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Aøa cum sugereazæ titlul, acest manual este un îndrumar pentru

studiul scripturilor. El confline mai multe secfliuni care væ vor

ajuta sæ înflelegefli mai bine ceea ce citifli.

Introducere
Sub fiecare casetæ cu enunfl, prezentatæ sub forma unui

sul de pergament, se gæsesc introduceri la capitolele

din scripturile care væ sunt repartizate spre a le citi øi explicaflii

la capitolele care nu væ sunt repartizate spre a le citi. Aceastæ se-

cfliune confline urmætoarele tipuri de informaflii:

• contextul istoric;

• explicaflia legæturii dintre segmentul de scripturæ øi capitolele

de dinaintea lui sau de dupæ el;

• întrebæri øi idei la care sæ væ gândifli înainte sau dupæ ce citifli,

care væ vor ajuta sæ væ concentrafli asupra mesajului segmen-

tului de scripturi.

Sæ înflelegem scripturile
Secfliunea „Sæ înflelegem scripturile” furnizeazæ explic-

aflii despre cuvinte sau expresii dificile, precum øi co-

mentarii care væ ajutæ sæ înflelegefli ideile øi nofliunile cuprinse în

scripturi. Aceste comentarii includ adesea declaraflii ale

Autoritæflilor Generale ale Bisericii.

Sæ studiem scripturile
Secfliunea „Sæ studiem scripturile” confline întrebæri øi

activitæfli care væ ajutæ sæ descoperifli, sæ væ gândifli la

principiile Evangheliei gæsite în scripturi øi sæ le punefli în prac-

ticæ. În acest manual nu existæ loc pentru astfel de consemnæri,

aøa încât va trebui sæ folosifli un caiet sau o foaie de hârtie. 

C

B

A

1 Timotei 2:9-12 – „Femeii nu-i dau voie sæ învefle
pe alflii?” 
Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat: 

„În aceastæ dispensaflie, Domnul a poruncit cæ surorile din Bisericæ

trebuie sæ fie organizate, cæ trebuie sæ flinæ întruniri, sæ se învefle

unele pe altele Evanghelia împæræfliei, sæ le slujeascæ celor særaci,

celor aflafli în nevoie øi celor necæjifli. Ele trebuiau sæ-i îngrijeascæ

pe cei bolnavi øi pe cei care aveau nevoie de alinare. 

Societatea noastræ de

Alinare s-a înfiinflat

prin revelaflie divinæ.

La fel s-a întâmplat øi

cu societatea Tinerelor

Fete, a Tinerilor Bæiefli

øi cu Societatea

Primaræ. Ideile depla-

sate care erau practica-

te de iudei øi de alfli

oameni din vechime

nu-øi gæsesc locul

în împæræflia lui

Dumnezeu din ziua

de azi. Domnul a pro-

mis tuturor, bærbafli

øi femei în egalæ mæsuræ, