi 20-21 (vezi 1 Nefi 22:1). Când
citifli 1 Nefi 22, observafli explicaflia lui Nefi despre multe din
adeværurile importante care se aflæ în 1 Nefi 20-21. În special,
observafli ce a spus Nefi despre împræøtierea lui Israel øi
despre rolul pe care îl vor juca neamurile în adunarea lui
Israel în zilele din urmæ. Amintifli-væ cæ membrii Bisericii
Sale din ziua de azi, chiar dacæ suntem din casa lui Israel
prin descendenflæ øi prin legæmânt, suntem incluøi printre
„neamuri“, aøa cum este menflionat în acest capitol, øi avem
un rol în adunarea lui Israel.

Sæ înflelegem scripturile

1 Nefi 22

Arætat (v. 2) – manifestat,
fæcut cunoscut

Îøi va dezvælui braflul (v. 10)
– Îøi va aræta puterea

Obscuritate (v. 12) – situaflie
în care eøti necunoscut

Cursæ (v. 14) – Capcanæ, pradæ

Judecata… dreaptæ (v. 21) –
va judeca

(sæ) Domneascæ (v. 24) –
putere, control, autoritate

1 Nefi 22
Evenimente ale zilelor din urmæ
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• Domnul va aduce Evanghelia la o mare nafliune dintre
neamuri; Aceastæ nafliune îi va binecuvânta, în schimb, pe
urmaøii lui Lehi, împærtæøindu-le Evanghelia;

• legæmintele Domnului vor fi revelate lumii prin puterea
Domnului.

Scriefli un titlu pentru ziar

În 1 Nefi 22:13-18, Nefi a descris judecata care va veni asupra
celor ticæloøi în zilele din urmæ. Pentru fiecare dintre aceste
versete scriefli un titlu pentru ziar care sæ rezume evenimentul
pe care l-a descris Nefi.

Facefli o comparaflie

Nefi a explicat unele dintre deosebirile între ceea ce li se va
întâmpla celor drepfli øi ceea ce li se va întâmpla celor ticæloøi în
zilele din urmæ.

1. Studiafli 1 Nefi 22:16-26 øi enumerafli promisiunile fæcute celor
drepfli. Enumerafli øi pedepsele care vor veni asupra celor
ticæloøi.

2. Citifli 1 Nefi 22:28-31 øi explicafli ce a vrut Nefi sæ învæflæm din
ceea ce a scris el.

D

C
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Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 1

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 1.

Completafli frazele

În 2 Nefi 1:5-12 se aflæ cuvintele lui Lehi cætre fiii sæi despre flara
moøtenirii lor, care cuprinde America de Nord øi America de
Sud. Completafli urmætoarele enunfluri care sintetizeazæ aceste
învæflæturi ale lui Lehi. Încercafli sæ le redafli cu propriile dum-
neavoastræ cuvinte, dar asigurafli-væ cæ frazele dumneavoastræ
acoperæ ceea ce ne-a învæflat Lehi:

A

Repetat (v. 1) – reamintit,
povestit

În ciuda suferinflelor noastre
(v. 5) – cu toate cæ am trecut
prin provocæri øi încercæri

(a) Fæcut legæmânt (v. 5) – a
fæcut o promisiune sacræ

Moøtenirii, moøtenire (v. 5,
8-9) – posesiune sau
proprietate a familiei

Sfinflitæ, sfinfli (v. 7, 32) –
pusæ special deoparte sau
consacratæ pentru sco-
puri sacre

(va) Necæji (v. 9) – (va)
tulbura, ræni

(sæ) Rætæceascæ (v. 10) – (sæ)
cadæ treptat în necredinflæ

Pedepse (v. 12) – trimite
pedepse; evenimente care
demonstreazæ judecata lui
Dumnezeu

Mântuit (v. 15) – salvat; un
înfleles mai exact este „eliberat
din sclavie“

Legile (v. 16) – legi, porunci,
reguli

Teama (v. 16) – îngrijorarea

Atragefli (v. 22) – atragefli
asupra voastræ ceva

Obscuritate (v. 23) – situaflie
în care eøti necunoscut

Asprimea (v. 26) – Mustrarea

(sæ-l) fiinæ ascuns (v. 26) –
(sæ-l) opreascæ

(sæ) Vorbeascæ (v. 27) –
(sæ) spunæ

Al doilea Nefi începe dupæ mulfli ani de când familia lui Lehi a
pæræsit Ierusalimul øi dupæ sosirea în flara fægæduinflei. În primele
patru capitole, Nefi a consemnat ultimele cuvinte ale sfatului pe
care i l-a dat tatæl sæu înainte de a muri. Pe mæsuræ ce citifli 2 Nefi,
observafli ce s-a întâmplat cu familia dupæ ce a murit Lehi.

Sfatul lui Lehi din 2 Nefi 1 era adresat special pentru Laman
øi Lemuel. Înainte de a-l citi, gândifli-væ ce afli fi dorit sæ-i
spunefli lui Laman øi Lemuel dacæ afli fi fost pærintele lor.
Observafli ce a spus Lehi øi gândifli-væ ce efect credefli cæ ar
fi putut avea asupra fiilor sæi.

2 Nefi 1
„Trezifli-væ, fiii mei“
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1. Pe lângæ urmaøii lui Lehi, flara este o moøtenire øi pentru...
(vezi v. 5-7).

2. Dacæ, aceia care træiesc în aceastæ flaræ fægæduitæ Îl vor sluji pe
Dumnezeu øi vor fline poruncile Lui, atunci... (vezi v. 7, 9-12).

3. Domnul a flinut aceastæ flaræ departe de cunoøtinfla celorlalte
nafliuni pe vremea aceea, deoarece... (vezi v. 8).

„Fifli bærbafli“

Elder Carlos E. Asay, care a fost
membru al Preøedinfliei Celor
Øaptezeci, a relatat o experienflæ
pe care a avut-o la optsprezece
ani ca deflinætor al preofliei lui
Aaron, când a refuzat sæ se
alæture unui grup de tineri care
fæceau lucruri nepotrivite. A
scris: „Pe când mæ îndepærtam...
tovaræøii mei mæ ironizau
strigând: ‚Când intenflionezi sæ
te maturizezi? Când vei înceta
sæ fii copilæros øi fanatic
religios? Când intenflionezi sæ

devii bærbat?‘“ (In the Lord’s Service [1990], pag. 46; vezi, de
asemenea, Conference Report, apr. 1992, pag. 58; sau Ensign,
mai 1992, pag. 40). Lehi le-a cerut fiilor sæi: „fifli bærbafli“ (2 Nefi
1:21), dar el presupunea prin aceasta ceva complet diferit de
ceea ce au înfleles tinerii bæiefli din aceastæ relatare. Pentru aceastæ
activitate, completafli numærul 1 øi apoi 2 sau 3.

1. Referitor la ceea ce Lehi ne-a învæflat în 1 Nefi 1:13-24,
enumerafli cel puflin cinci caracteristici pe care Lehi le-a
atribuit înflelesului de a fi bærbat al lui Dumnezeu. Pentru
fiecare caracteristicæ scriefli versetul în care se aflæ aceasta.

2. Scriefli un paragraf despre deosebirile dintre caracteristicile
pe care le-afli enumerat øi modul în care bæieflii din povestirea
elderului Asay øi mulfli alfli oameni din lume ar defini ce
înseamnæ sæ fii bærbat.

3. Revedefli versetele 13 øi 15 øi scriefli un paragraf în care sæ
comparafli modul de a fi bærbafli drepfli, cum era Lehi, cu felul
cum sunt bærbaflii din lume, cum erau Laman øi Lemuel.

Isus Hristos ne-a învæflat: „Ce fel de oameni trebuie sæ fifli voi?
Adeværat væ spun Eu vouæ, tot aøa cum sunt Eu“ (3 Nefi 27:27).

Iacov a fost primul dintre cei doi copii ai lui Lehi øi Sara
næscufli în pustiu (vezi 1 Nefi 18:7). Prin urmare, el a trecut
prin multe necazuri în timp ce creøtea – atât din cauza
cælætoriei dificile cât øi din cauza „grosolæniei fraflilor sæi“
(2 Nefi 2:1). Sfatul lui Lehi din 2 Nefi 2 era adresat în

2 Nefi 2
Liberi sæ alegem datoritæ ispæøirii

B

special lui Iacov øi explicæ cum este posibil sæ gæseøti pacea
øi bucuria într-o lume plinæ de nenorociri øi obstacole. Acesta
este unul dintre capitolele Cærflii lui Mormon care ne spune
multe despre planul fericirii creat de Tatæl Ceresc pentru noi.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 2

2 Nefi 2:3-10 – „Calea este pregætitæ... iar salvarea
este færæ platæ“
Ispæøirea lui Isus Hristos elibereazæ toatæ omenirea de efectele
cæderii øi oferæ o cale condiflionalæ de scæpare de efectele pæca-
tului personal (vezi diagrama anexatæ). Aøa cum Lehi i-a spus
lui Iacov, „salvarea este færæ platæ“ (2 Nefi 2:4). Nu suntem sal-
vafli datoritæ unei fapte fæcutæ de noi, ci datoritæ ispæøirii lui
Isus Hristos. Totuøi, existæ cerinfle pe care trebuie sæ le îndepli-
nim, pentru a primi toate binecuvântærile datorate ispæøirii
Salvatorului. Lehi a spus cæ salvarea este acordatæ numai acelo-
ra care „au o inimæ frântæ øi un spirit smerit; øi pentru nimeni
altul cerinflele legii nu pot sæ fie împlinite“ (v. 7). Dacæ vrem sæ
meritæm ajutorul condiflional al ispæøirii lui Hristos, trebuie sæ
ne exercitæm credinfla în El suficient de mult pentru a ne pocæi
de toate pæcatele noastre. Nu existæ o altæ cale de a primi toate
binecuvântærile acestui act de ræscumpærare (vezi Book of Mormon
Student Manuel [Religion 121-122, 1996], pag. 23).

Necazuri (v. 1) – suferinflæ

(va) Sfinfli (v. 2) – pus
deoparte pentru scopuri sacre

Mântuitorului (v. 3) – cel care
plæteøte preflul pentru a salva
pe altcineva din sclavia spiri-
tualæ (Isus Hristos)

Justificat (v. 5) – eliberafli de
pæcat sau vinæ, iertat

Smerit (v. 7) – îndurerat
pentru cæ a pæcætuit, umil

Meritele (v. 8) – fapte bune
øi miloase (în acest caz, ispæøi-
rea Salvatorului – care inclu-
de suferinfla, moartea øi
Învierea Sa)

Harul lui Mesia cel Sfânt (v.
8) – puterea lui Isus Hristos
(vezi Ghid pentru scripturi,
„Har“, pag. 82)

Mântuitorul (v. 9-10) –
acflioneazæ ca mediator pentru
a ajuta douæ pærfli sæ rezolve
o problemæ sau un diferend
(în acest caz este vorba despre
ajutorul Salvatorului dat
tuturor oamenilor care au
fost separafli de Tatæl Ceresc
din cauza pæcatului)

Aplicarea (v. 10) – punerea în
practicæ, impunerea

Ataøatæ (v. 10) – adæugatæ

Îmbinate (v. 11) – amestec a
douæ sau mai multe lucruri
puse laolaltæ pentru a forma
un întreg

Nimic (v. 12) – færæ nici un
scop, în zadar

Ademenit (v. 16) – ispitit,
convins

Prelungite (v. 21) –
interminabile

Stare de încercare, zile de
încercare (v. 21; vezi, de
asemenea, v. 30) – perioadæ
de încercare øi verificare

Pocæi, pæcætuit (v. 21-22) – a
încælca sau a nu respecta o lege

Decât dacæ (v. 26) – cu excepflia

De folos (v. 27) – necesare,
esenfliale

Mesia, Mijlocitor (v. 27-28) –
cel care acflioneazæ pentru a
pune de acord douæ pærfli care
sunt în dezacord (în acest
caz, Isus Hristos)

Scop (v. 30) – intenflie
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli trei dintre urmætoarele patru activitæfli (A-D), pe
mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 2.

Explicafli cum este salvarea færæ platæ

1. Studiafli 2 Nefi 2:3-9 øi explicafli cæ declaraflia lui Lehi referi-
toare la faptul cæ „salvarea este færæ platæ“ (v. 4) øi declara-
flia referitoare la faptul cæ salvarea este acordatæ acelora care
cred în Isus Hristos øi Îl urmeazæ (vezi v. 9) sunt amândouæ
adeværate. (Vezi, dacæ este nevoie, secfliunea „Sæ înflelegem
scripturile“.)

2. Cæutafli în 2 Nefi 2:5-8 øi explicafli ce prefl a plætit Salvatorul
pentru a ne salva pe noi temporal øi spiritual. Care ar fi fost
starea noastræ dacæ nu ar fi existat Salvatorul? (vezi v. 5)

Legile lui Dumnezeu: Chei care duc
spre fericire

Unii oameni cred cæ toate legile sunt fæcute de om – cæ nu existæ
legi eterne øi, prin urmare, nici un fel de restricflii precum pæcatul.
Ei cred cæ oamenii trebuie sæ poatæ face ce vor atâta timp cât nu
rænesc pe nimeni. Dupæ ce ne învaflæ despre nevoia de „opoziflie
în toate lucrurile“ (2 Nefi 2:11), Lehi a explicat cum se raporteazæ
legile lui Dumnezeu la fericirea noastræ. Citifli 2 Nefi 2:13 øi
scriefli în caietul dumneavoastræ principiul care credefli cæ a fost
predat de Lehi.

Scripturæ importantæ – 2 Nefi 2:25

1. Acest verset scurt exprimæ un
adevær simplu despre cædere.
Citifli, de asemenea, 2 Nefi
2:22-23, care explicæ ce s-ar fi
întâmplat dacæ Adam nu ar
fi pæcætuit øi nu ar fi mâncat
din fructul oprit. Scriefli:
„Deoarece Adam a cæzut...“
øi terminafli fraza enumerând
consecinflele cæderii menflio-
nate în 2 Nefi 2:22-25.
(Câteodatæ Lehi a explicat
ce nu s-ar fi întâmplat færæ
cædere; reformulafli acele
consecinfle pentru a explica
ce s-a întâmplat.)

2. Lehi a spus: „Oamenii sunt ca sæ poatæ avea bucurie“ (v. 25).
Revedefli versetele din 2 Nefi 2 care conflin cuvintele fericire,
bucurie, nenorocire øi mizerabil (v. 5, 10-11, 13, 18, 23, 25, 27). Ce
ne-a învæflat Lehi în aceste versete despre cum øi de ce putem
avea bucurie øi cine vrea ca noi sæ devenim mizerabili?

Scripturæ de bazæ – 2 Nefi 2:27

Desenafli, în caietul dumneavoastræ, diagrama care ilustreazæ
doctrina importantæ învæflatæ din acest verset. Desenafli-o astfel
încât sæ o putefli agæfla într-un loc unde o vefli vedea des, pentru
a væ aminti despre aceste adeværuri importante.

D

C

B

A

2 Nefi 2:5 – „Dupæ lege, nici un trup nu este justificat“
A fi justificat înseamnæ a fi declarat nevinovat, pentru a fi iertat
de pæcat. Înseamnæ a fi acceptat sau a fi drept înaintea lui
Dumnezeu. Lehi ne-a învæflat cæ nimeni nu este justificat (fæcut
drept) dupæ lege, deoarece din cauza încælcærii legii oamenii sunt
alungafli din prezenfla lui Dumnezeu (vezi 2 Nefi 2:5). Aøa cum
ne-a învæflat apostolul Pavel, „tofli au pæcætuit, øi sunt lipsifli de
slava lui Dumnezeu“ (Romani 3:23). „Astfel cæ, dupæ lege, adicæ,
vorbind de parcæ nu ar exista nimic altceva decât legea în
funcfliune, oamenii ar fi alungafli atât temporal cât øi spiritual.
Ar fi alungafli temporal deoarece nu se pot supune legii în
totalitate øi ar fi alungafli spiritual din cauzæ cæ încælcarea legii
face pe cineva sæ nu fie curat øi ‚un lucru care nu este curat nu
poate locui... în prezenfla Sa‘ (Moise 6:57; vezi, de asemenea,
2 Nefi 9:6-10)“ (Gerald N. Lund, „The Fall of Man and His
Redemption“, ed. Monte S. Nyman øi Charles D. Tate jr., The
Book of Mormon: Second Nephi, the Doctrinal Structure [1989], pag.
90). „Mântuirea vine în øi prin Mesia cel Sfânt“ deoarece „El se
jertfeøte pe El Însuøi ca o jertfæ pentru pæcat, ca sæ ræspundæ
cerinflelor legii“ (2 Nefi 2:6-7).

Binecuvântærile
condiflionale ale ispæøirii

• Dacæ avem credinflæ în Isus
Hristos, ne pocæim øi suntem
botezafli, putem fi curæflifli de
pæcatele noastre. Prin darul
Duhului Sfânt putem fi sfinflifli
øi putem deveni demni de a
ræmâne în prezenfla Tatælui øi
de a deveni aøa cum este El
(vezi Alma 34:13-17, 42:15;
Moroni 10:32-33; D&L 76:58;
132:19-20; Moise 5:5-11).

Urmærile propriilor
noastre cæderi de care
trebuie sæ fim salvafli

• Deoarece suntem responsabili
pentru alegerile noastre, pæ-
catele ne fac nedemni de a ne
întoarce în prezenfla Tatælui
nostru Ceresc (vezi Mosia
16:2-5).

Binecuvântærile
necondiflionate ale

ispæøirii
• Tofli cei care au træit vreodatæ

vor fi înviafli, primind un trup
fizic nemuritor (vezi Alma
11:42-44).

• Tofli vor fi aduøi înapoi în
prezenfla lui Dumnezeu pentru
judecatæ (vezi Alma 11:44;
Helaman 14:15-17).

• Pæmântul va fi fæcut celestial
(vezi D&L 88:18-20).

Urmærile cæderii lui
Adam de care trebuie

sæ fim salvafli 
• Moartea fizicæ: tofli ne-am

næscut cu trupuri muritoare
care vor muri într-un sfârøit.

• Moartea spiritualæ: tofli ne-am
næscut într-o lume pæcætoasæ
øi suntem separafli de Tatæl
nostru Ceresc.

• Træim pe pæmântul telestial,
pæcætos.
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În 2 Nefi 3, Lehi menflioneazæ patru bærbafli diferifli care se
numeau Iosif. Cuvintele sale sunt adresate celui mai mic fiu
al sæu, Iosif. Lehi a vorbit despre marele profet Iosif, care a
fost vândut în Egipt. Din acest Iosif se trægea familia lui Lehi.
Lehi a citat profeflia pe care a fæcut-o Iosif din Egipt înainte
de a muri. În aceastæ profeflie Iosif a vorbit despre zilele din
urmæ øi despre alfli doi bærbafli numifli Iosif (Joseph), care vor
fi, de asemenea, urmaøii sæi. În timp ce studiafli acest capitol,
aflafli cine sunt aceøti doi bærbafli din zilele din urmæ numifli
Iosif (Joseph) øi de ce sunt ei importanfli.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 3

2 Nefi 3:6-21 – Unde se gæseøte profeflia despre Iosif?
Profeflia despre Iosif, care a fost vândut în Egipt, citatæ de Lehi
fiului sæu Iosif nu se gæseøte în Biblia pe care o avem noi astæzi.
Totuøi, a fost restauratæ prin profetul Joseph Smith øi se gæseøte
în Selecfliuni din traducerea Bibliei de Joseph Smith în Genesa
50:24-38. Lehi a gæsit-o pe plæcile de aramæ pe care le-au obflinut
fiii sæi de la Laban în Ierusalim (vezi 1 Nefi 3:3, 19-20; 5:10-16;
2 Nefi 4:1-2).

2 Nefi 3:6-18 – Cei doi Iosif din zilele din urmæ
Profeflia stræveche despre Iosif s-a referit la un Iosif din zilele din
urmæ care urma sæ fie un mare øi binecuvântat profet atât pentru
urmaøii lui Lehi precum øi pentru întreaga casæ a lui Israel.
Profeflia spunea cæ acest Iosif din zilele din urmæ va avea un
tatæ care se numeøte tot Iosif. Acest profet din zilele din urmæ
este profetul Joseph Smith. Astfel, existæ patru persoane diferite
care se numeau Iosif, despre care s-a vorbit în 2 Nefi 3: Iosif din

Rodul coapselor (v. 5-7, 11-
12, 18-19, 21) – urmaøii

Væzut (v. 5) – arætat, fæcut
cunoscut

Væzætor (v. 6-7, 11, 14) –
persoanæ care poate cunoaø-
te lucrurile din trecut, din
prezent øi din viitor (vezi
Mosia 8:13-17).

Stimat (v. 7) – prefluit,
respectat

Sæ facæ de ruøine, fæcufli de
ruøine (v. 12, 14) – sæ aducæ
sau sæ provoace dezordine, sæ
deruteze, sæ fie derutat

Sæ potoleascæ (v. 12) – sæ
opreascæ

Începe (v. 13) – debuteazæ

(vor) Asculta (v. 23) – (vor)
asculta øi (se vor) supune

Restaurare (v. 24) – a aduce
înapoi (în acest caz, a aduce
casa lui Israel înapoi la
Dumnezeul lor, la adevær,
la legæmintele lor øi la
pæmânturile lor)

2 Nefi 3
Profefliile lui Iosif despre un alt Iosif

Egipt; Iosif, fiul lui Lehi; profetul Joseph Smith; øi Joseph Smith
Sr. (care a fost tatæl profetului Joseph Smith).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi, dacæ dorifli, activitatea B, pe mæsuræ
ce studiafli 2 Nefi 3.

Analizafli misiunea profetului

1. Vizionarul la care se face referire în 2 Nefi 3:6-21 este profetul
Joseph Smith. Enumerafli ceea ce învæflafli despre misiunea lui
din aceastæ profeflie. (Sunt menflionate cel puflin zece lucruri.)
Încercafli sæ redafli fiecare dintre aceste lucruri cu propriile
dumneavoastræ cuvinte.

2. Alegefli o parte din misiunea profetului Joseph Smith øi
explicafli în ce fel a avut aceasta un efect important în viafla
dumneavoastræ.

O profeflie împlinitæ în zilele noastre

Sunt menflionate douæ cærfli în 2 Nefi 3:12 – una scrisæ de cætre
urmaøii lui Joseph (Cartea lui Mormon) øi una scrisæ de cætre
urmaøii lui Iuda (Biblia).

1. Enumerafli ce spune profeflia despre ambele cærfli cæ vor împlini.

2. Descriefli în ce fel scopurile pe care le-afli enumerat au fost
împlinite prin faptul cæ avem aceste douæ cærfli.

3. Citifli adæugarea recentæ la titlul Cærflii lui Mormon. În ce fel
este aceastæ carte „Un alt testament al lui Isus Hristos“?

Elder Boyd K. Packer, membru al Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli, a spus cæ Biblia øi Cartea lui Mormon „sunt acum
cusute împreunæ în aøa fel încât dacæ o studiafli pe una suntefli
trimiøi cætre cealaltæ; ceea ce învæflafli din una vefli înflelege mai
bine citind din cealaltæ. Într-adevær, ele sunt una în mâinile
noastre. Profeflia lui Ezechiel [din Ezechiel 37:15-19] s-a împlinit
acum“ (din Conference Report, oct. 1982, pag. 75; sau Ensign,
nov. 1982, pag. 53).

B
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Scriefli sentimentele din sufletul
dumneavoastræ

În 2 Nefi 4:15-35 citim unele din „lucrurile sufletului [lui Nefi]“
(v. 15). Acest grup de scripturi este indicat sæ fie citit cu voce tare.
Dupæ ce le-afli citit, alegefli cinci expresii sau propoziflii despre
care a spus Nefi cæ sunt, de asemenea, o parte dintre „lucrurile
sufletului [dumneavoastræ]“. Explicafli de ce simflifli cæ fiecare
dintre aceste lucruri este important pentru dumneavoastræ.

În pofida sfatului lui Nefi de a fi unifli (vezi 2 Nefi 1:21),
a existat o despærflire a familiei din cauza geloziei continue øi
a mâniei lui Laman øi Lemuel împotriva fratelui lor Nefi. Dar,
chiar aøa cum Nefi a depus mærturie în 1 Nefi 1:20, Domnul
a fost îndurætor øi i-a izbævit pe cei credincioøi. În timp ce
citifli 2 Nefi 5, observafli modul diferit în care træiesc cele douæ
grupuri de oameni ca rezultat al atitudinii øi faptelor lor. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 5

2 Nefi 5:20-25 – „Blestemul“ nu era ca „pielea lor
sæ fie neagræ“
„Blestemul“ pe care l-a trimis Domnul asupra lamaniflilor
ræzvrætifli era alungarea lor din prezenfla Lui (vezi 2 Nefi 5:20-21).
Domnul a fæcut ca „pielea lor sæ fie neagræ la culoare“ astfel
încât nefiflii sæ nu se amestece sau sæ se cæsætoreascæ cu ei øi sæ
aducæ blestemul asupra lor înøiøi (v. 21-23).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 5.

Identificafli deosebirile

1. Desenafli o schiflæ în caietul dumneavoastræ, ca cea care
urmeazæ, øi completafli informafliile pe care le gæsifli în
referinflele date:

A

Destul (v. 4, 34) – este suficient

Legile (v. 10) – legi, reguli

Semænat (v. 11) – plantat

Cules (v. 11) – recoltat

Ispitæ (v. 21) – tentaflie, atracflie

Respingætori (v. 22) –
dezgustætori, nesuferifli

Leneø (v. 24) – puturos

Øiretenie (v. 24) – miøelie,
ømecherie, viclenie

Pacoste (v. 25) – chin, blestem,
necaz

Uns (v. 26) – pus deoparte
pentru un scop sacru

2 Nefi 5
O familie despærflitæ

B

Unele dintre ultimele cuvinte pe care marele profet Lehi le-a
spus sunt consemnate în 2 Nefi 4. Dupæ moartea tatælui
sæu, Nefi a consemnat unele gânduri øi sentimente legate de
propria lui spiritualitate. El a scris despre acestea într-o
formæ poeticæ – foarte asemænætoare cu psalmii din Vechiul
Testament. Prin urmare, 2 Nefi 4:16-35 a fost adesea
denumit „psalmul lui Nefi“. Acest psalm poate fi o sursæ de
tærie pentru oricine care Îl iubeøte pe Domnul øi vrea sæ-I
slujeascæ dar care se simte doborât de slæbiciunile sale. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 4

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B în timp ce studiafli 2 Nefi 4.

Sæ ne amintim de profetul Lehi

Revedefli ultimele cuvinte ale lui Lehi
din 2 Nefi 4:1-11. Reflectafli la ce afli
învæflat de la Lehi øi despre Lehi
începând cu 1 Nefi 1 øi enumerafli trei
exemple despre firea lui, care ar trebui
sæ fie amintite în memoria sa. Pentru
fiecare în parte, explicafli de ce l-afli
ales øi cum credefli cæ faptul cæ va fi

amintit va fi o binecuvântare pentru urmaøii lui Lehi.

În memoria lui
În memoria lui
În memoria lui

LEHILEHILEHI

A

Ræspunderea sæ cadæ pe
capul pærinflilor voøtri (v. 6) –
pærinflii dumneavoastræ vor fi
ræspunzætori

Îmbætrânit, întærit (v. 12, 24)
– îmbætrânit

Dojenilor (v. 13) – îndreptarea
pæcatelor

Forflat (v. 14) – poruncit,
obligat

Ticælos (v. 17) – nenorocit,
nedemn

Jeleøte (v. 17) – este întristat

Încercuit (v. 18) – înconjurat

Stæpânesc (v. 18) – asupresc

Fæcut de ruøine (v. 22) – a
aduce dezastru, a deruta

Poruncit (v. 25) – ordonat

Domnul în bunævoinfla Sa
(v. 26) – Isus Hristos, fiinfla
divinæ, slujind celorlalfli

(se) Sting, Slæbi (v. 26, 29) –
se micøoreazæ

Frântæ (v. 32) – smeritæ, færæ
mândrie

Smerit (v. 32) – umil,
îndurerat pentru cæ a pæcætuit

Piedicæ (v. 33) – opreliøte

Braflul omului (v. 34) –
înflelepciunea omeneascæ

Generozitate (v. 35) – din
abundenflæ, cu generozitate

Greøit (v. 35) – nepotrivit, din
motive greøite

2 Nefi 4
Psalmul lui Nefi
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2. Nefiflii au „træit în fericire“ (2 Nefi 5:27). Revedefli 2 Nefi 5,
folosifli indexul sau Ghidul pentru scripturi pentru a gæsi alte
scripturi despre „fericire“ øi enumerafli trei feluri de a træi „în
fericire“.

În 2 Nefi 5:26 citim cæ Nefi i-a pus deoparte pe Iacov øi Iosif
pentru a fi „preofli øi învæflætori“ peste nefifli. Unele dintre
învæflæturile lui Iacov sunt consemnate în 2 Nefi 6-10, care
este predica de douæ zile pe care a flinut-o el poporului nefit.
În mare parte din capitolele 6-8 Iacov l-a citat pe profetul
Isaia (Isaia 49:22-52:2). A explicat, de asemenea, de ce a citat
acele pasaje øi ce ar trebui sæ facæ oamenii pentru a le înflelege
mai bine. Putefli citi mai întâi capitolele 6-10, flinând minte
urmætoarele informaflii. Apoi, revenifli øi studiafli fiecare
capitol folosind informafliile ajutætoare din acest îndrumar
de studiu.

• „Pentru ca voi sæ învæflafli øi sæ slævifli numele Dumnezeului
vostru“ (2 Nefi 6:4). În timp ce citifli capitolele 6-8, aflafli
ce i-a învæflat Iacov despre Dumnezeu øi cum øi-a încurajat
poporul sæ-L slæveascæ (sæ-L iubeascæ øi sæ-L urmeze pe El
cu umilinflæ øi respect).

• „Ele se potrivesc vouæ“ (2 Nefi 6:5). Aceasta este a doua
oaræ când un profet al Cærflii lui Mormon a spus cæ ni se
potrivesc cuvintele lui Isaia (vezi 1 Nefi 19:23; vezi, de
asemenea, „Comparafli scriptura“, pag. 3 din acest
îndrumar de studiu).

• În 2 Nefi 6:8-15, Iacov a explicat poporului sæu înflelesul
unor pasaje pe care li le-a citit. 

• „Am citit aceste lucruri pentru ca voi sæ cunoaøtefli
legæmintele Domnului“ (2 Nefi 9:1). În timp ce citifli
capitolele 6-8, reflectafli la ce s-a predat despre legæmintele
Domnului – ce sunt ele øi de ce Domnul este atât de
angajat sæ le împlineascæ.

2 Nefi 6
Iacov predæ oamenilor din

scrierile lui Isaia

Care au fost rezultate-
le? (vezi v. 11, 13, 16,
20-22, 25-27, 34).

Ce au fæcut oamenii?
(vezi v. 6-11, 15, 17,
20-22, 24-27).

Cum s-au simflit con-
ducætorii? Ce au fæcut
ei? (vezi 2 Nefi 5:1-4,
12, 14-18, 26, 29, 31-32).

LamanifliCe trebuie sæ cæutafliNefifli • „Væ spun aceste lucruri pentru ca voi sæ væ bucurafli“
(2 Nefi 9:3). În timp ce citifli cuvintele lui Isaia, gândifli-
væ cum væ dau acestea motiv sæ væ bucurafli.

• În 2 Nefi 9:4-54, Iacov a discutat despre doctrina care se
subînflelege din mesajul lui Isaia.

• În 2 Nefi 10, Iacov a încheiat predica pe care o începuse
în ziua precedentæ.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 6

2 Nefi 6:6-18 – În ce ordine se vor întâmpla aceste
evenimente?
Evenimentele descrise în 2 Nefi 6 nu sunt enumerate în ordinea
în care s-au întâmplat sau urmau sæ se întâmple. Dacæ eveni-
mentele ar fi fost plasate în ordine cronologicæ, ordinea aproxi-
mativæ a versetelor ar fi 8-11, 6-7, 11-18. Urmætoarele explicaflii
scot în evidenflæ subiectele ce reies din aceste versete:

• versetele 6-7 conflin profeflia lui Isaia despre adunarea lui
Israel în zilele noastre, cu ajutorul neamurilor;

• versetele 8-9 vor-
besc despre cæderea
Ierusalimului, despre
captivitatea iudeilor
în Babilon øi despre
reîntoarcerea lor în
Ierusalim în timpul lui
Cirus cel Mare al Persiei
(vezi tabelul cronologic
din Ghid pentru scripturi,
pag. 41-44);

• versetele 9-11 prevestesc
Prima Venire a lui Isus
Hristos la iudei øi cum
vor suferi aceøtia øi vor
fi împræøtiafli pentru cæ
L-au respins;

Frica (v. 3) – sentimente de
teamæ øi îngrijorare

Îndemnat (v. 3) – sfætuit,
încurajat

Steagul (v. 6) – un lucru
stabilit prin autoritate ca
regula dupæ care sunt judecafli
alflii; de asemenea, un semnal
(în acest caz, semnalul este
Evanghelia)

Apærea, Aræta (v. 9, 14) –
manifesta, fæcea cunoscut

(Îl vor) Chinui (v. 9) – (Îl vor)
bate cu un bici care are la capæt
bucæfli zimflate de os sau piatræ

Lovifli øi chinuifli (v. 10) –
pedepsifli øi suferind dureri
fizice øi psihice

De colo-colo (v. 11) – înainte
øi-napoi

Læsafli sæ piaræ (v. 11) – læsafli
sæ fie distruøi în întregime

Furtunæ (v. 15) – furtunæ
violentæ

Molimi (v. 15) – ciumæ, boalæ

Prada (v. 16-17) – victimele
unui duøman

Robul de drept eliberat
(v. 16) – prizonier eliberat

Luptæ cu (v. 17) – luptæ
împotriva cuiva

Asupresc (v. 18) – tratament
nedrept
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Remarcabila profeflie amænunflitæ a lui Isaia despre Mesia,
care se gæseøte în Isaia 50 în Biblie, este, de asemenea, con-
semnatæ în 2 Nefi 7. Vezi introducerea la 2 Nefi 6 pentru o
introducere mai detaliatæ la aceasta øi la alte capitole luate
din scrierile lui Isaia. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 7

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B în timp ce studiafli 2 Nefi 7.

Gæsifli un mesaj

Cæutafli în 2 Nefi 7 øi gæsifli un mesaj care credefli cæ va ajuta
persoanele ce urmeazæ. Scriefli mesajul în caietul dumneavoastræ
øi explicafli de ce credefli cæ acest mesaj va ajuta pe fiecare dintre
aceste persoane:

1. o persoanæ care nu s-a supus poruncilor øi simte cæ Domnul
nu-l(o) va mai ajuta;

2. o persoanæ cæreia îi este greu sæ înfleleagæ de ce este important
sæ urmeze poruncile Domnului.

O profeflie

Care versete din 2 Nefi 7 au
fost scrise de Isaia dar cu toate
acestea par sæ fi fost rostite de
Isus Hristos? Explicafli de ce.

B

A

Cartea de despærflire (v. 1) –
document legal

Creditorii (v. 1) – cei cærora li
se datoreazæ bani

Veømânt de doliu (v. 3) –
haine fæcute din pær aspru de
capræ sau cæmilæ care erau
purtate în vremuri de tristefle

Celui care loveøte (v. 6) –
cineva care loveøte sau
biciuieøte pe altcineva

Smulg barba (v. 6) –
smulgerea bærbii; acesta era
un semn al lipsei de respect

Fæcut de ruøine (v. 7) – umilit

Cremene (v. 7) – piatræ
foarte tare

Îndreptæfleøte (v. 8) – iartæ

Cælæuzifli (v. 11) – înconjurafli

2 Nefi 7
Domnul îi ajutæ pe cei care cred în El

• versetele 11-18 conflin explicaflia suplimentaræ a lui Iacov
referitoare la profeflia lui Isaia din versetele 6-7 referitoare la
adunarea lui Israel în zilele din urmæ.

2 Nefi 6:7, 13 – Îl vom „aøtepta“ pe Domnul 
Cuvântul aøtepta, aøa cum îl foloseøte Isaia, înseamnæ a ræmâne
puternic devotat în timp ce aøtepfli, liniøtit, pânæ ce se întâmplæ
ceea ce aøtepfli. A Îl „aøtepta pe Domnul“ înseamnæ a-I ræmâne
credincios Lui pânæ în momentul când crede El de cuviinflæ cæ
va reværsa întreaga mæsuræ a binecuvântærilor Sale.

2 Nefi 6:12 – „Biserica mare øi odioasæ“
Vezi secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de la 1 Nefi 13:5-9
(pag. 23).

2 Nefi 6:14 – Domnul va salva poporul Sæu a
doua oaræ
Prima datæ când Domnul a salvat poporul Sæu, pe Israel, a fost
atunci când i-a scos din Egipt øi a încercat sæ-i ducæ în flara
fægæduitæ. A doua oaræ când El cautæ sæ-Øi salveze poporul este
în aceastæ dispensaflie. Profetul Joseph Smith ne-a învæflat: „În
cele din urmæ a sosit timpul când Dumnezeul lui Avraam, al lui
Isaac øi al lui Iacov Øi-a întins din nou braflele, a doua oaræ, pentru
a recupera ræmæøifla poporului Sæu“ (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, pag. 14). Cheile acestei adunæri au fost restaurate de cætre
Moise în templul din Kirtland în anul 1836 (vezi D&L 110:11).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea C øi activitatea A sau B, pe mæsuræ ce
studiafli 2 Nefi 6.

De ce trebuie sæ dau ascultare?

1. Imaginafli-væ cæ træifli pe vremea lui Iacov. Din ceea ce citifli în
2 Nefi 6:1-4, enumerafli cel puflin trei motive pe care i le-afli
spune unui prieten pentru a-l încuraja sæ vi se alæture øi sæ
asculte învæflæturile lui Iacov.

2. Explicafli cum sunt puse în practicæ acele motive pentru a da
ascultare conducætorilor preofliei astæzi.

Explicafli deosebirea

1. Citifli relatarea lui Iacov despre prima øi a doua oaræ când
Isus Hristos o „sæ aparæ în fafla lor“ (vezi 2 Nefi 6:8-10, 14-15).
Comparafli cele douæ apariflii notând asemænærile øi deosebirile.

2. De ce credefli cæ a Doua Venire a Salvatorului va fi atât de
diferitæ de Prima Sa Venire?

Asemænafli scripturile

Nefi øi Iacov au spus oamenilor lor cæ ei ar trebui sæ asemene
scripturile sau sæ le punæ în practicæ, în special cuvintele lui
Isaia, pentru ei înøiøi (vezi 1 Nefi 19:23; 2 Nefi 6:5). A asemæna
scripturile cu noi înøine înseamnæ a învæfla ce semnificaflie are un
pasaj din scripturæ, a identifica ce principii reprezintæ øi a pune
în practicæ aceste principii în vieflile noastre. Studiafli 2 Nefi 6:6-18
øi enumerafli cel puflin trei principii sau adeværuri øi spunefli cum
sunt puse în practicæ acestea în viafla dumneavoastræ.

C

B

A
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Existæ ceva sau cineva pe care væ putefli baza întotdeauna în
aceastæ viaflæ? Ræspunsul lui Isaia la aceastæ întrebare poate
fi gæsit în 2 Nefi 8. În timp ce citifli acest capitol, reflectafli
despre binecuvântarea de a-fli clædi viafla pe o temelie care
nu va cædea niciodatæ.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 8

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B în timp ce studiafli 2 Nefi 8.

Cu propriile dumneavoastræ cuvinte

În 2 Nefi 8:17-21 (vezi, de asemenea, Isaia 51:17-21) Domnul îi
invitæ pe cei care aparflin casei lui Israel sæ se trezeascæ øi sæ
înfleleagæ cæ în pæcat nu existæ nici pace nici consolare. În contrast,
Domnul mærturiseøte despre pacea øi consolarea care vin atunci
când Îl urmæm pe El. Citifli 2 Nefi 8:3, 6-8, 11-12, 22-24 øi
enumerafli, folosind propriile dumneavoastræ cuvinte, ce a spus
Domnul lui Israel despre aceia care cred øi Îl urmeazæ pe El.

Comparafli scripturile

Alegefli una dintre urmætoarele declaraflii øi scriefli ce afli putea
sæ-i spunefli unui prieten, exprimând astfel de sentimente.
Folosifli ceea ce afli învæflat din 2 Nefi 8 øi includefli una sau mai

B

A

Fæcufli (v 1) – desprinøi

Braflul, brafl (v. 5-9) – tæria,
puterea

Desfiinflatæ (v. 6) – distrusæ

Ocara (v. 7) – vinæ sau
dezaprobare

Mânia (v. 7) – insulte, limbaj
injurios

Ræscumpærafli (v. 10) –
mântuifli, salvafli din captivitate
(acest verset pare cæ se referæ
la exodul lui Israel din Egipt
din zilele lui Moise øi la
traversarea Mærii Roøii).

Furiei celui care te subjugæ
(v. 13) – ræutatea sau supærarea
violentæ a duømanului

Robul exilat (v. 14) – persoanæ
în sclavie în afara flærii sale
natale

Græbeøte (v. 14) – zoreøte

Fricii, drojdia (v. 17, 22) –
sedimentul øi materiile
stræine care se depun la
fundul unui pahar cu vin;
a „bea drojdia“ din ceva
înseamnæ a bea partea cea
mai rea din acel ceva.

Mustrarea (v. 20) – pedeapsæ
disciplinaræ datæ în vederea
îndreptærii

Netæiafli împrejur (v. 24) –
care nu sunt din legæmânt;
oameni care nu-L respectæ øi
nu se supun Domnului

2 Nefi 8
„Trezifli-væ, trezifli-væ!“

multe dintre promisiunile Domnului pe care le-afli identificat în
activitatea A.

1. „Øtiu cæ ar trebui sæ mæ pocæiesc, sæ mæ întorc la Bisericæ øi sæ
træiesc conform învæflæturilor Evangheliei, dar sunt îngrijorat
de ceea ce prietenii øi angajatorii mei vor gândi øi vor spune.
Ar trebui sæ-mi schimb complet viafla!“

2. „Am încercat sæ mæ pocæiesc dar, mæ simt vinovat tot timpul.
Pot fi iertat vreodatæ cu adeværat øi sæ mæ simt curæflat din nou?
Øi chiar dacæ mæ pocæiesc – am rænit deja atât de mulfli oameni
din cauza pæcatelor mele. Ce folos atunci cæ mæ pocæiesc?“

3. „De ce ar trebui sæ mæ pocæiesc? Cum sæ fie mai bine sæ
træiesc o viaflæ în credinflæ decât viafla pe care o træiesc acum?“

Capitolele lui Isaia, pe care Iacov le-a citat în 2 Nefi 6-8,
reveleazæ multe despre puterea Domnului de a izbævi poporul
Sæu. Cu toate cæ Isaia a depus mærturie despre ce va face
Domnul pentru casa lui Israel pentru a o salva de duømanii
ei øi pentru a o aduna în flara fægæduinflei, Iacov ne-a încurajat
sæ asemænæm cuvintele lui Isaia cu vieflile noastre (vezi 2 Nefi
6:5). Un exemplu important despre punerea în practicæ a
învæflæmintelor lui Isaia se gæseøte în 2 Nefi 9 când Iacov ne
învaflæ øi mærturiseøte despre puterea Domnului de a ne
salva de cei mai mari duømani ai noøtri – moartea øi iadul.
Acest capitol confline adeværuri importante despre planul
Tatælui Ceresc pentru copiii Sæi, inclusiv despre importanfla
ispæøirii lui Isus Hristos în acest plan.

2 Nefi 9
„O, cât de mare este planul

Dumnezeului nostru!“
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Scripturæ de bazæ – 2 Nefi 9:28-29

1. Cum se referæ doctrina învæflatæ în 2 Nefi 9:20 la problema pe
care Iacov a spus cæ o aveau unii oameni? (vezi v. 28-29).

2. Folosifli 2 Nefi 9:28-29 pentru a explica ce afli putea spune
unui membru al Bisericii care face urmætoarele declaraflii:

a. „Nu intenflionez sæ încerc din ræsputeri sæ-mi termin studiile.
Nu este necesar øi este o chestie temporaræ“.

b. „Este bine sæ bei puflin alcool. Unii oameni de øtiinflæ spun
cæ cei care beau puflin sunt mai sænætoøi decât cei care nu
beau deloc.“

c. „Nu øtiu de ce l-au numit în aceastæ chemare în Bisericæ.
Eu am mai multæ experienflæ decât el øi nici nu este aøa
deøtept când vine vorba de scripturi.“

Facefli un desen

Schiflafli un desen care sæ ilustreze imaginile menflionate în 2 Nefi
9:41-42.

Iacov a discutat din nou despre viitorul casei lui Israel în
2 Nefi 10. A profeflit despre ce avea sæ se întâmple iudeilor,
ce avea sæ se întâmple propriului sæu popor øi ce avea sæ se
întâmple neamurilor care moøteneau flara în care locuiau
oamenii din poporul lui. Aflafli de ce au fost împræøtiafli iudeii
øi ce trebuie sæ se întâmple înainte ca ei sæ fie adunafli din
nou acasæ. Observafli, de asemenea, ce a spus Iacov cæ trebuie
noi sæ facem înainte de a putea fi „primifli în Împæræflia
veønicæ a lui Dumnezeu“ (v. 25).

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 10

Este necesar øi potrivit (v 3)
– este nevoie

Fæcute (v. 4) – îndeplinite

Vicleøugurilor preofleøti (v. 5)
– a predica în vederea
câøtigurilor øi a preamæririi
(vezi 2 Nefi 26:29)

Împræøtiere (v. 8) – împræøtiere

Întæri (v. 12) – consolida

Sclavii (v. 16) – slujitorii
sau robii

(voi) Sfinfli (v. 19) – (voi) pune
deoparte pentru un scop sacru

Împæcafli-væ (v. 24) – fifli
supuøi, fifli în armonie cu ceva

Har divin (v. 25) – putere de
la Dumnezeu

2 Nefi 10
Împlinirea legæmintelor

fæcute de Domnul

D

CSæ înflelegem scripturile

2 Nefi 9

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæflile (A-D) pe
mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 9.

Natura divinæ a lui Dumnezeu

Profetul Joseph Smith ne-a învæflat cæ unul din lucrurile necesare
pentru „a ne exercita credinfla în Dumnezeu pentru viaflæ øi
salvare“ este sæ avem „o idee corectæ despre caracterul lui
[Dumnezeu], perfecfliunea øi caracteristicile Sale“ (Lectures on
Faith [1985], pag. 38). Enumerafli ce învæflafli despre Dumnezeu
din declarafliile exclamative ale lui Iacov (declaraflii care încep
cu exclamaflia „O“) din 2 Nefi 9:8, 10, 13, 17, 19-20.

Scriefli întrebærile

O metodæ de a studia scripturile este de a cugeta asupra faptului
cæ ceea ce citifli confline ræspunsuri importante de la Dumnezeu
øi apoi sæ væ întrebafli: „Care erau întrebærile?“. Multe adeværuri
importante despre planul salværii pe care Tatæl Ceresc l-a fæcut
pentru copiii Sæi sunt conflinute în 2 Nefi 9:5-27. Scriefli cel puflin
cinci întrebæri importante despre doctrinæ la care se poate gæsi
ræspuns din aceste versete. Dupæ fiecare întrebare, includefli
ræspunsul din 2 Nefi 9.

B

A

Le va da (v 3) – le va acorda
cuiva

Potrivit (v. 5, 47-48) – necesar,
esenflial

Este nevoie (v. 5) – este
necesar sau este de cuviinflæ

Sæ devinæ supus, sæ se
supunæ (v. 5,8) – sæ se afle sub
autoritatea sau controlul cuiva

Corupflia (v. 7) – se referæ la
trupurile muritoare, care
vor muri

Incorupflie; incoruptibili (v.
7, 13) – se referæ la trupurile
înviate, care vor træi veønic

Prima judecatæ (v. 7) – „vei
muri negreøit“ (Genesa 2:17)
a fost prima judecatæ a lui
Dumnezeu datæ omului.

Înøelat (v. 9) – pæcælit, amægit

Transformat (v. 9) –
asemænætor cu cineva

Nemuritori (v. 13, 15) –
capabil sæ træiascæ veønic (în
special ca persoanæ înviatæ)

Îndeplineøte (v. 17) –
împlineøte, încheie

Disprefluit, disprefluieøte (v.
18, 42) – nesuferit

Condamnare (v. 25) – judecat
pentru a fi condamnat

Øiret (v. 28) – înøelætor

Vanitatea (v. 28) – mândria,
egocentrism

Fragilitatea (v. 28) –
slæbiciunea

Nu este spre folosul lor (v.
28) – nu îi ajutæ cu nimic

A ceda ispitelor (v. 39) – a
cædea în ispitæ

A umbla dupæ lucrurile
pæmânteøti (v. 39) – lumesc,
atras de ispitele sau dorinflele
trupului

Prudenfli (v. 43) – grijulii,
înflelepfli

A pus stæpânire (v. 46) – a
forflat, a obligat

Pradæ (v. 46) – victimæ

(v-aø) Ræni (v. 47) – (v-aø)
tortura

Îi este scârbæ (v. 49) – uræøte,
detestæ

Bunævoinfla (v. 53) – slujirea
lui Isus Hristos, o fiinflæ divinæ,
pentru ceilalfli
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 10.

Completafli frazele

1. Nafliunea iudaicæ a fost singura nafliune de pe pæmânt care
urma sæ... (Vezi 2 Nefi 10:3-4).

2. Oamenii din Ierusalim L-au crucificat pe Isus din cauza...
(Vezi v. 4-5).

3. Din cauza nedreptæflilor lor, iudeii... (Vezi v. 6).

4. Iudeii vor fi adunafli... (Vezi v. 7-9).

De flinut minte

1. Care sunt cele douæ idei
principale pe care Iacov
dorea sæ le flinæ minte
oamenii sæi, din mærturia
sa din 2 Nefi 10:23-24? Ce
înseamnæ sæ fii „împæcat
cu Dumnezeu“?

2. În ce fel s-ar schimba viafla
dumneavoastræ dacæ v-afli
aminti întotdeauna de
aceste douæ adeværuri?

3. Descriefli în scris douæ moduri prin care intenflionafli sæ încer-
cafli sæ væ amintifli de aceste douæ adeværuri în sæptæmâna
urmætoare.

Dupæ citirea cuvintelor lui Iacov din cele cinci capitole
anterioare, ne întoarcem din nou la cuvintele lui Nefi. Nefi,
de asemenea, a citat din profetul Isaia øi în 2 Nefi 11 a explicat
care au fost motivele lui sæ facæ aceasta. 

În paginile de la începutul Cærflii lui Mormon citifli mærturia
a trei martori speciali ai Cærflii lui Mormon. În 2 Nefi 11
vefli citi despre trei martori speciali din Cartea lui Mormon.
Remarcafli despre ce au depus ei mærturie.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 11

De ajuns (v. 1) – sunt
suficiente

Reprezentare (v. 4) –
simbolizare

2 Nefi 11
Trei martori ai lui Isus Hristos

B

A

2 Nefi 11:4 – Cum Îl reprezintæ pe Salvator „toate
lucrurile care au fost date de Dumnezeu“?
Nefi a mærturisit cæ „toate lucrurile care au fost date de
Dumnezeu“ sunt un fel de simbolizæri ale lui Isus Hristos, a
vieflii, slujirii øi ispæøirii Sale. Domnul i-a declarat profetului
Moise: „Toate lucrurile sunt create øi fæcute pentru a depune
mærturie despre Mine“ (Moise 6:63). Viafla øi misiunea lui Moise
sunt un exemplu bun despre acest adevær. Ceea ce a fæcut Moise
pentru israeliflii din zilele lui este un exemplu, sau un model,
despre ceea ce Isus Hristos urma sæ facæ pentru toatæ omenirea.
Moise a fost pentru poporul sæu un eliberator, un salvator, un
fæcætor de legi, un judecætor øi un îndrumætor. Pe o scaræ mult
mai mare, Isus Hristos este toate acestea øi mult mai mult pentru
tofli copiii Tatælui Ceresc.

Nu numai viafla profeflilor ne aduce aminte de Salvator. Însuøi
Isus a folosit multe lucruri obiønuite pentru a simboliza rolul
Sæu în vieflile noastre. De exemplu, ne-a învæflat cæ El este precum
pâinea (vezi Ioan 6:35), precum apa (vezi Ioan 7:37-38), precum
lumina (vezi Ioan 8:12), precum vinul (vezi Ioan 15:59) øi chiar
precum mierea (vezi Matei 23:37). Elder Bruce R. McConkie,
care a fost membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli,
ne-a învæflat: „Dacæ am avea suficientæ credinflæ, am vedea în
fiecare rânduialæ a Evangheliei, în fiecare ritual care este parte a
religiei revelate, în fiecare revelaflie poruncitæ de Dumnezeu, în
toate lucrurile pe care Dumnezeirea le dæ poporului ei, ceva ce
reprezintæ slujirea eternæ a Hristosului cel Veønic“ (The Promised
Messiah: The First Coming of Christ [1978], pag. 378).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 11.

Cine? Unde? De ce?

1. Cine sunt cei trei martori speciali ai lui Hristos menflionafli în
2 Nefi 11?

2. Folosind îndrumarul de studiu pentru scripturile
dumneavoastræ, scriefli scriptura de referinflæ care aratæ unde
poate fi gæsitæ mærturia fiecærui bærbat.

3. De ce credefli cæ Nefi a vrut ca noi sæ øtim despre aceste
mærturii? În ræspunsul dumneavoastræ, folosifli atât ce a spus
Nefi în 2 Nefi 11 cât øi propriile dumneavoastræ cugetæri.

Ce væ aduce bucurie?

1. Gæsifli cele cinci locuri în 2 Nefi 11 în care Nefi a spus:
„sufletul meu se desfatæ“. Enumerafli ce a spus el cæ-i aduce
bucurie øi mulflumire.

2. Scriefli trei declaraflii ale dumneavoastræ care sæ cuprindæ
cuvintele „sufletul meu se desfatæ“ – în acelaøi stil cum a
scris Nefi – care sæ reprezinte ceea ce væ aduce bucurie øi
mulflumire, apoi explicafli de ce.

B

A
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2 Nefi 12:2-4 – „Muntele Casei Domnului“

În zilele lui Isaia expresia „muntele Casei Domnului“ se referea
în mod special la templul din Ierusalim. Profeflii din zilele noastre
ne-au învæflat cæ aceastæ expresie se referæ, de asemenea, la toate
templele, care devin „munfli ai Domnului“ unde oamenii pot
merge øi învæfla despre cæile Domnului, astfel încât sæ poatæ umbla
pe cæile Lui. Preøedintele Howard W. Hunter ne-a învæflat cæ
viziunea lui Isaia se referæ atât la fiecare în parte cât øi la întreaga
lume. Dupæ ce încurajeazæ membrii sæ meargæ la „templu sæ
preaslæveascæ, sæ facæ legæmintele templului øi cæsætoria în
templu, care sunt flelurile noastre pæmânteøti fundamentale øi
suprema experienflæ muritoare“, el a fæcut urmætoarea invitaflie
øi promisiune:

„Sæ læsafli semnificaflia, frumuseflea
øi pacea templului sæ intre în viafla
dumneavoastræ de zi cu zi mai
direct astfel încât ziua mileniului
sæ poatæ veni, acel timp promis
când ‚din sæbiile lor îøi vor fæuri
fiare de plug, øi din suliflele lor
cosoare: nici un popor nu va mai
scoate sabia împotriva altuia, øi nu
vor mai învæfla ræzboiul... [ci vor
umbla] în lumina Domnului!‘
(Isaia 2:4-5)“ (din Conference
Report, oct. 1994, pag. 118; sau
Ensign, nov. 1994, pag. 88).

Trufia, trufaø (v. 11-12) –
mândria, mândru

Îngâmfarea (v. 11, 17) –
mândria

Sæ piaræ (v. 18) – sæ fie
complet distruøi

(sæ) Arunce (v. 20) – sæ dea

Ferifli-væ de omul (v. 22) –
încetafli sæ credefli în om

Luafli în seamæ (v. 22) – luafli
în seamæ, luafli în considerare

Urmætoarele treisprezece capitole, 2 Nefi 12-24, sunt citate
din cartea lui Isaia (vezi Isaia 2-14). Nefi a spus cæ a inclus
cuvintele lui Isaia deoarece ele conflin mærturia acestuia despre
Hristos øi astfel tofli cei care le citesc sæ poatæ „sæ-øi înalfle
inimile øi sæ se bucure pentru tofli oamenii“ (2 Nefi 11:8;
vezi, de asemenea, v. 2). Repetând ceea ce el øi fratele lui,
Iacov, ne învæflaseræ înainte, Nefi a spus sæ „aplicæm“ cuvintele
lui Isaia la noi înøine (2 Nefi 11:8; vezi, de asemenea, 1 Nefi
19:23; 2 Nefi 6:5). Punem în practicæ scripturile în viafla
noastræ când încercæm sæ identificæm cum are legæturæ ceva
ce s-a întâmplat în scripturi cu vieflile noastre de azi.

Dupæ ce a citat din cartea lui Isaia, Nefi a scris despre
desluøirea mesajului acestuia. S-ar putea sæ dorifli sæ citifli
2 Nefi 25:1-8 înainte de a citi 2 Nefi 12-14 øi sæ aflafli ce
credea Nefi despre profefliile lui Isaia. Isaia a scris într-un stil
diferit faflæ de alfli scriitori din Cartea lui Mormon. A folosit
un limbaj poetic øi simbolic, în maniera în care iudeii îøi
transmiteau mesajul. Dacæ studiafli principiile Evangheliei
reprezentate prin limbajul sæu poetic øi simbolic øi le punefli
în practicæ în zilele noastre dumneavoastræ înøivæ, vefli gæsi
multe pasaje în aceste capitole care vor fi pline de înfleles
pentru dumneavoastræ.

Când Isaia a profeflit, existau douæ împæræflii ale israeliflilor
– împæræflia din sud a lui Iuda øi împæræflia din nord a lui
Israel (denumifli, de asemenea, Efraim). Mulfli israelifli, din
ambele împæræflii, se întorseseræ de la Domnul øi îøi puseseræ
încrederea în idoli øi în propria lor înflelepciune øi putere. În
plus, ambele nafliuni erau ameninflate în mod continuu de
ræzboaie din partea vecinilor ostili, în special din partea
puternicei nafliuni asiriene. Mesajul lui Isaia a identificat
clar pæcatele israeliflilor, consecinflele acelor pæcate, ce puteau
face oamenii pentru a se pocæi øi îndurarea blândæ a Domnului
care urma sæ se reverse asupra lor dacæ se pocæiau. Aceste
mesaje pot fi puse în practicæ de întreg poporul de legæmânt
care s-a abætut de la Domnul.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 12

Înælflat (v. 2, 11, 17) – înælflat
mult, pus în loc înalt

(va) Pedepsi (v. 4) – (va)
chema la pocæire, (va) mustra

Influenflat din Ræsærit (v. 6) –
îøi trag hrana spiritualæ din

religiile pægâne din Asiria øi
Babilon

Vræjitori (v. 6) – oameni care
încearcæ sæ prezicæ evenimente
viitoare, ghicitori

2 Nefi 12
Venifli la muntele Domnului
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2 Nefi 12:12 – „Ziua Domnului“
„Ziua Domnului“ este o expresie care se referæ la timpul judecæflii.
Pentru mulfli israelifli a avut loc când asirienii øi babilonienii au
venit sæ-i cucereascæ. A Doua Venire a lui Hristos va fi o „zi a
Domnului“ când cei ticæloøi vor fi distruøi. Pentru fiecare în
parte, ziua Domnului poate fi ziua când murim øi ne întoarcem
la Dumnezeu sau pur øi simplu, timpul când înflelegem cæ
împrejurærile nu sunt sub controlul nostru øi avem nevoie de
ajutorul Domnului. Aøa cum este citat în 2 Nefi 12:10-22, Isaia a
descris în mod dramatic cum lucrurile pæmânteøti, care par de
prefl unora, nu vor însemna nimic în acea zi.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 12.

Desenafli descrierea mesajului

Aøa cum este citat în 2 Nefi 12:2-4, Isaia a profeflit despre bine-
cuvântærile care urmau sæ vinæ asupra Israelului dacæ puneau
templul, rânduielile øi legæmintele lui deasupra tuturor lucrurilor
lumeøti. În 2 Nefi 12:5-9 este prezentatæ descrierea sa despre ceea
ce poporul simflea cæ era important øi despre în ce se încredea
în loc sæ creadæ în Domnul. Facefli un desen care sæ reprezinte
mesajul lui Isaia din 2 Nefi 12:1-9. Putefli sæ desenafli, sæ facefli un
colaj folosind desene din reviste øi ziare sau le putefli combina.
Desenafli exemplele care credefli cæ sunt exemple moderne de
idoli øi cæi false de a obfline îndrumarea despre care a vorbit
Isaia în versetele 6-9.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 13

Sprijinul øi toate lucrurile (v.
1) – tot ajutorul lor

Øarlatanul înøelætor (v. 3) –
meøteøugarul priceput

Oratorul cel priceput (v. 3) –
vorbitorul agreabil øi
convingætor

În 2 Nefi 13:1-12 este continuarea discufliei lui Isaia
despre ceea ce urma sæ se întâmple dacæ israeliflii continuau
sæ se încreadæ în religii false. Isaia i-a denumit pe israelifli
„fiicele Sionului“ (v. 16), ceea ce reprezenta ideea cæ erau
copiii legæmântului, iar el îi asemæna cu o femeie mândræ
care devine umilæ. În contrast, în 2 Nefi 14 este descrierea
lui Isaia despre ce urma sæ se întâmple dacæ fiicele Sionului
s-ar fi umilit, pocæit øi s-ar fi întors la Domnul.

2 Nefi 13-14
„Fiicele Sionului“

A

2 Nefi 14

2 Nefi 13-14 – Când va fi îndeplinitæ profeflia lui Isaia?
O træsæturæ a multora dintre profefliile lui Isaia este cæ ele pot fi
îndeplinite de mai multe ori. Îndeplinirea tragediei descrise în
2 Nefi 13 (Isaia 3) poate fi væzutæ în evenimentele din perioada
cæderii lui Iuda øi a Ierusalimului (vezi 2 Nefi 13:8; Isaia 3:8) în
mâinile babilonienilor în jurul anului 587 Î.H. Observafli, totuøi,
cæ titlul de la capitolul 2 Nefi 14 numeøte clar o îndeplinire a
acelor evenimente în „ziua milenaræ“. Dacæ privim în mod
simbolic 2 Nefi 13, nu este dificil sæ vedem cum sunt descrise
în acele versete pæcatele din aceste zile din urmæ.

2 Nefi 14:1 – Øapte femei
Continuând cu imaginea fiicelor Sionului, care a început în
2 Nefi 13, capitolul 14 confline descrierea pe care o face Isaia

Ruøine (v. 1) – neruøinare,
dizgraflie

Delicat (v. 2) – atractiv

Purificat (v. 4) – curæflit, epurat

Tabernacol (v. 6) – adæpost

Refugiu (v. 6) – pace øi
siguranflæ

Adæpost (v. 6) – øopron

Asuprit (v. 5) – covârøit,
împoværat

Cel de nimic (v. 5) – cel mai
inferior

(sæ) Înfrunte (v. 8) – (sæ)
stârneascæ mânia

Fafla (v. 9) – înfæfliøarea

Jefuit (v. 14) – lucruri luate de
la altcineva prin ameninflæri
sau violenflæ

Pofticioase (v. 16) – senzuale,
færæ respect faflæ de legea
castitæflii

(cu) Afectare (v. 16) – pæøind
într-un anume fel pentru a
atrage atenflia

Va dezveli pærflile secrete (v.
17) – le va expune, le va face
de ruøine

Acoperæmântul capului (v.
18) – fileu pentru pær

Ornamente... rotunde ca Luna
(v. 18) – salbæ cu ornamente în
formæ de semilunæ, indicând
preaslævirea unei zeifle a Lunii

Mantalele... broboadele...
acele de pær (v. 22) – mantiile,
glugile øi agrafele de pær

Centuræ (v. 24) – cingætoare

Zdreanflæ (v. 24) – rupturæ
sau tæieturæ

Rochii (v. 24) – robe

Pânzæ de sac (v. 24) – haine
flesute din pær aspru de capræ
sau de cæmilæ care se îmbræcau
în timpuri de tristefle

Jeli (v. 26) – plânge, tângui

Pæræsit (v. 26) – gol, pæræsit
de Dumnezeu
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2 Nefi 15:8 – „Cei care pun casæ lângæ casæ“
Fiecærei familii din Israel i s-a desemnat o anumitæ bucatæ de
teren când au intrat în flara fægæduitæ în zilele lui Moise øi Iosua.
Acest pæmânt nu era de vânzare (vezi Leviticul 25:23-24; 1 Regi
21:1-3), dar oamenii lacomi ar fi vrut sæ-l obflinæ cu orice prefl.
„Pun casæ lângæ casæ“, se referæ la încercærile celor lacomi de a
cumpæra tot pæmântul din Israel.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 15.

Actualizafli mesajul

Cuvântul vai se referæ la o împrejurare de mare tristefle. Isaia îl
foloseøte de øase ori în timp ce identificæ pæcatele israeliflilor (vezi
2 Nefi 15:8-22). El øtia cæ dacæ ei nu se pocæiesc, consecinflele
pæcatelor lor urmau sæ aducæ o mare tristefle – în special la vremea
judecæflii. Dacæ Isaia ar fi fost un profet în zilele noastre, probabil
cæ ar fi gæsit acelaøi fel de pæcate. Scriefli o declaraflie actualæ
folosind cuvântul „vai“ referitor la fiecare din cele øase lucruri
pe care le-a condamnat Isaia. Fiecare ar trebui sæ conflinæ un
exemplu despre modul în care oamenii comit sau sunt tentafli sæ
comitæ aceste pæcate în ziua de azi.

Nefi a spus cæ Isaia L-a væzut pe Domnul (vezi 2 Nefi 11:2).
Relatarea lui Isaia despre aceastæ viziune a sa øi despre
chemarea lui ca profet este citatæ în 2 Nefi 16. Profetul Joseph
Smith a spus: „Fiecare bærbat care are o chemare de a sluji
locuitorilor acestei lumi a fost rânduit pentru acest scop în
Marele Consiliu din cer înainte de crearea acestei lumi“
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. 365).

2 Nefi 16
Isaia Îl vede pe Domnul

A

Asuprire (v. 7) – tratament
nedrept sau crud

Pæræsite (v. 9) – goale

Zece acri... bat, iar... omer... efæ
(v. 10) – câmpurile vor produce
mult mai puflin decât trebuie

Înfometafli (v. 13) – flæmânzi

Faima (v. 14) – splendoarea

Sfinflit (v. 16) – fæcut sfânt

Aduc (v. 18) – atrag

Prevæzætori (v. 21) – grijulii,
înflelepfli

Iartæ (v. 23) – consideræ
færæ vinæ

Pleava (v. 24) – partea care
acoperæ în exterior grâul, sau
tærâflele.

unor femei care erau atât de umile datoritæ stærii lor încât øapte
dintre ele ar fi vrut sæ se cæsætoreascæ cu acelaøi bærbat. Domnul
foloseøte des cæsætoria pentru a simboliza legæmintele dintre El
øi Biserica Sa; Domnul este mirele øi Biserica este mireasa. Fiind
necredincios øi închinætor la idoli, Israel L-a pæræsit în mod
simbolic pe Domnul øi s-a cæsætorit cu altcineva. Aøa cum este
descris în 2 Nefi 12-13, totuøi, acei idoli nu garanteazæ nici o
protecflie øi sunt distruøi în „ziua Domnului“ (vezi 2 Nefi 12:12-
13). Atunci Israel realizeazæ cæ acele lucruri în care s-a încrezut
nu-i sunt de ajutor (vezi 2 Nefi 13:18). Øi 2 Nefi 14:1 descrie în
mod simbolic umilinfla fiicelor Sionului când ele încearcæ sæ se
cæsætoreascæ din nou, sau sæ se întoarcæ la Domnul. Acest fel de
umilinflæ vine din mântuirea øi curæflirea lor (vezi 2 Nefi 14:2-4).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 13-14.

Gæsifli subiectele

În 2 Nefi 13-14 sunt câteva imagini impresionante pe care le-a
folosit Isaia pentru a descrie lucrurile care flin oamenii departe de
Hristos, precum øi principii importante referitoare la întoarcerea
la Hristos. Scriefli urmætoarele subiecte în caietele dumneavoastræ.
Dupæ fiecare subiect, scriefli cuvinte øi expresii din 2 Nefi 13-14
care descriu ce a crezut Isaia despre acestea øi versetele unde
putefli gæsi cuvinte øi expresiile:

1. mândrie øi læcomie;

2. regret pentru pæcat;

3. puterea lui Dumnezeu de a ne curæfla de pæcate øi vinæ;

4. puterea de a fline legæmintele în vederea protejærii noastre
împotriva ræului.

În 2 Nefi 15 (Isaia 5) este prezentatæ în continuare iden-
tificarea de cætre Isaia a pæcatelor copiilor lui Israel øi a
consecinflelor acestora dacæ oamenii nu se pocæiesc. Dacæ
citifli cu atenflie, vefli vedea cæ pæcatele poporului din zilele
lui Isaia sunt foarte asemænætoare cu pæcatele pe care
oamenii le comit în ziua de azi.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 15

Despre (v. 1) – despre

Gardul (v. 5) – gard protector

Judecatæ (v. 7) – dreptate,
nepærtinire

2 Nefi 15
Pæcate øi consecinfle

A

47



Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 16

2 Nefi 16:2 – De ce aveau serafimii aripi?
Aripile reprezentau puterea lor de a se miøca, de a acfliona øi de
a face alte lucruri (vezi D&L 77:4).

2 Nefi 16:8 – Isaia a urmat exemplul Salvatorului
Ræspunsul lui Isaia la chemarea de a sluji a fost similar cu
ræspunsul lui Isus Hristos în viafla premuritoare (vezi Moise 4:1;
Avraam 3:27).

2 Nefi 16:9-11 – Ce trebuia Isaia sæ facæ atunci când
predica?

Versetul 9 aratæ cæ, deøi
Isaia urma sæ facæ adeværul
cunoscut poporului sæu,
acesta îl va respinge. De aceea,
tonul versetului 10 este ironic
sau sarcastic. Domnul a spus
cæ, cu cât mai mult Isaia preda
adeværul, cu atât mai mult
poporul îøi închidea ochii øi
urechile. Deci, chemarea lui
Isaia era sæ predea øi sæ
depunæ mærturie pânæ când
urechile oamenilor deveneau
complet surde øi ochii lor
complet orbi sau, aøa cum

spune versetul 11, pânæ când nu mai era nimeni cæruia sæ-i
predea. Mai târziu, Mormon øi Moroni au primit o chemare
similaræ în Cartea lui Mormon (vezi Moroni 9:6).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 16.

Despre ce este lecflia?

1. Cum s-a simflit Isaia în prezenfla Domnului? (vezi v. 5).

2. Ce a schimbat felul în care se simflea el? (vezi v. 6-7).

3. Ce ne învaflæ aceasta despre ce trebuie sæ facem pentru a sta
cu încredere în prezenfla Domnului?

A

Trena (v. 1) – marginea robei
Lui; descrierea ei umplând
templul este simbolicæ øi
reprezintæ mæreflia Domnului.

Serafimi (v. 2, 6) – fiinfle
cereøti, îngeri

Pierdut (v. 5) – ruinat, distrus

Øtearsæ (v. 7) – curæflitæ,
purificatæ

Nu îøi dau seama (v. 9) – nu
recunosc sau nu înfleleg

Pustiu (v. 12) – pustiu, deøert

Capitolele 17-19 din 2 Nefi (Isaia 7-9) sunt centrate pe
anumite evenimente istorice øi pe oameni din timpul lui
Isaia (el a profeflit aproximativ între anii 740-700 î.H.).
Împæræflia lui Iuda – despre care Isaia a profeflit în aceste
capitole – a fost ameninflatæ de regatul de nord al lui Israel
(denumit Efraim), care s-a alæturat Siriei pentru a ataca
Iuda (vezi 2 Nefi 17:1-2). Mesajul Domnului trimis prin
profetul Isaia era cæ poporul lui Iuda trebuia sæ creadæ în
Domnul øi El îl va elibera. Ei nu trebuiau sæ se alæture altor
nafliuni pentru a fi protejafli (vezi 2 Nefi 18:11-12), nici sæ
asculte sfatul altora (vezi v. 19-22), ci doar sæ creadæ în
Domnul (vezi v. 8-10, 13-17).

Locuri despre care s-a fæcut referire în 2 Nefi 17-19

Asiria

Marea
cea

Mare Siria

Manase

Neftali

Zabulon
ISRAEL (Efraim)

Manase

Efraim

IUDA

2 Nefi 17-19
Profefliile despre Mesia
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vreme un fiu, copil ce va deveni un model øi o umbræ a profefliei
celei mari, care urma sæ fie împlinitæ mai târziu prin naøterea
lui Isus Hristos“ (Christ and the New Covenant [1997], pag. 79).

În 2 Nefi 18 citim cæ soflia
lui Isaia avea un copil øi
Domnul le-a spus sæ-l
numeascæ Maher-Øalal-Haø-
Baz, ceea ce înseamnæ
„pentru a se græbi spre
pradæ, el se repede la
victimæ“ sau „distrugerea
este pe cale sæ se întâmple“.
Regele Iudeii a respins
sfatul lui Isaia øi, în loc ca
Dumnezeu sæ fie cu ei, au
ales sæ fie distruøi de mâna
asirienilor. Aøa cum este
consemnat în urmætoarele
profeflii ale lui Isaia, totuøi,
Domnul n-a permis asi-
rienilor sæ distrugæ în în-
tregime poporul lui Iuda.

El a pæstrat oraøul Ierusalim pentru încæ 100 de ani, când urma
sæ fie luat ostatic de cætre niøte cuceritori mai puflin distrugætori –
babilonienii. În cele din urmæ, protecflia îndurætoare a Domnului
a oferit iudeilor o cale de întoarcere în Ierusalim, astfel încât
Isus sæ poatæ fi næscut din iudei în flara profeflitæ în scripturi,
aceasta ajutând la împlinirea mæreaflæ a profefliei fæcute de Isaia
lui Ahaz (vezi 2 Nefi 17:14).

2 Nefi 19

2 Nefi 19:1-7 – Profefliile despre împrejurimile Galileii
Cea mai nordicæ parte a
Israelului, lângæ Marea Galileii,
era zona din Israel care a fost
atacatæ mai întâi de cætre
duømanii care veneau din nord
(vezi harta de la pag. 48).
Când au venit aceste armate
cuceritoare, aceastæ zonæ a
suferit cea mai mare distrugere.
Profeflia lui Isaia citatæ în 2 Nefi
19:1-7 a promis cæ acea zonæ
va fi eliberatæ printr-un copil,
un urmaø al lui David, care era,
de asemenea, „Dumnezeul lor
cel Puternic“. Acea zonæ din

A lovit mai puternic (v. 1) –
a necæjit mult mai mult, a
torturat

Præzii (v. 3) – proprietate luatæ
de la duømani în timp de
ræzboi

Jugul (v. 4) – un cadru de
lemn pus în jurul gâtului
animalelor sau a oamenilor
astfel ca ei sæ tragæ sau sæ
care încærcæturi mari; aici
simbolizeazæ robia sau sclavia

Toiagul, nuiaua (v. 4) – bæflul
folosit pentru a disciplina sau
a bate animalele ori sclavii øi

folosit uneori pentru a ajuta
la mers

Râvna (v. 7) – dorinflæ
neræbdætoare

Îngâmfarea (v. 9) –
îndræznealæ sau tærie

Duømanii (v. 11) – inamicii

Ipocrit (v. 17) – persoanæ care
pretinde a fi ceea ce el sau ea
nu este în realitate

Nebuneøti (v. 17) – lucruri
prosteøti

Mæræcinii (v. 18) – plante cu
flepi sau tufiø

Probabil cæ cel mai important motiv pentru care Domnul a
promis sæ elibereze împæræflia lui Iuda a fost pentru cæ, atunci
când El a venit sæ îndeplineascæ slujirea Sa pe pæmânt, urma
sæ se nascæ în familia lui Iuda, ca descendent direct al regelui
David. Prin urmare, El urma sæ-Øi pæstreze poporul pânæ
când acel eveniment promis s-ar fi întâmplat (vezi 2 Nefi
20:27; amintifli-væ, cuvântul Mesia înseamnæ „cel uns“). În
timp ce citifli aceste capitole, remarcafli profefliile importante
despre naøterea øi misiunea lui Isus Hristos, care se gæsesc
în cuvintele lui Isaia adresate iudeilor. De asemenea, observafli
cum este pus în practicæ mesajul lui Isaia despre încrederea
în puterea Domnului de a væ elibera pe dumneavoastræ,
precum øi pe tofli cei care aøteaptæ a Doua Venire a lui Mesia. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 17

2 Nefi 17: 8, 16 – O profeflie împotriva duømanilor
lui Iuda
Profeflia despre distrugerea lui Efraim (regatul de nord al
Israelului) øi a Siriei a fost împlinitæ în 721 î.H., când au fost
cucerifli de Asiria (vezi, de asemenea, 2 Nefi 18:4). Asirienii au
luat prizonieri mulfli israelifli din regatul de nord (vezi 2 Împærafli
17:22-23) øi aceøtia au devenit cunoscufli sub numele de „triburile
pierdute ale Israelului“ (vezi 3 Nefi 15:15; 17:4).

2 Nefi 18

2 Nefi 18:1-8 – Maher-Øalal-Haø-Baz
În 2 Nefi 17 citim faptul cæ Domnul i-a promis lui Ahaz, regele
Iudeii, cæ El va fi cu poporul Iudeii øi-l va salva. Drept semn,
Domnul i-a spus lui Ahaz cæ o femeie va avea un fiu øi numele
lui va fi Emanuel, ceea ce înseamnæ „Dumnezeu este cu noi“.
Elder Jeffrey R. Holland, membru din Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli, ne-a învæflat: „Existæ multe elemente multiple sau
paralele legate de aceastæ profeflie, la fel ca în cazul multora dintre
scrierile lui Isaia. În primul rând, profeflia punea accent probabil pe
soflia lui Isaia, o femeie puræ øi bunæ care adusese pe lume la acea

Lærgimea (v. 8) – læflimea totalæ

Unifli-væ... încingefli-væ (v. 9) –
pregætifli-væ de luptæ

Totul (v. 10) – nimic

Adæpost sfânt (v. 14) – loc de
siguranflæ øi protecflie

O cursæ øi un lafl (v. 14) –
capcanæ

Împoværafli (v. 21) – aflafli într-
o situaflie dificilæ sau riscantæ

Se vor mânia (v. 21) – vor fi
enervafli sau supærafli

Casa lui David (v. 2) – regele
Iudeii

Aliatæ (v. 2) – de partea cuiva
în urma unui tratat

Apeduct (v. 3) – canal de
dirijare a apei

Zdrenfle fumegânde (v. 4) –
torfle ale cæror flæcæri s-au
stins øi fumegæ

Atacæm (v. 6) – enervæm,
torturæm

Sæ facem o gauræ în zidurile
ei pentru noi (v. 6) – sæ ne
croim drumul cu forfla

Emanuel (v. 14) – cuvânt
evreiesc care înseamnæ
„Dumnezeu este cu noi“; se
referæ la Isus Hristos

fiara pe care tu o uræøti (v. 16)
– flara duømanilor tæi

Îndepærtatæ (v. 18) – cea mai
departe

Sapa (v. 25) – tip de sapæ
(sæpæligæ, cazma) folositæ la
sæparea solului
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Galilea este locul unde Isus a petrecut mult din timpul slujirii
Lui pe pæmânt. Aøa cum este consemnat în 2 Nefi 19:5, El i-a scos
din captivitate øi poveri, nu prin lupte fizice, ci prin focurile
læuntrice de la Duhul Sfânt (vezi, de asemenea, D&L 19:31).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 17-19.

Profefliile despre Isus Hristos

1. Ce verset din 2 Nefi 17 (Isaia 7) demonstreazæ Matei 1:20-23 cæ
a fost împlinit? Putefli face note paralele la aceste douæ scripturi.

2. Enumerafli diversele nume øi titluri date lui Isus Hristos în
2 Nefi 18:13-14; 19:6. În dreptul fiecæruia scriefli de ce este
acesta un nume sau un titlu potrivit pentru El.

Domnul a permis
asirienilor sæ cucereascæ
nordul împæræfliei lui
Israel. El le-a permis, de
asemenea, sæ distrugæ
multe zone din împæræflia
lui Iuda. În 2 Nefi 20
(Isaia 10) citim ce a spus
Domnul despre asirieni øi
de ce anume nu li s-a per-
mis sæ cucereascæ Iudeea
în întregime.

În timp ce citifli acest capitol, gândifli-væ la cæile prin care
cuvintele lui Isaia pot fi puse în practicæ øi de cætre poporul
Domnului din zilele din urmæ øi de cætre cei care îl per-
secutæ. Învæflæturile din acest capitol pot fi asemænate, de
asemenea, cu o persoanæ care s-a îndepærtat de Domnul øi
simte judecæflile lui Dumnezeu asupra lui sau ei, øi care se
întreabæ dacæ existæ vreo speranflæ pentru a se întoarce la El.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 20

Dau hotærâri nedrepte (v. 1) –
dau ordine sau fac reguli
greøite

Nenorocirea (v. 1) –
nedreptatea, supærarea

(au) Impus-o (v. 1) – (au)
ordonat-o

Judecatæ (v. 2) – dreptate,
corectitudine

Prada (v 2, 6) – victima

2 Nefi 20
Duømanii poporului lui
Dumnezeu sunt distruøi

A

2 Nefi 20:28-34 – Oraøe în Israel øi Iudeea
Aceste versete descriu o armatæ venind din nord spre Ierusalim,
distrugând oraøele din drumul ei.

Când armata ajungea în Ierusalim, Domnul urma sæ-i nimiceascæ,
iar iudeii aveau sæ fie salvafli. O împlinire istoricæ a acestei
profeflii este consemnatæ în Isaia 36-37.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 20.

Identificafli principiul

1. Conform cu 2 Nefi 20:13-16, ce comportamente ale asirienilor
L-au înfuriat pe Domnul? (Aceleaøi comportamente le-au adus
necazuri øi israeliflilor; vezi 2 Nefi 12:8-9; 15:21). Care sunt cæile
prin care oamenii din ziua de azi aratæ aceleaøi comportamente?

2. Conform versetelor 20-22, ce schimbare, care îi va aduce înapoi
la Domnul, va face ræmæøifla copiilor lui Israel? Cum se poate
pune în practicæ aceasta de cætre oamenii din ziua de azi care
doresc, sau care trebuie sæ se întoarcæ la Domnul?

Când Moroni l-a vizitat pe profetul Joseph Smith în anul
1823, i-a spus lui Joseph cæ Isaia 11 (care este citat în 2 Nefi
21) „era pe cale de a fi împlinit“ (Joseph Smith – Istorie 1:40).
Aceasta ne ajutæ sæ înflelegem cæ profefliile lui Isaia, citate în
2 Nefi 21-22, se referæ la zilele din urmæ øi la domnia mile-
naræ a lui Hristos.

Aceste capitole urmau sæ fie o sursæ de speranflæ pentru
israeliflii care au înfleles cæ, chiar dacæ Domnul ar fi distrus
poporul Sæu din cauza ticæloøiei lor, din tulpina sau din
buturuga care ar fi ræmas dupæ ce se termina cu tæierea,
avea sæ vinæ Mesia (vezi 2 Nefi 21:1). Acest mesaj oferæ, de
asemenea, speranflæ persoanelor care simt cæ au avut necazuri

2 Nefi 21-22
Mæreafla zi a Domnului

A

Mânia (v. 5, 25) – furia,
dezgustarea

Noroiul (v. 6) – næmol adânc

(le) Depæøesc (v. 10) – (le)
întrec

Mândre (v. 12) – îndræznefle,
îngâmfate

Se foloseøte (v. 15) – taie,
despicæ

Stegarul (v. 18) – persoanæ
care fline steagul într-o bætælie

Ræmâne (v. 20-22) – ceea ce
mai ræmâne

Se vor sprijini (v. 20) – vor
depinde de cineva

Nimicirea (v. 22-23) –
distrugerea

Va aflâfla o pacoste (v. 26) – va
instiga la pedeapsæ

Va rupe creanga (v. 33) – va
tæia ramura

Înfumurafli (v. 33) – mândri
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2. Alegefli un lucru din lista dumneavoastræ care væ inspiræ sæ væ
„înælflafli inimile øi sæ væ bucurafli“, aøa cum spera Nefi în 2 Nefi
11:8. Explicafli de ce væ inspiræ øi væ înalflæ.

Împæræflia lui Iuda a fost cruflatæ
de la distrugere de cætre asirieni
în anul 721 î.H. Totuøi, din
cauza faptului cæ ticæloøia po-
porului lui Iuda crescuse, ba-
bilonienii i-au cucerit în jurul
anului 587 î.H. Pentru a-i
scæpa de aceastæ distrugere
Domnul l-a condus pe Lehi
øi pe familia lui departe de
Ierusalim. Babilonienii erau o
nafliune materialistæ, care se
închina la idoli. Aceastæ profeflie

a lui Isaia aratæ faptul cæ, deøi Domnul i-a folosit pe babilo-
nieni pentru a-i pedepsi pe iudei, ziua judecæflii Babilonului
avea sæ vinæ exact la fel cum venise pentru iudei.

Din cauza læcomiei øi ticæloøiei Babilonului, acesta a devenit
un simbol al întregilor lucruri lumeøti øi al ræutæflii (vezi
D&L 1:16; 133:14). Distrugerea Babilonului spiritual se va
întâmpla la a Doua Venire a lui Isus Hristos. Gândifli-væ cum
se vor pune atunci în practicæ aceste profeflii ale lui Isaia øi
cum ne pot încuraja sæ fim credincioøi într-o lume în care se
pare cæ Babilonul are supremaflia. Remarcafli, de asemenea,
în 2 Nefi 24 (Isaia 14) faptul cæ Isaia l-a comparat pe regele
Babilonului cu Lucifer. Din acest pasaj aflæm cum a cæzut
Lucifer în viafla premuritoare.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 23

Povara (v. 1) – mesaj de
judecatæ

Sfinflifli (v. 3) – oameni care
flin legæmântul, sfinfli

Tumultuos (v. 4) – derutant,
turbulent

Cerceteazæ (v. 4) – chemafli
laolaltæ

Pustiitæ (v. 9, 22) – nelocuitæ

Înfumurarea (v. 11) – mândria,
sentimentul de a fi deasupra
celorlalfli

Siluite (v. 16) – ræpite øi duse
departe prin violenflæ, violate

Rodul pântecelui (v. 18) –
copii mici

Jivine (v. 21) – fæpturi neferi-
cite; se referæ la animalele sæl-
batice care træiesc în deøert

Satirii (v. 21) – flapi sau demoni

Prelungitæ (v. 22) – lungitæ
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2 Nefi 23-24
Cæderea Babilonului

în viaflæ. Dumnezeu are puterea de a face sæ aparæ lucruri
mærefle din ceea ce pare a fi pustiit. Cei care primesc
binecuvântærile Sale îndurætoare pot sæ aducæ laude lui
Dumnezeu, aøa cum se aratæ în 2 Nefi 22. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 21

2 Nefi 21: 1-5 – Isus Hristos este Ramura
Elder Jeffrey R. Holland,
ne-a învæflat urmætoarele,
vorbind despre 2 Nefi 21:
„Reiese clar din Cartea lui
Mormon øi din Doctrinæ øi
Legæminte cæ principalul
personaj din acest pasaj
este Isus Hristos“ (Christ
and the New Covenant, pag.
86; vezi, de asemenea,
2 Nefi 30:7-9; D&L 113:1-6).
Isai, la care se face referire
în 2 Nefi 21:1, a fost tatæl
regelui David øi, ca urma-
re, tatæl familiei regale în
Israel. Cu toate cæ regii

din familia lui David nu mai domneau în Iudeea la vremea naø-
terii lui Hristos, Isus s-a næscut din aceastæ familie regalæ (vezi
Matei 1:1-17). Isus a împlinit profeflia lui Isaia øi S-a næscut într-o
vreme când împæræflia lui Iuda semæna mai mult cu o buturugæ
decât cu mæreflul pom în creøtere care fusese în vremea lui David
øi Solomon.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 21-22.

Învæflafli mai multe despre Isus Hristos

1. Enumerafli ceea ce afli învæflat despre Salvator din 2 Nefi 21:1-5;
22:1-6.

A

Creangæ (v. 1) – læstar, o
ramuræ

Tulpina (v. 1) – partea
principalæ a copacului sau a
plantei

(va) Acuza (v. 3-4) – (va)
dojeni sau va îndrepta cu
bunæ intenflie

Dreptate (v. 4) – judecatæ,
nepærtinire

Nenorocit (v. 4) – modest, umil

Toiagul (v. 4) – disciplina
(diferit ca înfleles faflæ de
cuvântul tulpinæ din v. 1)

Brâul coapselor Sale, brâul
domniei Lui (v. 5) – ambele
expresii se referæ la centuræ

Pruncul de flâflæ (v. 8) – foarte
mic, care trebuie hrænit

Steag (v. 10, 12) – steag sau
stindard la care se adunæ cei
care au o alianflæ

Împræøtiafli (v. 12) – risipifli

(va) Invidia (v. 13) – (va) fi
gelos pe cineva

Duømanii (v. 13) – inamicii

(va) Lovi (v. 13) – (va) enerva,
chinui

(vor) Jefui (v. 14) – (vor)
distruge øi le vor lua bogæfliile

Færæ sæ-øi ude încælflæmintea
(v. 15) – færæ sæ-øi ude
picioarele
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2 Nefi 23:11, 15, 19 – Pæcatul mândriei
Citim în 2 Nefi 23-24 cæ Dumnezeu a condamnat Babilonul pentru
acelaøi tip de pæcate pentru care i-a condamnat pe israelifli øi pe
asirieni – toate focalizate în jurul mândriei (vezi 2 Nefi 12:10-12;
13:15-26; 15:15, 21; 18:9-10; 20:12-15).

2 Nefi 24

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 23-24.

Scriefli un test

Profeflia lui Isaia despre distrugerea Babilonului øi a regelui sæu
este citatæ în 2 Nefi 23-24. Scriefli un test din zece întrebæri care
sæ fie concentrate asupra a ceea ce credefli dumneavoastræ cæ
sunt cele mai importante concepte predate în aceste douæ
capitole. Dupæ fiecare întrebare scriefli ræspunsul în paranteze.

Rezumafli doctrina

1. Scriefli câteva declaraflii care sæ rezume ceea ce afli învæflat din
2 Nefi 24:4-20 despre cum Lucifer a devenit Satana øi despre ce
i se va întâmpla, în cele din urmæ, lui øi celor care-l slujesc pe el.

B

A

Se vor alætura (v. 1) – se vor
alætura

(i-au) Asuprit (v. 2, 4) – cei
care stæpânesc øi maltrateazæ

Zicalæ (v. 4) – scurtæ expresie
care ne învaflæ un adevær

(a) Încetat (v. 4) – nu mai este
puternic

Sceptrele (v. 5) – toiaguri care
reprezintæ autoritatea de a
stæpâni

Împiedicæ (v. 6) – previne sau
opreøte

Îngâmfarea (v. 11) –
splendoarea

(Mæ voi) Ridica, (Mæ voi)
Urca (v. 13-14) – mæ voi înælfla

Stârv (v. 19) – trup
neînsufleflit

Vestitæ (v. 20) – renumitæ,
faimoasæ datoritæ unor
realizæri mærefle

Stârc (v. 23) – pasære care
mænâncæ peøte, bâtlan

Mætura (v. 23) – pæmætuf

Împiedica (v. 27) – anula, a
face ineficient

Toiagul (v. 29) – bæfl folosit
pentru a disciplina sau ca
ajutor la mers

Din rædæcina øarpelui se va
ivi un bazilic... un groaznic
øarpe zburætor (v. 29) – dintr-
un øarpe mic, neotrævitor, va
ieøi un øarpe otrævitor

Rædæcina (v. 30) – sursa,
originea

Pierdutæ (v. 31) – distrusæ,
terminatæ

2. Ce altceva afli învæflat despre Satana øi cei care-l urmeazæ din
Doctrinæ øi Legæminte 76:25-30, 33, 36-38, 44-46 øi Moise 4:1-4?

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 25

2 Nefi 25:1-8 – Cinci chei pentru a înflelege Isaia
În timp ce explica de ce erau cuvintele lui Isaia „greu de înfleles
pentru mulfli din poporul meu“ (2 Nefi 25:1), Nefi a oferit
urmætoarele chei pentru a cæpæta o înflelegere mai bunæ a lui Isaia:

1. sæ-i înflelegem pe iudei (v. 1-2, 5). „Felul profefliei iudeilor“,
precum folosirea simbolismului øi a dublului înfleles, øi altele
dintre „lucrurile iudeilor“ erau unice;

2. sæ folosim scripturile moderne (v. 3-4). Scripturile moderne
sunt cel mai bun comentariu despre Isaia. Nefi a profeflit
cu „claritate“ multe dintre lucrurile pe care Isaia le-a spus
folosind frumuseflea simbolismului. Cu cât înflelegem mai
bine Evanghelia, cu atât mai uøor va fi sæ o înflelegem din
scrierile lui Isaia;

3. sæ ne rugæm pentru a avea „spiritul profefliei“ (v. 4). În timp ce
træim demni de darurile Spiritului, toate lucrurile ne vor fi
revelate în acord cu voinfla Domnului øi pe mæsuræ ce suntem
gata sæ primim aceste lucruri (vezi, de asemenea, Alma 12:9-11);

Abominabile (v. 2) – pæcate;
gânduri øi fapte care Îl supæræ
pe Dumnezeu

Limita (v. 8) – modera

Pedepseøte (v. 16) – se poartæ
sever

Potrivit (v. 16, 30) – necesar,
important

(sæ se) Împace (v. 23) – sæ fie
de acord øi unifli dupæ ce s-au
contrazis

Har (v. 23) – puterea lui Isus
Hristos (vezi, de asemenea,
Ghid pentru scripturi, „Har“,
pag. 82)

Neclintifli (v. 24) – fermitate a
minflii sau în urmærirea
scopului

Suficiente (v. 28) – de ajuns

În nici un caz (v. 29) – în nici
un fel sau în nici o mæsuræ

Unul din motivele pentru care Nefi a inclus cuvintele lui
Isaia pe plæcile mici a fost mærturia lui Isaia despre Hristos
(vezi 2 Nefi 11:1, 4, 6, 8). Dupæ ce Nefi a încheiat citatul din
Isaia, el a explicat cæ øtia despre cuvintele lui Isaia cæ vor
fi greu de înfleles, dar cæ erau foarte preflioase. Remarcafli
cæile prin care Nefi a spus cæ am putea sæ înflelegem mai
bine profefliile lui Isaia (vezi 2 Nefi 25:1-8 în special).
Remarcafli, de asemenea, propria profeflie a lui Nefi despre
Hristos, pe care a mærturisit-o cu „claritate“ (2 Nefi 25:4). 

2 Nefi 25
„Sæ creadæ în Hristos“
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Dupæ ce a profeflit în 2 Nefi 25 despre distrugerea øi împræø-
tierea iudeilor, Nefi a profeflit în capitolul 26 despre distru-
gerea øi împræøtierea propriului sæu popor. Observafli de ce a
spus cæ se va întâmpla aceasta øi ce au simflit el øi Domnul
despre aceste lucruri.

Nefi a vorbit, de asemenea, despre neamurile din zilele din
urmæ øi despre relaflia lor cu poporul sæu. În acest caz, nea-
murile sunt nafliunile øi popoarele lumii care nu sunt iudei
sau urmaøi ai lui Lehi. Deoarece au træit în nafliunile „nea-
murilor“, profetul Joseph Smith øi alflii care au participat la
restaurarea Evangheliei vor fi considerafli dintre neamuri
conform profefliilor lui Nefi.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 26

2 Nefi 26:20 – Marele obstacol de care s-au
împiedicat neamurile
În acord cu învæflæturile lui Nefi din 1 Nefi 13:29, neamurile s-au
împiedicat deoarece „lucruri clare øi preflioase“ au fost scoase
din scripturi, læsându-i cu o imagine neclaræ a adeværatei doctrine
a Evangheliei lui Isus Hristos.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele trei activitæfli (A-C) pe
mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 26.

Conflicte (v. 2) – certuri,
neînflelegeri

Miriøtea (v. 4, 6) – paie scurte
uscate care ræmân dupæ ce
sunt recoltate grânele

Aproape mæ distruge (v. 7) –
gata sæ îmi ia toatæ puterea

Pe degeaba (v. 10) – pe nimic

(se) Vând (v. 10) – (se) predau

(nu se va) Strædui (v. 11) – nu
va lucra din greu

Rætæcit în necredinflæ (v. 15,
17, 19) – cæzut în mod treptat

(va) Asedia (v. 15) – (va) ataca

Invidie (v. 21) – gelozie

Discordie (v. 21) – certuri

Ræutate (v. 21, 32) – dorinfla
de a ræni pe cineva

Funie de in (v. 22) – frânghie
fæcutæ din in

Bunæstarea (v. 29) – fericire øi
bunæstare

Sionului (v. 29-31) – Împæræflia
Domnului pe pæmânt

(sæ nu) Preacurveascæ (v. 32)
– (sæ nu facæ) pæcate sexuale

Pægâni (v. 33) – necredincioøi

2 Nefi 26
Profefliile lui Nefi 
despre urmaøii sæi

4. sæ studiem geografia fiærii Sfinte (v. 6). Isaia a folosit adesea
amplasarea fiærii Sfinte – oamenii, nafliunile øi locurile – pentru
a ilustra mesajul sæu;

5. sæ aøteptæm împlinirea profefliei (v. 7-8). Aceste pærfli din Isaia,
care ne ræmân neclare, vor deveni clare când le vom vedea
întâmplându-se în aceste zile din urmæ.

2 Nefi 25:23 – Suntem salvafli prin har, dupæ ce facem
tot ce ne stæ în putinflæ
Suntem salvafli prin puterea ispæøirii lui Isus Hristos. Trebuie,
totuøi, sæ venim la Hristos în condifliile impuse de El pentru a
obfline toate binecuvântærile pe care El ni le oferæ de bunævoie.
Venim la Hristos fæcând „toate lucrurile“ pentru a ne aminti de
El, pentru a fline legæmintele noastre fæcute cu El øi pentru a ne
supune poruncilor Lui (vezi D&L 20:77, 79; vezi, de asemenea,
Avraam 3:25).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi B pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 25.

Trasafli o linie a timpului

Trasafli o linie a timpului în caietul dumneavoastræ, denumind
„Ziua lui Nefi“ un capæt øi „a Doua Venire a lui Isus Hristos“
celælalt capæt. Completafli-o cu cel puflin cinci dintre profefliile
lui Nefi din 2 Nefi 25:10-19. Putefli adæuga la aceastæ linie a
timpului pe mæsuræ ce citifli urmætoarele capitole din 2 Nefi.

Ræspundefli la întrebærile celor care nu
sunt membri ai Bisericii

1. Imaginafli-væ cæ cineva care nu este membru al Bisericii a între-
bat: „Sfinflii din zilele din urmæ preaslævesc sau mæcar cred în
Hristos?“. Enumerafli cinci sau mai multe adeværuri din 2 Nefi
25:20-30 pe care le-afli putea evidenflia, care ilustreazæ credinfla
noastræ în Isus Hristos øi relaflia noastræ cu El.

2. Ce sentimente personale øi ce mærturie despre Hristos afli
împærtæøi cu acea persoanæ?

B

A

53



Facefli un desen

Pe o paginæ întreagæ din caietul dumneavoastræ facefli un desen
care sæ reprezinte ideile din 2 Nefi 26:3, 8, 10 despre motivul
pentru care au fost distruøi nefiflii.

Subiecte din Evanghelie importante
pentru zilele noastre 

1. Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Cronica istoriei nefiflilor,
cu puflin timp înainte de vizita Salvatorului, dezvæluie multe
asemænæri cu ce se întâmplæ în zilele noastre pe mæsuræ ce
anticipæm a Doua Venire a Salvatorului“ (din Conference
Report, apr. 1987, pag. 3; sau Ensign, mai 1987, pag. 4). Bazându-
væ pe ceea ce ne-a învæflat Nefi despre aceastæ perioadæ de
timp în 2 Nefi 26:1-11, enumerafli trei subiecte din Evanghelie
pe care le-afli include în discursul dumneavoastræ dacæ afli fi
desemnat sæ vorbifli despre cum ne pregætim pentru ca sæ fim
cu Salvatorul la Doua Venire a Sa. În dreptul fiecærui subiect,
scriefli versetul din 2 Nefi 26 unde se gæseøte acesta.

2. Adæugafli încæ patru subiecte pe lista dumneavoastræ,
bazându-væ pe ceea ce ne-a învæflat Nefi în 2 Nefi 26:20-22,
29-32 despre neamurile din zilele din urmæ.

Învæflafli adeværuri importante despre
Dumnezeu

1. Bazându-væ pe ceea ce afli citit în 2 Nefi 26:23-28, 33, facefli
trei declaraflii descriindu-L pe Domnul.

2. Pentru fiecare declaraflie, explicafli ce deosebire credefli cæ
rezultæ sæ cunoaøtefli acest adevær special despre Domnul.

În 2 Nefi 26:16-17, Nefi a profeflit cæ ale sale cuvinte øi ale
poporului sæu vor vorbi „de jos din flærânæ“ cætre urmaøii
lui din zilele din urmæ. În 2 Nefi 27, el a profeflit mai mult
despre cum se va întâmpla aceasta „în ultimele zile, sau în
zilele neamurilor“ (v. 1).

2 Nefi 27
Apariflia Cærflii lui Mormon

C

B

A

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 27

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 27.

Explicafli împlinirea profefliei

1. În caietul dumneavoastræ, facefli un tabel dupæ modelul celui
de mai jos. În coloana denumitæ „Profeflia“ scriefli versetele
din 2 Nefi 27 care conflin profeflia împlinitæ prin evenimentele
descrise în scriptura de referinflæ pe care o citifli în coloana
„Împlinirea ei“.

Joseph Smith – Istorie 1:19

Joseph Smith – Istorie 1:63-65

Mærturia celor opt martori

Mærturia celor trei martori

Joseph Smith – Istorie 1:59, 63-64

Împlinirea eiProfeflia

A

Vijelie (v. 2) – furtunæ
puternicæ

Stafli øi întrebafli-væ (v. 4) –
oprifli-væ øi gândifli-væ sau
cugetafli la aceasta

Væzætori (v. 5) – profefli,
oameni care au viziuni
spirituale (vezi Ghidul pentru
scripturi, „Væzætor“, pag. 211)

Pæstra (v. 22) – salva

Învæflæturæ (v. 25) – porunci,
principii

Judecat (v. 27-28) – evaluat,
apreciat

Obscuritate (v. 29) – situaflie
în care eøti necunoscut

Sfioøi (v. 30) – modeøti, umili

Batjocoritor (v. 31) – persoanæ
care-øi bate joc

Aceluia care-i înfruntæ la
poartæ (v. 32) – persoana care
are autoritatea sæ væ spunæ
când greøifli (cum ar fi judecæ-
torul, episcopul sau pærinflii)
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Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 28

2 Nefi 28:7-8 – „Mâncafli, befli øi væ veselifli“
Trebuie sæ fim de acord cæ existæ mulfli oameni în lume astæzi,
care cred în comportamentele înfæfliøate în 2 Nefi 28:7-8. Totuøi,
preøedintele Joseph Fielding Smith a citat acele versete øi a spus:
„Sæ nu credefli cæ aceasta s-a spus despre lume... S-a spus despre
membrii Bisericii“ (Seek Ye Earnestly... [1970], pag. 143). Unii
membri ai Bisericii cred cæ acum pot pæcætui øi cæ se pot pocæi
mai târziu. Cred cæ traiul în conformitate cu principiile
Evangheliei îi va fline departe de distracflia vieflii. Prin experienflæ
øi prin revelaflie, putem spune øi cunoaøte, totuøi, cæ „ticæloøia
niciodatæ nu a fost fericire“ (Alma 41:10) øi cæ „nu este cu putinflæ
ca vreun lucru necurat sæ intre în Împæræflia lui Dumnezeu“
(1 Nefi 15:34).

Episcopul Richard C. Edgley, consilier în Episcopatul Prezidenflial,
a spus: „Nu putem spune cæ ne vom face de cap în tinerefle sau
cæ doar ne vom bælæci puflin lângæ marginile pæcatului. Pæcatul
n-are margini. Fiecare faptæ, bunæ sau rea, are o consecinflæ.
Fiecare faptæ bunæ ne îmbunætæfleøte capacitatea de a face bine
øi de a sta mai fermi împotriva pæcatului sau a eøecului. Fiecare
pæcat, indiferent cât este de mic, ne face mai sensibili de a ceda
influenflei Satanei când ne va ispiti data viitoare. Satana ne
acapareazæ treptat, amægindu-ne în legæturæ cu consecinflele
aøa-numitelor pæcate minore pânæ când ne atrage în pæcate grave.
Nefi descrie aceastæ tehnicæ drept una de potolire, legænare øi
linguøire pânæ când Satana ‚[ne] prinde în lanflurile lui îngro-
zitoare din care nu este nici o scæpare‘ (2 Nefi 28:22; vezi, de
asemenea, v. 21)“ (din Conference Report, oct. 1994, pag. 54; sau
Ensign, nov. 1994, pag. 40).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli 2 Nefi 28.

Scripturæ de bazæ—2 Nefi 28:7–9

1. Scriefli o expresie actualæ care sæ exprime fiecare din ideile false
din 2 Nefi 28:7-9 despre care Nefi a spus cæ urmau sæ fie cunos-
cute în zilele noastre (de exemplu, ideea din versetul 7 ar putea
fi exprimatæ: „Fæ-fli de cap cât pofli; cæ doar o viaflæ træieøti“).

A

Îndemnat (v. 1) – obligat,
forflat

Ræmæøiflæ (v. 2) – partea
ræmasæ

(se vor) Lupta (v 4) – (se vor)
certa, vor dezbate

Putere de exprimare (v. 4) –
revelaflie, inspiraflie

Precept (v 5-6, 14, 26, 30) –
poruncæ, principiu

(va) Ierta (v. 8) – (va)
considera færæ de vinæ

Sanctuarelor (v. 13) –
clædirilor Bisericii

Stricæ (v. 15) – schimbæ în ræu

Insultæ (v. 16) – vorbesc ræu
despre ceva, insultæ prin
limbaj injurios

(va) Potoli (v. 21) – (va) liniøti

(va) Legæna (v. 21) – (va)
adormi încet

Carnalæ (v. 21) – lumeascæ,
færæ spiritualitate

Luafli în stæpânire (v. 23) –
capturafli

Face din carne puterea sa (v.
31) – consideræ omul ca fiind
cea mai mare sursæ de putere

Braflul... este întins (v. 32) –
disponibilitate øi putere de
a ajuta

2. Dupæ ce citifli scripturile din coloana „Împlinirea ei“, scriefli
numele persoanelor despre care era vorba în urmætoarele
expresii din 2 Nefi 27: „unui om“ (v. 9), „unui alt om“ (v. 9,
15), „trei martori“ (v. 12), „de câfliva“ (v. 13), „celui învæflat“
(v. 15, 18), „aceluia care nu este învæflat“ (v. 19-20).

În 2 Nefi 27, Nefi a profeflit despre apariflia Cærflii lui
Mormon în zilele din urmæ pentru a împræøtia întunericul
apostaziei. În 2 Nefi 28, Nefi a descris ce va încerca sæ facæ
Satana pentru ca oamenii sæ nu vadæ acea luminæ øi sæ nu
învefle despre Domnul øi adeværurile Sale. Aceia care citesc,
înfleleg øi urmeazæ sfatul din 2 Nefi 28 vor avea un mare
avantaj în depæøirea capcanelor Satanei øi a învæflæturilor
false ale oamenilor din zilele din urmæ.

2 Nefi 28
Pæcate øi capcane ale zilelor din urmæ
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2. Pentru fiecare expresie gæsifli cel puflin trei scripturi care explicæ
de ce acel comportament este o doctrinæ „neadeværatæ, deøartæ
øi nesæbuitæ“ (v. 9).

3. Explicafli de ce afli ales fiecare scripturæ. Afli putea scrie
referinflele la marginea textului din 2 Nefi 28:7-9 astfel încât
sæ-i putefli întæri pe alflii care pot fi ispitifli de aceste filozofii
obiønuite dar prosteøti.

Identificafli metodele Satanei

1. Citifli 2 Nefi 28:19-23 øi enumerafli diferite cæi prin care Satana
încearcæ sæ „prindæ“ oamenii în „lanflurile... nepieritoare“.

2. Pentru fiecare punct de pe lista dumneavoastræ, dafli un
exemplu despre felul în care el foloseøte aceste metode cu
tinerii din ziua de azi.

Cei necæjifli

Vai este un cuvânt care se referæ la tristefle profundæ øi regret.
Enumerafli comportamentele øi faptele din 2 Nefi 28:15-16, 24-32
despre care Nefi a spus cæ vor provoca „vaiete“ oamenilor.

Uneori oamenii care nu sunt membri ai Bisericii susflin cæ
nu poate fi adeværatæ Cartea lui Mormon deoarece Biblia este
singura carte de scripturæ pe care Dumnezeu a dat-o omului.
În 2 Nefi 29, Nefi a profeflit despre aceste învæflæturi false øi
a scris cu sârguinflæ acelor oameni care îøi exprimaseræ un
astfel de comportament. Acest capitol este o continuare a
ideilor exprimate la sfârøitul lui 2 Nefi 28 despre neamurile
care refuzau øi mai mult cuvântul lui Dumnezeu øi se
încredeau în propriile lor învæflæturi (vezi 2 Nefi 28:27-32).

2 Nefi 29
„O Biblie! O Biblie! Avem o Biblie“

C

B

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 29

2 Nefi 29:12-14 – „Cuvintele triburilor pierdute ale
lui Israel“
Elder Bruce R. McConkie a sugerat cæ spusele consemnate în
2 Nefi 29:12-14 vor „apærea într-un mod miraculos, sub îndru-
marea preøedintelui Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ, care este revelator øi traducætor øi care defline
cheile Împæræfliei lui Dumnezeu pe pæmânt pentru tofli oamenii,
inclusiv pentru cele zece triburi“ (The Millennial Messiah, pag. 217).
Øtim cæ Salvatorul a vizitat câteva din triburile pierdute ale lui
Israel dupæ Învierea Sa øi apoi I-a vizitat pe nefifli (vezi 3 Nefi
16:1-3, 17:4).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 29.

Ræspunsuri la critica adusæ Cærflii lui
Mormon

Anticipând împotrivirea oamenilor din zilele noastre care spun
cæ ei au deja o Biblie øi nu mai au nevoie de altæ scripturæ, Nefi
a enunflat øapte principii la care aceøti oameni ar trebui sæ se
gândeascæ înainte de a desfiinfla Cartea lui Mormon ca fiind
scripturæ. Urmætoarele declaraflii øi întrebæri se referæ la ceea ce
a scris Nefi. Scriefli-le în caietul dumneavoastræ de note øi apoi
scriefli ceea ce a scris Nefi în 2 Nefi 29:7-11 referitor la fiecare dintre
ele, anexând øi versetele unde pot fi gæsite citatele. Lista nu este
în ordinea în care acestea se gæsesc în capitol.

1. Lucrærile lui Dumnezeu arætate prin douæ sau trei mærturii
(vezi Matei 18:16; 2 Corinteni 13:1). Cartea lui Mormon este
a doua mærturie despre faptul cæ învæflæturile din Biblie sunt
adeværate (vezi Mormon 7:8-9).

2. De ce murmurafli pentru cæ avefli mai multe scripturi care sæ
væ îndrume?

3. Credefli cæ Biblia confline tot ce a spus sau va spune vreodatæ
Dumnezeu?

4. Deoarece Dumnezeu a vorbit prin scrierile din Biblie credefli
cæ aceasta înseamnæ cæ El nu mai poate vorbi oricând øi
oriunde?

5. Biblia este cronica înflelegerii fæcute de Dumnezeu cu israeli-
flii în flærile din Orientul Mijlociu. El este, totuøi, Dumnezeul
israeliflilor de pretutindeni, precum øi al tuturor nafliunilor.
El le oferæ øi acestora cuvântul Sæu.

A

Ei (v. 1) – neamuri

Steag (v. 2) – ceva stabilit prin
autoritate ca regulæ dupæ care
oamenii sunt judecafli
(Evanghelia)

Øuiera (v. 2-3) – sunet fæcut
pentru a atrage atenflia; a
vorbi, a striga

Suferinflele (v. 4) – activitæfli
dureroase, muncæ grea,
nenorociri

Sârguinfla (v. 4) – efort
constant, dedicare
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2 Nefi 30:2 – Care este poporul de legæmânt al
Domnului?
Reflinefli cæ 2 Nefi 30:2 declaræ faptul cæ tofli cei care au credinflæ
în Isus Hristos øi se pocæiesc fac parte din „poporul de legæmânt
al Domnului“. De aceea Pavel a putut spune: „Nu tofli cei ce se
coboaræ din Israel, sunt Israel“ (Romani 9:6). A fi membru al casei
lui Israel, îndreptæflit sæ primeascæ toate binecuvântærile familiei
de legæmânt, înseamnæ mai mult decât sæ fii predecesor. Aceia
care nu s-au næscut din casa lui Israel devin membri ai familiei
de legæmânt prin credinfla lor în Isus Hristos, prin pocæire øi prin
efectuarea legæmintelor botezului, lucru devenit posibil prin
ispæøirea lui Isus Hristos.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 30.

Ce învæflafli?

1. Scriefli urmætoarele trei titluri la începutul unei pagini din
caietul dumneavoastræ de note. Iudei, Descendenfli ai lui Lehi
øi Neamuri. Citifli 2 Nefi 30:1-7 øi, sub fiecare titlu, enumerafli
tot ce afli învæflat despre acel grup. Punefli o steluflæ lângæ
declarafliile de pe lista dumneavoastræ care au ceva în comun
cu Cartea lui Mormon.

2. În 2 Nefi 30:8-18, Nefi a descris douæ evenimente, sau perioade
de timp, pentru care Cartea lui Mormon ne ajutæ sæ ne pregætim.
Cum se numesc, de obicei, aceste perioade de timp?

3. Pentru fiecare dintre cele douæ evenimente identificate mai
sus, enumerafli tot ce væ învaflæ capitolul 30 despre acestea.

4. Care credefli cæ ar fi cel mai previzibil lucru legat de faptul de a
fi demn de a træi în timpul perioadei descrise în versetele 12-18?

2 Nefi 31
Doctrina lui Hristos

A

6. Tuturor nafliunilor cærora
le vorbeøte Dumnezeu,
le este poruncit sæ scrie
cuvintele Sale. Vom fi
judecafli conform acestor
lucruri care sunt scrise
(vezi Apocalipsa 20:12-13).

7. O altæ carte de scripturæ
ce confline mærturii
suplimentare despre
Evanghelie, mærturiseøte
cæ Dumnezeu este acelaøi
ieri, astæzi øi întotdeauna.

Elder Bruce R. McConkie a scris: „Puflini oameni de pe
pæmânt, fie ei din Bisericæ sau nu, au înfleles cu adeværat tot
ceea ce înseamnæ Cartea lui Mormon. Sunt puflini aceia dintre
oameni care cunosc rolul pe care aceasta l-a jucat øi îl va juca
încæ în pregætirea cæii pentru venirea Lui, despre care ea
depune o nouæ mærturie“ (The Millennial Messiah, pag. 159).

Nefi a fost unul dintre acei „puflini oameni“ care au înfleles
rolul Cærflii lui Mormon în zilele din urmæ. El a scris despre
împræøtierea iudeilor, despre decæderea propriului sæu popor
øi despre ticæloøia nafliunilor neamurilor în zilele din urmæ,
atunci când mulfli vor respinge Cartea lui Mormon ca o a
doua mærturie despre Isus Hristos øi despre Evanghelia Sa.
În timp ce citifli 2 Nefi 30, remarcafli ce a profeflit Nefi cæ va
face Cartea lui Mormon pentru a binecuvânta toate aceste trei
grupuri de oameni înainte de a Doua Venire a lui Hristos.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 30

Accepta (v. 1) – permite,
îngædui

(va) Începe (v. 8) – (va) debuta

Neamurile (v. 8) – familiile

(va) Judeca (v. 9) – (va) aduce
dreptate

Dreptate (v. 9) – justiflie,
nepærtinire

Brâul coapselor Sale... brâul
domniei Lui (v. 11) – ambele
expresii se referæ la o centuræ
sau o eøarfæ înfæøuratæ în jurul
taliei unei persoane (folosit în
mod simbolic aici)

Pruncul de flâflæ (v. 14) – sugar

Viperei, øarpelui (v. 14) –
øerpi veninoøi

2 Nefi 30
Puterea Cærflii lui Mormon
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Am învæflat mult de la øi despre Nefi de la începutul studierii
Cærflii lui Mormon. Înainte ca el sæ-i dea plæcile fratelui sæu
Iacov øi sæ se pregæteascæ sæ pæræseascæ aceastæ lume, Nefi a
rezumat învæflæturi importante despre Evanghelia lui Isus
Hristos øi ne-a læsat mærturia sa despre adeværul lucrurilor
despre care a scris.

În 2 Nefi 31:2, Nefi a scris cæ a vrut sæ ne lase „câteva
cuvinte... despre doctrina lui Hristos“. Apoi, în versetul 21,
el a depus mærturie cæ ne învæflase adeværata doctrinæ a lui
Hristos. Studiafli cu atenflie ceea ce este cuprins în versetele
de la 2 la 21, astfel încât sæ putefli învæfla care sunt elementele
importante ale doctrinei lui Hristos.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 31

2 Nefi 31:13-14 – „Limba îngerilor“
Vezi 2 Nefi 32:2-3 pentru a væ ajuta sæ înflelegefli ce înseamnæ a
avea limba îngerilor.

2 Nefi 31:21 – Unicitatea Dumnezeirii
Neînflelegând pe deplin
doctrina referitoare la
natura lui Dumnezeu,
oamenii au înfleles în mod
eronat faptul cæ membrii
Dumnezeirii sunt „unul“.
Tatæl øi Fiul i-au apærut
amândoi profetului Joseph
Smith (vezi Joseph Smith
– Istorie 1:17) øi lui i-a
fost revelat faptul cæ
membrii Dumnezeirii
sunt separafli, ca fiinfle
individuale (vezi D&L
130:22). Ei sunt, totuøi,
„unul“ în sensul cæ

faptele øi cuvintele fiecæruia dintre membrii Dumnezeirii vor fi
cuvintele øi faptele celorlalfli doi (vezi 3 Nefi 11:32-36). Ei sunt
perfect unifli în scop.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli cel puflin douæ dintre urmætoarele patru activitæfli
(A-D) pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 31.

Destule pentru mine (v. 2) –
îndeajuns pentru scopul meu

Doctrina (v. 2, 21) – principii,
adeværuri

Prin ce (v. 6) – pe ce cæi

Poartæ mærturie (v. 7) – stabi-
leøte adeværul, oferæ dovezi

Ipocrizie (v. 13) – a pretinde
cæ este cineva care nu este

Înøelæciune (v. 13) – rea-
credinflæ

Iertarea (v. 17) – eliberarea

Meritele (v. 19) – bunætatea
sau virtutea care fac pe
cineva demn de a a fi onorat
sau ræsplætit

Fermitate (v. 20) – îndârjirea
sau hotærârea minflii

Rezumafli învæflæturile lui Nefi

Într-un paragraf, rezumafli „doctrina lui Hristos“ care se gæseøte
în 2 Nefi 31:3-20. Asigurafli-væ cæ includefli fiecare principiu
important.

De ce nevoia de botez?

1. Citifli 2 Nefi 31:5-9 øi enu-
merafli motivele pentru care
a fost botezat Isus.

2. Ce ar trebui adæugat acestei
liste, dacæ am enumera
motivele pentru care noi
trebuie sæ fim botezafli? (vezi
D&L 33:11; Articolele de
credinflæ 1:4).

Desenafli

Facefli un desen sau o schemæ care reprezintæ ce ne-a învæflat
Nefi în 2 Nefi 31:17-20 despre cæile prin care putem obfline viafla
eternæ. Includefli toate ideile øi lucrurile despre care a vorbit Nefi.
Arætafli-le unui prieten sau unui membru al familiei øi întrebafli-l
dacæ aceste învæflæturi din desen îi sunt clare.

Dafli o explicaflie mai detaliatæ

Uneori un simplu cuvânt sau o propoziflie din scripturi poate
reprezenta idei profunde, importante, puternice. Luafli în
considerare urmætoarele cuvinte øi expresii din 2 Nefi 31.
Explicafli semnificaflia øi mesajul fiecæruia.

1. „Strâmteflea cæii“ (v. 9)

2. „Cu toatæ inima“ (v. 13)

3. „Poarta“ (v. 17)

4. „Ospætându-væ“ (v. 20)

Procesul obflinerii vieflii veønice prin Isus Hristos, despre
care Nefi a scris în 2 Nefi 31, este frumos, profund øi simplu
de explicat. Aceasta este, într-adevær, tot ce trebuie sæ facem?

Nefi a simflit cæ unii oameni încæ se întreabæ ce trebuie sæ facæ
dupæ ce au intrat „pe cale“ (2 Nefi 32:1). În 2 Nefi 32, Nefi
a explicat ce trebuie sæ facem în continuare.

2 Nefi 32
Nefi continuæ sæ predea

doctrina lui Hristos

D

C

©
 1

98
8 

G
re

g 
K

. O
ls

en

B

A

58



3. Numifli trei feluri diferite în care putem primi cuvintele lui
Hristos øi ne putem ospæta din ele.

Scripturæ de bazæ – 2 Nefi 32:8-9

Imaginafli-væ cæ avefli un(o) prieten(æ) care se luptæ sæ-øi primeascæ
mærturia øi a fæcut urmætoarele afirmaflii. Scriefli fiecare afirmaflie
în caietul dumneavoastræ, urmatæ de o expresie sau o propoziflie
din 2 Nefi 32:8-9, care v-ar putea ajuta sæ øtifli ce sæ-i spunefli
prietenului(ei) dumneavoastræ.

1. „Nu mæ rog foarte des.“

2. „Uneori, cred cæ probabil s-ar cuveni sæ mæ rog dar, apoi, nu
mai simt cæ aø vrea, aøa cæ nu mæ rog.“

3. „Deoarece am avut aøa pufline experienfle spirituale, cred cæ
voi înceta sæ mæ mai rog.“

4. „Am citit ceva din Cartea lui Mormon dar, nu pare sæ-mi fie
de ajutor. Ce altceva m-ar ajuta sæ reuøesc mai din plin?“

Ultimele cuvinte ale lui Nefi scrise în Cartea lui Mormon
se gæsesc în 2 Nefi 33. Acolo el øi-a exprimat dragostea sa
profundæ øi loialitatea pentru poporul sæu, precum øi puternica
sa mærturie despre Isus Hristos. Învæflæm, de asemenea, ce a
simflit despre ceea ce a scris øi ce ar trebui sæ însemne scrierile
lui pentru cei care le citesc. Pe mæsuræ ce citifli, cugetafli la
aceastæ mærturie deosebitæ a unuia dintre profeflii aleøi de
Dumnezeu. Remarcafli când a spus Nefi cæ væ vefli întâlni
din nou cu el.

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 33

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 33.

Le consideræ ca fiind lucruri
de nimic (v. 2) – le consideræ
færæ valoare

Asprime (v. 5) – duritate, cu
limbaj øi simflæminte puternice

Caritate (v. 7-9) – dragostea
puræ a lui Hristos (vezi
Moroni 7:47)

Se vor întoarce (v. 9) – vor fi
aduøi înapoi în unitate dupæ
ce au avut neînflelegeri

Zilei de încercare (v. 9) –
perioadæ de încercare øi
demonstrare (însemnând
aceastæ viaflæ pæmânteanæ,
muritoare)

2 Nefi 33
Ultima mærturie a lui Nefi

B

Sæ înflelegem scripturile

2 Nefi 32

2 Nefi 32:3 – „Cuvintele lui Hristos væ vor spune toate
lucrurile pe care trebuie sæ le facefli“ 
Elder Boyd K. Packer ne-a învæflat: „Dacæ [dumneavoastræ] suntefli
familiarizafli cu revelafliile, nu existæ nici o întrebare – personalæ
sau socialæ ori politicæ sau profesionalæ – care sæ ræmânæ færæ
ræspuns. În ele este conflinutæ plinætatea Evangheliei veønice. În
ele gæsim principiile adeværului care vor rezolva fiecare confuzie,
fiecare problemæ øi fiecare dilemæ pe care le va întâmpina familia
umanæ sau oricare persoanæ în parte“ („Teach the Scriptures“,
în Charge to Religious Educators [a 3-a ed.], pag. 89).

2 Nefi 32:8-9 – Rugæciunea
Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a învæflat: „Putem face paøi
mari în direcflia perfecflionærii comportamentului personal. Putem
fi perfecfli în rugæciunile noastre cætre Tatæl nostru din Cer. Existæ
unele lucruri în care este foarte greu sæ fii perfect, dar sper cæ
tofli... vor îngenunchea seara øi dimineafla øi vor mulflumi
Domnului pentru binecuvântærile Lui, vor mulflumi Domnului
pentru bunætatea Lui, vor mulflumi Domnului pentru fiecare dar
ce El le-a dat øi se vor ruga pentru a primi tærie sæ facæ ce este
drept øi sæ se roage Domnului pentru cei nevoiaøi øi nefericifli.
Putem fi perfecfli în rugæciunile noastre, dragii mei frafli øi
surori“ („Inspirational Thoughts“, Ensign, iulie 1998, pag. 2).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi B pe mæsuræ ce studiafli 2 Nefi 32.

Scripturæ de bazæ – 2 Nefi 32:3

1. Conform cu 2 Nefi 32:1-3, ce trebuie sæ facem noi dupæ ce am
ajuns pe calea care ne duce cætre viafla veønicæ?

2. Cum se aseamænæ aceasta cu ceea ce a væzut Lehi în viziunea
sa, care ar fline oamenii pe cale (vezi 1 Nefi 8)?

A

Cântærifli (v. 1, 8) – væ gândifli
mult la ceva

Pe cale, pe aceastæ cale (v. 1,
5) – pe calea care duce la viafla
veønicæ (cum este explicat în
2 Nefi 31)

Simt (v. 8) – înfleleg, simt,
observ

(sæ) Sfinfleascæ (v. 9) – sæ punæ
deoparte pentru un scop sfânt
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Cartea lui Iacov

Ce øtim despre profetul Iacov?
Pe lângæ faptul cæ a fost unul dintre fraflii mai mici ai lui Nefi,
mai øtim urmætoarele lucruri despre Iacov:

• s-a næscut în familia lui Lehi øi a Sariei în timpul celor opt ani
când aceøtia au cælætorit prin pustiu;

• se poate sæ fi avut mai puflin de zece ani când a ajuns în flara
fægæduinflei;

• a fost „rânduit“ preot øi învæflætor de cætre fratele sæu Nefi
(vezi 2 Nefi 6:2; Iacov 1:18);

• a devenit cronicarul nefiflilor, dupæ Nefi (vezi Iacov 1:1-2).
Avea în jur de cincizeci de ani pe vremea aceea;

• în tinereflea sa, a avut privilegiul sæ-L vadæ pe Salvator (vezi
2 Nefi 2:3-4; 11:2-3);

• a fost un tatæ drept (vezi Enos 1:1);

• a fost unul dintre marii învæflætori ai doctrinei din Cartea lui
Mormon (vezi 2 Nefi 6-10; Iacov 1-7).

Doctrinele importante predate în Cartea lui Iacov
Iacov a fost unul dintre cei mai puternici învæflætori ai doctrinei
din Cartea lui Mormon. Unele dintre lucrurile pe care le putem
învæfla din cartea lui Iacov sunt:

• importanfla îndeplinirii chemærilor noastre (vezi Iacov 1);

• pericolul mândriei, bogæfliilor øi imoralitæflii (vezi Iacov 2-3);

• cum se obfline o credinflæ nestræmutatæ (vezi Iacov 4);

• împræøtierea øi adunarea lui Israel (vezi Iacov 5);

• cum sæ te comporfli cu cei apostafli øi ce se întâmplæ cu cei
care cautæ semne (vezi Iacov 7).

Iacov 1
O îndatorire a profetului

„Mare valoare“

1. Nefi a scris cæ învæflæturile din Cartea lui Mormon sunt de
„mare valoare“ (2 Nefi 33:3). Citifli versetele 4-5 øi enumerafli
patru moduri în care Cartea lui Mormon poate fi o binecu-
vântare pentru noi.

A 2. Scriefli despre cum v-a influenflat Cartea lui Mormon în vreu-
nul din aceste moduri, sau explicafli care din aceste patru
moduri a fost cel mai important pentru dumneavoastræ în
studierea Cærflii lui Mormon pânæ în acest moment.

Pregætirea pentru misiune

Vorbind la o întrunire a preofliei la o conferinflæ generalæ, preøe-
dintele Ezra Taft Benson a spus despre Cartea lui Mormon cæ:
„Va fi cea mai importantæ carte pe care o vefli citi când væ vefli
pregæti pentru misiune øi pentru viaflæ. Un tânær bæiat care cu-
noaøte øi îndrægeøte Cartea lui Mormon, pe care a citit-o de mai
multe ori, care are o mærturie trainicæ despre adeværurile ei øi ca-
re pune în practicæ învæflæturile ei va fi capabil sæ reziste uneltiri-
lor diavolului øi va fi o unealtæ puternicæ în mâinile Domnului“
(în Conference Report, apr. 1986, pag. 56; sau Ensign, mai 1986,
pag. 43). Alegefli douæ lucruri, pe care misionarii trebuie sæ le
øtie, sæ le facæ sau sæ le foloseascæ, din 2 Nefi 33 care sæ-i ajute sæ
fie misionari mai eficienfli. Explicafli-le pe fiecare, ca øi cum afli
vorbi unui(ei) misionar(e) care se pregæteøte sæ-øi îndeplineascæ
misiunea.

B
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Gæsifli imaginea de ansamblu a lui Iacov

În acest prim capitol, Iacov ne-a oferit o imagine de ansamblu
despre ce va scrie în Iacov 2-3. Gæsifli ræspunsurile la urmætoarele
întrebæri în Iacov 1:

1. La ce „practici pæcætoase“ (v. 15) s-au dedat nefiflii?

2. Cum se pot compara aceste pæcate cu practicile pæcætoase
care existæ azi în lume?

Scriefli o scrisoare

Presupunefli cæ suntefli un conducætor în cvorumul preofliei sau
la clasa de Tinere Fete øi vi s-a cerut sæ dafli un sfat unui(ei)
membru(æ) din grupul dumneavoastræ care nu øi-a îndeplinit
chemarea. Folosifli ceea ce afli fost învæflafli în Iacov 1:17-2:3 øi
scriefli o scrisoare acestei persoane pentru a o ajuta sæ înfleleagæ
importanfla îndeplinirii datoriei în chemærile noastre (vezi, de
asemenea, secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de la Iacov 1:17-19).

Iacov øi-a început slujirea învæflându-øi poporul sæ evite trei
pæcate: dragostea pentru bogæflii, mândria øi lipsa castitæflii.
De câte ori nefiflii decædeau în ticæloøie, unul sau mai multe
din aceste pæcate erau implicate întotdeauna. Din experienfla
dumneavoastræ de viaflæ, cât de des sunt întâlnite azi aceste
pæcate? Care sunt pæcatele specifice zilelor noastre care
determinæ popoarele øi nafliunile sæ decadæ în ticæloøie?

Sæ înflelegem scripturile

Iacov 2

Iacov 2:13 – „Hainelor voastre scumpe“
Existæ mulfli oameni astæzi care judecæ valoarea altora dupæ
cum aratæ aceøtia øi dupæ cum se îmbracæ. Expresiile „hainelor
voastre scumpe“ ori „veøminte foarte scumpe“ apar mai mult de
douæsprezece ori în Cartea lui Mormon. Aproape întotdeauna

Constrâns (v. 9) – obligat,
forflat

(sæ væ) Cert (v. 9) – sæ væ
avertizez, sæ væ îndemn

(sæ) Alin (v. 9) – sæ mângâi

Providenfla (v. 13) –
Dumnezeu

Væ iartæ (v. 14) – nu væ
consideræ vinovafli, væ scuzæ

Sæ creascæ în nedreptate (v.
23) – sæ devinæ mai ticæloøi

Preacurvesc, curviile,
preacurveascæ (v. 23, 28, 33) –
pæcate sexuale

Concubine, concubinæ (v. 24,
27) – neveste legitime care
aveau statute sociale inferioare
øi doar anumite drepturi în
comparaflie cu o nevastæ
adeværatæ

Iacov 2-3
Iacov învaflæ poporul în templu

B

ACând iubim pe cineva suntem preocupafli de bunæstarea acelei
persoane. Profetul Iacov a descris dragostea pe care o avea
pentru poporul sæu ca fiind o mare „neliniøte“. El a înfleles,
în mod profetic, planul salværii øi a cunoscut urmærile care
aveau sæ vinæ asupra lor dacæ ei continuau sæ pæcætuiascæ.
Remarcafli cum l-a binecuvântat Domnul pe Iacov datoritæ
„credinflei øi a neliniøtii mari“ (vezi Iacov 1:5-6).

Sæ înflelegem scripturile

Iacov 1

Iacov 1:1 – Plæcile mici
Iacov a consemnat cronicile sale sacre pe plæcile mici ale lui Nefi.
(Pentru o explicaflie despre diversele plæci care au devenit Cartea
lui Mormon vezi „The Main Sources for the Book of Mormon“,
pag. 12.)

Iacov 1:7-8 – „Ræzvrætirea... din pustiu“
Dupæ ce Domnul, prin multe miracole mærefle, i-a scos pe copiii
lui Israel din Egipt, aceøtia L-au supærat prin nesupunerea lor.
Drept rezultat, acelei generaflii nu i s-a permis sæ intre în flara
fægæduitæ.

Iacov 1:17-19 – „Am îndeplinit cu credinflæ øi
sârguinflæ slujba noastræ“

Preøedintele Thomas S. Monson,
prim consilier în Prima
Preøedinflie, a explicat de ce
trebuie sæ ne îndeplinim cu
credinflæ øi sârguinflæ chemærile
noastre øi cum sæ facem aceasta:

„Preøedintele John Taylor ne-a
avertizat: ‚Dacæ nu væ îndeplinifli
chemærile cu credinflæ øi sâr-
guinflæ, Dumnezeu væ va face
responsabili pentru cei pe care
i-afli fi putut salva dacæ v-afli fi
fæcut datoria‘.

Cum îøi poate cineva îndeplini
chemarea cu credinflæ øi sâr-
guinflæ? Simplu, îndeplinind

îndatoririle care aparflin de ea“ (în Conference Report, apr. 1996,
pag. 61; sau Ensign, mai 1996, pag. 43).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi B pe mæsuræ ce studiafli Iacov 1.

Gravate (v. 1) – tæiate sau
scrijelite în metal

Punctele lor principale (v. 4)
– pærflile cele mai importante

Neliniøtii (v. 5) – îngrijorærii,
preocupærii

Deosebi (v. 14) – distinge

Sæ se dedea (v. 15) – sæ cede-
ze, sæ-øi satisfacæ dorinflele
în exces

Concubine (v. 15) – neveste
legitime care aveau statute
sociale inferioare øi doar anu-
mite drepturi în comparaflie
cu o nevastæ adeværatæ.
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se referæ la oamenii care au prosperat în Domnul, au devenit
preocupafli de ei înøiøi øi de achizifliile lor øi pe urmæ au început
sæ prefluiascæ mai mult strælucirea exterioaræ a înfæfliøærii lor
decât puritatea lor moralæ“ (McConkie and Millet, Doctrinal
Commentary on the Book of Mormon, 2:14).

Iacov 2:23-30 – Cæsætoria multiplæ neautorizatæ este
o urâciune în fafla lui Dumnezeu
Pentru a înflelege comentariile lui Iacov este util sæ observafli cæ
numai David øi Solomon au fost condamnafli pentru cæ au avut
mai multe neveste øi concubine. Avraam, Iacov øi Moise, care, de
asemenea, au avut neveste øi concubine, nu au fost condamnafli.
În revelaflia modernæ, Domnul aratæ cæ David øi Solomon au
pæcætuit când øi-au luat neveste pe care Dumnezeu nu le dæduse
lor (vezi D&L 132:34-39). Iacov indicæ, de asemenea, cæ unul
dintre motivele pentru care Domnul autorizase poligamia în acea
vreme era pentru a ridica seminflia pentru El, dar dacæ El nu o
porunceøte, cæsætoria multiplæ este interzisæ (vezi Iacov 2:30).

Iacov 3

Iacov 3:11 – Ce înseamnæ „a doua moarte“
Tofli copiii Tatælui Ceresc vor sta înaintea Domnului pentru a
fi judecafli. Cei care nu se pocæiesc øi nu sunt demni de a primi
una din cele trei glorii, cei care sunt morfli în fafla dreptæflii, vor
fi alungafli din prezenfla lui Dumnezeu. Aceasta este numitæ
„a doua moarte“ (vezi Alma 12:15-18; Helaman 14:14-19).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ din urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ ce
studiafli Iacov 2-3.

Gæsifli principiul Evangheliei

1. Comparafli Iacov 2:5, Alma 12:3 øi Doctrinæ øi legæminte 6:16
øi, în caietul dumneavoastræ, descriefli puterea pe care o are
Dumnezeu øi pe care nimeni altcineva nu o are decât dacæ îi
este acordatæ de El.

2. Cum poate faptul cæ øtim cæ Dumnezeu are aceastæ putere sæ
influenfleze rugæciunile unei persoane?

Scripturæ de bazæ – Iacov 2:18-19

Revedefli, din Iacov 2:12-21, sfaturile despre pericolul mândriei
øi a bogæfliilor, pe care Iacov le-a dat poporului sæu. Scriefli patru
paragrafe în care sæ descriefli în ce fel ar fi diferite familia, øcoala,
comunitatea øi flara dumneavoastræ, dacæ fiecare ar urma sfatul
lui Iacov, în special pe cel din versetele 17-19.

Rezumafli ceea ce a predat Iacov

Revedefli ce a predat Iacov despre cæsætorie øi castitate în Iacov
2:23-35; 3:10-12. Rezumafli ce ne-a învæflat Iacov despre neveste,
mame øi fiice.

C

B

A

(va) Consola (v. 1) – (va) alina

Asupri (v. 3) – pedepsi

Injurii (v. 9) -– insultæ,
folosesc un limbaj injurios

Înviafli înzestrærile voastre
(v. 11) – trezifli capacitæflile øi
sentimentele

Imoralitæflii, lascivitæflii (v. 12) –
pæcatelor øi dorinflelor sexuale

Sæ înflelegem scripturile

Iacov 4

Iacov 4:11 – „Primele roade ale lui Hristos“
Oricine care a træit vreodatæ pe pæmânt va fi înviat, dar cei care
sunt „împæcafli cu [Dumnezeu] prin ispæøirea lui Hristos“ sunt
„primele roade ale lui Hristos“. Ei sunt cei care vor veni înainte
la prima înviere øi vor moøteni împæræflia celestialæ (vezi Ghidul
pentru scripturi, „Înviere“, pag. 111).

Iacov 4:14-17 – Isus este „unica temelie siguræ“
„S-au uitat dincolo de limite“ (Iacov 4:14) înseamnæ cæ iudeii au
aøteptat altceva decât sæ vinæ Isus Hristos sæ-i salveze. Iacov a
profeflit cæ iudeii îl vor respinge pe Mesia, „piatra pe care puteau
sæ zideascæ øi sæ aibæ o temelie siguræ“ (v. 15). El s-a referit apoi
la scripturi care spun cæ El va fi „unica temelie siguræ“ a lor

Fricæ (v. 3) – lipsæ de respect,
nerecunoøtinflæ

Bunævoinflæ (v. 7) –
bunævoinfla de a binecuvânta

Împæcafli (v. 11) – fifli plæcufli
sau agreabili lui Dumnezeu
prin intermediul ispæøirii

(sæ) Ajung (v. 12) – sæ obflin

Ce øtim despre ispæøirea lui Isus Hristos? Ce influenflæ are
sacrificiul Lui asupra dumneavoastræ? Înflelegefli cât de
urgentæ sau disperatæ este nevoia dumneavoastræ de a-L primi
pe Salvator? Iacov a profeflit cæ iudeii, printre care urma sæ
træiascæ Isus, nu-L vor înflelege pe El sau misiunea Sa. Ei
urmau sæ-L respingæ pe El øi Evanghelia Sa (vezi Iacov 4:15)
øi, ca rezultat, ei aveau sæ fie lovifli øi împræøtiafli, aøa cum
fuseseræ împræøtiate cele zece triburi, înaintea lor.

Iacov 4
Fifli împæcafli cu Dumnezeu prin

ispæøirea lui Hristos
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Sæ înflelegem scripturile

Iacov 5

Iacov 5:1 – Cine a fost profetul Zenos?
Zenos, împreunæ cu Zenoc øi Neum au fost profefli din vremea
Vechiului Testament, ale cæror scrieri nu se gæsesc în Biblie dar,
care au fost gæsite pe plæcile de aramæ (vezi 1 Nefi 19:10; secfliunea
„Sæ studiem scripturile“ de la 1 Nefi 19:10, pag. 30.

Iacov 5 – Sæ înflelegem pilda lui Zenos
Nu fiecare lucru dintr-o pildæ este menit sæ simbolizeze altceva
dar, cu siguranflæ, cæ simbolurile importante trebuie sæ fie înflelese
pentru a putea fi priceputæ pilda. Urmætoarele simboluri sunt
importante pentru a înflelege pilda mæslinului.

judecæflile lui Dumnezeuaruncarea ramurilor
în foc

oamenii care mor din punct de vedere
spiritual din cauza pæcatelor øi a
apostaziei

veøtejirea ramurilor

alæturarea unui grup de oameni la un
alt grup; se referæ la împræøtierea
Israelului, care înseamnæ, de asemenea,
cæ „vor ajunge la cunoaøterea lui Mesia
cel Adeværat“ (vezi 1 Nefi 10:14)

altoirea

risipirea grupurilor de oameni în toatæ
lumea sau întoarcerea lor în locurile din
care provin

mutarea ramurilor

lucrarea pe care Domnul o face pentru
copiii Lui pentru a-i ajuta sæ fie supuøi
øi roditori

præøirea, tunsul,
îngræøarea

vieflile sau lucrærile omuluiroadele

legæmintele fæcute de Domnul cu copiii
Sæi, o sursæ constantæ de putere øi viaflæ
pentru cei credincioøi

rædæcinile
mæslinului altoit

grupurile de oameniramurile

neamurile sau cei care nu erau iudei
(mai târziu în pildæ, ramurile sælbatice
sunt Israelul care a cæzut în apostazie)

mæslinul sælbatic

casa lui Israel, poporul de legæmânt al
Domnului

altoirea mæslinului

profeflii Domnuluislujitorii

Dumnezeustæpânul viei;
Domnul viei

lumeavia

Ce ar putea reprezentaSimbol

A îmbætrânit (v. 3) – a înaintat
în vârstæ

Stânjeneascæ, încærcaseræ (v.
9, 30) – împoværeze

Partea cea mai de jos (v. 13-14,
19, 38) – josul

Oriunde (v. 13) – în orice loc

Unde (v. 20) – în care parte

Aici (v. 21, 23-25) – încoace

Veøtejit (v. 40, 43, 45) –
scofâlcit sau uscat

Doborâfli, dobor, doborâm (v.
46-47, 49) – a tæia

Îngræøat-o, îngræøafli-i (v. 47,
64) – fertilizat-o, fertilizafli-i

(v. 16; vezi Psalmii 118:22; Matei 21:42). Dacæ nu ne bazæm pe
Isus Hristos, nu vom primi promisa bucurie veønicæ de a fi cu
El. Iacov 5-6 explicæ cum iudeii øi toatæ casa lui Israel, vor fi
totuøi zidifli pe temelia lui Isus Hristos.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Iacov 4.

Formula pentru a avea o credinflæ
nestræmutatæ

Iacov a descris cum a dobândit el o credinflæ nestræmutatæ øi
puterea de a muta munflii.

1. Revedefli Iacov 4:6-7 øi cæutafli cuvintele cercetæm, revelaflii,
profefliei, mærturii, speranflæ øi harul.

2. Folosind aceste cuvinte, descriefli cum a spus Iacov cæ putem
avea o credinflæ atât de puternicæ.

De ce sæ-L ascultæm pe Dumnezeu?

Iacov a scris despre mæreflia lui Dumnezeu øi de ce trebuie
sæ ascultæm de El. Cæutafli în Iacov 4:8-13 ræspunsurile la
urmætoarele întrebæri:

1. Cum putem afla despre Dumnezeu?

2. Prin puterea cui a fost creat Pæmântul?

3. De ce trebuie sæ ascultæm sfatul lui Dumnezeu?

4. Ce binecuvântare le este datæ celor care sunt împæcafli cu
Dumnezeu prin ispæøire? (Vezi, de asemenea, secfliunea „Sæ
înflelegem scripturile“ de la Iacov 4:11.)

5. Ce este adeværul? Cine cunoaøte tot adeværul?

6. Folosind ceea ce afli aflat din întrebærile anterioare, ce afli
spune cuiva care nu crede cæ a învæfla despre Dumnezeu i-ar
fi de folos?

O pildæ este o povestire care foloseøte simboluri pentru a
explica adeværuri importante. Pilda mæslinului din Iacov 5
ne învaflæ despre scopurile pe care le are Domnul în privinfla
împræøtierii øi adunærii casei lui Israel. În capitolul 6, profetul
Iacov a conspectat punctele importante ale pildei. La sfârøitul
lui Iacov 4, Iacov întreabæ cum ar putea iudeii sæ fie zidifli
vreodatæ pe „temelia cea siguræ“ a lui Isus Hristos dupæ ce
ei L-au respins pe El (vezi Iacov 4:17). Cæutafli ræspunsul la
aceastæ întrebare în Iacov 5-6.

Iacov 5-6
Pilda mæslinului

B

A
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Iacov 5:8-10 – Ce înseamnæ a „altoi“ ramurile?
A altoi ramurile, înseamnæ
cæ ramuri sænætoase, vii sunt
tæiate dintr-un pom sau o
plantæ øi sunt inserate în alt
loc (vezi imaginea alæturatæ).
Ramurile din aceastæ pildæ
reprezintæ grupurile de
oameni pe care Domnul le ia
dintr-un loc øi le planteazæ în
altul. În limbajul din scripturi,
altoirea înseamnæ a „ajunge la
cunoaøterea lui Mesia cel
Adeværat“ (1 Nefi 10:14).

Altoirea ramurilor

Iacov 5:8, 13-14, 19-25 – Ramurile „tinere øi fragede“
ale casei lui Israel
Ramurile „tinere øi fragede“ par a fi acei oameni care ræspund la
„tunderea øi îngræøarea“ fæcutæ de Dumnezeu øi de profeflii Lui.
Ei erau mai uøor de învæflat decât ramurile bætrâne deja crescute,
sau grupurile de iudei care au trebuit sæ fie îndepærtate øi distruse.

Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat: „În acea pildæ,
mæslinul este casa lui Israel... În flara lui natalæ a început sæ moaræ.
Astfel cæ, Domnul a luat ramuri precum nefiflii, precum triburile
pierdute øi alflii pe care Domnul i-a condus în locuri despre care
nu øtim nimic, în alte pærfli ale pæmântului. El i-a plantat peste
tot în via sa, care este lumea“ (Answers to Gospel Questions,
comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vol. [1957-1966], 4:204).

Pilda lui Zenos ne ajutæ sæ înflelegem cæ împræøtierea ramurilor
lui Israel peste tot în lume a fost o binecuvântare, atât pentru
Israel, cât øi pentru ceilalfli copii ai Tatælui Ceresc, neamurile.
Elder Bruce R. McConkie, pe atunci membru în Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, a explicat: „În general, Domnul trimite pe
pæmânt în descendenfla lui Iacov [Israel] acele spirite care, în
pre-existenflæ, au dezvoltat un talent deosebit legat de spiritualitate
øi de recunoaøterea adeværului. Acelora næscufli în aceastæ
descendenflæ, care au sângele lui Israel în venele lor øi gæsesc
Evanghelia uøor de acceptat, li se spune cæ au sânge credincios“
(Mormon Doctrine, pag. 81).

Cum Israelul împræøtiat s-a amestecat cu neamurile din jurul lui,
sângele lui Israel a fost împræøtiat øi mai departe. Elder James E.
Faust, pe atunci membru în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli,
a declarat: „Împræøtierea lui Israel peste tot în lume a ræspândit
sângele credincios, astfel încât multe nafliuni pot sæ se împær-
tæøeascæ acum din planul Evangheliei“ (din Conference Report,
oct. 1982, pag. 127; sau Ensign, nov. 1982, pag. 87-88).

Iacov 5:32-46 – Când s-au stricat tofli pomii?
Partea din pildæ când tofli pomii dau roade rele pare sæ reprezinte
perioada de apostazie, înainte de restaurarea Evangheliei. Când
Domnul i-a vorbit lui Joseph Smith în prima viziune, El i-a spus
cæ nu trebuie sæ se alæture nici unei biserici din acea vreme, de-
oarece toate erau „greøite“ (Joseph Smith – Istorie 1:19).

Iacov 6

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi B pe mæsuræ ce studiafli Iacov 5-6.

Ce ne învaflæ pilda lui Zenos despre
casa lui Israel?

Dupæ ce afli studiat pilda mæslinului din Iacov 5, scriefli în caietul
dumneavoastræ dacæ urmætoarele declaraflii sunt adeværate
sau false øi enumerafli versetele unde afli gæsit ræspunsurile.
(Folosifli tabelul de la pagina 65, din acest manual, pentru ajutor
suplimentar.)

1. mæslinul altoit reprezintæ casa lui Israel iar ramurile veøtejite
reprezintæ oamenii ticæloøi;

2. stæpânul viei a tuns øi a îngræøat pomul pentru a-l face sæ dea
roade bune;

3. ramurile tinere øi fragede s-au ræzvrætit øi, drept pedeapsæ, au
fost mutate sau împræøtiate;

4. ramurile fireøti, plantate în pæmânt fertil, care au dat roade
bune øi roade rele, i-ar putea reprezenta pe nefifli øi pe lamanifli;

5. a existat o vreme când tofli pomii au dat numai roade rele.
Atunci, Domnul a restaurat Evanghelia prin profetul
Joseph Smith;

6. ramurile pomilor care au fost împræøtiafli au fost, mai târziu,
altoite înapoi la mæslinul firesc;

7. nu a existat niciodatæ o vreme când tofli pomii sæ dea numai
roade bune.

Cum se referæ aceastæ pildæ la mine

În caietul dumneavoastræ, ræspundefli la trei dintre întrebærile
de mai jos:

1. În ce parte din pildæ credefli cæ træim noi astæzi? De ce?

2. De ce credefli cæ Iacov a vrut sæ consemneze aceastæ pildæ
lungæ pe plæci?

3. Ce înseamnæ împræøtierea øi adunarea lui Israel pentru
dumneavoastræ?

4. Ce învæflafli din aceastæ pildæ despre grija Tatælui Ceresc pentru
tofli copiii Sæi?

5. Care sunt unele lucruri pe care le-a fæcut în viafla dumnea-
voastræ pentru a væ „tunde“ øi „îngræøa“?

6. Iacov 6 este un rezumat al lui Iacov 5. Care versete din Iacov
6:5-13 credefli cæ rezumæ cel mai bine ceea ce înseamnæ pentru
dumneavoastræ pilda mæslinului? Explicafli de ce afli ales
aceste versete?

B

A

Încæpæflânat (v. 4) –
Îndærætnic

Neascultætor (v. 4) –
indisciplinat, obraznic

Væ implor (v. 5) – væ cer,
væ rog

Sæ væ lipifli, lipeøte (v. 5) – sæ
væ alæturafli, sæ væ flinefli bine
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ramurile mæslinului firesc sunt altoite la
pomii împræøtiafli (v. 54-56).

ramurile pomilor care au fost împræøtiafli sunt
altoite, la loc, la mæslinul firesc (v. 52-53);
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Afli discutat vreodatæ Evanghelia cu o persoanæ bine educatæ
øi convingætoare care nu numai cæ nu crede dar, a criticat
crezurile dumneavoastræ? Poate fi intimidant, ba chiar
puflin înspæimântætor. În Iacov 7, Iacov povesteøte o astfel de
experienflæ. Observafli de ce Iacov „nu [a] putut fi clintit“
din credinfla sa (Iacov 7:5).

Sæ înflelegem scripturile

Iacov 7

Iacov 7:13-20 – Pericolul cæutærii semnelor
„Aratæ-mi un semn“ a spus Øerem (Iacov 7:13) dar, nu un semn
era ceea ce voia el cu adeværat. Satana îl convinsese pe Øerem cæ
nu era posibil a øti ceva ce nu poate fi væzut. Iacov øtia cæ, deøi

(sæ) Denatureze (v. 7) – sæ
schimbe, sæ modifice

Blasfemie (v. 7) – a vorbi urât,
færæ respect faflæ de lucrurile
sfinte

Suferinfle (v. 26) – chinuri

Ræmas bun (v. 27) – la
revedere

Iacov 7
Învæflæturile oamenilor contra puterii

lui Dumnezeu

nu putem vedea Duhul Sfânt, puterea Lui nu poate fi negatæ.
Celor care cred în Isus Hristos li s-au promis semne, nu pentru
a le da credinflæ, ci datoritæ credinflei lor. Cei care cautæ semne
færæ a avea credinflæ, vor fi condamnafli de semnele pe care le
cautæ (D&L 63:9-11).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi B pe mæsuræ ce studiafli Iacov 7.

Cercetafli adversarul lui Iacov

Pentru a înflelege mai bine ce a predicat Øerem øi de ce a fost
capabil sæ înøele aøa de mulfli oameni, scriefli în caietul dum-
neavoastræ propozifliile de la 1-9 øi completafli pærflile care
lipsesc cu informaflii din Iacov 7:1-9. Ræspundefli apoi la
întrebærile 10 øi 11.

1. Øerem a predicat cæ nu va fi nici un .

2. El a lucrat .

3. El era .

4. El cunoøtea perfect .

5. A folosit mult øi øtia puterea .

6. Sursa puterii lui era .

7. A predicat faptul cæ oamenii nu trebuiau sæ aøtepte venirea lui
Hristos ci, în schimb, trebuiau sæ flinæ legea lui .

8. El a spus cæ Iacov nu putea sæ øtie despre venirea lui Hristos,
cæci el nu poate vorbi despre .

9. Øerem a spus cæ nu este nici un Hristos, nici n-a fost øi nici
vreodatæ.

10.Ultimele douæ declaraflii ale lui Øerem se contrazic una cu
cealaltæ. Explicafli de ce declarafliile 8 øi 9 nu pot fi amândouæ
adeværate.

11. Ce væ spune aceasta despre felul în care lucreazæ diavolul?

Cercetafli puterile lui Iacov

Revedefli Iacov 7:5, 8, 10-12, 21-22 øi scriefli un paragraf în caietul
dumneavoastræ în care sæ descriefli cel puflin douæ motive pentru
care Iacov „nu [a] putut fi clintit“ de învæflætura lui Øerem øi de
puterea discursului acestuia.

B

A
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fi: Alma cel Tânær, Pavel pe drumul cætre Damasc, Enos
care s-a rugat pânæ noaptea târziu, regele Lamoni. Astfel
de exemple uimitoare de putere de schimbare, chiar a celor
pierdufli în pæcat, dæ certitudinea cæ ispæøirea poate ajunge
chiar la cei înecafli în disperare.

Dar trebuie sæ fim precaufli atunci când discutæm despre
aceste exemple remarcabile. Chiar dacæ sunt reale øi puternice,
ele sunt mai mult o excepflie decât o regulæ. Pentru fiecare
Pavel, pentru fiecare Enos øi pentru fiecare rege Lamoni
existæ sute øi mii de oameni care gæsesc acest proces al
pocæinflei ca fiind mult mai subtil, mult mai imperceptibil.
Zi dupæ zi, ei ajung sæ fie mai aproape de Domnul, realizând
puflin câte puflin faptul cæ îøi clædesc o viaflæ divinæ“ („A
Mighty Change of Heart“, Ensign, oct. 1989, pag. 5).

Pe mæsuræ ce studiafli cartea lui Enos, remarcafli rædæcinile
experienflei lui – care l-au fæcut pe Enos sæ îngenuncheze øi
sæ strige cætre Domnul „în rugæciune fierbinte øi implorare
pentru sufletul meu“ (Enos 1:4). Remarcafli, de asemenea,
roadele care au rezultat – atât pentru el cât øi pentru alflii –
când a cæutat øi a obflinut iertarea pæcatelor sale.

Sæ înflelegem scripturile

Enos 1

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Enos 1.

Ce fel de rugæciune?

1. Cæutafli în Enos 1:1-10
øi enumerafli în caietul
dumneavoastræ cuvintele
care descriu ce gândea
Enos, ce simflea el øi cum
se ruga. În ce fel este
diferitæ rugæciunea lui
Enos de multe alte
rugæciuni?

2. Explicafli cum putem sæ
facem rugæciuni mai
eficiente, urmând exem-
plul lui Enos.

A

Învæflætura (v. 1) – învæflat øi
instruit, aøa cum fac pærinflii
iubitori cu copiii lor

Mustrarea (v. 1) –
avertisment blând împotriva
pæcatului sau greøelii, sfat

Fioroøi (v. 20) – agresivi,
brutali

Sabie (v. 20) – seceræ

Ce trebuie sæ øtifli înainte de a citi Enos
Enos era fiul lui Iacov (vezi Iacov 7:27) øi, prin urmare, nepotul
lui Lehi. Enos øi-a încheiat consemnarea spunând faptul cæ
îmbætrânise øi cæ trecuseræ 179 de ani de când Lehi pæræsise
Ierusalimul. Aceasta plaseazæ scrierea lui în jurul anului 420 Î.H.

Pentru câfliva, ca de exemplu Pavel, Enos øi Alma cel Tânær,
înflelegerea gravitæflii pæcatului øi a naturii glorioase a
promisiunilor lui Dumnezeu pentru cei drepfli se pare cæ s-a
produs dintr-o datæ. Schimbarea în bine (convertirea) nu
poate sæ se producæ întotdeauna aøa dintr-odatæ. Referitor la
procesul pocæirii, preøedintele Ezra Taft Benson a spus:

„Trebuie sæ fim atenfli ca, în timp ce cæutæm sæ devenim din
ce în ce mai evlavioøi, sæ nu ne descurajæm øi sæ nu ne
pierdem speranfla. A deveni asemænætori lui Hristos este un
proces care fline o viaflæ øi foarte des implicæ o creøtere øi o
schimbare care sunt nesemnificative, aproape imperceptibile.
Scripturile consemneazæ relatæri remarcabile despre bærbafli
ale cæror viefli au fost schimbate radical, într-o clipæ, cum ar

Enos 1
Puterea iertærii
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Cartea lui Iarom

Ce øtim despre Iarom?
Iarom a fost fiul lui Enos, nepotul lui Iacov øi strænepotul lui Lehi
(vezi Iarom 1:1). Cartea sa acoperæ o perioadæ de timp de aproape
øaizeci de ani, între 420 øi 361 Î.H. (vezi Enos 1:25; Iarom 1:13).

Iarom 1
fiinefli poruncile øi prosperafli

Una dintre bucuriile calitæflii de membru în adeværata Bisericæ
este sæ descoperi cum profefliile Domnului øi promisiunile
sunt împlinite în propriile noastre viefli. Nu doar o datæ i-a
promis Domnul lui Nefi øi poporului lui cæ dacæ vor pæstra
poruncile lui Dumnezeu, ei vor prospera în flaræ øi vor
fi eliberafli din mâinile duømanilor lor (vezi 1 Nefi 1:20;
2:20-24). Iarom øi-a scris cartea pentru a depune mærturie
cæ Domnul Îøi respectæ promisiunile. Observafli ce trebuiau
sæ facæ nefiflii din zilele lui Iarom pentru a-øi învinge
duømanii. 

Sæ înflelegem scripturile

Iarom 1

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Iarom 1.

Gæsifli lista

Iarom a scris: „Øi fiind astfel pregætifli sæ-i întâlnim pe lamanifli,
ei nu au prosperat împotriva noastræ“ (Iarom 1:9).

1. Cæutafli în versetele 4-8 øi enumerafli în caietele dumneavoastræ
cel puflin trei exemple despre modul în care nefiflii s-au pregætit
sæ-i întâmpine pe duømanii lor.

2. Din lista dumneavoastræ, alegefli un exemplu care væ poate
ajuta sæ biruifli ispitele øi influenfla Satanei øi explicafli cum îl
putefli opri pe acesta sæ prospere împotriva dumneavoastræ
dacæ facefli aceasta.

A

Destul pentru mine (v. 2) –
îndeajuns

Legæturæ (v. 4) – comunicare,
asociere

Se manifestæ (v. 4) – Se aratæ,
este datæ

Nu au profanat; øi nici nu au
hulit (v. 5) – nu au greøit nici

nu au vorbit færæ respect faflæ
de lucrurile sfinte; nu au fost
neserioøi

Confirmat (v. 9) – dovedit a fi
adeværat

Conflicte øi neînflelegeri (v.
13) – certuri, dispute øi
dezbinare

Care este rezultatul firesc al faptului cæ
eøti iertat?

1. Prima preocupare a lui Enos
a fost în mod firesc øi normal
legatæ de propria lui salvare
(vezi Enos 1:1-8). Dupæ ce a
primit iertarea pentru proprii-
le lui pæcate, cercul sæu de
preocupæri s-a extins.

Eu

?
?

B
Trasafli schema alæturatæ în caietul dumneavoastræ øi numifli
pentru cine s-a rugat Enos a doua oaræ (vezi v. 9-10) øi a treia
oaræ (vezi v. 11-17).

2. În ce fel se asemænau rugæciunile lui Enos cu modul în care s-a
simflit Lehi în 1 Nefi 8:10-18? Ce ne-au învæflat Enos øi Lehi
despre cei care sunt convertifli cu adeværat øi care au fost
næscufli din nou?
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Sæ înflelegem scripturile

Omni 1

Omni 1:12-30 – Cine a fost cine în cartea lui Omni?
Amalechi, al cincilea scriitor din cartea lui Omni, a menflionat în
Omni 1:12-30 urmætoarele grupuri distincte (vezi, de asemenea,
„Tabelul cronologic al Cærflii lui Mormon“, pag. 203):

• nefiflii care l-au urmat pe regele Mosia I, cælætorind din flara
lui Nefi în pustiu pânæ când au ajuns la flara lui Zarahemla;

• lamaniflii (øi oricare dintre nefiflii care li s-au alæturat) care au
ræmas în flara lui Nefi;

• poporul lui Zarahemla (numifli, câteodatæ, øi mulecifli) care au
venit din Ierusalim în zilele lui Zedechia (aproximativ 587 Î.H.);

• „Coriantumr øi cei uciøi din poporul sæu“ (v. 21, numifli
iaredifli) care au venit de la turnul Babel;

• grupul nefiflilor conduøi de Zenif, care s-au întors din flara lui
Zarahemla în flara lui Nefi.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli trei dintre urmætoarele activitæfli (A-E) pe mæsuræ ce
studiafli Omni 1.

Gæsifli subiectul asemænætor

Cartea lui Omni confline scrierile a cinci bærbafli diferifli: Omni,
Amaron, Cemiø, Abinadom øi Amalechi.

1. Scriefli în caietul dumneavoastræ numele fiecærui bærbat øi
enumerafli, în dreptul fiecærui nume, versetele scrise de cætre
fiecare.

2. Despre ce evenimente similare au scris Omni, Amaron,
Abinadom øi Amalechi? Ce ne poate învæfla acest lucru despre
cei aproximativ 200 de ani cuprinøi în aceastæ carte?

Facefli o comparaflie

Citifli Omni 1:12-13 iar apoi, citifli 1 Nefi 2:1-4 øi 2 Nefi 5:5-8.

1. Ce au în comun aceste relatæri?

2. Cum exemplificæ toate acestea ceea ce Nefi ne-a învæflat în
1 Nefi 1:20?

3. Ce lecflie putefli învæfla din aceste relatæri, care s-ar putea pune
în practicæ în viafla dumneavoastræ?

Împlinirea profefliei

Atât familia lui Lehi cât øi poporul lui Zarahemla (numifli
câteodatæ mulecifli) au plecat din Ierusalim, însæ la momente de
timp diferite. O diferenflæ importantæ între acestea a fost faptul

C

B

A

Regulile (v. 2) – poruncile,
legile, regulamentele

Le-am dat (v. 3) – le-am
înmânat, le-am oferit

Permite (v. 6) – acceptæ,
îngæduie

Mustrafli (v. 13) – sfætuifli,
îndrumafli

Stâlcitæ (v. 17) – modificatæ
faflæ de varianta corectæ

Încurcat (v. 22) – învælmæøit

Urmaø (v. 25) – copil sau
descendent

Cine a fost Omni?
Omni a fost fiul lui Iarom, nepotul lui Enos øi strænepotul lui Iacov.

Ce este unic la aceastæ carte?
Cartea lui Omni confline scrierile a cinci cronicari nefifli diferifli
øi cuprinde perioada de timp între 361 øi 130 Î.H. (vezi Iarom
1:13, Mosia 1:10). Cartea lui Omni este, de asemenea, ultima carte
tradusæ de pe plæcile mici ale lui Nefi (vezi „Sursele principale
ale Cærflii lui Mormon“, pag. 12).

Cartea lui Omni confline doar treizeci de versete. A fost
scrisæ de cætre cinci scriitori diferifli øi cuprinde aproximativ
200 de ani. Chiar dacæ scrierile acestor bærbafli sunt scurte,
acestea ne ajutæ sæ învæflæm ce s-a întâmplat între perioada
cronicarului Omni øi cea a domniei regelui Beniamin. De
un interes aparte este ceea ce s-a întâmplat în timpul regelui
Mosia I, tatæl regelui Beniamin, atunci când nefiflii drepfli
au fost, din nou, îndrumafli sæ fugæ într-o altæ parte a flærii.

Omni 1
O trecere în revistæ a regilor de la

Omni la Beniamin
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Cuvintele lui Mormon

O carte nemuritoare
Scurta carte numitæ Cuvintele lui Mormon a fost scrisæ de cætre
profetul øi cronicarul Mormon în jurul anului 385 D.H., la peste

500 de ani dupæ ce ultimul scriitor a consemnat în cartea lui
Omni. Aceasta este explicaflia lui Mormon în ceea ce priveøte
includerea plæcilor mici ale lui Nefi în prescurtarea fæcutæ de el
asupra plæcilor mari ale lui Nefi. Vefli învæfla mai multe despre
profetul Mormon mai târziu, atunci când îi vefli studia scrierile.

Mormon, la fel ca øi Nefi (vezi 1 Nefi 9:5; 19:3), nu a øtiut
de ce au fost necesare douæ feluri de cronici care relatau despre
aceeaøi perioadæ de timp. Mormon a inclus toate plæcile mici
ale lui Nefi împreunæ cu prescurtarea fæcutæ de el asupra
plæcilor mari ale lui Nefi deoarece Domnul l-a inspirat sæ facæ
aceasta. Remarcafli de ce a simflit Mormon cæ plæcile mici erau
atât de importante. (Pentru mai multe informaflii, vedefli
„Sursele principale ale Cærflii lui Mormon“, pagina 12.)

Cuvintele lui
Mormon 1
Cuvânt înainte

cæ membrii familiei lui Lehi au luat scripturile cu ei, iar poporul
lui Zarahemla nu. Revedefli Omni 1:14-17 øi explicafli ce efect a
avut aceastæ diferenflæ asupra poporului lui Zarahemla øi cum
adevereøte aceasta adeværul a ceea ce Domnul i-a spus lui Nefi
în 1 Nefi 4:12-17.

Desenafli relafliile dintre grupuri

1

2

4

5

3

D

Desenafli în caietul dumneavoastræ o schemæ asemænætoare cu
cea de mai jos, numind cele cinci grupuri diferite care sunt
menflionate în cartea lui Omni. Includefli o descriere a fiecærui
grup, precum øi date importante (pentru ajutor, vezi secfliunea
„Sæ înflelegem scripturile“ de la Omni 1:12-30; „Tabelul cronologic
al Cærflii lui Mormon“, pag. 203). Poate dorifli sæ væ însemnafli
aceste grupuri pe marginile scripturilor dumneavoastræ din
cartea lui Omni.

Gæsifli ræspunsul

Amalechi îøi încheie cronica cu o prezentare scurtæ a vieflii regelui
Beniamin, fiul regelui Mosia I. În timp ce citifli Omni 1:23-30,
ræspundefli în caietul dumneavoastræ la urmætoarele întrebæri:

1. Ce succes a avut regele Beniamin în postura de rege ræzboinic?

2. De ce i-a înmânat Amalechi cronicile nefite regelui Beniamin?

3. Cum øtim noi cæ Amalechi a fost un om drept?

4. Ce s-a întâmplat cu primul grup care a pæræsit Zarahemla øi
care a vrut sæ se întoarcæ în flara lui Nefi?

E
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Expresii

„Cronica pe care am fæcut-o“ (v. 1)

„Aceste cronici“ (v. 2)

„Plæcile lui Nefi“ (v. 3)

„Cronicile care mi-au fost date în mâinile mele“ (v. 3)

„Am gæsit aceste plæci“ (v. 3)

„Aceste plæci mæ bucuræ“ (v. 4)

„Am ales aceste lucruri“ (v. 5)

„Cronica mea“ (v. 5)

„Plæcile lui Nefi“ (v. 5)

„Voi lua aceste plæci“ (v. 6)

„Termin scrierea mea“ (v. 9)

Definiflii

1. Cartea lui Mormon

2. Cronica istoricæ a lui Nefi (plæcile mari)

3. Cronica religioasæ a lui Nefi (plæcile mici)

4. Colecflia cronicilor pe care Mormon le-a folosit pentru
prescurtarea sa

Facefli o copertæ de carte

Desenafli, în caietele dumneavoastræ, o copertæ de carte pentru
plæcile mici ale lui Nefi, care sæ înfæfliøeze conflinutul cærflii.
Facefli-o astfel încât oamenii sæ doreascæ s-o citeascæ. Pentru idei
pe care afli dori sæ le includefli pe coperta dumneavoastræ, citifli
Cuvintele lui Mormon 1:3-6.

Trasafli o linie a timpului

Deoarece cartea lui Mosia începe atunci când regele Beniamin era
bætrân, Mormon a vrut ca noi sæ øtim despre marile lui realizæri.
Dupæ ce citifli Cuvintele lui Mormon 1:12-18, trasafli o linie a
timpului pentru evenimentele care au avut loc în timpul vieflii
regelui Beniamin. Scriefli apoi o propoziflie care sæ sintetizeze
viafla sa.

C

B

Sæ înflelegem scripturile

Cuvintele lui Mormon 1

Cuvintele lui Mormon 1:5-7 – Care a fost scopul
înflelept în ceea ce priveøte includerea plæcilor mici
ale lui Nefi?
Domnul i-a poruncit lui Nefi sæ flinæ douæ feluri de cronici:
o cronicæ istoricæ pe plæcile mari, iar pentru un „scop special“,
o cronicæ religioasæ pe plæcile mici (vezi 1 Nefi 9). Chiar dacæ
Mormon a fæcut o prescurtare dupæ plæcile mari ale lui Nefi, care
relata despre perioada de timp dintre Lehi øi regele Beniamin,
el a fost inspirat sæ adauge plæcile mici ale lui Nefi, care relatau
despre aceeaøi perioadæ de timp, „pentru un scop înflelept“
(Cuvintele lui Mormon 1:7). El le-a adæugat færæ a face nici o
schimbare la acestea. Pentru o explicaflie despre acest scop
înflelept, vedefli secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de la 1 Nefi
9:3-6 (pagina 20).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Cuvintele lui Mormon 1.

Gæsifli definiflia care corespunde
expresiei

Câteodatæ este dificil sæ øtii la care plæci se referea Mormon atunci
când el scria despre diferitele cronici cu care avea de-a face.
Scriefli urmætoarele expresii în caietul dumneavoastræ. Apoi, în
timp ce citifli Cuvintele lui Mormon 1:1-9, potrivifli una dintre
cele patru definiflii fiecærei expresii. S-ar putea sæ dorifli sæ scriefli
definiflia la marginea scripturilor dumneavoastræ, alæturi de
fiecare expresie.

A

De folos (v. 2) – beneficæ, o
binecuvântare

Prescurtare (v. 3) – versiune
prescurtatæ;

Conflicte (v. 16) – certuri, lupte

Multe neînflelegeri printre
lamanifli (v. 16) – mulfli nefifli
au plecat pentru a se alætura
lamaniflilor
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Cine a scris cartea lui Mosia?
Cærflile din Cartea lui Mormon care provin de pe plæcile mici ale
lui Nefi (1 Nefi – Omni) nu au fost prescurtate de cætre Mormon.
El a introdus aceste plæci, færæ nici o modificare, alæturi de
prescurtarea fæcutæ de el dupæ plæcile mari. Noi citim, începând
cu cartea lui Mosia, prescurtarea fæcutæ de Mormon dupæ plæcile
mari ale lui Nefi.

Cartea lui Mosia este numitæ dupæ regele øi profetul Mosia care
a fost fiul regelui Beniamin øi nepotul regelui Mosia I, despre
care afli citit în cartea lui Omni (vezi Omni 1:12).

Ce putefli gæsi în aceastæ carte?
Vefli citi în Mosia despre eroi mærefli, cum ar fi regele Beniamin,
regele Mosia II, Abinadi øi Alma cel Vârstnic. Vefli gæsi, de
asemenea, relatæri despre ticæloøi mari, cum ar fi regele Noe sau
Amulon. Însæ cel mai important este faptul cæ vefli gæsi Evanghelia
lui Isus Hristos explicatæ prin intermediul unor cuvântæri
deosebite øi ilustratæ prin intermediul unor povestiri fascinante.

Cartea lui Mosia începe în jurul anului 130 Î.H. øi se terminæ în
jurul anului 91 Î.H. Totuøi, nu relateazæ o poveste cu subiect
continuu. În prescurtarea sa, Mormon a îmbinat relatærile a trei
grupuri de nefifli înrudite:

• nefiflii din Zarahemla (Mosia 1-8; 25-29);

• nefiflii care l-au urmat pe Zenif înapoi în flara lui Nefi (Mosia
9-22);

• Alma cel Vârstnic øi grupul sæu de convertifli (Mosia 23-24).

Schifla urmætoare ilustreazæ partea relatærii din Cartea lui Mormon
care este conflinutæ în cartea lui Mosia (pentru mai multe detalii,
vezi „Tabelul cronologic al Cærflii lui Mormon“, pagina 203)

V-afli gândit vreodatæ cum ar fi viafla dumneavoastræ færæ
Biblie øi Cartea lui Mormon? Ce afli øti despre scopul vieflii
pe acest pæmânt øi la ce v-afli putea aøtepta sæ se întâmple
dupæ moarte? Aøa cum Cartea lui Mormon este o mærturie
siguræ pentru noi a faptului cæ Joseph Smith a fost un profet
al lui Dumnezeu, plæcile lui Nefi øi plæcile de aramæ erau
pentru nefifli mærturii cæ, într-adevær, Domnul i-a condus
pe stræmoøii lor în afara flinutului Ierusalimului.

În timp ce citifli Mosia 1-5, reflinefli cæ învæflæturile Domnului
nu au fost date pentru a chema un popor ticælos la pocæinflæ.
Aceøti nefifli erau supuøi faflæ de porunci øi credincioøi
legæmintelor lor, motiv pentru care regele Beniamin a vrut
sæ le dea un nume nou (vezi Mosia 1:11). Aflafli care era
acel nume nou øi cum putefli primi dumneavoastræ aceeaøi
binecuvântare.

Mosia 1
Importanfla cronicilor sacre
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format din membri credincioøi care erau pregætifli sæ facæ
pasul urmætor în progresul lor pentru a fi renæscufli spiritual
(vezi Mosia 1:11; 5:7). În timp ce studiafli cuvântarea regelui
Beniamin, remarcafli motivele pe care el le dæ pentru a se
strædui sæ devinæ „un sfânt prin ispæøirea lui Hristos“
(Mosia 3:19).

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 2

Mosia 2:16-17 – De ce ne cere Dumnezeu sæ ne
slujim unul altuia?
Preøedintele Marion G. Romney, care a fost membru al Primei
Preøedinflii, a spus:

„Slujirea nu este ceva ce înduræm pe acest pæmânt pentru a ne
câøtiga dreptul de a træi în împæræflia celestialæ. Slujirea este
caracterul dominant al unei viefli træite dupæ exaltarea în
împæræflia celestialæ.

Cunoscând faptul cæ slujirea este pe placul Tatælui nostru Ceresc,
precum øi faptul cæ noi dorim sæ fim acolo unde este El øi sæ
fim asemenea Lui, de ce trebuie sæ ni se porunceascæ sæ slujim
unul altuia? O, ce zi glorioasæ va fi când toate aceste lucruri
vor veni în mod firesc datoritæ puritæflii inimilor noastre. În
acea zi nu va mai fi nevoie de nici o poruncæ, deoarece noi vom
fi experimentat pentru noi înøine faptul cæ suntem într-adevær
fericifli numai atunci când suntem implicafli într-o slujire al-
truistæ (din Conference Report, oct. 1982, pag. 135; sau Ensign,
nov. 1982, pag. 93).

Mosia 2:20-24 – De ce a spus regele Beniamin cæ
suntem „slujitori netrebnici“?

Primii næscufli (v. 3) – primii
næscufli

(sæ) Luafli în derâdere (v 9) –
sæ tratafli ca fiind ceva færæ
importanflæ

Slæbiciuni (v. 11) – infirmitæfli,
boli

Uns (v. 11) – pus deoparte
pentru scopuri sacre

(mi s-a) Permis, (nu am)
Permis (v. 11-13) – mi s-a
îngæduit, acordat

Copleøifli (v. 14) – împoværafli

Netrebnici (v. 21) – buni de
nimic, lipsifli de valoare

(va) Abate (v. 22) – va schimba

(afli) Fæcut pânæ acum (v. 31)
– afli fæcut înainte

Ascultæ (v. 33) – doreøte, vrea

(sæ-I) Aducefli (v. 34) – sæ-I
dafli, sæ-I ducefli

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 1

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Mosia 1.

Scriefli o introducere de jurnal

Presupunefli cæ suntefli Mosia II, fiul regelui Beniamin. Studiafli
Mosia 1:1-8 iar apoi, scriefli în caietul dumneavoastræ o introducere
de jurnal care sæ sintetizeze sfatul pe care tatæl dumneavoastræ
vi l-a dat în aceste versete. Asigurafli-væ cæ includefli cel puflin
douæ principii importante predate de el despre scripturi.

Alcætuifli un test

Revedefli Mosia 1:11-18 øi scriefli cel puflin trei întrebæri test: una
din versetele 11-12, una din versetele 13-15 øi una din versetele
16-18. Asigurafli-væ cæ includefli øi ræspunsurile.

Pe mæsuræ ce regele
Beniamin se apropia de
sfârøitul vieflii, a dorit sæ
vorbeascæ poporului sæu
despre Evanghelie, precum
øi sæ-l prezinte pe noul lor
rege. Cuvântarea regelui
Beniamin începe în Mosia
2 øi continuæ în capitolele
3 øi 4. Aceastæ cuvântare
puternicæ ne poate ajuta sæ

înflelegem Evanghelia. Amintifli-væ faptul cæ aceastæ cuvântare
nu a fost rostitæ pentru membrii necredincioøi, ci pentru
oamenii care træiau în pace. Poporul regelui Beniamin era

©
 1

96
7 

B
ill

 L
. H

ill

Mosia 2
Sæ-L slujim pe Dumnezeu

B

A

Pæstrate (v. 5) – salvate cu un
scop anume

Tainele (v. 5) -– adeværurile
învæflate numai prin credinflæ
øi revelaflie

Rætæcit (v. 5) – depærtat de
adevær în mod treptat

(a) Îmbætrânit (v. 9) – a
înaintat în vârstæ, a devenit
neputincios

Potrivit (v. 9) – normal, cuvenit

(sæ) Dai de veste (v 10) – sæ
anunfli, sæ declari;

(sæ se) Deosebeascæ (v 11) – sæ
fie recunoscufli, sæ fie cunoscufli

Øters (v. 12) – dat uitærii

Curvar (v. 13) – necredincios
faflæ de legæminte øi
promisiuni, imoral

(i-a) Încredinflat (v. 15-16) – i-a
dat o responsabilitate

(au) Atras (v. 17) – au stârnit
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Regele Beniamin ne-a dat douæ motive pentru care suntem
netrebnici. În primul rând, tot ceea ce avem øi ceea ce suntem
este posibil doar datoritæ darului vieflii oferit de Dumnezeu
tuturor copiilor Sæi (vezi Mosia 2:23). Îi suntem îndatorafli pentru
însæøi vieflile noastre. În al doilea rând, chiar øi atunci când
suntem supuøi, „El væ va binecuvânta imediat; øi de aceea, El v-a
plætit. Iar voi Îi suntefli încæ îndatorafli“ (v. 24). Cea mai importantæ
dintre aceste binecuvântæri este, desigur, darul ispæøirii. Preflul
plætit de Isus Hristos pentru a ne mântui de pæcat øi moarte este
infinit, un prefl pe care nu-l putem plæti niciodatæ. Însæ, n-ar
trebui sæ gândim niciodatæ faptul cæ Dumnezeu comparæ tot
ceea ce a fæcut El pentru noi cu ceea ce facem noi pentru El. El
ne iubeøte øi este mulflumit de orice efort al nostru de a sluji øi
de a da ascultare.

Mosia 2:27-28 – Ce înseamnæ sæ „scap de sângele
vostru de pe veømintele mele“?
În Israelul strævechi era un obicei pentru comunitate sæ constru-
iascæ un turn în care era pus un paznic pentru a avertiza po-
porul de apropierea vreunui pericol. Dacæ pæzitorul nu reuøea
sæ avertizeze atunci când venea vreun duøman, era respon-
sabil pentru vieflile pierdute în atac, sau, în limbajul Vechiului
Testament, „sângele“ lor era pe mâinile øi veømintele paznicului.
Regele Beniamin a înfleles cæ responsabilitatea sa, ca profet øi
rege, era la fel ca aceea a unui paznic din turn (vezi Ezechiel
33:1-9). Dacæ nu reuøea sæ predea, sæ mærturiseascæ cu credinflæ
øi sæ-øi avertizeze poporul sæ se pocæiascæ, „sângele“ lor (vorbind
din punct de vedere spiritual) era pe veømintele sale (vezi, de
asemenea, Iacov 1:18-19).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A-C pe mæsuræ ce studiafli Mosia 2.

Scriefli o descriere

1. Revedefli Mosia 2:9-16 øi scriefli o descriere despre ce fel de
conducætor era regele Beniamin, incluzând toate calitæflile
pe care le gæsifli în aceste versete.

2. De ce v-ar plæcea sæ træifli într-un loc guvernat de un
asemenea rege?

Scripturæ de bazæ – Mosia 2:17

Regele Beniamin a explicat cæ atunci când le slujim altor oameni,
de fapt, Îi slujim lui Dumnezeu.

1. De ce credefli cæ Domnul ne cere sæ ne slujim unul altuia?
(pentru ajutor suplimentar, vezi secfliunea „Sæ înflelegem
scripturile“ de la Mosia 2:16-17).

2. Descriefli o perioadæ în care afli slujit cu altruism øi spunefli
cum v-afli simflit fæcând aceasta.

Meditafli asupra învæflæturilor regelui
Beniamin

Cuvântarea regelui Beniamin cuprinde multe doctrine
importante asupra cærora ar trebui sæ ne gândim cu atenflie.
Studiafli Mosia 2:18-41 øi ræspundefli la oricare dintre cele trei
întrebæri ce urmeazæ:

C

B

A

1. De cuvintele cui væ reaminteøte Mosia 2:18 (vezi Luca 22:24-26)?
Ce væ învaflæ aceasta despre conducætorii drepfli?

2. Citifli Mosia 2:20-24. În ce fel suntem noi „slujitori netrebnici“?
Ce sentimente credefli cæ are Dumnezeu pentru noi chiar dacæ
suntem „netrebnici“?

3. Citifli Mosia 2:25 øi Helaman 12:4-13. În ce fel nu putem fi
vrednici nici mæcar cât firul de praf de pe pæmânt?

4. Revedefli Mosia 2:27-28. De ce a vrut regele Beniamin sæ
vorbeascæ pentru o ultimæ datæ poporului sæu? Ce trebuie sæ
facem pentru a fi siguri cæ veømintele noastre nu sunt pætate
cu sângele aproapelui nostru? (pentru ajutor suplimentar,
vezi secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de la Mosia 2:27-28).

5. Ce înseamnæ faptul cæ „se ræzvræteøte deschis împotriva lui
Dumnezeu“? (vezi v. 36-37). Descriefli cel puflin douæ situaflii
în care un membru al Bisericii de vârsta dumneavoastræ
poate „se ræzvræteøte deschis“ øi, probabil, nu este conøtient
de acest lucru.

6. În versetele 38-41, regele Beniamin a vorbit despre o „situaflie
îngrozitoare“ øi despre o „stare fericitæ“. Care este înflelesul
fiecærei expresii? Cine se va afla în aceste stæri?

Mosia 3 este o continuare a minunatei cuvântæri a regelui
Beniamin adresatæ poporului sæu. Cu peste o sutæ de ani
înaintea naøterii lui Hristos, un înger i-a apærut regelui
Beniamin øi i-a spus despre venirea Salvatorului într-un mod
foarte detaliat. Remarcafli explicaflia prin care ni se spune cum
poate Salvatorul sæ ne ajute sæ ne întoarcem la Tatæl nostru
Ceresc. Dupæ ce citifli acest capitol, vefli avea o înflelegere
mai bunæ despre ceea ce a fæcut Hristos pentru noi tofli.
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Mosia 3
Profeflie despre Hristos
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Folosifli notele de subsol

Regele Beniamin a fost învæflat de cætre un înger despre venirea
lui Isus Hristos.

1. În timp ce citifli Mosia 3:1-8, enumerafli cinci lucruri importante
despre Hristos.

2. Pentru fiecare lucru important despre Hristos, uitafli-væ la
notele de subsol øi scriefli o explicaflie despre ce ne spune
fiecare dintre acestea despre El.

Pe cine salveazæ sângele lui Hristos?

Noi nu am putea fi salvafli dacæ ispæøirea lui Isus Hristos nu ar fi
plætit pentru pæcatele noastre. În Mosia 3:11-18, regele Beniamin a
identificat trei grupuri de oameni pentru care sângele lui Hristos
„ispæøeøte“. Analizafli acele versete øi descriefli aceste trei feluri
de oameni. Ce a spus regele Beniamin cæ trebuie sæ facem pentru
a primi salvarea care vine „prin sângele ispæøitor al lui Hristos,
Domnul Atotputernic“ (v. 18)?

Scripturæ de bazæ – Mosia 3:19

Pentru a væ ajuta sæ înflelegefli importanfla înlæturærii omului
firesc øi a devenirii sfânt, ræspundefli la urmætoarele întrebæri în
timp ce studiafli Mosia 3:19:

1. Ce este „omul firesc“ øi de ce este el un duøman al lui
Dumnezeu? (vezi 1 Corinteni 2:12-14; Alma 41:11; secfliunea
„Sæ înflelegem scripturile“ de la Mosia 3:19).

2. Cum ne „cheamæ“ Duhul Sfânt?

3. Ce rol are ispæøirea lui Isus Hristos în a væ ajuta sæ devenifli
un sfânt? (vezi Mosia 5:2; 27:25-26).

Mosia 3:19 ne încurajeazæ sæ înlæturæm „omul firesc“ øi sæ
devenim „un sfânt prin ispæøirea lui Hristos Domnul“. În
Mosia 4, vefli citi cum a reuøit poporul regelui Beniamin sæ
facæ acest lucru. Regele le-a spus apoi cum sæ evite pierderea
acestei mari binecuvântæri pe care au primit-o. Remarcafli
modurile prin care a spus regele Beniamin cæ a fi convertit
cu adeværat schimbæ o persoanæ.

Mosia 4 încheie cuvântarea regelui Beniamin adresatæ
poporului sæu începutæ în Mosia 2. Fifli atenfli la faptul cæ
Mormon a inclus câteva dintre îndrumærile învæflæturilor
regelui Beniamin în Mosia 5.

Mosia 4
Primirea øi pæstrarea iertærii

pæcatelor noastre

C

B

ASæ înflelegem scripturile

Mosia 3

Mosia 3:15 – „Simboluri øi umbre“
Simbolurile øi umbrele sunt semne care învaflæ øi mærturisesc
despre mari adeværuri. Legea lui Moise conflinea multe semne
care au vorbit øi mærturisit despre viafla viitoare øi despre
slujirea Salvatorului. De exemplu, primul næscut, mielul færæ de
patæ care era oferit drept sacrificiu, era un semn („simbol“) øi o
amintire („umbræ“) a ceea ce urma sæ fie sacrificiul ispæøitor al
lui Isus Hristos ca Miel al lui Dumnezeu (vezi Alma 25:15).

Mosia 3:19 – Care este „omul firesc“ pe care noi
trebuie sæ-l înlæturæm?

Elder Neal A. Maxwell, membru
din Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli, a explicat:

„Înainte de toate, omul firesc este
un ‚duøman al lui Dumnezeu‘
(Mosia 3:19). Aceasta înseamnæ
cæ astfel de persoane (indiferent
dacæ înfleleg sau nu în totalitate
consecinflele împotrivirii lor) se
opun scopului final al lui
Dumnezeu pentru omenire, care
este, aøa cum øtim, ‚sæ realizez

nemurirea øi viafla veønicæ a omului‘ (Moise 1:39). Dându-ne
seama de beneficiile noastre eterne, omul firesc, deci, nu este
nici prietenul nostru, chiar dacæ, din când în când, pærem a ne
simfli bine alæturi de el...

În loc sæ devinæ un sfânt, asemænætor unui copil øi sæ asculte de
bunæ voie de Tatæl nostru Ceresc, omul firesc este ræzvrætit øi
insistæ sæ meargæ pe calea sa. În loc sæ fie asemænætor unui
copil, se comportæ copilæreøte.

De asemenea, omul firesc cautæ cu încæpæflânare fericirea în
nedreptate – o nofliune incredibil de naivæ despre natura fericirii
øi despre univers...

Acesta este modul în care omul firesc, în încercarea de a træi
‚færæ Dumnezeu în lume‘ øi a se supune ca un sclav instinctelor
sale fireøti, træieøte, de fapt ‚într-o stare contraræ naturii fericirii‘
(Alma 41:11)“ (Notwithstanding My Weakness [1981], pag. 71-72).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Mosia 3.

Veøti bune (v. 3) – øtiri

Atotputernic (v. 5) –
omniprezent

Tabernacol de lut (versetul 5)
– trup fizic

Suferinfla (v. 7) – întristarea,
durerea, agonia

(vor) Biciui (v. 9) – vor bate
cu un bici care are la capæt
bucæfli ascuflite de os sau piatræ

Ispæøeøte (v. 11, 16) – plæteøte
preflul

Foloseøte (v. 15) – valoreazæ

Ascultætor (v. 19) – dornic sæ
se supunæ

Puøi faflæ în faflæ (v. 25) –
angajafli, îndatorafli
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Sæ înflelegem scripturile

Mosia 4

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Mosia 4.

Analizafli ce s-a întâmplat

O schimbare remarcabilæ a avut loc printre oameni ca rezultat a
punerii în practicæ în vieflile lor a învæflæturilor regelui Beniamin.

1. Citifli Mosia 4:1-3 øi ræspundefli la întrebærile din urmætorul
tabel scriind în caietul dumneavoastræ:

2. Cum poate fi, ceea ce s-a întâmplat cu aceøti oameni, un
exemplu a ceea ce regele Beniamin, în Mosia 3:19, le-a spus
cæ ar trebui sæ facæ?

3. Cum se aseamænæ aceasta cu ceea ce a væzut Lehi în visul
sæu? (vezi 1 Nefi 8:10-12).

Gæsifli listele

Regele Beniamin a vrut ca poporul sæu sæ înfleleagæ cum pot fi
salvafli în Împæræflia lui Dumnezeu. Aøa cum reiese din Mosia
4:1-3, ei au simflit cum a fost sæ primeascæ o iertare pentru
pæcatele lor, ca rezultat al credinflei lor.

1. În versetele 4-10, regele Beniamin a continuat sæ explice ce
este necesar pentru a fi salvat. Studiafli aceste versete øi, în
caietul dumneavoastræ, facefli o listæ cu adeværurile despre
care el a spus cæ noi ar trebui sæ le înflelegem (vezi v. 5-7),
precum øi o altæ listæ cu principiile despre care el a spus cæ
noi trebuie întâi sæ le „credem“ øi apoi sæ le „facem“ pentru a
primi salvarea (vezi v. 8-10).

2. Chiar øi dupæ ce am fost iertafli øi curæflifli, nu este întotdeauna
uøor sæ ræmânem nepætafli. Studiafli versetele 11-12 øi enumerafli
ceea ce regele Beniamin a spus cæ trebuie sæ facem pentru a
„pæstra iertarea pæcatelor [noastre]“.

3. În versetele 12-16, regele Beniamin enumeræ binecuvântærile
pe care le vom primi „dacæ“ facem ceea se predæ în versetul 11.

B

Care a fost
rezultatul?Ce au cerut?Ce au înfleles?

A

Øi-a aruncat privirile de jur-
împrejur (v. 1) – s-a uitat în jur

Starea... carnalæ (v. 2) – starea
pæmânteascæ ori decæzutæ

Iertarea (v. 3, 11-12) – iertarea
pæcatelor

Înflelege (v. 9) – pricepe

(vefli) Ajuta (v. 16) – vefli fi
utili, vefli asista, vefli salva

(sæ) Cerøeascæ (v. 16, 22) – sæ
cearæ sau sæ implore ajutor

Îmi voi opri mâna (v. 17) –
nu-l voi mai ajuta

(voi) Împærfli, împærflifli (v. 17,
21, 26) – voi da, voi împærtæøi

Îl condamnafli (v. 22) – îl
condamnafli ca fiind
necorespunzætor

Tânjifli (v. 25) – avefli dorinfle
egoiste

Nevoie (v. 27) – necesar

Potrivit (v. 27) – necesar,
important

Diferite (v. 29) – multe, variate

Remarcafli faptul cæ a „pæstra iertarea pæcatelor noastre“
este doar una dintre binecuvântærile supunerii. Enumerafli
binecuvântærile pe care el le-a menflionat iar apoi alegefli douæ
dintre acestea øi explicafli de ce vi le dorifli.

Care ar fi scuza lor?

Fotografia alæturatæ ne reprezintæ învæflæturile regelui Benemian
despre aceia care refuzæ sæ dea celor særaci. Citifli Mosia 4:17-25 øi
completafli, în caietul dumneavoastræ, afirmafliile pe care le-ar
putea spune o persoanæ în fiecare dintre situaflii. Ce comporta-
mente a spus regele Beniamin cæ ar trebui ei sæ aibæ în schimb?

Nu voi împærfli
deoarece...

Nu pot împærfli
deoarece...

Scripturæ de bazæ – Mosia 4:30

1. În caietul dumneavoastræ, facefli o schiflæ sau un desen øi scriefli
un slogan sau o reprezentare care sæ exprime ideea predatæ
de regele Beniamin în Mosia 4:30.

2. Explicafli de ce credefli cæ este important sæ „veghem“ asupra
gândurilor, cuvintelor øi faptelor noastre.

Mosia 5 confline o cronicæ a sfatului regelui Beniamin dat
poporului sæu dupæ cuvântarea sa, care se gæseøte în Mosia
2-4. Amintifli-væ cæ aceastæ cuvântare a fost datæ pentru a
inspira øi motiva un popor bun øi supus cætre un nivel mai
înalt de dreptate øi cætre o convertire adeværatæ (vezi intro-
ducerea pentru Mosia 1 din acest îndrumar de studiu,
pagina 72). Remarcafli sfatul regelui Beniamin care i-a
ajutat pe oameni sæ se schimbe, precum øi marea binecuvântare
pe care aceøtia au primit-o ca rezultat al acelei schimbæri.

Mosia 5
Sæ devenim copiii lui Hristos

D

C
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Mosia 5.

Explicafli ce s-a întâmplat

Mosia 5 ilustreazæ câfliva paøi importanfli pe care noi tofli trebuie
sæ-i facem pentru a veni la Hristos.

1. Desenafli în caietele dumneavoastræ un tabel asemænætor cu
cel de mai jos øi completafli rubricile cu ræspunsurile date la
întrebæri. (Va trebui sæ desenafli rubricile tabelului mai mari.)

2. Scriefli un exemplu al zilelor noastre despre cum faptul de
a deveni fiu sau fiicæ a lui Hristos ar afecta, din punct de
vedere spiritual, activitæflile de zi cu zi ale unei persoane.

Ce s-a
întâmplat
apoi? (vezi

Mosia 5:7-9).

Ce doreau
oamenii sæ

facæ în
continuare?
(vezi Mosia

5:5-6).

În ce a constat
„marea

schimbare“
care a avut loc

asupra
poporului øi

de ce s-a
produs acea
schimbare?
(vezi Mosia

5:1-4).

A

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 5

Mosia 5:7 – De ce suntem numifli copiii lui Hristos?
Tatæl nostru Ceresc este Tatæl spiritelor noastre (vezi Evrei 12:9).
Taflii noøtri pæmânteni sunt taflii trupurilor noastre fizice,
muritoare. În mæreafla sa cuvântare, regele Beniamin a explicat
cæ, datoritæ sacrificiului Sæu ispæøitor, Isus Hristos este Tatæl
renaøterii noastre spirituale (vezi Mosia 3:19; 5:7). „Marea
schimbare“ care a avut loc în inimile poporului regelui Beniamin
este exemplul perfect a ceea ce înseamnæ sæ fii „næscut din nou“
(vezi Mosia 4:2-3; 5:2; 27:24-26; Ioan 3:5). Preøedintele Joseph
Fielding Smith ne-a învæflat cæ Hristos „a devenit ca un tatæ
pentru noi, deoarece El ne-a oferit nemurirea sau viafla veønicæ
prin moartea Sa øi prin sacrificiul Sæu pe cruce“ (Answers to
Gospel Questions, 4:178-179).

Mosia 5: 8-15 – Ce înseamnæ sæ „luafli asupra voastræ
numele lui Hristos“?
Elder M. Russell Ballard, membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, a explicat: „Prin intermediul botezului,
noi luæm asupra noastræ numele lui Hristos øi promitem sæ facem
lucrurile pe care El le-ar face, inclusiv supunerea faflæ de poruncile
lui Dumnezeu. În schimb, Domnul ne promite sæ trimitæ spiritul
Sæu sæ ne îndrume, sæ ne întæreascæ øi sæ ne aline [vezi 2 Nefi
31:13; Mosia 18:8-10]. Poate cæ cel mai important este faptul cæ
El ne promite, de asemenea, sæ ne ierte pæcatele pentru care ne
pocæim cu adeværat [vezi 2 Nefi 31:17]. La propriu vorbind, cei
care coboaræ în apele botezului au pæcatele øterse. Ei ies din
bazinul de botez la fel de liberi de pæcat øi curafli ca øi în ziua
când s-au næscut“ (Our Search For Happiness [1993], pag. 90).

Luarea numelui lui Hristos asupra noastræ nu este un eveniment
care are loc o singuræ datæ. Preøedintele Boyd K. Packer, pre-
øedinte în exercifliu al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a
spus: „Unii se întreabæ dacæ nu cumva au fost botezafli prea
devreme. Dacæ ar putea sæ fie botezafli acum øi sæ aibæ un început
curat. Dar aceasta nu este necesar! Prin intermediul rânduielii
împærtæøaniei, væ reînnoifli legæmintele fæcute la botez. Când
îndeplinifli toate condifliile pocæinflei, indiferent cât de dificil este,
putefli fi iertafli, iar pæcatele dumneavoastræ nu væ vor mai tulbura
gândurile“ (din Conference Report, aprilie 1997, pag. 10; sau
Ensign, mai 1997, pag. 10).

Remarcafli cât de diferitæ este Evanghelia faflæ de ideile lumii. Se
pare cæ problema comunæ a multor oameni este aceea de a afla
„cine sunt“. Regele Beniamin a subliniat faptul cæ o întrebare
mult mai importantæ ar fi „ai cui suntefli“. A lua asupra noastræ
numele lui Hristos înseamnæ sæ-I aparflinem Lui prin legæmânt.
Când ni se încheie vremea pe pæmânt, fie vom fi „chemafli prin
numele lui Hristos“ (Mosia 5:9) øi Îi vom aparfline Lui (vezi v. 15),
fie vom fi „chemafli printr-un alt nume“ øi nu Îi vom aparfline
lui Hristos, ci Satanei (v. 10, vezi Alma 5:38-39).

Înclinare (v. 2) – dorinflæ
arzætoare

Potrivit (v. 3) – adecvat,
de dorit

Cæpetenie (v. 8) – numele lui
Hristos

Din abundenflæ (v. 15) –
din plin
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Dupæ ce a fæcut o consemnare a numelor tuturor acelora
care au fæcut un legæmânt cu Hristos, regele Beniamin l-a
numit pe fiul sæu Mosia (Mosia II) sæ conducæ împæræflia. Ce
credefli cæ ar face noul rege mai întâi? Afli putea fi surprinøi
de ceea ce a fæcut Mosia. Mosia 7 ne oferæ o viziune în
prealabil a ceea ce li s-a întâmplat nefiflilor care s-au întors
în flara lui Nefi, despre care citim în Omni 1:27-30. Vefli citi
aceastæ poveste mai detaliat în Mosia 9-22.

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 6

Mosia 7

Mosia 7:1-6 – Unde se afla flara lui Lehi-Nefi
comparativ cu flara lui Zarahemla?
La ceva timp dupæ ce regele Mosia I (tatæl regelui Beniamin) a
sosit în Zarahemla, un grup de oameni a vrut sæ se întoarcæ în
flara lui Nefi. Primul grup care a plecat n-a reuøit din cauza
unui conflict (vezi Omni 1:27-28). Un al doilea grup, condus de
cætre Zenif, a reuøit sæ se stabileascæ în flara lui Lehi-Nefi (vezi
Omni 1:29-30, Mosia 7:9, 21). Dupæ aproximativ cincizeci de ani,
regele Mosia II a trimis un grup de oameni, sub conducerea lui
Amon, sæ afle ce s-a întâmplat cu oamenii lui Zenif (vezi Mosia
7:1-6). Pentru mai multe informaflii, vezi „Locuri posibile din
Cartea lui Momon (în legæturæ unul cu altul)“ (pag. 202).

Întrebæri (v. 1) – cerinfle
repetate

(mæ voi) Strædui (v. 12) – voi
încerca

Supuøii, sclavie (v. 18, 22) –
sub dominaflia altora

Decisivæ (v. 18) –eficientæ

Prea ambiflios (v. 21) – prea
dornic

Înøelætoria (v. 21) – mijloace
de escrocare

Adæposti (v. 29) – ajuta,
asista, salva

(voi) Îngrædi (v. 29) – voi
bloca

Potrivit (v. 1) – adecvat, de
dorit

Mosia 6-7
Poporul lui Limhi luat în robie

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Mosia 6-7.

Scriefli-væ propria consemnare

Regele Beniamin a cerut sæ fie consemnate numele tuturor acelora
care au fæcut legæmântul de a-L urma pe Isus Hristos (vezi
Mosia 6:1). Noi, de asemenea, flinem astæzi în Bisericæ astfel de
consemnæri. Fiecare membru al Bisericii are o înregistrare care
indicæ relaflii de familie, precum øi informaflii importante. Ca øi
în cazul poporului regelui Beniamin, numele dumneavoastræ a
fost consemnat ca fiind al unei persoane care a fæcut un legæmânt
cu Hristos. Enumerafli câteva evenimente importante care au avut
øi vor avea loc în viafla dumneavoastræ. Pentru acele evenimente
care au avut loc deja, enumerafli, de asemenea, datele.

Scriefli o scrisoare

Presupunefli cæ afli træit în vremea lui Limhi øi afli avut membri
din familia dumneavoastræ care au fost bolnavi øi nu au putut sæ
asculte cuvântarea lui Limhi cætre poporul sæu. Studiafli Mosia
7:17-33, iar apoi scriefli o scrisoare familiei dumneavoastræ,
detaliind principiile importante predate de Limhi. Fifli siguri cæ
explicafli urmætoarele:

1. de ce trebuie ei sæ „fie alinafli“ (v. 18);

2. de ce i-au læsat lamaniflii pe oameni sæ se întoarcæ în flara
Lehi-Nefi;

3. adeværatul motiv pentru necazurile din prezent;

4. ce trebuie sæ facæ oamenii pentru a scæpa.

B

A

fiara de la miazænoapte
fiara PustiuMarea de la

miazænoapte Marea de la
miazænoapte

Zarahemla

Grupul lui Amon

Grupul
lui Zenif

Dealul
Manti

Dealul
Amnihu

Dealul Ripla

Marea de
la apus

Marea de
la ræsærit

Nefi (Lehi-nefifli)

fiara primei moøteniri

Râul Sidon

N
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Mosia 8.

Trimitefli un mesaj øi o hartæ

Limhi i-a spus lui Amon despre un grup de cercetare care a
fost trimis cætre nord pentru a gæsi Zarahemla. Ei nu au gæsit
Zarahemla, au descoperit în schimb flara Iarediflilor (numitæ, de
asemenea, flara de la miazænoapte sau flara Pustiu).

1. Desenafli, în caietul dumneavoastræ, o hartæ asemænætoare celei
din secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de la Mosia 7:1-6 øi
adæugafli o linie pentru drumul pe care ar fi putut sæ-l urmeze
aceastæ echipæ de cercetare (vezi, de asemenea, harta de la
pag. 202).

2. Presupunefli cæ afli fost conducætorul acelui grup. Studiafli
Mosia 8:7-11 øi scriefli un mesaj în care sæ descriefli ceea ce afli
descoperit acolo.

Spunefli ce însemnætate are astæzi

1. Studiafli Mosia 8:13-18 øi descriefli darurile pe care le-a avut
regele Mosia ca væzætor, daruri care l-au fæcut sæ fie mai mult
decât un profet (pentru ajutor suplimentar, vezi secfliunea „Sæ
înflelegem scripturile“ de la Mosia 8:16).

2. Revedefli câteva dintre mesajele recente pe care le-am primit
de la profeflii, væzætorii øi revelatorii noøtri de astæzi (din
cuvântærile oferite în cadrul conferinflei, din articolele revistei
Bisericii, din articolele din Church News sau din alte surse de
care dispunefli) øi descriefli câteva dintre adeværurile øi pericolele
pe care ei le „væd“ øi pe care majoritatea oamenilor din lume
nu le væd.

Folosifli Ghidul pentru scripturi

Revedefli Mosia 8:13-18 øi citifli în Ghidul pentru scripturi despre
Urim øi Tumim (pag. 210). Scriefli un scurt rezumat despre
utilitatea acestor „tælmæcitoare“ øi despre cine le foloseøte.

Amintifli-væ cæ, pe mæsuræ ce citifli Mosia 9-24, sunt douæ
sau, câteodatæ, trei grupuri separate de nefifli care au plecat
în diferite pærfli ale flærii (vezi imaginea alæturatæ, precum øi
Tabelul cronologic al Cærflii lui Mormon de la pag. 203).

Amintifli-væ faptul cæ Mosia I a fost avertizat de cætre
Domnul sæ-i ia pe cei drepfli care l-ar urma øi sæ „fugæ din
flara lui Nefi“ (Omni 1:12). El øi oamenii sæi au descoperit un
alt grup de oameni care træiau într-o flaræ pe care ei o numeau
Zarahemla. În cele din urmæ, el a devenit rege peste grupul

Mosia 9-10
Începutul cronicii lui Zenif

C

B

A

În Mosia 7, regele Limhi a explicat pe scurt ceea ce s-a
întâmplat cu poporul sæu încæ din timpul în care bunicul
sæu, Zenif, a condus acea colonie de nefifli din flara lui
Zarahemla, înapoi în flara lui Lehi-Nefi. În Mosia 8, Amon
i-a explicat lui Limhi cum pot fi traduse cronicile din vechime,
precum øi care este diferenfla dintre un profet øi un væzætor.
De ce a avut Limhi nevoie de acea informaflie? Cum væ ajutæ
acest capitol sæ væ mærifli aprecierea faflæ de conducætorii de
astæzi ai Bisericii?

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 8

Mosia 8:16 – „Un væzætor este un revelator øi, de
asemenea, un profet“
Din descrierea lui Amon din Mosia 8:13-18, învæflæm cæ, în timp
ce ambii, un profet øi un væzætor declaræ cuvântul lui Dumnezeu,
væzætorul defline mijloacele necesare de a primi revelaflii de la
Dumnezeu care nu sunt la îndemâna oricærui profet (vezi v. 13).
El nu numai cæ poate sæ vadæ viitorul, dar poate, de asemenea,
sæ vadæ cu o claritate divinæ trecutul øi lucrurile ascunse (vezi v.
17). Un væzætor „vede“ prin puterea lui Dumnezeu ceea ce nu se
poate vedea cu ochiul firesc (vezi Moise 6:35-36). De fiecare datæ
când, la o conferinflæ generalæ, îi susflinem pe conducætorii
Bisericii, îi recunoaøtem pe membrii Primei Preøedinflii a Bisericii
precum øi pe cei ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli ca
profefli, væzætori øi revelatori.

(sæ) Repete, repetat (v. 2-3) –
sæ reia, sæ recapituleze

Tælmæci (v. 6) – traduce

Ruginite (v. 11) – ruginite,
deteriorate

Tælmæcitoare (v. 13) – Urimul
øi Tumimul

Nepætrunse (v. 20) – dure,
neînduplecate

Mosia 8
Ce este un væzætor?
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format din alæturarea nefiflilor la poporul din Zarahemla.
Mosia I a fost succedat de cætre fiul sæu, Beniamin, øi de
cætre nepotul sæu, Mosia II.

La ceva timp dupæ sosirea lui Mosia I în Zarahemla, Zenif a
condus un grup de nefifli înapoi în flara lui Nefi (vezi Omni
1:27-30; Mosia 7:21). Acolo, el a stabilit o colonie printre
lamanifli øi a devenit regele lor. Capitolele 9-22 din Mosia
sunt luate din cronica lui Zenif. Relatarea descrie peste
cincizeci de ani de evenimente øi include relatærile succesorilor
lui Zenif: fiul sæu Noe øi nepotul Limhi. Vefli citi, de asemenea,
despre Abinadi øi Alma cel Vârstnic, doi mari profefli ale
cæror misiuni au început øi s-au terminat foarte diferit.

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 9

Mosia 10

Brâuri de piele (v. 8) – curea
latæ din piele

Coapselor (v. 8) – taliei

Mânioøi (v. 14) – foarte
supærafli

Îndemnat (v. 19) – încurajat,
stârnit

Primei moøteniri (v 1) –
primul loc în care s-au stabilit
dupæ sosirea lor în Americi

Aspru (v. 2) – exigent, sever

Prea zelos (v. 3) – prea dornic

Lovifli (v. 3) – pedepsifli,
suferinzi

Intenfliile (v. 5) –
comportamentul, dorinflele

(sæ) Devinæ (v. 11) – sæ se
arate, sæ fie

(sæ se) Foloseascæ (v. 12) – sæ
utilizeze

Jale (v. 19) – mare tristefle

Regi: 200-121 Î.H.Marea de la
miazænoapte

Marea de la
miazænoapte

Zenif 
(Mosia 7:9, 
21-22; 9:1) Noe 

(Mosia 11:1)

Limhi 
(Mosia 19:26)

Mosia I
(Omni 1:19)

Beniamin
(Omni 1:23)

Mosia II
(Mosia 6:3)

Marea de la apus

fiara lui 
Lehi-Nefi

Colonia lui Zenif

Marea de la ræsærit

Râul Sidon

fiara lui Zarahemla

Mosia 10:11-18 – Pericolul tradifliilor false
Lamaniflii øi-au învæflat copiii sæ poarte o „uræ veønicæ“ faflæ de
nefifli datoritæ tradifliilor false pe care le-au învæflat de la pærinflii lor
(vezi Mosia 10:13-17). Mosia 10:11-18 ilustreazæ adeværul revelafliei
citate mai jos, datæ profetului Joseph Smith: „Øi cel ræu vine øi ia
lumina øi adeværul de la copiii oamenilor prin nesupunere øi
din cauza tradifliilor stræmoøilor lor“ (D&L 93:39).

Elder Richard G. Scott, membru al Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli, ne-a învæflat cum putem sæ evitæm pierderea luminii
Evangheliei datoritæ tradifliilor false:

„Studiafli cu atenflie scripturile øi sfatul profeflilor pentru a înflelege
modul în care vrea Domnul sæ træifli. Apoi, evaluafli-væ fiecare
parte a vieflii øi facefli toate corecturile necesare. Cerefli ajutorul
unei persoane pe care o respectafli, care a putut sæ se lase de
anumite convingeri sau traduceri profunde care nu sunt în ar-
monie cu planul Domnului. Atunci când avefli îndoieli, între-
bafli-væ: ‚Este aceasta ceea ce Salvatorul ar dori sæ fac eu?‘...

Mærturisesc cæ vefli trece peste
barierele care stau în calea fericirii
øi vefli gæsi o pace mai mare, pe
mæsuræ ce væ arætafli loialitatea faflæ
de calitatea dumneavoastræ de
membru al Bisericii lui Isus Hristos
øi faflæ de învæflæturile Sale, temelia
vieflii dumneavoastræ. Atunci când
tradifliile sau obiceiurile familiei sau
cele naflionale sunt în contradicflie
cu învæflæturile lui Dumnezeu,
renunflafli la ele. Acolo unde tradifliile
øi obiceiurile sunt în armonie cu învæflæturile Sale, acestea ar
trebui sæ fie prefluite øi urmate pentru a væ pæstra cultura øi
moøtenirea. Existæ o moøtenire pe care nu trebuie s-o schimbafli
niciodatæ. Este acea moøtenire care vine datoritæ faptului cæ
suntefli o fiicæ sau un fiu a(l) Tatælui din Cer. Pentru a fi fericifli,
controlafli-væ viafla prin intermediul acestei moøteniri“ (din
Conference Report, apr. 1998, pag. 112, 114; sau Ensign, mai
1998, pag. 86-87).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Mosia 9-10.

Venifli, ascultafli glasul unui profet

Povestea din Mosia 9 ræspunde la o întrebare foarte actualæ:
Care este avantajul de a avea un profet în viaflæ printre noi, dacæ
nu dæm ascultare la ceea ce ne spune?

1. Revedefli Omni 1:12-13 øi explicafli cine a condus nefiflii din
flara lui Nefi în Zarahemla øi de ce.

2. Recitifli Mosia 9:1-3 øi descriefli cine a condus aceste grupuri
de nefifli înapoi în flara lui Nefi øi de ce.

3. Studiafli Mosia 9:4-19 øi sintetizafli ceea ce li s-a întâmplat
nefiflilor care s-au întors în flara lui Nefi.

4. Ce învæflæminte tragefli din întâmplarea lor cu lamaniflii,
despre motivul pentru care Domnul le-a spus iniflial sæ plece?

5. Descriefli schimbarea care a avut loc în vieflile acestor oameni,
din Mosia 9:3 pânæ la Mosia 9:17-19, precum øi cum i-a salvat
acea schimbare.

A
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lor. Remarcafli, de asemenea, efectul curajoasei mærturii a lui
Abinadi avut asupra acestor oameni.

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 11

Mosia 11:2 – „Multele neveste øi concubine“ ale
regelui Noe
În acest moment, Domnul a interzis practica de a avea mai mult
de o nevastæ øi de a avea concubine (vezi secfliunea „Sæ înflelegem
scripturile“ de la Iacov 2:23-30, pag. 62).

Mosia 12

Mosia 12:31-32 – „Vine salvarea prin legea lui Moise?“
Abinadi i-a întrebat pe preoflii ticæloøi ai regelui Noe dacæ
salvarea venea „prin legea lui Moise“ (Mosia 12:31). Ei au ræspuns
cæ o persoanæ poate fi salvatæ prin respectarea legii lui Moise.
Acest ræspuns a fost adeværat numai într-o oarecare mæsuræ.
Abinadi a dat un ræspuns mult mai complex în Mosia 13: 27-35.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Mosia 11-12.

Completafli lista

1. Gæsifli, în Mosia 11:1-15, urmætoarele cuvinte øi scriefli apoi
câte o propoziflie pentru fiecare cuvânt, explicând cum a fost
schimbatæ împæræflia dupæ ce Noe a luat puterea:

a. porunci;

b. neveste;

c. pæcat;

d. a cincea parte;

e. preofli;

f. idolatri;

g. clædiri;

h. turn;

i. viaflæ necumpætatæ;

j. vin.

A

Foamete øi... molime (v. 4) –
flæmânzire øi boli

Legate (v. 5) – prinse

Proøti (v. 5) – incapabili sæ
vorbeascæ

(sæ) Dezvælui (v. 8) – sæ aræfli,
sæ faci cunoscut public

Sæ se contrazicæ (v. 19) – l-au
fæcut sæ se contrazicæ pe sine

I-a fæcut de ruøine (v. 19) – i-
a derutat

Tægæduifli, tægæduit (v. 26) –
schimbafli, viciafli

(a) Dat (v. 1) – a oferit, a
acordat

Concubine (v. 2) – neveste
legitime care aveau statute
sociale inferioare øi doar anu-
mite drepturi în comparaflie
cu o nevastæ adeværatæ

(au) Preacurvit, curvia (v. 2,
6) – pæcate sexuale

Animalele... puse la îngræøat
(v. 3) – animale tinere ce erau
puse la îngræøat pentru a fi
sacrificate

Au devenit idolatri (v. 7) –
au început sæ preaslæveascæ
dumnezei faløi

Balustradæ (v. 11) – un zid a
cærui înælflime era pânæ la
nivelul pieptului

Locul de refugiu (v. 13) –
locul de adæpost

Curvele (v. 14) – femei imorale

Bæutor de vin (v. 15) – cineva
care bea vin în exces, befliv

Mâniat (v. 26-27) – foarte
supærat

6. Poporul lui Zenif a învæflat acea lecflie importantæ, însæ ei ar fi
putut evita ræzboiul øi ar fi putut salva multe vefli dacæ l-ar fi
urmat pe profetul lor, Mosia I, øi dacæ ar fi ræmas în flara lui
Zarahemla. Gândifli-væ la sfatul pe care afli auzit cæ l-a dat
recent profetul în viaflæ al Bisericii. Enumerafli trei principii pe
care el ne-a învæflat sæ le facem øi descriefli problemele pe care
simflifli cæ le putefli evita urmându-i sfatul.

Punefli în practicæ sfatul Domnului în
propria viaflæ

Mosia 10:11-18 enumeræ un numær de tradiflii false (crezuri) ale
lamaniflilor, care le-au fost predate copiilor lor øi care le-au aprins
mânia împotriva nefiflilor.

1. Pentru fiecare dintre evenimentele de mai jos, descriefli credinfla
falsæ sau interpretarea lamaniflilor iar, apoi, explicafli ce s-a
întâmplat cu adeværat:

a pæræsirea Ierusalimului;

b. traversarea mærii;

c. sosirea în flara fægæduinflei (sau în flara primei lor
moøteniri);

d. Nefi împreunæ cu tofli cei credincioøi fug de Laman øi
Lemuel în pustiu.

2. Revedefli declarafliile elderului Scott din secfliunea „Sæ înflelegem
scripturile“ de la Mosia 10:11-13. Explicafli ceea ce trebuie sæ
facefli pentru a identifica aceste obiceiuri sau tradiflii din cultura
sau nafliunea dumneavoastræ care nu sunt în armonie cu
Evanghelia lui Isus Hristos.

Ce diferenflæ existæ atunci când oamenii au conducætori
drepfli? Gândifli-væ la ceea ce s-a întâmplat poporului regelui
Beniamin, care a fost un rege drept, în Mosia 1-5. Ce credefli
cæ s-a întâmplat cu poporul lui Zenif atunci când acesta a
fost condus de ticælosul rege Noe? În timp ce citifli Mosia
11-12, remarcafli încæ o datæ cât de mult influenfleazæ
comportamentul øi faptele conducætorilor vieflile oamenilor

Mosia 11-12
Ticælosul rege Noe øi 

profetul Abinadi

B
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2. Enumerafli câteva dintre diferenflele existente între regele Noe
øi regele Beniamin, despre care afli citit în Mosia 1-2. Pe care
dintre ei afli prefera sæ-l avefli în calitate de conducætor? De ce?

Comparafli profefliile

Domnul l-a chemat pe Abinadi pentru a-i avertiza pe regele Noe
øi pe poporul acestuia sæ se pocæiascæ, în caz contrar, anumite
pedepse urmând sæ vinæ.

1. Cæutafli în Mosia 11:20-25 øi gæsifli expresiile: „dacæ nu se vor
pocæi“ øi „dacæ acest popor nu se pocæieøte“. Enumerafli cele
patru pedepse despre care Abinadi a spus cæ vor veni asupra
poporului dacæ acesta nu se pocæieøte.

2. Ce au fæcut regele Noe øi oamenii sæi dupæ ce au auzit mesajul
lui Abinadi? (vezi Mosia 11:26-29).

3. În Mosia 12 citim cæ dupæ doi ani, Domnul l-a trimis din nou
pe Abinadi sæ profefleascæ poporului. Cæutafli în Mosia 12:1-7
cuvintele îi voi øi va fi øi enumerafli ceea ce Abinadi a spus cæ
li se va întâmpla acestor oameni.

4. În ce fel cuvintele îi voi øi va fi fac posibil ca a doua profeflie a
lui Abinadi sæ difere de prima sa avertizare din Mosia 11:20-25?

5. Citifli Mosia 12:8 øi explicafli ce I-a spus atunci Domnul lui
Abinadi cæ i se va întâmpla poporului de data aceasta „dacæ
nu se pocæiesc“.

Gæsifli o situaflie actualæ

În Mosia 12:9-37, citifli despre arestarea lui Abinadi øi despre
începutul procesului sæu în fafla regelui Noe øi a preoflilor acestuia.

1. Revedefli versetele 9-16 øi explicafli care credefli cæ a fost
adeværatul motiv al mâniei pe care oamenii o aveau împotriva
lui Abinadi. Cum s-ar putea adapta aceasta în vremurile
noastre, când anumifli membri s-ar putea sæ aibæ probleme în
a accepta sfatul pe care-l dæ profetul?

2. Ce motiv a dat Abinadi în Mosia 12:27 pentru neînflelegerea
scripturilor de cætre preofli? Citifli, de asemenea, 1 Corinteni
2:11-14 øi explicafli ce ne învaflæ aceste douæ scripturi despre
cum sæ avem cel mai eficient studiu al scripturilor.

Atunci când Domnul ne dæ o îndatorire, El ne dæ, de ase-
menea, puterea de a o îndeplini (vezi 1 Nefi 3:7). Îndatorirea
lui Abinadi a fost aceea de a-i chema la pocæinflæ pe regele
Noe øi pe poporul sæu. În Mosia 13-14 vefli citi despre modul
miraculos în care Domnul l-a ajutat pe Abinadi sæ-øi înde-
plineascæ acea îndatorire. În timp ce-i citifli curajoasa mær-
turie, imaginafli-vi-l pe Abinadi predând aceste lucruri
puternicilor conducætori politici de astæzi. Cum credefli cæ 
l-ar fi tratat aceøtia?

Mosia 13-14
Abinadi îi provoacæ pe preoflii ticæloøi

C

B

În Mosia 14, citim cæ Abinadi a citat Isaia 53, care descrie
preflul pe care Hristos urma sæ-l plæteascæ pentru pæcatele
noastre øi cât de nerecunoscætori vor fi oamenii pentru acest
dar. De ce credefli cæ a ales Abinadi sæ citeze acel capitol acelor
preofli ticæloøi?

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 13

Mosia 13:10 – „Un semn øi un simbol a ceea ce va
sæ vinæ“
Semnele øi umbrele sunt simboluri øi indicii care ne învaflæ øi ne
mærturisesc despre mari adeværuri (vezi secfliunea „Sæ înflel-
egem scripturile“ de la Mosia 3:15, pag. 75). Abinadi i-a
avertizat pe regele Noe øi pe preoflii sæi cæ, indiferent de ceea ce
ei alegeau sæ-i facæ, aceea urma sæ fie un „semn“ sau un simbol a
ceea ce urma sæ se întâmple cu ei øi cu ceilalfli. Vefli citi mai târziu
despre împlinirea acestei profeflii, în Mosia 19 øi în Alma 25.

Mosia 13:27-28 – „Salvarea nu vine numai prin lege“
În Mosia 13:27-28, Abinadi a îndreptat o idee falsæ exprimatæ de
cætre preoflii regelui Noe (vezi Mosia 12:31-32). El a spus cæ doar
supunerea faflæ de legea lui Moise nu le-ar putea aduce salvarea.
Ei tofli aveau nevoie de Salvator sæ ispæøeascæ (sæ plæteascæ preflul)
pentru pæcatele lor sau ei „trebuie færæ îndoialæ sæ piaræ, în
ciuda legii lui Moise“.

Elder Bruce R. McConkie, care a fost membru al Cvorumului
celor Doisprezece Apostoli, a adaptat aceeaøi lecflie pentru zilele
noastre:

„Haidefli sæ luæm acum un caz din ziua de azi. Sæ presupunem
cæ avem scripturile, Evanghelia, preoflia, Biserica, rânduielile,
organizarea, chiar øi cheile împæræfliei – tot ceea ce existæ acum,
fiecare iotæ øi fiecare frânturæ de slovæ – øi totuøi, nu avem
ispæøirea lui Hristos. Ce se întâmplæ atunci? Putem fi noi salvafli?
Ne vor salva toate faptele noastre bune? Vom fi ræsplætifli pentru
toatæ dreptatea noastræ?

Nebun (v. 1, 4) – dement

(au) Îndræznit (v. 5) – au
cutezat

(a) Sfinflit-o (v. 19) – a fæcut-o
sæ fie divinæ sau sacræ

Râvneøti (v. 24) – ai dorinfle
prea mari sau egoiste

Potrivit (v. 27, 29) – necesar,
important

Lege a ritualurilor (v. 30) –
ritualurile øi rânduielile legii
lui Moise
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le-a explicat de ce acel ræspuns nu a fost adeværat în întregime
(vezi Mosia 12:33-13:26). El a fost de acord cu faptul cæ flinerea
poruncilor lui Dumnezeu, incluzând cele zece porunci primite
de Moise, era necesaræ însæ nu suficientæ. Apoi, el a predat o
lecflie foarte importantæ. Studiafli Mosia 13:27-35 øi ræspundefli la
urmætoarele întrebæri:

1. Ce a spus Abinadi cæ se va întâmpla în viitor cu legea lui Moise?

2. Care a fost scopul legii lui Moise? (vezi v. 29-30).

3. Ce a încercat Domnul sæ-i învefle prin intermediul rânduielilor
øi sacrificiilor din legea lui Moise? (vezi v. 31-35).

4. De ce nu era legea, prin ea însæøi, suficientæ pentru a salva pe
cineva? (vezi, de asemenea, Romani 3:20, 23; 2 Nefi 2:5-7).

5. Cum se raporteazæ explicaflia lui Abinadi referitoare la locul
ocupat de legea lui Moise, legilor øi rânduielilor Evangheliei
din zilele noastre? (vezi secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“
de la Mosia 13:27-28).

Gæsifli versetul care corespunde
enunflului

Pentru a-øi întæri învæflæturile despre nevoia unui Salvator,
Abinadi a citat câteva dintre învæflæturile profetului Isaia despre
Isus Hristos.

1. Citifli Mosia 14 iar apoi copiafli în caietul dumneavoastræ
urmætoarele propoziflii. Dupæ fiecare în parte, scriefli numærul
versetului în care se gæseøte acel adevær.

a. A murit alæturi de cei
ticæloøi chiar dacæ El nu
a fæcut nimic ræu.

b. A suferit pentru pæcatele
noastre, iar pedepsirea
Lui ne-a adus pace.

c. Majoritatea oamenilor L-
au respins, fapt care L-a
întristat foarte mult.

d. Nu a încercat sæ se ape-
re sau sæ-Øi salveze pro-
pria viaflæ.

e. Isus Hristos este un slujitor drept care, datoritæ ispæøirii
Sale, va salva mulfli oameni.

Afli avut ocazia sæ vorbifli cu cineva dint-o altæ bisericæ
creøtinæ despre cum este Dumnezeu? Majoritatea celorlalte
biserici creøtine propovæduiesc doctrina Trinitæflii, în care
Dumnezeu Tatæl, Isus Hristos øi Duhul Sfânt sunt trei
manifestæri sau apariflii diferite ale aceleiaøi Fiinfle. Atunci
când I-a væzut pe Tatæl øi pe Fiul în dumbrava sacræ, profetul

Mosia 15-16
Abinadi predicæ despre Isus Hristos øi

explicæ cine va fi salvat 

D

Mai mult ca sigur cæ nu vom fi. Noi nu suntem salvafli numai
prin fapte, indiferent cât sunt de bune; noi suntem salvafli pen-
tru cæ Dumnezeu L-a trimis pe fiul Sæu sæ-øi verse sângele în
Ghetsimani øi pe Golgota pentru ca tofli sæ poatæ fi ræscumpæ-
rafli prin El. Suntem salvafli prin sângele lui Hristos (Faptele
apostolilor 20:28; 1 Cor. 6:20).

Pentru a-l parafraza pe Abinadi: ‚Salvarea nu vine numai prin
Bisericæ; øi dacæ nu ar fi prin ispæøire, datæ prin harul lui
Dumnezeu ca un cadou gratuit, tofli trebuie færæ îndoialæ sæ
piaræ, în ciuda Bisericii øi a tot ceea ce-i aprfline‘“ (Doctrines of
the Restoration: Sermons and Writings of Bruce R. McConckie,
editat de Mark L. McConkie [1989], pag. 76).

Mosia 14

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi C, precum øi activitatea B sau D pe
mæsuræ ce studiafli Mosia 13-14.

Scriefli o scrisoare

Imaginafli-væ cæ afli fost un slujitor la curtea regelui Noe øi afli
fost prezent atunci când Abinadi a fost adus pentru a fi judecat.
Din ceea ce afli învæflat din Mosia 12:17-14:12, scriefli în caietul
dumneavoastræ o scrisoare cætre un prieten, în care sæ descriefli
ceea ce s-a întâmplat. Asigurafli-væ cæ includefli un rezumat a ceea
ce a spus Abinadi, precum øi profefliile pe care le-a fæcut. Descriefli,
de asemenea, modul în care regele øi preoflii au ræspuns, precum
øi orice alt lucru neobiønuit care s-a întâmplat. Încheiafli, scriind
pærerea dumneavoastræ despre profetul Abinadi. Aceasta ar
putea contura ideile de bazæ pentru o viitoare cuvântare în cadrul
adunærii de împærtæøanie.

Cele zece porunci în ziua de azi

Analizafli ræspunsul lui Abinadi

Abinadi i-a întrebat pe preoflii ticæloøi dacæ o persoanæ ar putea
fi salvatæ prin legea lui Moise (vezi Mosia 12:31-32). Ei au ræspuns
cæ o persoanæ ar putea fi salvatæ prin acea lege. Atunci, Abinadi

C

În Mosia 12:34-13:24, Abinadi a înøirat cele zece porunci regelui
Noe øi preoflilor sæi.

1. Gæsifli øi subliniafli în scripturile dumneavoastræ fiecare dintre
cele zece porunci (pentru ajutor suplimentar, comparafli cu
Exodul 20:3-17).

2. Alegefli oricare trei dintre porunci øi scriefli, pentru fiecare în
parte, un paragraf în care sæ descriefli cum s-ar schimba
cartierul sau comunitatea dumneavoastræ dacæ tofli ar crede øi
ar træi în conformitate cu acea poruncæ.

B

A

Nici formæ, nici strælucire
(v. 2) – frumusefle ori farmec
nemaiîntâlnite

Luat în seamæ (v. 3) – prefluit,
respectat

Pedeapsa care trebuia sæ ne
aducæ nouæ pacea (v. 5) –
pedeapsa pe care a suferit-o
Hristos øi ne aduce pacea

Rænile (v. 5) – vætæmærile
avute în urma bætæii sau
biciuirii; suferinfla øi
durerea Sa

Prelungi (v. 10) – lungi

Chinurile (v. 11) – suferinflele,
durererile

S-a rugat pentru (v. 12) – i-a
apærat, a implorat în locul lor
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Joseph Smith a învæflat cæ Dumnezeirea constæ din trei
Personaje distincte (vezi Joseph Smith – Istorie 1:15-20;
D&L 130:22-23).

În Mosia 15, Abinadi a propovæduit cæ Isus este „Tatæl øi
Fiul“ øi cæ „Ei sunt un Dumnezeu, da, chiar Tatæl cel Veønic
al cerului øi al pæmântului“ (v. 2, 4). Acest lucru poate crea
confuzii la început, însæ când este înfleles aøa cum trebuie,
dezvæluie un adevær esenflial despre Dumnezeire, în mod
special despre Isus Hristos, pe care deseori Îl neglijæm. Fifli
siguri cæ nu scæpafli acel adevær în timp ce studiafli mærturia
lui Abinadi.

Abinadi

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 15

Mosia 15:1-7 – Cum este Hristos øi Tatæl øi Fiul?
În anul 1916, Prima Preøedinflie øi Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli au oferit o declaraflie detaliatæ referitoare la Tatæl øi
Fiul (vezi în James E. Talmage, The Article of Faith, ediflia a 12-a
[1924], pag. 466-473). Mai jos, sunt câteva exemple despre cum au
propovæduit ei despre Isus Hristos, reprezentându-L ca Tatæl:

1. El este Creatorul tuturor lucrurilor øi astfel, în multe pasaje
ale scripturilor este numit „Tatæl cel Veønic al cerului øi al
pæmântului“ (vezi Mosia 15:4; 16:15; Alma 11:38-39; Eter 4:7).

2. El este Tatæl tuturor acelora care acceptæ sacrificiul Sæu ispæøitor
øi care fac legæmântul cu El sæ se supunæ Evangheliei Sale
nepieritoare (vezi Mosia 5:7; 15:10-13; Eter 3:14; D&L 25:1).

3. El este Tatæl prin „investitura divinæ a autoritæflii“. Aceasta
înseamnæ cæ Salvatorul este pe deplin autorizat øi împuternicit
ca reprezentant al Tatælui Sæu, care, indiferent ce face în calitate
de executor al voinflei Tatælui, are influenflæ permanentæ øi
obligatorie, de vreme ce acel lucru este îndeplinit de cætre
reprezentantul ales de Tatæl.

Øi-a pus carnea (v. 2) – Øi-a
supus trupul

Conceput (v. 3) – creat, adus
la viaflæ

Tægæduit (v. 5) – respins

Sæ mijloceascæ pentru (v. 8) –
sæ-i apere, sæ implore în
folosul lor

Între (v. 9) – la mijloc

Seminflia (v. 10) – copiii,
urmaøii (în sens simbolic sau
spiritual)

(cu) Bunæ-øtiinflæ (v. 26) –
dinadins, intenflionat

Mosia 15-16 încheie învæflæturile lui
Abinadi în fafla regelui Noe øi a
ticæloøilor preofli ai acestuia.
Remarcafli explicaflia sa referitoare
la cine va fi salvat prin ispæøirea
lui Isus Hristos øi cine nu va fi
mântuit. La sfârøitul acestor
capitole, vefli fi mult
mai bine pregætifli
sæ explicafli la ce ne
putem aøtepta atunci
când toatæ omenirea
va fi înviatæ.

Mosia 15:21 – Ce este învierea dintâi?
„Învierea dintâi“ la care s-a referit Abinadi, a început odatæ cu
învierea lui Isus Hristos. În acel timp, mulfli dintre aceia care au
murit înaintea Lui øi care meritau o slavæ celestialæ, au fost înviafli.
Când Salvatorul va veni din nou, El va conduce în ceea ce se
numeøte dimineafla învierii dintâi, atunci când alte persoane care
au murit øi meritæ o slavæ celestialæ vor fi înviate (vezi D&L
88:96-98). Învierea dintâi va continua pânæ la sfârøitul Mileniului.

Mosia 16

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre activitæflile A-D, precum øi una dintre
activitæflile E-F pe mæsuræ ce studiafli Mosia 15-16.

Rezumafli doctrina

Studiafli cuvintele lui Abinadi din Mosia 15:1-7 øi explicafli cum
este Isus, în acelaøi timp, „Tatæl øi Fiul“ (pentru ajutor suplimentar,
vezi secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de la Mosia 15:1-7).

Care este întrebarea?

Urmætoarele fraze sunt din Mosia 15:8-9. Aceste versete explicæ
cum Isus Hristos ne elibereazæ de pæcat øi de moarte. Analizafli
fiecare expresie øi gândifli-væ la o întrebare la care sæ se poatæ
ræspunde prin acea expresie.

Gæsifli lista

Abinadi a oferit exemple cu cei pentru care Isus Hristos este Tatæl.

1. Studiafli Mosia 15:11-13 øi enumerafli douæ grupuri de oameni
care vor fi numite „seminflia“ (însemnând copiii) lui Isus
Hristos.

2. Citifli versetele 14-17 øi descriefli un alt grup care ar putea fi
numit „seminflia“ lui Hristos pentru cæ ei fac aceleaøi lucruri
ca aceia din cel de-al doilea grup pe care l-afli enumerat.

C

„satisfæcând cerinflele
dreptæflii“.

„luând asupra Sa
nedreptatea lor“;

„plinæ de îndurare“;

„sæ mijloceascæ pentru
copiii oamenilor“;

„rupe legæturile 
morflii“;

Care este întrebarea?Ræspunsul

B

A

Sæ-øi scrâøneascæ dinflii (v. 2)
– sæ-øi frece dinflii între ei în
mânie sau durere

Înøelat (v. ) – minflit, ispitit

Carnalæ, senzualæ,
diavoleascæ (v. 3) – preocupatæ

de plæcerile trupeøti øi
dorinflele lumeøti

Corupflie (v. 10) – mortalitate

Incorupflie (v. 10) – nemurire
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Completafli frazele

În Mosia 16:6-9, Abinadi a mærturisit cum va fi biruitæ moartea
pentru întreaga omenire prin puterea lui Isus Hristos. Completafli
urmætoarele propoziflii ajutafli fiind de ceea ce afli învæflat din
aceste versete:

1. Dacæ Hristos nu ar fi venit, atunci...

2. Dacæ Hristos nu ar fi biruit moartea, atunci...

3. Datoritæ învierii Sale...

4. Deoarece Hristos este viafla øi lumina lumii, atunci...

5. Adeværurile propovæduite de Abinadi îmi fac viafla diferitæ,
deoarece...

Alma 

În Mosia 12-16, Abinadi îi mustræ pe regele Noe øi
pe preoflii sæi ticæloøi øi îi cheamæ la pocæinflæ. Aøa
cum v-afli putea aøtepta, ticælosul rege nu a
acceptat mesajul øi a poruncit ca Abinadi sæ
fie omorât. Însæ unul dintre preoflii regelui
Noe a crezut mesajul lui Abinadi øi s-a
pocæit. El a încercat chiar sæ-l salveze pe
Abinadi. Acest bærbat are un rol important 
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Mosia 17-18
Alma îl crede pe Abinadi

F

Cine se va ridica la învierea dintâi?

În Mosia 15:19-26, Abinadi a descris trei grupuri de oameni care
se vor ridica la învierea dintâi øi vor moøteni viafla veønicæ.

1. Citifli aceste versete øi uitafli-væ dupæ cuvintele cheie au crezut,
în neøtiinflæ øi pruncii. Scriefli o propoziflie prin care sæ descriefli
fiecare dintre aceste trei grupuri.

2. Una dintre binecuvântærile faptului de a avea profefli în viaflæ
este aceea cæ ei pot clarifica doctrina. S-ar putea crede cæ
Abinadi a spus cæ tofli cei care au murit færæ sæ audæ vreodatæ
Evanghelia vor primi automat viaflæ veønicæ, însæ nu este
adeværat. Nota de subsol pentru versetul 24 (remarcafli litera
a scrisæ lângæ cuvântul salvarea) ne oferæ ca trimitere Doctrinæ
øi legæminte 137:7. (Pentru ajutor în folosirea notelor de subsol
øi a referinflelor, vezi „Ajutor pentru studiu în edifliile SZU ale
scripturilor“, pag. 2-3). Citifli Doctrinæ øi legæminte 137:7-9 øi
explicafli cum clarificæ aceste versete care dintre tofli oamenii
care „au murit færæ o cunoaøtere a Evangheliei“ vor moøteni
împæræflia celestialæ.

3. Citifli Mosia 15:26-27 øi descriefli-i pe aceia care nu se vor
ridica la învierea dintâi.

Ræspundefli unei scrisori

Presupunefli cæ afli primit de la un prieten pe care l-afli întâlnit
într-o cælætorie, vara trecutæ, urmætoarea scrisoare. Folosifli-væ
de adeværurile propovæduite de Abinadi în Mosia 16 øi scriefli în
caiet un ræspuns la întrebarea prietenului dumneavoastræ.

Dragul meu prieten,
M-am gândit la discuflia pe care am avut-o vara trecutæ. 
M-am simflit altfel atunci când mi-ai spus despre ceea 
ce credeai. Pe mæsuræ ce m-am gândit la ceea ce mi-ai 
spus referitor la Isus Hristos, un lucru îmi era neclar. 
Ai spus cæ crezi faptul cæ Isus Hristos a fost Salvatorul 
tæu. Nu înfleleg de ce avem nevoie sæ fim salvafli sau de la
ce avem nevoie sæ fim salvafli. Dacæ ne-a creat Dumnezeu,
înseamnæ cæ nu suntem aøa de ræi. De asemenea, am fost
impresionat de pacea pe care pare sæ fli-o ofere crezurile 
tale. Pari mai fericit decât mine. De ce este aøa? Ce se 
va întâmpla dacæ nu am aceeaøi credinflæ ca tine øi dacæ 
nu fac lucrurile pe care le propovæduieøte Biserica ta? 
Sper sæ gæseøti timp pentru a-mi ræspunde, deoarece 
mi-ar plæcea foarte mult sæ øtiu ceea ce crezi.

Prietenul tæu.
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pe tot parcursul ræmas din cartea lui Mosia. Ce fel de curaj
credefli cæ ar fi nevoie pentru a sta în fafla regelui øi a preoflilor
acestuia ca sæ aperi un bærbat pe care aceøtia erau mânioøi øi
vroiau sæ-l omoare?

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 17

Mosia 18

Mosia 18:13 – Cum a primit Alma autoritatea de a
boteza?
Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat: „Am putea
deduce cæ Alma a deflinut preoflia înainte ca el, împreunæ cu
ceilalfli, sæ se supere pe regele Noe. Dacæ este sau nu aøa nu
conteazæ prea mult deoarece în cartea lui Mosia se afirmæ în
mod clar cæ el a avut autoritate [vezi Mosia 18:13, 18]“ (Answers
to Gospel Questions, 3:203).

Mosia 18:14-15 – Se poate boteza o persoanæ pe
sine însæøi?
Când Alma l-a botezat pe Helam în apele lui Mormon, el l-a
cufundat pe Helam în apæ, cufundându-se în apæ odatæ cu el.
La urmætorul botez, Alma a cufundat numai persoana respectivæ,
el ræmânând la suprafaflæ. Preøedintele Joseph Fielding Smith a
explicat: „Atunci când Alma s-a botezat el însuøi împreunæ cu
Helam nu a fost o condiflie ca Alma sæ se boteze pe el însuøi, ci
a fost doar ca semn al umilinflei øi pocæinflei sale totale faflæ de
Domnul“ (Answer to Gospel Questions, 3:203).

Înælflarea (v. 2) – ascensiunea,
ridicarea

S-a aøezat acolo (v. 5) – a
mers acolo

Desiø (v. 5) – desiø în creøtere

Conflict (v. 21) – ceartæ,
dezbatere

(sæ) Împartæ (v. 27) – sæ ofere,
sæ împærtæøeascæ

au) Aflat (v. 34) – au fost
prevenifli

O învinuire împotriva ta (v 7)
– o acuzaflie adusæ asupra ta

Rostit injurii (v. 12) – l-a
insultat, l-a jignit

(au) Biciuit (v. 13) – au bætut,
au biciuit

Nuiele (v. 13) – legæturi de
mlædifle, befle sau crengi

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B øi una dintre celelalte activitæfli
(C-E) pe mæsuræ ce studiafli Mosia 17-18.

Ce a fæcut Abinadi de a fost „vrednic
sæ moaræ“?

Dupæ ce l-au ascultat pe Abinadi, Noe øi preoflii sæi au avut
nevoie de trei zile pentru a gæsi o acuzaflie împotriva acestuia øi
pentru a-l declara „vrednic sæ moaræ“ (vezi Mosia 17:6-8).

1. Citifli Mosia 17:6-8, precum øi explicaflia anterioaræ a lui Limhi
din Mosia 7:26-28. Ce acuzaflie i-au adus lui Abinadi?

2. De ce credefli cæ Noe øi preoflii sæi erau aøa de mânioøi pentru
acea „crimæ“?

Scriefli o relatare ca øi cum afli fi fost
de faflæ

Mosia 17:9-20 consemneazæ ultima mærturie øi profeflie a lui
Abinadi. Studiafli aceste versete, iar apoi scriefli o relatare a eveni-
mentului ca øi cum afli fi fost acolo în calitate de reporter pentru
un ziar. Fifli sigur cæ explicafli ce a adæugat Abinadi la aceastæ pro-
feflie faflæ de ceea ce profeflise deja despre regele Noe în Mosia 12:3.

Dafli un exemplu din ziua de azi

Înainte de a-i invita pe oameni sæ accepte botezul, Alma le-a
explicat câteva dintre promisiunile care sunt fæcute odatæ cu acel
legæmânt.

1. Facefli un tabel asemænætor celui ilustrat aici, în caietul dum-
neavoastræ. În timp ce studiafli Mosia 18:8-10, folosifli cuvin-
tele din paranteze pentru a væ ajuta sæ identificafli cerinfla
menflionatæ de Alma, promisiunile pe care le facem noi øi pro-
misiunile pe care le face Domnul. Completafli tabelul cu infor-
mafliile pe care le gæsifli. S-ar putea sæ dorifli sæ însemnafli øi sæ
numerotafli aceste promisiuni în scripturile dumneavoastræ.

2. Alegefli trei dintre promisiu-
nile pe care le facem la botez
øi dafli un exemplu din ziua de
azi despre ceea ce înseamnæ
acestea astæzi în Bisericæ.

6. (a fline)

5. (a sluji)

4. (Spiritul)4. (a sta)

3. (veønicæ)3. (mângâiat)

2. (dintâi)2. (jelifli)

1. (mântuifli)1. (poveri)1. (a fi dornic)

Ce promite DomnulCe promit euO cerinflæ originaræ

C

B

A
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Sæ înflelegem scripturile

Mosia 19

Regele Noe Regele Limhi

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli una dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Mosia 19.

Desenafli o întâmplare din poveste

Dupæ ce afli citit Mosia 19, alegefli o întâmplare din aceastæ po-
veste øi facefli un desen simplu în caietul dumneavoastræ. fiinefli
cont de toate detaliile importante ale pærflii de poveste pe care
afli ales s-o desenafli. Lângæ desenul dumneavoastræ explicafli ce
afli desenat øi enumerafli versetele pe care le-afli ilustrat.

Gæsifli profeflia øi împlinirea ei

1. Revedefli profefliile lui Abinadi despre regele Noe øi poporul sæu
din Mosia 12:2-3. Apoi, studiafli Mosia 19, gæsifli øi enumerafli
versetele care aratæ cæ acele profeflii au fost împlinite. S-ar putea
sæ dorifli sæ scriefli referinfla profefliei la marginea scripturilor
dumneavoastræ, alæturi de versetele care aratæ împlinirea
acesteia.

2. Explicafli în caietul dumneavoastræ cum a fost împlinitæ
fiecare profeflie.

Intervievafli un personaj

Soarta regelui Noe este descrisæ în Mosia 19:18-24. Presupunefli
cæ suntefli un reporter de øtiri care cælætoreøte cu oamenii lui
Ghedeon øi cæ intervievafli unul dintre bærbaflii care au mers cu
regele Noe. Scriefli cum credefli cæ ar ræspunde acesta la
urmætoarele întrebæri:

• De ce afli mers cu regele, în loc sæ ræmânefli cu familia
dumneavoastræ?

• De ce regele nu este cu dumneavoastræ acum?

• Ce i s-a întâmplat ?

• Ce li s-a întâmplat preoflilor?

C

B

A

Înfricoøat (v. 7) – speriat,
îngrozit

(au) Zæbovit (v. 13) – au stat,
au ræmas

Tribut (v. 15, 26) – taxe, platæ
obligatorie pentru a fi
menflinutæ pacea

Hærfluit (v. 29) – necæjit, rænit

Facefli comparaflie între sentimentele
dumneavoastræ

Mosia 18:11-16 descrie ceea ce s-a întâmplat øi cum s-au simflit
oamenii atunci când Alma boteza la apele lui Mormon. Scriefli în
caietul dumneavoastræ un paragraf în care sæ descriefli cum v-afli
simflit la botezul dumneavoastræ. Cum afli væzut promisiunile
Domnului îndeplinite în viafla dumneavoastræ? Ce apreciafli acum
mai mult la botezul dumneavoastræ decât afli fæcut-o atunci?

Scriefli o descriere a unui conducætor al
Bisericii

Dupæ ce a botezat oamenii, Alma a trebuit sæ organizeze Biserica
în pustiu pentru a se îngriji de ei. Mosia 18:18-26 ne relateazæ
despre preoflii, sau conducætorii Bisericii, pe care el i-a chemat.

1. Studiafli aceste versete øi scriefli apoi o descriere a cerinflelor
necesare acelor conducætori ai Bisericii. (De exemplu: „Un
conducætor al Bisericii este... øi doreøte sæ...“.) Cum se aseamænæ
aceste cerinfle cu cele necesare, în ziua de astæzi, pentru
chemarea unui episcop sau a unui preøedinte de ramuræ?

2. Citifli Mosia 18:21-30 øi scriefli o altæ descriere referitoare la
ceea ce se aøtepta din partea membrilor noi.

3. De ce credefli cæ acei oameni erau aøa de fericifli?

Afli væzut vreodatæ pe cineva care era torturat înfruntându-l
cu vitejie pe cel care-l tortura? În Mosia 19, vefli citi cum 
l-a înfruntat vitejeøte Ghedeon pe ticælosul rege Noe. Vefli
citi, de asemenea, cum a scæpat regele Noe de Ghedeon, însæ
nu øi de profeflia lui Abinadi. În timp ce citifli acest capitol,
remarcafli, de asemenea, cum s-a împlinit profeflia lui
Abinadi despre acel popor.

Mosia 19
Sfârøitul ticælosului rege Noe
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• De ce væ întoarcefli?

• Dacæ ar trebui sæ o luafli de la capæt, ce afli face altfel?

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 20

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Mosia 20.

Ce învæflafli despre Ghedeon?

Afli citit deja câteva
evenimente în care
Ghedeon a fost im-
plicat. De exemplu, l-a
înfruntat vitejeøte pe
regele Noe øi a trimis
oameni pentru a afla
ce li s-a întâmplat
regelui øi acelora care
øi-au pæræsit familiile
øi au fugit împreunæ
cu el (vezi Mosia 19).

Studiafli Mosia 20 øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri:

1. Ce funcflie a deflinut Ghedeon în timpul guvernærii rege-
lui Limhi?

2. Ce a fæcut Ghedeon pentru a-i opri pe lamanifli sæ-i atace din
nou? (vezi Mosia 20:14-24.)

A

Nu au îndræznit (v. 3) – nu
au avut curaj

Aprinsæ (v. 10) – duræ, rea

S-au stræduit (v. 11) – au
depus efort mare

Legat (v. 13) – bandajat

(sæ te) Abflii (v. 17) – sæ te
opreøti, sæ suporfli

Sæ nu pui acest lucru pe sea-
ma lor (v. 17) – sæ nu-i acuzi

Potoleøte, potolim, potolit (v.
19-20, 22, 24) – se calmeazæ,
se liniøtiøteøte

A dat vina (v. 23) – a
învinovæflit

Majoritatea preoflilor regelui Noe au fost oameni ticæloøi. În
Mosia 20 vefli citi cum au continuat aceøtia sæ træiascæ în
ticæloøie chiar øi dupæ ce regele Noe a fost ucis iar ei au fugit
în pustiu pentru a-øi scæpa vieflile. În timp ce citifli acest
capitol, remarcafli puterea pe care poporul lui Limhi a avut-o
atunci când s-a luptat pentru o cauzæ dreaptæ.

Mosia 20
Poporul lui Limhi luptæ pentru a-øi

apæra familiile

3. Care a spus Ghedeon cæ era motivul pentru chinul de care
suferea poporul lui Limhi?

4. Ce ne dezvæluie aceasta despre ce fel de om era Ghedeon?

Scriefli un test

Conform cu ceea ce afli citit în Mosia 20, scriefli cinci întrebæri
despre evenimentele sau principiile importante din acest capitol.
Asigurafli-væ cæ scriefli, dupæ fiecare întrebare, ræspunsul øi
versetele unde poate fi gæsit ræspunsul.

Ce afli fi fæcut pentru a væ recâøtiga libertatea dacæ afli fi fost
sub sclavia unui duøman care væ folosea ca animal de povaræ
øi væ fæcea sæ purtafli greutæfli mari? Încotro v-afli îndrepta
pentru ajutor? În timp ce citifli Mosia 21-22, remarcafli ceea
ce a fæcut poporul lui Limhi în aceastæ situaflie. Remarcafli,
de asemenea, cum au continuat sæ se împlineascæ profefliile
lui Abinadi.

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 21

Mosia 21:22-24 – Douæ poveøti se împletesc din nou
Este bine sæ ne amintim faptul cæ Mosia 1-8 este prescurtarea
lui Mormon fæcutæ dupæ cronica lui Mosia øi confline povestea
nefiflilor din Zarahemla aflafli sub conducerea lui Mosia II
(vezi „Tabelul cronologic al Cærflii lui Mormon“, pag. 203).
Capitolele 9-22 din Mosia sunt luate din cronica lui Zenif
øi ne relateazæ despre povestea nefiflilor care au pæræsit
Zarahemla pe vremea lui Mosia I øi care l-au urmat pe Zenif
înapoi în flara lui Lehi-Nefi.

Plângere (v. 9) – stare de
supærare, de regret

Supunându-se (v. 13) – fiind
docili

(sæ) Prospere treptat (v. 16) –
sæ fie binecuvântafli pas cu pas

Mosia 21-22
Sclavie øi eliberare

B
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Gæsifli adeværatul motiv

Aøa cum a profeflit profetul Abinadi, poporul lui Limhi a cæzut
sub sclavia lamaniflilor. Desenafli, în caietul dumneavoastræ, un
tabel asemænætor celui ilustrat aici:

1. Studiafli versetele enumerate în prima coloanæ øi descriefli pe
scurt, în aceeaøi coloanæ, fiecare tentativæ pe care poporul lui
Limhi a avut-o de a evada de sub sclavia lamanitæ. Apoi,
descriefli în cea de-a doua coloanæ rezultatele fiecærei tentative.

2. Revedefli ce a profeflit Abinadi în Mosia 11:23 øi folosifli acest
verset pentru a explica adeværatul motiv pentru care primele
patru tentative de evadare nu au reuøit.

3. De ce credefli cæ Amon împreunæ cu oamenii sæi din Zarahemla
au ajuns numai dupæ ce oamenii lui Limhi „s-au umilit“ øi
„L-au implorat cu putere pe Dumnezeu“ (Mosia 21:14)?

4. Cine credefli cæ l-a inspirat pe Ghedeon sæ conceapæ acel plan
reuøit de evadare?

5. Gândifli-væ la „sclavia“ care vine atunci când o persoanæ cade
pradæ tentafliilor Satanei. Ce învæflafli din experienfla poporului
lui Limhi, care ar putea fi adaptat propriilor noastre eforturi
de a scæpa de sclavia pæcatului?

Desenafli o hartæ

Studiafli Mosia 21:23-27 øi Mosia 8:7-9, iar apoi desenafli o hartæ
care sæ indice drumul posibil parcurs de cei patruzeci øi trei de
membri ai expedifliei lui Limhi. Indicafli flara pe care o cæutau øi
flara pe care au gæsit-o în schimb. Folosifli, pentru ajutor, ilustraflia
„Locuri posibile din Cartea lui Mormon“ din acest îndrumar de
studiu (pag. 202).

C

Mosia 21:13-15; 22:1-16

Mosia 21:25-26
(Mosia 8:7-8)

Mosia 21:12

Mosia 21:10-11

Mosia 21:6-9

RezultateTentative de evadare

B

În Mosia 7-9 citim faptul cæ Mosia II a trimis o expediflie, condusæ
de Amon, care sæ afle ce s-a întâmplat cu colonia lui Zenif, care
plecase din Zarahemla în urmæ cu peste cincizeci de ani. Amon
i-a gæsit pe nepotul lui Zenif, pe regele Limhi øi poporul sæu
sub sclavia lamaniflilor. În Mosia 21, citim despre venirea lui
Amon øi a oamenilor sæi, din punctul de vedere al lui Limhi.

Mosia 22

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Mosia 21-22.

Cum a fost împlinitæ aceastæ profeflie?

Chiar dacæ Abinadi a fost omorât cu mult timp în urmæ, pro-
fefliile sale au continuat sæ se împlineascæ.

1. Comparafli Mosia 12:1-8 cu Mosia 21:1-3. Descriefli ce s-a
întâmplat cu poporul lui Limhi conform cu ceea ce profeflise
Abinadi.

2. Comparafli Mosia 11:23-25 cu Mosia 21:13-15. Descriefli ce
altceva s-a întâmplat cu poporul lui Limhi øi care a fost
profeflit de Abinadi.

A

Pânæ acum (v. 3-4) – în
prealabil, înainte de aceasta

Dæm de veste (v. 6) –
anunflæm, declaræm

Tribut (v. 7) – taxæ, platæ
obligatorie pentru a fi men-
flinutæ pacea

Proviziile (v. 12) – mâncare
øi alte provizii

Regi: 200-121 Î.H.Marea de la
miazænoapte

Marea de la
miazænoapte

Zenif 
(Mosia 7:9, 
21-22; 9:1) Noe 

(Mosia 11:1)

Limhi 
(Mosia 19:26)

Mosia I
(Omni 1:19)

Beniamin
(Omni 1:23)

Mosia II
(Mosia 6:3)

Marea de la apus

fiara lui 
Lehi-Nefi

Colonia lui Zenif

Marea de la ræsærit

Râul Sidon

fiara lui Zarahemla

89



Deoarece poporul lui Limhi s-a întors în siguranflæ în
Zarahemla, Mosia 23-24 trece de la poporul lui Limhi la
ceea ce li s-a întâmplat lui Alma øi credincioøilor care l-au
urmat. În Mosia 18 citim despre modul în care au scæpat de
oøtirile regelui Noe. În timp ce citifli aceste capitole, vefli
afla, de asemenea, ce s-a întâmplat cu foøtii colegi ai lui
Alma – preoflii ticæloøi ai regelui Noe. Aceøtia au continuat
sæ-øi urmeze cæile ticæloase. În timp ce citifli, remarcafli cum
au continuat sæ se împlineascæ profefliile lui Abinadi.

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 23

Mosia 23:21-24 – Sclavie pentru poporul lui Alma
Profeflia lui Abinadi împotriva regelui Noe øi a poporului acestuia
a avut douæ pærfli. Când Abinadi i-a avertizat prima datæ, le-a
spus cæ vor suferi durere profundæ øi sclavie dacæ nu se pocæiau
(vezi Mosia 11). Când i-a avertizat a doua oaræ, doi ani mai târziu,
aceøtia încæ nu se pocæiseræ. În a doua sa avertizare, el le-a spus
cæ sclavia øi durerea profundæ vor veni asupra lor cu siguranflæ,
iar dacæ ei tot nu se vor pocæi, vor fi distruøi (vezi Mosia 12).
Chiar dacæ Alma øi oamenii sæi s-au pocæit dupæ cea de-a doua
avertizare a lui Abinadi, ei nu s-au pocæit suficient de repede
pentru a scæpa de sclavia øi de durerea profundæ care au fost
profeflite.

Mosia 24

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D) pe mæsuræ
ce studiafli Mosia 23-24.

Dibaci (v. 7) – priceput,
înøelætor

Hoflii (v. 7) – a fura cu forfla

Adânc (v. 19) – profund, greu

Potrivit (v. 7) – convenabil,
recomandat

(sæ) Punefli (v. 7) – sæ prefluifli,
sæ respectafli

Cursæ (v. 9) – capcanæ

Durere (v. 9) – regret, chin

Suferinfle (v. 10) – chinuri

Legæturi (v. 13) – sclavie

Legæturile nedreptæflii (v. 13)
– privare de libertate,
consecinflele pæcatului

fiin de (v. 18) – au legæturæ
cu ceva

Mosia 23-24
Sclavie øi eliberare pentru poporul

lui Alma

fiinerea unei evidenfle corecte a
oamenilor øi a locurilor

Tabelul alæturat face parte dintr-o secfliune din „Tabelul crono-
logic al Cærflii lui Mormon“ (vezi pag. 203). Desenafli sau
trasafli în caietul dumneavoastræ unul asemænætor øi scriefli
urmætoarele nume øi locuri, din ceea ce afli citit în Mosia 1-24,
în locurile potrivite din tabel: Zenif, Mosia I, regele Noe,
Abinadi, regele Beniamin, regele Mosia II, regele Limhi, Alma
cel Vârstnic, flara lui Zarahemla, flara lui Lehi-Nefi.

Explicafli neprevæzutul

În Mosia 23:16-24:4, apar câteva evenimente care par a fi
neobiønuite. Studiafli fiecare dintre întrebærile de mai jos øi
explicafli de ce a avut loc în acel fel fiecare eveniment:

1. De ce credefli cæ Domnul le-a permis lui Alma øi poporului sæu
sæ fie sub sclavia lamaniflilor dupæ ce aceøtia s-au pocæit øi erau
drepfli? (Fifli siguri cæ includefli în ræspunsul dumneavoastræ
ceea ce afli învæflat din Mosia 11:23; 12:1-2; pentru ajutor
suplimentar, vezi secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de la
Mosia 23:21-24.)

2. De ce credefli cæ oøtirea lamanitæ (care i-a urmærit pe oamenii
lui Limhi) a avut milæ de Alma øi de poporul acestuia?

3. De ce credefli cæ fetele lamaniflilor au pledat în fafla lamaniflilor
ca aceøtia sæ aibæ milæ de acei preofli ticæloøi care le-au ræpit?

4. De ce credefli cæ Amulon øi ceilalfli preofli ticæloøi au primit
funcflii de conducere printre lamanifli?

Comparafli personajele

Atât Amulon cât øi Alma au fost preofli la curtea regelui Noe,
însæ începând de atunci ei au mers pe cæi foarte diferite.

1. Studiafli Mosia 23:6-20 øi 24:8-12 øi scriefli un paragraf în care
sæ facefli o comparaflie între ce fel de persoanæ a devenit Alma
øi ce fel de persoanæ era Amulon.

2. Ce væ învaflæ aceste diferenfle despre efectul pe care o mærturie
despre Evanghelie îl are asupra oamenilor? De ce credefli cæ cei
ticæloøi se supæræ aøa de ræu pe cei care încearcæ sæ fie buni?

C

B

Lamanifli

200 100

Nefifli

A
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Sæ înflelegem scripturile

Mosia 25

Mosia 25:1-4, 13 – Cine era nefit?
Cele douæ grupuri principale din Cartea lui Mormon erau nefiflii
øi lamaniflii. Totuøi, nici unul dintre acestea nu a fost format
doar dintr-un singur popor. Lamaniflii i-au inclus nu numai pe
descendenflii lui Laman, Lemuel øi pe cei din grupul lui Lehi care
au stat cu ei, ci, de asemenea, øi pe nefiflii ticæloøi care li s-au
alæturat mai târziu. Nefiflii i-au inclus pe descendenflii lui Nefi,
pe cei din grupul lui Lehi care l-au urmat, precum øi poporul
lui Zarahemla (vezi Mosia 25:13).

S-ar putea sæ fie mai uøor sæ ne amintim cæ, în general, nefiflii au
fost aceia care au træit Evanghelia lui Isus Hristos iar lamaniflii,
nu. Numærul celor care se numeau lamanifli era de peste douæ
ori mai mare decât cel al nefiflilor øi poporul lui Zarahemla
laolaltæ (vezi Mosia 25:2-3).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Mosia 25.

Care erau simflæmintele lor?

Dupæ ce oamenii au auzit ceea ce s-a întâmplat în timpul øi
dupæ domnia regelui Noe, au fost „cuprinøi de mirare øi
uimire“ (Mosia 25:7). Citifli versetele urmætoare øi descriefli ceea
ce au auzit øi cum s-au simflit. Numærul 1 este dat ca exemplu.

1. Mosia 25:8 – Ei au auzit cum a scæpat poporul lui Limhi de sub
sclavia lamanitæ. Acest lucru i-a umplut de o mare bucurie.

2. Mosia 25:9

3. Mosia 25:10

4. Mosia 25:11

5. Mosia 25:12

O întâlnire în Zarahemla

1. În Mosia 25:1, citim cæ Mosia a chemat tofli oamenii laolaltæ.
Aceastæ adunare ar putea fi comparatæ cu conferinflele generale

B

A

Lamanifli Nefifli

Descendenflii lui Laman øi
Lemuel

Poporul lui
Zarahemla

Nefifli
disidenfli

Descendenflii
lui Nefi

Informafliile din tabel sunt cu aproximaflie

Træiau (v. 7) – au stat, au ræmas

Teamæ (v. 11) – întristare,
supærare

(a) Îndemnat (v. 16) – a
impulsionat, a încurajat, a
învæflat

Comparafli evadærile

Existæ câteva diferenfle interesante între modul în care Alma øi
oamenii sæi au scæpat de lamanifli øi modul în care Limhi øi
oamenii sæi au scæpat de aceøtia. Dupæ ce afli studiat Mosia 21-24,
ræspundefli la urmætoarele întrebæri:

1. Ce diferenfle afli gæsit despre momentul când s-a decis fiecare
grup sæ se îndrepre spre Domnul în rugæciune pentru a fi
eliberat? (comparafli cu Mosia 21:11-15 øi 23:25-29; 24:9-12.)

2. Ce diferenfle afli gæsit în modul în care Domnului a ajutat
fiecare grup în a-øi purta poverile? (comparafli cu Mosia
21:15-17 øi 24:13-15.)

3. Ce diferenfle afli gæsit în modul Domnului de a se implica în
ceea ce li s-a întâmplat gærzilor lamanite care au permis fiecærui
grup sæ plece? (comparafli cu Mosia 22:3-11 øi 24:16-19.)

4. Ce diferenfle afli gæsit în modul Domnului de a se implica în
ceea ce li s-a întâmplat oøtirilor care au fost trimise pentru a
captura din nou fiecare grup? (comparafli cu Mosia 22:13-16 øi
24:20-25.)

5. În ce fel se aseamænæ încercærile øi provocærile de azi cu cele
întâmpinate de poporul lui Alma?

6. Ce exemple afli putea sæ dafli despre modurile în care, astæzi,
inimile sunt împietrite?

Diferitele grupuri de nefifli au ajuns, în cele din urmæ, în
siguranflæ înapoi în flara lui Zarahemla. Presupunefli cæ afli
fost un nefit care a ræmas tot timpul în Zarahemla. Ce gân-
duri afli fi putut sæ avefli dupæ ce afli auzit povestea poporu-
lui lui Limhi øi cea a poporului lui Alma? Remarcafli ce au
fæcut regele Mosia II øi Alma pentru bunæstarea poporului
din Zarahemla.

Mosia 25
Alma organizeazæ Biserica lui

Dumnezeu

D
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pe care noi le avem astæzi în Bisericæ în mod regulat. Scriefli,
în caietul dumneavoastræ, un program sau un raport ca cel
ilustrat aici øi completafli-l folosindu-væ de ceea ce afli studiat
în versetele enumerate.

Programul adunærii din Zarahemla

Data: (vezi datele sugerate în Mosia 24:25)

Prezideazæ: (vezi Mosia 25:1)

Primul vorbitor: (vezi Mosia 25:5)
Subiect: (vezi Mosia 25:5-6)
Reacflia oamenilor: (vezi Mosia 25:7-13)

Al doilea vorbitor: (vezi Mosia 25:14)
Subiect: (vezi Mosia 25:15-16)
Reacflia oamenilor: (vezi Mosia 25:17)

Dupæ conferinflæ:
(Citifli Mosia 25:18-23 øi descriefli ce s-a întâmplat în
Zarahemla dupæ aceastæ conferinflæ importantæ.)

2. Cum pot fi adaptate experienflele lor în zilele noastre?

3. Ce înflelegem din Mosia 25:24 cæ a fæcut Domnul pentru
aceøti oameni?

4. De ce credefli cæ este important sæ øtim ce a fæcut Domnul
pentru ei?

În condifliile în care tofli nefiflii s-au întors în siguranflæ în
Zarahemla øi au fost eliberafli de sub sclavia lamanitæ, v-afli
putea aøtepta ca viafla sæ fi fost liniøtitæ øi færæ probleme.
Însæ, deseori, nu acesta este modul în care se desfæøoaræ viafla.
Mulfli dintre adulflii nefifli au experimentat pe propria piele
încercærile severe care au venit ca rezultat al ticæloøiei øi
bucuria care vine din obflinerea iertærii øi eliberærii din partea
Domnului. Totuøi, copiii lor nu au avut aceleaøi experienfle,
iar mulfli dintre aceøtia au respins învæflæturile øi mærturiile
pærinflilor lor. Existæ, astæzi, tineri care se zbat în mod
asemænætor øi care se împotrivesc pærinflilor lor? În timp ce
citifli Mosia 26, remarcafli ce a identificat Domnul ca fiind
motivul unei asemenea împotriviri, precum øi unde duce
aceasta.

Mosia 26
Apostazia generafliei care se ridica

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 26

Mosia 26:5-12 – Legile lui Dumnezeu øi legile omului
Este important sæ înflelegem cæ este o diferenflæ între ceea ce este
un pæcat øi ceea ce este o infracfliune. O infracfliune este o încælcare
a legilor flærii, în timp ce un pæcat este o încælcare a legilor lui
Dumnezeu. Deseori, o acfliune le poate încælca pe amândouæ însæ,
anumite fapte care sunt pæcate ar putea sæ nu încalce legile
omului. Alma a cerut ajutorul regelui pentru færædelegile comise
de poporul sæu. Regele Mosia a realizat faptul cæ, deøi multe
dintre crezurile acelui popor erau false øi cæ anumifli membri ai
Bisericii au fost înøelafli de „vorbele... linguøitoare“ (Mosia 26:6),
aceøtia nu încælcau legea nefitæ. Alma s-a întors cætre Domnul,
pentru ca El sæ-l ajute sæ rezolve færædelegile ce aveau loc în
Bisericæ. Existæ o revelaflie modernæ pe tema acestui subiect în
Doctrinæ øi legæminte 134.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D) pe mæsuræ
ce studiafli Mosia 26.

Gæsifli cauzele

Se pare cæ în fiecare generaflie sunt tineri ai „generafliei care se
ridicæ“ (Mosia 26:1) ce resping lecfliile pe care pærinflii lor le-au
învæflat øi le-au predat. Mosia 26 descrie o asemenea situaflie în
Zarahemla.

1. Studiafli Mosia 26:1-5, iar apoi desenafli în caietul dumneavoastræ
un tabel similar celui ilustrat aici. Înlocuifli semnul de întreba-
re (?) din fiecare rubricæ cu ceea ce a condus sau cu ceea ce a
cauzat problema descrisæ în versetele din scripturæ.

?
(Vezi v. 4.)

Ei nu vroiau sæ fie botezafli øi nici
sæ se uneascæ cu Biserica (v. 4).

Ei nu puteau înflelege cuvântul
lui Dumnezeu iar inimile lor

erau împietrite (v. 3).
Ce lucru s-a

întâmplat care a
dus la aceste
probleme?

?
(Vezi v. 1-2)

A

Neînflelegerilor (v. 5) –
discordanflelor, certurilor

Pedepsifli (v. 6) – avertizafli
asupra practicilor pæcætoase

Tot felul de nedreptæfli (v. 11)
– diverse pæcate

Pæcætoøii (v. 19) – persoane
care încalcæ legea

Condus (v. 37) – guvernat,
administrat

Cu grijæ (v. 37) – cu atenflie,
cu vigilenflæ
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2. Care este soarta acelora care refuzæ sæ se pocæiascæ øi sæ accepte
Evanghelia? (vezi v. 25-28);

3. Ce trebuie sæ facæ Biserica atunci când un membru comite un
pæcat grav iar apoi se pocæieøte? (vezi v. 29-31);

4. Ce trebuie sæ facæ Biserica dacæ membrul nu doreøte sæ se
pocæiascæ? (vezi v. 32);

5. Ce înseamnæ sæ „nu fi numærat“ printre oamenii Domnului?
(vezi v. 36);

6. Ce efect au avut faptele lui Alma asupra Bisericii? (vezi v. 37-39).

Cum v-afli simfli dacæ afli depune un efort mare pentru a
realiza ceva, iar o altæ persoanæ ar veni øi ar încerca sæ
distrugæ ceea ce facefli? S-ar schimba situaflia dacæ persoana
care încearcæ sæ væ distrugæ munca este cineva pe care îl
iubifli? Aceasta este situaflia cu care s-au confruntat atât
profetul Alma cât øi regele Mosia. În Mosia 27, vefli citi cæ
cei care intenflionau sæ le distrugæ munca acestor bærbafli
deosebifli erau chiar proprii lor fii! În timp ce citifli, remarcafli
credinfla unui tatæ nobil, precum øi dorinfla Tatælui nostru
Ceresc de a recompensa o credinflæ mare. Evenimentele din
acest capitol au avut un efect dramatic asupra acelor bæiefli
tineri, precum øi asupra nefiflilor øi lamaniflilor.

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 27

Mosia 27:11-26 – Convertirea remarcabilæ a lui
Alma cel Tânær
Relatarea convertirii lui Alma cel Tânær este un exemplu minunat
a ceea ce face ispæøirea lui Isus Hristos pentru cei care se pocæiesc.
Sæ fi „mântuit de cætre Domnul“ (Mosia 27:24) înseamnæ sæ fi
salvat, ræscumpærat sau luat înapoi dintr-o situaflie cu o datorie

Supusæ (v. 1) – silitæ, obligatæ

Îngâmfare (v. 4) – aroganflæ,
mândrie

(sæ) Respecte (v 4) – sæ
considere, sæ aprecieze

Piedicæ (v. 9) – barieræ,
obstacol

Cræpat (v. 18) – spart în bucæfli

Cerându-le (v. 23) –
invitându-i, încurajându-i

Fierea amæræciunii (v. 29) –
cea mai extremæ formæ a
amæræciunii

Hæu (v. 29) – o groapæ foarte
adâncæ, un fund færæ sfârøit

Chinuit (v. 29) – torturat
din greu

Consolare (v. 33) – alinare,
liniøtire

Muncæ (v. 33) – suferinflæ,
trudæ

Cu zel (v. 35) – cu entuziasm,
cu ardoare

Mosia 27
Convertirea lui Alma cel Tânær

2. Gândifli-væ la oamenii pe care îi cunoaøtefli øi care nu încearcæ sæ
înfleleagæ Evanghelia, sau la aceia care refuzæ sæ se alæture sau
sæ fie activi în Bisericæ. Scriefli un paragraf în care sæ explicafli
asemænærile pe care le vedefli între cauzele problemelor lor øi
cauzele acelor probleme din Zarahemla.

3. Citifli Doctrinæ øi legæminte 136:32-33 øi explicafli ce putem
face pentru a trece peste aceste probleme øi peste cauzele
declanøærii lor.

Aflafli procesul

În Mosia 26, Mormon a
descris o problemæ dificilæ
cu care s-a confruntat
Alma, în calitatea sa de
conducætor al Bisericii.
Declaraflia oficialæ – 2, de
la sfârøitul Doctrinei øi
legæmintelor, descrie o
problemæ dificilæ cu care
preøedintele Spencer W.
Kimball s-a confruntat în
calitatea sa de preøedinte
al Bisericii în zilele noastre.

1. Studiafli Mosia 26:1-12 øi descriefli problema cu care s-a
confruntat Alma.

2. Citifli Declaraflia oficialæ – 2 øi descriefli problema cu care s-a
confruntat preøedintele Kimball.

3. Citifli Mosia 26:13-14 øi enumerafli cuvintele sau expresiile care
descriu cum s-a simflit Alma, precum øi ce a trebuit sæ facæ
înainte de „a veni glasul Domnului la el“.

4. Studiafli Declaraflia oficialæ – 2 øi enumerafli cuvintele øi
expresiile care descriu ce au fæcut preøedintele Kimball øi
Prima Preøedinflie înainte ca revelaflia sæ fie datæ.

5. Ce væ învaflæ aceste enumeræri despre pregætirea dinaintea
primirii revelafliei?

Gæsifli binecuvântærile

Cuvintele binecuvântafli sau binecuvântat sunt menflionate în fiecare
verset din Mosia 26:15-19.

1. Studiafli aceste versete øi scriefli cine a spus Domnul cæ este
„binecuvântat“ sau cæ sunt „binecuvântafli“ în fiecare verset,
precum øi de ce sunt binecuvântafli.

2. Ce legæmânt sau promisiune a fæcut Domnul cu Alma în
Mosia 26:20?

3. Citifli informaflia din Ghidul pentru scripturi, „(a) alege,
alegere, ales, (cei) aleøi“ (pag. 4-5) øi explicafli de ce i s-a fæcut
lui Alma o asemenea promisiune.

Gæsifli ræspunsurile

Alma L-a cæutat pe Domnul øi a primit o revelaflie despre ceea
ce trebuia sæ facæ referitor la membrii Bisericii care comiteau
pæcate grave. În timp ce citifli Mosia 26:21-39, cæutafli ræspunsurile
la urmætoarele întrebæri:

1. Ce face Domnul pentru aceia care cred øi sunt botezafli? (vezi
v. 21-24);

D

C

B
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mare (vezi v. 27-29). Sæ fi „næscut din Spirit“, „næscut din nou“
sau „næscut din Dumnezeu“ înseamnæ sæ fi schimbat din starea
noastræ pæmânteanæ, decæzutæ, „la o stare de dreptate“ devenind
„fiinfle noi“ (v. 25-26). Nu mai suntem sclavii pæcatului, ci dorim
în schimb sæ facem bine neîncetat (vezi Mosia 5:2).

Chiar dacæ povestea convertirii
lui Alma cel Tânær este impre-
sionantæ, preøedintele Ezra Taft
Benson ne-a dat urmætorul
avertisment:

„Noi trebuie sæ fim atenfli ca,
în timp ce cæutæm sæ devenim
din ce în ce mai evlavioøi, sæ
nu ne descurajæm øi sæ nu ne
pierdem speranfla. A deveni
asemænætori lui Hristos este un
proces ce se întinde pe toatæ
durata vieflii øi implicæ, deseori,
o creøtere øi o schimbare care
sunt mici, aproape impercep-

tibile. Scripturile consemneazæ relatæri remarcabile despre bær-
bafli ale cæror viefli au fost schimbate radical, într-o clipitæ, cum
ar fi: Alma cel Tânær, Pavel pe drumul cætre Damasc, Enos care
s-a rugat pânæ noaptea târziu, regele Lamoni. Astfel de exemple
uimitoare de putere de schimbare, chiar a celor pierdufli în pæ-
cat, dau certitudinea cæ ispæøirea îi poate ajuta chiar øi pe cei
înecafli în disperare.

Dar trebuie sæ avem grijæ, atunci când discutæm despre aceste
exemple remarcabile. Chiar dacæ sunt reale øi puternice, ele sunt
mai mult o excepflie decât o regulæ. Pentru fiecare Pavel, pentru
fiecare Enos øi pentru fiecare rege Lamoni existæ sute øi mii de
oameni care gæsesc acest proces al pocæinflei mult mai subtil, mult
mai imperceptibil. Zi dupæ zi, ei ajung sæ fie mai aproape de
Domnul, realizând puflin câte puflin faptul cæ îøi clædesc o viaflæ
evlavioasæ. Ei træiesc, în liniøte, viefli de bunætate, slujire øi
devotament...

Nu trebuie sæ ne pierdem speranfla. Speranfla este o ancoræ pen-
tru sufletele oamenilor. Satana doreøte ca noi sæ renunflæm la
acea ancoræ. În acest fel, el poate aduce sentimentul de descura-
jare øi de renunflare. Însæ noi nu trebuie sæ ne pierdem speranfla.
Domnul se bucuræ de fiecare efort, chiar øi de cel mai nesemni-
ficativ, acela zilnic prin care noi ne stræduim sæ fim mai asemæ-
nætori Lui. Chiar dacæ vedem cæ mai avem foarte mult de mers
pe drumul cætre perfecfliune, nu trebuie sæ renunflæm la speranflæ
(„A Mighty Change of Heart“, Ensign, oct. 1989, pag. 5).

Mosia 27:29 – Cât timp dureazæ „tortura veønicæ“?
În timp ce Alma cel Tânær era inconøtient, el a „rætæcit în multæ
suferinflæ, pocæindu-mæ aproape pânæ la moarte“ (Mosia 27:28).
Suferinfla sa a fost atât de profundæ încât a descris-o ca fiind
„chinuit de o torturæ veønicæ“ (v. 29). Expresia „torturæ veønicæ“
ar putea fi neclaræ, mai ales cæ øtim din acest capitol cæ el era
inconøtient de peste aproape douæ zile.

Trebuie sæ înflelegem cæ cuvântul veønicæ are un înfleles diferit
pentru Domnul decât are pentru lume. Într-o revelaflie modernæ,
Domnul a spus:

„Eu sunt færæ de sfârøit øi pedeapsa care este datæ de mâna Mea
este pedeapsæ færæ de sfârøit, pentru cæ Færæ de sfârøit este numele
Meu. De aceea –

pedeapsa veønicæ este pedeapsa de la Dumnezeu“ (D&L 19:10-11).

Expresiile ca „torturæ veønicæ“ se referæ mai mult la descrierea
genului de torturæ (tortura lui Dumnezeu) decât la perioada
suferinflei (vezi D&L 19:6-12). Amintifli-væ, de asemenea, cæ
aceasta descrie pedeapsa pæcatelor pentru care nu s-a efectuat
procesul pocæinflei.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D) pe mæsuræ
ce studiafli Mosia 27.

Alegefli afirmafliile adeværate

Dupæ ce afli citit Mosia 27:1-7, citifli urmætoarele afirmaflii øi
indicafli dacæ sunt adeværate sau false. Dacæ credefli cæ o afirmaflie
este falsæ, rescriefli-o în varianta sa adeværatæ.

1. Nefiflii din Zarahemla au fost tofli unifli ca membri ai Bisericii.

2. Regele a dat o lege prin care toatæ lumea trebuia sæ respecte
Biserica.

3. Membrii særaci ai Bisericii s-au plâns de faptul cæ erau tratafli
ræu de cætre membrii bogafli.

4. Tofli conducætorii Bisericii au fost voluntari care au slujit færæ
sæ fie remunerafli.

5. Deoarece au fost foarte mulfli membri særaci, Biserica s-a luptat
cu særæcia.

Scriefli cu propriile dumneavoastræ
cuvinte

Vizita îngerului a avut un efect foarte puternic asupra lui Alma
cel Tânær.

1. Studiafli Mosia 28:13-16 øi rescriefli cu propriile cuvinte ceea
ce a spus îngerul. Amintifli-væ faptul cæ îngerul a fost direct øi
a vorbit în aøa fel încât l-a læsat pe Alma færæ replicæ.

2. Ce gæsifli în versete care sæ ne ajute sæ înflelegem de ce a trimis
Domnul îngerul la Alma cel Tânær øi la fiii lui Mosia?

Purtafli un interviu

Gândifli-væ la o persoanæ din episcopia, ramura, flæruøul sau
districtul dumneavoastræ, sau poate la o rudæ, cæruia îi admirafli
credinfla în Dumnezeu øi supunerea faflæ de Evanghelie.

C

B

A
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acelei cronici, care se aflæ în cartea lui Eter (vezi Eter 1:1). Vezi, de
asemenea, „Sursele principale ale Cærflii lui Mormon“ (pag. 12).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Mosia 28.

Scriefli o scrisoare adresatæ regelui
Mosia

În Mosia 28:1-5, Mormon a explicat ce au simflit cei patru fii ai
lui Mosia despre slujirea lor într-o misiune printre lamanifli.

1. Studiafli aceste versete øi notafli toate motivele pe care le putefli
gæsi, care explicæ de ce au vrut sæ slujeascæ într-o misiune.

2. Scriefli o scrisoare adresatæ regelui Mosia ca øi cum afli fi fost
Amon sau Aaron øi explicafli unde vrefli sæ mergefli øi de ce.
Asigurafli-væ cæ includefli motivele pe care le-afli gæsit în
versetele 1-5.

3. Care dintre aceste motive credefli cæ au fost cele mai importante
pentru aceøti bærbafli? De ce?

Mai presus de orice, fiii lui Mosia au dorit sæ slujeascæ într-o misiune.

Gæsifli dovezile

Atunci când fiii lui Mosia au cerut sæ meargæ într-o misiune
la lamanifli, regele Mosia a fost obligat sæ ia câteva decizii
importante. Studiafli Mosia 28:5-20 pentru a gæsi ræspunsurile
la urmætoarele întrebæri:

1. Ce l-a convins pe Mosia sæ-i lase pe fiii sæi sæ plece într-o
misiune la duømanii lor, lamaniflii? (vezi v. 5-9).

B

A

1. Intervievafli acea persoanæ øi adresafli-i urmætoarele întrebæri:

• Cum afli dobândit o mærturie despre Evanghelia lui Isus
Hristos?

• V-afli dobândit toatæ mærturia deodatæ sau pe parcursul unei
perioade mai lungi de timp?

• De cât timp afli avut nevoie pentru a ajunge la acest nivel
de supunere øi credinflæ?

2. Descriefli cum experienfla acestei persoane s-a asemænat sau a
diferit de experienfla lui Alma cel Tânær din Mosia 27:23-32.

3. Citifli, de asemenea, øi afirmaflia preøedintelui Ezra Taft Benson
din secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de la Mosia 27:11-26
øi explicafli ce afli învæflat despre procesul de a deveni mai
asemænætori lui Hristos.

Descriefli prin ce se diferenfliau lucrurile

1. Revedefli Mosia 27:8-10, 32-37 øi descriefli cum s-au schimbat
Alma cel Tânær øi cei patru fii ai lui Mosia, ca rezultat al
experienflei convertirii lor.

2. Cum sunt aceøti bærbafli un exemplu a ceea ce ne învaflæ
Mosia 27:25-26? Ce ne învaflæ aceasta despre o persoanæ care
este convertitæ cu adeværat?

Dacæ afli suferi de o boalæ foarte gravæ, din cauza cæreia au
murit mii de oameni în jurul dumneavoastræ øi dacæ apoi vi
s-a oferit refleta pentru un medicament foarte puternic ce v-a
vindecat complet, ce afli face cu acea refletæ? Afli pæstra-o
pentru dumneavoastræ? Afli comercializa-o? Afli arunca-o?
Într-un fel, aceastæ situaflie este asemænætoare cu cea a celor
patru fii ai lui Mosia. În timp ce citifli Mosia 28, descoperifli
care era „boala“ øi ce au fæcut ei cu leacul care le-a fost dat.

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 28

Mosia 28:11-19 – Unde gæsim informafliile pe care
Mosia le-a tradus de pe aceste plæci de aur?
Plæcile de aur care au fost gæsite de oamenii lui Limhi ne relateazæ
povestea iarediflilor. Moroni a fæcut mai târziu o prescurtare a

Cei mai ræi (v. 4) – cei mai
ticæloøi

Chin (v. 4) – regret, supærare

(a) Încurcat (v. 17) – a derutat

Tælmæcitoarele (v. 20) –
Urimul øi Tumimul (vezi, de
asemenea, v. 13-14)

Mosia 28
Regele Mosia, væzætorul

D
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2. Care sunt cele trei promisiuni pe care Domnul i le-a fæcut lui
Mosia în ceea ce-i priveøte pe fiii sæi? (vezi v. 7).

3. La ce au renunflat fiii lui Mosia pentru a merge în misiune?
(vezi v. 10).

4. Care sunt cele trei feluri de plæci menflionate în versetul 11?

5. Ce fel de plæci a tradus Mosia øi cum a fost el capabil sæ le
traducæ? (vezi v. 11-13).

6. Unde putefli sæ gæsifli informafliile traduse de Mosia de pe
plæcile de aur?

7. Cui i-a dat Mosia cronicile? Ce ne învaflæ aceasta despre
dorinfla Domnului de a ierta?

Nici unul dintre fiii regelui Mosia nu a dorit sæ slujeascæ în
calitatea de viitor rege. Ei au ales, în schimb, sæ slujeascæ
într-o misiune printre lamanifli (vezi Mosia 28:5-10). În
Mosia 29, vefli citi despre provocærile pe care decizia lor le-a
adus asupra nefiflilor øi despre ceea ce a decis sæ facæ regele
Mosia. În timp ce citifli acest capitol, remarcafli ce a spus
Mosia cæ era bun sau ræu la un guvern condus de cætre un
rege. Ce alt tip de guvern a sugerat el øi care erau avantajele
øi pericolele pe care le-a væzut la acesta?

Mosia 29
Sfârøitul regilor øi începutul

judecætorilor

Sæ înflelegem scripturile

Mosia 29

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Mosia 29.

Exprimafli-væ pærerea

Mai jos sunt declaraflii în favoarea nevoii de a avea un rege.
Folosifli ideile din Mosia 29:18-25 pentru a îndrepta orice
declaraflie care credefli cæ este falsæ.

1. Un rege este doar un om; problemele sale nu influenfleazæ
poporul.

2. Un rege slujeøte voinfla poporului.

3. Regii sunt legafli de legea flærii.

4. Cele mai bune guverne sunt acelea care au regi.

Identificafli principiile importante

Mosia 29:25-31 ne sugereazæ câteva principii importante. Mai
jos sunt date cuvinte cheie øi referinfle din Mosia 29. Dupæ ce
citifli aceste scripturi, scriefli un principiu general care este sugerat.

1. Obiønuit (v. 26)

2. Distrugere (v. 27)

3. Nu... judecæ dupæ legi, judecæfli nedrepte (v. 28-29)

4. Sæ ræspundæ cu propriile lor capete (v. 30)

5. Se întorc înapoi peste capetele regilor lor (v. 31)

B

A

(sæ se) Strice, schimbæ (v. 7,
23) – sæ se schimbe ceva bun
în ræu, sæ corupæ

Potrivit (v. 13, 16, 24) –
adecvat, de dorit

Priceperea (v. 14) – capacitatea

Mijlocirea Creatorului lor
cel Atotînflelept (v. 19) –
ajutorul dat lor de cætre
Dumnezeu

Detronafli (v. 21) – înlocuifli, a
scæpa de cineva

Face (v. 23) – aprobæ, stabileøte

Împotriva (v. 26) – contra, în
opoziflie cu ceva

Muncile (v. 33) – suferinflele,
durerea

(au) Renunflat (v. 38) – au
cedat

Câøtig (v. 40) – bogæflii
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• legætura esenflialæ dintre creaflie, cædere øi ispæøire;

• cum ne ajutæ credinfla în Isus Hristos øi pocæinfla sæ fim demni
de milæ prin ispæøire øi cum îndeplineøte cerinflele dreptæflii.

Cartea lui Alma confline, de asemenea, relatærile câtorva ræzboaie,
în special în capitolele 43-62. Vefli remarca cæ, indiferent dacæ
aceste capitole descriu ræzboaie cumplite, ele continuæ sæ ne
învefle adeværuri semnificative øi nepieritoare ce sunt esenfliale
în zilele noastre.

Alma era judecætorul-øef din Zarahemla, precum øi condu-
cætorul Bisericii. Una dintre primele sale provocæri a fost
aceea de a-l judeca pe un bærbat numit Nehor, care a stabilit
o bisericæ rivalæ, a propovæduit doctrinæ neadeværatæ øi a
ucis un nefit credincios. Mulfli dintre oamenii de astæzi cred
øi propovæduiesc aceleaøi doctrine false pe care le-a predat
Nehor. În timp ce citifli Alma 1, gândifli-væ la ceea ce era ne-
lalocul ei referitor la doctrina lui Nehor øi de ce a spus Alma
cæ era periculos.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 1

Alma 1:12 – Ce este vicleøugul preoflesc? Ce
propovæduia Nehor de era aøa de plæcut oamenilor?
Aøa cum sunt definite de Nefi, „vicleøugurile preofleøti sunt acelea
în care oamenii predicæ øi se prezintæ pe ei înøiøi ca fiind lumina
lumii, pentru ca sæ capete câøtiguri øi preamærire de la lume; dar
ei nu cautæ bunæstarea Sionului“ (2 Nefi 26:29). Conform acestei
definiflii, ceea ce propovæduia Nehor era vicleøug preoflesc.

Obligafli (v. 1) – li s-a cerut

Era împotriva (v. 3) – lua o
poziflie fermæ contraræ

Plæcufli oamenilor (v. 3) –
admirafli de oameni, susflinufli

Veøminte [foarte] scumpe (v.
6, 27) – haine scumpe

Mustrându-l (v. 7) –
îndreptându-l, avertizându-l

Împoværat (v. 9) – gârbovit

Stræduit (v. 12) – încercat

Ræzbunare (v. 13) – pedeapsæ

Ruøinoasæ (v. 15) –
scandaloasæ, josnicæ

Împærtæøeau (v. 20) – dædeau,
propovæduiau

(sæ) Înfrunte (v. 22) – sæ se
certe, sæ lupte

Øterse (v. 24) – înlæturate,
îndepærtate

Plæcufli (v. 27) – atractivi

Se dedau (v. 32) – cedau
dorinflelor lor

Vorbe færæ sens (v. 32) –
discuflii færæ rost, vorbæ-n vânt

(au) Îndræznit (v. 33) – au
cutezat

Alma 1
Alma øi Nehor

Cine a scris cartea lui Alma?
Aøa cum vefli remarca de pe prima paginæ a cærflii lui Alma, titlul
complet øi introducerea explicæ faptul cæ Alma, fiul lui Alma,
deseori numit øi Alma cel Tânær, este profetul dupæ care a fost
numitæ aceastæ carte. Cartea este prescurtarea lui Mormon dupæ
cartea lui Alma de pe plæcile mari ale lui Nefi (vezi „Sursele
principale ale Cærflii lui Mormon“, pag. 12).

Chiar dacæ îi poartæ numele lui Alma, aceastæ carte confline øi
scrierile altor autori:

• capitolele 1-44 sunt din cronica lui Alma;

• capitolele 45-62 sunt din scrierile lui Helaman, unul dintre fiii
lui Alma;

• capitolul 63 confline, în cea mai mare parte, cele consemnate
de cætre Øiblon, un alt fiu al lui Alma.

Ce voi gæsi în cartea lui Alma?
Cartea lui Alma este cea mai lungæ din Cartea lui Mormon, însæ
acoperæ o perioadæ de timp mai micæ de 40 de ani (între 91 øi 52
Î.H.). În aceastæ carte vefli gæsi unele dintre cele mai frumoase
poveøti misionare ale Cærflii lui Mormon. De exemplu, vefli învæfla
despre ceea ce li s-a întâmplat celor patru fii ai lui Mosia, care,
mai degrabæ, au ales cu toflii sæ meargæ în misiuni printre lamanifli,
decât ca unul dintre ei sæ fie numit rege al nefiflilor. Vefli citi despre
decizia lor în Mosia 28.

Cartea lui Alma confline, de asemenea, câteva dintre cele mai
semnificative învæflæturi doctrinare din Cartea lui Mormon. Vefli
citi despre principii cum ar fi:

• chemæri ale preofliei dinainte de aceastæ viaflæ muritoare;

• puterea ispæøirii lui Isus Hristos de a aduce înviere tuturor øi
salvare acelora care se pocæiesc;

• puterea cuvântului este mai mare decât lovitura sabiei;
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• El critica Biserica øi propovæduia faptul cæ preoflii øi învæflætorii
trebuiau sæ devinæ plæcufli oamenilor (vezi Alma 1:3). Aceasta
ne aratæ cæ el vroia ca oamenii sæ-l slæveascæ øi sæ-l urmeze pe
el, în locul lui Dumnezeu.

• El propovæduia cæ tofli preoflii øi învæflætorii (ca el însuøi) ar
trebui sæ fie plætifli pentru cæ propovæduiesc, în loc sæ mun-
ceascæ pentru a se întrefline singuri (vezi v. 3). Aceasta ne
aratæ cæ dorinfla sa era aceea de a obfline câøtig øi de a prospera
de pe munca altora.

• Pentru a fi plætit pentru propovæduire, Nehor, asemenea tutu-
ror învæflætorilor faløi, a propovæduit ceea ce oamenii voiau sæ
audæ. El a propovæduit cæ „întreaga omenire va fi salvatæ în
ultima zi“ (v. 4). Acea doctrinæ ar fi foarte agreabilæ pentru
cei nesupuøi. Cât de uøor øi de încurajator ar fi sæ auzim cæ
tofli vor fi salvafli, în loc sæ fim învæflafli cæ astfel de principii
cum sunt credinfla, pocæinfla øi supunerea sunt necesare pentru
salvare. Aceasta ne aratæ cæ Nehor a fost interesat mai mult
de propria-i bunæstare decât de a-i ajuta pe oameni sæ devinæ
mai drepfli øi decât de bunæstarea Sionului.

Nehor a fost omorât pentru uciderea lui Ghedeon, însæ acest
lucru nu a încheiat popularitatea învæflæturilor sale. Pe mæsuræ
ce continuafli sæ studiafli Cartea lui Mormon vefli întâlni periodic
oameni (cum ar fi amliciflii, amaleciflii, amuloniflii øi amoniflii)
care au urmat învæflæturile lui Nehor.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli una dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 1.

Îndreptafli doctrina

Nehor a fost vinovat de vicleøug preoflesc øi crimæ.

1. Pentru a væ ajuta sæ înflelegefli doctrina lui Nehor øi pericolele
vicleøugului preoflesc, desenafli în caietul dumneavoastræ un
tabel asemænætor celui ilustrat aici.

2. În prima coloanæ, enumerafli cele trei elemente ale doctrinei
lui Nehor din Alma 1:3-4.

3. În cea de-a doua coloanæ, explicafli cum este valabilæ fiecare
doctrinæ falsæ pe care el a propovæduit-o ca fiind un vicleøug
preoflesc, aøa cum este descris în 2 Nefi 26:29 (dacæ este nevoie
de ajutor, vezi secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de la
Alma 1:12).

4. În cea de-a treia coloanæ, îndreptafli fiecare idee falsæ cu o
explicaflie despre ce ar propovædui un deflinætor adeværat al
preofliei.

Este o greøealæ sæ apæræm adeværul?

În Alma 1:19-20, citifli despre persecufliile pe care le-au întâmpinat
membrii Bisericii.

B

3.

2.

1.

PreoflieVicleøug preoflescNehor

A

1. Cum au ræspuns la persecuflii anumifli membri ai Bisericii?
(vezi v. 21-22).

2. Ce efect a avut ræspunsul lor la persecuflii asupra celorlalfli
membri ai Bisericii, precum øi asupra lor? (vezi v. 22-24).

3. Cum a fost ræspunsul acestor membri, de a se opune,
asemænætor ræspunsului lui Nehor gæsit în Alma 1:7-9?

4. Explicafli ce ne învaflæ acest capitol despre cum sæ ræspundem
persecufliilor øi de ce este aceasta cea mai bunæ modalitate.

O zi din viafla unui adolescent nefit

Revedefli Alma 1:25-33, care descrie viafla în cadrul Bisericii din
timpul lui Alma, iar apoi îndeplinifli una dintre cerinflele
urmætoare.

1. Presupunefli cæ suntefli un adolescent din timpul lui Alma.
Descriefli cum ar fi pentru dumneavoastræ o zi obiønuitæ în acea
societate binecuvântatæ. Fifli creativ øi descriefli-væ familia,
cum væ pregætifli sæ mergefli la øcoalæ, cu ce væ îmbræcafli, cum
væ trateazæ ceilalfli øi cum îi tratafli dumneavoastræ pe ceilalfli,
precum øi în ce relaflii væ aflafli cu cei care sunt necredincioøi.

2. Comparafli-væ comunitatea cu cea descrisæ în Alma 1:25-33.
Prin ce se aseamænæ? Prin ce se diferenfliazæ? Ce afli putea
face pentru ca dumneavoastræ øi comunitatea în care træifli sæ
fie mai asemænætoare celei descrise de Alma?

Moartea lui Nehor (vezi Alma 1) nu a încheiat øi necazurile
aduse de învæflæturile sale inspirate de Satana. În Alma 2-3
vefli citi despre Amlici, un ucenic al lui Nehor, care a vrut
mai mult propriul câøtig, în loc sæ înfiinfleze o bisericæ rivalæ.
În timp ce citifli aceste capitole, remarcafli ceea ce a vrut
Amlici cu adeværat øi cum au înfruntat Alma øi ceilalfli
membri ai Bisericii acea ameninflare. Remarcafli, de asemenea,
cum se poate adapta la zilele noastre discuflia lui Alma despre
modul în care ticæloøii se însemneazæ singuri.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 2

(sæ) Facæ eforturi (v. 2) – sæ
încerce

Glasul (v. 3-4) – votul

(i-ar fi) Privat pe ei de (v. 4) –
le-ar fi luat ceva

Certuri (v. 5) – neînflelegeri,
dezbateri

Surprinzætoare (v. 5) –
uimitoare, uluitoare

Cunoscut (v. 11) – øtiut,
recunoscut

Hæmesite (v. 37) – înfometate

Alma 2-3
Ræzvrætirea amliciflilor

C
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Dafli un exemplu din ziua de azi

În Alma 3, Mormon ne reaminteøte de blestemul care a cæzut
asupra lamaniflilor în timpul lui Nefi (vezi 2 Nefi 5:20-25; secfliunea
„Sæ înflelegem scripturile“ de la 2 Nefi 5:20-25, pag. 39).

1. Revedefli Alma 3:4-10 øi explicafli care a fost motivul acelui
blestem.

2. Ce promisiune le-a fæcut Domnul acelora care li se alæturau
lamaniflilor øi luptau împotriva nefiflilor? (vezi versetele 9-17).

3. Ce au fæcut amliciflii pentru a împlini ei înøiøi acea promisiune?

4. Cum aleg sæ „ se însemneze“ oamenii ca sæ fie necredincioøi,
în ziua de azi?

Domnul le-a promis nefiflilor de multe ori cæ, dacæ vor fline
poruncile, ei vor prospera în flaræ (de exemplu, vezi Mosia
1:7). În Alma 2-3, citifli despre cum au fost salvafli nefiflii
credincioøi de ameninflarea amlicito-lamanitæ, cerându-I
Domnului sæ-i întæreascæ. Domnul i-a binecuvântat øi au
fost eliberafli.

În Alma 4, nu existæ un duøman din exterior, nu sunt
ræzboaie sau certuri, însæ, într-un mod cât se poate de palpabil,
situaflia a fost mult mai gravæ decât atunci când invadau
lamaniflii. Care a fost sursa acelui pericol? Preøedintele
George Q. Cannon, care a fost consilier în Prima Preøedinflie,
ne-a învæflat: „Trebuie sæ fim încercafli în toate lucrurile,
iar mai devreme sau mai târziu trebuie sæ fim testafli prin
prosperitate øi beløug. Mulfli oameni care au ræmas sfinfli din
zilele din urmæ credincioøi atunci când erau særaci s-ar putea
sæ nu fie capabili sæ ræmânæ la fel atunci când sunt bogafli.
Bogæfliile [au] un efect foarte distructiv asupra inimii omului
øi necesitæ ca oamenii foarte puri sæ fie tot atât de cinstifli,
virtuoøi, umili øi decenfli atunci când sunt înconjurafli de lux
øi bogæflie ca atunci când se aflæ în særæcie øi în situaflii
nevoiaøe“ (Gospel Truth, editat de Jerreld L. Newquist,
2 vol. [1957, 1974], 2:319).

Pe mæsuræ ce studiafli Alma 4, remarcafli cum se adapteazæ
declaraflia preøedintelui Cannon atât în cazul acelor nefifli
cât øi în cazul nostru!

Sæ înflelegem scripturile

Alma 4

Suferinflæ (v. 2) – tulburare,
chin

Îndurerafli (v. 7) – întristafli,
plini de regret

Alma 4
Alma cedeazæ scaunul de judecatæ

CAlma 3

Alma 3:6-12 – Care sunt lamaniflii øi care sunt nefiflii?
În acest moment al relatærii din Cartea lui Mormon, identitatea
unui nefit sau a unui lamanit nu mai era o problemæ a legæturii
de sânge, ci era mai degrabæ o problemæ a credinflei. Aceia care
erau „duøi în rætæcire de cætre lamanifli“ (Alma 3:10) erau numifli
lamanifli indiferent de adeværata lor linie de descendenfli. Aceia
care credeau în cronicile nefiflilor øi care „credeau în poruncile
lui Dumnezeu“ (v. 11) erau cunoscufli ca nefifli, indiferent de
descendenfla lor.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea B øi activitatea A sau C pe mæsuræ ce
studiafli Alma 2-3.

Descriefli problema

Amlici a fost un om talentat
øi viclean. Alma øtia cæ el
era o ameninflare realæ
pentru societatea nefitæ.

1. Studiafli Alma 2:1-4 øi
descriefli ce a plænuit
Amlici sæ facæ.

2. Cum ne aratæ versetele
5-10 cæ îngrijorærile lui
Alma în privinfla lui
Amlici erau corecte?

Amlici

Gæsifli o întrebuinflare

Alma 2:12-38 descrie pregætirile øi luptele care au avut loc în
ræzboiul dintre nefifli øi amlicifli unifli cu lamaniflii. Pe mæsuræ ce
analizafli aceste evenimente, gândifli-væ cum se aseamænæ aceste
bætælii cu acelea pe care trebuie sæ le purtafli împotriva ticæloøiei.
Ræspundefli la urmætoarele întrebæri:

1. Cum se aseamænæ planul fæcut de Amlici împotriva nefiflilor
cu cel al Satanei fæcut împotriva dumneavoastræ?

2. Descriefli cel puflin
douæ lucruri pe
care Alma le-a
fæcut pentru a-l
înfrânge pe Amlici,
care se aseamænæ
cu ceea ce putefli
face pentru a væ
apæra împotriva
atacurilor Satanei.

B

A

Cælcate în picioare(v. 2) – a
tropæi, a pæøi greu

Ræseseræ (v. 4) – tunseseræ

Puse ca un brâu (v. 5) –
încinse sau legate

Îøi amesteca seminflia, îøi
amestecæ seminflia (v. 9, 15) –
se cæsætoreøte øi are copii

Era chemat sub cæpetenia
lor (v. 10) – recunoscut prin
acel nume

Condamnare (v. 19) –
pedeapsæ, sentinflæ

Au ales, a ales (v. 26-27) – a
dorit, a ascultat

99



Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Alma 4.

Comparafli douæ perioade de timp

Existæ atât asemænæri interesante cât øi diferenfle importante
între descrierile fæcute despre Bisericæ în Alma 1 øi Alma 4. În
cel de-al doilea an al domniei judecætorilor, Biserica øi membrii
sæi au prosperat (vezi Alma 1:31), în timp ce øase ani mai târziu,
Biserica „a început sæ decadæ din progresul ei“ (Alma 4:9-10).

1. Desenafli în caietul dumneavoastræ un tabel asemænætor celui
ilustrat aici. Studiafli versetele enumerate în fiecare coloanæ øi
descriefli care este legætura dintre fiecare subiect øi Bisericæ,
pe parcursul fiecærei perioade de timp. De exemplu, cât de
prosperi au fost membrii øi ce efect a avut aceastæ prosperitate
asupra lor? (vezi Alma 1:29-31; 4:6-8.)

2. Comparafli cele douæ liste øi sintetizafli motivele date în Alma
4 pentru care Biserica a început sæ decadæ.

3. Gândifli-væ la propria dumneavoastræ viaflæ prin prisma acestor
domenii. Care sunt câteva dintre modalitæflile prin care afli
putea sæ væ îmbunætæflifli nivelul de dreptate øi, astfel, sæ
ajutafli Biserica sæ progreseze?

Afli auzit vreodatæ pe cineva spunând ceva de genul: „Nu
trebuie sæ fii perfect pentru a ajunge în Rai; Dumnezeu te
va læsa sæ intri atâta timp cât ai evitat sæ comifli pæcate grave“.
Probabil cæ øtifli oameni care nu spun acest lucru, însæ træ-
iesc în aøa fel încât îl cred a fi adeværat. Ce i-afli spune unei
asemenea persoane? Cât de buni trebuie sæ fim pentru a
ne reîntoarce sæ træim cu Dumnezeu? Cum ne va afecta

Alma 5
O mare schimbare în inimæ

Prosperitate

Pace

Mândrie

Egalitate øi
caritate

Persecuflie

Alma 4:6-12Alma 1:25-31

A

Ræutate (v. 9) – mârøævie, uræ

(se) Umileau (v. 13) –
deveneau modeøti

Ajutându-i (v. 13) –
îngrijindu-i, sprijinindu-i,
hrænindu-i

îndurarea lui Dumnezeu øi cum putem sæ obflinem aceastæ
îndurare? Alma 5 este un loc bun pentru a gæsi ræspunsuri
la asemenea întrebæri.

Alma renunflæ la funcflia sa de judecætor-øef pentru a-øi dedica
timpul pentru clædirea Bisericii (vezi Alma 4:11-20). El a
început cu oraøul lui Zarahemla. Alma 5 se poate asemæna
cu o cuvântare datæ în cadrul unei conferinfle generale de
cætre profetul Alma. Mesajul pe care el l-a prezentat este
unul dintre cele mai importante din Cartea lui Mormon. În
timp ce citifli ceea ce a spus, gândifli-væ cum poate fi pus în
practicæ în viafla dumneavoastræ.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 5

Alma 5:9 – Suntefli voi salvafli?
Elder Dallin H. Oaks, membru al
Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli, a spus: „În timp ce sfinflii
din zilele din urmæ folosesc cuvintele
salvat øi salvare, existæ cel puflin øase
înflelesuri diferite. Conform cu unele
dintre acestea, salvarea noastræ este
asiguratæ – suntem salvafli deja.
Conform cu altele, despre salvare
trebuie sæ se vorbeascæ la viitor... ori
ca despre un eveniment viitor con-
diflionat... Însæ în toate aceste înfle-

lesuri, sau în toate tipurile de salvare, salvarea este în øi prin
Isus Hristos“ (din Conference Report, apr. 1998, pag. 76; sau
Ensign, mai 1998, pag. 55). Mai jos sunt sintetizate cele øase
înflelesuri diferite despre care a vorbit elder Oaks:

1. Noi suntem salvafli de la efectele permanente ale morflii.
Datoritæ învierii lui Isus Hristos, toatæ omenirea va fi înviatæ.

2. Suntem salvafli de la pæcat prin ispæøirea lui Hristos, precum
øi urmând planul Evangheliei. Pocæinfla este o parte importantæ
a salværii de consecinflele pæcatelor noastre.

3. Suntem salvafli când suntem „næscufli din nou“. Aceasta se în-
tâmplæ atunci când facem un legæmânt cu Hristos prin accep-
tarea botezului, prin primirea Duhului Sfânt øi prin luarea
numelui lui Hristos asupra noastræ. Trebuie, de asemenea, sæ
flinem øi sæ reînnoim cu credinflæ acest legæmânt.

4. Suntem salvafli din întunericul ignoranflei pe mæsuræ ce învæflæm
despre planul Evangheliei. Evanghelia lui Isus Hristos aduce
luminæ în vieflile noastre.

(afli) Pæstrat... în amintire (v.
6) – v-afli amintit

Afli primit voi imaginea Lui
în înfæfliøarea voastræ (v. 14) –
afli devenit asemænætori lui
Hristos în atitudine øi
comportament

Judecæflii (v. 18) – curtea de
judecatæ

Afli nesocotit (v. 18) – v-afli
opus înadins, afli contrazis

Veømintele... sunt spælate,
albe (v. 21) – referire simbolicæ
la a fi curæflit de pæcate

(îøi) Bate joc de (v. 30) – a
râde pe seama cuiva, a aræta
lipsæ de respect faflæ de cineva

(v-)Afli spus (v. 37) – afli
reclamat, afli simulat

Greøifli (v. 43) – facefli confuzie

Ordinul (v. 49) – autoritatea
preofliei
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dumneavoastræ crede cæ Dumnezeu ne cunoaøte slæbiciunile øi
ne va salva oricum, noi trebuie doar sæ cæutæm sæ evitæm pæcatele
cu adeværat grave Væ iubifli prietenul(a) øi vrefli ca el(ea) sæ
înfleleagæ øi sæ gæseascæ fericirea. Scriefli-i o scrisoare acestui(ei)
prieten(e) în care sæ-i explicafli ce nu este corect în ceea ce priveøte
ideile sale despre ispæøire. Folosifli adeværurile predate de Alma
în Alma 5:10-42 ca ajutor pentru a væ învæfla prietenul(a).
Asigurafli-væ cæ explicafli în scrisoarea dumneavoastræ urmætoa-
rele puncte:

• Ce înseamnæ cuvântul salvat?

• Ce înseamnæ sæ træieøti „mæreafla schimbare“ øi sæ fii „næscut
din Dumnezeu“? Cum poate ajuta acest principiu o persoanæ
sæ se schimbe?

• Ce putem face pentru a træi acea mare schimbare?

• De ce este necesar sæ avem inimile schimbate øi sæ fim næscufli
din Dumnezeu?

• Ce se va întâmpla cu noi dacæ nu ne schimbæm?

Explicafli ziua judecæflii

Alma a descris ziua judecæflii ca fiind atunci când noi tofli vom
veni în fafla lui Dumnezeu pentru a fi judecafli.

1. Având informafliile din Alma 5:16-25, comparafli sentimentele
celui care nu se pocæieøte cu ale celui care se pocæieøte.

2. Doctrinæ øi legæminte 76:5-10 ne oferæ mai multe informaflii
despre cum vor fi binecuvântafli cel pocæit øi cel drept. Studiafli
aceste versete øi comparafli ceea ce Domnul le oferæ acelora
care Îl urmeazæ în comparaflie cu ceea ce le oferæ diavolul
urmaøilor sæi. Ce afli prefera sæ avefli? De ce? Cum v-afli simfli
dacæ Domnul v-ar fi adresat dumneavoastræ aceste cuvinte
din Alma 5:16?

Comparafli cu perioada din ziua de azi

Alma a øtiut cæ membrii Bisericii din timpul sæu au întâmpinat
provocæri dificile. Studiafli Alma 5:26-35, 52-62 øi enumerafli
douæ provocæri pe care Alma le-a menflionat øi care sunt, de ase-
menea, provocæri øi în zilele noastre. Explicafli, øtiind ceea ce afli
învæflat din Alma, ce putem sæ facem pentru a le depæøi.

Scriefli un rezumat al cuvintelor cheie

Alma øi-a depus
mærturia în Alma
5:37-52. Enumerafli
cinci cuvinte impor-
tante sau expresii
din mærturia sa pe
care dumneavoastræ
le considerafli im-
portante. Explicafli
motivul pentru care
afli ales fiecare cu-
vânt sau expresie.

D

C

B

5. Suntem salvafli de la cea de a doua moarte, care este moartea
spiritualæ de pe urmæ, datoritæ ispæøirii lui Hristos. Tofli, cu
excepflia acelor câfliva care au devenit fiii pierzaniei, vor intra
într-o împæræfliei a slavei.

6. Speranfla noastræ este cæ vom fi salvafli, în cele din urmæ, în
împæræflia celestialæ. În plus, pe lângæ celelalte cerinfle, aceastæ
salvare, sau exaltare, cere, de asemenea, ca noi sæ facem
legæminte sacre în templele lui Dumnezeu øi sæ le ræmânem
credincioøi (vezi Conference Report, pag. 76-78; sau Ensign,
pag. 55-57).

Alma 5:7-14 – Ce este aceastæ mare schimbare
în inimæ?
Dacæ studiem câteva dintre scripturile care descriu aceastæ
schimbare, învæflæm cæ anumite caracteristici arætate de cætre
aceia care au træit aceastæ mare schimbare includ urmætoarele:

• „nu mai avem înclinare sæ facem ræu, ci sæ facem bine
neîncetat“ (Mosia 5:2);

• vor sæ se „schimbe din starea lor carnalæ øi decæzutæ la o stare
de dreptate“ (Mosia 27:25);

• s-au „trezit dintr-un somn adânc“ øi inimile le sunt
„iluminate de lumina cuvântului nepieritor“ (Alma 5:7);

• „ei s-au umilit øi øi-au pus nædejdea în Dumnezeul cel Viu øi
Adeværat“ (Alma 5:13).

Elder Merrill J. Bateman, din Cei Øaptezeci, ne-a învæflat cum
obfline o persoanæ aceastæ mare schimbare: „Schimbærile în inimæ
øi în suflet apar ca rezultat al plantærii øi îngrijirii unei seminfle
[vezi Alma 32:28]. Studiul scripturilor, rugæciunea, supunerea øi
slujirea sunt elemente cheie în clædirea credinflei în Hristos“ (din
Conference Report, oct. 1992, pag. 38; sau Ensign, nov. 1992,
pag. 28).

Atât regele Beniamin cât øi Alma au demonstrat puterea
propovæduirii cuvântului lui Dumnezeu în a aduce marea
schimbare (vezi Mosia 4:1-3; 5:1-2; Alma 5:7, 11-13).

Vorbind despre puterea scripturilor, în special a Cærflii lui
Mormon, de a schimba vieflile, preøedintele Ezra Taft Benson a
declarat: „Nu este numai faptul cæ aceastæ Carte a lui Mormon
ne învaflæ adeværul, deøi face cu siguranflæ aceasta. „Nu numai
cæ aceastæ Carte a lui Mormon depune mærturie despre Hristos,
deøi o face cu siguranflæ. Dar este ceva mai mult. Existæ o putere
în carte care va începe sæ se reverse în vieflile dumneavoastræ din
clipa în care începefli sæ studiafli cartea cu seriozitate. Vefli gæsi o
putere mai mare de a rezista ispitei. Vefli gæsi puterea de a evita
sæ fifli înøelafli. Vefli gæsi puterea de a ræmâne pe cærarea strâmtæ
øi îngustæ. Scripturile sunt numite ‚cuvintele vieflii‘ (D&L 84:85)
øi nicæieri nu este mai adeværat acest lucru decât este în Cartea
lui Mormon. Când începefli sæ fifli înfometafli øi însetafli dupæ aceste
cuvinte, vefli gæsi viaflæ tot mai din abundenflæ“ (din Conference
Report, oct. 1986, pag. 6; sau Ensign, nov. 1986, pag. 7).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi încæ o activitate (B-D) pe mæsuræ ce
studiafli Alma 5.

Scriefli o scrisoare

Imaginafli-væ cæ avefli un(o) prieten(æ) care nu ia foarte în serios
religia øi Evanghelia. Din atitudinea sa reiese faptul cæ nu tre-
buie sæ fim tofli aøa de buni pentru a fi salvafli. Prietenul(a)

A
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Alma

Sæ înflelegem scripturile

Alma 6

Alma 7

Alma 7:11-13 – Cum mæ poate ajuta ispæøirea lui
Isus Hristos?
Mulfli creøtini înfleleg cæ prin suferinfla Sa din grædina Ghetsimani
øi de pe cruce Salvatorul a plætit pentru pæcatele noastre. În
Alma 7:11-13, profetul Alma a explicat cæ ispæøirea face aceasta
øi chiar mult mai mult. Alma a mærturisit cæ Salvatorul a venit
pe pæmânt sæ ia asupra Sa toate genurile de suferinfle care fac
parte din aceastæ experienflæ pæmânteanæ.

• El a luat asupra Sa „durerile øi bolile poporului Sæu“ (v. 11).
Aceasta include toate tipurile de boli sau necazuri de care
avem parte, chiar øi atunci când nu am fæcut nimic ræu.

Sæ implorafli harul Sæu (v. 3)
– sæ væ rugafli pentru ajutor
divin

Dilemæ, (væ) Îndoifli (v. 3, 18) –
situaflie de crizæ, de disperare

Vas (v. 10) – persoanæ cu
calitæfli øi cu chemare deosebite

Infirmitæflile (v. 12) –
slæbiciunile, imperfecfliunile

(sæ-i) Ajute (v. 12) – sæ fie
util, sæ sprijine

(væ) Copleøesc (v. 15) – væ
necæjesc

Mersul Sæu este un cerc
veønic (v. 20) – cæile lui
Dumnezeu sunt eterne øi
neschimbætoare

Gata de a ræspunde la ruga
altora (v. 23) – gata de a
accepta îndemn sau sfat

Temperafli (v. 23) – moderafli,
folosind auto-controlul

Liber (v. 5) – oferit de
bunævoie, neîngrædit

Reguli (v. 7) – regulamente

Dupæ ce a întærit Biserica în Zarahemla, Alma s-a dus în
oraøul lui Ghedeon. El i-a gæsi pe
membrii Bisericii de-acolo mult mai
credincioøi decât fuseseræ cei din
Zarahemla. De aceea, mesajul sæu
cætre sfinflii din Ghedeon a fost

mai mult unul de instruire øi de
încurajare decât unul care sæ-i cheme

la pocæinflæ. Remarcafli ce a propovæduit
Alma în Alma 6-7 despre misiunea

Salvatorului øi despre ceea ce
trebuie sæ facem pentru a fi

curæflifli prin ispæøirea Sa.

Alma 6-7
Alma predicæ în Ghedeon

• El a luat moartea asupra Sa pentru ca noi sæ putem fi înviafli
(vezi v. 12).

• El a luat infirmitæflile noastre asupra Sa (vezi v. 12), care
cuprinde slæbiciunile øi imperfecfliunile trupului, minflii sau
ale caracterului cu care ne zbatem din dorinfla noastræ de a
deveni asemænætori lui Hristos.

• El a luat asupra Sa pæcatele noastre pentru ca noi sæ putem fi
iertafli (vezi v. 13).

Elder John H. Groberg, membru din Cei Øaptezeci, a spus:
„Eu mærturisesc faptul cæ nimeni nu a experimentat sau nu va
experimenta vreodatæ vreun fel de situaflii, fie ele dezamægiri,
trædare, durere, persecuflie, suferinflæ sau orice altceva, care sæ
nu poatæ fi rezolvate prin Salvator! Nu putefli sæ simflifli vreo
durere, emoflionalæ sau fizicæ, pe care El nu a simflit-o deja. Nu
existæ nici o combinaflie a emofliilor umane sau vreo boalæ fizicæ
ori suferinflæ care sæ nu-øi gæseascæ adæpost în sacrificiul pe care
Salvatorul l-a fæcut pentru noi. El øtie cum sæ ne ajute. El vrea sæ
ne ajute. Væ rog sæ-L læsafli“ („Trust the Lord“ [CES fireside for
young adults, 1 mai 1994], pag. 6).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea B øi activitatea A sau C pe mæsuræ ce
studiafli Alma 6-7.

Rezumafli legæmântul botezului

Un legæmânt este o înflelegere, o promisiune sau un contract
între douæ persoane sau grupuri de persoane. Comparafli Alma
7:15-16 øi Doctrinæ øi Legæminte 20:77, iar apoi scriefli un rezumat
despre ceea ce-I promitem Tatælui Ceresc øi despre ceea ce El ne
promite atunci când facem legæmântul botezului (pentru ajutor
suplimentar, vezi Mosia 18).

Punefli în practicæ ispæøirea în zilele
noastre

În Alma 7:9-16, Alma øi-a depus mærturia despre viafla øi
misiunea lui Isus Hristos.

1. Studiafli versetele 11-13 øi enumerafli patru provocæri diferite
pe care am putea sæ le întâmpinæm în aceastæ viaflæ, în
înfruntarea cærora ne poate ajuta viafla øi ispæøirea lui Isus
Hristos (vezi, de asemenea, informafliile din secfliunea „Sæ
înflelegem scripturile“ de la Alma 7:11-13).

2. Pentru fiecare din urmætoarele situaflii, identificafli care dintre
cele patru provocæri ilustreazæ øi explicæ cum întoarcerea la
Isus Hristos va ajuta acea persoanæ:

a Melinda are doisprezece ani. Luna trecutæ un accident de
maøinæ i-a paralizat picioarele.

b. Juan a fæcut câteva alegeri greøite øi a fæcut lucruri de care,
acum, îi este ruøine. El este deprimat øi crede cæ nu e bun
de nimic.

c. Michael are 45 de ani. El are soflie øi copii. Tocmai a aflat cæ
are cancer, iar doctorii i-au spus cæ mai are de træit mai puflin
de un an de zile. El este trist, derutat øi chiar puflin furios.

d. Emma tocmai a fost chematæ ca preøedintæ a clasei „Laur“
din care face parte. Ea nu a mai avut înainte vreo chemare
ca aceasta. Ea iubeøte Evanghelia øi doreøte cu adeværat sæ
facæ o treabæ bunæ însæ, se simte foarte înspæimântatæ øi
necorespunzætoare.

B

A
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Sæ înflelegem scripturile

Alma 8:

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 8.

Scriefli un articol

Comparafli experienflele lui Alma avute în Melec (vezi Alma 8:3-6)
øi în Amoniha (vezi v. 7-13). Dacæ afli fi fost un reporter de ziar
desemnat sæ scriefli un articol despre vizitele lui Alma în fiecare
loc, ce afli fi scris? Fifli siguri sæ includefli øi felul cum a fost tratat øi
de ce credefli cæ a fost tratat în acel mod.

Rezumafli ceea ce s-a spus

Un înger le-a vorbit
lui Alma øi lui
Amulec.

1. Rezumafli ce i-a
spus îngerul lui Alma
(vezi Alma 8:14-17)
øi lui Amulec (vezi
Alma 8:20; 10:7).

2. Cum ar putea cele
spuse de înger sæ-i
încurajeze pe misio-
nari astæzi?

Scriefli o scrisoare acasæ

Imaginafli-væ cæ suntefli Alma sau Amulec øi scriefli o scrisoare
familiei dumneavoastræ. Studiafli Alma 8:21-32 øi scriefli un bilet
acasæ despre ceea ce se întâmplæ în misiunea din Amoniha.

Oamenii din Amoniha, având inimile împietrite, erau
furioøi øi au strigat insulte la adresa lui Alma øi Amulec.

Alma 9
Alma predicæ pocæinfla

locuitorilor din Amoniha

C

B

A

Ordinul sfânt al lui
Dumnezeu (v. 4) – Preoflia lui
Melhisedec

Ocærâre (v. 13) – insultæ, abuz

Suferinflæ (v. 14) – tristefle,
mâhnire, agonie

Contradicflie cu statutele (v.
17) – împotriva legilor

(a se) Afunda mai mult (v.
28) – a deveni mai ræi

Ilustrafli scriptura

Studiafli Alma 7:19-21 øi desenafli o ilustraflie a unui principiu
important al Evangheliei pe care l-afli gæsit descris aici. Dafli titlu
desenului, folosind o expresie care explicæ ceea ce reprezintæ.

Munca misionaræ necesitæ un efort considerabil, iar în
anumite momente, poate fi descurajatoare. Când preøedintele
Gordon B. Hinckley era un tânær misionar în Anglia s-a simflit
foarte descurajat. „[El] i-a scris tatælui sæu cæ nu progresa
deloc în munca misionaræ øi cæ nu vedea rostul irosirii tim-
pului sæu øi a banilor tatælui sæu. Ræspunzându-i în dubla
ipostazæ de tatæ øi preøedinte de flæruø, Bryant Hinckley i-a
trimis un ræspuns concis la subiect: ‚Dragæ Gordon, am în
faflæ recenta ta scrisoare. Am doar o sugestie: uitæ de tine øi
treci la treabæ‘“ (Sheri L. Dew, Go Forward With Faith:
The Biography of Gordon B. Hinckely [1996], pag. 64).

Alma este descurajat în
timp ce predicæ în
Amoniha. În timp ce ci-
tifli experienfla sa, luafli
aminte cum îl încurajea-
zæ øi-l întæreøte Domnul
ca, astfel, sæ-øi continue
slujirea sa.

Alma 8
Alma îl întâlneøte pe Amulec

C

103



Mai apoi, aceøti doi misionari credincioøi au fost aruncafli în
închisoare. Dacæ v-afli fi confruntat cu o astfel de situaflie, cum
afli fi reacflionat? Pe mæsuræ ce citifli Alma 9, imaginafli-væ
cæ suntefli acolo cu Alma. De cât curaj ar fi necesar pentru
a-i înfrunta pe acei oameni? Ce afli fi putut spune pentru a
le fi de mare ajutor? Predicile lui Alma øi Amulec cætre acei
oameni din Amoniha se gæsesc în capitolele 9-14.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 9

Alma 9:26-27 – Procesul vindecætor al pocæinflei
Preøedintele James E. Faust,
al doilea consilier în Prima
Preøedinflie, a spus: „Fiecare
dintre noi ia întorsæturi greøite
pe drum. Cred cæ Dumnezeul
bun øi milostiv, ai cærui copiii
suntem, ne va judeca cât mai
corect posibil poate El, pentru
greøelile pe care le-am fæcut,
øi cred cæ ne va da toate
binecuvântærile pentru binele
pe care îl facem. Mæreafla
cuvântare a lui Alma [în Alma
9:26] îmi pare a fi o afirmare a
acestui lucru“ (în Conference
Report, oct. 1996, pag. 75, sau
Ensign, nov. 1996, pag. 53).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B sau activitatea C pe mæsuræ ce
studiafli Alma 9.

Ce putem învæfla din istorie?

Numærafli de câte ori a folosit Alma expresiile „nu væ amintifli“
øi „afli uitat“ în Alma 9:7-14.

1. Enumerafli exemplele pe care el le-a folosit din istoria nefitæ øi
lamanitæ pentru a demonstra nevoia de pocæinflæ.

2. Scriefli-væ ideile despre cum fiecare din aceste exemple urma
sæ ajute oamenii din Amoniha sæ se pocæiascæ.

3. În ce fel aceste exemple væ ajutæ pe dumneavoastræ sæ avefli o
dorinflæ mai mare de a væ pocæi?

A

Combatere (v. 1) –
contrazicere, dezbatere

Încæpæflânafli (v. 5, 31) –
îndærætnici, mândri

Generaflie stricatæ (v. 8) –
oameni ræi

Supus unei stæri (v. 11) –
desemnat la o stare

Verificat (v. 14) – dovedit a fi
adeværat

Mai uøor de suportat (v. 15,
23) – mai bun

Prelungirea existenflei lor (v.
16) – mærirea perioadei lor de
existenflæ

Este aproape (v. 25) – va veni
curând

Dreptate (v. 26) –
corectitudine, adevær

Suferinflæ (v. 33) – a permite

Facefli o evaluare

Alma a enumerat multele binecuvântæri de care nefiflii au avut
parte în Alma 9:18-22.

1. Facefli douæ coloane în caietul dumneavoastræ. Într-una din
coloane enumerafli binecuvântærile temporale (fizice) care le-au
fost oferite nefiflilor, iar în cealaltæ coloanæ enumerafli
binecuvântærile spirituale pe care le-au primit.

2. Citifli avertismentul lui Alma din Alma 9:23-24. Cum
corespunde avertismentul sæu cu Doctrinæ øi legæminte 82:3?
De ce?

Facefli un afiø

Creafli un afiø care sæ reprezinte doctrinele predicate în Alma
9:25-30. Desenafli afiøul în aøa fel încât sæ-l putefli folosi la o lecflie
pentru a-i ajuta pe cursanfli sæ înfleleagæ mai bine învæflæturile lui
Alma despre Isus Hristos.

Amulec

Sæ înflelegem scripturile

Alma 10

Rude, copii, pærinfli (v. 4, 7,
11) – membrii familiei

Hærnicia mâinilor mele (v. 4)
– munca mea grea øi onestæ

Mistere (v. 5) – adeværuri
care pot fi cunoscute numai
prin revelaflie divinæ

Pæstrare (v. 5) – salvare

(a i se) Aræta (v. 10) – a øti

øiretenie (v. 13) – cæi
necinstite øi înøelætoare de a
pune întrebæri øi de a vorbi

Pervertire (v. 18) – schimbare,
corupere

Episcopul H. David Burton, pe atunci primul consilier în
Episcopatul prezidenflial, ne-a învæflat: „Alma øi Amulec

au dat ascultare îngerului. Ei au dat curs chemærii
slujirii misionare øi au predicat pocæinfla.
Ei au stat fermi în fafla adversitæflii øi întem-
niflærii. Ei sunt eroi ale cæror viefli sunt dem-

ne de urmat“ (în Conference Report, apr.
1993, pag. 60, sau Ensign, mai 1993,

pag. 47). Pe mæsuræ ce citifli mærtu-
ria øi convertirea lui Amulec, gân-
difli-væ cum l-a ajutat cunoaøterea
pe care o avea despre Isus Hristos

în timpul acelei perioade grele. Ce cali-
tæfli a avut Amulec pe care afli dori sæ le
avefli øi dumneavoastræ?

Alma 10
Mærturia lui Amulec

C

B
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Explicafli

În Alma 10:22-23, Amulec a predicat o doctrinæ importantæ.
Studiafli aceste versete øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri:

1. Ce a salvat oraøul lui Amoniha de la distrugere?

2. Ce exemple putefli da care sæ arate cum acest principiu este
valabil astæzi?

3. Ce confort øi siguranflæ væ oferæ acest principiu?

V-afli tægædui mærturia dumneavoastræ pentru o sumæ mare
de bani? În Alma 11, Zeezrom, un avocat viclean, a pus la
îndoialæ învæflæturile lui Alma øi ale lui Amulec. Observafli
câfli bani i-a oferit lui Amulec ca sæ tægæduiascæ existenfla
lui Dumnezeu. De asemenea, observafli cum Amulec l-a
întærâtat pe Zeezrom.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 11

Alma 11:5-19 – Sistemul monetar al nefiflilor
Urmætorul tabel væ va ajuta sæ înflelegefli mai bine sistemul mo-
netar al nefiflilor în perioada domniei judecætorilor. Observafli cæ
remuneraflia zilnicæ a unui judecætor la acea vreme era echiva-
lentæ cu o seninæ de aur (vezi Alma 11:3).

Greutæflile øi mæsurætorile nefite
monede de argint = monede de aur = valoarea în grâne

Lea nimic 1/8 mæsuræ

Øiblum nimic 1/4 mæsuræ

Øiblon nimic 1/2 mæsuræ

Senum Seninæ 1 mæsuræ

nimic Antion 1 1/2 mæsuræ

Amnor Seon 2 mæsuri

Ezrom Øum 4 mæsuri

Onti Limna 7 mæsuri

Obligat (v. 2) – forflat

Calcul (v. 5, 14, 18) –
modalitate de a numerota

Profit (v. 24) – bani

(a) Refline (v. 25) – a pæstra

Dezlegarea legæturilor morflii,
dezlegarea legæturilor morflii
vremelnice (v. 41-42) – învin-
gerea morflii datoritæ învierii

Vremelnic (v. 42) – fizic,
muritor

Reconstituire (v. 44) – înviere

Vor fi aduøi (v. 44) – chemat
sæ ræspundæ, învinovæflit de
fapte rele

Sæ nu mai poatæ vedea
niciodatæ corupflie (v. 45) – sæ
nu mai poatæ muri niciodatæ

Alma 11
Învierea „va veni la tofli“

C

Alma 10:22-23 – „Rugæciunile celor drepfli“
Preøedintele Spencer W. Kimball, pe atunci preøedinte în exercifliu
al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a spus: „Multe voci
ce pot seduce spiritele susflin plæcerile trupeøti øi dau frâu liber
satisfacerilor trupeøti. Lumea noastræ este acum întocmai aøa
cum a fost în zilele profetului nefit care a zis: ‚... dacæ n-ar fi fost
pentru rugæciunile celor drepfli... vi s-ar fi trimis completa
distrugere...‘ (Alma 10:22). Bineînfleles cæ sunt mulfli, foarte
mulfli oameni drepfli øi credincioøi care træiesc conform tuturor
poruncilor øi ale cæror viefli øi rugæciuni salveazæ lumea de la
distrugere“ (în Conference Report, apr. 1971, pag. 7, sau Ensign,
iunie 1971, pag. 16).

stræmoøii lui Amulec
Iosif (vândut în Egipt)

▼
Manase

Lehi (a plecat din Ierusalim)
▼

Nefi

Aminadi (scriere tælmæcitæ de pe peretele templului)

Ismael
▼

Ghidona
▼

Amulec
▼

Relaflia tatæ-fiu Descendent

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 10.

Intervievafli un(o) nou(æ) convertit(æ)

Discutafli cu un(o) nou(æ) convertit(æ) al(a) Bisericii despre
convertirea øi mærturia sa. Comparafli experienfla acestui(ei)
convertit(e) cu cea a lui Amulec din Alma 10:1-11. Ræspundefli
la urmætoarele întrebæri:

1. În ce fel sunt experienflele lor asemænætoare?

2. În ce fel diferæ experienflele lor?

3. În ce fel se aseamænæ Alma 10:8 cu 1 Nefi 3:7?

Întocmifli o listæ de cuvinte

1. Pe mæsuræ ce citifli Alma 10:12-32, scriefli cuvintele care
descriu avocaflii øi judecætorii din Amoniha.

2. De ce credefli cæ aceøti oameni învæflafli, bogafli øi influenfli
erau îngrijorafli de cuvintele lui Alma øi ale lui Amulec?

B

A

Molimæ (v. 22-23) – boalæ sau
epidemie

(a se) Ridica împotriva cuiva,
vorbeau împotrivæ (v. 24, 29)
– criticæ, insultæ

Cel mai mare (v. 31) – primul
în rang sau ca importanflæ
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Alma 11:38-39 – Cum este Isus Hristos, de asemenea,
„Tatæl Etern“?
Vezi secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de la Mosia 15:1-7
(pag. 84).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Alma 11.

Facefli calcul matematic

Citifli Alma 11:1-19 øi rezolvafli urmætoarele probleme matematice:

1. Cât de multe mæsuri de grâu poate cumpæra un judecætor
nefit din remuneraflia sa zilnicæ? (vezi v. 3, 7).

2. Câte zile de muncæ reprezenta valoarea remunerafliei unui
onti de argint? (vezi v. 11-13).

3. Câte zile de muncæ reprezenta valoarea remunerafliei pe care
Zeezrom i-ar fi oferit-o lui Amulec dacæ øi-ar fi tægæduit
mærturia? (vezi v. 22).

4. Care credefli cæ ar fi valoarea mitei oferite de Zeezrom astæzi?

5. De ce credefli cæ informaflia despre sistemul monetar al nefiflilor
este importantæ?

Scripturi ajutætoare pentru misionari 

Misionarii sunt întrebafli multe întrebæri. Scriefli care versete din
Alma 11:36-46 le-afli folosi pentru a ræspunde fiecæreia dintre
urmætoarele întrebæri:

1. Cum voi aræta când voi fi înviat?

2. Câfli oameni dintre cei care træiesc pe pæmânt vor fi înviafli?

3. Ce mi se cere sæ fac pentru a intra în rai?

4. Dupæ ce sunt înviat, voi mai muri vreodatæ?

Zeezrom

Putefli avea foarte multe ocazii pe parcursul
vieflii de a împærtæøi Evanghelia cu ceilalfli
øi sæ predafli celor care nu sunt membri

ai Bisericii. Alma 11 este o consemnare
a experienflei pe care Amulec a avut-o cu
Zeezrom. Alma 12 este o consemnare a

învæflæturilor lui Alma cætre Zeezrom
øi cætre oamenii din jurul lor. Pe
mæsuræ ce citifli capitolul 12,

gândifli-væ cum pot folosi misionarii
din ziua de azi învæflæturile øi doctrinele

în timpul discufliilor pe care le au. 

Alma 12
Alma predicæ planul salværii

B

A

Sæ înflelegem scripturile

Alma 12

Alma 12:9-10 – Cum pot eu sæ ajung a „cunoaøte
tainele lui Dumnezeu“?
Revelaflia din ziua de azi ne spune clar cæ progresæm pas cu pas.
Primim mai multæ luminæ øi adevær, pe mæsuræ ce flinem po-
runcile lui Dumnezeu øi træim drept în conformitate cu lumina
øi adeværul pe care deja le cunoaøtem. (Vezi D&L 84:44-47;
93:20, 27-28).

Alma 12:16-18, 32 – Ce este a doua moarte?
Elder Boyd K. Packer, membru al Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli, a explicat: „Ispæøirea a fost absolut esenflialæ pentru
oameni pentru a-i curæfla de pæcat øi pentru a trece de a doua
moarte, moartea spiritualæ, care este separarea de Tatæl nostru
din Cer. Cæci scripturile ne spun, de øapte ori chiar o spun, cæ
nici un lucru necurat nu poate sælæølui cu Dumnezeu“ (în
Conference Report, apr. 1988, pag. 82, sau Ensign, mai 1988,
pag. 70; vezi, de asemenea, „Sæ înflelegem scripturile“ secfliunea
de la Alma 5:9, pag. 101).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ din urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ ce
studiafli Alma 12.

Definifli un termen

1. Citifli Alma 12:6 øi enumerafli trei citate care aratæ intenfliile
Satanei.

2. Pentru fiecare citat pe care îl enumerafli, scriefli o metodæ pe
care o foloseøte Satana azi pentru a-i atrage pe tineri în jos.

3. Studiafli Alma 12:9-11 øi scriefli o definiflie a termenului
„lanflurile iadului“.

Scriefli o cuvântare

Imaginafli-væ cæ afli fost aleøi sæ vorbifli la adunarea de împærtæøanie
despre subiectul „Judecata finalæ“. Scriefli o scurtæ cuvântare

B

A

Conøtiinflæ (v. 1) – cunoaøtere,
reamintire

(a) Vorbi despre ceva cu
înflelepciune (v. 2) – a vorbi
în acest fel

Dibaci, dibæcie (v. 4) – istefl,
hain, înøelætor

Insultæ (v. 4) – criticæ, injurii

Capcanæ (v. 6) – cursæ

Punere (v. 9) – a pune

(a) Cunoaøte o tainæ (v. 9) –
a-i fi dat

Atenflie øi hærnicie (v. 9) –
supunere øi credinflæ

Fericifli dacæ vom putea (v. 14)
– a dori, a fi de acord

Heruvim (v. 21) – un fel de
fiinflæ angelicæ

Deøert (v. 23) – nefolositor

Stare de încercare, timp de
pregætire (v. 24, 26) – perioadæ
de testare

De la începutul lumii (v. 25) –
în viafla premuritoare

Iertare (v. 34) – îngæduinflæ

Provocat, provocare, (a)
provoca (v. 36-37) – A da un
motiv unei alte persoane de a
fi supæratæ; „prima ræzvrætire“
se poate referi la cæderea
omului sau a perioadei când
copiii lui Israel au murmurat
øi au ales pæcatul dupæ ce au
fost salvafli de Domnul din
Egipt (vezi nota de subsol 36c).
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Alma 13:1-18 – „Ordinul sfânt al lui Dumnezeu“
Expresia „ordinul sfânt al lui Dumnezeu“ sau o altæ exprimare a
acesteia, apare des în Alma 13. Se referæ la Preoflia lui Melhisedec.
Pânæ în zilele lui Melhisedec, acea preoflie „era numitæ Sfânta
preoflie, dupæ Ordinul Fiului lui Dumnezeu.

„Dar, din respect sau reverenflæ faflæ de numele Fiinflei Supreme,
pentru a evita prea frecvent repetarea numelui Sæu, ei, Biserica,
în timpurile strævechi, au numit acea preoflie dupæ Melhisedec
sau Preoflia lui Melhisedec“ (D&L 107:3-4).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi activitatea B sau C pe mæsuræ ce
studiafli Alma 13.

Explicafli ce înseamnæ

Pe mæsuræ ce citifli Alma 13:1-6, facefli un rezumat al mesajului
în propriile dumneavoastræ cuvinte.

Intervievafli un deflinætor al preofliei

Citifli Alma 13:7-13 împreunæ cu cineva care defline Preoflia lui
Melhisedec. Adresafli urmætoarele întrebæri øi notafli
ræspunsurile lui:

1. Dupæ pærerea dumneavoastræ, care este cea mai importantæ
doctrinæ predicatæ în aceste versete?

2. De ce credefli cæ a defline Preoflia lui Melhisedec este un
privilegiu?

3. Cum credefli cæ ar fi dacæ tofli deflinætorii preofliei s-ar potrivi
descrierii din versetul 12?

Prezentarea unui conducætor al Bisericii

Afli fost rugat sæ facefli o prezentare a unui vorbitor, deflinætor al
Preofliei lui Melhisedec, la activitatea „La gura sobei“. Folosifli
Alma 13:14-19 pentru a aduna informaflii pe care sæ le folosifli în
prezentarea dumneavoastræ. Scriefli ce afli spune pentru a
prezenta acest om minunat.

Deseori e nevoie de curaj pentru a urma învæflæturile slu-
jitorilor Domnului. Încercærile cu care se confruntæ cei
umili, în Alma 14, sunt cu adeværat remarcabile. Vefli fi
surprinøi cât de multe trebuie sæ îndure noii convertifli øi
alfli oameni drepfli pentru credinfla lor. Facefli o notiflæ deo-
sebitæ despre cum s-a simflit Amulec dupæ cele ce a væzut
øi despre tæria øi înflelepciunea lui Alma. În plus, încercafli

Alma 14
Mesajul Evangheliei îi înfurie pe

pæcætoøi

C

B

A

folosind ca referinflæ Alma 12:12-18. Folosifli cel puflin douæ citate
din aceste versete.

Mai mult decât Cæderea

Citifli Alma 12:19-27 øi ræspundefli
la urmætoarele întrebæri:

1. Ce s-a întâmplat când Adam
a luat din fructul oprit?

2. Ce s-ar fi întâmplat dacæ
Adam ar fi luat din pomul
vieflii dupæ ce a luat din
fructul oprit? (vezi v. 23).

3. Ce înflelegefli prin „timpul de
încercare“ care este necesar
înainte de învierea øi judecata
noastræ? (vezi Alma 42:4-5).

Preoflia este autoritatea lui Dumnezeu delegatæ omului
pentru a sluji în vederea salværii copiilor Sæi. Tatæl Ceresc
alege oameni în viafla premuritoare pe care El îi øtie capabili
sæ-L ajute în viafla muritoare. Cum øtie El pe cine sæ aleagæ?
Alma a explicat aceasta øi ne-a ajutat sæ înflelegem marea
responsabilitate care zace asupra acelora care primesc preoflia.
Dupæ ce citifli Alma 13 vefli øti mai bine cum sæ explicafli de
ce preoflia este importantæ øi la ce se aøteaptæ Domnul de la
cei care deflin aceastæ putere.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 13

Sæ væ îndrept minflile înainte
(v. 1) – Cerinfla de a væ gândi
despre început

Previziunea lui Dumnezeu,
previziunea tuturor lucrurilor
(v. 3, 7) – puterea lui
Dumnezeu de a cunoaøte
viitorul în prealabil

Sfinflifli (v. 11) – curæflifli de
pæcat

Veømintele au fost albite (v.
11) – pæcatele au fost iertate

Groazæ (v. 12) – neplæcere

Rod demn de pocæinflæ pentru
(v. 13) – lucrærile bune care
îndeplinesc anumite cerinfle

Ordin (v. 16) – simbol,
asemænare

Plini (v. 17) – în devenire

Opunere (v. 20) – distorsiune,
a ræstælmæci înflelesul a ceva

Alma 13
Preoflia lui Dumnezeu

C
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sæ væ imaginafli ce au gândit pæcætoøii când au væzut ce li s-a
întâmplat în cele din urmæ lui Alma øi Amulec.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 14

Alma 14:8-11 – De ce permite Domnul ca cei drepfli
sæ sufere?

Dacæ tuturor rugæciunilor li s-ar ræspunde imediat în acord cu
dorinflele noastre egoiste øi a înflelegerii noastre limitate, atunci
ar fi prea puflinæ suferinflæ sau chiar deloc, nu ar exista nici în-
tristare, nici dezamægire, ba chiar nici moarte; iar dacæ acestea

Majoritatea dintre noi ar putea simfli precum Alma atunci când
a væzut suferinfla oamenilor drepfli, umili. Totuøi, Alma l-a ajutat
(ca øi pe noi) sæ înfleleagæ cæ Tatæl Ceresc are o viziune mai mæreaflæ

despre ceea ce pare a însemna tragedie
pentru bærbaflii øi femeile de pe pæmânt.

Elder Spencer W. Kimball, pe atunci
membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, a explicat:

„Ne gæsim cæ suntem critici faflæ de
mulfli atunci când o persoanæ dreaptæ

este ucisæ, când un tatæ sau o mamæ
tânæræ este luatæ definitiv de lângæ

familie sau când intervine o moarte vio-
lentæ. Unii devin supærafli când mult

prea des repetatele rugæciuni par færæ
ræspuns. Unii îøi pierd credinfla øi devin

neprietenoøi când slujirile cu credinflæ
ale oamenilor sfinfli par a fi ignorate... Dar
dacæ tofli bolnavii ar fi vindecafli, dacæ tofli
cei drepfli ar fi apærafli øi cei pæcætoøi distruøi,

tot programul Tatælui ar fi anulat iar principiile de bazæ ale
Evangheliei, ale liberului arbitru, s-ar sfârøi...

Insulte (v. 2, 5, 7) – critici,
injurii

În secret (v. 3) – pe furiø, pe
ascuns

Tulburat (v. 6) – chinuit,
îndurerat

Martiriu (v. 9) – Suferinflæ øi
moarte, datoritæ credinflei øi
crezurilor cuiva

Mistuit, mistuire (v. 9-10, 14)
– distrus, mort prin ardere

Forflat (v. 11) – constrâns,
poruncit

Lovit (v. 14-15, 17, 20, 24-25)
– plesnit

Pucioasæ (v. 14) – sulf încins,
simbol al chinului øi durerii
de care au parte pæcætoøii

Cræpat în douæ (v. 27) – rupt
în douæ bucæfli

Direct (v. 28) – imediat

n-ar fi, atunci, n-ar exista bucurie, succes, înviere, viaflæ eternæ øi
dumnezeire“ („Tragedy or Destiny“, Improvement Era, martie
1966, pag. 180, 210; vezi, de asemenea, Alma 60:13; D&L 98:13).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Alma 14.

Explicafli principiile

1. Studiafli Alma 14:8-11, 60:13 øi citatul elderului Kimball din „Sæ
înflelegem scripturile“ secfliunea pentru Alma 14:8-11, apoi
explicafli de ce credefli cæ Alma øi Amulec nu au folosit puterea
preofliei pentru a-i salva pe cei drepfli care erau uciøi. Observafli,
în mod special, îndrumarea datæ de Spirit pe care Alma a
urmat-o.

2. Ce însemnætate are cuvântarea elderului Kimball pentru a
explica de ce Alma øi Amulec au trebuit sæ aøtepte atât de
mult înainte de a li se da puterea de a se elibera din închisoare?
(vezi Alma 14:26-29).

Întrebæri færæ ræspuns

Dupæ ce Alma øi Amulec au fost silifli sæ vadæ cum erau arøi
oameni credincioøi, judecætorii corupfli din Amoniha le-au pus
multe întrebæri, dintre care øapte sunt consemnate în Alma
14:14-21.

1. Gæsifli aceste întrebæri øi scriefli-le în caietul dumneavoastræ,
iar apoi scriefli ræspunsurile pe care credefli cæ Alma øi Amulec
le-ar fi dat øi pe care le-ar fi crezut cæ ar fi cele potrivite.

2. Revedefli Alma 14:2-5 øi apoi citifli 3 Nefi 14:6 øi Matei 27:11-14
øi explicafli de ce credefli cæ au refuzat sæ ræspundæ întrebærilor
acelor judecætori corupfli.

3. Este necesar a ræspunde fiecærei persoane care væ batjocoreøte
datoritæ crezurilor dumneavoastræ sau care criticæ lucrarea
Domnului? De ce da sau de ce nu?
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Alma i-a avertizat pe oamenii pæcætoøi din Amoniha cæ vor
fi distruøi dacæ nu se vor pocæi (vezi Alma 8:16-17; 9:4).
În Alma 16 se spune cum acea profeflie s-a adeverit. În mod
ironic, restul flinutului se bucura de mari binecuvântæri din
partea Domnului, pe mæsuræ ce Biserica creøtea datoritæ
predicærii øi conducerii lui Alma. Pe mæsuræ ce citifli acest
capitol, gândifli-væ ce a vrut Mormon ca noi sæ învæflæm din
contrastul dintre povestea oraøului Amoniha øi descrierea
binecuvântærilor care vin la cei drepfli.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 16

Altoirea este hibridizarea ramurii
unei plante la tulpina alteia. Este
un simbol al faptului cum suntem
unifli cu Isus Hristos.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli una dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 16.

Desenafli o hartæ

1. În caietul dumneavoastræ, desenafli o hartæ mai simplæ a
pæmânturilor descrise în Cartea lui Mormon la pagina 202.
Evidenfliafli pe hartæ locurile menflionate în Alma 16:1-8.
Apoi, cu sægefli øi notifle explicative, arætafli ce s-a întâmplat
în versetele 1-8.

A

Destul de mare (v. 3) – imens

Pustiit (v. 10-11) – nelocuibil

Scheletele au fost sfâøiate (v.
10) – trupurile celor morfli au
fost rupte

Sinagogi (v. 13) – Biserici,
locuri de preaslævire

Altoifli pe vifla cea adeværatæ
(v. 17) – a se alætura lui Hristos
øi Bisericii Sale

Împotriviri (v. 18) – rivalitate,
argumentæri

Ræutæfli (v. 18) – dorinfla de a-
i ræni pe ceilalfli, neplæcut

Injurii (v. 18) – critici, insulte

Feluri de imoralitæfli (v. 18) –
fapte lascive

Alma 16
Sfârøitul oraøului Amoniha

Aøa cum afli învæflat în Alma 14, oamenii pæcætoøi din
Amoniha i-au alungat pe unii dintre acei oameni care au
crezut în mesajul lui Alma, inclusiv pe Zeezrom øi i-au ars
pe restul pe rug. În Alma 15 ni se spune unde s-au dus cei
care au crezut øi ce s-a întâmplat cu Zeezrom øi Amulec,
care au pierdut tot ceea ce aveau în Amoniha. Observafli, de
asemenea, ce învæflæturæ oferæ acest capitol despre sentimentul
de vinovæflie øi despre puterea ispæøirii.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 15

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli una din urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ ce
studiafli Alma 15.

Ce ar fi putut spune?

Revedefli Alma 15:1-4, iar
apoi scriefli un mesaj în care
sæ exprimafli ce credefli cæ ar fi
vrut Zeezrom sæ le spunæ lui
Alma øi Amulec.

Scriefli o paginæ de jurnal

Scriefli o paginæ de jurnal în locul lui Zeezrom sau Alma
explicând despre experienfla descrisæ în Alma 15:5-12.

Dafli un exemplu recent

1. Enumerafli din Alma 15:16, ceea ce Amulec a trebuit sæ
sacrifice pentru a sluji Domnului.

2. Scriefli o descriere a unei persoane pe care o cunoaøtefli øi care,
la fel ca Amulec, a fost gata sæ se sacrifice pentru a sluji într-o
misiune.

C

B

A

Suferinfle (v. 3) – chinuri

Îndurerat (v. 3) – chinuit,
tulburat

(s-a) Rugat (v. 5) – a implorat,
a cerut

Atribuind (v. 15) – a da crezare

Vede, (a) vedea (v. 17) – a se
opri, a înceta

Sanctuare (v. 17) – locuri de
preaslævire

Alma 15
Misiunea în flinutul Sidom
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2. Care este lecflia pe care credefli cæ Mormon a vrut ca noi s-o
învæflæm din aceastæ relatare?

Imaginafli-væ cæ suntefli un personaj
din aceastæ povestire

Revedefli cum era viafla træitæ în Zarahemla dupæ ce „întemeierea
Bisericilor a devenit generalæ în toatæ flara“ (Alma 16:15; vezi v.
15-21). Descriefli douæ lucruri care v-ar fi plæcut cel mai mult în
perioada træitæ atunci.

Descriefli avantajele

Cæutafli în Alma 16 øi descriefli cel puflin trei avantaje de care ar
fi beneficiat comunitatea dumneavoastræ dacæ fiecare ar fi træit
conform Evangheliei.

Amon, Aaron, Omner, Himni

În Mosia 28, cei patru fii ai regelui Mosia au dorit sæ slu-
jeascæ într-o misiune în loc ca vreunul dintre ei sæ devinæ
rege. Alma 17 începe cu relatarea misiunii lor printre
lamanifli, arætând exemple minunate despre ce înseamnæ sæ
fi misionar. Pe mæsuræ ce citifli câteva din urmætoarele capitole,
dafli mare atenflie la ceea ce învæflafli despre pregætirea
misionarilor, punerea în practicæ a acfliunilor lor øi predarea
scripturilor, lucruri necesare unor misionari de succes.
Amintifli-væ, nu trebuie sæ fifli misionar cu timp deplin
pentru a începe sæ punefli în aplicare ceea ce afli învæflat.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 17

Se întæriseræ (v. 2) –
crescuseræ

Obosealæ (v. 5) – ostenealæ

Pæcætoøenie (v. 9) – greøealæ

Leneø (v. 15) – puturos

Poziflii (v. 18) – însærcinæri

Alma 17
O misiune printre lamanifli

C

B

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Alma 17.

Gæsifli modelul

1. Facefli o schemæ simplæ, ca cea de mai jos, în caietul dumnea-
voastræ. Apoi cæutafli în Alma 17:2-3 øi enumerafli în cæsufle mo-
delul urmat de fiii lui Mosia pentru a cæpæta putere spiritualæ.

2. Pe care dintre aceste binecuvântæri spirituale afli dori în mod
expres sæ le primifli? Ce trebuie sæ facefli pentru a le primi?

Sæ studiem scripturile

Reflectafli asupra urmætoarelor situaflii: Elder Brown øi elder
Wilson sunt primii misionari desemnafli într-un oræøel izolat de
lume. Primarul oraøului aflæ cæ misionarii au sosit øi le trimite
un mesaj cæ nu sunt binevenifli în oraøul sæu. În timpul studiului
de dimineaflæ din Evanghelie elderii citesc Alma 17. Amândoi
au simflit cæ trebuie sæ punæ în practicæ ceea ce au învæflat de
acolo în situaflia lor de faflæ.

1. Scriefli deznodæmântul acestei povestiri care sæ conflinæ ceea
ce credefli cæ aceøti doi elderi trebuie sæ facæ pentru a pune în
practicæ principiile ce le-au învæflat în Alma 17. Încercafli sæ
includefli cât de multe principii eficace cu putinflæ în munca
misionaræ.

2. La sfârøitul povestirii dumneavoastræ, enumerafli principiile
pe care le-au pus în aplicare øi versetele în care gæsifli fiecare
principiu.

O experienflæ misionaræ de succes depinde deseori de felul
cum este prezentat prima oaræ mesajul Evangheliei. Cum afli
începe sæ predafli Evanghelia unui rege? Pe mæsuræ ce citifli
Alma 18, cæutafli sæ gæsifli mai multe exemple despre cum sæ
predafli Evanghelia celorlalfli într-un mod mai eficace – din
ambele puncte de vedere, ce sæ predafli øi cum sæ predafli. 

Alma 18
Convertirea regelui Lamoni

B

Care a fost
rezultatul:

Ce au fæcut pentru
a se pregæti:

A

110



au avut inspiraflia de a folosi timpul din ziua lor de pregætire
pentru a tunde peluza, a tæia gardul viu øi a præøi florile.

Soflia i-a spus soflului ce au fæcut ei. Acesta a trimis vorbæ
elderilor sæ vinæ la spital øi cu ochii înlæcrimafli le-a spus:
‚Niciodatæ în viafla mea de când sunt mare, nimeni nu a decis
din proprie inifliativæ sæ facæ ceva pentru mine‘.

Comportamentul sæu s-a schimbat. A ascultat discufliile
misionare. Sceptic la început, acum dæ mare atenflie øi a devenit
vizibil mult mai bun øi mai umil. S-a rugat pentru prima oaræ
de când era copil, a primit o mærturie øi a fost botezat“ (în
Conference Report, oct. 1985, pag. 36; sau Ensign, nov. 1985,
pag. 28).

2. Ce fel de slujire putefli oferi familiei dumneavoastræ, vecinilor
øi comunitæflii în aceastæ perioadæ a vieflii dumneavoastræ?

Un plan pentru a preda Evanghelia

Amon a prezentat regelui Evanghelia pas cu pas.

1. Desenafli o schemæ în caietul dumneavoastræ ca cea arætatæ aici
øi completafli fiecare pas scriind pe scurt ce a propovæduit
Amon regelui lamanit în Alma 18:24-40.

Convertirea unui rege

2. Explicafli de ce credefli cæ Amon a ales sæ propovæduiascæ
aceste doctrine în acea ordine (vezi secfliunea „Sæ înflelegem
scripturile“ de la Alma 18:36-43 de ajutor, la nevoie).

Principiile împærtæøirii Evangheliei

Scriefli trei principii importante pe care le-afli învæflat din Alma
17-18 despre împærtæøirea Evangheliei care credefli dumneavoastræ
cæ ar putea fi folosite de cætre tofli membrii Bisericii – nu doar
de cætre misionarii cu timp deplin.

Alma 19 consemneazæ câteva experienfle spirituale remarcabile.
Ele pot pærea mult mai remarcabile dacæ recitifli descrierea
din Alma 17:14-15 a genului de oameni printre care Amon
lucra. Dafli mare atenflie la ceea ce Mormon a vrut ca noi sæ
învæflæm din aceste experienfle, aøa cum sunt consemnate la
sfârøitul capitolului Alma 19.

Alma 19
Soflia regelui Lamoni øi alflii sunt

convertifli

C

Alma 18:24-27

v. 28-32

v. 33-35

v. 36-40

B

Sæ înflelegem scripturile

Alma 18

Alma 18:36-43 – Puterea doctrinelor Evangheliei
În primul rând, cum procedafli când vi se oferæ ocazia de a preda
Evanghelia cuiva care nici mæcar nu øtie despre existenfla lui
Dumnezeu? Observafli cæ Amon a început ræspunzând la
întrebærile regelui Lamoni referitoare la natura lui Dumnezeu
(vezi Alma 18:18-28) øi apoi l-a învæflat despre Creaflie (vezi v.
28-36), despre Cædere, inclusiv despre comportamentul decæzut
al stræmoøilor lui (vezi v. 36-38), precum øi despre ispæøire sau
„planul mântuirii“ (v. 39). Alegerea lui Amon despre ce sæ predea
øi în ce ordine a fost o inspiraflie øi a avut un efect profund asupra
regelui Lamoni (vezi v. 42-43).

Elder Russell M. Nelson, membru al Cvorumului celor
Doisprezece, ne-a ajutat sæ înflelegem de ce aceste doctrine sunt
atât de esenfliale: „Pentru cæ este în centrul planului, noi trebuie
sæ ne stræduim sæ înflelegem însemnætatea ispæøirii. Totuøi, înainte
de a înflelege ispæøirea, noi trebuie sæ înflelegem cæderea lui Adam.
Øi înainte de a putea sæ apreciem pe deplin cæderea, mai întâi,
noi trebuie sæ înflelegem Creaflia. Aceste trei evenimente – Creaflia,
cæderea øi ispæøirea – sunt trei stâlpi proeminenfli ai planului lui
Dumnezeu øi sunt în inter-relaflie doctrinaræ (în Conference
Report, oct. 1993, pag. 45; sau Ensign, nov. 1993, pag. 33).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 18.

Comparafli scripturile cu un exemplu
de acum

1. Citifli urmætoarea poveste spusæ de elder Robert E. Wells,
care a fost membru în Cei Øaptezeci. În ce fel este aceastæ
poveste asemænætoare cu experienfla lui Amon ce se gæseøte
în Alma 17-18?

„Doi elderi au întâlnit øi au predat unui profesor... Mintea sa
nu a fost deschisæ mesajului lor, dar acel om a trebuit sæ fie
internat la spital pentru o operaflie. În timp ce era la recuperare
în spital, curtea øi grædina sa erau neîngrijite. Cei doi misionari

A

Jefuialæ (v. 7) – furt

Îndræznealæ (v. 11) – provocare

Schimbare (v. 12) – înfæfliøare,
chip

Ghicit (v. 16) – a înflelege, a øti

(sæ) Ghiceascæ (v. 18) – sæ
cunoascæ

Dibæcie (v. 23) – meøteøugire,
strategie

Dezvæluit (v. 38-40) – explicat

Jelind mult pierderea lui (v.
43) – simflind tristefle din cauzæ
cæ ei au crezut cæ el era mort
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Sæ înflelegem scripturile

Alma 19

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Alma 19.

Procesul convertirii

Alma 19 ne învaflæ mult despre procesul convertirii. Ræspundefli la
urmætoarele întrebæri pentru a væ ajuta sæ descoperifli acest proces:

1. Care credefli cæ sunt cele mai importante cuvinte øi propoziflii
din Alma 19:6, 33 care descriu convertirea regelui Lamoni øi a
slujitorilor sæi? De ce credefli cæ fiecare cuvânt sau propoziflie
pe care le alegefli sunt importante?

2. Conform cu Alma 19:16-17, cum a fost convertit Abiø?

3. Conform cu Alma 19:29-35, cum s-au convertit alfli lamanifli?

4. De ce credefli cæ unii nu au fost convertifli?

A

Mormânt (v. 1, 5) – groapæ

Væl (v. 6) – perdea

Trezit (v. 6) – umplut, inspirat

Cæzufli la pæmânt (v. 17-18) –
întinøi la pæmânt

Contrazis (v. 20-21, 26) –
dezaprobat, reprimat

(a) Slujit (v. 33) – a ajutat

(a) Vorbit (v. 34) – spus
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Gândifli-væ care cuvinte, propoziflii sau experienfle din Alma 19
sunt asemænætoare propriului dumneavoastræ proces de
convertire.

Care este morala povestirii?

În Alma 19:36 profetul øi istoricul Mormon a explicat ceea ce a
vrut sæ învæflæm noi din experienflele lui Amon.

1. Explicafli în propriile dumneavoastræ cuvinte ce a spus
Mormon cæ înseamnæ aceastæ lecflie øi enumerafli cel puflin douæ
evenimente din Alma 17-19 care sæ ilustreze acest principiu.

2. Ce diferenflæ majoræ produce acel principiu în viafla
dumneavoastræ?

Nu tofli fiii lui Mosia au avut acelaøi succes în munca
misionaræ aøa cum a avut Amon. În Alma 20 vefli citi cum
fratele lui Amon, Aaron, øi colegii sæi au sfârøit fiind închiøi
în temniflæ. De asemenea, vefli citi cum Amon a ajutat la
eliberarea lor duelându-se cu tatæl lui Lamoni! Ceea ce era
la început o situaflie foarte periculoasæ, s-a sfârøit printr-o
altæ mare ocazie pentru misionari.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 20

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli una dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 20.

Intervievafli un misionar

1. Revedefli Alma 20:1-5 øi explicafli cum a øtiut Amon cæ fraflii
sæi erau întemniflafli.

2. Intervievafli pe cineva din flæruøul sau din districtul misiunii
care a slujit sau care slujeøte acum într-o misiune øi cerefli-i sæ
væ împærtæøeascæ o experienflæ despre cum a fost îndrumat de
Spirit. Rezumafli acea experienflæ în caietul dumneavoastræ.

A

(i-a) Repetat (v. 11, 13) – i-a
explicat

Înøelætorie (v. 13) – øiretenie

Este potrivit ca tu sæ te abflii
(v. 18) – necesar sæ te opreøti

Ræzbunare (v. 18) – pedeapsæ

Cruflat 24) – afectat

Alma 20
Amon se întâlneøte cu tatæl lui Lamoni

B
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Sæ înflelegem scripturile

Alma 21

Alma 21:3 – Cine erau amaleciflii øi poporul lui
Amulon?
Amaleciflii erau nefifli apostafli. Aceasta este prima datæ când se
menflioneazæ în Cartea lui Mormon despre ei. Poporul lui Amulon
erau descendenflii preoflilor pæcætoøi ai regelui Noe care øi-au
abandonat familiile, au cælætorit în pustiu, s-au cæsætorit cu
femei lamanite øi s-au integrat în societatea lamaniflilor (vezi
Mosia 23:31-35).

Alma 21:4 – Ordinul nehorilor
Pentru informaflii referitoare la „ordinul nehorilor“ vedefli
secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ pentru Alma 1:12 
(pag. 97-98).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Alma 21.

Scriefli o scrisoare

Scriptura dumneavoastræ preferatæ

Revedefli Alma 21:9. Presupunând cæ afli dori sæ „deschidefli
scripturile“ cætre un prieten care se intereseazæ de Salvator,
care scripturæ o vefli împærtæøi cu el din Cartea lui Mormon
dintre cele pe care le-afli studiat pânæ în prezent? De ce?

Alma 22
Aaron propovæduieøte 

regelui lamanit

B

D F il
Dupæ ce afli citit Alma 21, scriefli în caietul dumneavoastræ o
scrisoare cætre familia dumneavoastræ, ca øi cum afli fi Aaron,
øi descriefli pe scurt experienflele dumneavoastræ.

A

Loc de origine (v. 1) – loc de
naøtere

Împietrifli (v. 17) – a creøte, în
devenire

Abominabile (v. 3) – pæcate;
gânduri øi fapte care sunt
greøite faflæ de Dumnezeu

Sinagogi, sanctuare (v. 5-6,
11, 16, 20) – Biserici, locuri de
preaslævire

Sæ mântuiascæ (v. 7) – sæ
salveze

Zeloøi în (v. 23) –
entuziasmafli, neræbdætori

Completafli frazele

Amon a vorbit cu în-
dræznealæ cætre tatæl
regelui Lamoni care era
înfuriat. Mai jos sunt câ-
teva propoziflii care re-
zumæ ce a spus el øi
cum i-a ræspuns tatæl
regelui Lamoni. Scriefli
propozifliile în caietul
dumneavoastræ øi ter-
minafli-le în propriile
dumneavoastræ cuvinte,
folosind ceea ce afli învæ-
flat din Alma 20:17-27.
Dupæ completarea fiecæ-
rei propoziflii, spunefli ci-
ne era vorbitorul.

1. Nu-fli ucide fiul. Cu toate acestea, ar fi mai bine dacæ...

2. Dacæ tu ai cædea, atunci...

3. Øtiu cæ dacæ eu l-aø ucide pe fiul meu...

4. Permite ca fraflii mei sæ fie eliberafli din închisoare...

5. Dacæ tu mæ vei crufla...

6. Deoarece îl iubeøti pe fiul meu...

O schimbare a inimii

Folosifli citatele exacte din Alma 20 pentru a ræspunde la
întrebærile 1 øi 2. Ræspundefli la întrebarea 3 în propriile
dumneavoastræ cuvinte:

1. Care au fost simflæmintele tatælui regelui Lamoni faflæ de Amon
când s-au întâlnit întâia oaræ?

2. De ce, oare, øi-a schimbat pærerea?

3. Ce lecflie ne învaflæ aceasta referitoare la cum sæ ne comportæm
cu cei care se opun adeværului?

Alma 21-26 este consemnarea slujirii misionare a lui Aaron,
Mulochi øi a fraflilor lor. Experienflele lor au fost mult diferite
de cele ale lui Amon. Pe mæsuræ ce citifli Alma 21, observafli
cum øi de ce a fost diferit. Vefli fi surprinøi cine le-a cauzat
lor cele mai multe probleme.

Alma 21
Aaron øi fraflii sæi predau lamaniflilor

C

B
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Tatæl lui Lamoni

Sæ înflelegem scripturile

Alma 22

Alma 22:12-14 – Pentru a înflelege ispæøirea trebuie
sæ înflelegem, mai întâi, doctrinele creafliei øi cæderii
lui Adam
Elder Bruce R. McConkie, pe atunci membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, a scris: „Planul etern al Tatælui a necesitat
creaflia, cæderea øi ispæøirea, toate puse laolaltæ într-un întreg
unitar“ (A New Witness for the Articles of Faith [1985], pag. 82).

Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a ajutat sæ înflelegem aceasta
zicând:

„Sfinflii din Cartea lui Mormon øtiau cæ planul mântuirii trebuia
sæ înceapæ cu scrierea despre cæderea lui Adam...

Aøa cum un om nu doreøte mâncare pânæ când nu este flæmând,
tot aøa el nu doreøte salvarea prin Hristos pânæ când nu øtie de
ce are nevoie de Hristos.

Nimeni nu øtie suficient de bine øi exact de ce are nevoie de
Hristos pânæ când nu înflelege øi nu acceptæ doctrina despre
Cædere øi efectul acesteia asupra întregii omeniri. Øi nici o altæ
carte din lume nu explicæ aceastæ doctrinæ vitalæ atât de bine ca
øi Cartea lui Mormon...

Generozitate (v. 3) – lipsit de
læcomie

Stare carnalæ (v. 13) – stare
muritoare sau temporalæ

Sæ merite (v. 14) – sæ fie demn
de ceva sau îndreptæflit la ceva

Dezrædæcinat din pieptul
meu (v. 15) – scos din inima
sau sufletul meu

S-a prosternat (v. 17) – a fi
respectuos

(a) Se potoli (v. 25) – a se
împæca

Blocafli (v. 33) – încercuifli

Misionarii au îndatorirea de a propovædui Evanghelia.
Totuøi, acest angajament implicæ multe

încercæri. Un misionar trebuie sæ întrebe:
Ce predau eu? Cum îi pot ajuta pe
oameni sæ simtæ Spiritul? Cum sæ
ræspund la întrebærile lor? Cæutafli
exemple pozitive de propovæduire a
Evangheliei pe mæsuræ ce citifli
despre cum Aaron îl învaflæ pe tatæl
regelui Lamoni. Comparafli cum øi
ce a învæflat din experienfla lui

Amon din Alma 18:22-40.

Acceptæm øi predæm noi ceea ce ne spun revelafliile despre creaflie,
despre Adam øi cæderea omului øi despre mântuirea de la acea
cædere prin ispæøirea lui Hristos? ...

Înflelegem noi øi învæflæm øi predæm în mod eficace despre
ispæøire? Ce însemnætate personalæ are pentru fiecare dintre noi
suferinfla Domnului în Ghetsimani øi pe Golgota?

Ce înseamnæ pentru noi mântuirea de la Cædere?“ (în Conference
Report, apr. 1987, pag. 106-107; sau Ensign, mai 1987, pag. 85).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Alma 22.

Identificafli cuvintele cheie

1. Revedefli Alma 22:5-11 øi enumerafli cinci cuvinte cheie care
ilustreazæ ideile majore din acest pasaj.

2. Încercuifli cuvântul pe care-l considerafli cel mai important øi
explicafli de ce l-afli ales.

3. De ce credefli cæ misionarii încep prin a preda principiile de
bazæ ale Evangheliei?

Ræspundefli la întrebare

1. Conform cu Alma 22:12-14, care sunt cele trei doctrine esenfliale
pe care Aaron le-a predat regelui? (vezi secfliunea „Sæ înflelegem
scripturile“ de la Alma 22:12-14 ca ajutor, la nevoie).

2. Dupæ ce a învæflat aceste doctrine, regele a adresat douæ
întrebæri importante (vezi v. 15). Scriefli aceste douæ întrebæri
în propriile dumneavoastræ cuvinte.

3. Citifli Alma 22:15-18 ca model, scriefli ræspunsul dumneavoastræ
dacæ ar fi ca un prieten sæ væ adreseze aceste întrebæri.

Cunoaøtefli pe cineva care s-a convertit la Domnul øi
Evanghelia Sa prin intermediul muncii misionare? Care au
fost schimbærile pe care le-au fæcut atunci când au acceptat

Alma 23
Anti-Nefi-lehiflii

B

A
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Explicafli cine øi de ce

Revedefli Alma 23:6-13, 16-18. Explicafli cine erau oamenii care
au luat asupra lor numele de anti-Nefi-lehifli øi de ce erau aøa
de credincioøi în flinerea poruncilor.

Gândifli-væ la legæmintele pe
care le-afli fæcut la botez øi
cât de importante sunt aceste
legæminte. Suntefli dornici sæ
væ dafli viafla în loc sæ încæl-
cafli legæmintele dumnea-
voastræ? Anti-Nefi-lehiflii au
prefluit legæmintele lor mai
mult decât propriile viefli. Pe
mæsuræ ce citifli despre anga-
jamentul lor, gândifli-væ la
curajul necesar pentru a
pæstra legæmintele dumnea-
voastræ în lumea de astæzi.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 24

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Alma 24.

Adeværat sau fals?

Scriefli urmætoarele enunfluri în caietul dumneavoastræ. Indicafli,
citind Alma 24:11-19, care enunfluri sunt corecte scriind adeværat
la sfârøitul propozifliei. Scriefli din nou enunflurile false pentru a
le înfæfliøa adeværate.

A

Meritele (v. 10) – faptele
drepte, ispæøirea

Patæ (v. 11-13, 15) – decolorat,
pætat; în versetul 11, iar pentru
prima datæ este folosit în
versetele 12 øi 15, este folosit
simbolic cu înflelesul de vinæ
sau pæcate.

Împærtæøit (v. 15) – dat

Fægæduire (v. 18) – promisiune

Trântifli (v. 21) – întinøi pe jos

Aveau remuøcæri (v. 25) – au
simflit durere øi mâhnire

(a) Vedea clar (v. 30) – a øti, a
vedea

Alma 24
Un legæmânt pæstrat

CEvanghelia? În ce moduri a influenflat viafla dumneavoastræ
studierea Cærflii lui Mormon? Pe mæsuræ ce citifli Alma 23,
observafli cum mesajul Evangheliei a schimbat oamenii pe
care Amon i-a învæflat. Cæutafli legæmântul pe care l-au fæcut
øi gândifli-væ cum va influenfla viitorul lor.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 23

Alma 23:17 – Ce înseamnæ numele Anti-Nefi-lehifli?
Numele Anti-Nefi-lehifli poate însemna cæ noii convertifli doresc
sæ devinæ ca Nefi øi Lehi øi au ales un nume nou care sæ arate
dorinflele lor drepte. Cercetærile aratæ cæ în unele limbi existæ o
rædæcinæ comunæ corespunzætoare cuvântului anti care înseamnæ
„a bara“ sau „înfruntare“, de parcæ afli sta în fafla unei oglinzi.
Poate avea un înfleles asemænætor cuvântului imitare. În aceastæ
luminæ, numele anti-Nefi-lehifli se poate referi la cei care doresc
sæ imite ceea ce au învæflat descendenflii lui Nefi øi Lehi (vezi
Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of
Mormon [1976], pag. 210).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 23.

O convertire adeværatæ

Citifli Alma 23:6-13 øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri:

1. Ce au fæcut lamaniflii care au fost botezafli pentru a aræta cæ
au fost convertifli la Domnul?

2. De ce credefli cæ aceøti lamanifli „nu s-au rætæcit niciodatæ“ (v. 6)?

3. Ce arme ale ræzvrætirii împotriva lui Dumnezeu ar trebui
oamenii sæ „punæ jos“ astæzi?

Predarea Evangheliei

Studiafli Alma 23:4-6 øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri:

1. Ce au folosit Aaron øi fraflii
sæi ca sursæ principalæ pentru
a preda?

2. Ce putere i-a ajutat atunci
când au predat?

3. Care propoziflii descriu cât de
eficace era învæflætura lor?

4. Ce experienfle au întærit
mærturia dumneavoastræ?

B

A

Decret (v. 2) – lege, poruncæ

Acces liber (v. 2) – libertatea
de a veni øi de a pleca dupæ
cum doreau ei

Sæ jefuiascæ (v. 3) – sæ fure

Ungând (v. 4) – a pune aparte
pentru un scop sacru

S-a sfætuit (v. 16) – a vorbit, a
cerut sfat

Deosebifli (v. 16) – øtiufli sau
identificafli cumva

Harnic (v. 18) – muncitor,
prosper

Sæ comunice (v. 18) – sæ aibæ
relaflii øi comunicæri bazate pe
prietenie
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1. Oamenii au simflit cæ au fost cei
mai pierdufli din toatæ omenirea
din cauza crimelor pe care le-au
fæcut înainte de convertirea lor
(vezi v. 11).

2. Anti-Nefi-lehiflii erau siguri cæ
vor fi iertafli dacæ vor merge din
nou la luptæ (vezi v. 12-13).

3. Oamenii s-au dezarmat fiindcæ
se temeau sæ meargæ la ræzboi øi
sæ fie uciøi (v. 16).

4. În loc sæ omoare øi sæ ucidæ, aceøti
convertifli au decis sæ fie hrænifli øi
luafli în grija nefiflilor (vezi v. 18).

5. Convertirea lor a fost atât de profundæ încât ei erau doritori
sæ moaræ decât sæ mai pæcætuiascæ (vezi v. 19).

Întocmifli un hrisov istoric

Citifli Alma 24:17-26. Imaginafli-væ cæ un hrisov istoric a fost
plasat în locul unde au avut loc aceste evenimente. Facefli un
desen aøa cum vrefli sæ arate hrisovul øi ceea ce credefli cæ ar
trebui scris în acesta.

Domnul a trimis profeflii Sæi sæ slujeascæ în calitate de
mesageri ai Lui øi sæ facæ voinfla Sa cunoscutæ. Câteodatæ ei
au prezis evenimente ce urmau sæ se întâmple. Alma 25
demonstreazæ prin detalii uimitoare îndeplinirea unor profeflii
ale profetului-martir Abinadi. Pe mæsuræ ce citifli, reflectafli
asupra mesajului profetului de astæzi øi de ce suntem øi mai
fericifli când urmæm sfatul sæu.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 25

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea B øi apoi activitatea A sau C pe mæsuræ
ce citifli Alma 25.

Ræzbunare (v. 1) – ræsplatæ rea

Uzurpat (v. 5) – luat pe
nedrept sau cu forfla

Fel (v. 10) – Simbol, asemænare

Verificat (v. 12) – dovedit a fi
adeværat

Manifestæri exterioare (v. 15)
– rânduieli ce au legæturæ cu
legea lui Moise

Alma 25
Profeflie îndeplinitæ

B

Verificafli notele de subsol

Nota de subsol pentru Alma 25:2 oferæ detalii de ce oamenii
din Amoniha au fost distruøi. Citifli versetele indicate de nota
de subsol øi scriefli un rezumat despre ceea ce s-a întâmplat
în Amoniha øi de ce.

În ce mod a fost profeflia împlinitæ?

1. În timp ce era ars pe rug Abinadi a profetizat despre cei ce-l
acuzau øi despre urmaøii lor. Citifli ultimele cuvinte ale lui
Abinadi din Mosia 17:14-19 øi scriefli un scurt rezumat despre
fiecare lucru din profeflia sa.

2. Cæutafli în Alma 25:4-12
pentru a putea descoperi
care evenimente au împli-
nit cele spuse de Abinadi.
Scriefli numærul versetului
lângæ profeflia de pe lista
dumneavoastræ.

3. Discutafli cu pærinflii dum-
neavoastræ, cu învæflætorul
sau cu alt membru adult
al Bisericii despre unele
dintre cuvintele profetice
ale profeflilor din zilele din
urmæ care s-au împlinit.
Scriefli ceea ce afli învæflat.

Gæsifli ideile cheie

Un numær mare de lamanifli s-au alæturat poporului anti-Nefi-
Lehi øi au acceptat legea lui Moise. Gæsifli propozifliile din Alma
25:15-16 care explicæ de ce legea lui Moise era o parte importantæ
a Evangheliei la acea vreme, iar apoi rezumafli într-o singuræ
propoziflie de ce credefli cæ acea lege era de ajutor pentru nefifli.

Misionarii cu timp deplin
se întorc acasæ deseori cu
un entuziasm debordant.
Cum obiønuiesc sæ vor-
beascæ aceøti misionari
credincioøi, atunci când se
întorc, despre experienfla
misiunii lor, despre oa-
menii cærora le-au predi-
cat øi despre Domnul?
Pe mæsuræ ce citifli Alma
26, imaginafli-væ cæ erafli
de faflæ atunci când Amon
reflecta la misiunea lui.

Alma 26
„În puterea Lui pot eu sæ fac toate

lucrurile“

C

B

A
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1. Citifli Alma 26:11-16 øi rezumafli ce credefli dumneavoastræ cæ
a fæcut øi a spus de fapt Amon.

2. Scriefli exemple din viafla dumneavoastræ când afli primit
ajutor din partea Domnului.

Scriefli o scrisoare

1. Citifli Doctrinæ øi legæminte 18:13-16 øi enumerafli promisiunile
pe care le-a fæcut Domnul celor care împærtæøesc Evanghelia.
Gæsifli descrierile din Alma 26:1-4, 13-14, 35 care sunt asemæ-
nætoare cu aceste promisiuni, iar lângæ fiecare promisiune
pe care afli notat-o scriefli numærul versetului în care apare
aceasta.

2. Scriefli o scrisoare cætre un misionar pe care îl cunoaøtefli sau
vorbifli cu un fost misionar øi citafli versetele din Alma 26 care
væ plac cel mai mult. Cerefli-i lui sau ei sæ væ trimitæ o des-
crierea succintæ a celei mai mari bucurii avute în timp ce slu-
jea Domnului.

Datoritæ faptului cæ mulfli lamanifli s-au convertit la Domnul
øi øi-au sacrificat vieflile în loc sæ îøi ia din nou sæbiile, ei øi-au
arætat minunatul lor angajament faflæ de El. Pe mæsuræ ce
citifli din Alma 24 observafli cum faptele lamaniflilor devotafli
øi pocæifli au ajutat la convertirea a øi mai multor lamanifli.
Totuøi, nu au fost tofli miøcafli de faptele lor. Alfli lamanifli (øi
nefifli care erau dezbinafli) au continuat sæ încerce sæ-i distrugæ
pe anti-Nefi-lehifli. În Alma 27 vefli învæfla despre ceea ce a
spus Domnul referitor la aceastæ problemæ. Pe mæsuræ ce
citifli, gândifli-væ la decizia pe care au luat-o nefiflii. De partea
cui afli fi fost? De ce? Cum se poate aplica exemplul lor în
ziua de azi? 

Sæ înflelegem scripturile

Alma 27

În zadar (v. 1) – nefolositor

(a) Pieri (v. 10, 12) – a muri

(a) Cerceta (v. 15) – a testa, a
afla ceea ce simt

Pocæire (v. 18) – cæire, umilinflæ

(a se) Întrefline (v. 24) – ajutor,
a asigura provizii

Deosebifli (v. 26-27) –
cunoscufli, identificafli

Zel, zelos (v. 27, 30) – dorinflæ
arzætoare, devotament

Scârbæ (v. 28) – neplæcere,
detestare

Convinøi (v. 28) – convingere,
persuasiune

Chinuire (v. 29) – durere
imensæ, severæ

Alma 27
O nouæ casæ pentru anti-Nefi-lehifli

C

Vi se pare încrezut sau umil? Cui i-a fost el recunoscætor
pentru succesul pe care l-a avut? Ce putefli învæfla despre re-
cunoøtinflæ din exemplul sæu?

Sæ înflelegem scripturile

Alma 26

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 26.

Completafli tabelul

Amon a folosit cuvinte descriptive pentru a ilustra ideile sale în
Alma 26:3-7. Copiafli øi completafli urmætorul tabel:

Ræspundefli cu propriile
dumneavoastræ cuvinte

Revedefli Alma 26:10 øi observafli ce credea Aaron cæ fæcea Amon.

B

„Domnul
Recoltei“

v. 7

Sæ stæm fermi având cre-
dinflæ în timpul ispitelor

v. 6

Convertifli aduøi în
Bisericæ

v. 5

Au lucrat pentru a îm-
pærtæøi Evanghelia øi au
avut parte de succes

v. 5

„Câmpul a
fost copt“

v. 5

„Instrumente
în mâinile lui
Dumnezeu“

v. 3

Cea mai pæcætoasæ stare„Cel mai întu-
necat abis“

v. 3

ÎnsemnætateCuvintele lui AmonAlma 26

A

Snopi... adunafli în grânar
(v. 5) – se referæ la seceriø; un
mod simbolic de a vorbi des-
pre convertiflii care au fost
aduøi în Bisericæ

Færæ de asemænare (v. 15) –
din abundenflæ

Ræbdare (v. 16) – calm

Condamnat (v. 19) – dat, prins

Pocæit (v. 21) – cæit, umil

Am suferit tot felul de lipsuri
(v. 28) – a nu avea cele de
trebuinflæ

Abis (v. 3) – o gauræ foarte
adâncæ, o præpastie færæ de
sfârøit

Stâna lui Dumnezeu (v. 4) –
Biserica
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 27.

Care a fost planul?

Urmætorul tabel væ va ajuta sæ urmafli problema cu care s-a
confruntat Alma øi planul pe care s-a gândit sæ-l punæ în aplicare.
Facefli tabelul în caietul dumneavoastræ, iar apoi folosifli infor-
mafliile din Alma 27:1-2 pentru a væ ajuta sæ îl completafli.

Siguranfla anti-nefi-lehiflilor

Care sunt calificativele?

1. Conform cu Alma 27:18, cine a avut parte de cea mai mare
bucurie øi fericire?

2. Cine nu va øti niciodatæ dacæ învæflæturile din Alma 27:18 sunt
adeværate sau nu? Cine nu va øti cu siguranflæ?

3. Folosind ajutoarele gæsite în scripturile dumneavoastræ, care
sunt alte douæ calificative pentru a avea parte de cea mai
mare bucurie øi fericire?

Gæsifli cuvintele øi expresiile

1. Enumerafli cuvintele øi expresiile din Alma 27:27-30 care fac
referiri la anti-Nefi-lehifli, care erau poporul lui Amon.

2. Pentru care dintre aceste denumiri afli dori în mod special sæ
fifli cunoscut? De ce?

C

B

Ce s-a-ntâmplat
cu adeværat 

(vezi v. 14-15, 20-26)

Cum a fost luatæ
decizia (vezi v. 10-12)

Planul
(vezi v. 5)

Avantaje
1.
2.
Dezavantaje
1.
2.
(vezi v. 6-9).

Problema 
(vezi Alma 27:1-4)

A

Permisiunea ca poporul lui Amon sæ træiascæ pe pæmântul
unde locuiau nefiflii pærea justæ øi potrivitæ. Dar dacæ preflul
unei astfel de decizii ar însemna pierderea tatælui sau a
fratelui într-o bætælie pentru apærarea lor? Alma 28 aratæ
cât de devotafli erau nefiflii pentru a-i ajuta pe cei aflafli în
nevoie øi pentru a face ceea ce øtiau cæ Domnul voia ca ei sæ
facæ. Acordafli mare atenflie ultimelor versete din acest capitol
în care Mormon ne reaminteøte cæ mare parte din suferinfla
øi tristeflea despre care citim în Alma 28 n-ar fi trebuit sæ se
întâmple. El a aflat adeværata cauzæ a acestora øi a altor
„inegalitæfli“ - cu alte cuvinte, de ce unele evenimente care
nu sunt corecte sau drepte au loc. El ne-a reamintit, de
asemenea, ce poate fi fæcut pentru a preveni ca astfel de
evenimente sæ aibæ loc.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 28

Studierea scripturilor
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Alma 28.

Citifli Codul moral

În Alma 28:13, Mormon a scris pentru prima oaræ (din douæ),
expresia „øi astfel, noi vedem“. Apoi, el a explicat o lecflie care
poate fi învæflatæ din evenimentele ce sunt descrise. În propriile
dumneavoastræ cuvinte, rezumafli lecflia predatæ de el øi explicafli
legætura pe care o are cu evenimentele menflionate în capitol. În
Alma 28:14 mai este gæsitæ de douæ ori expresia: „øi astfel, noi
vedem“. Putefli sæ le subliniafli în scripturile personale.

A

Jelire (v. 4) – tristefle mare,
plângere

Solemnitate (v. 6) – seriozitate,
sobrietate

De nespus (v. 8) – aparent
imposibil de înfleles

Putrezesc (v. 11) – se
dezintegreazæ, se stricæ

Consemnat (v. 11) – desemnat,
devotat

Stare de nenorocire (v. 11) –
jale, nefericire

Înflæcæreazæ (v. 12) –
særbætoresc, îøi exprimæ
bucuria, încântarea

Plan înøelætor (v. 13) –
realizat sau conceput pentru
a prinde în capcanæ

Alma 28
Nefiflii apæræ poporul lui Amon
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Alma 30 pare a fi unul dintre capitolele despre care vorbeøte
preøedintele Benson. În acest capitol vefli citi despre un
antihrist ale cærui argumente au fost foarte asemænætoare cu
învæflæturile øi crezurile unor oameni din ziua de azi. Pe
mæsuræ ce citifli, cæutafli greøelile din logica pe care o foloseøte
pentru a face ca învæflæturi pæcætoase øi false sæ paræ ceva ce
orice persoanæ inteligentæ ar accepta. Acest capitol poate fi
extrem de valoros pentru a ne ajuta sæ identificæm øi sæ
respingem învæflæturile false din zilele noastre.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 30

Împotriva (v. 7) – contra, opus

Legafli (v. 13, 28) – conectafli

Înfierbântat (v. 16) –
emoflionat øi confuz

Deranjament (v. 16) – nebun
sau zæpæcit

(a) Cucerit (v. 17) – a
supraviefluit, a reuøit

Felul în care s-a condus (v. 17)
– controlul folosit asupra
faptelor cuiva

(sæ-øi) Înalfle capul (v. 18, 23) –
sæ nu se simtæ vinovafli,
mândri

(a) Strica, stricæciune (v. 22,
60) – a schimba, a corupe

(sæ) Uzurpeze (v. 23) – sæ ia
pe nedrept sau prin violenflæ

fiinefli, (a) fline (v. 27, 31-32) –
a cæpæta mai mult decât este
nevoie, a træi în lux
extravagant

Capricii (v. 28) – dorinfle øi
gânduri bruøte

Insultæ (v. 29, 31) – jignire,
criticæ

Huleascæ (v. 30) – sæ vorbeascæ
færæ respect faflæ de lucrurile
sfinte

Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a
reamintit acest fapt: „Cartea lui
Mormon demascæ inamicii lui
Hristos… Îi întæreøte pe umilii
ucenici ai lui Hristos împotriva
planurilor, strategiilor øi
doctrinelor ræului din zilele
noastre. Tipul de apostazie din
Cartea lui Mormon este asemænætor
cu cel existent azi. Dumnezeu, prin
infinita Sa cunoaøtere, a întocmit
Cartea lui Mormon astfel încât noi sæ
putem vedea greøelile øi sæ øtim cum sæ
contraatacæm falsele concepflii educative,
politice, religioase øi filozofice ale vremii
noastre“ („The Book of Mormon Is the
Word of God“, Ensign, ian. 1988, pag. 3).

Alma 30
Corihor, antihristul

Slujirea cu onoare într-o misiune, oferæ multe experienfle øi
ocazii minunate de a creøte din punct de vedere spiritual.
Oferæ un sentiment ce umple inima de bucurie. Pe mæsuræ ce
citifli Alma 29, încercafli sæ simflifli bucuria pe care a simflit-o
Alma când s-a gândit la binecuvântærile primite de el øi de
alflii, datoritæ participærii sale la lucrarea Domnului.
Astæzi, misionarii pot simfli aceeaøi bucurie, atunci când
îi binecuvânteazæ pe alflii prin slujirea lor. Observafli, de
asemenea, ce efect a avut bucuria simflitæ de Alma asupra
dorinflelor sale.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 29

Studierea scripturilor
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 29.

Dafli un sfat

Profitând de ceea ce afli învæflat din Alma 29, scriefli o scrisoare
care ar putea fi înmânatæ unui tânær care este în drum spre
locul misiunii. Includefli cel puflin douæ idei din Alma 29 referitor
la comportamentul unui misionar minunat.

Observafli importanfla unui cuvânt

Expresia îmi aduc aminte apare de mai multe ori în Alma 29:10-13.
Putefli sæ o subliniafli de fiecare datæ când este scrisæ.

1. Ce øi-a adus aminte Alma? De ce øi-a amintit aceste lucruri?

2. Ce væ aducefli aminte dumneavoastræ când dorifli sæ væ
îmbunætæflifli sentimentele referitoare la starea spiritualæ?

Definifli un cuvânt

Conform cu Alma 29:13-17, cum ar defini Alma cuvântul succes
pentru unul dintre slujitorii Domnului – cum ar fi un misionar?
(Vezi Alma 8:15 pentru a vedea ce a zis mai demult îngerul
cætre Alma încât i-a dat motiv sæ se bucure chiar în eforturile
sale aparent færæ succes.)

C

B

A

Mulflumit (v. 3) – împlinit

Dat mie, dæruit (v. 3-4) –
oferit, desemnat

Îndurerat (v. 4) – a se simfli
chinuit sau tulburat

De neschimbat (v. 4) –
neschimbætoare

Remuøcare de conøtiinflæ (v. 5)
– sentimente de regret, de vinæ

Îngæduinflæ (v. 8) – a crede cæ
este cuviincios

Alma 29
„O, cum aø dori sæ fiu un înger“
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Alma 30:12-50 – Criticarea Bisericii øi cæutarea
de semne
Profetul Joseph Smith ne-a învæflat: „Persoana care se ridicæ spre
a judeca pe alflii, gæsind vinæ Bisericii, spunând cæ nu sunt pe
drumul cel bun, în timp ce el(ea) este o persoanæ dreaptæ, sæ øtie
sigur, cæ atunci este departe pe drumul apostaziei, iar de nu se
pocæieøte va cædea în apostazie, la fel de sigur cum este faptul
cæ Dumnezeu træieøte. Principiul este la fel de corect ca cel pe
care Isus l-a propus, spunând cæ acela care cautæ un semn este o
persoanæ vicleanæ øi preacurvaræ; iar acest principiu este etern,
neclintit øi ferm ca øi stâlpii cerului, cæci atunci când vedem pe
cineva cæutând un semn, putefli ajunge la concluzia cæ este o
persoanæ vicleanæ øi adulteræ“ (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, pag. 156-157). Adeværul despre ultima sa remarcæ poate
fi observat în Alma 30:18, 53.

Studierea scripturilor
Desfæøurafli activitatea A sau B øi, apoi, activitatea C sau D, pe
mæsuræ ce studiafli Alma 30.

Explicafli efectele

Elder Boyd K. Packer din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli
a spus: „Când adeværata doctrinæ este înfleleasæ, aceasta schimbæ
atitudini øi comportamente“ (în Conference Report, oct. 1986,
pag. 20; sau Ensign, nov. 1986, pag. 17). Poate fi, de asemenea,
spus faptul cæ a crede în doctrine false va schimba atitudinea øi
comportamentul unei persoane. Putem observa aceasta în
cuvântarea lui Corihor.

1. Facefli un tabel cu 4 coloane, ca cel de mai jos. În prima coloanæ,
enumerafli cel puflin cinci doctrine øi învæflæturi pe care Corihor
le-a declarat a fi adeværate în Alma 30-13:18. În a doua coloanæ,
scriefli ce efecte credefli cæ va avea acea doctrinæ asupra
atitudinii øi comportamentului unei persoane. În a treia coloanæ,
scriefli doctrina adeværatæ. Apoi, în ultima coloanæ, scriefli
efectul pe care aceastæ doctrinæ adeværatæ îl va avea mai mult
ca sigur asupra atitudinii øi comportamentului unei persoane.

Efectele asu-
pra atitudinii
øi comporta-

mentului

Adeværata
doctrinæ

Efectele asu-
pra atitudinii
øi comporta-

mentului

Doctrina
falsæ a lui
Corihor

Efectele unei doctrine adeværate øi cele ale unei doctrine false

A

Umflate (v. 31) – a se ræsti øi
a fi tæios la vorbire

Lucræturi (v. 42) – planuri,
scheme

Semne (v. 44) – a aræta
dovezi, a indica

Mut (v. 47, 49, 52) – incapabil
de a vorbi

Darul vorbirii (v. 49, 50) –
capacitatea de a vorbi

Carnal (v. 53) – omenesc,
nespiritual

2. Conform cu Alma 30:17-18, cum influenfla sau spera sæ
influenfleze Corihor atitudinile øi comportamentul oamenilor?

Expunefli problemele logic

Când oamenii se contrazic, de obicei încearcæ sæ foloseascæ logica
pentru a aræta cât de corectæ este pærerea lor. Totuøi, un argument
logic începe cu idei sigure cæ presupunerile sau crezurile unei
persoane sunt adeværate. Corihor nu era nici pe departe o
excepflie. El a oferit douæ concluzii „logice“ în Alma 30:12-18.
Acestea pot fi gæsite ca rezultat al logicii øi argumentului sæu
atunci când a spus: „de aceea“ sau cu alte cuvinte „trebuie sæ
tragem logic concluzia“.

1. Gæsifli concluzia lui Corihor în versetul 15. Apoi aflafli ceea ce
a presupus el a fi adeværat pentru a ajunge la acea concluzie.

2. Gæsifli concluzia lui Corihor în versetul 17. Apoi aflafli ceea ce
a presupus el a fi adeværat pentru a ajunge la acea concluzie.

3. Care este greøeala din presupunerea lui Corihor despre ceea
ce este adeværat?

4. Corihor i-a întrebat pe credincioøi cum øtiau ei cu certitudine
cæ ceea ce cred este adeværat. Putem întreba acelaøi lucru øi în
privinfla lui Corihor. Observafli ce l-a întrebat Alma în versetul
40. Ce dovadæ a dat Alma apoi în versetul 41 øi 44 a faptului
cæ ceea ce el, Alma, credea era adeværat?

În ce mod este spus astæzi?

Enumerafli cinci declaraflii ale lui Corihor fæcute în Alma 30:12-18,
23-28 pe care oamenii încæ le mai folosesc în ziua de azi ca
argumente împotriva Evangheliei adeværate a lui Isus Hristos.
Lângæ fiecare declaraflie a lui Corihor, scriefli modul în care
oamenii folosesc acelaøi argument în ziua de azi.

Sprijinifli aceastæ concluzie

În Alma 30:60, Mormon a explicat ceea ce a vrut ca noi sæ învæflæm
din exemplul lui Corihor. Folosifli ceea ce afli învæflat în Alma 30
pentru a întocmi o listæ a lucrurilor care vor sprijini adeværul
declarafliei lui Mormon.

La sfârøitul lui Alma 30 citim faptul cæ, în timp ce cerøea
printre un neam numit zoramifli, Corihor a murit. În Alma
31 citim despre Alma øi alflii care au mers sæ propovæduiascæ
Evanghelia printre zoramifli. În pofida faptului cæ îl batjoco-
riseræ pe Corihor, multe dintre ideile sale se regæseau în reli-
gia zoramitæ. Cæutafli-le în timp ce citifli acest capitol. De
asemenea, vefli citi douæ rugæciuni contradictorii în Alma 31.
În timp ce facefli aceasta, luafli aminte la ceea ce mærturisesc
aceste rugæciuni despre oamenii care le rostesc.

Alma 31
O misiune printre zoramifli

D

C

B
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Studierea scripturilor
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 31.

Scriefli un exemplu

În Alma 31:5 citifli cæ Alma a crezut în puterea cuvântului lui
Dumnezeu de a inspira oamenii sæ facæ ceea ce sabia sau orice
alt instrument de forflæ nu ar fi reuøit. Dafli un exemplu din
propria dumneavoastræ viaflæ, arætând modul în care scripturile
sau învæflæturile conducætorilor Bisericii v-au motivat sæ acflionafli
într-un mod în care nimeni nu v-ar fi putut face sæ acflionafli ori
sæ væ comportafli prin forflæ.

Facefli o legæturæ

Scriefli expresiile din Alma 31:8-20 care aratæ cum învæflæturile øi
practicile corupte ale zoramiflilor erau asemænætoare cu ceea ce
a predat Corihor. Dupæ fiecare expresie, scriefli un numær al unui
verset din Alma 30 în care Corihor a predat acea idee.

Facefli o comparaflie

Comparafli atitudinile øi rugæciunea zoramiflilor din Alma 31:13-18,
23 cu atitudinea øi rugæciunea lui Alma din Alma 31:24-38.
Adæugafli, prin prisma dumneavoastræ de comparaflie, cel puflin
douæ moduri în care acestea diferæ. Încheiafli scriind ceea ce
credefli cæ cititorii de astæzi ar trebui sæ învefle pentru a îi ajuta
sæ-øi însuøeascæ principiul rugæciunii.

În Alma 31 citim despre munca misionaræ printre zoramifli.
Dacæ afli fi fost în locul lui Alma, ce afli fi vrut sæ-i învæflafli?
În ce mod afli fi fæcut aceasta?

Alma 32 este un capitol preferat al misionarilor deoarece îi
ajutæ sæ explice oamenilor modul în care pot ajunge la o
cunoaøtere a principiilor Evangheliei. Totuøi, el nu se referæ
numai la simpatizanflii Bisericii. Noi, tofli – indiferent de
nivelul spiritualitæflii noastre – putem pune în practicæ
principiile pe care Alma le-a propovæduit în acest capitol.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 32

Multæ muncæ (v. 2) –
asprime, planificare

Veøminte (v. 2) –
îmbræcæminte

Considerafli (v. 3) – apreciafli

Zguræ (v. 3) – færæ prea multæ
valoare sau folosire

Alma 32
O punere la încercare a cuvântului

C

B

A

Sæ înflelegem scripturile

Alma 31

Alma 31:3 - zoramiflii
În Cartea lui Mormon existæ
douæ grupuri de oameni
numifli zoramifli. În primul
grup erau descendenflii lui
Zoram, slujitorul lui Laban,
care a pæræsit Ierusalimul
împreunæ cu Nefi. În al doilea
grup erau cei care l-au urmat
pe Zoram, nefitul apostaziat,
care øi-a condus poporul la
ræzvrætire împotriva nefiflilor
øi a cæilor Domnului.

Alma 31:5 – puterea cuvântului
Este demn de remarcat faptul cæ Alma a cæutat sæ rezolve o
problemæ politicæ printr-o curæflire spiritualæ. Nefiflii erau
îngrijorafli de faptul cæ zoramiflii i-ar fi putut stârni pe lamanifli
la ræzboi împotriva lor, a nefiflilor. Alma a simflit cæ cea mai bunæ
cale de a preveni acest lucru era aceea de a predica Evanghelia
zoramiflilor, pentru ca astfel ei sæ poatæ simfli o schimbare în
inimæ. Alma a ales sæ se zbatæ pentru cauza acestei probleme,
øi nu pentru simptomele ei.

Într-o cuvântare intitulatæ „Puterea cuvântului“, preøedintele
Ezra Taft Benson i-a sfætuit pe conducætorii preofliei sæ se zbatæ
pentru rezolvarea problemelor din Bisericæ de la rædæcini: „Prea
des depunem mult efort încercând sæ îmbunætæflim calitatea
activitæflilor în flæruøii noøtri. Ne stræduim cu grijæ pentru a creøte
procentul celor care participæ la adunærile de împærtæøanie. Ne
spetim pentru a obfline un procent mare al tinerilor noøtri care
slujesc în misiuni. Ne forflæm pentru a îmbunætæfli numærul celor
care se cæsætoresc în templu. Toate acestea sunt eforturi demne
de læudat øi importante pentru creøterea împæræfliei. Dar atunci
când fiecare membru øi familie se afundæ în studierea scripturilor
des øi cu folos, prezenfla la toate celelalte feluri de activitæfli va
veni de la sine. Mærturiile vor creøte. Angajamentele vor fi mai
puternice. Familiile vor fi întærite. Revelaflia personalæ se va
reværsa“ (Ensign, mai 1986, pag. 81).

Veøti (v. 1) – øtiri, informaflie

Relaflie (v. 4) – relaflie de
prietenie øi comunicare

Disidenfli (v. 8) – rebeli,
imigranfli

Implorare (v. 10) – rugæminte

Ales (v. 16-17) – preferat în
mod special

Întristatæ (v. 24) – supæratæ

Umflate în mândrie (v. 27) –
pline de falæ øi vanitate

Necredinflæ (v. 30) – lipsæ de
loialitate øi încredere

Infirmitæfli, infirm (v. 30) –
slæbiciuni

Suporte (v. 33) – sæ îndure

Øi-a pus mâinile pe tofli (v.
36) – øi-a aøezat mâinile peste
ei pentru a le acorda o
binecuvântare a preofliei
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Alma 32:21-22 – Care este diferenfla dintre crez,
credinflæ øi cunoaøtere?
Crezul poate fi pasiv, aproape o acceptare a ceea ce este adeværat,
în timp ce credinfla este activæ. Credinfla necesitæ crez øi încredere.
Ne oferæ încredere øi convingere, dar ne øi împinge sæ luæm
atitudine. Nu putem avea credinflæ færæ crez dar, putem crede øi
sæ n-avem credinflæ. Totuøi, nu este îndeajuns doar credinfla în
Isus Hristos. Pentru ca Evanghelia sæ ne binecuvânteze vieflile
trebuie sæ avem credinfla care sæ ne motiveze sæ-L urmæm.
Cunoaøterea, asemenea crezului, necesitæ fapte pentru a ne fi de
vreun folos. Simpla cunoaøtere cæ ceva ne poate ajuta sau dæuna
nu ne poate face bine decât dacæ acflionæm conform acelei
cunoaøteri. Existæ o cunoaøtere anume care vine atunci când ne
exersæm credinfla øi cæutæm sæ træim conform Evangheliei. Atunci
când acflionæm conform crezurilor noastre cu credinflæ, spiritul
atinge inima øi mintea noastræ. Primim o mærturie spiritualæ de
la Duhul Sfânt care ne dæ posibilitatea de a spune faptul cæ
„noi øtim“ cæ Hristos este Salvatorul nostru øi cæ Biserica este
adeværatæ. (Vezi James E. Talmage, Articles of Faith, pag. 96-100.)

Studierea scripturilor
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 32.

Scripturi de bazæ – Alma 32:21

1. Scriefli un exemplu care sæ ilustreze modul în care supunerea
faflæ de poruncile lui Dumnezeu aratæ credinfla unei persoane.
În exemplul dumneavoastræ, scoatefli în evidenflæ modul în
care o persoanæ nu „are o cunoaøtere perfectæ“ dar, care are
„credinflæ în lucrurile care nu se væd, dar care sunt adeværate“.

2. Sæ presupunem cæ vorbifli cu un prieten despre credinflæ.
Spunefli definiflia lui Alma despre credinflæ din Alma 32:21.
Atunci, prietenul dumneavoastræ væ întreabæ: „Dar cum øtii

A

Disprefluifli (v. 5, 12) –
neplæcufli, urâfli

(a) Strigat (v. 7) – pocæire,
umilinflæ

Forflafli (v. 13-16, 25) – obligafli
de circumstanfle

Ræspândeøte (v. 23) – oferæ

Fac de ruøine (v. 23) – fac sæ
fie derutafli

Væ vefli deøtepta aptitudinile
(v. 27) – vefli fi alerfli øi atenfli

Adormitæ (v. 34) – inactivæ,
nefolositæ

Real (v. 35) – de înfleles,
aparent

Arid (v. 39) – neproductiv, nu
are îngræøæminte pentru a
creøte ceva

Culege (v. 43) – recolta,
strânge

cæ un lucru nevæzut este adeværat?“. În ce mod vefli ræspunde?
Oferifli un exemplu elocvent a ceva ce øtifli cæ este adeværat
dar, care nu se vede.

Scriefli instrucfliunile

Scriefli un set de instrucfliuni pas cu pas pentru „experimentul“
pe care Alma îl descrie în Alma 32:27-43. Asigurafli-væ sæ includefli
avertizæri pentru a preveni o persoanæ ca astfel sæ obflinæ rezul-
tatele scontate.

Gæsifli øi explicafli o idee care se repetæ

Gæsifli trei cuvinte care apar în fiecare verset din Alma 32:41-43.
Explicafli care credefli cæ este importanfla fiecæreia dintre cele trei
caracteristici sau calitæfli din procesul creøterii din punct de vedere
spiritual øi al cunoaøterii. Putefli sæ subliniafli aceste cuvinte în
scripturile personale.

În Alma 32, Alma a predat zoramiflilor despre procesul
creøterii spirituale a credinflei øi a cunoaøterii. El i-a încurajat
sæ planteze adeværurile Evangheliei în inimile lor prin
cuvântul lui Dumnezeu øi sæ explice modul cum acea micæ
sæmânflæ a cuvântului lui Dumnezeu poate creøte ajungând un
pom mare al luminii, bucuriei øi vieflii veønice. În Alma 33
citim despre adeværuri concrete ale Evangheliei pe care el a
vrut sæ le „planteze“ atunci. Observafli faptul cum învæflæturile
lui Alma au ræspuns concret întrebærilor øi problemelor pe
care le-a întrezærit printre zoramifli, în Alma 31-32.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 33

Alma 33:3-17 – Zenos øi Zenoc
Vedefli secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de la 1 Nefi 19:10
(pag. 30).

Alma 33:18-22 – De ce a înælflat Moise un øarpe de
aramæ pus într-o præjinæ?
Elder Bruce R. McConkie, membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, a spus: „Atunci când Domnul a trimis
împotriva lor „øerpi înfocafli“ øi mulfli din poporul lui Israel au
fost muøcafli øi au murit, Moise a fæcut un øarpe de aramæ øi l-a

Greøifli (v. 2) – facefli o mare
eroare

Arætat (v. 16) – oferit,
desemnat

Simbol (v. 19) – fel, asemænare

Aruncarea privirii (v. 21) – a
privi în jur

Leneøi (v. 21) – puturoøi

Alma 33
Cuvintele pe care ar trebui sæ le

planteze
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Sæ înflelegem scripturile

Alma 34

Alma 34:9-14 – „O jertfæ mare øi finalæ“
Amulec a propovæduit faptul cæ numai „o jertfæ nesfârøitæ øi
veønicæ“ va avea puterea de a mântui pe copiii lui Dumnezeu
de la cæderea lui Adam, care a adus pæcatul øi moartea în lume
(vezi Alma 34:10-12). Elder Russell M. Nelson a spus: „Isus a
fost singurul care a putut oferi un astfel de sacrificiu nesfârøit, de
vreme ce El a fost næscut dintr-o mamæ pæmânteanæ øi un Tatæ
nemuritor. Datoritæ acestui drept unic dobândit prin naøtere,
Isus a fost o Fiinflæ færæ de sfârøit“ (în Conference Report, oct.
1996, pag. 46; sau Ensign, nov. 1996, pag. 35).

Alma 34:32-34 – De ce este important sæ ne pocæim
øi sæ ne pregætim în aceastæ viaflæ?
Elder Bruce R. McConkie a predat: „Aceastæ viaflæ este timpul
oferit omului pentru a se pocæi øi a se pregæti sæ-L întâlneascæ pe
Dumnezeu. Aceia care au ocazia de a accepta adeværul în aceastæ
viaflæ sunt obligafli sæ-l accepte; altfel salvarea, în totalitatea ei, le
va fi respinsæ. Speranflele de a fi ræscumpærat prin aøa-zisa pocæinflæ
pe patul de moarte sunt în zadar (Mormon Doctrine, pag. 631).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 34.

Din ce este formatæ o mærturie?

Alma 34:8-16 consemneazæ o parte din mærturia lui Amulec.

1. Revedefli fiecare dintre urmætoarele segmente de scripturi din
Alma 34 øi scriefli în caietul dumneavoastræ ce credefli cæ vor
sæ însemne: versetele 8-9, 10-12, 13-14, precum øi 15-16.

A

Conflictul (v. 2) – ræzvrætire,
apostazie

Potrivit (v. 9-10, 13) – necesar,
important

Fiecare iotæ øi frânturæ de
slovæ (v. 13) – pânæ øi ultima
parte (iota øi slova sunt cele
mai mici simboluri scrise în
limba ebraicæ)

Nu væ aduce nici un folos (v.
28) – væ este nefolositor, nu
væ ajutæ

Deøeul (v. 29) – gunoi, færæ
prea multæ valoare sau folosire

Amânafli, (afli) Amânat (v. 33,
35) – a anula, a întârzia

Supuøi (v. 35) – controlafli de
cineva

Ocærâfli (v. 40) – insultafli,
criticafli

pus într-o præjinæ. Apoi, tofli cei care fuseseræ muøcafli de vietæflile
veninoase øi îngrozitoare øi au privit, cu credinflæ, la øarpele de
aramæ, au træit, iar ceilalfli au murit. De ce? Deoarece lui Moise
îi fusese poruncit de cætre Dumnezeu sæ procedeze astfel, iar
aceasta era o rânduialæ pentru Israel – o rânduialæ efectuatæ
prin asemænarea cu faptul cæ Mesia Cel promis va fi ridicat pe
cruce, iar tofli cei care se vor uita la El cu credinflæ vor træi, iar
ceilalfli vor muri“ (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary,
4 vol. [1979-1981], 1:476-477).

Studierea scripturilor
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Alma 33.

Solufliile Domnului

1. În Alma 31:8-23 øi 32:2-5 citim despre problemele zoramiflilor
øi cæile prin care mulfli dintre ei s-au rætæcit. Gæsifli cel puflin
douæ dintre problemele øi învæflæturile lor false, apoi facefli un
rezumat a ceea ce a predat Alma în Alma 33, din care sæ rezulte
ræspunsurile sau solufliile pentru fiecare din cele enumerate
mai sus.

2. De ce a fost important pentru Alma sæ-i învefle pe zoramifli sæ
aibæ parte de cuvântul lui Dumnezeu (în Alma 32) înainte de
a-i sfætui prin ce metode sæ-øi rezolve problemele (în Alma 33)?

Øarpe de aramæ într-o præjinæ

1. Citifli Numeri 21:4-9 øi Alma 33:18-22 øi explicafli modul în
care øarpele de aramæ din vârful præjinii era un model (simbol)
referitor la Isus Hristos (vezi secfliunea „Sæ înflelegem scrip-
turile“ de la Alma 33:18-22 în caz cæ este nevoie).

2. În ce mod privirea sau întoarcerea privirii cætre Hristos ne
ajutæ în viaflæ?

V-afli rætæcit vreodatæ? În Alma 34, Amulec mærturiseøte
faptul cæ dacæ nu ar fi fost ispæøirea fæcutæ de Salvator,
întreaga omenire ar fi murit de douæ morfli diferite øi ar fi
fost pierdutæ pentru totdeauna. Acestea sunt efectele grave
ale cæderii lui Adam asupra întregii omeniri. Pe mæsuræ ce
citifli, cugetafli asupra cæilor prin care ispæøirea lui Isus
Hristos ne ajutæ sæ biruim aceste morfli. Amintifli-væ faptul
cæ, pentru ca sæ putem primi toate binecuvântærile din planul
mântuirii creat de Dumnezeu, noi trebuie sæ luæm parte
fæcând ceea ce Tatæl nostru Ceresc ne cere sæ facem. Remarcafli
ceea ce trebuie sæ facefli pentru a îndeplini planul Sæu.

Alma 34
Planul veønic al mântuirii

B

A
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2. Explicafli ceea ce credefli cæ a fost punctul forte al mærturiei lui
Amulec.

3. Care parte din mærturia lui Amulec este øi o parte din mærturia
dumneavoastræ?

Scriefli o scrisoare

O prietenæ væ spune cæ nu se mai roagæ, fiindcæ nu are un loc
separat al ei unde sæ se roage øi cæ nu øtie pentru ce sæ se roage.
Studiafli Alma 34:17-27 øi scriefli-i o scrisoare, având la bazæ
sfatul lui Amulec, care oferæ cinci sugestii despre unde øi când
se poate ruga, precum øi pentru ce se poate ruga.

Scripturæ de bazæ – Alma 34:32-34

Suntefli îngrijorat pentru un prieten care nu respectæ poruncile.
Comentariile lui sunt enumerate mai jos. Scriefli-le în caietul
dumneavoastræ. Apoi, scriefli un ræspuns pentru fiecare.
Includefli cuvinte øi expresii din Alma 34:32-34 în ræspunsul
dumneavoastræ.

1. „Mæ voi pocæi înainte de misiunea mea, dar pânæ atunci
vreau sæ mæ distrez un pic.“

2. „Ei bine, dacæ mor, mæ pot pocæi oricând în lumea spiritelor.
Nu acesta-i este scopul?“

Scriefli un test

Pentru fiecare verset din Alma 34:37-41 scriefli o întrebare la care
sæ se poatæ ræspunde cu acel verset. Dupæ fiecare întrebare,
includefli ræspunsul dumneavoastræ.

Sæ træim conform Evangheliei necesitæ, câteodatæ, schimbæri
grele în vieflile noastre. Poate este nevoie sæ ne schimbæm
locul de muncæ, sæ ne alegem noi prieteni, ba chiar sæ ne
mutæm. Pe mæsuræ ce citifli Alma 35, remarcafli schimbærile
grele ce au apærut în vieflile zoramiflilor care au crezut în
cuvintele lui Alma øi Amulec øi modul cum Domnul a oferit
o cale ca ei sæ gæseascæ bucurie în Evanghelie. Gândifli-væ la
faptul cum acest lucru væ poate da speranflæ pentru provocærile
cu care væ confruntafli.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 35

Sfætuit (v. 3) – vorbit,
consultat

Vicleøugul (v. 3) – meseria

În ascuns (v. 5) – în secret,
în tainæ

A rostit (v. 9) – a spus, a
exprimat

Între (v. 13) – între

Sæ se împietreascæ (v. 15) – a
deveni insensibil la dreptate

Alma 35
Convertiflii zoramifli fug spre Ierøon

D

C

B

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli una dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 35.

Divulgafli planul secret

Presupunefli cæ suntefli un spion care s-a infiltrat în conducerea
zoramitæ. Dup ce citifli Alma 35:1-6, scriefli un memorandum
care sæ descrie planul viclean al zoramiflilor øi modul în care îi
va afecta pe cei care træiesc conform principiilor Evangheliei.

Scriefli o øtire de ziar

Descriefli simflæmintele

1. Cugetafli la Alma 35:14-16 øi descriefli sentimentele lui Alma
referitoare la situaflia existentæ øi la ceea ce a fæcut în aceastæ
privinflæ.

2. În ce mod se aseamænæ aceasta cu ceea ce profeflii din zilele
din urmæ ne-au învæflat despre cum sæ ne pregætim familiile
pentru vremurile grele profeflite în viitor?

Alma 36
Alma îi propovæduieøte lui Helaman

despre convertirea sa

C

Citifli Alma 35:7-12 øi scriefli un articol de ziar despre criza din
Ierøon. Includefli urmætoarele:

1. un titlu;

2. un exemplu referitor la ameninflærile pe care credefli cæ
zoramiflii le-ar fi „rostit“;

3. un rezumat al ræspunsului amoniflilor øi modul în care acesta
ar putea îmbunætæfli unele situaflii în locul în care locuifli.

B

A
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3. mærturisirea;

4. înapoierea (redarea a ceea ce fusese pierdut).

Explicafli expresiile cheie

Cugetafli asupra binecuvântærilor enumerate în Alma 36:25-29.
Pentru fiecare dintre urmætoarele expresii cheie sau cuvinte,
rezumafli binecuvântærile ce au legæturæ cu acestea øi explicafli
de ce sunt importante aceste binecuvântæri.

1. „næscufli pentru Dumnezeu“ (v. 26);

2. „sprijinit“ (v. 27);

3. „mæ va înælfla“ (v. 28).

Sæ înflelegem scripturile

Alma 37

Alma 37:21-31 – Cele douæzeci øi patru de plæci øi
combinafliile secrete
Alma l-a avertizat pe Helaman sæ protejeze cronica iareditæ
(cele douæzeci øi patru de plæci de aur) astfel încât juræmintele,
semnele øi legæmintele combinafliilor secrete ce i-au distrus pe
iaredifli sæ nu fie fæcute cunoscute printre nefifli. Elder Bruce R.
McConkie a scris: „De-a lungul timpului au existat grupuri,
organizaflii, biserici øi guverne care au avut juræminte øi obiective
asemænætoare – tofli fiind inspirafli de Satana“ (Mormon Doctrine,
pag. 471).

Sfânta Scripturæ (v. 5) –
scriptura

(îi) Fac de ruøine (v. 6) – îi fac
sæ fie confuzi

Abfline (v. 11) – opri

Tælmæcitoare (v. 21) – Urimul
øi Tumimul (vezi Ghidul
pentru scripturi, „Urim øi
Tumin“, pag. 210)

Gazelem (v. 23) – aparent,
numele dat unui væzætor
necunoscut

Din întâmplare (v. 27) –
posibil

(sæ) Urascæ (v. 29) – sæ displacæ

Neobiønuite (v. 39) –
minuflios fæcut, în amænunt

Leneøi, încefli (v. 41, 43, 46) –
puturoøi

Fericirea (v. 44) – bucurie
mare

Vale (v. 45) – vale,
simbolizând viafla muritoare

Afli folosit vreodatæ o busolæ? La ce væ poate fi de folos o
busolæ? Existæ perioade în care avem nevoie de o busolæ
spiritualæ pentru a ne conduce øi îndruma. Domnul ne-a
înzestrat cu o busolæ spiritualæ. Pe mæsuræ ce citifli Alma
37, remarcafli la ce este folositoare acea busolæ spiritualæ øi
cum poate fi de ajutor în ziua de azi pentru dumneavoastræ.

Alma 37
„Învaflæ înflelepciune în tinereflea ta“

C

În ce fel îi pregæteøte un tatæ iubitor pe copiii sæi pentru a se
împotrivi ispitelor Satanei? Cum îi poate inspira ca sæ do-
reascæ binecuvântærile Evangheliei mai mult decât tentafliile
temporare ale lumii? Alma 36-42 este o consemnare a sfa-
tului profetului Alma cætre fiii sæi. Studiafli aceste capi-
tole cu evlavie pentru a înflelege ce a vrut Alma ca sæ øtie
øi sæ facæ fiii sæi. Adeværurile pe care le-a propovæduit sunt
promisiuni privind binecuvântærile pæmânteøti øi eterne,
întrecând orice ar avea Satana de oferit.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 36

Alma 36:18 – Fierea amæræciunii
Avem parte de ,,fierea amæræciunii“ atunci când avem remuøcæri
sau sentimente profunde de tristefle pentru faptul cæ am greøit.
Dar nu oricine îøi îngæduie sæ simtæ aceste remuøcæri. Preøedintele
Spencer W. Kimball ne-a învæflat cæ „cei care aleg aceastæ alter-
nativæ devin insensibili, în cele din urmæ, øi-øi pierd dorinfla de
a se pocæi. Cealaltæ alternativæ este de a îngædui ca remuøcarea sæ
[ne] conducæ spre tristefle totalæ, apoi spre pocæinflæ øi, in cele
din urmæ, spre eventuala iertare“ („The Gospel of Repentance“,
Ensign, oct. 1982, pag. 4).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 36.

Amintifli-væ de robia stræmoøilor voøtri

Alma 36 începe øi se încheie cu sfatul lui Alma cætre fiul sæu
Helaman de a-øi aminti de robia stræmoøilor øi de eliberarea lor,
în cele din urmæ, prin puterea lui Dumnezeu (vezi Alma 36:2,
28-29). Remarcafli felul în care Alma a dat propria viaflæ ca
exemplu legat de acel principiu.

1. Citifli Alma 36:6-16 øi descriefli modalitæflile prin care Alma a
fost în robie.

2. Citifli versetele 17-21 øi descriefli modalitæflile prin care Alma a
fost eliberat prin puterea lui Dumnezeu.

3. Scriefli un scurt paragraf explicând cum v-au ajutat aceste
întâmplæri sæ credefli în puterea lui Dumnezeu de a væ elibera
de încercærile vieflii care pæreau a væ fline în robie.

Identificafli lucrurile

Din Alma 36:13-24, extragefli dovezile cæ Alma a avut parte de
fiecare dintre urmætorii paøi ai pocæinflei:

1. recunoaøterea pæcatului;

2. simflirea unei tristefli divine;

B

A

Implor (v. 3) – a ruga, a pleda

Vremelnic (v. 4) – trupesc,
muritor

Mintea carnalæ (v. 4) –
înflelepciunea omeneascæ

Sfâøiat (v. 12, 14, 16-17) –
necæjit, tulburat

Chin, chinuit (v. 12, 17, 19) –
necæjit, îndurerat, profund
întristat

Minunat (v. 21) – intens
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B øi activitatea C pe mæsuræ ce
studiafli Alma 37.

Scripturæ de bazæ - Alma 37:6-7

Unii oameni par a crede cæ scripturile sunt simple scrieri din
trecut øi nu le pot fi de nici un ajutor în ziua de azi.

1. Revedefli Alma 37:6-7 øi dafli un exemplu de un verset din
scripturæ „mic øi simplu“ care a fost o binecuvântare în viafla
dumneavoastræ.

2. Cæutafli în Alma 37:8-20 øi enumerafli cel puflin trei „scopuri
înflelepte“ pentru care sunt pæstrate scripturile, apoi rezumafli
cum aceste scopuri pot binecuvânta oamenii în ziua de azi.

Scripturæ de bazæ - Alma 37:35

Gândifli-væ la Alma 37:35 øi la modul cum l-afli preda unui copil
în vârstæ de 5 ani. Scriefli o schiflæ a ceea ce afli spune, bazându-
væ ideile pe informafliile din versetele 36-37.

Scriefli îndrumærile

Sfatul lui Alma cætre fiul sæu Øiblon a fost succint (doar un
capitol scurt) dar, impunætor. Studiafli-l cu atenflie, pe mæsuræ

Alma 38
Alma îl sfætuieøte pe fiul sæu Øiblon

În versetele din Alma 37:38-47, Alma a comparat Liahona, sau
îndrumætorul, cu scripturile sau „cuvintele lui Hristos“.

1. Revedefli aceste versete øi scriefli un set de îndrumæri despre
cum se foloseøte Liahona.

2. Explicafli cum aceste îndrumæri pot, de asemenea, sæ væ ajute
sæ folosifli scripturile mai eficace.

C

B

A

ce învæflafli despre punctele forte øi slæbiciunile lui Øiblon.
De asemenea, remarcafli moduri prin care putefli sæ væ
bucurafli pærinflii.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 38

Alma 38:12 – „Sæ-fli pui frâu tuturor pasiunilor tale“
Scopul frâului este de a controla
øi îndruma calul, nu de a-l chinui
ori omorî. Acesta este øi înflelesul
sfatului de a ,,pune frâu“ pasiu-
nilor noastre. „Este auto-negarea
un lucru înflelept, fiindcæ ceva
este în neregulæ în privinfla pa-
siunilor noastre, sau pentru
cæ ceva este în regulæ în privinfla
pasiunilor noastre? Alma l-a
învæflat pe fiul sæu: ‚Vezi sæ-fli
pui frâu tuturor pasiunilor tale
pentru ca sæ fii plin de dragoste.‘
(Alma 38:12; subliniere adæugatæ).

El nu a spus sæ alungafli, nici mæcar sæ væ stæpânifli pasiunile, ci
sæ le punefli frâu – sæ le înhæmafli, sæ le controlafli øi sæ le dafli atenflie.
De ce? Deoarece disciplina duce la o dragoste mai abundentæ øi
mai profundæ“ (Bruce C. Hafen øi Marie K. Hafen, The Belonging
Heart [1994], pag. 302).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Alma 38.

Transformafli slæbiciunile în puncte forte

1. Desenafli douæ coloane în caietul dumneavoastræ øi numifli-o pe
una ,,Punctele forte ale lui Øiblon“, iar pe cealaltæ „Avertizæri
date lui Øiblon“. Citifli Alma 38:1-5, 10-15 øi enumerafli care
credefli cæ erau punctele forte ale lui øi avertismentele primite.

A

În sclavie (v. 4) – încætuøat,
legat

Durere (v. 8) – tristefle,
mâhnire, agonie

Cumpætat (v. 10) – temperat,
având auto-control

Dominarea (v. 12) – forfla,
subjugarea

Cumpætat (v. 15) – serios
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Alma 39:5-6 – Cât sunt de grave pæcatele sexuale în
ochii Domnului?

Prima Preøedinflie a declarat, într-un
mesaj citit în timpul conferinflei gene-
rale din octombrie 1942:

„Pæcatul sexual... îøi are locul, în
amploarea lui, alæturi de crimæ...

... Nu væ putefli complæcea în relaflii
sexuale extraconjugale, interzise... øi
sæ scæpafli de pedepsele øi judecæflile
pe care Domnul le-a declarat împo-
triva acestui pæcat“ (în Conference
Report, oct. 1942, pag. 11).

Alma 39:6 – Cum este posibilæ iertarea unei crime?
Elder Bruce R. McConkie ne-a învæflat: „Criminalii sunt iertafli, în
cele din urmæ, dar numai fiindcæ toate pæcatele sunt iertate, în
afara pæcatului împotriva Duhului Sfânt; ei nu sunt iertafli,
fiindcæ salvarea celestialæ nu este posibilæ pentru ei“ (Mormon
Doctrine, pag. 520).

Elder Spencer W. Kimball, pe atunci membru al Cvorumului
celor Doisprezece Apostoli, a explicat:

„Ioan a scris cæ ‚nici un criminal care crede în El sæ nu... aibæ
viafla veønicæ‘ [Ioan 3:15]. Criminalul îøi neagæ salvarea în
împæræflia celestialæ, iar aceasta fiindcæ el nu poate fi iertat
pentru crima comisæ...

Bineînfleles, ambele legi, atât cea a flærii, cât øi cea a lui Dumnezeu
fac o mare diferenflæ între un criminal sau un ucigaø de animale
øi un criminal care o face færæ premeditare. În mod asemænætor,
din nefericire, omul trebuie sæ ia viafla altcuiva în ræzboi“ (The
Miracles of Forgiveness [1969], pag. 127, 129).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi activitatea B sau C pe mæsuræ ce
studiafli Alma 39.

De ce a fost îndurerat Alma?

1. Citifli din Alma 39:1-11 øi enumerafli cinci lucruri din cauza
cærora Alma a fost trist deoarece Corianton a fæcut sau n-a
fæcut fapte care l-au împiedicat a fi un misionar bun.

2. Scriefli ceea ce Corianton trebuia sæ facæ pentru a se pocæi
(vezi v. 7-13).

Scriefli o scrisoare

Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæflat: „Epidemia pæcatului
acestei generaflii este imoralitatea sexualæ“ (în Conference
Report, apr. 1986, pag. 4 sau Ensign, mai 1986, pag. 4). Revedefli
Alma 39:3-9 øi scriefli în caietul dumneavoastræ un paragraf
pentru a întæri pe cineva împotriva ispitelor imorale.

1. Explicafli cât este de gravæ imoralitatea sexualæ.

B

A

(sæ-fli) Sfâøii (v. 7) – necaz,
durere, profund întristat

(sæ) Renunfli (v. 9) – sæ cedezi,
sæ abandonezi

Abfline-te (v. 9) – opreøte-te,
înceteazæ

(sæ te) Abflii (v. 12) – sæ te
opreøti sæ mai faci ceva, sæ fii
abstinent

Veøti (v. 15) – øtiri

2. Citifli Eter 12:27 øi explicafli modul cum atenflia acordatæ
avertismentelor conducætorilor noøtri ne poate întæri.

Scriefli o scrisoare

Alma l-a învæflat pe fiul sæu Øiblon despre procesul primirii
cunoaøterii spirituale.

1. Desenafli un tabel ca cel ce urmeazæ dar nu notafli întrebærile.
Pe mæsuræ ce revedefli Alma 38:6-9, remarcafli ræspunsurile la
întrebæri øi, în interiorul rubricilor, scriefli versetul sau versetele
ce oferæ ræspunsurile.

▼

▼

▼

▼
Cunoaøterea spiritualæ

2. Scriefli în carneflelele dumneavoastræ o scrisoare pentru un
prieten, descriind modul în care se dobândeøte cunoaøterea
spiritualæ.

Alma era mulflumit de fiii sæi Helaman øi Øiblon. Totuøi,
nu era mulflumit de comportamentul imoral al fiului sæu
Corianton. Alma øtia durerea pricinuitæ de pæcat øi dorea ca
alflii sæ evite acea durere (vezi Alma 36:11-16). Astfel, avea,
într-un fel, sæ-i spunæ mai multe lui Corianton, decât ce-
lorlalfli fii ai sæi. Remarcafli ce l-a sfætuit Alma pe fiul sæu
sæ facæ pentru a înfrunta pæcatele sale.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 39

Dureros pentru mine (v. 3) –
supærætor, tulburætor

Curva (v. 3) – femeie imoralæ,
prostituatæ

Alma 39
Natura gravæ a pæcatului sexual

În ce fel, cei næscufli pentru Dumnezeu, primesc
o cunoaøtere spiritualæ mai mare?

Cum a descris Alma naøterea pe care oamenii o
træiesc atunci când se pocæiesc?

Ce a îndurat Alma pentru a primi iertarea
pæcatelor sale?

Care este singura cale prin care putem fi salvafli?

B
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2. Scriefli de ce afli ales sæ nu cedafli ispitei.

3. Citifli declaraflia din secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de la
Alma 39:5-6 øi explicafli de ce credefli cæ aceste pæcate sunt
atât de grave (vezi, de asemenea, D&L 42:24-25).

Ce impact provoacæ exemplul
dumneavoastræ?

Revedefli Alma 39:11-13 øi gândifli-væ la impactul avut de exemplul
lui Corianton asupra zoramiflilor.

1. Comparafli ceea ce a fæcut Corianton (vezi v. 11) cu ceea ce
fusese chemat sæ facæ (vezi v. 15-16).

2. Ce impact poate avea un exemplu ræu asupra oamenilor?

3. Ce impact poate avea un exemplu bun asupra oamenilor?

V-a întrebat vreodatæ un prieten unde mergem dupæ aceastæ
viaflæ? În ce mod afli ræspunde la aceastæ întrebare? În Alma
40 se gæsesc ræspunsurile lui Alma la câteva întrebæri refe-
ritoare la viafla dupæ moarte. Citifli ce a predat Alma øi re-
marcafli dacæ a ræspuns vreunei întrebæri pe care o aveafli
despre viafla de apoi.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 40
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Aceastæ corupflie nu se
înveømânteazæ cu nemurire
(v. 2) – acest trup muritor nu
va fi înviat

Timp între (v. 6) – perioadæ
de mijloc

Indignærii arzætoare (v. 14) –
mânie cumplitæ îndreptæflitæ

Consemnarea, consemnafli (v.
15, 17, 26) – a desemna, a judeca

Înapoiat (v. 23) – adus înapoi

Drojdia (v. 26) – sedimentul
øi materiile stræine care se
depun la fundul unui pahar
cu vin; a „bea drojdia“ din
ceva înseamnæ a bea partea
cea mai rea din acel ceva

Alma 40
Lumea spiritelor øi învierea

C

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea C øi activitatea A sau B pe mæsuræ ce
studiafli Alma 40.

Completafli frazele

Citifli cu atenflie Alma 40:1-8 øi gæsifli cuvintele care completeazæ
fiecare dintre frazele care urmeazæ: Scriefli fraza completæ în
caietul dumneavoastræ.

1. „Nu este nici o înviere... pânæ .“

2. „Când acest timp va veni .“

3. „Trebuie sæ fie .“

Paradisul sau întunericul?

Alma 40:11-15 menflioneazæ douæ stæri existente în lumea spiri-
telor. Citifli aceste versete øi enumerafli unele consecinfle de dupæ
moarte pentru cei drepfli øi pentru cei pæcætoøi.

Gæsifli versetul care corespunde
enunflului

Din ceea ce învæflafli din Alma 40:15-26, scriefli o declaraflie din
punct de vedere doctrinar despre înviere în cazul fiecæreia
dintre urmætoarele expresii:

1. spiritul øi corpul;

2. în timpul învierii lui Hristos;

3. între moarte øi înviere;

4. o stare de pace sau de nenorocire;

5. a sta înaintea lui Dumnezeu;

6. toate lucrurile vor fi restaurate.

V-afli întrebat vreodatæ de ce unii oameni par sæ evite
consecinflele rezultate când fac ceva ræu? Alma i-a explicat
fiului sæu Corianton ce se întâmplæ celor care cred cæ existæ
fericire în ticæloøie. Pe mæsuræ ce citifli Alma 41 remarcafli
învæflæturile sale referitoare la o ultimæ judecatæ, referitoare
la principiul restaurærii øi la faptul cæ la înviere tofli vor
primi din nou caracteristicile øi træsæturile pe care le-au
dobândit pe pæmânt.

Alma 41
„Ticæloøia niciodatæ nu a fost fericire“

C

B

A
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Scripturæ de bazæ - Alma 41:10

Preøedintele Ezra Taft Benson a
spus: „Nu putefli sæ facefli ræu øi sæ
væ simflifli bine. Este imposibil!“
(„To ‚the Rising Generation‘“,
New Era, iunie 1986, pag. 5). Citifli
Alma 41:3-10 pentru a væ ajuta sæ
ræspundefli la urmætoarele întrebæri:

1. De ce este adeværatæ declaraflia
preøedintelui Benson, atât în
aceastæ viaflæ cât øi în viafla ce
va urma?

2. De ce ticæloøia niciodatæ nu este
fericire? De ce suntem mai feri-
cifli pe mæsuræ ce încercæm sæ urmæm exemplul øi învæflæturile
lui Isus Hristos?

Sæ înflelegem scripturile

Alma 42

Alma 42:7-9, 15 – Moartea temporaræ øi cea spiritualæ
au apærut la cæderea lui Adam øi sunt biruite prin
ispæøirea lui Isus Hristos
În mærturia lor despre Isus Hristos, Prima Preøedinflie øi Cvorumul
celor Doisprezece Apostoli au declarat:

Consemnat (v. 1, 14) –
desemnat, judecat

Heruvimi (v. 2-3) – un fel de
fiinfle angelice

Timp [stare] de încercare,
stare de pregætire (v. 4, 10, 13)
– perioadæ de testare (viafla
pæmânteanæ)

Vremelnic, vremelnicæ (v. 7-9)
– fizicæ, moarte

(sæ) Înfæptuiascæ (v. 15) – sæ
realizeze, sæ mulflumeascæ

Remuøcæri de conøtiinflæ (v.
18) – ruøine, vinæ, regret

Executæ (v. 22) – îndeplineøte,
impune

Pocæit (v. 23-24) – cæit, umil

Iotæ (v. 25) – puflin, o micæ parte

Sobrietate (v. 31) – seriozitate

JUSTICE MERCY

Când Alma øi-a terminat învæflæturile adresate cætre
Corianton, el a ræspuns la întrebærile despre cum ar fi via-
fla dacæ n-ar exista pocæinfla, pæcatul, legea øi pedepsele.
Dumnezeu poate fi øi drept øi milos. Alma 42 væ poate
ajuta sæ înflelegefli de ce suntefli aici pe pæmânt øi cât este
de importantæ viafla pe pæmânt pentru progresul dum-
neavoastræ veønic.

Alma 42
Mila øi dreptatea

B

Sæ înflelegem scripturile

Alma 41

Alma 41:2 – Care este „planul restaurærii“?
Cuvântul restaurare înseamnæ a reveni la o stare precedentæ.
Alma 40:1-41:2 descriu planul restaurærii ca fiind învierea, atunci
când spiritul este unit din nou cu trupul. O explicaflie în plus
este datæ în Alma 41:3-15. Planul restaurærii include, de asemenea,
ultima judecatæ, atunci când primim o ræsplatæ în acord cu ceea
ce am fæcut pe pæmânt. Preøedintele Joseph Fielding Smith a
spus: „Existæ o lege divinæ a compensafliei. Pæmântul devine,
astfel, un teren de probæ. Oamenii sunt judecafli în acord cu
faptele lor øi existæ ræsplatæ sau pedeapsæ pentru faptele fæcute
cât timp am fost în trupul muritor. Nu existæ pærtinire în
Împæræflia lui Dumnezeu. Ceea ce primeøte fiecare persoanæ este
ceea ce meritæ“ (Answers to Gospel Questions, 5:16). La propriu
vorbind, ceea ce vom deveni în veønicie este determinat de
comportamentul øi dorinflele de pe pæmânt (vezi D&L 88:21-32).

Alma 41:11 – „Fierea amæræciunii“
Vedefli secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de la Alma 36:18
(pag. 125).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Alma 41.

Ræspundefli la întrebare

Citifli Alma 41:1-6 øi scriefli ræspunsurile la una dintre cele douæ
întrebæri referitoare la planul restaurærii:

1. În aceste versete cuvântul restaurare se referæ uneori la înviere.
Explicafli alte moduri în care este folosit aici cuvântul restaurare.

2. În ce mod este planul restaurærii corect øi onest?

3. Ce se întâmplæ celor ræi, conform judecæflilor lui Dumnezeu?

4. Conform cu Mosia 4:30, prin prisma cæror aspecte din viafla
noastræ vom fi judecafli?

A

Denaturat (v. 1) – deformat,
ræstælmæcit sau schimbare
de sens

Necesar (v. 2-3) – cerut

De neschimbat (v. 8) –
neschimbætoare

Carnalæ, carnal (v. 11, 13) –
pæmânteanæ, muritoare

Justificæ (v. 15) – iartæ
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„Øi-a dat viafla pentru a ispæøi pentru pæcatele întregii omeniri.
Acesta a fost mæreflul Sæu dar pentru tofli aceia care vor træi
vreodatæ pe pæmânt.

Noi mærturisim solemn, cæ viafla Sa, care este punctul central al
istoriei umane, nici nu a început la Betleem, nici nu s-a încheiat
pe Cæpæflâna. El a fost Întâiul Næscut al Tatælui, Singurul Fiu
næscut în carne, Mântuitorul lumii.

El S-a ridicat din mormânt devenind ‚pârga celor adormifli‘
(1 Corinteni 15:20)“ (Hristos Cel Viu [1 ian. 2000; publicaflia nr.
36299]).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea B sau activitatea A øi C pe mæsuræ ce
studiafli Alma 42.

Scriefli ræspunsurile dumneavoastræ

Citifli Alma 42:1-10 pentru
a væ ajuta sæ ræspundefli
la urmætoarele întrebæri:

1. Care sunt cele douæ
tipuri de moarte care
au apærut ca rezultat
al cæderii lui Adam?

2. Care moarte nu ar fi
avut nici un efect,
dacæ Adam ar fi luat
din pomul vieflii?

3. De care moarte ar fi
murit, totuøi, Adam,
dacæ ar fi luat din
pomul vieflii?

4. Care ar fi fost consecinflele, dacæ Adam ar fi luat din pomul
vieflii dupæ cædere?

5. Ce a fæcut Domnul în privinfla pomului vieflii dupæ cædere?
De ce?

6. Care este unul dintre scopurile perioadei noastre de încercare
sau al vieflii pæmântene?

7. Cum putefli folosi, în mod înflelept, perioada dumneavoastræ
de încercare?

Completafli schema

Desenafli urmætoarea schemæ în caietul dumneavoastræ. Citifli
Alma 42:11-24 øi citatul din secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“
de la Alma 42:7-9, 15 pentru a completa elipsele cu cele mai im-
portante douæ consecinfle de pe urma cæderii, iar dreptunghiul cu
modul în care aceste consecinfle pot fi biruite. Apoi, ræspundefli
la întrebæri.

B

A

1. Conform cu versetul 15, ce anume „înfæptuieøte“ ispæøirea øi
ce anume o „satisface“?

2. Scriefli urmætoarea propoziflie în caietul dumneavoastræ,
completând spafliile libere cu informaflii din versetul 17: Omul
nu ar fi putut decât dacæ, în primul rând, el

, ceea ce n-ar fi putut face, numai în cazul în care
ar fi fost o , care nu ar fi existat færæ o .

3. Cum biruie ispæøirea moartea vremelnicæ? (vezi v. 23).

4. Cum biruie ispæøirea moartea spiritualæ apærutæ ca rezultat
al cæderii lui Adam? (vezi v. 23).

5. Cærui grup îi este oferitæ mila? (vezi v. 23-24).

6. În ce fel cunoaøterea a ceea ce væ oferæ ispæøirea væ
influenfleazæ sentimentele faflæ de Isus Hristos?

Scriefli un rezumat

Ultimele cuvinte ale lui Alma cætre fiul sæu Corianton se gæsesc
în Alma 42:27-31. Imaginafli-væ cæ suntefli pærinte având un(o)
fiu(fiicæ) încæpæflânat(æ). Revedefli Alma 42:27-31 øi scriefli un
rezumat a ceea ce afli spune pentru a væ îndrepta sau a væ întæri
copilul.

Alma 43 ne face cunoøtinflæ cu cæpitanul Moroni, un mare
conducætor militar nefit, øi continuæ relatarea despre ræzboa-
iele dintre lamanifli øi nefifli. Sunt multe motive pentru care
Mormon a inclus aceste relatæri despre ræzboaie în Cartea lui
Mormon. Pe mæsuræ ce citifli øi studiafli aceste pagini, gân-
difli-væ pentru ce anume afli fi dispus sæ luptafli. Existæ ceva
pentru care v-afli risca viafla ca sæ îl(o) apærafli?

Alma 43
Nefiflii îøi apæræ familiile,

libertatea øi religia

C

cæderea;

consecinflele cæderii;

consecinflele cæderii au
fost biruite prin...
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2. Comparafli ceea ce i-a inspirat pe lamanifli sæ se lupte cu ceea
ce i-a inspirat pe nefifli, apoi explicafli de ce au câøtigat nefiflii
(vezi v. 43-50).

3. Scriefli un paragraf despre lecflia învæflatæ care credefli cæ este
cea mai importantæ din aceastæ bætælie.

De ce a spus Moroni luptætorilor sæi sæ nu se mai lupte, când
erau cât pe ce sæ-øi distrugæ inamicii? Ce væ spune aceasta
despre inima lui Moroni? Modul lui Moroni de a conduce
diferea de cel al lui Zerahemna. Ar trebui sæ væ amintifli faptul
cæ amândoi erau nefifli øi cæ acea luptæ era, în mare, o luptæ
între nefiflii credincioøi øi nefiflii apostafli alæturi de lamaniflii
pe care îi convinseseræ sæ lupte cu ei. Acest ræzboi ar fi putut
fi prevenit, dacæ nu ar fi fost oameni ca Zerahemna. Ce
simflæminte avefli atunci când ceva previzibil se întâmplæ în
viafla dumneavoastræ?

Sæ înflelegem scripturile

Alma 44

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 44.

Purtafli un interviu

Imaginafli-væ cæ afli putea sæ-i
intervievafli pe cæpitanul
Moroni øi pe Zerahemna dupæ
ræzboi. Revedefli Alma 44:1-9 øi
includefli urmætoarele ca parte
a interviului dumneavoastræ:

1.Comparafli ceea ce Moroni
øi Zerahemna au spus cæ au
fost motivele victoriei nefifli-
lor (vezi Alma 44:3-4, 9).

2.Explicafli de ce credefli cæ este
greu pentru unii oameni sæ
recunoascæ puterea lui
Dumnezeu (vezi 3 Nefi 2:1-2).

A

Câfliva paøi (v. 1) – o distanflæ
micæ

(sæ) Aplice (v. 7) – sæ dea, sæ
cauzeze

(sæ) Dispærefli (v. 7) – sæ
murifli tofli

Mâner (v. 12) – parte de
apucat øi manevrat

Mânios (v. 16) – supærat

Alma 44
Victoria nefitæ

Sæ înflelegem scripturile

Alma 43

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi activitatea B sau C pe mæsuræ ce
studiafli Alma 43.

Identificafli motivele de ræzboi

1. Citifli Alma 43:4-8 øi enumerafli motivele lamaniflilor pentru
declanøarea unui ræzboi.

2. Citifli versetele 9-12, 26, 30 øi enumerafli motivele nefiflilor
pentru a lupta în ræzboi.

3. Citifli versetele 18-21 øi arætafli modul în care s-au pregætit
nefiflii pentru ræzboi.

4. Ce putefli învæfla din modul în care s-au pregætit nefiflii pentru
a birui ispitele vieflii muritoare? (vezi, de asemenea, D&L
27:15-18).

Descriefli-l pe Moroni

1. Citifli Alma 43:16-17, 23-26, 53-54 øi scriefli o descriere fæcutæ
lui Moroni, marele conducætor militar nefit.

2. Descriefli o persoanæ pe care o cunoaøtefli øi care are unele
dintre træsæturile lui Moroni.

3. Identificafli douæ calitæfli pe care le-a avut Moroni øi pe care
afli dori sæ le avefli øi dumneavoastræ.

Desenafli o hartæ

Revedefli Alma 43:22-53 ca øi cum afli studia istoria din punct de
vedere militar, øi facefli urmætoarele:

1. Uitafli-væ la „Locuri posibile din Cartea lui Mormon (legate
unul cu celælalt)“ (pag. 202) øi identificafli locurile menflionate
în Alma 43:22-53.

C

B

A

Ordinului sfânt (v. 2) –
preofliei

Subjugare (v. 7) – control

(sæ-øi) Asume (v. 8) – sæ ia pe
nedrept ori cu forfla

Nevoifli (v. 14) – li s-a cerut

Înfæøuratæ în jurul coapselor
(v. 20) – legatæ în jurul brâului

Ascunsæ (v. 27) – tæinuitæ,
pititæ

Øiretlic (v. 30) – planuri
minuflioase
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Scriefli o øtire de ziar

Scriefli o øtire de ziar de la locul bætæliei, din Alma 44:11-24,
pentru publicul neræbdætor sæ afle veøti legate de ræzboi.

Facefli o comparaflie

1. Revedefli Alma 44:11-24 øi enumerafli cæile prin care Moroni a
arætat atât dreptate cât øi milæ, chiar øi în vreme de ræzboi
(vezi Alma 43:54).

2. Citifli Alma 42:22-24 øi comparafli dreptatea øi mila arætate de
Moroni cu dreptatea øi mila lui Dumnezeu.

Când afli avut ultima oaræ un interviu cu tatæl dumneavoastræ
sau cu un conducætor al preofliei? Înainte de a ceda consem-
nærile øi conducerea fiului sæu Helaman, Alma a vorbit cu
el øi l-a binecuvântat. Remarcafli cum a fost interviul lui
Helaman în comparaflie cu cel pe care l-afli avut dumnea-
voastræ. Remarcafli instrucfliunile importante care i s-au dat
øi cât de grea avea sæ fie chemarea sa.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 45

Alma

(va) Dispærea (v. 10, 12) – va
decædea în mod treptat

Molime (v. 11) – boli

Va dispærea, vor dispærea (v.
11, 14) – vor fi complet distruøi

Imoralitæflii (v. 12) – lipsei de
demnitate, faptelor lascive

Conflicte (v. 21, 23) –
ræzvrætiri, apostazii

Regulæ (v. 21) – îndreptare,
reorganizare

Alma 45
Cuvintele de bun ræmas ale lui Alma

C

B Alma 45:18-19 – A fost Alma transfigurat?
Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Este un gând foarte
la îndemânæ sæ credem cæ atât Moise cât øi Alma, asemænætor
lui Ilie øi lui Ioan [revelatorul], au fost transfigurafli pentru a
îndeplini unele lucræri pe care Domnul le are pregætite pentru ei
la o datæ ce va veni“ (Answers to Gospel Questions, 5:38). Atunci
când persoane drepte sunt transfigurate, trupurile lor sunt
schimbate, astfel încât ei nu mai sunt supuøi durerii fizice sau
morflii. În unele cazuri, fiinflele transfigurate sunt ridicate de pe
pæmânt færæ a experimenta moartea, pentru a îndeplini scopurile
Domnului. Totuøi, fiinflele transfigurate vor trece printr-o
schimbare în viitor când vor trece de la starea de transfigurare
la stare de înviere.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 45.

Un interviu cu Alma

Alma 45:1-8 confline interviul lui Alma avut cu fiul sæu
Helaman. Pretindefli cæ afli fost intervievat de Alma. Scriefli
întrebærile lui Alma øi modul în care afli ræspunde la acestea.

Exprimafli-væ pærerea

Revedefli Alma 45:9-14.

1. Rezumafli profeflia importantæ pe care Alma l-a rugat pe
Helaman s-o pæstreze în secret.

2. Scriefli-væ pærerea despre faptul cæ profeflia a trebuit sæ fie
flinutæ în secret.

3. Ce învæflæm de la aceastæ profeflie referitor la capacitatea lui
Alma de a profefli øi de a vedea viitorul, ca dar de la
Dumnezeu?

Fiinflele transfigurate

Citifli Alma 45:18-19 øi declaraflia preøedintelui Joseph Fielding
Smith din secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de la Alma
45:18-19, precum øi informafliile din Ghidul pentru scripturi la
subiectul „Fiinfle schimbate“ (pag. 76). Scriefli cel puflin trei
adeværuri pe care le-afli învæflat despre fiinflele transfigurate de
la fiecare dintre cele trei surse.

Væ amintifli ceea ce afli citit despre ræzvrætirea lui Amlici din
Alma 2? O ræzvrætire asemænætoare se întrezæreøte în Alma
46. Amalichia, un alt pretendent la titlul de rege, a încercat

Alma 46
Drapelul libertæflii

C

B

A

132



Lehonti Amalichia

Sæ înflelegem scripturile

Alma 47

Veste, vestea (v. 1-2) – mesaj
sau anunfl oficial

Sæ-i sileascæ pe ei sæ punæ
mâna pe arme (v. 3) – sæ-i
oblige sæ lupte

Faptul cæ Amalichia a trebuit sæ fugæ din Zarahemla
pentru a-øi salva viafla, nu i-a împiedicat
planurile de a cæpæta puterea. El a
complotat sæ se foloseascæ de
lamanifli ca sæ-i cucereascæ pe
nefifli, astfel încât sæ devinæ rege
peste toatæ flara. Vefli descoperi

faptul cæ planul sæu
istefl dezvæluia cât
de ticælos era øi cât
de puflin îi pæsa de
altcineva, în afaræ de

propria persoanæ.

Alma 47
Omul care a vrut sæ fie rege

sæ detroneze guvernul nefit. Remarcafli-l pe cæpitanul nefit
care a pæøit înainte ca sæ-l înfrunte. El va deveni cu siguranflæ
unul dintre eroii dumneavoastræ preferafli din Cartea lui
Mormon. Remarcafli, de asemenea, metoda folositæ de acest
cæpitan de a-øi regrupa oamenii pentru cauza libertæflii, apoi
cugetafli de ce a fost aøa de eficace.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 46

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli una dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 46.

Identificafli cuvintele cheie

1. Desenafli trei coloane øi numifli-le „Dorinfla lui Amalichia“,
„Metoda lui Amalichia“ øi „Efectul produs de Amalichia“.
Revedefli Alma 46:1-7 øi enumerafli cuvintele cheie care
ilustreazæ aceste subtitluri.

2. Cæutafli în versetele 8-10 øi explicafli ce putem învæfla din cele
rezultate din influenfla lui Amalichia asupra nefiflilor.

3. Ce oameni, grupæri sau organizaflii din ziua de azi ar avea
aceleaøi dorinfle øi ar folosi aceleaøi metode ca øi Amalichia?

Scriefli o versiune actualizatæ

Citifli ceea ce cæpitanul Moroni a scris pe drapelul libertæflii în
Alma 46:12. (Poate vefli dori sæ o subliniafli în scripturile dum-
neavoastræ.) Realizafli propriul dumneavoastræ drapel al libertæ-
flii pe care putefli sæ-l afiøafli în camera dumneavoastræ sau la
seminar. Includefli cuvinte øi poze a ceea ce credefli cæ este meri-
toriu de a fi pæstrat øi apærat.

Explicafli imaginea

Revedefli Alma 46:21-28 øi scriefli o paginæ de jurnal ca øi când
v-afli fi aflat acolo. Explicafli ce s-a întâmplat în imaginea alæturatæ
øi cum v-afli fi simflit ascultându-l pe cæpitanul Moroni.

C

B

A

Mânioøi (v. 2-4) – supærafli

Nesigure (v. 7) – færæ
siguranflæ, riscante

Caracter viclean (v. 10) –
planuri istefle

Sfâøiat[æ], sfâøiindu-øi (v. 12-
13, 19, 21) – a rupe, a tæia

Înfæøurate în jurul coapselor
(v. 21) – legate în jurul brâului

Ræmæøiflæ, ræmæøifla (v. 23-24,
27) – partea ræmasæ

(a) Oprit (v. 32) – a oprit, a
prins din urmæ øi a blocat

Ridicat (v. 36) – înælflat
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 47.

Conturafli planul

În Alma 47:4-19 se spune despre planul lui Amalichia de a deveni
rege. Citifli versetele enumerate mai jos øi explicafli cuvintele ce
øi de ce din planul sæu.

Ce ar fi spus ei?

Dupæ ce citifli ce a fæcut Amalichia în Alma 47:20-29, scriefli o
scurtæ declaraflie care credefli cæ aratæ ceea ce fiecare dintre
urmætoarele grupuri de oameni ar fi spus despre cele întâmplate:

1. slujitorii regelui;

2. slujitorii lui Amalichia;

3. poporul lui Amon.

Scriefli o declaraflie „Astfel, noi vedem“

Alma 47:36 ne învaflæ adeværuri interesante despre viaflæ. Cugetafli
la ce a scris Mormon øi scriefli o lecflie despre ce putem învæfla din
acest verset øi modul în care acea lecflie este adaptatæ la zilele
noastre.

Væ putefli gândi la un conducætor care a avut o influenflæ
puternicæ în viafla dumneavoastræ? Ce calitæfli credefli cæ 

Alma 48
Cæpitanul Moroni, un om al

lui Dumnezeu

C

B

(vezi v. 18)

(vezi v. 13)

(vezi v. 8)(vezi v. 10)

(vezi v. 4)(vezi v. 5)

De ce a fæcut-o?Ce a fæcut Amalichia?

A

Acolo (v. 5) – în acel loc

Hotærâre (v. 6) – angajament,
rezolvare

Supunæ (v. 6) – forfleze,
controleze

(sæ-l) Detroneze (v. 8) – sæ-l
lase færæ putere

Delegaflie (v. 10, 32) –
mesager sau mesageri oficiali

Încetul cu încetul (v. 18) –
treptat, o perioadæ scurtæ
de timp

Obicei (v. 23) – simbol

Înøelætoria, înøelæciunea (v.
30, 35) – rea-credinflæ, triøare

Vicleni (v. 35) – înøelætori, øirefli

Cei care descindeau (v. 35-36)
– rebeli

are un conducætor de
succes? Domnul i-a bi-
necuvântat pe nefifli cu
un conducætor mærefl în-
tr-o perioadæ când lama-
niflii erau hotærâfli sæ
domine peste toatæ flara.
Ce l-a fæcut pe Moroni
sæ fie mærefl? Pe mæsuræ
ce citifli Alma 48, identi-
ficafli unele dintre træsæ-
turile caracterului sæu
pe care afli dori sæ le
avefli în viafla dumnea-
voastræ. De asemenea,
remarcafli omagiul im-
presionant pe care
Mormon l-a adus aces-
tui brav conducætor.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 48

Alma 48:19 – „Nu erau mai puflin de folos“
Când citim despre eroi mærefli în
scripturi, putem simfli câteodatæ
cæ nu ne ridicæm la înælflimea
standardelor lor înalte sau cæ nu
vom realiza prea mult pentru a
ajuta la clædirea Împæræfliei lui
Dumnezeu. Preøedintele
Howard W. Hunter, pe atunci
preøedinte în exercifliu al
Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli, ne-a învæflat: „Nu
oricine de la øcoalæ va fi elev în
cadrul consiliului elevilor sau
preøedintæ a Societæflii de Alinare
ori învæflætorul cvorumului
vârstnicilor. Nu vefli fi tofli ca

Moroni, sæ primifli aplauzele colegilor în fiecare zi pe toatæ
durata acesteia. Nu, majoritatea vor fi în tæcere, oameni relativ
necunoscufli, care vin øi pleacæ øi-øi fac munca færæ turle øi
trâmbifle. Acelora dintre dumneavoastræ care væ gæsifli singuri
sau speriafli ori, pur øi simplu, nespectaculoøi, væ spun cæ nu
suntefli „mai puflin de folos“ decât colegii dumneavoastræ mai
spectaculoøi. Øi dumneavoastræ suntefli o parte din armata lui
Dumnezeu“ („‚No Less Serviceable‘“, din Brigham Young
University 1990-1991 Devotional and Fireside Speeches [1991], pag. 2).
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Ascunziøurilor, refugiu (v. 5,
8) – siguranflæ, adæpost

Fortificafliile (v. 9) – construcflii
folosite în caz de apærare

De folos (v. 19) – de ajutor,
utili, eficace

Silifli, opozifliei (v. 21-22) – a
fi forflat, a ezita

Barbaræ (v. 24) – inumanæ,
violentæ
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Alma 49.

Fifli corespondent de ræzboi

Sæ presupunem cæ suntefli reporter de øtiri desemnat sæ însofleascæ
armata lamanitæ în ræzboi.

1. Pentru fiecare dintre urmætoarele trei seturi de versete, pregætifli
un titlu øi o scurtæ relatare a øtirii în care sæ descriefli cititorilor
dumneavoastræ ce s-a întâmplat: Alma 49:1-12, 13-25 øi 26-30.

2. Apostolul Pavel ne-a învæflat cæ: „Noi n-avem de luptat îm-
potriva cærnii øi sângelui, ci împotriva cæpeteniilor, împotri-
va domniilor, împotriva stæpânitorilor întunericului acestui
veac, împotriva duhurilor ræutæflii care sunt în locurile ce-
reøti“ (Efeseni 6:12). Explicafli cum væ putefli însuøi lecflia
învæflatæ despre pregætirile nefiflilor pentru ræzboi øi sæ le pu-
nefli în practicæ în bætæliile dumneavoastræ spirituale sau în
luptele împotriva pæcatului øi a ræutæflii.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 50

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Alma 50.

Cadru din flæruøi (v. 3) – gard
ascuflit, flæruøi ascuflifli

Asigurærii (v. 13) – promisiune

Adeverite (v. 19) – dovedite a
fi adeværate

Eliberafli (v. 22) – desemnafli,
izbævifli

Cât de des afli citit pânæ acum în Cartea lui Mormon
promisiunea Domnului cæ dacæ oamenii vor
fline poruncile Sale ei vor prospera în flaræ? Øi
cât de des afli væzut dovezi despre adeværul
acelei promisiuni în vieflile
oamenilor din
Cartea lui
Mormon?
Alma 50 ne
furnizeazæ încæ
un exemplu despre
acel adevær. De ce
credefli cæ Domnul îi
pune pe slujitorii Lui sæ
repete acel mesaj atât de des?

Alma 50
Domnul îi binecuvânteazæ pe

copiii Sæi supuøi

A

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 48.

Comparafli modurile de pregætire

Atât Moroni cât øi Amalichia au avut un plan pentru a câøtiga
ræzboiul ce urma sæ vinæ.

1. Revedefli Alma 48:1-10 øi comparafli ceea ce a fæcut fiecare
conducætor pentru a-øi pregæti oamenii.

2. Ce a fæcut mai întâi cæpitanul Moroni pentru a-øi pregæti oa-
menii? Ce ne învaflæ aceasta despre înflelepciunea øi credinfla sa?

3. În ce fel putefli pune în practicæ, în cazul încercærilor cu care
væ confruntafli în viaflæ, ceea ce a fæcut Moroni?

Scriefli o prezentare

Folosind ideile din Alma 48:10-13, 17-18, scriefli un paragraf ce
ar fi putut fi citit dacæ vi s-ar fi cerut sæ-l prezentafli pe Moroni
în calitate de vorbitor la o activitate ,,La gura sobei“ pentru tineri.

Ce credeau ei despre ræzboi?

Sæ presupunem cæ profesorul dumneavoastræ de istorie cere
membrilor clasei sæ se documenteze despre ce cred diferite
religii øi societæfli despre ræzboi.

1. Studiafli Alma 48:14-16, 23-25 øi scriefli un paragraf care sæ
explice crezurile nefiflilor.

2. Ce schimbare credefli cæ s-ar produce în lume dacæ fiecare ar
crede aøa?

Alma 48 ne spune despre pregætirea pe care au fæcut-o atât
Moroni cât øi Amalichia pentru ræzboi. În Alma 49 vefli citi
despre rezultatele acestor pregætiri. Ce schimbare credefli
cæ ar fi dacæ afli crede în propriile puteri, aøa cum a fæcut
Amalichia, în loc sæ væ încredefli în Domnul, aøa cum a fæ-
cut Moroni? Pe mæsuræ ce citifli acest capitol, gæsifli ocazii
de a pune în practicæ, în viafla dumneavoastræ, principiile
pe care le-afli învæflat.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 49

Stabilise (v. 2) – pusese

Mal de pæmânt (v. 4) – zid
fæcut din gunoi øi pæmânt

Schimbase (v. 11) – modificase

Imens (v. 21) – mare, masiv

Alma 49
Victoria nefitæ

C

B

A
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Facefli un desen

Alma 50:1-6 – ne oferæ o descriere a modalitæflilor de apærare
construite pentru protejarea oraøelor. Desenafli felul în care credefli
cæ arætau aceste fortificaflii de apærare. Amintifli-væ faptul cæ
acestea erau îndeajuns pentru a permite nefiflilor sæ-i flinæ la dis-
tanflæ pe numeroøii luptætori lamanifli.

Explicafli de ce

Alma 50:23 confline o remarcæ importantæ despre acea perioadæ
din istoria nefitæ.

1. Studiafli Alma 50:17-22 øi enumerafli adeværurile pe care
Mormon a vrut ca noi sæ le învæflæm.

2. De ce credefli cæ aceøti oameni erau aøa de fericifli?

Ce facefli atunci când væ confruntafli cu divergenfle de opinii
referitor la probleme importante? Pe mæsuræ ce citifli Alma
51, remarcafli conflictul cu care s-au confruntat nefiflii øi ce
a fæcut ca situaflia sæ devinæ mai tensionatæ. Gândifli-væ cærui
grup v-afli fi alæturat dacæ afli fi træit în acea perioadæ?

Sæ înflelegem scripturile

Alma 51

Alma 51:5-6 - Cine erau oamenii liberi øi regaliøtii?
În Alma 51 sunt descrise douæ feluri de guvernæri. Una era bazatæ
pe ideea cæ majoritatea poporului (oameni liberi) vor alege
„ceea ce este drept“ (Mosia 29:26). Cealaltæ era formatæ dintr-un
grup de oameni (regaliøtii) care doreau „putere øi autoritate
asupra poporului“ (Alma 51:8) pentru ei înøiøi.

Næscufli într-o clasæ superioaræ
(v. 8) – nobili, bogafli, puternici

Mânioøi, mânios (v. 13-14) –
supærafli

Petiflie (v. 15) – cerere oficialæ
în scris

Sub numele de (v. 21) – cu
numele, cu titlul

Pretindeau sæ aibæ sânge de
(v. 21) – reclamau a fi persoane
de viflæ nobilæ prin naøtere

Vicleniei (v. 27) – planuri
øirete, øiretenie

Respins (v. 31) – împins înapoi

Hærfluit (v. 32) – atac
continuu øi enervant

Suliflæ (v. 34) – lance

Alma 51
Ræzvrætirea regaliøtilor

B

A Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 51.

Scriefli o descriere

Ce fel de mesaje ar fi putut da regaliøtii øi oamenii liberi pentru
a convinge poporul sæ le fie alæturi? Dupæ ce citifli Alma 51:1-8,
scriefli o descriere scurtæ a fiecæreia dintre viziunile lor din punct
de vedere politic.

Gæsifli ræspunsul

Pe mæsuræ ce studiafli Alma 51:13-21, scriefli ræspunsurile la
urmætoarele întrebæri:

1. Care a fost ræspunsul regaliøtilor referitor la atacul lamaniflilor?

2. Cum a ræspuns guvernul la reacfliile regaliøtilor?

3. Cum a înæbuøit Moroni ræzvrætirea regaliøtilor?

4. De ce credefli cæ a fost necesar ca Moroni sæ facæ ceea ce a fæcut?

5. De ce credefli cæ a inclus Mormon toate aceste detalii despre
ameninflærile la adresa libertæflii în prescurtarea sa fæcutæ la
consemnærile nefite? (vezi Mormon 8:34-35).

Relatafli o poveste

Recitifli Alma 51:29-37 øi scriefli, în propriile dumneavoastræ
cuvinte, o poveste despre Teancum øi Amalichia pe care s-o
putefli relata la clasa primaræ pentru copii.

V-afli confruntat vreodatæ cu o dilemæ? O dilemæ este o
situaflie ce necesitæ o alegere grea dintre douæ alternative. În
Alma 52, nefiflii s-au confruntat cu o altæ dilemæ gravæ. Pe

Alma 52
Victoria nefitæ

C

B

A
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Helaman

Sæ înflelegem scripturile

Alma 53

Forflat, constrânøi (v. 1, 5, 15)
– a obliga

Parapet de lemn (v. 4) – zid
din lemn

Folosit (v. 7) – utilizat

Intrigi (v. 8-9) – comploturi
secrete

Neînflelegeri (v. 8-9) – dispute,
ræzvrætiri

Nespus de viteji (v. 20) –
foarte curajoøi

Sobrietæflii (v. 21) – seriozitæflii

Tineri (v. 22) – tinerei

Elder Rex D. Pinegar, membru al Cvorumului celor Øaptezeci,
a spus: „Cei care au citit Cartea lui Mormon sunt fami-
liarizafli cu povestea despre copiii lui Helaman. (Vezi
Alma 53:56-58). Atunci când taflii lor au fost convertifli la
Evanghelie, au fæcut legæmânt cu Domnul cæ ei nicicând nu
vor mai pune mâna pe arme. Dar, în cele din urmæ, cæminele
lor au fost ameninflate de armatele ostile pânæ la maxim,
încât taflii trebuiau sæ aleagæ sæ lupte sau sæ moaræ. Atunci,
cei douæ mii de tineri bæiefli, care nu erau obligafli la acel
legæmânt, s-au oferit voluntari pentru a-øi apæra pærinflii øi
cæminele lor“ (în Conference Report, oct. 1982, pag. 34; sau
Ensign, nov. 1982, pag. 25). Ce putem învæfla din credinfla
øi faptele lor? Preøedintele James E. Faust a spus referitor la
deflinætorii preofliei aaronice din Bisericæ: „Pentru mine, voi,

tineri bæiefli, suntefli totuna cu tinerii
soldafli ai lui Helaman, ‚nespus de viteji
øi curajoøi øi, de asemenea, puternici øi
energici‘. Asemenea lor, speræm cæ voi
suntefli oameni ce sunt ‚adeværafli oricând,

în orice lucru [vi se va] încredinfla‘“
(în Conference Report, apr.

1998, pag. 57; sau Ensign,
mai 1998, pag. 43).

mæsuræ ce citifli acest capitol, remarcafli cum Domnul i-a
ajutat sæ-øi rezolve dilema øi gândifli-væ la cæi ce v-ar putea
ajuta sæ væ rezolvafli dilemele.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 52

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Alma 52.

Identificafli dilema øi rezumafli soluflia

Lamaniflii au cucerit multe oraøe nefite øi le-au folosit fortificafliile
pentru a-øi apæra trupele lor de armatele nefite. Citifli Alma
52:16-20 øi identificafli dilema cu care se confruntau
conducætorii nefifli.

1. Recitifli versetele 21-32 øi scriefli un paragraf scurt rezumând
strategia folositæ de nefifli pentru a-i învinge pe lamanifli.

2. Ce planuri sau ce decizii putefli lua acum, care væ vor ajuta sæ
biruifli atacurile Satanei pe parcursul vieflii dumneavoastræ?

Alma 53
Cei douæ mii de soldafli tineri

A

Locuri de apærare (v. 6) –
sigure, de refugiu

Ræzbunare (v. 8) – monedæ
de schimb

Hærfluiascæ (v. 10) – atace,
chinuiascæ

Øiretlic (v. 10) – planuri
minuflioase

Ademeneascæ (v. 19) –
convingæ, ademeneascæ

Soli (v. 20) – mesageri oficiali

(a) Hotærât (v. 21) – a decis

Ademeneascæ (v. 21) –
pæcæleascæ, prindæ în capcanæ

Vigoare (v. 24) – energie,
putere

Având un spirit de necucerit
(v. 33) – nedispus a abandona
sau a se preda

Abfline (v. 37) – opri
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 53.

Identificafli solufliile

Armata nefitæ a ieøit victorioasæ dar, dupæ aceea s-a confruntat
cu câteva probleme.

1. Citifli Alma 53:1-7 øi identificafli cel puflin trei probleme cu
care s-au confruntat nefiflii atunci.

2. Identificafli solufliile pe care le-a gæsit cæpitanul Moroni
pentru fiecare problemæ.

Comparafli legæmintele

1. Comparafli legæmântul fæcut de poporul lui Amon (vezi Alma
53:10-15) cu legæmântul fæcut de fiii lor (vezi v. 17).

2. Scriefli un paragraf care sæ explice de ce este important sæ
flinem legæmintele.

Gæsifli træsæturi asemænætoare

Citifli Alma 53:20-21 øi enumerafli træsæturile pe care le aveau cei
douæ mii de tineri soldafli øi pe care misionarii noøtri cu timp
deplin trebuie sæ le aibæ.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 54

Proviziile (v. 2) – mâncare øi
provizii

Scrisoare (v. 4, 11, 14-15, 24) –
epistolæ

Amoron

 Voi schimba un Ł

lamanit pentru...

Cæpitanul Moroni a scris o scrisoare cætre Amoron,
conducætorul lamaniflilor, pentru a negocia schimbul de
prizonieri. Ce afli scrie dumneavoastræ într-o scrisoare
adresatæ inamicului?
Ce a decis
Moroni sæ scrie væ
poate surprinde. Pe
mæsuræ ce citifli
scrisoarea lui Moroni øi
ræspunsul lui Amoron,
remarcafli sentimentele
profunde exprimate de
ambele pærfli ale conflictului.

Alma 54
Un schimb de scrisori

C

B

A

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 54.

Trei scrisori

Revedefli schimbul de scrisori din Alma 54:1-4; 11-12, 15, 20.

1. Cine a scris prima scrisoare? Ce se cerea în aceasta?

2. Cine a scris a doua scrisoare? Care era planul cæpitanului
Moroni referitor la schimbul de prizonieri?

3. Cine a scris a treia scrisoare? De ce a fost el de acord cu acele
condiflii?

Reformulafli promisiunile

Gândifli-væ la promisiunile cæpitanului Moroni øi reformulafli-le
în limbajul folosit în ziua de azi.

1. prima promisiune (vezi Alma 54:6);

2. a doua promisiune (vezi v. 10);

3. a treia promisiune (vezi v. 12).

4. De ce credefli cæ era Moroni aøa de furios pe Amoron? Cum
væ simflifli atunci când vedefli cæ cineva îi ameninflæ pe alflii
prin violenflæ fizicæ?

Comparafli-i pe cei doi bærbafli

Comparafli cuvintele lui Moroni (vezi Alma 54:4-14) cu cele ale
lui Amoron (vezi v. 16-24). Scriefli ceea ce afli învæflat despre
aceøti doi bærbafli din lucrurile pe care le-au scris.

Salvatorul i-a învæflat pe discipolii Lui sæ „fifli dar înflelepfli
ca øerpii“ (Matei 10:16). Discipolii Lui de pe meleagurile
americane aveau, de asemenea, nevoie de inspiraflie øi
înflelepciune, câteodatæ chiar de isteflime, pentru a-øi pæstra
libertatea. Observafli ce strategie iscusitæ a folosit Moroni
pentru a elibera prizonierii nefifli luafli pe timp de ræzboi,
færæ ca nimeni sæ moaræ.

Alma 55
Prizonierii nefifli sunt eliberafli

C

B

A

Sabia mâniei Sale atotputer-
nice (v. 6) – pedeapsa de la
Dumnezeu

fiara primei noastre moøte-
niri (v. 12) – locul în care a
træit prima datæ poporul
(flara lui Nefi)

Voi ræzbuna sângele lui
asupra voastræ (v. 16) – væ
voi omorî, fiindcæ l-afli omorât

Afli pomenit (v. 19) – afli spus,
afli exprimat

Nimicim (v. 20) – distrugem
în totalitate
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 56.

Curaj în timpul bætæliei

Citifli Alma 56:42-56 øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri:

1. De ce erau atât de curajoøi fiii poporului lui Amon?

2. Ce i-a produs lui Helaman „marea bucurie“ de dupæ ræzboi?

Scriefli o scrisoare

Revedefli Alma 56:27-29, 47-48, 54-56
øi imaginafli-væ cæ suntefli unul dintre
soldaflii tineri. Scriefli o scrisoare cætre
pærinflii voøtri explicându-le cum v-a
ajutat când erafli soldat influenfla øi
contribuflia lor.

Explicafli ce se întâmplæ în verset

Harta urmætoare ilustreazæ evenimentele din Alma 56:27-54.
Enumerafli fiecare referinflæ de scripturæ scrisæ pe hartæ øi explicafli
ce s-a întâmplat apoi în relatarea datæ.

lamaniflii
deflineau oraøul
lui Antipara Nefi, oraøul

Iudeii

armata lamanitæ

oøtirea lui Antipus

2.000 de soldafli tineri

v. 44, 
47-48 v. 39-41

v. 49-54

v. 37-38

v. 33

v. 34-36
N

C

B

A

Muncind (v. 15) – lucrând,
trudind

Vitejie (v. 16) – curaj

Îndræznit (v. 24-25, 40) –
cutezat

Sæ iasæ din ascunziøurile lor
(v. 29) – sæ se græbeascæ sæ
atace

(se) Datora (v. 51) – era
cauzatæ

Sæ înflelegem scripturile

Alma 55

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Alma 55.

Alcætuifli un test

Recitifli în Alma 55:4-24 modul în care Moroni i-a eliberat pe
prizonierii nefifli øi scriefli øase întrebæri test, precum øi ræspun-
surile la acestea. Întrebærile trebuie sæ conflinæ propoziflii com-
plete ca ræspuns.

Afli corespondat vreodatæ cu cineva
prin intermediul scrisorilor?
Probabil cæ afli scris des unui
prieten sau unui membru al
familiei care slujeøte în misiune.
Poate cæ afli dezvoltat o relaflie cu
cineva dintr-un alt oraø sau
dintr-o altæ flaræ. Atunci când
împærtæøim veøti bune, acestea
poate înælfla spiritul celuilalt, îi
poate însenina ziua øi poate avea
un efect contagios plæcut asupra
celeilalte persoane. Pe mæsuræ ce
citifli Alma 56, observafli veøtile
bune pe care le-a împærtæøit

Helaman despre noii sæi soldafli. Remarcafli, de asemenea, ce
a scris cæpitanul Moroni referitor la protejarea de cætre
Domnul a acestor tineri bæiefli credincioøi.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 56

Parte (v. 1) – regiune, bucatæ

Suferinflele (v. 2, 7) –
necazurile, supærærile

Destul pentru mine (v. 5) –
suficient pentru mine

Consola (v. 11) – alina, liniøti

Alma 56
Cei douæ mii de soldafli tineri în luptæ

A

Înøelæciunea (v. 1) –
minciuna, înøelætoria

Cauzæ dreaptæ (v. 1) –
principiu sau obiectiv corect

Încetul cu încetul (v. 14) – în
scurt timp

Profundæ (v. 17) – færæ
margini, adâncæ, totalæ

Un pas (v. 21) – distanflæ micæ

Intrigilor (v. 27) –
comploturilor secrete
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Copiii care urmeazæ cu evlavie învæflæturile drepte ale pærinflilor
øi conducætorilor lor pot realiza lucruri mærefle în viaflæ. Cei
douæ mii de soldafli tineri ai lui Helaman au fost astfel de copii
care au luptat cu vitejie în ræzboiul împotriva lamaniflilor.
Pe mæsuræ ce citifli Alma 57, gândifli-væ la ceea ce au realizat
aceøti soldafli øi de ce au putut sæ realizeze aceasta.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 57

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Alma 57.

Imaginafli-væ cæ suntefli purtætorul de cuvânt al guvernului nefit
øi cæ flinefli o conferinflæ de presæ pe probleme de ræzboi. Citifli
informafliile din Alma 57:19-36 ca sæ ræspundefli la urmætoarele
întrebæri:

1. Cât de mulfli au fost uciøi øi rænifli în cel mai recent conflict?

2. Cum explicafli faptul cæ rata morflii a fost atât de redusæ printre
cei douæ mii de soldafli tineri?

3. De ce au murit atât de mulfli lamanifli luafli prizonieri de ræzboi?

fiinefli o conferinflæ de presæB

Revedefli Alma 57:19-27.

1. Scriefli cuvintele cheie øi expresiile care credefli cæ explicæ ceea
ce au fæcut øi în ce au crezut aceøti soldafli tineri încât i-a
salvat în mod miraculos.

2. Scriefli pe scurt despre cum væ sporifli credinfla, precum øi
despre o perioadæ când afli fost ajutat prin puterea lui
Dumnezeu datoritæ credinflei dumneavoastræ.

Scriefli cuvintele cheieA

Epistolæ (v. 1-3) – scrisoare

(sæ) Purtæm (v. 7) – sæ ducem

(a) Cæpæta (v. 12) – a ajuta, a
sprijini, a întæri

Forflafli (v. 13) – obligafli,
constrânøi

Nedescurajafli (v. 20) – færæ
teamæ, nedeprimafli

Conducæ (v. 22) – ia, escorteze

Atribuim (v. 26) –
încredinflæm, desemnæm

Ca unul singur (v. 33) – în grup

Alma 57
Cei douæ mii de soldafli tineri au

scæpat de la moarte

Armata nefitæ s-a înfruntat adeseori în bætælii cu armate
lamanite ce o depæøeau numeric. Alma 58 ne relateazæ despre
o datæ când armata nefitæ avea nevoie cu disperare de provizii
øi întæriri. V-afli simflit vreodatæ copleøit de problemele din
viafla dumneavoastræ? Ce v-a ajutat? Pe mæsuræ ce citifli acest
capitol, remarcafli ceea ce i-a determinat pe nefifli sæ nu se dea
bætufli. Remarcafli credinflele care le-au insuflat determinarea
de a-øi birui suferinflele.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 58

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Alma 58.

Gândifli-væ la o adaptare pentru ziua
de azi

Citifli Alma 58:1-13.

1. Ce au fæcut nefiflii atunci când s-au confruntat cu o situaflie
copleøitoare?

2. Scriefli despre o situaflie din ziua de azi care poate fi rezolvatæ
luând mæsuri asemænætoare.

Dacæ afli fi fost dumneavoastræ

Citifli Alma 58:39-41.

1. Enumerafli, pe scurt, ce a spus Helaman despre soldaflii tineri.

2. Ca tânæræ fatæ, cum v-afli simfli sæ fifli prieteni ori sæ væ întâlnifli
cu un bæiat care are aceste calitæfli? De ce? Ca tânær bæiat, cum
v-afli simfli dacæ afli fi descris având aceste calitæfli? Ce schimbæri
putefli face în viafla dumneavoastræ pentru a væ dezvolta
aceste calitæfli?

B

A

Amægim (v. 1) – pæcælim,
prindem în capcanæ

Ambasador (v. 4) – mesager
sau mesageri oficiali

Nævæleau (v. 6) – veneau în
grabæ sæ atace

Vicleøuguri, øiretlic (v. 6, 28)
– planuri amænunflite

În ascuns (v. 16-17) – pe furiø

Dezbinare (v. 36) – grup
dezaprobator

Statutelor (v. 40) – legilor

Alma 58
Nefiflii cuceresc oraøul lui Manti
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Sæ înflelegem scripturile

Alma 60

Alma 60:23-24 – „Vasul trebuie sæ fie mai întâi
curæflat pe dinæuntru“
Este mult mai important sæ ne pæstræm inima øi mintea curate,
decât sæ fim permanent îngrijorafli de curæflirea exterioaræ, cæci
aøa cum spune un proverb: „[omul] îøi face socotelile în suflet...
dar inima lui nu este cu [el]“ (Proverbele 23:7). Când a discutat
despre ucenicii Sæi cæ nu au urmat un ritual tradiflional al spælærii
mâinilor înainte de a mânca, Isus ne-a învæflat faptul cæ „din inimæ
ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtiøagurile,
mærturiile mincinoase, hulele“. El a continuat spunând cæ „iatæ
lucrurile care spurcæ pe om“, nu mâinile nespælate (Matei 15:19-20).

Moroni era îngrijorat de faptul cæ sufletul poporului sæu era
bolnav din punct de vedere spiritual øi cæ avea nevoie sæ fie
curæflit. Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæflat despre
necesitatea unei asemenea curæfliri în zilele noastre:

„Dacæ trebuie sæ curæflim vasul în interior, noi trebuie sæ
abandonæm imoralitatea øi sæ fim curæflifli...

Dragii mei frafli øi surori, pe mæsuræ ce curæflim vasul interior,
trebuie sæ existe schimbæri fæcute în vieflile noastre personale, în
familiile noastre øi în Bisericæ“ (în Conference Report, apr. 1986,
pag. 4, 6; sau Ensign, mai 1986, pag. 5, 7).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 60.

Alegerea unui conducætor

Imaginafli-vi-l pe cæpitanul Moroni în calitate de candidat pentru
funcflia de conducætor al flærii dumneavoastræ. Citifli Alma 60:2-10
øi enumerafli acele calitæflile care credefli cæ l-ar face un bun
conducætor.

Alegefli declarafliile

Uitafli-væ prin Alma 60:10-15 øi scriefli în
caietul dumneavoastræ trei dintre urmætoa-
rele declaraflii care credefli cæ reprezintæ cel
mai bine ideile exprimate de Moroni în
scrisoarea sa cætre Pahoran.

1. Conducætorii nefiflilor îøi iubeau øi-øi
încurajau soldaflii.

2. Conducætorii nefiflilor erau ræspunzætori
de moartea trupelor lor.

3. Conducætorii nefifli au stat degeaba în
timp ce soldaflii au murit în bætælie.

B

A

Dat (v. 5) – oferit, trimis

Încremenire (v. 7) – încetinire
a minflii

Neglijenflei (v. 14) –
puturoøeniei

Împræøtiem (v. 16) –
ræspândim

Ræscoale (v. 27) – ræzvrætiri

(sæ) Uzurpeze (v. 27) – sæ ia
pe nedrept sau prin violenflæ

Nu væ punefli în miøcare cu
repeziciune (v. 29) – nu væ
deøteptafli, nu luafli mæsuri

(sæ) Frânafli (v. 30) – sæ væ pu-
nefli în calea lui, sæ împiedicafli

(sæ) Respectafli (v. 34) – sæ
ræmânefli loiali, sæ sprijinifliForflele lamanite au devenit mai puternice øi erau o ameninflare

pentru oraøele nefite. Cæpitanul Moroni a trimis o scrisoare
cætre Pahoran, cerându-i mai mulfli soldafli øi mai multe
provizii pentru a ajuta la apærarea flærii lor, însæ, ajutorul
nu a sosit niciodatæ. Pe mæsuræ ce citifli Alma 59, remarcafli
ce s-a întâmplat ca rezultat al nesprijinirii øi remarcafli cel
puflin douæ nelæmuriri pe care le avea Moroni în legæturæ cu
poporul sæu øi guvernul care trebuiau sæ-l sprijine.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 59

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Alma 59.

Scriefli o scrisoare

Revedefli Alma 59:3-13 øi scriefli, apoi, o scrisoare cætre Pahoran
în care sæ includefli problemele øi nelæmuririle pe care le-afli
avea referitor la situaflia respectivæ, dacæ afli fi fost Moroni.

Cæpitanul Moroni a privit cum balanfla puterii se înclina în
favoarea lamaniflilor. Pe mæsuræ ce armata lamanitæ devenea
mai puternicæ numeric, nefiflii n-au primit nici mæcar provizii
øi întæriri de la Pahoran. Dacæ afli fi fost Moroni, care ar fi
îngrijorærile pe care le-afli avea? Ce sentimente afli avea faflæ
de Pahoran? În Alma 60 este o scrisoare pe care Moroni i-a
scris-o lui Pahoran. Observafli dacæ gândurile øi sentimentele
lui Moroni sunt asemænætoare cu cele pe care le-afli fi avut
dumneavoastræ.

Alma 60
Scrisoarea lui Moroni cætre Pahoran

A

Forflafli (v. 6) – obligafli Indiferenflei (v. 13) – lipsei de
interes, neglijenflei

Alma 59
Moroni trimite dupæ ajutoare
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4. Soldaflii nefifli au murit din cauza lipsei de credinflæ.

5. Guvernul nefit nu era agil øi îøi neglija armata.

Reformulafli propozifliile

Mai jos sunt câteva propoziflii din Alma 60:23-36. Citifli-le pe
fiecare în contextul din versetele care se referæ la ele øi, apoi,
reformulafli propozifliile în propriile dumneavoastræ cuvinte.

1. „Pânæ când nu vom curæfla vasul nostru pe dinæuntru“ (v. 24)

2. „Voi aflâfla ræscoale printre voi“ (v. 27)

3. „Din cauza nedreptæflii voastre am suferit noi o pierdere atât
de mare“ (v. 28)

4. „Dacæ nu ne dafli ajutor, iatæ, eu voi veni la voi“ (v. 30)

5. „Nedreptatea voastræ este din cauza dragostei voastre pentru
glorie øi pentru lucrurile deøarte ale lumii“ (v. 32)

6. „Eu nu caut putere, ci caut s-o dobor pe aceasta“ (v. 36)

Oraøul lui Zarahemla, precum øi guvernul nefit, au fost
ocupate de inamicii libertæflii øi dreptæflii. Tocmai în acea
perioadæ primejdioasæ, Pahoran a primit scrisoarea lui
Moroni. În ce mod afli fi reacflionat la scrisoarea lui Moroni
dacæ afli fi fost Pahoran? Pe mæsuræ ce citifli ræspunsul lui
Pahoran, amintifli-væ de duritatea scrisorii lui Moroni øi
gândifli-væ ce fel de om era Pahoran.

Sæ înflelegem scripturile

Alma 61

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Alma 61.

Intimidat (v. 4) – descurajat

Învinøi (v. 7) – sfidafli

Îndræznesc (v. 7) – cuteazæ

Alianflæ (v. 8) – parteneriat,
tratat

Criticat (v. 9) – certat,
învinuit

Cerut (v. 12) – necesar,
revendicat

Alma 61
Pahoran îi ræspunde lui Moroni

C

Probleme øi soluflii

Împærtæøifli un exemplu

Revedefli Alma 61:15-21.

1. Scriefli douæ exemple de oameni pe care îi cunoaøtefli, care au
reuøit datoritæ puterii pe care au primit-o de la Domnul.

2. Scriefli douæ moduri prin care putefli dobândi mai mult din
puterea Domnului în viafla dumneavoastræ.

Moroni Pahoran

Sæ înflelegem scripturile

Alma 62

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D) pe mæsuræ
ce studiafli Alma 62.

Disidenfli (v. 6) – nefifli
ræzvrætifli

Vitejie (v. 37) – încredere, curaj

(a) Predat (v. 43) – a cedat

Regulament (v. 44) –
îndreptare, reorganizare

Peste mæsuræ, (au) devenit
(v. 48, 51) – în creøtere

Datoritæ curajului øi capacitæflii lui Moroni øi ale altor con-
ducætori nefifli de a conduce, ræzvrætirea regaliøtilor din
Zarahemla este înæbuøitæ iar ræzboiul cu lamaniflii se termi-
næ, în cele din urmæ. Ce influenflæ credefli cæ a avut acea

ræzvrætire asupra nafliunii? Ce
impact credefli cæ a avut
asupra societæflii nefite øi
asupra Bisericii lungul øi
distrugætorul ræzboi cu la-
maniflii? Cæutafli ræspun-

surile la aceste
întrebæri pe

mæsuræ ce stu-
diafli Alma 62.

Alma 62
Moroni mærøæluieøte în ajutorul

lui Pahoran

B

Desenafli douæ coloane în caietul
dumneavoastræ øi numifli-le pe una

„Problema“, iar pe cealaltæ „Soluflia“.
Citifli Alma 61 øi descriefli problema cu

care s-a confruntat Pahoran, apoi enumerafli
paøii recomandafli de el. Citifli titlurile capitolu-

lui de la Alma 51 øi explicafli cum credefli cæ ar
ræspunde Moroni la soluflia propusæ de Pahoran.

A
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Sæ înflelegem scripturile

Alma 63

Alma 63:5-9 – Cine era Hagot?
Hagot a construit coræbii mari øi a navigat spre nord. Destinaflia
sa nu a fost niciodatæ øtiutæ de nefifli. Profeflii din zilele din urmæ
au declarat faptul cæ aceste coræbii ale lui Hagot au ajuns în
insulele din Pacific, devenind o parte a culturii polineziene. În
anul 1913, ca ræspuns la o telegramæ pe care o primise în prealabil
despre faptul cæ „se poate“ ca ei sæ fie unii din poporul lui Hagot,
preøedintele Joseph F. Smith a spus unui grup de sfinfli polinezieni:
„Aø vrea sæ væ spun, dragi frafli øi surori din Noua Zeelandæ, cæ
voi suntefli unii din poporul lui Hagot øi cæ nu existæ cæ NU SE
POATE legat de aceasta!“. El a explicat faptul cæ, atunci când a
fost misionar în Hawaii, Spiritul i-a mærturisit cæ polinezienii erau
urmaøii lui Lehi (în William A. Cole øi Elwin W. Jensen, Israel in
the Pacific [1961] pag. 388). Mai târziu, în timpul rugæciunii de
dedicare a templului Hawaii, preøedintele Heber J. Grant a
mulflumit Tatælui Ceresc pentru cæ „mii øi zeci de mii de urmaøi
ai lui Lehi, pe acest pæmânt favorizat, au ajuns la cunoaøterea
Evangheliei“ („The Dedicatory Prayer in the Hawaiian Temple“,
Improvement Era, febr. 1920, pag. 283).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Alma 63.

Facefli calcul matematic

Revedefli Alma 43:3, 17; 62:39, 63:3 pentru a calcula urmætoa-
rele date:

1. Câfli ani a petrecut Moroni luptând cu lamaniflii?

2. Câfli ani s-a bucurat el de pace dupæ ce s-a retras, dupæ
terminarea ræzboiului?

Scriefli despre ceea ce afli învæflat

Acum afli citit cartea lui Alma. Scriefli despre o scripturæ, o
povestire sau o parte din carte care credefli cæ v-a influenflat viafla
în bine. Relatafli cum v-a ajutat sæ devenifli o persoanæ mai bunæ.

B

A

P A C I F I C U L
D E  N O R D

Insulele Hawaii

I-le Marshall

Kiribati

M I C R O N E Z I AM E L A N
E Z

I A

P
O

L
I

N
E

Z
I

A

P A C I F I C U L
D E  S U D

M a r e a
Ta s m a n

M a r e a
C o r a l i l o r

Noua
Caledonie

Samoa de Vest

Samoa
americanæ

Noua
Zeelandæ

Nauru

I-le Solomon

I-le Gilbert

Polinezia francezæ

Tahiti

I-le Cook

Fiji
Vanuaatu

Tonga

Lucruri sfinte (v. 1, 11) –
obiecte øi scrieri nefite sacre

Conferite (v. 13) – încredinflate

Conturafli evenimentele

Pentru fiecare dintre urmætoarele evenimente importante din
Alma 62:1-11, scriefli douæ detalii care sæ aibæ legæturæ cu povestea:

1. a înælflat drapelul libertæflii (vezi v. 1-5);

2. executarea regaliøtilor (vezi v. 6-9);

3. impunerea legii (vezi v. 10-11).

Ce afli spune?

Revedefli Alma 62:12-17. Imaginafli-væ cæ suntefli conducætorul
poporului lui Amon. Scriefli ceea ce afli spune prizonierilor de
ræzboi lamanifli.

Scriefli un necrolog

Citifli Alma 62:35-38 øi scriefli un necrolog la adresa lui Teancum.
(Un necrolog este un anunfl despre moartea unei persoane, care
include câteva informaflii despre cel decedat.) Includefli informaflii
ca: cine a fost, ce a realizat øi de ce a fæcut ceea ce a fæcut.

Rezumafli un pasaj

Revedefli Alma 62:39-51.

1. Enumerafli unele motive pentru care credefli cæ unii nefifli se
„împietriseræ“ din cauza ræzboiului, în timp ce alflii erau
„îmblânzifli“.

2. Explicafli cum Helaman øi fraflii sæi au ajutat oamenii sæ
depæøeascæ efectele ræzboiului.

3. Ce putefli face ca sæ væ pregætifli pentru perioade grele ce væ
vor apærea în viaflæ, astfel încât inima dumneavoastræ sæ nu
devinæ împietritæ?

Odatæ cu sfârøitul ræzboiului lamanit, nefiflii øi-au extins
colonizarea pânæ în flara de la miazænoapte. De ce credefli cæ
era de preferat imigrarea? A fost de dragul unui nou flinut
øi a unei oportunitæfli mai mari ori au existat alte motive?
Unii dintre cei care au plecat cætre flara de la miazænoapte
au dispærut øi locul în care s-au stabilit ræmâne necunoscut.
Unde oare sæ se fi dus?

Alma 63
Cælætoria nefiflilor cætre flara de

la miazænoapte

D

C

B

A
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Urcuøuri øi coborâøuri
Pânæ în acest moment afli citit în Cartea lui Mormon despre
perioadele când nefiflii au fost drepfli øi despre perioadele când
au fost ticæloøi. În cartea lui Helaman faptul cæ ei merg în zig-zag,
între dreptate øi ticæloøie atât de des încât, probabil, este cât se
poate de derutant. Ne face, cu siguranflæ, sæ ne întrebæm de ce au
fost aøa de instabili. Poate vefli dori sæ flinefli o evidenflæ în caietul
dumneavoastræ sau sæ subliniafli mai deosebit în scripturile
dumneavoastræ, în cartea lui Helaman, de fiecare datæ când,
nefiflii trec de la dreptate la ticæloøie sau de la ticæloøie la dreptate.
Facefli o notiflæ deosebitæ în Helaman 12 la explicaflia datæ de
Mormon referitor la aceste schimbæri.

Øi lamaniflii s-au schimbat
Un alt aspect neobiønuit al cærflii lui Helaman este acela cæ
lamaniflii au fost deseori mai drepfli decât nefiflii. De fapt, unul
dintre cei mai remarcabili profefli din aceastæ carte, precum øi
din toatæ cartea lui Mormon, este un lamanit numit Samuel.

Pregætirea pentru apariflia Salvatorului
Cartea lui Helaman se sfârøeøte chiar înainte de naøterea lui Isus
Hristos. Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæflat: „Cronica
istoriei nefitæ, cu puflin înainte de vizita Salvatorului, dezvæluie
multe asemænæri cu ce se întâmplæ în zilele noastre pe mæsuræ ce
anticipæm a Doua Venire a Salvatorului“ (în Conference Report,
apr. 1987, pag. 3, sau Ensign, mai 1987, pag. 4). Vefli dori sæ
gæsifli aceste asemænæri pe mæsuræ ce citifli cartea lui Helaman.

Când marele judecætor nefit Pahoran a murit, exista o mare
luptæ în privinfla celui care îi va lua locul. Aceasta a dus la
neînflelegere øi værsare de sânge. În acea perioadæ nefiflii se
confruntau cu doi inamici: Chiøcumen øi Coriantumr. Cine
erau aceøti bærbafli øi care erau obiectivele lor? În timp ce au
luptat împotriva nefiflilor pe diverse cæi, ei se asemænau prin
dorinfla lor de a distruge societatea nefitæ.

Sæ înflelegem scripturile

Helaman 1

Nenumæratæ (v. 14) – foarte
mare, færæ numær

A doborât garda (v. 20) – a
ucis santinelele

Fortæreaflæ (v. 22) – fort,
fortæreaflæ

(a) Zæbovit (v. 23) – a stat

Helaman 1
Ræzboi în Zarahemla
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Sæ înflelegem scripturile

Helaman 2

Helaman 2:8 – Ce este o combinaflie secretæ?
Banda lui Gadianton, sau orga-
nizaflia, era o combinaflie secre-
tæ. Combinafliile secrete sunt
grupærile de oameni ce folo-
sesc metode netrebnice pentru
a obfline putere øi bogæflie. Ele
acflioneazæ în secret, deoarece
cautæ sæ înøele øi sæ profite de
ceilalfli. Ele acflioneazæ prin
fraudæ, crimæ øi înøelætorie øi
sunt inamicii guvernelor cin-
stite øi ai oamenilor buni de
pretutindeni. Ele sunt gata sæ
facæ orice este necesar pentru
a-øi atinge scopurile. Profeflii
din ziua de azi ne-au avertizat
despre faptul cæ existæ orga-

nizaflii în ziua de azi care sunt la fel de periculoase cum erau øi
bandele lui Gadianton în vremea nefiflilor.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Helaman 2.

Identificafli lucrurile cheie

1. Ce a scris Mormon în Helaman 2:13-14 referitor la eventualul
efect al combinafliilor secrete printre nefifli?

2. Citifli Helaman 1:9-12 øi 2:1-8, 11 øi enumerafli ce fæceau
combinafliile secrete, de ce øi cum fæceau aceasta.

Dafli un exemplu din ziua de azi

1. Având în vedere ceea ce afli învæflat fæcând activitatea A, scriefli
cum ar putea fi influenflatæ viafla dumneavoastræ de aceste
combinaflii secrete.

2. Cum credefli cæ putem ajuta la prevenirea ræspândirii
combinafliilor secrete?

Helaman 3
O perioadæ de prosperitate 

øi creøtere

B

A

Gadianton

A întins o capcanæ (v. 3) – a
aøteptat în secret

Combinaflia (v. 8) – grupare
organizatæ pentru a acfliona
în secret

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ ce
studiafli Helaman 1.

Cine øi ce a fæcut?

1. Scriefli o propoziflie despre acfliunile luate de fiecare dintre
urmætoarele persoane în Helaman 1: Pahoran (fiul), Paanchi,
Pacumeni, Chiøcumen, Coriantumr, Tubalot, Moroniha.

2. Luafli în considerare ceea ce dezvæluie Helaman 1:13-17 despre
Coriantumr øi Tubalot. Citifli informafliile din aceste versete,
precum øi notele lor de subsol, pentru a determina ceea ce au
în comun aceøti doi oameni ticæloøi. S-ar putea sæ væ surprindæ.

Morala povestirii

1. Ce lecflii credefli cæ ar fi trebuit sæ învefle nefiflii din aceste
evenimente din Helaman 1? Dafli exemple concrete din acest
capitol.

2. Ce lecflii credefli cæ ar putea sæ învefle oamenii din zilele noastre
din Helaman 1? Dafli exemple concrete din acest capitol.

Facefli un desen

În Helaman 1:18-34 existæ o descriere a fatidicei miøcæri militare
fæcute de Coriantumr, care a avut ca rezultat învingerea sa. Dupæ
ce citifli relatarea, facefli un desen care sæ ilustreze ce li s-a întâm-
plat armatelor lamanite øi de ce Moroniha a reuøit sæ le învingæ.

În Helaman 1, Mormon a scris despre doi judecætori-øefi
care au fost uciøi. Pe mæsuræ ce citifli Helaman 2, remarcafli
cine era noul judecætor-øef. De ce credefli cæ l-au ales pe el?
Ce a fæcut el pentru a nu deveni cel de-al treilea judecætor-
øef ucis? Ce putea fi fæcut împotriva acestei noi øi puternice
ameninflæri la adresa nafliunii nefite? Observafli, de asemenea,
ce a spus Mormon despre efectul acestor combinaflii secrete.

Helaman 2
Bandele lui Gadianton

C

B

A

Capitala flærii (v. 27) – centrul
oficial al guvernærii

I-a întrecut (v. 30) – le-a tæiat
calea

Aruncat (v. 32) – pus dintr-
odatæ

Mijlocul (v. 32) – între
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Helaman, fiul lui Helaman

Sæ înflelegem scripturile

Helaman 3

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Helaman 3.

Trasafli o linie a timpului

Peste tot în Helaman 3 existæ date. Fiecare verset enumerat pe
urmætoarea linie a timpului este însoflit de un eveniment øi de
anul în care s-a întâmplat acel eveniment. Trasafli o linie a
timpului în caietul dumneavoastræ asemænætoare cu cea de mai
jos øi completafli-o cu ceea ce afli învæflat din Helaman 3.

Linia timpului: Helaman 3

versetul 1 3 18 19 23 32 33 37
| | | | | | | |

Anul

Ce s-a întâmplat?

A

Conflict, conflicte,
conflictele, (v. 1, 3, 14, 17) –
certuri, ræzvrætiri

Ajunsese pustie (v. 5-6) –
ruinatæ, devastatæ

Faptele (v. 13) –
comportamentele

Echitate (v. 20) – imparflialitate

Va sfærâma (v. 29) – va
expune øi va distruge

Înøelætorii (v. 29) – isteflime,
perfidie

Piedici (v. 29) – curse

Comploturi (v. 29) – înøelæciuni

(sæ) Înghitæ (v. 29) – sæ
absoarbæ

Consolare (v. 35) – alinare

Sfinflirea (v. 35) – a face sæ fie
curæflit øi pur

Supunerii (v. 35) – oferirii,
cedærii

Helaman 3 cuprinde aproximativ zece
ani de evenimente printre nefifli. Era o

perioadæ când nefiflii aveau parte de
multæ prosperitate. De asemenea, era
o mare creøtere în rândul Bisericii.
Mormon a fæcut o observaflie specialæ
despre ceea ce putem învæfla din aceas-

tæ relatare. Dafli atenflie
deosebitæ expresiilor „øi

astfel, noi vedem“ øi
„noi vedem“ pen-
tru aceste lecflii
importante.

Totuøi, nu toate
mergeau strunæ.

Observafli încercærile
cu care se confruntau
nefiflii. Care erau cau-
zele acestor încercæri?

Explicafli legætura

Conform cu Helaman 3:1, care este legætura dintre trufie øi
neînflelegere?

Punefli în practicæ scripturile

Imaginafli-væ cæ avefli un(o) prieten(æ) care s-a luptat sæ facæ
alegeri drepte. Prietenul(a) dumneavoastræ øtie cæ este adeværatæ
Evanghelia dar, alegerile greøite i-au adus sentimente de vinovæflie
øi întrebæri referitoare la posibilitatea de a se pocæi øi dacæ meritæ
sau nu sæ se pocæiascæ. Prin ce modalitæfli clare afli putea folosi
Helaman 3:27-30, 35 pentru a væ ajuta prietenul(a) sæ evite ispitele,
sæ revinæ la Bisericæ øi sæ-øi sporeascæ credinfla în Isus Hristos?

Prosperitatea poate duce la ticæloøie. Ticæloøia poate duce
la distrugere. Acest lucru este valabil nu numai în cazul
nefiflilor, ci øi pentru oamenii din ziua de azi. De ce trebuie
sæ fim ameninflafli cu distrugerea înainte de a recunoaøte cæ
ne aflæm în impas spiritual? De ce nu s-au supus nefiflii
Domnului, atât in vremurile bune cât øi în vremurile grele.
În Helaman 4, Mormon descrie ce s-a întâmplat atunci când
prosperitatea a dus la ticæloøie. Cuvintele sale se pot pune în
practicæ, de asemenea, øi în cazul nostru în unele aspecte
din societatea noastræ de azi.

Sæ înflelegem scripturile

Helaman 4

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Helaman 4.

Pæcatul general

1. S-a spus cæ mândria este pæcatul general, aceasta însemnând
cæ aproape orice pæcat are, oarecum, legæturæ cu mândria.
Desenafli în caietul dumneavoastræ aceastæ legæturæ, scriind
cuvântul mândrie în mijlocul paginii. Încercuifli cuvântul øi
desenafli sægefli înspre exteriorul cercului în toate pærflile.

A

Apucat (v. 3) – încercat

Asupririi (v. 12) – cruzimii

S-a aventurat (v. 16) – s-a
pregætit, a început

Nu puseseræ nici un prefl (v.
21) – au ignorat, n-au ascultat,
au tratat ca pe un nimic

Lipesc (v. 25) – flin aproape,
ræmân credincioøi

Helaman 4
Ticæloøia øi consecinflele ei

C

B
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Sæ înflelegem scripturile

Helaman 5

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Helaman 5.

Un cuvânt important

Elder Spencer W. Kimball, pe atunci membru al Cvorumului
celor Doisprezece Apostoli, a spus: „Când væ uitafli în dicflionar
pentru a gæsi cel mai important cuvânt, øtifli care este acesta?
Poate fi ‚aminte‘. Fiindcæ tofli afli fæcut legæminte – øtifli ce sæ
facefli øi øtifli cum s-o facefli – cerinfla noastræ cea mai mare este de
a ne aminti... ‚Aminte‘ este cuvântul. ‚Aminte‘ este programul“
(„Circle of Exaltation“ [cuvântare cætre educatorii de religie, 28
iunie 1968], pag. 8).

1. Gæsifli øi subliniafli cuvântul aminte din sfatul lui Helaman cætre
fiii sæi din Helaman 5:5-14 øi facefli o listæ în caietul dumnea-
voastræ cu ceea ce a vrut ca ei sæ-øi aminteascæ.

2. Alegefli un lucru din lista dumneavoastræ øi explicafli influenfla
pe care ar avea-o în viafla cuiva dacæ el sau ea îøi va aminti
constant de acest principiu.

3. Conform cu Helaman 5:5, 14 în ce fel au ræspuns Nefi øi Lehi
ca reacflie la sfatul tatælui lor?

Scripturæ de bazæ – Helaman 5:12

Facefli un desen în aøa fel – putefli desena, putefli folosi imagini
decupate sau o combinaflie între amândouæ – ca sæ væ ajute sæ
predafli Helaman 5:12 copiilor de la clasa primaræ. Împærtæøifli-l
cu familia dumneavoastræ.

B

A

În pragul (v. 2) – foarte
aproape

Veøtile, veøti bune (v. 11, 29)
– mesaj, øtire

Fac de ruøine (v. 17) – dejoacæ
øi dezmint, buimæcesc

Tumultos (v. 30) – asurzitor

Destræmat (v. 31, 42-43) –
deplasat, a dispærut

În bucæfli (v. 33) – de tot

Vorbesc (v. 38-39) – discutæ

Îndemnafli (v. 49) – li s-a
spus, au fost rugafli
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La capætul fiecærei sægefli, enumerafli unul dintre pæcatele care
se spune cæ au fost fæcute în Helaman 4:12-13 din cauza mân-
driei nefiflilor.

2. Alegefli trei dintre pæcatele pe care le-afli scris øi explicafli cum
mândria poate duce la acel fel de pæcat.

3. Ce se spune în Helaman 3:35 cæ putem face pentru a preveni
sau elimina mândria din viafla noastræ øi sæ evitæm astfel
pæcate multe øi diverse?

Acum înfleleg

1. Gæsifli øi subliniafli expresia „au væzut“ din Helaman 4:23-26
øi enumerafli consecinflele pæcatului væzute de nefifli.

2. Ce binecuvântæri ne-a oferit Domnul pentru a ne ajuta sæ
„vedem“ în prealabil consecinflele, astfel încât sæ nu fie nevoie
sæ avem parte de ele? (vezi Mosia 8:16-18).

3. Dafli un exemplu concret despre o consecinflæ despre care
Domnul v-a ajutat pe dumneavoastræ sau familia dumnea-
voastræ sæ o recunoaøtefli øi sæ o evitafli prin intermediul acestei
binecuvântæri.

Nefi, fiul lui Helaman, a renunflat la scaunul de judecatæ
pentru a-øi petrece mai mult timp propovæduind Evanghelia,
la fel cum a fæcut Alma cu câteva decenii înainte (vezi Alma
4:15-19). Ce ne învaflæ faptele acestor doi profefli despre mo-
dul cum se poate îndrepta cel mai bine societatea? Colegul cu
care Nefi propovæduia era fratele sæu Lehi, un bærbat la fel de
spiritual ca Nefi (vezi Helaman 11:19). În Helaman 5 vefli
citi despre aceøti minunafli misionari øi despre sfatul pe care
l-au primit de la tatæl lor. Pe mæsuræ ce citifli acest capitol,
remarcafli dovada faptului cæ au ascultat de sfatul tatælui lor.

Helaman 5
Nefi øi Lehi în temniflæ

B

MÂNDRIA
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Furnizafli dovada

Scripturile vorbesc deseori despre puterea cuvântului lui
Dumnezeu. Aceasta se referæ la efectul învæflæturilor Evangheliei
øi despre cum îi ajutæ pe oameni sæ se schimbe øi sæ se pocæiascæ
de pæcatele lor. Pe mæsuræ ce revedefli Helaman 5:13-19, cæutafli
sæ gæsifli exemple despre „puterea cuvântului“. Explicafli cum s-au
schimbat oamenii din comunitatea lui Nefi ca urmare a pro-
povæduirii sale printre ei.

În Helaman 6 citim despre câteva dintre efectele misiunii lui
Nefi øi Lehi printre oameni – în mod special printre lamanifli.
Domnea pacea øi prosperitatea. Totuøi, deseori este mult mai
uøor a-L uita pe Domnul în perioade de pace øi prosperitate.
Când oamenii îøi concentreazæ atenflia asupra ispitelor acestei
lumi, Satana poate cæpæta mare putere asupra lor. Unul dintre
cele mai iscusite instrumente ale sale sunt combinafliile
secrete. Combinafliile secrete iau amploare acolo unde existæ
egoism, læcomie øi sete de putere. Acest capitol consemneazæ
modul cum Satana øi combinafliile secrete au dobândit din
nou putere mare printre nefifli. Ce putem învæfla de aici?
Citifli cu atenflie pentru a vedea ceea ce Mormon øi Domnul
vor ca noi sæ înflelegem, astfel încât sæ nu facem exact ace-
leaøi greøeli øi sæ cædem sub puterea adversarului.

Sæ înflelegem scripturile

Helaman 6

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D) pe mæsuræ
ce studiafli Helaman 6.

Gæsifli expresiile importante

1. Helaman 6:31 ne învaflæ cæ Satana a pus stæpânire pe „cea mai
mare parte“ a inimilor nefiflilor. El nu putea, øi nu poate, sæ-i

A

Færæ pocæinflæ (v. 2) – færæ
remuøcæri, færæ pærere de ræu
pentru relele fæcute

Îndemnat (v. 4) – încurajat,
incitat

Legæturi (v. 8) – comerfl,
comunicare

(au) Prosperat (v. 12) – au
înflorit, au reuøit

Sæ jefuiascæ, tâlhari, tâlhæriile
(v. 17-18, 21, 23) – a lua de la
altcineva cu forfla sau violenfla

Îndemnat (v. 26) – fæcut sæ
paræ de dorit, ispitit

Cucerit (v. 38) – momit pentru
a fi nesupus

Jafurile (v. 38) – bogæfliile
furate

Helaman 6
Prosperitatea duce la ticæloøie...

Din nou!

C oblige sæ fie sub puterea lui. Gæsifli cel puflin douæ expresii care
descriu cum a fost în stare sæ obflinæ puterea asupra inimilor
nefiflilor. Scriefli-le în caietul dumneavoastræ.

2. Ce putefli face ca sæ-l oprifli pe Satana sæ punæ stæpânire pe ini-
mile dumneavoastræ? Putefli include în ræspunsul dumneavoas-
træ unele dintre principiile pe care le-afli învæflat în Helaman 5.

Gândifli-væ la o întrebare

Facefli un tabel asemænætor celui de mai jos în caietul dumnea-
voastræ care sæ conflinæ expresii din Helaman 6:21-31. Gândifli-væ
la o întrebare la care sæ se poatæ ræspunde cu ajutorul expresiei
date. Mai jos este un exemplu care væ poate ajuta sæ începefli.

Ce putefli face?

1. Facefli o listæ cu ceea ce ne învaflæ Helaman 6:17-40 despre
combinafliile secrete. Notafli versetele în care gæsifli fiecare
dintre lucrurile de pe lista dumneavoastræ.

2. Facefli o altæ listæ cu trei lucruri, bazându-væ pe Helaman 6,
pe care le putefli face pentru a preveni øi elimina din societatea
dumneavoastræ combinafliile secrete, precum øi efectele lor rele.
Dafli o referire din Helaman 6 (sau o altæ referire din scripturæ)
pentru fiecare idee pe care o gæsifli.

Facefli o comparaflie

Facefli un tabel asemænætor celui de mai jos, în caietul dumnea-
voastræ, pentru a face comparaflie între starea nefiflilor øi starea
lamaniflilor de la sfârøitul lui Helaman 6. Pentru fiecare verset
enumerat din Helaman 6 scriefli ce dezvæluie acesta referitor fie
la starea nefiflilor sau fie la starea lamaniflilor. Unele versete ofe-
ræ informaflii numai despre unul dintre grupuri.

v. 40

v. 39

v. 38

v. 37

v. 36

v. 35

v. 34

LamanifliHelaman 6Nefifli

D

C

„Au cælcat în picioare“v. 31

„Autoarea tuturor
pæcatelor“

v. 30

„Distrugere totalæ“v. 28

Gadiantonv. 26

„Pentru ca ei sæ poatæ
sæ deosebeascæ pe un
frate care intrase în
legæmânt“

v. 22

Cine îi inspiræ pe con-
ducætorii combinafliilor
secrete?

Satanav. 21

ÎntrebareRæspunsHelaman 6

B
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Helaman 7 a arætat faptul cæ Nefi a fost foarte direct când
predica despre pocæinflæ. Ce s-a întâmplat când Lehi, Nefi,
Abinadi, Alma øi Amulec au fost tot aøa de direcfli cu
poporul lor? Cum credefli cæ au fost primite învæflæturile lui
Nefi de cætre poporul sæu? Acordafli mare atenflie la ceea ce
judecætorii lui Gadianton au spus øi au fæcut.

Sæ înflelegem scripturile

Helaman 8

Helaman 8:19-20 – Cine erau Zenos, Zenoc øi Ezias?
Aceasta este singura datæ când Ezias este menflionat în scripturi.
Ca øi în cazul lui Zenos øi Zenoc, învæflæturile sale erau înscrise
pe plæcile de alamæ (vezi secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de
la 1 Nefi 19:10, pag. 30).

Helaman 8:21 – Mulec, fiul lui Zedechia
Urmaøii lui Mulec fæceau parte din poporul lui Zarahemla care
a fost gæsit de cætre Mosia I øi oamenii sæi (vezi Omni 1:14-19).
Ei au devenit nefifli.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Helaman 8.

Facefli o comparaflie

1. În Helaman 8:1-10 unii dintre conducætorii ticæloøi ai poporului
l-au condamnat pe Nefi. Conform versetelor 4 øi 10, de ce nu
l-au prins pe Nefi øi nu l-au luat sæ-i facæ ræu?

2. Contrar sentimentelor oamenilor ticæloøi din Helaman 8,
identificafli expresia din Doctrinæ øi legæminte 121:45 care
descrie sentimentul pe care îl avem atunci când træim o viaflæ
virtuoasæ øi dreaptæ.

3. Scriefli o declaraflie care sæ rezume o lecflie pe care o putem
învæfla din Helaman 8:4, 10.

Completafli schifla

Nefi a folosit exemple din istorie pentru a ajuta oamenii sæ
înfleleagæ adeværul. Facefli o schemæ asemænætoare celei de mai

B

A

Nu-l prindefli (v. 1) – nu-l
arestafli

Insultæ (v. 2, 5) – a jigni, a
dojeni

Împotriva (v. 3) – contra

Întâmpla (v. 8) – vor avea loc

Forflafli (v. 10) – obligafli

Forflat (v. 11) – îndemnat de
cætre Spirit

Aramæ (v. 14) – alamæ

Helaman 8
O profeflie despre o crimæ

Nefi

Sæ înflelegem scripturile

Helaman 7

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Helaman 7.

Propunefli un imn

Revedefli Helaman 7:1-11. Care ar fi fost un imn bun pentru a ajuta
la înælflarea spiritului lui Nefi? De ce? (Pentru ajutor suplimentar,
vezi indexul subiectelor de la sfârøitul cærflii de imnuri.)

Identificafli ideile importante

Folosind ceea ce învæflafli în Helaman 7:11-29, ræspundefli la
urmætoarele întrebæri:

1. Care a spus Nefi cæ a fost motivul acestei „mari jeluiri“ a lui
(v. 11) faflæ de nefifli.

2. Ce a spus Nefi cæ se va întâmpla dacæ ei nu se pocæiesc?
(Remarcafli expresia „dacæ nu væ vefli pocæi“ care se tot repetæ
în aceste versete.)

3. Ce avertizæri afli auzit cæ dau profeflii în viaflæ oamenilor din
ziua de azi?

B

A

fiara lui de baøtinæ (v. 3) –
locul în care s-a næscut
(Zarahemla)

Uzurpat (v. 4) – a dobândit
puterea în mod ilicit

Drepfli (v. 4) – cum se cuvine

Implorare (v. 7) – convingere

Dat (v. 9) – încredinflat,
capacitate

Minunafli (v. 15) – simflifli
uluifli

Seduøi (v. 16) – ispitifli

Pânæ acum (v. 22) – înainte,
în prealabil

Nefi predicase Evanghelia departe de
casa sa. Atunci când s-a întors, el
a fost surprins øi dezamægit la
væzul marii ticæloøii a poporului
sæu. Helaman 7 ne spune ceea ce
a zis el oamenilor referitor la

starea lor.

Helaman 7
Nefi declaræ pocæinfla cætre

poporul sæu
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jos, în caietul dumneavoastræ, pentru a contura ideile principale
din prezentarea sa. Citifli Helaman 8:11-20 pentru a completa
ideile ce lipsesc din schiflæ.

Cum poate øti un om cæ cineva este profet? La sfârøitul lui
Helaman 8, Nefi a profeflit despre moartea judecætorului-øef.
Este lesne de înfleles cæ atunci când oamenii au descoperit
adeværul despre acea profeflie le-a fost dovedit faptul cæ Nefi
era profet. Pe mæsuræ ce citifli Helaman 9, remarcafli reacfliile
diverse care au dus la împlinirea profefliei lui, apoi gândifli-
væ de ce oamenii au avut reacflii aøa de diverse. Au înfleles
aceøti oameni rolul unui profet? Care este cel mai important
rol al unui profet?

Helaman 9
Este prins un criminal

v. 12 – Nefi
deflinea aceastæ

putere

v. 16 – tofli
profeflii au

propovæduit
aceasta v. 24-25

v. 20v. 14

v. 11 –
Dumnezeu dæ

putere unui
profet

Nefi a predat aceleaøi adeværuri aøa cum au fæcut alfli
profefli înaintea lui.

Sæ înflelegem scripturile

Helaman 9

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Helaman 9.

Ce au înfleles ei?

Revedefli Helaman 9:1-15 øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri:

1. Ce au aflat cei cinci nefifli despre profeflia lui Nefi?

2. De ce le era „fricæ“, „se cutremurau“ øi „au cæzut la pæmânt“
din cauzæ a ceea ce au væzut? (Fifli concrefli; citafli versete din
Helaman 7, ca parte din ræspunsul dumneavoastræ.)

3. De ce au fost întemniflafli cei cinci nefifli?

Descoperifli adeværatul motiv

1. Conform cu Helaman 9:16-20, ce explicaflie au dat judecætorii
cei ticæloøi referitor la precizia profefliei lui Nefi?

2. Dacæ judecætorilor ticæloøi li s-ar fi cerut sæ explice de ce
credeau cæ a fæcut Nefi ceea ce îl învinuiau ei cæ ar fi fæcut, ce
credefli cæ ar fi spus?

3. Care credefli cæ a fost adeværatul lor motiv pentru a-l acuza
pe Nefi?

4. În ce fel sunt aceøti judecætori asemænætori cu oamenii din ziua
de azi care refuzæ sæ creadæ în dovezile faptului cæ Dumnezeu
træieøte øi vorbeøte profeflilor Sæi?

Completafli frazele

Scriefli urmætoarele fraze neterminate în caietul dumneavoastræ.
Apoi completafli frazele din informafliile din Helaman 9:39-41.

1. Unii oameni au crezut cuvintele lui Nefi, deoarece...

2. Alflii i-au ascultat pe cei cinci nefifli øi i-au crezut, deoarece...

3. Unii au spus cæ Nefi era profet, deoarece...

4. Alflii au spus cæ este un dumnezeu, deoarece...

Helaman 10
Lui Nefi îi este datæ o putere mare

C

B

A

Deghizat (v. 6) – mascat

Lovit (v. 8) – doborât la pæmânt

(au) Prezentat (v. 16) – au
spus punctul lor de vedere

Eliberafli (v. 18) – læsafli liberi

Diferite (v. 19) – diverse

Sæ se contrazicæ (v. 19) – sæ-l
facæ sæ spunæ ceva greøit

Complice (v. 20) – pærtaø într-
o conspiraflie

Împietrifli la inimæ (v. 21) –
oameni cu inimi necurate

Øti (v. 30) – cunoaøte
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Ce afli spune?

Imaginafli-væ cæ afli fi un nefit care træia în perioada din Helaman
10 øi afli fost martor la ceea ce se consemneazæ aici. Dacæ afli fi
scris unui prieten dintr-un oraø îndepærtat despre profetul Nefi,
care ar fi fost cele trei træsæturi pe care le-afli fi menflionat în
scrisoarea dumneavoastræ? Explicafli ce impresie au læsat aceste
trei træsæturi asupra dumneavoastræ referitor la Nefi.

Dacæ v-ar fi fost datæ puterea pe care Domnul i-a dat-o lui
Nefi, în Helaman 10, cum afli folosi-o în modul cel mai eficace
pentru a væ ajuta poporul? Helaman 11 ne spune ce a zis
Nefi øi care a fost reacflia poporului. Observafli, de asemenea,
mai multe lucruri despre influenfla bandelor lui Gadianton
asupra nafliunii. Care credefli cæ a fost cea mai mare problemæ
pe care-o avea poporul nefit? În ce mod se manifestæ (vede)
aceastæ problemæ astæzi?

Sæ înflelegem scripturile

Helaman 11

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Helaman 11.

Identificafli detaliile

Scriefli urmætoarele titluri în caietul dumneavoastræ. Gæsifli øi
enumerafli detaliile din Helaman 11:1-18 care aparflin fiecærui titlu.

• Problema

• Soluflia datæ de Nefi

• Efectul

• Rezultatul final

A

Pânzæ de sac (v. 9) – o
îmbræcæminte aspræ purtatæ
în semn de tristefle

Potolitæ (v. 11) – mulflumitæ,
încheiatæ

Respectat (v. 18) – stimat,
recunoscut, complimentat

Mai prejos (v. 19) – puflin, în
micæ mæsuræ

Ravagii (v. 27) – pagube,
încurcæturi, distrugeri

Forflafli (v. 31) – obligafli

Spurcaseræ (v. 31) –
preluaseræ, umpluseræ

Îndreptat (v. 36) – pocæit,
îndreptat, schimbat

Helaman 11
Nefi îøi foloseøte puterea pentru

binele poporului

B

Nefi

Sæ înflelegem scripturile

Helaman 10

Helaman 10:4-10 – Nefi primeøte clar putere de la
Dumnezeu
Helaman 10:7 predæ faptul cæ Domnul i-a promis lui Nefi cæ orice
va lega sau dezlega pe pæmânt va fi legat sau dezlegat în ceruri.
Aceasta este aceeaøi putere pe care Domnul le-a dat-o lui Petru,
Iacov øi Ioan (vezi Matei 16:19), precum øi profetului Joseph Smith
(vezi D&L 128:8-10, 132:46). Aceleaøi puteri, sau chei, sunt
deflinute de preøedintele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ. Învæflæm din relatarea din Helaman 10 faptul
cæ aceastæ putere este datæ numai acelora în care Domnul se
poate încrede.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Helaman 10.

De ce a primit Nefi o asemenea
putere mare?

1. Enumerafli promisiunile pe care le-a fæcut Domnul lui Nefi în
Helaman 10:4-10.

2. Conform acestor versete, de ce a fost Domnul binevoitor de
a-i acorda o asemenea putere mare?

3. Citifli, de asemenea, Doctrinæ øi legæminte 50:29 øi explicafli ce
ne învaflæ acest verset cæ a fost motivul pentru care Nefi a fost
aøa de binecuvântat. De asemenea, explicafli ce semnificaflie
are acest verset pentru dumneavoastræ.

A

Încoace øi încolo (v. 1) – ici øi
colo

Mult supærat (v. 3) – trist,
dezamægit, descurajat

fii-ai cæutat de viafla ta proprie
(v. 4) – fli-a pæsat numai de tine

Boli (v. 6) – molimæ, recolte
compromise sau oameni
îmbolnævifli

Pecetlui (v. 7) – a lega sau
a se asigura cæ este prin
autoritatea claræ preofliei

Loveascæ (v. 10) – batæ,
pedepseascæ

În ciuda (v. 13) – în pofida

Dus (v. 16) – purtat

Am putea gândi cæ oamenii ar fi dorit sæ-l urmeze pe Nefi
dupæ ce profefliile referitoare la judecætorul-øef s-au împlinit.
Totuøi, disputa de la sfârøitul lui Helaman
9 este o dovadæ a faptului cæ miracolele
nu duc la convertirea oamenilor.
Remarcafli în Helaman 10 calitæflile ce
ajutæ o persoanæ sæ fie de neclintit.
Observafli, de asemenea, puterea
specialæ pe care Domnul i-a
oferit-o lui Nefi øi de
ce anume i-a fost
încredinflatæ o astfel de
binecuvântare. În ce fel
i-a influenflat pe oameni
acea putere de la
Dumnezeu? Cum ar fi
trebuit sæ-i influenfleze?
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Realizafli o primæ paginæ

Helaman 11:17-22 descrie ce s-a întâmplat pe parcursul câtorva
ani ai domniei judecætorilor (aproximativ 16-14 Î.H.). Folosind
urmætorul exemplu de primæ paginæ pentru cel de-al 66-lea an,
creafli prime pagini de ziar pentru cel de-al 77-lea øi al 78-lea an,
folosind evenimentele descrise despre fiecare an.

Cum de s-a întâmplat?

Revedefli Helaman 11:28-37 øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri:

1. Ce au fæcut armatele nefite øi lamanite pentru a încerca sæ
scape de tâlharii lui Gadianton?

2. Au avut izbândæ?

3. De ce au devenit tâlharii lui Gadianton atât de puternici? Ce
lecflie poate fi învæflatæ pentru zilele noastre?

În Helaman 12, Mormon øi-a întrerupt relatarea despre nefifli
pentru a ne vorbi nouæ în mod expres. În capitolele precedente
el a consemnat cum nefiflii au trecut de la ticæloøie la dreptate
øi apoi iar la ticæloøie încæ o datæ – iar øi iar. Ce pare deosebit
de frustrant pentru Mormon este faptul cæ nefiflii erau
drepfli numai atunci când aveau nevoie mare de ajutorul lui
Dumnezeu. Nu pæreau a fi buni atunci când Domnul îi bi-
necuvânta øi le aducea prosperitate. Citifli acest capitol cu
atenflie, mai ales cæ a fost scris pentru zilele øi perioada
noastræ. Sæ speræm cæ putem învæfla ceva din sfatul lui
Mormon øi putem sæ evitæm problemele cu care s-au con-
fruntat nefiflii.

Helaman 12
„Øi astfel vedem noi“

C

Vremurile Nefiflilor 

al 76-lea an al domniei judecætorilor 

Cæderea 
ploii!

Oamenii 

se bucuræ

Prosperitate

Nefi øi Lehi 

sunt decorafli

B Sæ înflelegem scripturile

Helaman 12

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Helaman 12.

Vedefli principiile

1. În fiecare dintre aceste versete din Helaman 12, Mormon a
scris despre ceea ce trebuie sæ „vedem“ la exemplele despre
nefifli. Poate vefli dorifli sæ subliniafli aceste expresii: „putem
vedea noi“, „noi putem vedea“, „noi putem sæ vedem“ øi
„astfel vedem noi“ din versetele 1-3. Apoi, enumerafli în caietul
dumneavoastræ în propriile cuvinte principiile pe care Mormon
a vrut sæ fie sigur cæ le înflelegem.

2. Adæugafli pe lista dumneavoastræ principiile referitoare la
Dumnezeu øi om, pe care Mormon le-a identificat în
versetele 4-6.

3. Dafli un exemplu care sæ demonstreze unul dintre aceste
principii pe care le-afli væzut puse în practicæ astæzi.

Alegefli øi folosifli cuvintele importante

Helaman 12:8-20 descrie puterea Domnului. Pentru fiecare verset
din acest pasaj, alegefli un cuvânt ori o expresie care credefli cæ
este importantæ referitor la ce ne învæfla Mormon. Dupæ ce afli
enumerat cuvintele cheie, folosifli-le pe toate scriind un rezumat
al mesajului lui Mormon din aceste versete.

Concluzia

Helaman 12:23-26 confline sfatul lui Mormon referitor la ceea ce
doreøte Domnul de la noi. Imaginafli-væ cæ avefli un prieten care
are probleme asemænætoare celor de care au avut parte nefiflii.
Presupunefli cæ deja i-afli explicat principiile pe care le-a predat
Mormon în Helaman 12:1-22 øi, în propriile dumneavoastræ
cuvinte, scriefli acelaøi sfat cætre prietenul dumneavoastræ.

Helaman 13
Samuel Lamanitul profefleøte nefiflilor

C

B

A

În sfârøit (v. 2) – sæ fiu mai
concret

Sfaturile (v. 5) – îndemnurile,
învæflæturile

Nesocotesc (v. 6) –
desconsideræ, consideræ a fi
lipsite de înfleles

Blestemat(æ) (v. 18-20) –
condamnat, afurisit
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...El, nicicând, nu va institui o rânduialæ sau nu va da o poruncæ
poporului Sæu care sæ nu fie potrivitæ [creatæ] prin natura ei spre
a promova acea fericire pe care El a creat-o øi a cærei bunætate
mæreaflæ øi slavæ nu vor avea sfârøit pentru cei care devin primitorii
legii øi rânduielilor Sale“ (History of the Church, 5:134-135).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Helaman 13.

Enumerafli pæcatele øi consecinflele

1. Gæsifli øi enumerafli pæcatele despre care Domnul a spus cæ sunt
cele mai ispititoare pentru oameni (vezi v. 7-8, 14-24, 26-28, 38).

2. Care dintre aceste pæcate credefli cæ sunt cele mai ispititoare
pentru oamenii de vârsta dumneavoastræ din ziua de azi?

3. Enumerafli consecinflele despre care Domnul i-a avertizat pe
nefifli dacæ nu se pocæiau (vezi v. 8-10, 17-20, 29-38).

4. În ce feluri au venit aceste consecinfle asupra acelora care
refuzæ sæ se pocæiascæ în ziua de azi?

Profefli adeværafli, profefli faløi

În Helaman 13:24-28, Samuel a descris cum nefiflii au respins pe
profeflii adeværafli øi i-au respectat pe cei faløi. Revedefli aceste
versete alæturi de un pærinte sau un conducætor al Bisericii øi,
împreunæ, completafli urmætoarele:

1. Enumerafli câteva exemple care sæ arate modul în care oamenii
i-au respins în ziua de azi pe adeværaflii profefli ai Domnului.

2. Enumerafli câteva exemple de oameni sau organizaflii de la
care unii aøteaptæ direcflie øi îndrumare, în locul s-o cearæ
profeflilor Domnului.

3. Cæutafli în Helaman 13:29-39 øi descriefli cum aceste versete
pot fi împlinite în zilele noastre.

B

A

Situaflia din Helaman
13 este diferitæ de
ceea ce gæsim, de
obicei, în Cartea lui
Mormon. Acest
capitol spune despre
un profet lamanit,
Samuel, care a profeflit
despre sosirea dis-
trugerii lor cætre
nefiflii care nu s-au
pocæit. Nefiflii l-au
respins pe Samuel –
dar nu din cauzæ
cæ era lamanit. Pe
mæsuræ ce citifli acest
capitol, gândifli-væ la
mesajul lui Samuel øi

de ce a vrut sæ-l transmitæ. Întrebafli-væ de ce au respins
oamenii pe Samuel øi mesajul sæu. De ce oamenii, din orice
vreme, au respins mesajele profeflilor?

Sæ înflelegem scripturile

Helaman 13

Helaman 13:24-29 – Respingerea profeflilor
Atunci când îi respingem pe adeværaflii profefli, care væd prin
lumina revelafliei, ca sæ-i urmæm, în schimb, pe aceia care nu au
nici o luminæ divinæ, noi într-adevær urmæm „conducætori... orbi“
(Helaman 13:29). Preøedintele Marion G. Romney, care era
membru în Prima Preøedinflie, a spus: „Cei care declaræ cæ acceptæ
Evanghelia øi care, în acelaøi timp, criticæ øi refuzæ sæ urmeze
sfatul profetului îøi asumæ o atitudine de neiertat. Un astfel de
spirit duce cætre apostazie“ (în Conference Report, apr. 1983,
pag. 21; sau Ensign, mai 1983, pag. 17). Preøedintele Ezra Taft
Benson, pe când era preøedintele Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli, ne-a învæflat: „Modul în care reacflionæm la cuvintele
profetului în viaflæ atunci când ne spune ceea ce trebuie sæ øtim,
decât sæ nu auzim deloc, este un test al credinflei noastre“
(„Fourteen Fundamentals in Following the Prophet“, în 1980
Devotional Speeches of the Year [1981], pag. 28).

Helaman 13:38 – Cum este obflinutæ fericirea?
Profetul Joseph Smith ne-a învæflat:

„Fericirea este obiectivul øi modelul existenflei noastre; øi va fi øi
sfârøitul acesteia, dacæ noi urmæm calea care duce spre ea; iar
aceastæ cale este virtutea, integritatea, cinstea, sfinflenia øi res-
pectarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu...

Veøti (v. 7) – øtiri

Ciumæ (v. 9) – boalæ, molimæ
sau epidemie

Abominabile (v. 14-17) –
pæcate îngrozitoare

O va ræscumpæra (v. 19) – o
va crufla, o va folosi pentru a
profita

Conflicte (v. 22) – neînflelegeri,
dispute

Ræutate (v. 22) – dorinfla de
a ræni

Pustiirea (v. 32) – pedeapsa

Încercare (v. 38) – probare a
moralitæflii
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Nefiflii au fost separafli de o distanflæ de sute de kilometri de
slujirea pæmânteanæ a Salvatorului. Ei øtiau despre Isus
Hristos øi Evanghelia Sa prin intermediul scripturilor øi a
mærturiei profeflilor lor, precum øi prin revelaflie personalæ.
În Helaman 14, vefli învæfla despre unele semne clare promise
nefiflilor care vor simboliza naøterea øi moartea lui Isus Hristos
în Israel. Pe mæsuræ ce continuafli sæ studiafli ce a ræmas din
Helaman øi începutul din 3 Nefi, observafli împlinirea acestor
semne. Remarcafli, de asemenea, cine a crezut aceste dovezi,
cine nu a crezut øi de ce.

Noi suntem într-o situaflie asemænætoare. Noi suntem separafli
prin timp cu multe sute de ani de slujirea pæmânteanæ a
Salvatorului. Noi avem aceleaøi dovezi øi aceleaøi ocazii de a
primi revelaflie personalæ. Noi, de asemenea, avem aceeaøi
mærturie de la profeflii din ziua de azi cæ Isus Hristos este
într-adevær Fiul lui Dumnezeu øi cæ El va veni din nou.
Noi, de asemenea, avem semne clare care ne-au fost promise
în ceea ce priveøte a Doua Venire. Pe mæsuræ ce citifli despre
totalitatea împlinirii profefliilor legate de Prima Venire a
Salvatorului, gândifli-væ la asemænærile cu profefliile pe care
le avem legate de a Doua Venire a Sa (vezi, de asemenea,
D&L 1:37-38).

Sæ înflelegem scripturile

Helaman 14

Helaman 14:18-20 – Ce este „o moarte spiritualæ“
sau „a doua moarte“?
Pentru mai multe informaflii, vezi secfliunea „Sæ înflelegem
scripturile“ de la Alma 12 (pag. 106).

Helaman 14:29-31 – Ne putem alege faptele, dar nu
øi urmærile
Elder Richard G. Scott, membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat:

De aceea (v. 11-12, 28-29) –
dinadins

Meritele (v. 13) – ispæøirea øi
caracterul, atributele

Are nevoie de El (v. 15) –
devine obligatoriu pentru El

Trebuie (v. 15) – e necesar, e
important

Doborât (v. 18) – ræpus

Se vor sfærâma (v. 22) – se
vor rupe în douæ

Furtuni, furtunii (v. 23, 27) –
vijelii îngrozitoare

Helaman 14
Semne despre naøterea øi

moartea lui Hristos

„Când alflii væ dau sfaturi, afli
spus vreodatæ: ‚Pur øi simplu
nu cred la fel ca øi tine. Acestea
sunt standardele øi principiile
tale. Eu le am pe ale mele?‘.
Væ rugæm sæ înflelegefli faptul
cæ nimeni nu poate schimba
adeværul. Justificarea, egoismul
nesæflios, toate argumentele
omului, mânia, voinfla
personalæ nu pot schimba
adeværul. Satana øtie aceasta,
aøa cæ încearcæ sæ creeze o
atmosferæ în care cineva

neavizat începe sæ simtæ pe neaøteptate nu numai cæ poate sæ
aleagæ ceea ce sæ facæ dar, cæ poate determina ceea ce este drept
sæ facæ. Satana se stræduieøte sæ ne convingæ sæ træim în afara
adeværului justificând faptele noastre ca fiind cea mai bunæ alegere.

Dar, Tatæl nostru Etern, a definit adeværul øi a stabilit ceea ce este
drept øi ceea ce este greøit înainte de crearea pæmântului. El, de
asemenea, a stabilit urmærile supunerii øi nesupunerii faflæ de
aceste adeværuri. El a apærat dreptul nostru de a ne alege calea
în viaflæ ca astfel noi sæ creøtem, sæ ne dezvoltæm øi sæ fim fericifli
dar, noi nu avem dreptul de a alege urmærile faptelor noastre... 

Væ rugæm sæ înflelegefli faptul cæ nimeni nu are privilegiul de a
alege ceea ce este drept. Dumnezeu a pæstrat acel privilegiu
pentru El Însuøi. Libertatea noastræ de a alege ne permite sæ
alegem dintre cæile alternative dar, apoi noi suntem legafli de
urmarea pe care Dumnezeu a decretat-o. Mai încolo, dacæ nu ne
place încotro duce calea urmatæ de noi, singura scæpare este
prin pocæinflæ“ (în Conference Report, oct. 1992, pag. 82-83; sau
Ensign, nov. 1992, pag. 61).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Helaman 14.

Enumerafli semnele

1. Facefli douæ coloane în caietul dumneavoastræ. Denumifli una
„Semne ale naøterii lui Hristos“, iar pe cealaltæ „Semne ale
morflii lui Hristos“. Enumerafli semnele pe care le-a dat Samuel
poporului în Helaman 14:2-7, 20-28; de asemenea, scriefli øi
versetul unde este consemnat fiecare semn.

2. Conform cu Helaman 14:8-13, 28-31, care a fost scopul aces-
tor semne?

De ce a trebuit ca Isus sæ moaræ?

Helaman 14:14 începe cu profefliile
lui Samuel despre semnele morflii lui
Isus Hristos. În aceastæ profeflie el a
inclus øi explicaflia referitoare la
motivul pentru care a fost nevoie ca
Isus sæ moaræ. Rezumafli aceste
învæflæturi importante enumerând
motivele pe care le-a dat Samuel în
Helaman 14:15-19.
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Cum sæ fim fermi øi nestræmutafli

Samuel a scos în evidenflæ faptul cæ lamaniflii care au fost
convertifli datoritæ predicii lui Amon øi a fratelui sæu au ræmas
credincioøi chiar øi atunci când nefiflii nu au fæcut aceasta (vezi
Helaman 15:1-6).

1. Cæutafli în Helaman 15:7-8 øi identificafli ce s-a întâmplat
acestor lamanifli care a fæcut ca ei sæ fie „fermi øi nestræmutafli
în credinflæ“.

2. Desenafli schema urmætoare în caietul dumneavoastræ øi
completafli paøii lipsæ din ceea ce afli învæflat în versetele 7-8.

3. Cærei pærfli a acestui proces simflifli cæ trebuie sæ-i aducefli
îmbunætæfliri pentru a væ spori credinfla dumneavoastræ în
Isus Hristos?

În timp ce Helaman 13-15 este o cronicæ a profefliilor fæcute
de Samuel printre nefifli, Helaman 16 consemneazæ diversele
moduri prin care poporul a ræspuns la profefliile sale. Mesajul
Evangheliei poate da naøtere la multe reacflii diferite.
Preøedintele Spencer W. Kimball a spus faptul cæ preaslævirea
„este responsabilitatea fiecæruia øi, indiferent ce se rosteøte
de la pupitru, dacæ cineva doreøte sæ-L preaslæveascæ pe
Domnul în spirit øi în adevær, poate face aceasta participând
la întâlnirile sale, luând din împærtæøanie øi contemplând
frumuseflile Evangheliei. Dacæ slujba [Bisericii] este un eøec
pentru dumneavoastræ, atunci afli eøuat. Nimeni nu

Helaman 16
Reacfliile referitoare la

propovæduirea lui Samuel

O cunoaøtere a
adeværului øi credinfla

în sfintele scripturi
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ei sunt fermi øi nestræmutafli în credinflæ.

? ?

BRæspundefli folosind scripturile

Presupunefli cæ o persoanæ tânæræ v-a spus: „Toatæ lumea mæ
scoate din særite! Pærinflii mei, conducætorii mei, învæflætorii mei –
tofli îmi tot spun ce sæ fac. De ce sunt atât de multe porunci? De
ce nu mæ lasæ pur øi simplu în pace sæ iau deciziile mele?“. Citifli
Helaman 14:29-31 øi declaraflia elderului Scott din secfliunea „Sæ
înflelegem scripturile“ pentru a scrie un ræspuns la întrebærile
acelei persoane. Asigurafli-væ cæ includefli o explicaflie referitoare
la legætura dintre libertatea de a alege, urmærile øi poruncile
Tatælui nostru Ceresc.

În aproape toate relatærile din Cartea lui Mormon, nefiflii s-au
bucurat de binecuvântærile Evangheliei, inclusiv de privilegiul
de a avea profefli øi scripturi. Domnul a spus cæ unde s-a oferit
mult, se va cere mult (vezi Luca 12:48, D&L 82:3). Remarcafli
cum a predat Samuel acest principiu în Helaman 15.

Sæ înflelegem scripturile

Helaman 15

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Helaman 15.

Explicafli ideea

1. Conform cu Helaman 15:3 øi Doctrinæ øi legæminte 95:1, 101:1-9,
care este scopul dojenirii din partea Domnului?

2. Cum este dojana o manifestare a dragostei lui Dumnezeu
pentru noi?

3. În ce moduri este iubirea dojenitoare a Domnului asemænætoare
cu dragostea pærinflilor atunci când îi dojenesc pe copiii lor
când trebuie?

4. Revedefli avertismentul dat de Samuel nefiflilor în Helaman
15:14-17 øi explicafli cum este aceastæ scripturæ asemænætoare cu
avertismentul dat de Domnul în Doctrinæ øi legæminte 82:1-4.

A

Pæræsire (v. 2) – irosire,
distrugere, golire

Vor alæpta (v. 2) – îøi vor hræni
pruncii

Refugiu (v. 2, 12) – adæpost
în caz de siguranflæ

Dojenit (v. 3) – îndreptat prin
pedepsire sau suferinflæ

Cu grijæ (v. 5) – în dreptate

Legile (v. 5) – statutele

Rætæci în necredinflæ (v. 11,
15) – depærtare de adevær în
mod treptat

Helaman 15
„Dacæ nu væ pocæifli...“

C
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Al treilea Nefi: Cartea lui Nefi
Despre 3 Nefi
Pânæ la ediflia din anul 1879 a Cærflii lui Mormon, aceastæ carte
se numea simplu „Cartea lui Nefi, fiul lui Nefi, care era fiul lui
Helaman“. Elder Orson Pratt, pe atunci membru al Cvorumului
celor Doisprezece Apostoli, a recomandat completarea titlului
ca fiind „Al treilea Nefi“, recomandare care a fost aprobatæ de
cætre Prima Preøedinflie.

Mormon a organizat 3 Nefi din cronicile unui profet numit
Nefi, care era un descendent al familiei lui Alma, cea care a
flinut cronicile (vezi tabelul alæturat).

Cronicarii

Nefi, fiul lui Nefi

Nefi

Helaman, fiul lui Helaman

Helaman

Alma cel Tânær

Alma cel Vârstnic

poate preaslævi în locul dumneavoastræ; numai øi numai
dumneavoastræ va trebui sæ væ facefli partea aøteptându-L pe
Domnul“ („The Sabbath – A Delight“, Ensign, ian. 1978,
pag. 5). Pe mæsuræ ce citifli modul în care i-au ræspuns
oamenii lui Samuel, gândifli-væ la modul în care afli fi ræspuns
dumneavoastræ la mesaj. De asemenea, remarcafli cum s-au
schimbat sentimentele pe mæsuræ ce trecea tot mai mult timp
de la momentul profefliei fæcute de Samuel.

Sæ înflelegem scripturile

Helaman 16

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Helaman 16.

Comparafli împærflirea dintre nefifli

1. Enumerafli urmætoarele în caietul dumneavoastræ: „mulfli“
(Helaman 16:1), „tofli cei care“ (v. 2), „mai mulfli“ (v. 3), „tofli“
(v. 5), „cea mai mare parte“ (v. 6), „cea mai mare parte“ (v. 10),
„cea mai micæ parte“ (v. 10), „poporului“ (v. 12), „oamenilor...
oamenilor înflelepfli“ (v. 14), „oamenii“ (v. 15-22), „poporul
Domnului“ (v. 23). Dupæ fiecare enumerare, scriefli în propriile
dumneavoastræ cuvinte cum a reacflionat fiecare grup de
oameni la mesajul lui Samuel, la învæflæturile lui Nefi sau la
semnele øi minunile oferite în ultimii cinci ani înainte de
naøterea lui Isus Hristos.

2. Cugetafli asupra faptului cum ar fi fost sæ fii un ucenic adeværat
al lui Isus Hristos în vremea din Helaman 16. Scriefli ce putefli
face dumneavoastræ în ziua de azi pentru pregætirea personalæ
pentru cea de a Doua Venire øi de ce este important.

A

Cu mai multæ grijæ (v. 10) –
în cinste, în dreptate

Schimbare (v. 12) – alterare

Înøelæciunile (v. 21) –
priceperile, vicleniile

Deøarte (v. 22) – nefolositoare,
prosteøti
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli 3 Nefi 1.

Scriefli o paginæ de jurnal

1. Scriefli ce credefli cæ ar fi notat în propriul jurnal o persoanæ
care a træit în acea perioadæ de timp, dupæ evenimentele
descrise în 3 Nefi 1:1-21. Descriefli situaflia – speranflele, temerile
øi reacfliile pe care aceastæ persoanæ ar fi putut sæ le aibæ.

2. Explicafli ce putem învæfla despre Domnul øi profeflii Sæi dintr-o
asemenea experienflæ.

Convertiri

1. Enumerafli cel puflin patru grupuri diferite de persoane despre
care se face referire în 3 Nefi 1:22-30 øi descriefli cum au
influenflat semnele naøterii lui Hristos mærturia øi convertirea
fiecærui grup.

2. Ce væ învaflæ aceasta despre importanfla semnelor în procesul
convertirii?

„Cea mai mare parte a poporului“ a fost convertitæ atunci
când au fost date semnele naøterii lui Hristos (vezi 3 Nefi
1:22). Totuøi, semnele nu convertesc oameni, ci întæresc øi
confirmæ adeværuri acelora care sunt deja convertifli. 3 Nefi
2 relateazæ despre ceea ce s-a întâmplat pe mæsuræ ce oamenii,
a cæror convertire s-a bazat pe semne, au uitat minunile øi
evenimentele la care au fost martori.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 2

Mæsoare (v. 8) – numere,
calculeze

Devastaseræ (v. 11) –
distruseseræ

Mæcel (v. 11) – distrugere,
værsare de sânge

Forflafli (v. 12) – obligafli

3 Nefi 2
Minuni în timpul

ticæloøiei øi al ræzboiului

B

A

Tulburare (v. 7) – derutæ

Fiecare dintre ele, în cele
mai mici detalii (v. 20, 25) –
fiecare pærticicæ

Încercând (v. 24) – depunând
efort

Potrivit (v. 24) – necesar

Iotæ sau frânturæ de slovæ (v.
25) – cea mai micæ parte

Stæpânirile (v. 27) – fortæreflele

Disidenfli (v. 28) – oameni care
au încetat sæ creadæ øi s-au
alæturat duømanului

Independenfli (v. 29) –
egoiøti, rebeli

Generafliei care creøtea (v. 30)
– tineretului

Aceastæ carte începe în momentul naøterii Salvatorului. Primele
capitole ne relateazæ despre ceea ce s-a întâmplat printre nefifli
øi lamanifli în timpul vieflii muritoare a lui Isus Hristos. Cea
mai mare parte din 3 Nefi consemneazæ cuvintele øi faptele
Salvatorului din timpul vizitei Sale printre oamenii din vremea
Cærflii lui Mormon, dupæ ræstignirea øi învierea Sa.

Afli fost vreodatæ ridiculizat datoritæ credinflei dumneavoastræ?
Gândifli-væ la cât de multæ credinflæ ar avea nevoie o persoanæ
pentru a ræmâne credincioasæ, chiar dacæ aceasta ar însemna
sæ fie întemniflatæ sau chiar condamnatæ la moarte. Nefiflii
øi lamaniflii credincioøi au avut parte de aceastæ încercare
pe mæsuræ ce timpul îndeplinirii profefliilor lui Samuel,
referitoare la venirea lui Isus Hristos, se apropia. Pe mæsuræ
ce citifli 3 Nefi 1, încercafli sæ væ imaginafli ce ar fi putut cei
necredincioøi sæ le spunæ credincioøilor, precum øi cât de
greu le-a fost acestora din urmæ, în acele zile, sæ ræmânæ
credincioøi. Majoritatea dintre noi cunosc povestea naøterii
Salvatorului în Betleem, însæ evenimentele care au avut loc
printre oamenii din vremea Cærflii lui Mormon la timpul
naøterii lui Hristos sunt la fel de importante.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 1

Sarcinæ (v. 2) –
responsabilitate

(în) Locul (v. 3) – înlocuindu-l

Întâmplat (v. 4) – au avut loc

În zadar, deøartæ (v. 6, 8) – în
van, prosteascæ

3 Nefi 1
„Mâine Eu voi veni în lume“
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli 3 Nefi 2.

Trepte descendente

Chiar dacæ schimbarea comportamentelor oamenilor, despre
care afli citit în 3 Nefi 2:3, pare sæ fi avut loc destul de repede,
aceasta nu s-a petrecut dintr-o datæ.

1. Facefli o schemæ care sæ reprezinte fiecare treaptæ înaltæ, pe
care au pæøit unele persoane, care i-a dus de la o „mare
iertare a pæcatelor“ în 3 Nefi 1:23 la „ticæloøii mari“ în 3 Nefi
2:3. Etichetafli fiecare treaptæ cu expresii din 3 Nefi 1:27-2:3.

2. Facefli o altæ schemæ care sæ reprezinte procesul ascendent
cætre o spiritualitate mai mare. Identificafli ce putefli face
pentru a ræmâne neclintifli în Evanghelie øi pentru a væ creøte
credinfla øi mærturia despre Isus Hristos.

Principii protectoare

1. Ce au fæcut nefiflii øi lamaniflii pentru a se proteja øi pentru a
„câøtiga unele avantaje“ asupra tâlharilor lui Gadianton?
(vezi 3 Nefi 2:11-12, 17).

2. Cum au obflinut tâlharii lui Gadianton „multe avantaje“?
(vezi v. 18).

3. Care credefli cæ este mesajul acestor întâmplæri pentru
membrii Bisericii din ziua de azi?

Ghidiani

Afli fost vreodatæ înspæimântat din cauza influenflelor
ticæloase ale lumii? Scripturile ne învaflæ cæ „Dumnezeu nu

ne-a dat un duh de fricæ, ci de
putere, de dragoste øi de

chibzuinflæ“ øi cæ „dacæ
suntefli pregætifli, nu væ va

fi teamæ“ (D&L 38:30).
În 3 Nefi 3-4, tâlharii lui
Gadianton au încercat sæ

inoculeze teamæ în inimile
credincioøilor. Pe mæsuræ ce
studiafli aceste capitole,
remarcafli cum nefiflii øi

lamaniflii au ræspuns ræului
cu credinflæ, în loc de teamæ.

3 Nefi 3-4
Tâlharii lui Gadianton

ameninflæ poporul

B

A

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 3

3 Nefi 4

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli 3 Nefi 3-4.

Recunoaøtefli øi depæøifli influenflele
ræului

1. Enumerafli ce væ reaminteøte despre metodele øi ispitele Satanei
din ceea ce Ghidiani øi Zemnariha au fæcut øi au spus în 3 Nefi
3:1-10; 4:7, 16-23.

2. Cum afli putea pune în practicæ astæzi sfatul lui Laconeus øi
Ghidghidoni din 3 Nefi 3:11-22, 24-26; 4:8-10, 15, 18, 33 pentru
a birui atacurile Satanei din ziua de azi?

Îmbræcafli pentru a impresiona

1. Descriefli cum erau îmbræcafli tâlharii lui Gadianton (vezi 3 Nefi
4:7-8) øi explicafli de ce credefli dumneavoastræ cæ s-au îmbræcat
în acel fel. A avut succes?

2. Descriefli o situaflie din viafla dumneavoastræ când afli vrut sæ
impresionafli prin modul în care v-afli îmbræcat.

3. Rezumafli sfatul dat de cætre conducætorii Bisericii noastre în
„Îmbræcæmintea øi aspectul exterior“ în broøura Pentru
întærirea tineretului.

3 Nefi 5
O explicaflie øi o mærturie din

partea lui Mormon

B

A

Nævæleascæ (v. 1) – fugæ

Pæsæri sælbatice (v. 2, 20) –
animale vânate pentru hranæ

Jefuiascæ, jefui (v. 4-5) – a
fura, a lua cu forfla

Provizii (v. 4, 18-19) – alimente

Supraviefluiascæ (v. 4-5) –
træiascæ

Încinøi (v. 7) – îmbræcafli

Rase (v. 7) – tunse la zero

Strigat (v. 10) – L-au implorat

A început (v. 11) – pornit

Înconjoare, asediu (v. 16-18,
23) – încercuit øi atacat

Lipsei (v. 19) – insuficienflei

Tæriei, neclintirii (v. 2, 5) –
angajamentului puternic,
stabilitæflii

Înarmafli (v. 3) – cu armele ce
le au

Fiind simflitor pentru
bunæstarea voastræ (v. 5) –
îngrijorat pentru voi

Urmætoare (v. 8) – ce va veni

Nimicifli (v. 8) – distruøi

Despærflit, dezertarea (v. 10-
11) – delæsat, ræzvrætirea

Veste (v. 13, 22) – mesaj anunfl

Au fæcut toate eforturile (v.
16) – au depus toate puterile

158



casa lui Israel. „Celui ræmas din seminflia lui Iosif“ se referæ la
descendenflii lui Lehi care træiesc astæzi. Profefliile privitoare la
copiii lui Lehi sunt împlinite, acum, în moduri dramatice.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli 3 Nefi 5.

Facefli cunoøtinflæ cu autorul

1. Revedefli 3 Nefi 5:8-20 øi enumerafli cel puflin cinci lucruri pe
care le-afli învæflat despre:

a. Mormon;

b. cronicile pe care Mormon le-a prescurtat pentru Cartea lui
Mormon.

2. Ce a adus aceastæ cunoaøtere în plus la înflelegerea øi aprecierea
dumneavoastræ pentru Cartea lui Mormon?

Gândifli-væ la cineva de vârsta dumneavoastræ care træieøte
în dreptate øi are o mærturie puternicæ. Imaginafli-væ cæ peste
patru ani vefli vedea din nou acea persoanæ øi el sau ea va fi
implicat(æ) în tot felul de ticæloøii. Ce s-ar fi putut întâmpla
în acei patru ani? Cum de s-a putut întâmpla atât de repede,
cæci mærturia acelei persoane era aøa de puternicæ? Aceasta
se aseamænæ foarte mult cu povestea din 3 Nefi 6. Capitolul
începe în cel de-al douæzeci øi øaselea an de dupæ naøterea lui
Hristos øi se încheie în cel de-al treizecilea an. Pe mæsuræ ce
citifli ce li s-a întâmplat nefiflilor într-un timp atât de scurt,
dafli atenfli la motivele oferite de Mormon în ceea ce priveøte
decæderea lor rapidæ.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 6

Mâncaseræ (v. 2) – devoraseræ

Tot ce le trebuia ca sæ
supraviefluiascæ (v. 3) –
suficient ca sæ træiascæ

Împiedice (v. 5) – opreascæ,
previnæ

Certuri (v. 10) – discuflii,
dispute

Deosebeascæ (v. 12) – separe,
recunoascæ

Ignoranfli (v. 12) – inculfli,
needucafli

Nedreptate, ræzbune (v. 13) –
insultæ, denunfle

Supuøi (v. 13) – cæifli

Împotriva (v. 24) – contra

Neamuri (v. 27) – membri ai
familiei

(au) Defæimat (v. 30) – au
încælcat, au sfidat

3 Nefi 6
De la dreptate la „ticæloøie

îngrozitoare“

A

În 3 Nefi 4 afli citit cum ameninflærile tâlharilor lui Gadianton
i-au motivat pe nefifli øi pe lamanifli sæ se pocæiascæ. În 3 Nefi
5, vefli citi despre binecuvântærile pe care aceøtia le-au primit
datoritæ pocæinflei lor. Din ceea ce afli citit din Cartea lui
Mormon pânæ acum, cât timp credefli cæ a durat acea perioadæ
de pace øi prosperitate? De asemenea, Mormon s-a prezentat
singur în acest capitol øi a explicat de ce a pæstrat øi a
prescurtat cronicile pe care noi le numim, acum, Cartea lui
Mormon. Remarcafli faptul cæ în zilele din urmæ, Evanghelia
va fi vestitæ tuturor oamenilor, iar casa lui Israel va fi adunatæ.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 5

3 Nefi 5:13 – Mormon, un discipol al lui Isus Hristos
Elder Theodore M. Burton, pe atunci membru din Cei Øaptezeci,
ne-a învæflat cæ „în englezæ, cel puflin, cuvântul disciplinæ are
aceeaøi rædæcinæ ca øi cuvântul discipol“ (în Conference Report,
oct. 1985, pag. 81; sau Ensign, nov. 1985, pag. 65). S-ar putea
spune cæ un discipol este o persoanæ disciplinatæ care acceptæ,
învaflæ øi træieøte în conformitate cu o doctrinæ sau un mod de
viaflæ (vezi Ioan 3:25). Mormon a fost un discipol al lui Isus
Hristos øi a træit în conformitate cu învæflæturile Sale.

3 Nefi 5:21-26 – Casa lui Iacov øi seminflia lui Iosif
În 3 Nefi 5:21-26, Mormon menflioneazæ din nou un subiect des
repetat în Cartea lui Mormon – adunarea casei lui Iacov sau

Renunflat (v. 3) – cedat

Curviile (v. 3) – imoralitate
sexualæ

Întâmplat (v. 8) – s-au derulat,
au avut loc

Faptele (v. 9) – istoria,
evenimentele

S-au dus de atunci (v. 14) –
au murit

Începutul (v. 16) – începerea

Celui ræmas, urmaøii (v. 23-
24) – o ræmæøiflæ

Împræøtiafli (v. 26) – dispersafli
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli 3 Nefi 6.

Facefli o hartæ a drumului

1. Desenafli, în carneflelele dumneavoastræ, o hartæ a drumului
care porneøte de la „starea de dreptate“ øi se terminæ la „starea
de ticæloøie îngrozitoare“. Studiafli cu atenflie 3 Nefi 6:9-18 øi
facefli pe hartæ puncte care sæ reprezinte „locurile“ prin care
oamenii au trecut în drumul lor descendent, spre o ticæloøie
îngrozitoare. Denumifli fiecare punct care descrie ceea ce au
fæcut nefiflii øi care ne demonstreazæ îndepærtarea lor de
dreptate øi notafli versetul în care se gæseøte.

2. Adæugafli pe harta dumneavoastræ un alt drum care duce la
viafla veønicæ. La fel ca øi în cazul celuilalt drum, etichetafli
punctele care reprezintæ ceea ce doar câfliva oameni au fæcut,
în 3 Nefi 6, pentru a ræmâne drepfli chiar øi atunci când aproape
tofli ceilalfli se îndreptau spre ticæloøie.

Urmæri grave

1. Rezumafli, în propriile dumneavoastræ cuvinte, ceea ce a
remarcat Mormon ca fiind o mare greøealæ în ceea ce priveøte
ticæloøia poporului în 3 Nefi 6:17-18.

2. Care sunt câteva dintre urmærile unor asemenea atitudini øi
comportamente care reies din Mosia 2:36-39?

B

Stare de ticæloøie
îngrozitoare

Stare de
dreptate
Stare de
dreptate Certuri

Viaflæ
veønicæ

A

De ce le este câteodatæ greu celor
bogafli sæ ræmânæ credincioøi
în timp ce prosperæ? Dupæ ce
nefiflii øi lamaniflii øi-au câøtigat
libertatea în urma unui mare
ræzboi împotriva tâlharilor lui
Gadianton, doar pæcatele lor i-au
oprit sæ prospere în continuare
(vezi 3 Nefi 6:4-5). Unii dintre ei
au vrut sæ obflinæ mai mult din
ræzboi øi særæcie, nu numai li-

bertatea. Ei au dorit sæ se elibereze de legile omeneøti, precum
øi de poruncile lui Dumnezeu. Elder Neal A. Maxwell,
membru din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învæflat: „Suntem liberi sæ ne supunem sau nu poruncilor
lui Dumnezeu, însæ nu suntem liberi sæ schimbæm conflinutul
acestor porunci. Nici sæ putem evita urmærile încælcærii
acestor porunci. Alegerea ar trebui sæ includæ întotdeauna øi
a vrea urmærile a ceea ce voim“ (Wherefore, Ye Must Press
Forward [1977], pag. 11). Pe mæsuræ ce citifli ceea ce s-a
întâmplat cu acei oameni din 3 Nefi 7, gândifli-væ dacæ erau
sau nu într-adevær fericifli de urmærile dorinflelor lor ticæloase.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 7

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli 3 Nefi 7.

Gæsifli dovezile

Completafli propozifliile urmætoare, cu propriile dumneavoastræ
cuvinte, cu ceea ce învæflafli în 3 Nefi 7. Scriefli fiecare propoziflie
în caietul dumneavoastræ.

A

Regulile (v. 6) – legile

Scroafa care se întoarce la tæ-
vælirea ei în mocirlæ (v. 8) – un
porc ce se tævæleøte în mocirlæ

Disidenfli (v. 12) – oameni care
se împotrivesc celor aflafli la
putere

Împiedicat (v. 13) – reduce,
încetinit

Invadeze (v. 14) – greøeascæ,
pæcætuiascæ

Suficiente (v. 17) – îndeajuns

Importanfli (v. 21) – scoøi în
evidenflæ, indicafli

Infirmitæflile (v. 22) –
slæbiciunile

Asupra lor a lucrat (v. 22) – au
fost binecuvântafli, influenflafli

3 Nefi 7
O mare dezbinare
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Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 8

3 Nefi 8:25 – Respingându-i pe profefli
Mulfli dintre cei care au fost cruflafli în urma distrugerilor descrise
în 3 Nefi 8 au recunoscut faptul cæ dacæ majoritatea oamenilor
nu-i respingea pe profefli, ei nu ar fi fost distruøi.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli 3 Nefi 8.

Comparafli douæ evenimente

1. Ce aøtepta poporul cu „multæ neræbdare“ (v. 3) øi de ce?

2. Rezumafli ceea ce se spune în Doctrinæ øi legæminte 133:38-45
despre cum se vor simfli cei drepfli pe mæsuræ ce timpul celei
de-a Doua Veniri a Salvatorului se apropie.

3. Comparafli 3 Nefi 8:4-22 cu Joseph Smith – Matei 1:28-33
øi enumerafli asemænærile pe care le vedefli între venirea
Salvatorului la nefifli øi ceea ce este profeflit cæ va precede a
Doua Venire a Lui.

O scrisoare cætre dumneavoastræ înøivæ

1. De ce erau atâta „jeluire“, „plânsete“ øi „bocete“ printre popor,
în 3 Nefi 8:23?

2. Din 3 Nefi 8:24-25, ce øi-ar fi dorit ei, ca popor, sæ fi fæcut
pentru a evita marea tragedie?

3. Sæ presupunem cæ afli fost unul dintre profeflii Domnului.
Scriefli un mesaj cætre tofli oamenii referitor la ceea ce ei ar
trebui sæ facæ pentru a evita distrugerile promise pentru zilele
din urmæ, dacæ oamenii nu se vor pocæi.

Oamenii care au supraviefluit dezastrului descris în 3 Nefi 8
au auzit, în întuneric, glasul lui Isus Hristos. Mesajul Sæu
este consemnat în 3 Nefi 9. A fost liniøte pentru o perioadæ,
iar apoi ei au auzit din nou glasul Lui. Al doilea mesaj al
Sæu se gæseøte în 3 Nefi 10. Acordafli o atenflie deosebitæ la

3 Nefi 9-10
Glasul lui Isus Hristos
stræpunge întunericul

B

A

Drept (v. 1) – onest, cinstit

Mæsurarea (v. 2) – numærarea,
calcularea

Neræbdare (v. 3) – ardoare

Furtunæ, furtunii, furtunilor
(v. 6, 12, 17) – furtunæ
puternicæ

Sfærâme în bucæfli (v. 6) –
rupæ în douæ

Pæræsire (v. 14) – pustiite

Sfærâmate în bucæfli (v. 18) –
rupte în douæ

Cæzuseræ (v. 20) – muriseræ

Aburii (v. 20) – norii

1. Dupæ ce judecætorul-øef a fost ucis... (vezi v. 1-8)

2. Iacov... (vezi v. 9-14)

3. Credinfla lui Nefi a fost atât de mare... (vezi v. 15-20)

4. Oamenii care au fost convertifli... (vezi v. 21-26)

De ce le aratæ Domnul miracole celor
ticæloøi?

În 3 Nefi 7:14, observæm cæ au trecut treizeci øi unu de ani de la
naøterea lui Hristos. În curând, distrugerile care au fost profeflite
sæ aibæ loc la moartea lui Isus Hristos, urmau sæ vinæ asupra
acestor oameni (vezi 3 Nefi 8:5).

1. Revedefli 3 Nefi 7:15-22 øi enumerafli toate dovezile puterii lui
Dumnezeu, gæsite în aceste versete, precum øi modurile
diferite prin care oamenii au reacflionat la acestea.

2. Citifli Ezechiel 33:6-11 (în Vechiul Testament) øi explicafli de ce
credefli cæ Domnul le-a arætat nefiflilor o putere aøa de mare.

3. Ce sfat au dat profeflii noøtri în viaflæ pentru a-i pregæti pe
oameni în ceea ce priveøte distrugerile care au fost profeflite
cæ vor avea loc la a Doua Venire a Salvatorului?

La a Doua Venire a lui Isus Hristos, ticæloøii vor fi distruøi
iar cei drepfli vor fi ridicafli pentru a-L întâlni pe Salvator.
V-afli gândit vreodatæ cum va fi aceasta? În 3 Nefi 8, este o
descriere a distrugerilor care au avut loc printre nefifli în
timpul în care Isus era ræstignit la Ierusalim. Pe mæsuræ ce
citifli, remarcafli cine øi de ce a fost distrus. Remarcafli, de
asemenea, faptul cæ evenimentele s-au petrecut întocmai
cum a profeflit Samuel Lamanitul (vezi Helaman 14:20-27).

3 Nefi 8
Distrugere øi întuneric

B
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ceea ce a spus Salvatorul despre distrugerile din flaræ øi despre
ceea ce trebuiau sæ facæ cei care au fost cruflafli.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 9

3 Nephi 9:13 – „Ca Eu sæ væ pot vindeca“
A fost remarcabil faptul cæ anumite persoane au supraviefluit
distrugerilor. Aceia care au ræmas erau cei destul de drepfli pentru
a fi cruflafli însæ, mult mai mult era încæ de aøteptat din parte lor.
Li s-a poruncit a se „întoarce“, øi a se „pocæi“ øi „væ vefli conver-
tifli... pentru ca Eu sæ væ pot vindeca“. Preøedintele Harold B.
Lee a spus: „Cele mai mari miracole pe care le væd astæzi nu
constau neapærat în vindecarea trupurilor bolnave, însæ cele
mai mari miracole pe care le væd constau în vindecarea suflete-
lor bolnave“ (în Conference Report, apr. 1973, pag. 178 sau
Ensign, iulie 1973, pag. 123).

3 Nefi 9:16 – „Eu am venit la ai Mei, iar ai Mei nu
M-au primit“
Isus Øi-a început slujirea printre strævechiul Sæu popor de le-
gæmânt, casa lui Israel – în mod special printre iudei. Ei aveau
cuvintele profeflilor, precum øi legea lui Moise øi au fost martori
la multele miracole ale Salvatorului, care mærturiseau toate
despre El. Totuøi, din cauza stærii lor necredincioase, majoritatea
dintre ei L-au respins atât pe El cât øi învæflæturile Sale. (Vezi, de
asemenea, Ioan 1:11; D&L 6:21).

3 Nefi 10

Aøa cum gæina are grijæ de puii sæi, tot aøa øi Salvatorul are grijæ de aceia
care-L urmeazæ, avertizându-i continuu de pericole øi adunându-i la loc sigur.

A încetat sæ mai plângæ øi sæ
jeluiascæ (v. 2) – s-a oprit din
bocit øi n-a mai fost îndurerat

Hrænit (v. 4) – întærit øi
binecuvântat

Împræøtiat (v. 9) – dispersat

Sfærâme (v. 9) – rupæ în bucæfli

Tumultuoase (v. 9) –
asurzitoare

Lipit (v. 10) – unit

Cei ræmaøi din seminflia lor
(v. 16-17) – o parte din
urmaøii lor

Înælflarea (v. 18) – ridicarea

Vai (v. 2) – durere, întristare

Sæ nu mai vinæ asupræ-Mi
împotriva lor (v. 5, 7-9, 11) –
sæ nu-Mi mai cearæ dreptate

În locul (v. 7) – perimetru

Alfa øi Omega (v. 18) – prima
øi ultima literæ din alfabetul
grecesc, reprezentând puterea

Sa asupra tuturor lucrurilor
de la început pânæ la sfârøit

Værsare de sânge (v. 19) –
sacrificiul animalelor conform
legii lui Moise

Inimæ frântæ (v. 20) – inimæ
umilæ, pregætitæ sæ învefle

Spiritul smerit (v. 20) –
pocæit, umil

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli 3 Nefi 9-10.

Identificafli ideea care se repetæ

1. Pe mæsuræ ce revedefli 3 Nefi 9:5, 7-9, 11; 10:12, cæutafli ceea ce
Salvatorul a identificat în mod clar ca fiind motivul pentru
care unii oameni au fost distruøi iar alflii au fost cruflafli.

2. Ce a vrut Mormon sæ înflelegem noi din 3 Nefi 10:14-16?

3. Conform cu Doctrinæ øi legæminte 1:14, cum se va asemæna a
Doua Venire a Salvatorului cu apariflia Sa din vremea Cærflii
lui Mormon?

„Venifli la Mine“

1. Facefli douæ coloane în caietul dumneavoastræ. Enumerafli
într-una dintre acestea ceea ce Isus a spus, în 3 Nefi 9:12-22,
sæ facæ „cei mai drepfli“. În cealaltæ coloanæ, enumerafli ceea
ce le-a promis Isus acestora, în acele versete.

2. Ce væ învaflæ aceasta despre Isus Hristos øi sæ væ dea credinfla
de a face ceea ce El væ cere, precum øi încrederea cæ El îøi
îndeplineøte promisiunile?

Sæ recunoaøtem dragostea Salvatorului

1. Comparafli ræspunsul diavolului la distrugerile ce au avut loc
în flaræ, din 3 Nefi 9:2, cu modul în care a ræspuns Salvatorul,
din 3 Nefi 9:13-14; 10:4-6.

2. Citifli 2 Nefi 2:18, 27; 26:24-25 øi explicafli de ce ræspunsurile
diavolului difereau aøa de mult de cele ale lui Isus.

3. Scriefli despre un perioadæ în care Salvatorul v-a „adunat“
sau v-a „hrænit“ aøa cum El a promis sæ facæ pentru poporul
Sæu în 3 Nefi 10:4-6.

Timp de 600 de ani, profeflii nefifli øi lamanifli au vorbit, au
scris øi au profeflit despre venirea lui Isus Hristos. Ei au øtiut
cæ El nu va veni la ei în timpul vieflii Sale muritoare, dar cæ
va veni la copiii lui Lehi dupæ învierea Sa (vezi 2 Nefi 26:9;
Alma 16:20). Credincioøii øi-au pus întreaga lor credinflæ øi
speranflæ în El øi în misiunea Sa salvatoare. În 3 Nefi 11, vefli
citi despre împlinirea glorioasæ a acestor profeflii. Cronica
despre vizita Salvatorului continuæ pânæ în 3 Nefi 28. Pe
mæsuræ ce citifli aceste capitole, cugetafli la ceea ce au simflit
cei care au fost prezenfli atunci când a apærut Salvatorul.
Gândifli-væ cu atenflie la ceea ce Isus a ales sæ spunæ øi sæ facæ

3 Nefi 11
Salvatorul se aratæ oamenilor!

C

B

A
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ficiului, rænile dragostei, simbolurile umilinflei øi ale iertærii este
Cæpitanul sufletului nostru. Acea dovadæ a durerii în viafla
muritoare are, færæ nici o îndoialæ, ca intenflie sæ-i încurajeze pe
aceia care sunt, de asemenea, rænifli de viaflæ, poate chiar în
casele celor ce îi iubeau“ (Christ and the New Covenant [1997],
pag. 258-259).

3 Nefi 11:1-8 – Cum îi vorbeøte Dumnezeu omului?
Preøedintele Joseph F. Smith, pe atunci consilier în Prima
Preøedinflie, a spus: „Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mi-a vorbit –
nu prin intermediul urechii, nu prin intermediul ochilor ci
spiritului meu, pærflii mele vii øi eterne – øi mi-a dezvæluit cæ
Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului cel Viu“ (Teachings of the
Presidents of the Church: Joseph F. Smith [1998], pag. 7).

3 Nefi 11:27, 32-36 – Unitatea Tatælui, a Fiului øi a
Duhului Sfânt
În 3 Nefi 11 se gæseøte o altæ mærturie a doctrinei cæ membrii
Dumnezeirii sunt personaje distincte, însæ total unite în eforturile
lor de a „[realiza] nemurirea øi viafla veønicæ a omului“ (Moise
1:39). Ei pot vorbi unul pentru altul øi pot mærturisi unul despre
altul datoritæ unitæflii lor în scop øi în doctrinæ. Oamenii au auzit
vocea Tatælui, L-au væzut øi L-au auzit pe Isus Hristos øi au fost
învæflafli despre diferitele øi, în acelaøi timp, unitele roluri ale
acestor douæ Personaje øi a Duhului Sfânt. (Vezi, de asemenea,
Ioan 17:20-23 øi D&L 130:22 în ceea ce priveøte unitatea øi, totuøi,
individualitatea membrilor Dumnezeirii).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-E) pe mæsuræ
ce studiafli 3 Nefi 11.

Scriefli o cuvântare

Sæ presupunem cæ afli fost desemnat sæ vorbifli la adunarea de
împærtæøanie despre tema: „Sæ învæflæm sæ-L ascultæm pe
Dumnezeu“.

1. Scriefli o cuvântare citind 3 Nefi 11:1-8 pentru a explica cum
ne putem pregæti mai bine pentru a asculta cuvântul lui
Dumnezeu. Luafli în considerare sæ discutafli despre întrebæri

A

în puflinul timp pe care L-a petrecut cu ei, precum øi le ceea
ce ne învaflæ aceasta despre ceea ce a considerat El cæ este
important.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 11

3 Nefi 11:14-15 – Rænile Salvatorului
Elder Jeffrey R. Holland, membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, a declarat:

„Chiar dacæ puterea învierii ar fi putut – øi færæ nici o îndoialæ
cæ într-o zi va putea – vindeca în totalitate rænile provocate de
ræstignire, totuøi, Hristos a ales sæ pæstreze aceste ræni cu un
scop, inclusiv pentru apariflia Sa în zilele din urmæ, atunci când
El va aræta aceste semne øi va dezvælui cæ a fost rænit ‚în casa
celor ce [Îl] iubeau‘ [Zaharia 13:6; vezi, de asemenea, D&L 45:52].

Rænile din mâinile Lui, din picioare øi din coastæ sunt semne
care ne aratæ cæ în timpul vieflii muritoare li se întâmplæ lucruri
dureroase chiar øi celor puri øi perfecfli, semne care ne aratæ cæ
suferinfla nu este o dovadæ cæ Dumnezeu nu ne iubeøte. Este o
dovadæ importantæ øi plinæ de speranflæ cæ Hristos cel rænit este
Acela care vine sæ ne salveze. El care poartæ cicatricele sacri-

Øi-au aruncat ochii (v. 3, 8) –
s-au uitat

Trupului (v. 3) – corpului

Îndræznit (v. 8) – cutezat

Înfleles (v. 8) – øtiut

Împlinit (v. 11) – ascultat

Înælflarea (v. 12) – ridicarea

Cu un singur glas (v. 16) –
împreunæ

Osana! (v. 17) – îngæduie sæ
fiu salvat!

În felul acesta (v. 22-23) – în
acest mod

Certuri (v. 22, 28) –
neînflelegeri, dispute

Scufunda (v. 26) – acoperi
complet

Moøteni (v. 33,38) – primi
totul prin drept legal

Porflile iadului (v. 39-40) –
puterea diavolului

Birui (v. 39) – a avea victorie,
a câøtiga
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asemænætoare celor ce urmeazæ: Cum s-a auzit vocea? Cum
este ea descrisæ? Ce au fæcut oamenii pentru a o putea auzi?
De ce nu au putut s-o audæ prima datæ?

2. Citifli, de asemenea, Doctrinæ øi legæminte 136:32-33 øi folosifli
ajutoarele pentru studiu din scripturile dumneavoastræ pentru
a gæsi mai multe pasaje care ar putea sæ ajute o persoanæ sæ
audæ øi sæ înfleleagæ vocea lui Dumnezeu prin intermediul
Duhului Sfânt. Explicafli aceste scripturi în cuvântarea dumnea-
voastræ (pentru ajutor suplimentar, vezi D&L 1:38; 18:34-36).

Gândifli-væ la ceea ce înseamnæ cu
adeværat

1. Dintre toate modalitæflile prin care Isus S-ar fi putut prezenta,
de ce credefli cæ El a spus ceea a spus, în 3 Nefi 11:10-11? Ce
putem învæfla despre Salvator din prezentarea Sa?

2. Citifli Doctrinæ øi legæminte 19:16-20 øi explicafli ce a însemnat
cæ a bæut „paharul amar“.

Sæ fi fost un martor

1. Revedefli 3 Nefi 11:14-16 øi explicafli ce a vrut Isus ca oamenii
sæ øtie, precum øi ce au fæcut oamenii pentru a obfline acea
mærturie.

2. Scriefli câteva propoziflii prin care sæ explicafli de ce credefli cæ
Isus i-a læsat pe oameni, unul câte unul, sæ-L vadæ øi sæ-L atingæ.

3. Cum putefli dumneavoastræ sæ øtifli cæ Isus a fost înviat færæ sæ-I
fi væzut øi sæ-I fi atins rænile?

Enumerafli doctrinele botezului

Enumerafli cel puflin patru adeværuri importante pe care le
învæflæm despre botez din ceea ce Isus a spus øi a fæcut în 3 Nefi
11:18-40.

Scripturæ de bazæ – 3 Nefi 11:29

1. Scriefli douæ întrebæri despre ceartæ, cærora li se poate
ræspunde citind 3 Nefi 11:28-30. Includefli øi ræspunsurile.

2. Citifli Proverbele 15:1 øi rezumafli ceea ce se spune despre
o modalitate de a evita cearta. Apoi, sugerafli încæ douæ
modalitæfli prin care credefli cæ o persoanæ poate evita cearta
în cadrul relafliilor de familie.

Elder Lynn G. Robbins, din Cei Øaptezeci, a spus:

„Mânia este supusæ influenflei Satanei øi ne
înconjoaræ autocontrolul...

Înflelegerea legæturii dintre libertatea de a alege øi
mânie este primul pas spre eliminarea mâniei din
viafla noastræ. Putem alege sæ nu ne mâniem“ (în
Conference Report, apr. 1998, pag. 106; sau Ensign,
mai 1998, pag. 80-81).

E

D

C

B
Predica de pe Munte, gæsitæ în Matei 5-7 în Noul Testament,
poate fi consideratæ cea mai bunæ sursæ de a gæsi temelia
învæflæturilor lui Isus Hristos în timpul slujirii Sale în viafla
muritoare. Nu este surprinzætor faptul cæ Isus Le-a oferit
nefiflilor aproape aceeaøi predicæ, atunci când i-a vizitat.
Remarcafli cum predica Sa cætre copiii lui Lehi clarificæ øi
oferæ o înflelegere suplimentaræ la ceea ce am citit în Noul
Testament. Acea predicæ de la templu este consemnatæ în
3 Nefi 12-14. Ne învaflæ ceea ce Salvatorul aøteaptæ de la cei
care doresc sæ fie ucenicii Sæi.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 12

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli 3 Nefi 12.

Cum sæ fim fericifli

1. Gæsifli øi subliniafli cuvintele binecuvântafli øi ferice de fiecare
datæ când apar în 3 Nefi 12:1-11. Aceastæ parte a predicii lui
Isus este deseori numitæ „fericirile“, dupæ cuvântul latinesc

A

Vefli da ascultare (v. 1) – væ
vefli supune

Særaci în spirit (v. 3) – umili

Blânzi (v. 5) – umili,
ræbdætori

Insulta (v. 11) – a vorbi injurios

Gustul (v. 13) – aroma,
influenfla

Legea sau pe profefli (v. 17) –
legea lui Moise øi învæflæturile
profeflilor din Vechiul
Testament

Nici o iotæ øi nici un dram (v.
18) – cea mai micæ literæ øi cel
mai mic semn din alfabetul
evreiesc

Prostule (v. 22) – jignire (se
referæ la o persoanæ cæ ar
avea cap sec)

Consiliului (v. 22) –
judecætorilor

Ceva (v. 23) – orice

Împacæ-te (v. 24) – fæ pace

Duømanul (v. 25) – inamicul

Ultima seninæ (v. 26) – suma
totalæ (senina este o monedæ
nefitæ)

(a) Pofti dupæ (v. 28) – a avea
gânduri necurate, a râvni

Væ vefli lua crucea (v. 30) – vefli
face ceva foarte dificil pentru
a væ îndeplini statul de ucenic

Imoralitæflii (v. 32) – pæcatului
sexual

Jurafli strâmb (v. 33) – væ
încælcafli promisiunea,
promitefli greøit

Jurafli (v. 34, 36) – facefli
legæminte sau promisiuni

Disprefl (v. 44) – în mod
meschin øi nesuferit

3 Nefi 12
Predica de la templu, prima parte
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În 3 Nefi 13, Salvatorul a continuat sæ predea despre un
nivel mai înalt al dreptæflii øi a abordat problema ipocriziei.
Un ipocrit este o persoanæ care spune ceva øi face altceva.
De exemplu, o persoanæ care denunflæ în public vizionarea
filmelor neadecvate, dar care însæ le vizioneazæ în particular.
Remarcafli faptul cæ Salvatorul ne învaflæ cæ trebuie sæ facem
ceea ce este drept având un motiv drept, atât în public cât øi
în particular, în ceea ce priveøte comportamentul nostru.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 13

Daruri (v. 1-4) – fapte bune,
donaflii

Ipocriflii (v. 2, 5, 16) – oameni
care spun ceva øi fac altceva

Cæmærufla (v. 6) – locul dum-
neavoastræ propriu din casæ

Repetæri deøarte (v. 7) –
aceleaøi cuvinte repetate iar øi
iar, færæ a avea nici un gând
sau a pune sentiment

Pægânii (v. 7) – persoanele
care nu acceptæ Evanghelia

Sfinflit (v. 9) – solemn, sacru

Feflele (v. 16) – înfæfliøarea,
chipul

Sænætos (v. 22) – concentrat
asupra dreptæflii; neabætut

Mamona (v. 24) – bogæfliile,
lucrurile lumeøti

Veømântul, îmbræcæminte
(v. 25, 28) – haine

Seamænæ (v. 26) – sædeøte

Culeg (v. 26) – recolteazæ

Cot (v. 27) – o unitate de
mæsuræ (aproximativ 18 inci
sau 46 centimetri)

Înælflimea (v. 27) – statura

Torc (v. 28) – trudesc

fies (v. 28) – confecflioneazæ
haine

Înveømântat (v. 29) – îmbræcat
frumos

Îi ajunge zilei necazul ei (v.
34) – fiecare zi are destule
necazuri

©
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3 Nefi 13
Predica de la templu, parte a doua

pentru „binecuvântat“, care înseamnæ „a fi norocos sau
fericit“ (vezi Matei 5:3, nota de subsol a).

2. Desenafli în caietul dumneavoastræ un tabel asemænætor celui
din exemplul urmætor øi completafli-l cu informafliile pe care
le învæflafli din 3 Nefi 12:1-12, precum øi cu propriile
dumneavoastræ gânduri øi sentimente.

Explicafli comparafliile

În 3 Nefi 12:13-16, Isus i-a comparat pe ucenicii Sæi cu sarea øi
lumina. Anumifli oameni ar putea sæ creadæ cæ El ar fi trebuit sæ
spunæ cæ ei erau ca aurul, dacæ El ar fi vrut cu adeværat sæ-i facæ
sæ se simtæ valoroøi. Discutafli aceastæ învæflæturæ cu pærinflii sau
cu învæflætorul(ea) dumneavoastræ øi facefli urmætoarele:

1. Enumerafli toate motivele la care væ putefli gândi pentru care
sarea este mai folositoare decât aurul.

2. Explicafli de ce lumina este un simbol potrivit pentru un
ucenic adeværat al lui Isus Hristos.

Adeværata semnificaflie a legii

Isus le-a spus nefiflilor cæ El nu a
venit ca sæ distrugæ legea, ci ca s-o
împlineascæ (vezi 3 Nefi 12:17).
Una dintre modalitæflile prin care
El a fæcut aceasta a fost aceea de
a ajuta oamenii sæ înfleleagæ
semnificaflia deplinæ a legilor
øi poruncilor pe care Le-a dat
anterior copiilor lui Israel. În
cele ce urmeazæ sunt enumerate
legile pe care El i-a ajutat sæ le
înfleleagæ mai bine în 3 Nefi

12:20-48. Explicafli, pentru fiecare în parte, semnificaflia deplinæ
a legii în Evanghelia lui Hristos, aøa cum El a evidenfliat-o în
acest capitol.

1. „Nu trebuie sæ omorâfli“ (v. 21).

2. „Nu trebuie sæ comitefli adulter“ (v. 27).

3. „Nu trebuie sæ jurafli strâmb“ (v. 33).

4. „Ochi pentru ochi øi dinte pentru dinte“ (v. 38).

5. „Sæ væ iubifli aproapele“ (v. 43).

C

B

Deoarece botezul
este important
pentru iertarea
pæcatelor

Fifli botezafli cu
apæ, cu foc øi cu
Duhul Sfânt (v. 1)

Dafli ascultare cuvin-
telor celor doispre-
zece ucenici pe care
Isus i-a ales (v. 1)

De ce va fi o
persoanæ norocoasæ

sau fericitæ

Binecuvântærile
despre care Isus

a spus cæ vor veni

Ce a spus Isus cæ ne
va face „fericifli“

165



3 Nefi 13: 25-34 – Nu væ facefli griji despre ceea ce
vefli mânca, vefli bea sau vefli purta
Mulfli oameni au înfleles greøit sfatul Salvatorului din Matei
6:25-34 : „Nu væ îngrijorafli de viafla voastræ“. Unii au înfleles
faptul cæ nu trebuiau sæ se preocupe sæ aibæ un loc de muncæ
øi sæ se întreflinæ. Varianta nefitæ a acestei predici ne ajutæ sæ
înflelegem cæ acest sfat a fost dat în mod deosebit celor doispre-
zece apostoli øi celor doisprezece ucenici nefifli, care trebuiau sæ
renunfle la preocupærile lor lumeøti pentru a-øi dedica întreaga
energie chemærii lor. Totuøi, tofli membri Bisericii ar putea sæ
punæ în practicæ aceste principii în vieflile lor, concentrându-se
mai mult asupra lucrurilor spirituale øi mai puflin asupra grijilor
vremelnice.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli 3 Nefi 13.

Dafli un exemplu din ziua de azi

Revedefli 3 Nefi 13:1-24 øi enumerafli cele patru exemple pe care
Isus le-a dat referitor la a face un lucru bun având un motiv
greøit. Dupæ fiecare exemplu, dafli un exemplu din ziua de azi
despre cum ar putea o persoanæ sæ facæ aceste lucruri având
motive bune.

O rugæciune mult mai semnificativæ

Scriefli despre modalitæflile în care
folosifli 3 Nefi13:5-15 pentru a
preda unei clase de copii o lecflie
scurtæ despre rugæciune. Includefli
toate ideile din aceste versete pe
care afli vrea sæ le împærtæøifli,
precum øi modurile de punere
practicæ în cazul membrilor clasei.

Gândifli-væ la o exemplificare

Descriefli-le persoanelor de vârsta dumneavoastræ cel puflin
douæ situaflii obiønuite care necesitæ luarea multor decizii. În ce
fel ar putea fi de ajutor sfatul Salvatorului din 3 Nefi 13:19-20,
33 în luarea deciziilor drepte?

3 Nefi 14
Predica de la templu, partea a treia

C

B

A

Afli cunoscut vreodatæ pe cineva care pærea sæ simtæ despre
calitatea de membru al Bisericii a fi ceva important, însæ
flinerea tuturor poruncilor a nu fi chiar ceva cerut sau
presupus? În 3 Nefi 14, capitol ce se aseamænæ cu Matei 7,
Isus Hristos a dat un sfat clar acelora care pretind a fi
ucenicii Sæi dar care nu flin poruncile Sale.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 14

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli 3 Nefi 14.

Cum afli ræspunde?

Porunca lui Isus din 3 Nefi 14:1-5 (sau Matei 7:1-5) este deseori
înfleleasæ greøit øi chiar folositæ în mod greøit. De exemplu,
imaginafli-væ cæ un prieten v-a invitat sæ participafli la o activitate
despre care øtiafli cæ este împotriva standardelor Domnului.
Prietenul dumneavoastræ citeazæ Matei 7:1-5 øi væ spune cæ dacæ
nu suntefli de acord înseamnæ cæ îl judecafli atât pe el cât øi pe
ceilalfli, iar acest lucru nu ar trebui sæ fie fæcut de cætre un creøtin.
Scriefli ce credefli cæ ar vrea Salvatorul sæ spunefli. În inspirata sa
traducere a Bibliei, versiunea King James, profetul Joseph Smith
a clarificat învæflætura Salvatorului, spunând cæ trebuie „sæ nu
judecafli greøit, pentru ca sæ nu fi judecafli; ci judecafli cu o judecatæ
dreaptæ“ (JST, Matei 7:2; 3 Nefi 14:15-20 øi Moroni 7:14-19 v-ar
putea fi, de asemenea, de ajutor).

Rugæciuni øi ræspunsuri

1. Ce învæflafli despre Tatæl Ceresc din învæflæturile lui Isus
Hristos din 3 Nefi 14:7-11?

2. Bazându-væ pe ceea ce væ învaflæ aceste versete, ce ar face
Tatæl Ceresc dacæ afli cere pâine sau un peøte? V-ar oferi El
ceva dæunætor? Ce ar face pærinflii dumneavoastræ?

3. Scriefli despre o perioadæ în care I-afli fost recunoscætor(oare)
Tatælui Ceresc pentru cæ nu v-a dat ceea ce afli crezut cæ voiafli.
Explicafli de ce øi cum v-a ajutat acea experienflæ sæ øtifli cum
sæ væ rugafli øi ce sæ cerefli.

B

A

Mæsura cu care voi mæsurafli
(v. 2) – mæsura standard cu
care mæsurafli sau judecafli

Paiul (v. 3-5) – scamæ sau fir
de praf

Bârna (v. 3-5) – bucatæ mare
de lemn

Porci (v. 6) – porcine

Sfâøie (v. 6) – smulge

Legea øi scrierile profeflilor
(v. 12) – înflelesul legii lui
Moise øi învæflæturile profeflilor
din Vechiul Testament

Strâmtæ (v. 13-14) – îngustæ,
exigentæ

Ræpitori (v. 15) – comparaflie
simbolicæ a oamenilor care
jefuiesc, exploateazæ øi-i
persecutæ pe alflii pentru a-øi
satisface propriile dorinfle

Declara (v. 23) – spune

Facefli nedreptæfli (v. 23) –
facefli lucruri ticæloase

166



Dumneavoastræ afli învæflat deja cum anumite principii ale legii ce
i-a fost datæ lui Moise se regæseau, de fapt, în legea Evangheliei
(vezi 3 Nefi 12:21-48; vezi, de asemenea, 3 Nefi 24; 25; D&L
59:5-14). Cu alte cuvinte, modul în care Evanghelia era practicatæ
dupæ legea lui Moise a ajuns la un sfârøit, însæ nu poruncile,
principiile øi doctrinele fundamentale ale Evangheliei, care existæ
pentru totdeauna.

3 Nefi 16

3 Nefi 16:4-15 – Neamurile 
Cuvântul neamuri înseamnæ „nafliuni“. Se referæ la aceia care nu
fac parte din casa lui Israel sau care nu cred în Dumnezeul lui
Israel. Sensul termenului folosit în Cartea lui Mormon, se referæ,
de asemenea, øi la aceia care fac parte din nafliunile neamurilor,
care sunt toate nafliunile din afara pæmântului Israelului, chiar
dacæ ei sunt descendenflii de sânge ai lui Israel (vezi 1 Nefi
13:13-19; vezi, de asemenea, Ghidul pentru scripturi, „Neamuri“,
pag. 143).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D) pe mæsuræ
ce studiafli 3 Nefi 15-16.

Ce este legea lui Moise?

1. Citifli Mosia 13:27-30, Alma 25:15-16 øi secfliunea „Sæ înflelegem
scripturile“ de la 3 Nefi 15:2-7 øi rezumafli ceea ce acestea ne
învaflæ despre legea lui Moise.

2. Rezumafli ceea ce a spus Isus despre legea lui Moise în 3 Nefi
15:2-10.

3. Explicafli ce credefli dumneavoastræ cæ a vrut sæ spunæ Isus în
prima propoziflie din 3 Nefi 15:9.

Fifli misionar(æ)

Sæ presupunem cæ cineva care nu este membru al Bisericii væ
întreabæ ce vrea sæ se spunæ în Ioan 10:16.

1. Folosindu-væ de ceea ce învæflafli în 3 Nefi 15-16, scriefli ce i-afli
spune acelei persoane.

B

A

Øi-a dezvæluit braflul Sæu sfânt
(v. 20) – Øi-a arætat puterea

Stræjile (v. 18) – în timpurile
strævechi, stræjerii stæteau într-
un turn øi vegheau duømanii
sau mesagerii (în aceastæ
situaflie, vegheau pentru a
primi vestea bunæ cæ Sionul a
fost stabilit)

În ciuda faptului (v. 8) – chiar
dacæ

Pedepsit øi lovit (v. 9) – rænit
øi necæjit de alflii

O pricinæ de øuøoteli øi de
batjocuræ (v. 9) – a fi vorbit în
moduri rele

Înøelæciuni (v. 10) – practici
necinstite

Ræutæfli (v. 10) – lucruri
netrebnice

Vicleøuguri preofleøti (v. 10) –
a propovædui pentru bani øi
laudæ din partea celorlalfli
(vezi 2 Nefi 26:29)

Curvie (v. 10) – comportare
sexualæ imoralæ

4. Rezumafli cum ne ræspunde Tatæl nostru Ceresc la cerinfle, din
ceea ce învæflafli din 3 Nefi 18:20; Doctrinæ øi legæminte 50:28-29;
88:64-65.

Scriefli propriile întrebæri

Scriefli cel puflin trei întrebæri importante øi semnificative pe care
oamenii le au deseori øi care-øi pot gæsi ræspunsurile în 3 Nefi
14:13-27. Dafli ræspunsurile din scripturi.

Pânæ la vizita lui Isus Hristos, copiii drepfli ai lui Israel care
træiau pe continentul american au træit în acord cu legea lui
Moise. În 3 Nefi 15, Isus i-a învæflat pe oameni cæ legea lui
Moise a fost împlinitæ în El. În capitolele 15-16, Isus a ex-
plicat cæ vizita Sa era o împlinire a unei profeflii pe care El
a fæcut-o în viafla Sa muritoare (vezi Ioan 10:16). Explicaflia
Sa a inclus profeflii suplimentare despre casa lui Israel.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 15

3 Nefi 15:2-7 – Împlinirea legii lui Moise
Când Isus a declarat cæ legea lui Moise a fost „împlinitæ“ øi cæ
„are un sfârøit“, El nu a indicat faptul cæ principiile øi doctrinele
s-au sfârøit, ci mai degrabæ cæ ceremoniile øi sacrificiile care
fæceau referire la ispæøirea Sa s-au isprævit (vezi Alma 34:13-14).

Øi-a aruncat ochii de jur-
împrejur (v. 1) – S-a uita în jur

(a) Înfleles (v. 2) – a øtiut færæ
ca cineva sæ spunæ ceva

Stâna (v. 17, 21) – turmæ
ordonatæ

Aræta (v. 23) – face cunoscut

3 Nefi 15-16
Legea lui Moise øi „alte oi“

C
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2. Ce afli spune dacæ afli fi întrebafli: „Cum pot sæ øtiu cæ ceea ce
spune Cartea lui Mormon este adeværat?“.

Care este lecflia?

1. Conform cu 3 Nefi 15:11-16:5, de ce nu au øtiut ucenicii lui
Isus din Ierusalim cine erau „celelalte oi“?

2. Ce le-a poruncit Domnul sæ facæ pentru a se asigura cæ aceastæ
cunoaøtere nu se va pierde?

3. Sugerafli douæ lecflii pe care le putem învæfla din aceastæ
întâmplare.

Profeflii ce trebuie împlinite

Atunci când Cartea lui Mormon vorbeøte despre neamuri, se
referæ la tofli aceia care nu sunt din casa lui Israel sau care nu sunt
din flara Israel. Chiar dacæ majoritatea membrilor de astæzi ai
Bisericii sunt membri ai casei lui Israel prin descendenflæ, noi am
fi considerafli neamuri de cætre oamenii din Cartea lui Mormon.

1. Ce le-a promis Domnul cæ le va da neamurilor (nouæ) în 3 Nefi
16:1-7? A fost aceastæ profeflie împlinitæ? Dacæ da, în ce feluri?

2. Ce a spus El cæ urma sæ se întâmple dacæ neamurile acceptau
oferta øi ce urma sæ se întâmple dacæ ar fi refuzat? (vezi v. 8-15).
Ce dovezi dintre acestea vedefli dumneavoastræ cæ au loc astæzi?

3. Ce le-a promis Domnul descendenflilor lui Lehi? (vezi v. 16).

3 Nefi 17
„Bucuria Mea este deplinæ“

D

C

Majoritatea oamenilor care au træit unde Isus a propovæduit
în timpul slujirii Sale pe pæmânt nu au crezut cæ El a fost
Mesia cel promis. Tofli aceia care L-au væzut pe Salvator în
flara Abundenfla au crezut în el, L-au preaslævit øi au ascultat
învæflæturile Lui pentru cæ ei erau ræmæøifla dreaptæ care a
supraviefluit distrugerii ce a avut loc în timpul ræstignirii
Sale (vezi 3 Nefi 10:9-14). În 3 Nefi 17, prima lor zi cu El
se apropia de sfârøit. Pe mæsuræ ce citifli acest capitol,
încercafli sæ væ imaginafli cæ erafli acolo.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 17

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli una dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli 3 Nefi 17.

Un model de învæflare

1. Ce le-a cerut Isus nefiflilor sæ facæ în 3 Nefi 17:1-3 pentru a-i
ajuta sæ înfleleagæ mai bine învæflæturile Sale?

2. Facefli o listæ cu ceea ce putefli face pentru a pune în practicæ
aceleaøi principii de învæflare în studiul dumneavoastræ
despre Evanghelie.

Dacæ afli fi fost acolo

În timp ce væ gândifli la tot ceea ce s-a întâmplat în 3 Nefi 17,
scriefli despre evenimentele clare pe care v-ar fi plæcut sæ le vedefli
sau la care v-ar fi plæcut sæ participafli, apoi explicafli de ce.

Sæ învæflæm despre natura lui Isus
Hristos

Comparafli ceea ce a fæcut Isus în 3 Nefi 17:14 cu ceea ce s-a
întâmplat în versetele 15-24 øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri:

1. De ce a fost Isus tulburat în versetul 14?

2. De ce a plâns în versetele 21-23?

3. Ce ne învaflæ aceste întâmplæri despre Isus?

4. Cum îi ajutæ pe pæcætoøi sæ se pocæiascæ faptul cæ øtiu ceea ce
Isus simte faflæ de noi?

C

B

A

Stea (v. 5) – zæboveascæ,
ræmânæ

Adâncurile inimii (v. 6-7) –
sentimente interioare

Îndurare, îndur (v. 6-7)
–sentimente de compasiune,
de dragoste, de bunætate

Infirmi (v. 7, 9) – betegi

Øchiopi (v. 7) – care se miøcæ
cu greu sau cu durere

Mutilafli (v. 7) – rænifli în
vreun fel

Destulæ (v. 8) – suficientæ

Mufli (v. 9) – cu deficienfle de
vorbire

Sænætoøi (v. 10) – bine,
zdraveni

Conceapæ (v. 17) – intuiascæ,
imagineze

Le-a cerut (v. 19) – le-a spus

Slujit (v. 24) – propovæduit,
binecuvântat, tratat

168



Eu sunt martor al faptului cæ este un spirit care participæ la
administrarea împærtæøaniei ce încælzeøte sufletul din cap pânæ
în picioare; dumneavoastræ simflifli rænile spiritului cum încep sæ
fie vindecate, iar povara este ridicatæ. Liniøtea øi fericirea vin la
sufletul care este demn øi care doreøte într-adevær sæ se împærtæ-
øeascæ din aceastæ hranæ spiritualæ“ (Melvin J. Ballard: Crusader
for Righteousness [1966], pag. 132-133).

3 Nefi 18: 28-29 – Când suntem demni sæ luæm din
împærtæøanie?
Elder John H. Groberg, din Cei Øaptezeci, a spus: „Dacæ dorim
sæ ne îmbunætæflim (ceea ce înseamnæ sæ ne pocæim) øi nu suntem
sub restricflia preofliei, atunci, în opinia mea, suntem demni.
Dacæ totuøi, nu avem nici o dorinflæ sæ ne îmbunætæflim, dacæ nu
avem nici o dorinflæ de a urma îndrumarea Spiritului, atunci
trebuie sæ ne întrebæm: Suntem demni sæ ne împærtæøim sau ne
batem joc de adeværatul scop al împærtæøaniei?“ (în Conference
Report, apr. 1989, pag. 50; sau Ensign, mai 1989, pag. 38).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi activitatea B sau C pe mæsuræ ce
studiafli 3 Nefi 18.

Aprofundafli-væ cunoøtinflele

Care este întrebarea?

Scriefli cinci întrebæri despre rugæciune care pot fi ræspunse din
3 Nefi 18:15-23. Dupæ fiecare întrebare, scriefli-væ ræspunsul
alæturi de versetul din care a reieøit ræspunsul.

B

1. Scriefli cinci adeværuri importante pe care le putem învæfla
despre împærtæøanie din ceea ce a propovæduit Isus în 3 Nefi
18:1-14, 28-32.

2. Comparafli ceea ce Isus a spus despre împærtæøanie în 3 Nefi
18:12-13 cu ceea ce El a spus despre botez în 3 Nefi 11:38-40.
Ce ne dezvæluie aceasta despre importanfla împærtæøaniei?

3. Dupæ ce afli citit 3 Nefi 18:1-14, 28-32 øi citatele despre împær-
tæøanie din secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“, scriefli un
plan despre ceea ce intenflionafli sæ facefli pentru ca împær-
tæøania sæ fie o parte mult mai semnificativæ în viafla dum-
neavoastræ.

A

Faptul cæ au fost în prezenfla lui Isus Hristos a fost o
experienflæ minunatæ øi spiritualæ pentru oamenii din flara
Abundenfla. Este uøor sæ înflelegem de ce nu au vrut ca El sæ
plece (vezi 3 Nefi 17:5). Totuøi, înainte ca El sæ-i pæræseascæ,
i-a învæflat cum pot avea întotdeauna Spiritul Sæu cu ei. Ceea
ce Salvatorul a propovæduit despre primirea Spiritului Sæu,
în 3 Nefi 18, este valabil în egalæ mæsuræ øi pentru noi astæzi,
la fel cum a fost øi pentru oamenii din Cartea lui Mormon.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 18

3 Nefi 18: 6-14 – Binecuvântærile împærtæøaniei
Elder Jeffrey R. Holland ne-a învæflat: „Fiecare rânduialæ a
Evangheliei este concentratæ într-un fel sau altul asupra ispæøirii
Domnului Isus Hristos øi, cu siguranflæ, acesta este motivul
pentru care în tocmai aceastæ rânduialæ, cu toate simbolurile øi
metaforele ei vine la noi mult mai uøor øi mult mai des decât
oricare alta, în viafla noastræ. Vine sub forma a ceea ce a fost numit
‚cea mai sacræ, cea mai sfântæ dintre toate adunærile Bisericii‘
(Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, compilaflie de
Bruce R. McConkie, 3 vol. [Salt Lake City: Bookcraft, 1954-1956],
2:340)“ (în Conference Report, sept.-oct. 1995, pag. 88-89; sau
Ensign, noiv. 1995, pag. 67-68).

Elder Melvin J. Ballard, fost membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, a spus:

„Este cineva printre noi care nu-øi ræneøte spiritul prin cuvânt,
prin gând sau faptæ, de la un Sabat la altul? Noi facem lucruri
pentru care ne pare ræu øi dorim sæ fim iertafli... Dacæ existæ un
sentiment în sufletele noastre prin intermediul cæreia ne-ar plæcea
sæ fim iertafli, atunci metoda de a obfline iertarea nu este prin
rebotezare... ci este prin pocæinfla de pæcatele noastre, mergând
la cei în fafla cærora am pæcætuit sau am greøit øi obflinând iertarea
din partea lor øi apoi îndreptându-ne în fafla masei de împærtæøanie
unde, dacæ ne-am pocæit într-un mod sincer øi ne-am întors la
stadiul potrivit, noi vom fi iertafli iar vindecarea spiritualæ va
avea loc în sufletele noastre...

Depune[fli] mærturie (v. 10-
11) – mærturiseøte într-un fel
deosebit

Ca sæ nu (v. 15, 18) – de
teamæ de ceva

Sæ væ cearnæ ca pe fæinæ (v.
18) – sæ væ aibæ sub puterea sa

A se împærtæøi... din trupul
Meu øi din sângele Meu (v.
28-30) – a lua din împærtæøanie

Slujifli, vefli sluji (v. 28, 30,
32) – a trata, a binecuvânta

Osânda (v. 29) – oprirea
progresului spiritual

Cu toatæ inima (v. 32) – ho-
tærâre personalæ de a fi supus

Condamnare (v. 33) – pedeapsæ

3 Nefi 18
Salvatorul pune bazele împærtæøaniei
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Cum se face aceasta?

În 3 Nefi 12:14-16, Isus le-a spus ucenicilor Sæi cæ ei trebuiau sæ
fie „lumina acestui popor“ øi cæ trebuiau sæ-øi lase lumina sæ
lumineze în fafla celorlalfli. Acest principiu ni se adreseazæ astæzi
în egalæ mæsuræ. Conform cu 3 Nefi 18:22-25, care este lumina
pe care trebuie s-o flinem sus? Cum flinem aceastæ luminæ sus?

Dupæ evenimentele din 3 Nefi 18, Isus Hristos i-a læsat pe
oameni øi S-a ridicat la ceruri. Capitolul 19 ne relateazæ
ceea ce oamenii au fæcut în timpul nopflii øi în decursul zilei
urmætoare, atunci când Isus S-a întors. La sfârøitul acestui
capitol gæsim mærturia lui Isus despre forfla credinflei lor. Pe
mæsuræ ce citifli, observafli lucrurile pe care ei le-au fæcut øi
care le-au demonstrat credinfla øi gândifli-væ cum afli putea
sæ le urmafli exemplul.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 19

3 Nefi 19:11-13 – Nu fuseseræ aceøti oameni deja
botezafli?
Preøedintele Joseph Fielding Smith, pe atunci preøedintele
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat:

„Chiar dacæ fuseseræ botezafli înainte pentru iertarea pæcatelor...
Salvatorul le-a poruncit lui Nefi øi oamenilor sæ se boteze din nou,
deoarece El a organizat o Bisericæ nouæ dupæ Evanghelie. Înainte
de aceasta, acesta a fost organizat dupæ lege [cea a lui Moise].

Din acelaøi motiv, Joseph Smith øi tofli aceia care au fost botezafli
înainte de 6 aprilie 1830, au fost botezafli din nou în ziua orga-
nizærii Bisericii“ (Doctrines of Salvation, compilaflie de Bruce R.
McConkie, 3 vol. [1954-1956], 2:336).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea B øi activitatea A sau C pe mæsuræ ce
studiafli 3 Nefi 19.

Împræøtiat (v. 1) – despærflit

S-a dus zvonul, au umblat
zvonuri (v. 2-3) – s-a vorbit
peste tot despre aceasta

Diferit (v. 8) – variat

Întrerupere (v. 24, 30) – oprire

Ei nu au spus mai multe
cuvinte (v. 24) – s-au rugat
aøa cum au fost îndrumafli de
Duhul Sfânt

Fafla (v. 25) – înfæfliøarea, chipul

3 Nefi 19
Isus se roagæ împreunæ cu oamenii

øi pentru ei

C Primirea Duhului Sfânt

Dupæ ce ne botezæm, persoana care ne confirmæ ne va binecuvânta
sæ „primim Duhul Sfânt“. Cu alte cuvinte, puterea preofliei
poate conferi sau acorda darul Duhului Sfânt, însæ depinde de
noi sæ-l primim.

1. Ce au fæcut ucenicii în 3 Nefi 19:8-14 care i-a fæcut sæ aibæ
parte de primirea Duhului Sfânt?

2. Cum putefli urma exemplul acestor ucenici pentru a simfli
Duhul Sfânt mai des în viafla dumneavoastræ? Pe mæsuræ ce
ræspundefli, cugetafli, de asemenea, la ceea ce afli învæflat în
3 Nefi 18.

Rugæciunile lui Isus

1. Enumerafli ce a spus Isus
în rugæciunile Sale despre
aceia care cred în El (vezi
3 Nefi 19:19-23, 27-29).

2. Ce væ impresioneazæ cel mai
mult pe dumneavoastræ
referitor la lucrurile pentru
care S-a rugat Isus?

3. Ce diferenflæ s-ar putea
produce în viafla dumnea-
voastræ de zi cu zi sæ øtifli
faptul cæ aceasta a fost
rugæciunea Salvatorului
pentru dumneavoastræ?

Exemple de credinflæ

În 3 Nefi 19:35, Isus a spus cæ ucenicii au arætat o „mare
credinflæ“. Scriefli care credefli dumneavoastræ cæ sunt douæ
exemple semnificative de credinflæ douæ 3 Nefi 19.

În 3 Nefi 20-22 sunt profefliile legate de casa lui Israel øi de
neamuri, precum øi de modul cum va împlini Domnul
legæmintele pe care Le-a fæcut cu copiii Sæi. Descendenflii
acelora cu care Domnul a fæcut legæminte sunt numifli „copiii
legæmântului“ øi sunt îndreptæflifli, dacæ sunt credincioøi, sæ
beneficieze de anumite binecuvântæri ce au legæturæ cu aceste
legæminte. Totuøi, în cele din urmæ, legæmântul Domnului
este acela cæ tofli copiii Tatælui Ceresc vor avea øansa sæ
devinæ o parte a familiei de legæmânt øi sæ primeascæ salvarea
øi exaltarea. Învæflæturile din aceste trei capitole constituie o
mærturie de la Însuøi Isus Hristos, cæ, în timp, El va împlini

3 Nefi 20-22
Profeflii referitoare la copiii

legæmântului

C

B

A
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3 Nefi 22

3 Nefi 22:2 – Învelitorile, funiile øi flæruøii
Isaia a comparat casa lui Israel cu un cort. Cu cât funiile øi
învelitorile sunt mai lungi øi cu cât flæruøii sunt mai puternici,
cu atât cortul poate fi mai mare.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D) pe mæsuræ
ce studiafli 3 Nefi 20-22.

Adunarea lui Israel

Adunarea lui Israel nu se referæ doar la oamenii din alte locuri;
ne implicæ øi pe noi în timpul nostru. Studiafli 3 Nefi 20:13, 18-19,
29-33; 21:1, 20-28; 22:13-14, 17 øi enumerafli motivele pentru care
Domnul a spus cæ va aduna Israelul, precum øi ce se va întâmpla
când El o va face.

Binecuvântæri de la Domnul

1. Conform cu 3 Nefi 20:25-26, care este una dintre modalitæflile
prin care Domnul i-a binecuvântat øi continuæ sæ-i binecu-
vânteze pe „copiii legæmântului“?

2. Conform cu 3 Nefi 20:27, în ce fel a binecuvântat Domnul
nafliunile neamurilor?

3. Cum v-au ajutat aceste douæ binecuvântæri în viafla dumnea-
voastræ? (Vezi, pentru ajutor în caz de nevoie, introducerea
de la 3 Nefi 20-22 øi secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“)

Un mesaj pentru nafliunile neamurilor

1. Explicafli, în propriile dumneavoastræ cuvinte, ce a spus
Domnul în 3 Nefi 21:14-21 despre ceea ce se va întâmpla
dacæ nafliunile neamurilor nu se vor pocæi? Folosifli câteva
exemple din ziua de azi despre ceea ce s-a spus.

2. Ce a spus Domnul în 3 Nefi 21:22-25 despre neamurile care
se pocæiesc øi sunt adunate în Noul Ierusalim?

C

B

A

Învelitoare
(perete)

fiæruø

Funie

Tu cea stearpæ (v. 1) – femeie
care nu poate avea copii

Durerile naøterii (v. 1) –
eforturile dureroase de a da
naøtere

Pæræsite (v. 1, 3) – singure,
læsate singure, goale,
abandonate

Reproøurile (v. 4) – ruøinea øi
dizgraflia din cauza pæcatelor
anterioare

Safire... agate... pietre
preflioase (v. 11-12) – bijuterii
øi pietre valoroase

Fierarul (v. 16) – forjor (cel ca-
re dæ formæ metalului fæcân-
du-l sæ fie obiecte de folosinflæ)

fiecare parte a acestui mare legæmânt, atât pentru casa lui
Israel cât øi pentru neamuri – cu alte cuvinte, pentru
întreaga familie a lui Dumnezeu.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 20

3 Nefi 21

3 Nefi 21:6 – Neamurile sæ poatæ fi numærate cu
casa lui Israel
Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat: „Fiecare persoanæ
care îmbræfliøeazæ Evanghelia face parte din casa lui Israel. Cu alte
cuvinte, ei devin membri ai descendenflilor aleøi sau copiii lui
Avraam prin Isaac øi Iacov cærora le-au fost fæcute promisiunile“
(Doctrines of Salvation, 3:246; vezi, de asemenea, 2 Nefi 30:1-2).

3 Nefi 21:22-25 (vezi, de asemenea, 3 Nefi 20:22) –
Noul Ierusalim

Oraøul Noului Ierusalim va fi
construit în flinutul Jackson,
Missouri øi va fi numit oraøul
Sionului (vezi D&L 45:64-68;
57:1-3; Moise 7:62).

Noul Ierusalim

Independence,
Missouri

Rætæcirea, împræøtiafli (v. 1,
26-27) – împærflirea, risipifli

Fæcute (v. 5) – înfæptuite

Voia (v. 6) – necesar sæ devinæ

Ghicitori în semne (v. 16) –
oameni care pretind cæ prevæd
viitorul sau care fac alte
miracole dar, care nu vin de
la Dumnezeu

Crângurile (v. 18) – locuri
unde oamenii îøi preaslæveau
idolii în timpurile Vechiului
Testament

Vicleøugurile preofleøti (v. 19)
– a propovædui pentru bani øi
laudæ (vezi 2 Nefi 26:29)

Ræzbunarea (v. 21) –
dreptatea feroce, pedeapsa

Ræmæøiflæ, cei ræmaøi (v. 10,
13, 16) – partea ræmasæ

Moøtenire, moøtenirii (v. 14,
29, 33, 46) – moøtenire (de
regulæ se referæ la ceva ce este
transmis de la un pærinte sau
de la un alt stræmoø)

Fugæreøte (v. 16) – calcæ în
picioare

Snopii de grâu (v. 18) – tulpi-
nile de grâu legate laolaltæ

Pæmânt (v. 18) – pæmânt
treierat

Eu voi face coarne de fier øi
cizme de alamæ (v. 19) – Eu
væ voi face foarte puternici în
zilele din urmæ

(voi) Sfinfli câøtigurile lor (v.
19) – voi dedica bogæfliile lor
ca sæ fie sacre

Neamurile, neamurilor (v.
25, 27) – familiile

Pacoste (v. 28) – un bici
(simbol al încercærilor øi
necazurilor)

Øi-a dezvæluit braflul Sæu cel
Sfânt (v. 35) – a arætat
puterea Sa

Netæiafli împrejur (v. 36) – cei
care n-au fæcut legæminte cu
Domnul

Nimic (v. 38) – nimic de valoare

Purtafli vasele Domnului (v.
41) – facefli munca Domnului,
purtafli ceea ce este sacru

Ræsplata (v. 42) – apærarea

Înælflat (v. 43) – læudat

Fafla (v. 44) – înfæfliøarea, chipul

Desfiguratæ (v. 44) –
deterioratæ, zdrobitæ, stricatæ
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Comparafli cuvintele lui Isaia

În 3 Nefi 22, Salvatorul a citat din Isaia 54, care este o mærturie
poeticæ a dragostei Domnului pentru oamenii Sæi, pe mæsuræ
ce-Øi împlineøte legæmântul de a-i aduna laolaltæ în prezenfla lui
Dumnezeu.

1. În scripturi, Domnul a comparat deseori, relaflia dintre legæ-
mântul Sæu øi Biserica Sa cu o relaflie de cæsætorie. El este
Soflul, iar Biserica este soflia. Gândifli-væ la câteva calitæfli ale
Domnului, care demonstreazæ cæ este un sofl bun pentru
Biserica Sa, cum ar fi sæ fie un exemplu bun øi sæ ofere dragoste,
asigurând nevoile materiale, liniøtea øi oferind protecflie fami-
liei Sale. Pentru fiecare dintre aceste responsabilitæfli, gæsifli cel
puflin o expresie în 3 Nefi 22 care sæ arate cum este Domnul
„soflul“ perfect pentru Bisericæ.

2. Cum ar putea mesajul din 3 Nefi 22 sæ încurajeze un nou
convertit? Cum am putea folosi ceea ce a spus Domnul în
3 Nefi 22 astfel încât sæ ne ajute sæ ne pese de noii convertifli?

Afli avut vreodatæ un gând sau o experienflæ pe care afli vrut
sæ v-o amintifli? Afli notat-o pentru a putea sæ v-o reamintifli
într-un mod clar? Afli remarcat faptul cæ, dacæ nu flinefli o
consemnare a acestor experienfle øi gânduri, amintirea despre
acestea devine neclaræ sau chiar se schimbæ? Fifli atenfli cum
Salvatorul a predat nefiflilor acest principiu în 3 Nefi 23.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 23

Cu sârguinflæ (v. 1) – prin
efort statornic øi serios

Cu simflire (v. 2) –
impresionant

Asculta (v. 5) – asculta øi se
va supune

Explicat, prezentase (v. 6, 14)
– a preda, a explica înflelesul
a ceva

3 Nefi 23
Importanfla cuvântului scris

D Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli 3 Nefi 23.

Fifli concret

1. Identificafli douæ cuvinte pe care Isus le-a folosit pentru a
descrie cum ar trebui noi sæ citim profefliile lui Isaia. S-ar putea
sæ dorifli sæ le subliniafli în scripturile dumneavoastræ.

2. Scriefli trei metode pe care le-ar putea folosi o persoanæ pentru
a citi scripturile în modul în care le-a descris Isus.

Cum se adapteazæ aceasta în cazul
dumneavoastræ?

Revedefli 3 Nefi 23:6-13 øi descriefli ce le-a cerut Isus nefiflilor sæ
facæ, iar apoi scriefli cum credefli cæ se adapteazæ acest mesaj în
cazul dumneavoastræ.

Maleahi a fost un profet al Vechiului Testament care a
propovæduit în jurul anului 430 î.H., cu aproape douæ sute
de ani dupæ ce Lehi a plecat din Ierusalim. În 3 Nefi 24-25,
Salvatorul a citat din ceea ce se gæseøte acum în Maleahi 3-4,
pentru ca nefiflii sæ poatæ avea aceste învæflæturi importante.
De asemenea, aceste capitole au un mesaj deosebit pentru
noi, cei din zilele din urmæ.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 24

Sufere (v. 2) – treacæ prin aøa
ceva, suporte

Topitorului, topitor (v. 2-3) –
persoanæ care topeøte mine-
reuri pentru a obfline metal pur
(Acest simbol este folosit
pentru a ne învæfla faptul cæ oa-
menii vor fi curæflifli de impu-
ritæflile øi pæcatele lor la cea de
a Doua Venire a lui Hristos)

Nælbitorului (v. 2) – persoanæ
care face hainele sæ fie albe

Purifica, curæfli (v. 3) – spæla

Vræjitorilor (v. 5) – oameni care
practicæ magia øi au un com-
portament vicios ca al Satanei

Asupresc pe simbriaøi (v. 5) –
înøealæ sau profitæ de pe urma
angajaflilor

Nimicifli (v. 6) – distruøi

Mistuitor (v. 11) – distrugætor

Puternice (v. 13) – îndræznefle,
voinice

Zadarnic (v. 14) – færæ
importanflæ sau avantaj

Ridicafli (v. 15) – victorioøi

Ispitesc pe Dumnezeu (v. 15) –
provoacæ pe Domnul prin nesu-
punerea faflæ de poruncile Sale

Temut (v. 16) – L-au venerat,
iubit øi ascultat

3 Nefi 24-25
Profefliile lui Maleahi

B

A
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi activitatea B sau C pe mæsuræ ce
studiafli 3 Nefi 24-25.

Cine va supravieflui øi cine nu la a
Doua Venire?

Desenafli douæ coloane în caietul dumneavoastræ. În prima
coloanæ, scriefli din 3 Nefi 24-25, cuvintele øi expresiile care descriu
cine nu va putea sæ „sufere ziua“ øi ce se va întâmpla cu aceøtia.
În cealaltæ coloanæ, scriefli ce spun aceste douæ capitole despre cine
va putea sæ „sufere ziua“, despre ce se va întâmpla cu aceøtia øi ce
vor face.

Binecuvântærile zeciuielii

1. Ce a spus Domnul în 3 Nefi 24:8-9 despre cei care nu-øi
plætesc zeciuiala?

2. Scriefli din versetele 10-12 ceea ce Domnul a spus despre cei
care-øi plætesc zeciuiala.

3. Comparafli Doctrinæ øi legæminte 64:23 cu 3 Nefi 25:1 øi scriefli
ceea ce Domnul le-a promis plætitorilor credincioøi de zeciuialæ.
Ce altceva ar trebui sæ-I sacrificæm Domnului, pe lângæ
zeciuialæ, pentru a ne pregæti pentru a Doua Sa Venire?

Cum v-a influenflat aceasta?

Scriefli despre cele mai importante modalitæfli prin care credefli
cæ împlinirea celor scrise în 3 Nefi 25:5-6 v-a influenflat viafla.

A doua vizitæ a lui Isus la nefifli, care a început în 3 Nefi 19,
se încheie în capitolul 26. Vefli remarca faptul cæ Mormon a
explicat în acest capitol cæ Isus a spus øi a fæcut mult mai
multe printre oameni faflæ de ceea ce este consemnat în Cartea
lui Mormon. Totuøi, el a spus, de asemenea, øi faptul cæ
într-o zi vom putea avea cronici suplimentare despre ceea ce
s-a spus øi s-a fæcut. Pe mæsuræ ce citifli, remarcafli motivul
pentru care nu avem acele cronici øi ceea ce trebuie sæ facem
pentru a le avea.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 26

Mare (v. 3) – extremæ

La încercare (v. 9, 11) – la probæ

Dezvæluite (v. 9) – fæcute
cunoscute, revelate

Osândirea (v. 10) – pedeapsa,
oprirea progresului, blam

Interzis (v. 11) – a îi porunci
sæ nu facæ ceva

3 Nefi 26
Un test pentru oamenii din

zilele din urmæ

C

B

A

3 Nefi 24:3-4 – Fiii lui Levi
Dupæ legea lui Moise, membrii tribului lui Levi deflineau preoflia
øi administrau rânduielile legii pentru popor. Astæzi numim
preoflia pe care o deflineau ei „Preoflia aaronicæ“ (vezi D&L 13:1;
84:31-32; 128:24).

3 Nefi 24:10-12 – Binecuvântærile zeciuielii
Vorbind despre binecu-
vântærile spirituale
øi temporale ale zeciu-
ielii, preøedintele
Heber J. Grant, a spus:
„Prosperitatea vine la
aceia care respectæ le-
gea zeciuielii. Când
spun prosperitate nu

mæ gândesc la aceasta numai din punctul de vedere al dolarilor
øi al cenflilor... Ceea ce eu socotesc prosperitate în adeværatul
sens al cuvântului... este creøterea în cunoaøterea lui Dumnezeu,
creøterea în mærturie, precum øi creøterea în puterea de a træi
conform Evangheliei øi de a ne inspira familiile sæ facæ acelaøi lu-
cru. Aceea este prosperitatea în adeværatul sens al cuvântului“
(Gospel standards [1941], pag. 58).

3 Nefi 25

3 Nefi 25:5-6 – Domnul îl va trimite pe Ilie

Pentru a împlini aceastæ promisiune fæcutæ de Domnul prin
Maleahi, Ilie s-a întors pe pæmânt în anul 1836 în templul
Kirtland øi a conferit cheile preofliei, fæcând astfel posibil ca rân-
duielile salværii sæ poatæ fi fæcute øi pentru aceia care au murit
(vezi D&L 110:13-16). El a restaurat ceea ce este denumit, din când
în când, puterea de pecetluire a preofliei. Aceasta este puterea
prin care familiile sunt pecetluite împreunæ pentru eternitate.

Miriøtea (v. 1) – resturile
tulpinilor care ræmân pe câmp
dupæ au fost recoltate grânele

Rædæcina øi nici ramura (v. 1)
– pærinflii, stræbunicii (stræmo-
øii), nici copiii (descendenflii)

Rânduieli (v. 4) – legi

Zilei celei mari øi
înfricoøætoare a Domnului
(v. 5) – a Doua Venire a lui
Isus Hristos
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3 Nefi 26:9-11 – „Lucruri øi mai mari“ au fost ascunse
Preøedintele Joseph Fielding Smith, pe atunci preøedintele
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a spus: „Atunci când
noi înøine, membri ai Bisericii, dorim sæ flinem poruncile, aøa
cum acestea ne-au fost date, øi sæ ne arætæm credinfla... atunci
Domnul este pregætit sæ ne dezvæluie øi sæ ne dea celelalte cronici,
însæ noi nu suntem acum pregætifli sæ le primim. De ce? Pentru cæ
nu am træit la înælflimea aøteptærilor... în citirea cronicii ce ne-a
fost datæ øi în urmarea sfaturilor acesteia“ (în Conference Report,
sept.-oct. 1961, pag. 20).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli 3 Nefi 26.

Lucruri mai mari øi mai mici

1. Revedefli 3 Nefi 26:6-12 øi scriefli ceea ce învæflæm cæ este în
Cartea lui Mormon.

2. Citifli, de asemenea, Alma 12:9-11, Doctrinæ øi legæminte
84:54-58 øi secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ de mai sus,
apoi scriefli despre ceea ce trebuie sæ facem fiecare, precum øi
despre ceea ce trebuie sæ facæ Biserica, în totalitate, pentru a
primi de la Domnul „lucruri øi mai mari“.

3. Enumerafli câteva dintre „lucrurile øi mai mari“ care li s-au
întâmplat nefiflilor dupæ ce a plecat Isus (vezi 3 Nefi 26:15-21).

3 Nefi 27
„Aceasta este Evanghelia Mea“

A

Vorbeascæ, rostit (v. 14, 16) –
a spune

Toate lucrurile în comun
între ei (v. 19) – împærflirea
între ei a tuturor lucrurilor

În timpul primelor Sale douæ vizite pe continentul american,
Isus Hristos a propovæduit El Însuøi Evanghelia Sa øi a
îndrumat stabilirea Bisericii Sale printre nefifli. El a ales øi
a rânduit conducætori care sæ-I continue lucrarea. Ei au
continuat sæ propovæduiascæ Evanghelia Sa øi sæ administreze
rânduielile salvatoare ale preofliei. Aøa cum este consemnat în
3 Nefi 27, dupæ o perioadæ de timp nespecificatæ, Salvatorul
i-a vizitat a treia oaræ pe ucenicii Sæi nefifli. Din acea vizitæ
învæflæm cæ Isus Hristos, în calitate de conducætor al Bisericii
Sale, nu este departe øi le dæ instrucfliuni conducætorilor
Bisericii Sale. Domnul continuæ sæ-Øi îndrume Biserica prin
slujitorii Sæi aleøi. Preøedintele Gordon B. Hinckley, pe atunci
consilier în Prima Preøedinflie, a mærturisit: „Sæ fie înfleles
de toatæ lumea faptul cæ Isus Hristos stæ la capul Bisericii
acesteia, care poartæ numele Lui sacru. El vegheazæ asupra ei.
El o ghideazæ. Stând la dreapta Tatælui Sæu, El îndrumæ
aceastæ lucrare“ (în Conference Report, apr. 1994, pag. 75;
sau Ensign, mai 1994, pag. 59). Pe mæsuræ ce citifli, remarcafli
ce a propovæduit Isus în acest capitol despre Evanghelia Sa.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 27

3 Nefi 27:3-8 – Numele Bisericii
Isus a clarificat în 3 Nefi 27 cæ Biserica Sa va fi numitæ dupæ
numele Sæu. În timp ce Domnul a restaurat Evanghelia Sa în
zilele noastre, a dezvæluit cæ Biserica Sa trebuie numitæ din nou
dupæ numele Sæu (vezi D&L 115:3-4). Dintre toate bisericile
diferite care pretindeau a fi creøtine în timpul lui Joseph Smith,
doar câteva erau numite dupæ numele lui Isus Hristos.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea B øi activitatea A sau C pe mæsuræ ce
studiafli 3 Nefi 27.

„În numele Meu“

1. S-ar putea sæ dorifli sæ subliniafli în 3 Nefi 27:1-10 vreo expresie
care are o legæturæ cu numele lui Hristos (cum ar fi: „în numele
lui Isus“, „numele lui Hristos“, „pe numele acesta“, „pe numele
Meu“ sau „în numele Meu“). Citifli, de asemenea, Mosia 3:17;
5:7-13 øi scriefli un paragraf în care sæ explicafli de ce tot ceea
ce facem sau spunem în Bisericæ trebuie sæ fie fæcut „în numele
lui Isus Hristos“.

Ce este „vestea bunæ“?

Cuvântul evanghelie înseamnæ literalmente „veste bunæ“ sau
„veøti de bucurie“.

B

A

Certuri (v. 3) – discuflii,
neînflelegeri

Doborâfli, doborât (v: 11-12,
17) – retezafli

Aduc, aduce (v. 14-15) – a
scoate, a atrage

Sfinflifli (v. 20) – curæflifli øi
evlavioøi, purificafli

Fiul pierzaniei (v. 32) –
cineva care are parte de a
doua moarte (spiritualæ)
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3 Nefi 28:13-17, 36-40 – Schimbarea la faflæ øi
transfigurarea
Mormon a spus cæ trei dintre cei doisprezece ucenici nefifli au fost
„schimbafli la faflæ“. Aceasta se referæ la o schimbare temporaræ
de care o persoanæ trebuie sæ aibæ parte pentru a putea sta în
prezenfla lui Dumnezeu øi pentru a nu fi distrus (vezi D&L 67:11;
Moise 1:11). Schimbarea la faflæ nu trebuie sæ fie confundatæ cu
transfigurarea trupului, chiar dacæ ambele pot influenfla trupul
în moduri asemænætoare. Schimbarea la faflæ este o schimbare de
moment, în timp ce transfigurarea este o schimbare în trup pe
termen lung care se încheie numai când persoana respectivæ trece
de la viafla muritoare la nemurire sau este înviatæ (vezi 3 Nefi
28:8). Printre cei care au fost transfigurafli, la un moment dat,
se numæræ Enoh øi oraøul Sionului (Moise 7:18-23, 27), Ilie,
apostolul Ioan (D&L 7), precum øi cei trei ucenici nefifli (3 Nefi
28:4-11, 15-40).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli 3 Nefi 28.

Ce væ dorifli?

1. Scriefli ce øi-au dorit nouæ dintre cei doisprezece ucenici nefifli
în 3 Nefi 28 øi enumerafli binecuvântærile pe care Domnul li
le-a promis.

2. Scriefli ce øi-au dorit ceilalfli trei ucenici în 3 Nefi 28 øi enumerafli
binecuvântærile pe care Domnul li le-a promis.

3. Dacæ vi s-ar fi dat ocazia sæ alegefli între ceea ce le-a fost dat
celor nouæ øi ce le-a fost dat celor trei, ce afli alege? De ce?

Scriefli un test

Folosind ceea ce afli învæflat despre fiinflele transfigurate, în
general, øi despre cei trei nefifli, în particular, scriefli un test
„adeværat sau fals“. Testul trebuie sæ conflinæ cel puflin cinci
declaraflii. Dupæ fiecare declaraflie, scriefli ræspunsul corect øi
versetul din care l-afli învæflat.

3 Nefi 29-30
Avertizærile lui Mormon

B

A

Mortalitate (v. 8, 36) – având
un corp fizic care poate muri

Nemurire (v. 8, 36) – având
un corp înviat care nu va
muri niciodatæ

Carne trupeascæ (v. 9) – trup
fizic, muritor

Ræmânæ (v. 12) – stea pe
pæmânt

Unind (v. 18) – convertind

Cræpau în douæ (v. 19) – se
destræmau

Destul de adânci (v. 20) –
destul de joase

Nou-næscut (v. 22) – prunc

1. Citifli cu atenflie 3 Nefi 27:9-21 øi subliniafli cuvântul Evanghelie
de fiecare datæ când îl întâlnifli.

2. La ce anume se referæ Isus când spune ce alcætuieøte
Evanghelia Sa?

3. Rezumafli într-un paragraf care este legætura între aceste
versete despre Evanghelia lui Isus Hristos øi al treilea øi al
patrulea articol de credinflæ.

4. Cum este pentru dumneavoastræ Evanghelia „vestea bunæ“?

5. Ce înseamnæ în viafla dumneavoastræ personalæ sæ „træieøti
conform Evangheliei“?

Scripturæ de bazæ – 3 Nefi 27:27

1. Ce responsabilitate deosebitæ au primit cei doisprezece ucenici
nefifli de la Salvator în 3 Nefi 27:24-27?

2. Ce a spus Isus cæ ar trebui ei sæ facæ sau sæ fie pentru a avea
reuøitæ în responsabilitatea lor?

3. Scriefli un paragraf în care sæ descriefli cum încercafli dumnea-
voastræ sæ devenifli mai asemænætori lui Hristos. Includefli exem-
ple concrete despre ce afli fæcut øi despre ce afli face mai bine.

Dacæ afli putea sæ-I cerefli Salvatorului un lucru care vi-l dorifli
de la El, care ar fi acesta? Celor doisprezece ucenici nefifli li
s-a dat aceastæ ocazie. Remarcafli ce au cerut aceøtia. Ar fi
cererea dumneavoastræ asemænætoare sau diferitæ de a lor?

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 28

Vârsta omului (v. 2) –
numærul de ani pânæ la care
træieøte, de obicei, un om

Într-o clipæ (v. 8) – pe loc

3 Nefi 28
Dorinflele speciale ale celor

doisprezece ucenici

C
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Al patrulea Nefi: Cartea lui Nefi

Despre 4 Nefi
Pânæ la ediflia din anul 1879 a Cærflii lui Mormon, aceastæ carte se
numea simplu „Cartea lui Nefi, care este fiul lui Nefi, unul dintre
ucenicii lui Isus Hristos“. Elder Orson Pratt, care a fost membru

al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a recomandat com-
pletarea titlului sæ fie: „Al patrulea Nefi“, recomandare care a
fost aprobatæ de cætre Prima Preøedinflie.

Prima parte din 4 Nefi a fost numitæ odatæ „Era de aur“. Timp de
170 de ani, oamenii au fost unifli øi au træit în pace færæ certuri,
øi au avut „toate lucrurile în comun“ (4 Nefi 1:3). Cum au fost
capabili sæ stabileascæ o perioadæ de timp aøa de binecuvântatæ
øi de prosperæ? Mai târziu, oamenii au început din nou sæ nu
mai fie unifli øi sæ facæ „tot felul de nedreptæfli“ (versetul 34).
Dupæ o asemenea perioadæ binecuvântatæ de pace, de ce ar
alege oamenii un astfel de blestem?

Dupæ ce oamenii ticæloøi au fost distruøi øi dupæ ce Salvatorul
øi îngerii cereøti i-au învæflat pe cei ræmaøi øi le-au slujit
acestora, oamenii au træit în pace øi în dreptate timp de multe
generaflii. Viafla lor a fost asemænætoare cu cea pe care au
experimentat-o oamenii lui Enoh, care s-au numit Sion (vezi

4 Nefi 1
Patru generaflii de pace

În loc sæ continue sæ ne spunæ ce s-a întâmplat dupæ ce Isus
Hristos i-a vizitat pe nefifli, Mormon încheie 3 Nefi cu propria-i
mærturie, cu propriul sfat øi avertizæri pentru viitorii cititori.
Pe mæsuræ ce citifli capitolele 29-30, amintifli-væ faptul cæ
Mormon a scris adresându-se în mod expres oamenilor din
zilele noastre.

Sæ înflelegem scripturile

3 Nefi 29

3 Nefi 30

Curviile (v. 2) – pæcatele
sexuale

Ororile (v. 2) – pæcate grave;
gânduri øi fapte care sunt o
jignire la adresa lui Dumnezeu

Idolatriile (v. 2) – preaslævirea
dumnezeilor faløi

Iertarea (v. 2) – iertarea,
eliberarea de vinæ

Deøarte (v. 3) – færæ valoare
sau importanflæ

Disprefluifli, disprefluieøte
(v. 4-5, 8) – a desconsidera, a
respinge, a trata cu nonøalanflæ

Nu... insultafli... sau sæ væ
batefli joc (v. 8) – a-øi bate joc
sau a râde de cineva

Executa (v. 9) – îndeplini

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli 3 Nefi 29-30.

Facefli o listæ

1. Citifli ceea ce Mormon a spus în 3 Nefi 29:1-4, 8-9 øi enumerafli
ceea ce ar trebui sæ øtim sau sæ facem datoritæ acestei cronici
care a fost dezvæluitæ lumii. Dacæ existæ vreun motiv în aceste
versete de ce anume ar trebui noi sæ øtim sau sæ facem aceste
lucruri, scriefli-l alæturi de acel lucru, în lista dumneavoastræ.

2. Enumerafli grupurile anume de oameni pe care Mormon îi
avertizeazæ în 3 Nefi 29:5-7, 30:2. Dacæ existæ o urmare a
avertizærii menflionate, scriefli-o în listæ alæturi de acel lucru.

3. Enumerafli din sfatul øi avertizærile pe care Mormon le-a dat
în 3 Nefi 29-30 ceea ce acesta a fost inspirat sæ øtie despre
zilele noastre.

Cine vorbeøte?

Citifli cu atenflie 3 Nefi 30:1-2. Ale cui sunt consemnærile din
versetul 2? De ce credefli cæ i s-a poruncit lui Mormon sæ le scrie?

B

A
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Purtafli un interviu

Imaginafli-væ cæ un grup de tineri din perioada de timp descrisæ
în 4 Nefi 1:1-22 ar fi disponibil sæ i se ia un interviu în zilele
noastre. Scriefli trei întrebæri care credefli cæ le-ar fi adresate de
cætre tinerii din zilele noastre. Apoi, bazându-væ pe ceea ce citifli
în 4 Nefi, scriefli ræspunsurile care credefli cæ le-ar oferi aceøtia.

Treptele care duc în jos

1. Elder Spencer W. Kimball, pe atunci membru al Cvorumului
celor Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat cæ: „Pæcatul, asemenea
unei cælætorii, începe fæcând primul pas“ (The Miracle of
Forgiveness [1969], pag. 214). În 4 Nefi, în prima jumætate a
capitolului, societatea nefitæ træia în acord cu poruncile lui
Dumnezeu dar, la sfârøit, ei au devenit foarte ticæloøi. Desenafli
în caietul dumneavoastræ o scaræ ce duce în jos. Trebuie sæ
aibæ între cinci øi opt trepte. Scriefli pe cea mai înaltæ treaptæ
ceea ce capitolul 4 Nefi pare sæ indice cæ a fost primul pas pe
care l-au fæcut oamenii øi care i-a dus în jos, enunflând, de
asemenea, versetul din care afli învæflat acest pas. Continuafli
sæ etichetafli pe fiecare treaptæ ceea ce restul capitolului 4 Nefi
ne învaflæ cæ au fost ceilalfli paøi care i-au dus pe oameni departe
de modul de viaflæ pe care Domnul ar fi vrut ca ei s-o træiascæ.

2. La sfârøitul cærflii 4 Nefi foarte puflini oameni din societatea
lor au putut fi considerafli drepfli. În dreptul fiecærei trepte din
schema dumneavoastræ, scriefli pe scurt ce credefli cæ ar fi
trebuit sæ facæ oamenii drepfli pentru a se menfline aøa, în timp
ce restul societæflii a fæcut acel pas care i-a dus spre decædere.

3. Cum credefli cæ v-afli fi simflit dacæ afli fi fost printre acei câfliva
oameni de la sfârøitul cærflii 4 Nefi, care træiau în acord cu
învæflæturile lui Isus Hristos? Cæror provocæri credefli cæ ar fi
trebuit, atunci, sæ le facæ faflæ o persoanæ dreaptæ?

Supuøi øi unifli – cel mai fericit popor

Foarte ticæloøi – multæ tristefle

C

BMoise 7:18). Mormon a scris cæ: „nu a putut sæ fie nici un
popor mai fericit“ (4 Nefi 1:16). Pe mæsuræ ce citifli, vedefli
care sunt principiile Evangheliei pe care le-au træit øi care
le-au adus atâta fericire.

Din pæcate, oamenii au devenit la fel de ticæloøi ca øi în zilele
dinaintea venirii lui Isus Hristos. Noi ar trebui sæ analizæm
øi sæ învæflæm cu atenflie din greøelile pe care ei le-au fæcut,
greøeli care i-au condus la acea cædere, din marea dreptate øi
fericire în care træiau, la ticæloøie øi nenorocire, ce au condus
în final la distrugerea poporului nefit.

Sæ înflelegem scripturile

4 Nefi 1

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli 4 Nefi.

Cel mai fericit popor

1. În 4 Nefi 1:16, Mormon a scris cæ nu a putut fi vreun popor
mai fericit decât poporul descris în 4 Nefi 1:1-22. Enumerafli
cel puflin cinci principii care se gæsesc în aceste versete øi care
credefli cæ i-au influenflat cel mai mult pentru a avea aceastæ
fericire.

2. Conform cu 4 Nefi 1:15, care a fost singurul motiv pentru care
nu mai exista nici un conflict? Explicafli de ce credefli dum-
neavoastræ cæ acea calitate a oamenilor a schimbat lucrurile.

A

Toate lucrurile în comun (v. 3)
– Fiecare a recunoscut faptul
cæ tot ceea ce aveau venea de
la Domnul, astfel încât ei, în
mod voit, au împærtæøit cu alflii
ceea ce aveau pentru a construi
împæræflia lui Dumnezeu.

Fæcute (v. 5) – înfæptuite

În locul (v. 9, 19) – în
perimetru

Tumulturi (v. 16) – zarvæ,
rebeliuni

Necuræflenii (v. 16) – a pofti la
cineva din punct de vedere
sexual, pæcate sexuale

Veøminte (v. 24) – haine

Clase (v. 26) – grupuri
sociale bazate pe bani sau
popularitate

Rætæcit (v. 34, 38) – depærtare
de adevær în mod treptat

Împodobeascæ (v. 41)
–decoreze

Ræi (v. 43) – egoiøti

Au fæcut tot felul de negofluri
(v. 46) – au cumpærat øi au
vândut multe lucruri, au
fæcut comerfl

Constrâns (v. 48) – poruncit

Urmaøii (v. 49) – descendenfli,
ræmæøiflæ
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Autorul propriei cærfli
Dupæ ce a colectat øi a scris toate cærflile, pe care noi le numim
acum Cartea lui Mormon, profetul Mormon a scris o relatare a
zilelor lui. Aceastæ carte mai micæ este numitæ, de asemenea,
„Cartea lui Mormon“ chiar dacæ este cuprinsæ în cartea mai mare
numitæ Cartea lui Mormon. Mormon a fost ucis în perioada dupæ
ce a scris ceea ce se gæseøte în Mormon 7. Fiul sæu, Moroni, a
completat cronica începutæ de tatæl sæu (vezi Mormon 8-9).

„Mai mult bine“
Într-un efort de a corecta o eroare apærutæ în modul de interpretare
de cætre anumifli oameni a cuvântului Mormon, profetul Joseph
Smith a trimis o scrisoare editorului unei publicaflii a Bisericii de
la începuturile ei, intitulatæ Times and Seasons. El spune în aceasta:

„Prin intermediul publicafliei dumneavoastræ, doresc sæ corectez
o eroare...

Eroarea despre care vorbesc este definiflia cuvântului ‚Mormon‘.
S-a afirmat faptul cæ acest cuvânt derivæ din cuvântul grecesc
mormo. Nu este valabil în acest caz. Nu a existat nici un cuvânt în
greacæ sau latinæ pe plæcile de pe care eu, prin harul Domnului,
am tradus Cartea lui Mormon...

Cuvântul Mormon, înseamnæ pur øi simplu, mai mult bine“
(History of the Church, 5:399-400).

Vorbind despre faptul cæ oamenii care nu sunt membri ai Bisericii
ne numesc „mormoni“, preøedintele Gordon B. Hinckley i-a
învæflat pe membrii Bisericii o modalitate de a transforma acest
nume într-un compliment. El a spus:

„Øi astfel, în timp ce regret câteodatæ faptul cæ oamenii nu
numesc aceastæ Bisericæ dupæ numele adeværat, eu sunt fericit
cæ porecla pe care ei o folosesc este o mare onoare, fæcutæ posibilæ
de cætre un om remarcabil øi de cætre o carte ce oferæ o mærturie
de neegalat despre Mântuitorul lumii.

Oricine ajunge sæ-l cunoascæ pe Mormon, omul, prin citirea øi
cântærirea cuvintelor sale, oricine citeøte aceastæ colecflie preflioasæ
de istorie care a fost strânsæ laolaltæ øi pæstratæ în mare mæsuræ
de el, va ajunge sæ øtie cæ Mormon nu este un cuvânt de batjocuræ,
ci reprezintæ cel mai mare bine – acel bine care este de la
Dumnezeu. Traducætorul modern al acestei cronici strævechi a
fost acela care a declarat cæ, prin citirea ei un om va ajunge mai
aproape de Dumnezeu decât prin citirea oricærei alte cærfli.

Toate acestea plaseazæ asupra noastræ, a celor aparflinând acestei
Biserici øi acestei generaflii, o responsabilitate obligatorie øi
serioasæ de a recunoaøte cæ pe mæsuræ ce ni se spune mormoni,
trebuie sæ træim astfel încât exemplul nostru sæ întæreascæ
percepflia cæ Mormon poate sæ însemne în cel mai adeværat sens,
mai mult bine“ (în Conference Report, oct. 1990, pag. 70; sau
Ensign, nov. 1990, pag. 52-53).

Pe mæsuræ ce citifli despre Mormon în aceste câteva capitole,
gândifli-væ cum putefli sæ-i urmafli exemplul øi sæ devenifli mai
buni sau sæ avefli „mai mult bine“ în viafla dumneavoastræ.

Mormon a fost deosebit chiar øi în tinereflea sa. Adresându-se
tinerilor bæiefli ai Bisericii, preøedintele Spencer W. Kimball
a spus: „Voi, tineri bæiefli, nu trebuie sæ aøteptafli pentru a
deveni deosebifli. Voi putefli sæ fifli misionari mai buni, tineri
bæiefli puternici, colegi deosebifli, precum øi conducætori

Mormon 1
Mormon, tânærul bæiat

Mormon = mai mult bine
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2. Presupunefli cæ un nefit din zilele lui Mormon v-a væzut schema
sau a citit aceste versete øi i s-au explicat principiile, iar apoi
a ræspuns zicând: „Øi?“. Scriefli un ræspuns pentru a ajuta o
astfel de persoanæ sæ înfleleagæ cât de importante sunt aceste
consecinfle. Includefli exemple concrete despre modul în care
viafla dumneavoastræ este diferitæ pentru cæ afli experimentat
binecuvântærile despre care vorbea Mormon.

Citim în Mormon 1 despre consecinflele spirituale ale
ticæloøiei nefiflilor. În Mormon 2 învæflæm despre unele dintre
pæcatele lor øi despre consecinflele care le-au urmat. Câteodatæ,
lucrurile rele care ni se întâmplæ ne pot umili øi ne pot
cælæuzi spre o analizæ mai atentæ a vieflii noastre øi de a
efectua schimbærile necesare. Pe mæsuræ ce citifli Mormon 2,
remarcafli cum au reacflionat nefiflii din timpul lui Mormon
la înfrângerile, tragediile øi tristeflile care au rezultat din
cauza faptelor lor. Ce putefli învæfla din exemplul lor? Ce
putefli învæfla din exemplul lui Mormon din acest capitol?

Sæ înflelegem scripturile

Mormon 2

Mormon 2:11-14 -„Întristarea celor pedepsifli“ sau
„Întristarea... pentru pocæinflæ“
Preøedintele Spencer W. Kimball ne-a învæflat cæ „oamenii cred,
deseori, cæ s-au pocæit øi sunt demni de iertare când, de fapt, tot
ceea ce au fæcut a fost sæ-øi exprime tristeflea sau regretul pentru
întâmplarea nefericitæ“ (Teachings of Spencer W. Kimball, ed.
Edward L. Kimball [1982], pag. 87). Descrierea lui Mormon
din Mormon 2:11-14 ne ajutæ sæ înflelegem cæ numai întristarea
„pentru pocæinflæ“ duce la acele schimbæri care ne fac sæ fim
curæflifli øi înlocuiesc tristeflea cu fericire.

Staturæ (v. 1) – înælflime

Mæcel (v. 8) – trupuri rænite øi
cadavre, masacru

Revoluflie completæ (v. 8) –
ræzvrætire a tuturor, luptæ
generalizatæ

Jeluiri øi plângeri (v. 11-12) –
multæ tristefle, mult plânset,
tristefle profundæ

Deøartæ (v. 13) – færæ nici
un scop

Inimile frânte (v. 14) –
umilinflæ, întristare dupæ voia
lui Dumnezeu

Spiritele smerite (v. 14) – o
dorinflæ interioaræ de a se pocæi
øi de a face voia lui Dumnezeu

Doborâfli (v. 15) – uciøi în luptæ

Abominabile (v. 18, 27) –
pæcate grave; gânduri øi fapte
care sunt o jignire la adresa
lui Dumnezeu

Întærit (v. 24) – încurajare
multæ, tærie

Calamitæfli (v. 27) – tragedie,
dezastru

Mormon 2
Un conducætor puternic în mijlocul

unui climat de mare ticæloøie

fericifli øi de încredere ai Bisericii. Nu trebuie sæ aøteptafli
ziua de mâine“ (în Conference Report, apr. 1976, pag. 71;
sau Ensign, mai 1976, pag. 47). Preøedintele Gordon B.
Hinckley i-a sfætuit pe tinerii bæiefli øi pe tinerele fete: „credefli
în capacitatea voastræ de a învæfla øi de a face ceva cu vieflile
voastre. Pæstrafli-væ standardele øi mergefli mai departe“
(Teachings of Gordon B. Hinckley, pag. 715).

Pe mæsuræ ce citifli Mormon 1, remarcafli ce vârstæ avea
Mormon øi ceea ce se spunea despre el când avea acea vârstæ.
Gândifli-væ, de asemenea, la ceea ce afli citit în ultima parte
din 4 Nefi despre tipul de societate în care a crescut Mormon.
Exemplul pe care el îl dæ de tinerefle træitæ în dreptate în
mijlocul unui climat de mare ticæloøie este o lecflie importantæ
ca oricare alta pe care a predat-o.

Sæ înflelegem scripturile

Mormon 1

Studiind scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Mormon 1.

Consecinfle

Este important sæ remarcafli în scripturi cuvântul din cauza. Ne
ajutæ deseori sæ identificæm acfliuni øi consecinfle ale acestora,
indiferent dacæ sunt bune sau rele.

1. Folosind ceea ce afli citit în Mormon 1:13-14, facefli o schemæ
asemænætoare cu cea care urmeazæ øi identificafli consecinflele
pe care le-au experimentat nefiflii, precum øi acfliunile care au
condus la acele consecinfle.

Fapte „Din cauza“ Urmæri

A

Serios (v. 2, 15) – capabil sæ
se gândeascæ serios asupra
lucrurilor importante, cu
gândul la cele spirituale

Observa (v. 2) – învæfla,
înflelege

Inscripfliile, înscrii (v. 3, 4) –
scrieri, scrieri pe metal

Au abandonat planul (v. 12)
– au renunflat la propriul plan

Predominat (v. 13) – a avut
cea mai mare influenflæ

Apucat (v. 16) – încercat

Vræjitorii (v. 19) – încercæri
de a primi revelaflii false de la
surse demonice
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„Întristarea... dupæ voia lui Dumnezeu“ mai profundæ (vezi
2 Corinteni 7:10) reflectæ faptul cæ faptele noastre rele sunt, în
realitate, o ræzvrætire împotriva lui Dumnezeu (vezi Mormon
2:15) øi cæ am contribuit la suferinfla altora – inclusiv a
Salvatorului (vezi Mosia 14:5; D&L 19:16-19). „Întristarea... pen-
tru pocæinflæ“ semnificæ faptul cæ noi dorim sæ ne schimbæm.

Mormon 2:15 -„Ziua harului trecuse“
Preøedintele Joseph Fielding Smith, pe atunci preøedintele
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a explicat cæ „este
posibil ca oamenii sæ ajungæ prin ræzvrætire øi ticæloøie aøa de
departe în întuneric încât spiritul pocæinflei îi pæræseøte... øi ei
trec dincolo de puterea pocæinflei“ (Doctrines of Salvation, 2:194;
vezi, de asemenea, Helaman 13:38).

Putem învæfla mai mult despre caracterul lui Mormon din modul
în care el a continuat sæ-øi ajute poporul dupæ ce a realizat cæ
aceastæ „zi a harului trecuse“.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Mormon 2.

Motive de întristare

1. Conform cu Mormon 2:10-15, de ce erau nefiflii întristafli?
Dupæ fiecare motiv pe care-l enumerafli, notafli versetul sau
versetele în care l-afli gæsit.

2. Conform cu Mormon 2:10-15, 18-19, 25-27, de ce era Mormon
întristat? Dupæ fiecare motiv pe care-l enumerafli, notafli ver-
setul sau versetele în care l-afli gæsit.

3. Care a fost deosebirea dintre întristarea nefiflilor øi întristarea
lui Mormon?

4. Explicafli care este legætura dintre fiecare din urmætoarele pasaje
de scripturi despre întristarea nefiflilor, despre întristarea lui
Mormon sau ambele: Alma 41:10; 42:29; Moroni 10:22; Moise
7:28-40.

A

În Mormon 3 învæflæm mult despre mila lui Dumnezeu øi
despre mæreflia lui Mormon când ne gândim cæ Domnul le-a
dat nefiflilor pæcætoøi încæ o øansæ sæ se pocæiascæ. Domnul i-a
ajutat, de asemenea, în bætæliile duse împotriva lamaniflilor.
Domnul i-a spus lui Ezechiel, profetul din Vechiul Testament,
„Doresc Eu moartea pæcætosului?...nu doresc Eu mai degrabæ
ca el sæ se întoarcæ de pe cæile lui øi sæ træiascæ?“ (Ezechiel
18:23). Indiferent de cât de mult doreøte Domnul ca tofli
oamenii sæ se pocæiascæ, El nu îi va forfla, iar astfel legea
dreptæflii trebuie sæ fie îndeplinitæ. Pe mæsuræ ce citifli Mormon
3, observafli cu atenflie care au fost faptele øi atitudinile care
i-au separat pe nefifli de Domnul. Din nefericire, mulfli oameni
fac astæzi aceleaøi greøeli. Se pare cæ Mormon a vrut ca noi
sæ învæflæm din aceastæ tristæ povestire a auto-distrugerii
nefiflilor, de vreme ce el a scris în mod expres pentru zilele
noastre în ultima parte a acestui capitol.

Sæ înflelegem scripturile

Mormon 3

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Mormon 3.

În zadar (v. 3) – de nici un
folos

Epistolæ (v. 4) – scrisoare

Stræønicie (v. 11) – în mod
categoric

De trei ori (v. 13) – de trei ori

Ræzbunarea (v. 15) – dreptate
prin ferocitate, pedeapsæ

Nemiøcat (v. 16) –
neparticipând

(sæ) Aræt, arætat (v. 16, 20) – a
face cunoscut

(va) Începe (v. 17) – va debuta

Mormon 3
O altæ øansæ, o altæ respingere

180



Cronica lui Mormon despre evenimentele produse în zilele
sale, a fost plinæ de întristare øi dezamægire øi din nefericire,
din cauza ticæloøiei lor, viafla nu s-a îmbunætæflit pentru nefifli.
Mormon øi-a fæcut timp în Mormon 5 pentru a explica ceea
ce a crezut el cæ ar trebui sæ învefle oamenii din zilele din
urmæ din aceastæ relatare tragicæ.

Sæ înflelegem scripturile

Mormon 5

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Mormon 5.

Obiectivele Cærflii lui Mormon

1. În Mormon 5:14-15, Mormon ne-a spus motivele pentru care
Cartea lui Mormon va apærea în zilele noastre. Enumerafli
acele obiective în carneflelele dumneavoastræ.

2. Adæugafli listei dumneavoastræ scopurile gæsite în 1 Nefi 13:40;
2 Nefi 3:12; Doctrinæ øi legæminte 3:19-20; 10:48-52, 62-63;
20:11-12.

„Dragi neamuri...“

Mormon øtia cæ neamurile din zilele din urmæ vor avea cuvintele
sale. El le-a scris acestora în mod concret, o mare parte din
Mormon 5:9-24. Facefli un rezumat al mesajului lui Mormon
adresat neamurilor scriind, în propriile dumneavoastræ cuvinte,
o scrisoare care este adresatæ „neamurilor din zilele din urmæ“.
În timp ce scriefli, remarcafli faptul cæ Mormon a scris atât despre
neamuri cât øi cætre neamuri.

B

A

Suferinflele (v. 1) – necazuri,
suferinfle

Pæstrat (v. 4) – menflinut,
deflinut, pæzit, protejat

(sæ) Sfâøii (v. 8) – torturæ

Nimica toatæ (v. 9) – færæ
importanflæ

Prescurtare (v. 9) – versiune
prescurtatæ

Distrugerii (v. 11) – tragedie,
dezastru

Scopul (v. 14) – intenflie

Seminflia (v. 15) – urmaøii

Scârbos (v. 15) – urât,
dezgustætor, respingætor

Pleava (v. 16, 18) – ræmæøiflele
unui spic de grâu

Corabie (v. 18) – barcæ

Mormon 5
Scopul cronicii lui Mormon

O voce din flærânæ

Pe mæsuræ ce citifli ultimele pagini ale Cærflii lui Mormon, obser-
vafli cæ sunt locuri unde o sæ vi se paræ cæ Mormon øi Moroni
cunoøteau vremurile noastre la fel de bine cum le cunoøteau
pe ale lor. Mormon spunea, adresându-ni-se în mod expres în
Mormon 3:17: „De aceea...“ sau cu alte cuvinte: „Datoritæ lucru-
rilor pe care le øtifli acum, o sæ væ spun aceasta...“.

1. Enumerafli adeværurile despre care Mormon mærturiseøte în
Mormon 3:17-22.

2. Scriefli cum væ va ajuta înflelegerea acestor adeværuri sæ
prevenifli repetarea tragicelor greøeli ale nefiflilor.

În Mormon 3 am citit faptul cæ Mormon a refuzat sæ fie
comandantul armatelor nefite din cauza împietririi inimilor
lor øi a bucuriei ce o gæseau în værsarea continuæ de sânge.
Totuøi, Mormon a continuat sæ priveascæ øi sæ consemneze o
cronicæ a poporului sæu. Pe mæsuræ ce citifli Mormon 4,
observafli orice schimbæri ce au apærut în atitudinile nefiflilor
sau dupæ succesul din bætælie.

Sæ înflelegem scripturile

Mormon 4

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Mormon 4.

Scriefli un test

Scriefli un test scurt care sæ cuprindæ ceea ce considerafli dum-
neavoastræ cæ ar fi cele mai importante trei pânæ la cinci idei sau
evenimente din Mormon 4. Îl putefli scrie sub forma unui test
de tipul „adevær sau fals“ sau sub forma unui test cu întrebæri
cu ræspunsuri scurte. Includefli un ræspuns-cheie care sæ enumere
versetul sau versetele în care se gæseøte fiecare ræspuns.

Au refuzat sæ se pocæiascæ

Subliniafli acele versete din Mormon 4:10-18 care considerafli cæ
descriu ceea ce li s-a întâmplat nefiflilor din cauzæ cæ au refuzat
sæ se pocæiascæ. Scriefli cum credefli dumneavoastræ cæ s-au
simflit nefiflii în acel timp øi de ce.

B

A

Lovifli (v. 4) –învinøi

Respinøi (v. 8) – nu li s-a
permis sæ-øi îndeplineascæ
obiectivul

Au persistat (v. 10) – au stæruit

Mæcelului (v. 11) – trupuri
neînsufleflite, masacru

Mormon 4
„Cei pæcætoøi sunt pedepsifli

de cætre pæcætoøi“

A
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Au trecut peste øaizeci de ani între scrierile din Mormon 1
øi cele din Mormon 6. Mormon a condus armata nefitæ timp
de peste cincizeci de ani. Totuøi, aøa cum afli citit, nefiflii au
refuzat sæ facæ în vieflile lor schimbærile care le-ar fi permis sæ
primeascæ ajutorul Domnului øi sæ-i salveze de la distrugere.
Mormon 6 ne prezintæ o relatare a ultimelor bætælii purtate
de poporul nefit – un popor care se formase în urmæ cu peste
nouæ sute de ani, un popor ce a primit promisiuni speciale
de la Domnul øi un popor care a avut privilegiul sæ fi fost
vizitat de cætre Fiul înviat al lui Dumnezeu. Pe mæsuræ ce
citifli despre întristarea lui Mormon, gândifli-væ la cum se
aseamænæ cuvintele sale cu acelea ale lui Isus Hristos când
El a spus: „Ierusalime, Ierusalime... de câte ori am vrut sæ
strâng pe copiii tæi cum îøi strânge gæina puii sub aripi, øi
n-afli vrut!“ (Matei 23:37).

Mormon 6
„Distrugerea poporului meu“

Sæ înflelegem scripturile

Mormon 6

Mormon 6 – O trecere în revistæ a vieflii lui Mormon

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Mormon 6.

Facefli o comparaflie

Pe mæsuræ ce citim despre distrugerea unui popor care s-a
îndepærtat de la dreptatea în care træia îndreptându-se spre o
mare ticæloøie, trebuie sæ realizæm, de asemenea, cæ este în
acelaøi timp, povestea unui bærbat care a træit peste øaizeci de
ani în dreptate, în mijlocul unei ticæloøii incredibile. O privire
mai atentæ ne poate ajuta sæ apreciem øi mai mult cât de mult s-
a asemænat Mormon cu Hristos, precum øi exemplul oferit
despre cum sæ luæm decizii drepte în zilele noastre.

1. Împærflifli o paginæ a caietului dumneavoastræ în douæ coloane.
Denumifli una dintre acestea „Nefiflii“ øi enumerafli în aceasta
tot ceea ce afli învæflat despre nefiflii din timpul lui Mormon
din urmætoarele trimiteri: Mormon 1:13-14, 16-17, 19; 2:10-15,
18, 26; 3:9-10, 13-14; 4:8, 10-12; 5:2, 15-18; 6:7.

2. Denumifli a doua coloanæ „Mormon“ øi enumerafli în aceasta
tot ceea ce afli învæflat despre Mormon din urmætoarele
trimiteri: Mormon 1:1-2, 5, 15-17; 2:1-2, 9, 12-15, 19, 23-24, 27;
3:1-3, 11-14, 16-22; 5:1-2, 8-11, 13; 6:2-4, 6, 16-22. Încercafli sæ
înflelegefli ce se spune despre Mormon în câteva dintre aceste
trimiteri pentru a determina ce ne dezvæluie acestea despre
caracterul lui. De exemplu, gândifli-væ la ceea ce a fæcut el în
comparaflie cu ceea ce ar fi putut sæ facæ într-o anumitæ
situaflie. Sau, gândifli-væ la faptele sale prin prisma tipului de
oameni printre care a træit øi pe care i-a condus.

3. Scriefli un paragraf despre motivul pentru care Mormon
poate fi considerat unul dintre oamenii din scripturi care se
aseamænæ cel mai mult cu Hristos.

A

A fost
chemat sæ
pæstreze
cronicile

(vezi
Mormon

1:1-6)

A fost numit
comandant

peste o parte
a armatei

nefite (vezi
Mormon 2:1-2)

A refuzat 
sæ mai fie

comandantul
armatei 

(vezi
Mormon 
3:8-11, 16)

A murit în
luptæ (vezi
Mormon

6:5-6)

A început
prescurtarea

cronicii
pentru Cartea
lui Mormon

(vezi v. 15-18)

A fost vizitat
de cætre
Domnul

(vezi v. 15-16)

Data
naøterii:
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Vârsta B 10 15 16 35 52 75

Las (v. 6) – accept, permit

Sæ se facæ flærânæ (v. 15) – sæ
putrezeascæ

Sfâøiat de groazæ (v. 16) –
chinuit de durere sufleteascæ

Nemurire (v. 21) – trup înviat
care va træi pentru totdeauna
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Mormon 7.

Ce øi de ce

În mærturia sa finalæ cætre descendenflii nefiflilor øi lamaniflilor,
Mormon a scris ceea ce el a vrut ca ei sæ øtie øi sæ facæ. În partea
de sus a unei pagini din caietul dumneavoastræ, enumerafli din
Mormon 7 lucrurile pe care el a vrut sæ le cunoascæ poporul. În
partea de jos a paginii, enumerafli ceea ce el a vrut ca ei sæ facæ.
Dupæ fiecare lucru scris în ambele liste, explicafli pe scurt de ce
credefli cæ el a vrut ca ei sæ øtie sau sæ facæ lucrul respectiv.

Ultimele cuvinte ale lui Mormon

În Mormon 1-7 se aflæ ultimele cuvinte ale lui Mormon pe care
le-a scris pe plæci. Scriefli un paragraf care sæ conflinæ sentimentele
dumneavoastræ despre Mormon øi despre ceea ce a scris.

Scrierile fiului lui Mormon, Moroni, încep în Mormon 8.
El a scris cæ tatæl sæu a fost ucis în luptæ øi cæ el, Moroni,
a ræmas singur. În restul capitolului, Moroni, a scris despre
dezvæluirea Cærflii lui Mormon în zilele din urmæ, prin
puterea lui Dumnezeu. Tatæl sæu i-a poruncit sæ scrie o
parte din aceasta (vezi Mormon 8:1), iar apoi a consemnat
viziunile pe care Salvatorul i le-a arætat referitoare la zilele
din urmæ (vezi v. 34-41).

Moroni a realizat faptul cæ nimeni din zilele sale nu-i va citi
cronica øi cæ el a scris pentru zilele noastre. Remarcând faptul
cæ Moroni øi alfli profefli ai Cærflii lui Mormon au væzut zilele
noastre, preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Dacæ ei au
væzut zilele noastre øi au ales acele lucruri care vor fi de cea
mai mare valoare pentru noi, nu ne aratæ acest lucru cum
ar trebui sæ studiem Cartea lui Mormon? Ar trebui sæ ne
întrebæm în mod constant: ‚De ce l-a inspirat Domnul pe
Mormon (sau pe Moroni sau pe Alma) sæ includæ acea
relatare în cronica sa? Ce lecflie pot eu sæ învæfl din aceasta
care sæ mæ ajute sæ træiesc în aceste zile øi la aceastæ vârstæ?‘“
(în Conference Report, oct. 1986, pag. 5; sau Ensign, nov.
1986, pag. 6). Adresafli aceste întrebæri pe mæsuræ ce citifli
acest capitol øi în timp ce continuafli sæ studiafli pânæ la
sfârøitul Cærflii lui Mormon.

Mormon 8
Moroni vede zilele noastre

B

A

În Mormon 6 citim despre bætæliile teribile øi distrugætoare
în care însuøi Mormon a fost rænit. Mormon 7 confline
mesajul lui Mormon „cætre cei ræmaøi din acest popor care
sunt cruflafli“ (v. 1) atât din timpul sæu cât øi din zilele din
urmæ. De vreme ce fiul lui Mormon, Moroni, a scris Mormon
8 øi ne vorbeøte despre moartea lui Mormon, aceasta este
mærturia finalæ pe care Mormon a scris-o în aceastæ carte.

Sæ înflelegem scripturile

Mormon 7

Aceasta (v. 9) – Cartea lui
Mormon

Aceea (v. 9) – Biblia

Fæcute (v. 9) – înfæptuite

Mormon 7
Mærturia lui Mormon cætre

poporul sæu
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Sæ înflelegem scripturile

Mormon 8

Încotro (v. 4) – unde

Scopul ei (v. 5) – obiectivul ei

Neamurile (v. 5) – familia

Împræøtiat (v. 15) – ræspândit

Cu græbire (v. 19) – rapid, cu
nepæsare, cu indiferenflæ

Mormon 8:7 – Totala distrugere a nefiflilor
Dupæ ce i-a vizitat Isus Hristos, nimeni nu s-a mai numit
„nefit“ sau „lamanit“; tofli oamenii erau unifli în numele Lui.
Mai târziu, oamenii au început sæ se împartæ, din nou, în
grupuri øi sæ se autonumeascæ lamanifli sau nefifli, în funcflie de
credinfla øi tradifliile lor, nu neapærat datoritæ descendenflei din
care se trægeau. Treptat, când citim cæ nefiflii au fost distruøi în
totalitate, înseamnæ cæ tofli aceia care se considerau urmaøi ai
tradifliei nefite au fost distruøi. Ar fi putut sæ fie descendenfli ai
lui Nefi, Sam, Iacov øi Iosif printre lamanifli dar, care nu au fost
distruøi ca popor.

Ræzbunarea, ræzbunærii (v. 20,
40-41) – dreptate prin
ferocitate, pedeapsæ

Corupte (v. 28) – necurate,
færæ sfinflenie, necinstite

Furtuni (v. 29) – vijelii
îngrozitoare

Nori (v. 29) – nori

Diferite (v. 30) – diverse

Fierea amæræciunii (v. 31) –
vezi secfliunea „Sæ înflelegem
scripturile“ de la Alma 36:18
(pag. 125)

Legæturile nedreptæflii (v. 31)
– laflurile pæcatului

Stricafli (v. 33) – corupfli,
neascultætori cu bunæ øtiinflæ

Încæpæflânafli (v. 33) – mândri

Pocit (v. 33) – schimbat,
necinstit

Veøminte, veømintele (v. 36-
37) – haine

Ræutate (v. 36) – mânie, uræ

Podoabele (v. 37) – accesorii
în exagerare

Corupe (v. 38) – a necinsti øi
distruge

Ræzbunærii (v. 41) – se
ræzbunæ pentru ceva
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Mormon 8.

Sæ citim sfatul

Bazându-væ pe ceea ce Moroni a scris în Mormon 8:12, 17-19,
21, 23, 34-35, enumerafli unele „Instrucfliuni øi sfaturi pentru
cititorii Cærflii lui Mormon“.

Descriefli ziua

1. În Mormon 8:26-32, Moroni a descris ziua în care Cartea lui
Mormon va fi dezvæluitæ lumii. Enumerafli cel puflin zece
condiflii dintre cele despre care Moroni a spus cæ vor exista în
acel timp.

2. Ce væ impresioneazæ cel mai mult la profeflia lui Moroni
referitoare la zilele noastre?

B

A

Ræspundefli-i lui Moroni

1. În Mormon 8:34-35, Moroni
mærturiseøte cæ el a væzut zilele
noastre. Bazându-væ pe ceea ce
afli citit în versetele 36-41, ce pæ-
rea sæ-l îngrijoreze cel mai mult?

2. Gæsifli øi enumerafli toate
întrebærile pe care Moroni le-a
adresat în Mormon 8:36-41.
Apoi scriefli ræspunsul care
credefli cæ ar caracteriza cel mai
bine atitudinea lumii de astæzi.

3. Scriefli pe scurt o scrisoare ca øi
când i-afli ræspunde lui Moroni.
Explicafli-i ce facefli dumnea-
voastræ referitor la îngrijorærile
pe care el øi le-a exprimat în
Mormon 8:36-41.

C

Lehi

Lamanifli

Nefifli

Lamanifli

Nefifli
Distruøi în jurul anului
400 D.H.

600 Î.H. 34 D.H. 201 D.H. 400 D.H.

O mare ticæloøie începe
din nou

Isus Hristos viziteazæ
continentul american

Nu era nici un lamanit
sau vreun nefit – cu toflii
sunt numifli copiii lui
Hristos (vezi 4 Nefi 1:17)



Cartea lui Eter
Cine a fost Eter?
Eter a fost ultimul profet øi ultimul cronicar al iarediflilor (vezi
Eter 15:33-34). Relatarea sa despre formarea øi cæderea poporului
iaredit a fost consemnatæ pe douæzeci øi patru de plæci care au
fost gæsite de cætre oamenii regelui Limhi (vezi Mosia 8:7-11). În
cele din urmæ, regele Mosia a tradus relatarea care i-a întristat
pe el øi pe oamenii lui (vezi Mosia 28:18). În timp ce Moroni
cutreiera prin flaræ, el a prescurtat cronica iareditæ øi a inclus-o
între celelalte cronici ale Cærflii lui Mormon, datoritæ tatælui sæu,
Mormon, care i-a spus cæ „este potrivit ca tot poporul sæ cunoascæ
lucrurile care sunt scrise în aceastæ relatare“ ( Mosia 28:19).

Cine au fost iarediflii?
Evenimentele relatate în Cartea lui Eter încep în timpul turnului
Babel (circa 2.200 î.H.) când Domnul a încurcat limbile. Domnul
i-a binecuvântat pe Iared, pe fratele sæu øi pe familiile acestora sæ
nu fie afectafli de încurcarea limbilor øi i-a condus pe continen-
tul american. Ei au devenit cunoscufli ca iaredifli. Acolo, ei au
prosperat øi au primit binecuvântærile Domnului, în calitate de
poporul Sæu ales. Totuøi, povestea iarediflilor s-a terminat foarte
asemænætor cu cea a poporului nefit, aproape 2.600 de ani mai
târziu. Mândria, combinafliile secrete, precum øi respingerea

Aøa cum afli citit în Mormon 8, Moroni a væzut zilele noastre
øi a øtiut când se vor împlini profefliile sale. În Mormon 9, el
a profitat de ceea ce credea a fi ultima sa øansæ de a le vorbi
oamenilor din ce în ce mai necredincioøi ai zilelor noastre
(vezi Moroni1: 1). Totuøi øi aceia care cred pot sæ învefle multe
din ceea ce el ne-a învæflat øi din modul în care a predat.

Sæ înflelegem scripturile

Mormon 9

Vizitærii (v. 2) – timpul celei
de-a Doua Veniri a lui Isus
Hristos

Chinuite (v. 3) – torturate,
suferinde

Nestins (v. 5) – nu poate fi
stinsæ

Schimbare, se schimbæ (v. 9-
10) – variaflie

Vremelnicæ (v. 13) – fizicæ,
muritoare

Încetat, înceteazæ (v. 15, 19-
20) – a sfârøi, a se opri

Înfæptuite, fæcute (v. 16-19) –
realizate

Ucenicii Sæi care trebuiau sæ
ræmânæ (v. 22) – cei trei ucenici
nefifli care au fost transfigurafli
øi øi-au continuat slujirea pe
pæmânt

Mormon 9
„Øtiu cæ voi vefli 

avea cuvintele mele“
Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Mormon 9.

Sfat pentru anumifli oameni

Moroni a vorbit, în Mormon 9, cætre cel puflin patru categorii de
oameni. Rezumafli mesajul sæu pentru:

1. aceia „care nu cred în Hristos“ (v. 1-6);

2. aceia „care tægæduifli revelafliile lui Dumnezeu“ (v. 7-14);

3. aceia care nu cred cæ Dumnezeu poate face miracole (v. 15-25);

4. aceia care cred cæ „puterea Domnului va fi tægæduitæ“ (v. 26-31).

Doctrinele planului lui Dumnezeu

Nu existæ nici un pasaj de scripturæ în care planul salværii
conceput de cætre Dumnezeu sæ fie explicat în detaliu øi care sæ
arate o legæturæ între toate lucrurile planului. Doctrinele planului
sunt ræspândite peste tot în scripturi unde cei care studiazæ cu
sârguinflæ le pot gæsi øi pune în practicæ. Efortul depus face ca
lucrurile învæflate sæ fie bine înflelese øi sæ nu fie uitate. Mormon
9 confline câteva doctrine importante legate de „marele plan al
fericirii“. Gæsifli, în Mormon 9, care credefli cæ sunt cele cinci
doctrine importante care au legæturæ cu planul fericirii. Scriefli-le
în caietul dumneavoastræ alæturi de o scurtæ explicaflie despre
importanfla acestei doctrine în cadrul planului, ca un întreg.

B

A

Confirma (v. 25) – dovedi

Dispreflui, disprefluifli (v. 26-
27) – a urî

Încercærilor (v. 28) – probare
în aceastæ viaflæ muritoare

Risipifli în poftele voastre
trupeøti (v. 28) – satisfacerea
dorinflele voastre fizice sau
pæmânteøti

Modificate, modificatæ (v.
32-33) – schimbat
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cuvintelor profeflilor au fæcut ca ambele popoare sæ se îndepærteze
de Dumnezeu øi sæ fie complet distruse.

Ce pot sæ învæfl eu din aceastæ relatare?
Cartea lui Eter confline multe relatæri despre ræzboaie, ræzvrætiri
øi distrugeri ce au avut loc printre iaredifli. Totuøi, printre aceste
mari ticæloøii existæ øi relatæri impresionante despre oameni care
øi-au exercitat credinfla în Isus Hristos øi au avut parte de multe
miracole mærefle din partea Domnului. De asemenea, în paginile
sale, sunt predate multe doctrine importante. Ca membru al
Bisericii care træieøte în zilele din urmæ, dumneavoastræ suntefli,
de asemenea, foarte des înconjurat de influenfle malefice. Lecfliile
din Cartea lui Eter væ vor ajuta sæ ræmânefli puternic øi pur.
Citifli cu atenflie aceastæ cronicæ stræveche øi gândifli-væ de ce a
fost pæstratæ. Întrebafli-væ ce putefli învæfla de la astfel de bærbafli
credincioøi ca fratele lui Iared, Emer, Eter øi alflii.

A fost vreodatæ o perioadæ când afli avut nevoie de ajutor
aparte de la Domnul – când afli avut nevoie de binecuvântæri
sau de o putere mai mare decât cea a dumneavoastræ? Douæ
familii care au træit în timpul turnului Babel au avut nevoie
de un ajutor aparte de la Domnul. Pe mæsuræ ce citifli Eter
1, gæsifli binecuvântarea aparte pe care acestea au cerut-o øi
vedefli ce au fæcut pentru a o primi.

Sæ înflelegem scripturile

Eter 1

S-au întâmplat (v. 3-4) – au
avut loc

A blestemat în mânia Lui (v.
33) – a promis în mânia Lui

Eter 1
Iarediflii la turnul Babel

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Eter 1.

Scriefli un rezumat

Eter 1:2 se referæ la „cele douæzeci øi patru de plæci“. Revedefli
ilustraflia „Sursele principale ale plæcilor Cærflii lui Mormon“
(pag. 12), precum øi urmætoarele scripturi apoi, scriefli un
rezumat referitor la ceea ce învæflafli despre aceastæ cronicæ:
Mosia 8:9; 21:27; 22:14; 28:11; Alma 37:21-32.

Sæ rezolvæm problemele cu ajutorul
Domnului

Scriefli urmætorul tabel în caietul dumneavoastræ. Citifli Eter
1:33-43 øi ræspundefli la fiecare întrebare, folosindu-væ de ceea ce
învæflafli din versetele enumerate.

Iarediflii au traversat multe ape în timp ce erau conduøi cætre
flara fægæduinflei (vezi Eter 2:6-7). Domnul a øtiut cæ vor
avea o cælætorie dificilæ pe mare, de aceea le-a dat instrucfliuni

Eter 2
Iarediflii construiesc coræbii

v. 41-43.v. 39-40;v. 38;

v. 37;v. 37;v. 36;

v. 35;v. 35;v. 33-34;

Cum i-a binecuvântat
Domnul?

Ce mæsuri
au luat?

Care a fost
problema?

B

A

A încurcat, încurce, va
încurca, încurcafli (v. 33-37) –
amestecat

Mergi în fruntea lor (v. 42) –
condu

186



fratelui lui Iared; Domnul tocmai mi l-a dezvæluit)“ („Questions
and Answers“, Improvement Era, iulie 1905, pag. 705).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Eter 2.

Ræspundefli la întrebare

Imaginafli-væ cæ un prieten care nu este membru al Bisericii v-a
întrebat ce înseamnæ expresia „flaræ a fægæduinflei“ (Eter 2:9). Citifli
Eter 2:8-12 øi scriefli ce afli spune pentru a-l ajuta pe prietenul dum-
neavoastræ sæ înfleleagæ unul dintre înflelesurile acestei expresii,
având legæturæ cu flara la care se face referire în aceste versete.

Scriefli o declaraflie „Astfel, noi vedem“

Dupæ ce afli citit Eter 2:13-16, gândifli-væ la o învæflæturæ oferitæ
de aceastæ relatare øi scriefli o declaraflie „astfel, noi vedem“ care
sæ rezume ceea ce Domnul vrea ca noi sæ învæflæm din aceastæ
experienflæ.

Facefli un desen

1. Recitifli Eter 2:16-25 øi facefli un desen arætând modul în care
credefli dumneavoastræ cæ au arætat coræbiile iaredite. Desenul
dumneavoastræ ar trebui sæ ilustreze cum funcflionau coræbiile
øi de ce a avut succes modul în care au fost proiectate.

2. Citifli Eter 2:1-7; 6:1-4 øi facefli o listæ cu lucrurile pe care
iarediflii le-au luat cu ei în coræbii.

Dupæ ce murifli, cu ce træsæturi caracteristice afli dori ca
oamenii sæ væ asocieze atunci când aceøtia se vor gândi la
viafla dumneavoastræ? Fratele lui Iared a fost cunoscut
pentru credinfla sa. De fapt, datoritæ credinflei sale el a væzut
trupul spiritual al lui Isus Hristos. Elder Jeffrey R. Holland,
membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a explicat
faptul cæ atunci când Hristos a spus: „Niciodatæ nu M-am
arætat Eu unui om pe care Eu l-am creat“ (Eter 3:15), El „i-a
spus fratelui lui Iared: ‚Niciodatæ nu M-am arætat Eu unui
om în acest fel, færæ voia Mea, condus numai de
credinfla privitorului‘. Ca regulæ, profeflii sunt invitafli în
prezenfla Domnului... Este clar faptul cæ Domnul Însuøi a
asociat acea credinflæ nemaiîntâlnitæ cu aceastæ viziune færæ
precedent“ (Christ and the New Covenant, pag. 23). Pe
mæsuræ ce studiafli Eter 3, observafli ce altceva putefli învæfla
de la fratele lui Iared despre puterea credinflei.

Eter 3
O viziune sacræ

C

B

A

clare în ceea ce priveøte modul de construire a coræbiilor
care îi vor ajuta sæ cælætoreascæ în siguranflæ. Pe mæsuræ ce
citifli Eter 2, comparafli cælætoria lor cætre flara fægæduinflei
cu viafla dumneavoastræ, pe mæsuræ ce progresafli cætre
împæræflia celestialæ. Elder Gordon B. Hinckley, pe atunci
membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, ne-a
învæflat cæ drumul nostru în viaflæ va fi, de asemenea, dificil:

„Am întâlnit foarte mulfli oameni care se plângeau în mod
constant de povara responsabilitæflilor. Bineînfleles, presiunile
sunt enorme. Sunt multe, prea multe lucruri de fæcut...
Schimbafli-væ modul de a gândi. Evanghelia reprezintæ veøtile
bune. Omul existæ ca el sæ poatæ avea bucurie. Fifli fericifli!
Læsafli fericirea sæ stræluceascæ pe feflele dumneavoastræ øi sæ
vorbeascæ prin mærturiile dumneavoastræ...

Îmi plac aceste cuvinte rostite de Jenkins Lloyd Jones...

‚Oricine îøi închipuie cæ beatitudinea este o stare normalæ îøi
va irosi foarte mult timp alergând øi strigând cæ a fost jefuit.

Majoritatea loviturilor cu crosa de golf nu sunt o reuøitæ.
De regulæ, carnea de vitæ este tare. Majoritatea copiilor cresc
pentru a fi oameni øi-atât. Majoritatea cæsætoriilor de succes
necesitæ un grad înalt de îngæduire reciprocæ. Majoritatea
slujbelor sunt de cele mai multe ori plictisitoare în loc de
viceversa.

Viafla este ca o cælætorie cu un tren din timpurile strævechi –
are întârzieri, probleme tehnice, emanæ fum, praf, cenuøæ øi
te zdruncinæ, întrerupte numai ocazional de cætre peisajele
minunate øi de emofliile produse de accelerarea bruscæ.

Pozna este de a-I mulflumi Domnului pentru cæ te-a læsat sæ
faci cælætoria.‘ (Deseret News, 12 iunie 1973)“ (Four
Imperatives for Religious Educators [cuvântare cætre
educatorii de religie, 15 sept. 1978], pag. 4).

Sæ înflelegem scripturile

Eter 2

Eter 2:13 – „Moriancumer“
„În timp ce locuia în Kirtland, elde-
rului Reynolds Cahoon i s-a næscut
un fiu. Într-o zi, când preøedintele
Joseph Smith trecea pe lângæ uøa sa,
el l-a poftit pe profet înæuntru øi i-a
cerut sæ binecuvânteze øi sæ dea un
nume copilului. Joseph a fæcut acest
lucru øi i-a dat bæiatului numele
Mahonri Moriancumer. Dupæ ce a
rostit binecuvântarea, a aøezat copi-
lul pe pat øi, întorcându-se cætre el-
der Cahoon, a spus: „Numele pe
care i l-am dat fiului tæu este numele

Capcane (v. 2) – curse

Tælmæcit înseamnæ (v. 3) –
care semnificæ

Partea (v. 5) – zona

Coræbii (v. 6, 16, 18) –
ambarcafliuni

Suferea, læsa (v. 7, 22) – accepta

Pæstrase (v. 7) – pregætise,
flinuse secret

Dojenit (v. 14) – mustrat,
îndreptat

Ascuflite (v. 17) – tæioase

Sfærâmate (v. 23) – sparte
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Sæ înflelegem scripturile

Eter 3

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Eter 3.

Citifli pentru a afla ræspunsurile

Ræspundefli la urmætoarele întrebæri pe mæsuræ ce studiafli
Eter 3:1-8:

1. De ce a fæcut fratele lui Iared pietre transparente?

2. De ce a crezut fratele lui Iared cæ Domnul ar putea fi mâniat?

3. Pentru ce s-a rugat fratele lui Iared?

Ce afli învæflat?

În Eter 3, fratele lui Iared a învæflat multe lucruri despre Isus
Hristos, „lumina øi viafla øi adeværul lumii“ (Eter 4:12). Recitifli
Eter 3 øi enumerafli cel puflin zece adeværuri pe care le-afli
învæflat despre Salvator.

B

A

Topit (v. 1, 3) – încælzit øi muiat

Înconjurafli (v. 2) – încercuifli,
acoperifli

Furioase (v. 3) – extrem de
furtunoase

Vælul, væl (v. 6, 19-20) –
perdea sau barieræ protectoare

Loveascæ (v. 8) – batæ

Douæ pietre (v. 23, 28) –
Urimul øi Tumimul

Afli putea sæ amintifli faptul cæ o parte din plæcile de aur pe
care le-a primit profetul Joseph Smith erau pecetluite. V-afli
întrebat vreodatæ ce confline acea parte a cronicii sacre? În
Eter 4, Moroni a dat câteva explicaflii referitoare la conflinutul
acestei cronici. Pe mæsuræ ce citifli, cæutafli ræspunsurile pentru
urmætoarele întrebæri: De ce nu deflinem cronica fratelui lui
Iared pentru a o studia? Ce trebuie sæ se întâmple înainte de
a fi deschisæ cronica sa? Ce ni se va cere fiecæruia?

Sæ înflelegem scripturile

Eter 4

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi activitatea B sau C pe mæsuræ ce
studiafli Eter 4.

Explicafli ce ar spune el

Din ceea ce învæflafli din Eter 4:1-6, scriefli cum credefli dumnea-
voastræ cæ ar putea ræspunde Moroni la urmætoarele întrebæri:

1. De ce a trebuit sæ ascunzi cronica øi pietrele de tælmæcire?

2. Ce trebuie sæ se întâmple înainte de a fi dezvæluite cronicile?

3. Care este acel lucru care v-a atras atenflia citind cronica?

A

Fæcute cunoscute, dezvælui,
dezvæluite (v. 2, 4, 14, 16) –
destæinuite

Rætæcit (v. 3) – depærtare de
adevær în mod treptat

Pietrele de tælmæcire (v. 5) –
Urimul øi Tumimul

Blestemat (v. 8) – nenorocit,
torturat

Sfâøia (v. 15) – despica

A început (v. 17) – a debutat

Eter 4
Pocæifli-væ øi venifli la Hristos
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Eter 5.

Scriefli-væ mærturia

Citifli Eter 5:3 øi remarcafli cuvântul siguranflæ.

1. Citifli „Mærturia a trei martori“ de la începutul Cærflii lui
Mormon. Ce lucru s-a întâmplat care le-a permis de a „øti cu
siguranflæ“ cæ a fost adeværatæ cronica nefitæ?

2. Scriefli o experienflæ, legat de Cartea lui Mormon, care v-a
ajutat sæ øtifli cæ este adeværatæ.

Explicafli de ce

Dupæ ce citifli Eter 5:4-6, explicafli de ce credefli cæ Domnul ar
cere øi ar chema martori care sæ mærturiseascæ despre adeværul
Cærflii lui Mormon.

Ce cælætorie periculoasæ øi înspæimântætoare au trebuit sæ facæ
iarediflii pentru a traversa oceanul! Remarcafli cum i-a ajutat
øi i-a alinat Domnul. Dupæ un timp de la sosirea lor în flara
fægæduinflei, oamenii au dorit ceva de la fratele lui Iared, lucru
care l-a îngrijorat foarte mult. Pe mæsuræ ce citifli, gândifli-væ
la ceea ce au cerut având în vedere ce au fæcut, øtiind senti-
mentele conducætorului lor în timp ce le îndeplinea dorinfla.

Sæ înflelegem scripturile

Eter 6

Supraviefluiascæ (v. 4) – sæ
scape cu viaflæ

Dedicându-se (v. 4) –
încredinflându-se, bazându-se

Furtuni (v. 6) – vijelii puternice

Etanøe (v. 7) – rezistente la apæ

Înconjurafli (v. 7) – încercuifli,
acoperifli

Stricæciune (v. 10) – ræu,
vætæmare

Întristat (v. 23) – foarte
stânjenit

Constrângæ (v. 25) – forfleze,
oblige

Eter 6
Iarediflii traverseazæ oceanul

B

A

Privilegiafli (v. 2) – favorizafli,
binecuvântafli, aleøi

Cu siguranflæ (v. 3) – færæ nici
o îndoialæ

Întemeiate (v. 4) – dovedite,
declarate a fi adeværate

Scriefli o definiflie

Citifli Eter 4:11-12 øi scriefli o definiflie a cuvântului bine aøa cum
este folosit în aceste versete.

Scriefli o propoziflie ca rezumat

Folosind fiecare dintre urmætoarele cuvinte din Eter 4:13-19,
scriefli douæ sau trei propoziflii care sæ prezinte ideea principalæ
a acestui pasaj: neamuri, a aræta, a sfâøia, dezvæluite, a începe, înælflat.

Eter 5 este un mesaj de la Moroni pentru viitorul traducætor
al Cærflii lui Mormon – profetul Joseph Smith. Imaginafli-væ
ce a simflit profetul Joseph Smith când a aflat din acest capitol
faptul cæ alfli trei martori vor vedea plæcile de aur. Ce alte
lucruri din mesajul lui Moroni credefli dumneavoastræ cæ l-au
interesat în mod expres?

Sæ înflelegem scripturile

Eter 5

Eter 5
O promisiune a trei martori

C

B
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Eter 6.

Scriefli o paginæ de jurnal

Citifli Eter 6:1-11 øi imaginafli-væ cæ suntefli un pasager în una
dintre coræbiile iaredite.

1. Scriefli o paginæ de jurnal ce credefli cæ ar fi obiønuitæ pentru o
zi. Gândifli-væ sæ includefli informaflii despre starea coræbiilor,
condifliile de cælætorie, momentele înspæimântætoare øi clipele
fericite.

2. Comparafli dificultæflile cu care s-au confruntat ei cu cele pe
care le înfruntafli dumneavoastræ în timpul cælætoriei vieflii
dumneavoastræ. Scriefli despre ceea ce væ dæ „luminæ“ în viaflæ
øi despre modul în care viafla væ este binecuvântatæ datoritæ
acesteia.

Facefli o declaraflie cætre presæ

Imaginafli-væ cæ reporteri de televiziune i-au intervievat pe Iared
øi familia sa despre dorinfla poporului de a avea un rege. Din
ceea ce învæflafli din Eter 6:22-30, scriefli un ræspuns care credefli
cæ ar fi dat la întrebærile de mai jos de urmætoarele persoane:

• Fratele lui Iared: „De ce suntefli împotriva faptului de a avea
un rege?“

• Iared: „Ce sentimente avefli despre ideea de a avea un rege?“

• Pagag: „Care este ræspunsul dumneavoastræ în ceea ce priveøte
numirea dumneavoastræ ca rege?“

• Oriha: „De ce afli acceptat propunerea de a fi rege?“

B

A

Sfatul fratelui lui Iared împotriva ideii de a avea un rege a
fost inspirat, aøa cum reiese din conflictul øi dorinfla de
putere adusæ de cætre domnia regilor. Descendenflii lui Oriha
s-au luptat între ei pentru a avea control asupra regatului.
Aceastæ ticæloøie existentæ în rândul celor ce deflineau funcflii
înalte a dus la ticæloøie în rândul poporului. Pe mæsuræ ce
citifli Eter 7, remarcafli ce i-a condus în cele din urmæ pe
oameni la pocæinflæ.

Sæ înflelegem scripturile

Eter 7

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Eter 7.

Cine-i cine?

Studiafli cu atenflie Eter 7:1-8:7 øi scriefli în caietul dumneavoastræ
urmætorul tabel genealogic.

1. Completafli spafliile libere din tabel.

2. Încercuifli numele acelora care au slujit ca regi.

3. Scriefli litera „D“ în dreptul celor care au fost demni øi litera
„T“ în dreptul celor care au fost ticæloøi.

4. Ræspundefli la urmætoarele întrebæri în legæturæ cu tabelul
dumneavoastræ:

Oriha

Corihor

Noe Omer

A

Judecat (v. 1, 11, 24-25, 27) – a
fæcut dreptate

Topit (v. 9) – a topit zæcæmânt

Insultaseræ (v. 24) – vorbiseræ
de ræu

Eter 7
Fiii lui Oriha
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2. Afli fost desemnat de cætre profet sæ flinefli o cuvântare în care
trebuie sæ folosifli ca text Eter 8:20-26. Scriefli un paragraf în
care sæ descriefli avertizærile de care credefli cæ membrii Bisericii
din zilele noastre au nevoie.

Sæ înflelegem scripturile

Eter 9

Eter 9 – Cine-i cine în Eter 9?
Mai jos este o linie a timpului pentru a væ ajuta sæ înflelegefli
mulflimea de personaje øi evenimente din Eter 9.

E v e n i m e n t e

Ticæloøia nu poate aduce fericire.

Iared, fiul
ticælos al
regelui
Omer,

domneøte.

Nimra, fiul
lui Achiø,

fuge pentru
a i se alætu-
ra lui Omer.

Omer se
întoarce
pentru a
câøtiga

împæræflia.

Coriantum
devine urmæ-

torul rege. 
El este drept
øi-L vede pe

Salvator.

Profeflii
îi averti-
zeazæ pe
oameni.

Regele
Omer
fuge

pentru
a-øi

salva
viafla.

Regele Iared
este ucis de

cætre fiica lui
øi soflul aces-

teia, Achiø, ca-
re l-a ucis, de
asemenea, pe
unul dintre

proprii lor fii.

Emer ur-
meazæ a
fi rege øi
domneøte
în pace øi
în mare
prospe-
ritate.

Com îl succe-
de ca rege pe
Coriantum.

Het, fiul sæu,
organizeazæ o
combinaflie se-
cretæ øi-l ucide

pe tatæl sæu.

Foamete –
oamenii

devin
umili.

Cætre (v. 3) – din acel loc

Câøtig (v. 11) – bogæflii

Curelomi øi cumomi (v. 19) –
nu se øtie sigur ce fel de
animale au fost acestea

Îmbræfliøeze (v. 26) – accepte

Mare lipsæ (v. 30) – foamete
sau secetæ

(sæ) Blocheze (v. 33) – (sæ)
baricadeze

(au) Devorat (v. 34) – au
mâncat cu læcomie

(sæ se) Refacæ (v. 35) – sæ-øi
recapete puterile

Eter 9 dezvæluie atât aspectul cel mai bun al civilizafliei ia-
redite cât øi cel mai ræu. În cadrul acestuia, dumneavoastræ
vefli citi atât despre regi ticæloøi cât øi despre regi drepfli, despre
fii care au fost credincioøi taflilor lor cât øi despre fii care s-au
ræzvrætit împotriva acestora. Pe mæsuræ ce citifli, remarcafli
cum s-au schimbat oamenii øi regii, pe mæsuræ ce ticæloøia
creøtea.

Eter 9
Influenfla celor care cautæ

putere øi câøtig

a. Cum ne aratæ aceasta faptul cæ a fost împlinitæ profeflia
fratelui lui Iared din Eter 6:23?

b. Care persoanæ din aceastæ familie v-a impresionat cel mai
mult? De ce?

Problemele au continuat pe mæsuræ ce conducætorii iaredifli
s-au luptat între ei pentru putere øi bunæstare. Însæ, în Eter 8,
problemele se agraveazæ. Fifli atenfli la felul în care este
introdus un lucru ræu care, într-un sfârøit, a dus la distrugerea
întregii nafliuni iaredite. Moroni a încheiat capitolul cu o
avertizare severæ adresatæ tuturor viitorilor cititori. În ce fel
are efect aceastæ avertizare în cazul dumneavoastræ?

Sæ înflelegem scripturile

Eter 8

Eter 8:9-22 – Combinaflii secrete
O combinaflie secretæ este un grup de oameni ticæloøi care se
adunæ laolaltæ în secret pentru a minfli, a înøela, a fura, a ucide
sau a face orice este necesar pentru a câøtiga bogæflii, bunæstare
sau putere (vezi Helaman 7:21; 8:26-28). Prima combinaflie
secretæ a fost între Satana øi Cain, care l-a omorât pe fratele sæu
Abel (vezi Moise 5:28-32). Combinafliile secrete au condus la
distrugerea oamenilor în zilele lui Noe precum øi la distrugerea
întregii civilizaflii iaredite øi nefite (vezi Eter 8:21).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Eter 8.

O voce de avertizare

Scriefli avertizærile pe care le-afli da dumneavoastræ în situafliile
urmætoare:

1. Suntefli un ofifler de poliflie care lucreazæ sub acoperire øi
descoperifli planul lui Achiø (vezi Eter 8:4-12). Scriefli un raport
prin care îi avertizafli pe conducætorii dumneavoastræ despre
acest plan secret.

A

Priceputæ (v. 8) – isteaflæ

Facæ (v. 8) – creeze, realizeze

Frumoasæ (v. 9) – magnificæ

Sæ-mi jurafli, au jurat (v. 13-14)
– promisiune

Divulga (v. 14) – spune

Juræmintele, juræminte (v.
15-16, 20) – promisiuni

Odioasæ (v. 18) – groaznicæ,
nimicitoare

Ræzbunare (v. 22, 24) –
pedeapsæ

Înøelat (v. 25) – minflit

Eter 8
Încep combinafliile secrete
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Eter 9.

Facefli un raport

Citifli Eter 9:1-9 øi scriefli ce ar fi putut sæ spunæ Nimra în
raportul sæu cætre Omer despre ceea ce se întâmpla în împæræflie.

Iarediflii nu pæreau sæ învefle din experienflele avute. Ei au
repetat aceleaøi pæcate de nenumærate ori. Pe mæsuræ ce citifli
Eter 10, gândifli-væ care a fost legætura între prosperitate øi
problemele iarediflilor. Care este lecflia pe care Moroni a vrut
ca noi s-o învæflæm din relatarea sa despre mulflimea de regi
iaredifli?

Sæ înflelegem scripturile

Eter 10

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea B øi activitatea A sau C pe mæsuræ ce
studiafli Eter 10.

Scriefli o prezentare

Revedefli Eter 10:1-8 øi scriefli un scurt paragraf prin care sæ-i
prezentafli pe Øez øi pe fiul acestuia, Riplachiø. Amintifli-væ faptul
cæ o prezentare ar trebui sæ evidenflieze ceea ce oamenii au fæcut
øi ce contribuflii au avut în calitate de conducætori.

Facefli o analizæ

1. Enumerafli în carneflelele dumneavoastræ numele celor
doisprezece conducætori iaredifli din Eter 10:9-34.

2. Scriefli în dreptul fiecærui nume, dacæ acel conducætor a flinut
sau nu poruncile sau dacæ nu suntefli sigur de acest lucru.

B

A

Greu (v. 5) – dificil

De dus (v. 5) – de îndurat, de
suportat

Îndurerat (v. 7) – tratat prost,
împoværat, a provocat
suferinfle sau rele

Negofl (v. 22) – comerfl

Eter 10
Regii iaredifli

A

Explicafli expresia

Moroni a scris în Eter 10:28 cæ „niciodatæ nu a putut vreun
popor sæ fie mai binecuvântat decât erau ei“.

1. Despre cine vorbea el?

2. Care credefli dumneavoastræ cæ a fost scopul lui Moroni când
a fæcut aceastæ declaraflie?

Profeflii lui Dumnezeu sunt chemafli pentru a predica pocæinfla.
Aceia care îi urmeazæ pe profefli aflæ cæ El Îøi fline cuvântul
iar ei primesc binecuvântærile pe care El le-a promis. Aceia
care nu-i urmeazæ pe profefli nu vor beneficia de aceste
binecuvântæri (vezi D&L 1:14). Profeflii i-a avertizat de
nenumærate ori pe iaredifli sæ se pocæiascæ. În zilele noastre,
ca øi în trecut, avertizærile lor sunt un strigæt cætre cei
ticæloøi ca sæ se pocæiascæ øi sæ vinæ la Domnul. Dacæ ei nu
o fac, atunci îi aøteaptæ distrugerea. Pe mæsuræ ce citifli despre
modul în care iarediflii øi-au distrus civilizaflia, gândifli-væ la
învæflæmintele ce le putefli extrage din greøelile lor.

Sæ înflelegem scripturile

Eter 11

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Eter 11.

Scriefli o explicaflie

Revedefli Eter 11:1-5, 13-23 øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri:

1. De ce i-au respins iarediflii pe profefli øi au cæutat sæ-i ucidæ?

2. În ce moduri credefli cæ oamenii îl pot respinge astæzi pe profet?

3. De ce credefli cæ este important sæ urmæm sfatul profetului?

Explicafli schema

Pe mæsuræ ce studiafli Eter 11:5-12, analizafli urmætoarea schemæ.

B

A

Calamitate (v. 6) – necaz,
suferinflæ

Epidemii (v. 7) – boli
contagioase

Cu totul (v. 12) – complet

Eter 11
Profeflii îi avertizeazæ

despre distrugere

C
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profetului Joseph Smith despre prima viziune, cerând dovezi care
sæ-i arate cæ relatarea este adeværatæ. Citifli Eter 12:4-9 øi scriefli
ræspunsul dumneavoastræ într-o scrisoare.

Facefli o listæ

Citifli Eter 12:10-22.

1. Enumerafli exemple de miracole sau minuni pe care Moroni
le-a citat pentru a preda despre credinflæ.

2. Alegefli unul dintre aceste miracole øi scriefli unde putefli sæ
gæsifli relatarea lui în scripturi.

3. Rezumafli, în propriile dumneavoastræ cuvinte, ideea principalæ
predatæ de Moroni prin acele exemple.

Scripturæ de bazæ – Eter 12:27

Imaginafli-væ cæ afli fost rugat sæ predafli o lecflie despre Eter
12:27-29. Scriefli un exemplu care sæ arate modul în care aceastæ
scripturæ are efect într-o experienflæ de azi.

Eter 13
Noul Ierusalim

C
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B

1. Identificafli evenimentele cheie din fiecare trimitere furnizatæ.

2. Explicafli în ce mod reprezintæ graficul ceea ce s-a întâmplat
cu poporul iaredit.

Ce este credinfla în Domnul Isus Hristos? În ce moduri væ
poate îmbunætæfli viafla? Cum poate creøterea credinflei
dumneavoastræ sæ væ dea puterea de a binecuvânta vieflile
altora? Care sunt câteva exemple care aratæ cum credinfla
înseamnæ putere? Cum ne ajutæ Dumnezeu sæ cæpætæm
credinflæ? Cum poate creøterea credinflei dumneavoastræ în
Dumnezeu sæ væ dea puterea de a binecuvânta vieflile altora?
Moroni a oferit ræspunsuri pentru aceste întrebæri, precum
øi pentru alte întrebæri importante, în timp ce se gândea la
experienfla sa în ceea ce priveøte credinfla, speranfla øi caritatea.

Sæ înflelegem scripturile

Eter 12

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Eter 12.

Scripturæ de bazæ – Eter 12:6

Imaginafli-væ cæ afli primit o scrisoare de la un prieten care este
interesat de Bisericæ øi care are nelæmuriri referitor la relatarea

A

Oprit (v. 2) – blocat, înlæturat

Abundând în (v. 4) – fæcând
multe

Sæ se împærtæøeascæ din (v. 8-
9) – sæ primeascæ

A adus, a fæcut, au fæcut (v.
14-16, 18) – au realizat

Caritatea, caritate (v. 28, 34-37)
– dragostea puræ a lui Hristos

Mærturie (v. 41) – depoziflie

Eter 12
Importanfla credinflei,
speranflei øi caritæflii

v. 8

v. 10

v. 11

v. 12

Eter 11:5

v. 6-7

Ciclul pæca-
tului
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Al zecelea articol de credinflæ afirmæ cæ noi credem „cæ
Sionul (Noul Ierusalim) va fi clædit pe continentul american“.
V-afli întrebat vreodatæ ce înseamnæ acest lucru, unde va fi
clædit Sionul, când va fi clædit sau cine îl va clædi? Aceastæ
profeflie are o mare importanflæ asupra evenimentelor pre-
mergætoare celei de-a Doua Veniri a Salvatorului. Pe mæsu-
ræ ce citifli Eter 13, remarcafli ceea ce ne învaflæ despre Noul
Ierusalim.

Sæ înflelegem scripturile

Eter 13

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Eter 13.

Scriefli un articol multilateral

Afli fost rugat sæ scriefli un articol pentru o enciclopedie pentru
copii. Subiectul dumneavoastræ este oraøul Noului Ierusalim.
Citifli Eter 13:1-12 pentru a putea scrie un articol de cincizeci de
cuvinte astfel încât sæ poatæ fi înfleles de un copil în vârstæ de
unsprezece ani.

Scriefli mai multe pagini de jurnal

Citifli Eter 13:13-22 øi scriefli apoi
patru pagini scurte de jurnal,
gândindu-væ cæ afli locui în
aceeaøi ascunzætoare ca Eter.
Paginile dumneavoastræ de
jurnal ar trebui sæ cuprindæ
perioada în care Eter a stat
ascuns.
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B

A

Retras (v. 2) – închis, au dat
înapoi, au scæzut

Ræmæøifla (v. 6) – cei care au
ræmas; restul

Amestecafli (v. 8) – derutafli,
dezorientafli, frustrafli

Peøtera (v. 13) – gaura, caverna

Opreascæ (v. 31) – înlæture,
împiedice, blocheze

Ar fi putut iarediflii sæ devinæ mai violenfli øi mai ticæloøi
decât erau? Pe mæsuræ ce citifli Eter 14, gândifli-væ de ce a
consemnat Moroni despre ticæloøia færæ de margini a iare-
diflilor? De ce este aceasta o lecflie aøa de importantæ din
Cartea lui Mormon?

Sæ înflelegem scripturile

Eter 14

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Eter 14.

Identificafli personajele

În Eter 14:1-17 sunt menflionafli patru conducætori iaredifli, pe
lângæ Coriantumr.

1. Enumerafli numele acestor patru bærbafli.

2. Explicafli ce s-a întâmplat cu fiecare dintre aceøti conducætori,
precum øi cu Coriantumr.

Trimitefli o øtire de ziar

Suntefli reporter special pe câmpul de luptæ responsabil cu
trimiterea de øtiri celor care nu sunt implicafli în ræzboi. Recitifli
Eter 14:18-31 øi scriefli-i editorului dumneavoastræ trei øtiri
scurte care-i vor ajuta pe cititori sæ înfleleagæ ce se întâmplæ în
ræzboiul civil dintre iaredifli.

Sfârøitul venise pentru iaredifli. A supraviefluit vreunul?
Ce i s-a întâmplat profetului Eter? În timp ce citifli descrierea

Eter 15
Sfârøitul civilizafliei iaredite

B

A

Lipea (v. 2) – flinea strâns

A asediat (v. 5) – a atacat în
mod continuu, a încercuit

Ræspândite (v. 22) –
împræøtiate

Eter 14
Un timp de mare ræzboi øi distrugere
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Cartea lui Moroni

Asemenea semnului de exclamaflie de la sfârøitul unei propoziflii,
mærturia lui Moroni este concluzia cea mai potrivitæ pentru
Cartea lui Mormon. Domnul i-a arætat lui Moroni o viziune

remarcabilæ despre zilele noastre. Vorbindu-ne, Moroni a mær-
turisit: „Iatæ, eu vorbesc cætre voi ca øi cum voi afli fi prezenfli; øi
totuøi voi nu suntefli. Dar iatæ, Isus Hristos mi-a arætat mie, iar
eu cunosc faptele voastre“ (Mormon 8:35). Datoritæ perspectivei
sale profetice, este important sæ cunoaøtem mai multe despre
Moroni øi mesajul sæu.

Cine a fost Moroni?

De ce sæ citesc Cartea lui Moroni?
Moroni øi-a încheiat cartea cu o invitaflie pentru tofli: „venifli la
Hristos“ (Moroni 10:32). În aceste capitole vefli gæsi învæflæturile

Elder Mark E. Petersen, membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, a explicat cæ Moroni „a træit în America în
urmæ cu aproape o mie cinci sute de ani øi a fost în acea perioadæ
un profet al lui Dumnezeu. El øi tatæl sæu, Mormon, au fost
istoricii oamenilor care au populat la început acest pæmânt. Ei au
scris istoria poporului lor, gravând-o pe plæci de aur pentru a
rezista în timp la intemperii, pentru cæ aceastæ cronicæ urma sæ
aibæ o importanflæ semnificativæ în zilele din urmæ“ (în Conference
Report, oct. 1983, pag. 41; sau Ensign, nov. 1983, pag. 29).

Moroni a ascuns aceastæ cronicæ sacræ pe dealul Cumorah în
jurul anului 421 d.H. Plæcile au ræmas acolo pânæ la data de 22
septembrie 1827 când, Moroni, ca înger care avea o misiune de
la Domnul, i-a dat plæcile profetului Joseph Smith pentru a le
traduce (vezi Joseph Smith – Istorie 1:59).

lui Moroni despre distrugerea iarediflilor, amintifli-væ
cæ nefiflii øi-au provocat propria distrugere într-un mod
asemænætor. Ce øi-ar fi putut aminti Moroni în timp ce scria
despre iaredifli? Gândifli-væ la învæflæmintele pe care trebuie
sæ le tragem de la aceste popoare ce au fost mærefle cândva.

Sæ înflelegem scripturile

Eter 15

Toate punctele (v. 3) – în
detaliu, toate

Boceascæ (v. 16) – plângæ,
væicæreascæ

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Eter 15.

Scriefli o scrisoare

Revedefli Eter 15:1-12 øi scriefli, apoi, o scrisoare aøa cum credefli
cæ ar fi scris Coriantumr familiei sale.

Explicafli de ce

Citifli cu atenflie Eter 15:19 øi scriefli un paragraf care sæ explice
de ce a fost aøa de cumplitæ pentru iaredifli situaflia relatatæ în
Eter 15:13-22.

Care este lecflia?

Dupæ ce afli citit Eter 15:19, scriefli care credefli cæ a fost lecflia pe
care Moroni a vrut ca noi s-o învæflæm de la poporul iaredit
(vezi, de asemenea, Omni 1:20-22).

C

B

A

Sfâøiat (v. 16-17) – stræpuns
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lui Moroni referitoare la cum sæ facem acest lucru. Celui care
cautæ adeværul cu sinceritate, el i-a explicat modul de a alege
între bine øi ræu (vezi Moroni 7:13-19) øi cum poate cineva sæ
øtie cæ este adeværatæ Cartea lui Mormon (vezi Moroni 10:4-5).
El a inclus detalii importante care sæ ajute la identificarea
semnelor øi practicilor adeværatei Biserici a lui Isus Hristos
(vezi Moroni 1-6; 8:10-12; 10:8-18). Moroni a mærturisit cæ
numai prin Isus Hristos putem sæ fim sfinflifli øi desævârøifli.
Acest mesaj profund este o concluzie potrivitæ pentru mesajul
Cærflii lui Mormon, care este acela de a-i convinge pe tofli cæ
„Isus este Hristosul, Dumnezeul Veønic“ (pagina de titlu a
Cærflii lui Mormon).

Imaginafli-væ cæ suntefli singur(æ). Nu avefli casæ, prietenii øi
membrii familiei dumneavoastræ au fost uciøi, iar ucigaøii lor
cautæ acum sæ væ ia viafla. Aceasta a fost situaflia în care se
afla Moroni în timp ce completa cronica tatælui sæu. Chiar
dacæ el a crezut cæ nu mai avea mult timp pentru a scrie, a
avut grijæ sæ adauge ceea ce el a crezut cæ ar fi de folos pentru
generafliile viitoare. Pe mæsuræ ce citifli Moroni 1-3, remarcafli
doctrinele importante, rânduielile Evangheliei øi principiile
de conducere a Bisericii.

Sæ înflelegem scripturile

Moroni 1

Moroni 2

Moroni 3

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) pe mæsuræ
ce studiafli Moroni 1-3.

Rânduit, rânduiesc (v. 1, 3-4)
– acordarea autoritæflii
preofliei cuiva

Ucenicii (v. 1) – Cei
Doisprezece conducætori ai
Bisericii printre nefifli

Am terminat de redat o
prescurtare (v. 1) – terminarea
unei versiuni prescurtate

Contrar cu ceea ce (v. 4) –
diferit, opus

Moroni 1-3
Autoritatea preofliei

Scriefli un bilet de mulflumire

Revedefli Moroni 1 øi scriefli-i apoi, un bilet de mulflumire cætre
Moroni care sæ arate în mod concret provocærile pe care le-a
înfruntat, precum øi aprecierea dumneavoastræ pentru munca sa.

Explicafli-i unei persoane care nu este
membræ a Bisericii

Presupunefli cæ un prieten
care nu este membru al
Bisericii a asistat la adunarea
de împærtæøanie øi a væzut
confirmarea unei persoane
ca membræ a Bisericii. Citifli
Moroni 2 øi scriefli ce i-afli
spune prietenului dumnea-
voastræ despre aceastæ
rânduialæ øi despre puterea
prin care este oferit darul
Duhului Sfânt.

Facefli o schiflæ

Episcopul sau preøedintele dumneavoastræ de ramuræ v-a rugat
sæ învæflafli un tânær bæiat despre Preoflia lui Aaron, având la
dispoziflie Moroni 3. Scriefli o schiflæ a ceea ce l-afli învæfla.

Elder David B. Haight, membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, a spus: „Experienfla noastræ cea mai
de prefl de preaslævire din timpul adunærii de împærtæøanie o
constituie rânduiala sacræ a împærtæøaniei, pentru cæ ne
oferæ øansa de a ne concentra gândurile øi inimile asupra
Salvatorului øi a sacrificiului Sæu“ (în Conference Report,
sept.-oct. 1989, pag. 75; sau Ensign, nov. 1989, pag. 61).
Este minunat cæ Moroni a fost inspirat sæ includæ rugæciunile
de împærtæøanie în cronica sa.

Sæ înflelegem scripturile

Moroni 4

Moroni 5

Moroni 5:1 – Împærtæøania
Adresându-se tinerilor bæiefli din Bisericæ, elder Robert D. Hales,
membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a spus:

Au slujit (v. 1) – au pregætit
øi servit în mod oficial

Sfinfleøti (v. 3) – a sfinfli,
purifica

Moroni 4-5
Rugæciunile de împærtæøanie

C

B

A
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Afli simflit vreodatæ cæ nu putefli sæ facefli nici un lucru foarte
important în Bisericæ datoritæ faptului cæ suntefli tânær(æ)?
Moroni a dat câteva indicaflii de bazæ, atât celor tineri cât øi
celor în vârstæ, despre calitatea lor de membri ai Bisericii. Pe
mæsuræ ce citifli Moroni 6, adresafli-væ urmætoarele întrebæri:
Ce fac pentru a ajuta la îngrijirea familiei øi a prietenilor mei
prin „cuvântul cel bun al lui Dumnezeu“? Ce pot sæ fac
pentru a ajuta ca întâlnirile Bisericii sæ fie mai înælflætoare
din punct de vedere spiritual?

Sæ înflelegem scripturile

Moroni 6

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Moroni 6.

Explicafli-i unei prietene

Prietena dumneavoastræ v-a trimis o scrisoare în care væ explicæ
faptul cæ doreøte sæ se alæture Bisericii. Citifli Moroni 6:1-4 øi
trimitefli-i o scrisoare în care îi explicafli:

1. cerinflele necesare pentru a putea fi botezatæ,

2. ce aøteaptæ Domnul de la ea dupæ ce este botezatæ,

3. ajutorul pe care-l va primi de la ceilalfli membri dupæ ce este
botezatæ.

Intervievafli un conducætor al Bisericii

Intervievafli un conducætor din episcopia sau ramura dumnea-
voastræ sau un membru al familiei øi scriefli explicafliile pe care
acesta sau aceasta le oferæ în ceea ce priveøte urmætoarele expresii
din Moroni 6:5-9:

1. „Sæ vorbeascæ unul cu altul despre bunæstarea sufletelor
lor“ (v. 5)

2. „Severi în grija de a nu fi nici o nedreptate între ei“ (v. 7)

B

A

Roade (v. 1) – fapte care sæ
arate ceva

Smerit (v. 2) – dornic de
pocæire

Influenflafli (v. 4) – schimbafli

Hrænifli (v. 4) – au mâncat

Meritele (v. 4) – Ispæøirea øi
caracterul, atributele, calitæflile

Øterse (v. 7) – înlæturate, rase

Intenflii adeværate (v. 8) – din
toatæ inima

Sfætuiascæ (v. 9) – încurajeze,
îndemne

Sæ implore (v. 9) – sæ cearæ
binecuvântæri cu umilinflæ

Moroni 6
Biserica ar trebui sæ se adune

laolaltæ deseori

„Voi tineri diaconi, învæflætori øi preofli: Suntefli demni sæ luafli
parte la pregætirea, împærflirea øi binecuvântarea împærtæøaniei?
Acestea sunt responsabilitæfli sacre. Pâinea øi apa sunt simbolurile
trupului øi sângelui Salvatorului nostru, ele reprezintæ sacrificiul
Sæu ispæøitor.

Gândifli-væ la aceasta pentru o clipæ. Împærtæøania pe care voi
o slujifli în fiecare sæptæmânæ este în amintirea ispæøirii lui Isus
Hristos. Minunatul dar al ispæøirii biruie necondiflionat moartea
fizicæ øi este infinit deoarece este pentru tofli aceia care au træit
sau care vor træi vreodatæ în viafla muritoare. Prin ispæøire, noi
tofli suntem mântuifli de la cæderea lui Adam øi vom fi înviafli.

Totuøi, pentru ca toate binecuvântærile ispæøirii sæ aibæ efect în
vieflile noastre øi sæ ne permitæ sæ ne întoarcem sæ træim cu Tatæl
nostru Ceresc, trebuie sæ ne pocæim de pæcatele noastre øi sæ fim
credincioøi în flinerea poruncilor lui Dumnezeu. Astfel, binecuvân-
tærile mântuitoare ale pocæinflei øi iertærii sunt o parte importantæ
a ispæøirii, însæ ele sunt condiflionate de credinfla cu care respec-
tæm poruncile øi rânduielile lui Dumnezeu.

O, cum îi binecuvânteazæ Domnul pe deflinætorii demni ai preofliei
aaronice care binecuvânteazæ øi împart împærtæøania membrilor
credincioøi ai Bisericii în amintirea Sa! Øi cum îi binecuvânteazæ El
pe aceia care iau în mod demn din împærtæøanie!“ (în Conference
Report, apr. 1996, pag. 50; sau Ensign, mai 1996, pag. 35-36).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A pe mæsuræ ce studiafli Moroni 4-5.

Amintifli-væ legæmântul

Atunci când luæm din împærtæøanie, noi reînnoim legæmintele
pe care le-am fæcut la botez. Citifli cu atenflie rugæciunile de
împærtæøanie din Moroni 4:3 øi 5:2, iar apoi ræspundefli la
urmætoarele întrebæri:

1. Ce îi promitefli lui Dumnezeu atunci când luafli din
împærtæøanie?

2. Care sunt binecuvântærile pe care Domnul le promite acelora
care îøi flin legæmintele?

3. Ce obiectiv v-afli putea stabili pentru a væ ajuta sæ flinefli
legæmintele pe care le reînnoifli în timpul împærtæøaniei?

A
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3. „Îi condamnau pe ei în fafla vârstnicilor“ (v. 7)

4. „Au fost iertafli“ (v. 8)

5. „Adunærile au fost conduse... dupæ felul øi lucrærile
Spiritului“ (v. 9)

Cât de atent afli asculta dacæ profetul ar vorbi în cadrul
episcopiei sau ramurii dumneavoastræ? Profetul Mormon
le-a vorbit oamenilor sæi într-unul din locurile lor de
rugæciune iar Moroni a inclus majoritatea acelui mesaj în
Moroni 7. Remarcafli ceea ce a predat Mormon despre
rugæciune, despre cum putem cunoaøte diferenfla dintre bine
øi ræu øi despre ceea ce permite miracolelor sæ aibæ loc.
Chibzuifli la ceea ce a spus Mormon despre caritate øi de ce
este aceasta necesaræ pentru viafla eternæ.

Ispæøirea a fost cel mai mare act de caritate al lui Hristos.

Sæ înflelegem scripturile

Moroni 7

Moroni 7:6-9 – Sunt motivele dumneavoastræ pure?
Elder Dallin H. Oaks, membru al Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli, ne-a învæflat:

Împotriva inimii sale (v. 8) –
nedoritor, în silæ

Îndeamnæ (v. 12-13) –
convinge, tenteazæ

Væ rog fierbinte (v. 19) – væ
cer, væ implor

Sæ arate (v. 22) – sæ informeze

Diferite (v. 24) – diverse

Apæræ (v. 28) – vorbeøte în
favoarea cuiva

Ræmæøifla (v. 32) – restul

Potrivit (v. 33) – necesar

Suferæ îndelung (v. 45) –
rabdæ færæ sæ se plângæ

Nu cautæ nimic pentru sine
(v. 45) – îi pune pe Dumnezeu
øi pe alflii înainte de toate

Moroni 7
Spiritul lui Hristos este dat fiecæruia

„Nu trebuie numai sæ facem ce este drept. Trebuie sæ acflionæm
având motive sincere. Termenul modern este motiv bun.
Scripturile, deseori, ne indicæ aceastæ atitudine mentalæ adecvatæ
folosind cuvintele din toatæ inima sau intenflie adeværatæ.

Scripturile ne aratæ în mod clar faptul cæ Dumnezeu ne înflelege
motivele øi ne va judeca faptele în acord cu acestea. Dacæ nu
acflionæm având intenflii adeværate, faptele noastre nu vor fi
socotite ca fiind drepte“ (Pure in Heart [1988], pag. 15).

Moroni 7:45-47 – Ce este caritatea?
Elder C. Max Caldwell, care a fost membru al Cvorumului celor
Øaptezeci, a spus: „Caritatea nu este doar un precept sau un
principiu øi nici nu este doar un cuvânt care descrie fapte sau
atitudini. Este, mai degrabæ, o condiflie læuntricæ ce trebuie
dezvoltatæ øi experimentatæ pentru a fi înfleleasæ. Noi suntem
posesorii caritæflii, atunci când aceasta este o parte a firii noastre.
Oamenii care au caritate, au dragoste faflæ de Salvator, au primit
din dragostea Lui øi-i iubesc pe ceilalfli aøa cum o face El“ (în
Conference Report, oct. 1992, pag. 40; sau Ensign, nov. 1992,
pag. 40).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea D øi douæ dintre celelalte activitæfli (A-C)
pe mæsuræ ce studiafli Moroni 7.

Completafli frazele

Citifli Moroni 7:1-11 øi completafli urmætoarele fraze neterminate:

1. Mormon a considerat cæ oamenii sunt membri credincioøi ai
Bisericii pentru cæ...

2. Rugæciunile care nu sunt sincere nu aduc nici un beneficiu
deoarece...

Scripturæ de bazæ – Moroni 7:16-17

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Haidefli sæ folosim
standardul [lui Mormon] pentru a judeca ceea ce citim, muzica
pe care o ascultæm, programul de divertisment pe care-l privim,
gândurile pe care le avem. Haidefli sæ fim mai asemænætori lui
Hristos“ (în Conference Report, apr. 1986, pag. 100, sau Ensign,
mai 1986, pag. 78). Citifli Moroni 7:12-19 øi enumerafli modurile
în care putefli sæ spunefli dacæ ceva este bun sau ræu.

Credinflæ, speranflæ øi caritate

Subliniafli cuvintele credinflæ, speranflæ øi caritate de fiecare datæ când
sunt scrise în Moroni 7:21-48; Eter 12:3-36 øi în Moroni 10:20-23.
Scriefli pe scurt ce afli învæflat despre credinflæ, speranflæ øi caritate.

Scripturæ de bazæ – Moroni 7:45

Scriefli o cuvântare lungæ de 3-5 minute despre caritate, în care sæ
includefli moduri prin care noi putem sæ devenim asemænætori
Salvatorului în viafla noastræ obiønuitæ de zi cu zi. Citifli Moroni
7:45-48, declaraflia elderului Caldwell din secfliunea „Sæ înflelegem
scripturile“ øi exemplele despre cum poate cineva sæ demonstreze
dragostea puræ a lui Hristos.

D

C

B
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Ce afli putea spune?

Vecinii dumneavoastræ nu sunt membri ai Bisericii. Pruncul lor
a murit pe neaøteptate. Revedefli Moroni 8:5-22 øi scriefli o scrisoare
de alinare bazatæ pe învæflæturile lui Mormon. Includefli explicafliile
lui Mormon referitoare la motivul pentru care pruncii nu trebuie
sæ fie botezafli.

Asociafli scriptura cu o poveste

Citifli Moroni 8:25-26 øi enumerafli principiile care sunt ilustrate
în povestea urmætoare:

Thomas a fost botezat seara trecutæ. El are nouæsprezece ani øi a
auzit prima datæ despre Bisericæ de la un coleg de facultate.
Dupæ ce misionarii l-au învæflat, el a renunflat sæ mai bea cafea,
ceai negru øi verde, precum øi bere. Îi place sæ vinæ la Bisericæ øi
øi-a fæcut prieteni noi. Vechii lui prieteni spun cæ s-a schimbat –
cæ este puflin mai timid øi mai gânditor, mai matur, dar nu mai
este haios. Thomas îøi priveøte în perspectivæ viafla în Bisericæ.
El speræ sæ meargæ într-o misiune cât se poate de curând dupæ
ce devine membru al Bisericii de cel puflin un an, pentru a putea
sæ-i ajute pe alflii sæ gæseascæ ceea ce el a gæsit.

La scurt timp dupæ sosirea în flara fægæduinflei, Lehi a profeflit
poporului sæu cæ „dupæ ce au primit binecuvântæri atât de
mari din mâna Domnului“ dacæ ei „Îl vor respinge pe Cel
Sfânt al lui Israel, Mesia cel adeværat, Mântuitorul øi
Dumnezeul lor, iatæ, judecæflile Aceluia care este drept vor
apæsa asupra lor“ (2 Nefi 1:10). El a spus cæ Dumnezeu „le
va lua flara din stæpânire øi va face ca ei sæ fie împræøtiafli øi
distruøi“ øi cæ „printre ei vor fi værsæri de sânge øi mari
pedepse“ (v. 11-12). În timp ce citifli scrisoarea lui Mormon
adresatæ fiului sæu, Moroni, remarcafli motivele pentru care
profeflia lui Lehi urma sæ fie îndeplinitæ. Din Moroni 9,
ce învæflæminte væ pot ajuta sæ rezistafli ticæloøiei din lumea
de astæzi?

Sæ înflelegem scripturile

Moroni 9

Supærætor (v. 1) – greu de
descris, dureros pentru suflet

Stræduiascæ (v. 4) – lucreze,
zbatæ

Tabernacol de lut (v. 6) –
trupul muritor

Abominabile, abominabil (v. 9,
13, 15) – ticæloøii grave, ræutæfli

Civilizat (v. 12) – ascultætor,
politicos

Între (v. 17) – la mijloc

Decæzut (v. 18) – corupt

Stricæciunea (v. 19) –
ræutatea, corupflia

Întristeze (v. 25) – necæjeascæ,
jeleascæ

Moroni 9
Puflinæ speranflæ pentru nefifli

B

A

Øtifli de ce nu sunt botezafli copiii pânæ când nu împlinesc
vârsta de opt ani? Mormon a explicat motivul într-o scrisoare
trimisæ fiului sæu, Moroni. Moroni a inclus aceastæ importantæ
instruire în cronica sa sacræ. Gândifli-væ la învæflæturile lui
Mormon øi remarcafli cum mærturisesc acestea despre puterea
ispæøirii lui Isus Hristos.

Sæ înflelegem scripturile

Moroni 8

Moroni 8:8 - „Legea tæierii împrejur este înlæturatæ
de Mine“
Vezi Ghidul pentru scripturi, „Circumcizie“ (pag. 34).

Moroni 8:8-24 – Botezul pruncilor
În anul 1830 profetul Joseph
Smith a învæflat aceasta:
„copiii mici sunt mântuifli de
la întemeierea lumii“ prin
Hristos. Ei „nu pot pæcætui,
pentru cæ Satana nu are
puterea de a ispiti copiii mici
pânæ când ei nu încep sæ
devinæ ræspunzætori în fafla
Mea“ (D&L 29:46-47). Un an
mai târziu, în 1831, Domnul i-a
revelat profetului faptul cæ la
vârsta de opt ani copiii sunt
considerafli ræspunzætori (vezi
D&L 68:25-27).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Moroni 8.

Epistolæ, epistola (v. 1, 6) –
scrisoare

Certuri (v. 4-5) – neînflelegeri,
dispute

Grosolanæ (v. 6) – gravæ,
strigætoare la cer

Întregi (v. 8) – sænætoøi

Bætaie de joc, batjocuræ (v. 9,
23) – faptæ gravæ færæ respect

Pærtinitor (v. 12, 18) –
nedrept, parflial

Pærtinitor al oamenilor (v.
12) – cineva care nu-i trateazæ
pe tofli în mod corect

(în) Fierea amæræciunii (v. 14)
– vezi secfliunea „Sæ înflelegem
scripturile“ de la Alma 36:18
(pag. 125)

Socoteøte ca pe nimic (v. 20)
– consideræ færæ nici o putere,
desconsideræ

Moroni 8
Botezul øi pruncii
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Mormon 9:9 – De ce este legea castitæflii aøa de
importantæ?
Elder Richard G. Scott, membru al Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli, ne-a învæflat: „Imoralitatea sexualæ creeazæ o barieræ
împotriva influenflei Duhului Sfânt cu toate capacitæflile sale de
înælflare spiritualæ, de edificare øi împuternicire. Cauzeazæ
stimulæri puternice fizice øi emoflionale. În timp, aceasta creeazæ
o poftæ ce nu poate fi satisfæcutæ, care-l duce pe cel în cauzæ la
un pæcat øi mai grav. Genereazæ egoism øi poate duce la acte de
violenflæ cum ar fi brutalitate, avort, abuz sexual øi crimæ.
Asemenea stimulæri pot duce la acte de homosexualitate, iar
acestea sunt diabolice øi total greøite“ (în Conference Report,
oct. 1994, pag. 50-51; sau Ensign, nov. 1994, pag. 38).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B pe mæsuræ ce studiafli Moroni 9.

Furnizafli dovada

În Moroni 9:4, Mormon s-a temut cæ Spiritul Domnului i-a
pæræsit pe nefifli.

1. Revedefli Moroni 9:1-20 øi scriefli zece propoziflii care sæ arate
cæ observaflia lui Mormon a fost corectæ.

2. Citifli versetele 21-26 øi scriefli un paragraf care credefli cæ
rezumæ sentimentele lui Mormon.

3. Ræspundefli la întrebarea pe care Mormon i-a adresat-o fiului
sæu în versetele 13-14.

4. Descriefli ce credefli dumneavoastræ cæ ar însemna „simfliri
trecute“ (v. 20). Ce dovezi ale acestei condiflii le vedefli astæzi?

Exprimafli-væ pærerea

Citifli Moroni 9:9 øi explicafli de ce credefli cæ virtutea øi castitatea
sunt ceva „mai drag øi mai preflios deasupra tuturor lucrurilor“.

Moroni 10
O mærturie despre Cartea lui Mormon

B

A
Moroni

Sæ înflelegem scripturile

Moroni 10

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi una dintre celelalte activitæfli (B-D)
pe mæsuræ ce studiafli Moroni 10.

Scripturæ de bazæ – Moroni 10:4-5

1. Citifli Moroni 10:3-7 øi enume-
rafli ceea ce ar trebui sæ facem
pentru a „cunoaøte adeværul
tuturor lucrurilor“.

2. Scriefli o paginæ de jurnal care
sæ conflinæ (1) mærturia dum-
neavoastræ despre Cartea lui
Mormon, (2) cum v-a ajutat ur-
marea sfatului conturat în aces-
te versete sæ væ mærifli mærturia
øi (3) cum s-a schimbat mærturia
dumneavoastræ în timp ce afli
studiat Cartea lui Mormon pe
parcursul acestui an de seminar.

Identificafli darurile Spiritului

În Moroni 10:8-19 vefli gæsi exemple ale darurilor Spiritului.

1. Identificafli, în carneflelele dumneavoastræ, darurile menflionate
de Moroni.

B

A

Îndemn (v. 2-4) – încurajare,
dorinflæ puternicæ

Separat (v. 17) – individual

Disperarea (v. 22) – lipsa de
speranflæ

Ræsuna (v. 28) – se va ræs-
pândi, va suna, va pætrunde

Amestecat (v. 31) – separat

La începutul anului øcolar afli început un studiu zilnic al
Cærflii lui Mormon, care mærturiseøte despre Isus Hristos øi
despre planul salværii. Acum este timpul sæ væ evaluafli sen-
timentele øi mærturia despre Cartea lui Mormon. Mærturia
dumneavoastræ ar trebui sæ fie mai puternicæ decât a fost
înainte pentru cæ afli pus în practicæ multe dintre principiile

importante predate în aceastæ carte.

Faptul cæ afli citit ultimul capitol din
Cartea lui Mormon nu ar trebui sæ
însemne cæ aceasta este ultima datæ

când citifli øi studiafli aceastæ carte
sacræ. Facefli din studierea acestei

cærfli o activitate care sæ dureze
toatæ viafla, care sæ væ ajute
sæ urmafli îndemnul: „venifli
la Hristos øi perfecflionafli-væ
pentru El“ (Moroni 10:32).
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2. Versetul 33: Care este una dintre lecfliile despre care væ amintifli,
din timpul acestui an de studiu, care v-a ajutat sæ dorifli sæ
devenifli „sfinfli, færæ de patæ“?

3. Versetul 34: Ce alt profet din Cartea lui Mormon a predat
aceeaøi doctrinæ pe care a predat-o Moroni în acest verset?
(vezi Iacov 6:13).

2. De ce credefli cæ aceste daruri ale lui Dumnezeu le sunt date
oamenilor?

3. Explicafli cum deflinerea acestor daruri væ poate ajuta sæ slujifli
familiei dumneavoastræ øi altora.

Completafli frazele

Având cunoøtinflæ de ceea ce învæflafli în Moroni 10:24-29,
completafli urmætoarele fraze:

1. Vai de cei care mor în pæcatele lor, deoarece...

2. Tofli vor cunoaøte adeværul atunci când...

3. Este posibil sæ cunoøti adeværul prin...

Amintifli-væ o experienflæ

Gândifli-væ la experienflele avute în acest an în timpul seminarului
øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri legate de Moroni 10:32-34:

1. Versetul 32: Care este una dintre experienflele care v-a ajutat
sæ urmafli îndemnurile: „venifli la Hristos“ øi „lepædafli-væ de
orice necredinflæ“?
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Locuri posibile din Cartea lui Mormon
(legate unul cu celælalt)

fiara de la miazænoapte

fiara Pustiul
Marea de la miazænoapte

Marea de la miazænoapte
Partea cea îngustæ a flærii

Abundenfla

Pustiul Hermaunfl

Zarahemla

Ghedeon

Amoniha

Noe
Sidom

Dealul 
Manti

Dealul Amnihu

Mulec Omner

Ghid
Morianton

Lehi
Ierøon

Moroni

Antionum

Pustiul de 
la ræsærit

Nefiha

Dealul Ripla

AaronAntipara

Cumeni

Iudea
Minon

Zeezrom

Melec
MantiPustiul de 

la miazæzi

Fâøie îngustæ de pustiu

Amulon

HelamNefi (Lehi-Nefi)
Marea de la

apus Midoni

Midian

Øilom

Mormon
Marea de la

ræsæritIerusalim
Øemlon

Lemuel

Øimnilom

Ismael

Posibile legæturi între locurile din Cartea lui Mormon bazate pe dovezi interne. Nu este
nevoie de nici un efort pentru identificarea punctelor de pe aceastæ hartæ a oricærui loc
geografic existent. Pregætitæ iniflial de cætre Daniel H. Ludlow øi folositæ cu acordul sæu.

Râul Sidon

fiara primei moøteniri
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Tabelul cronologic al Cærflii lui Mormon
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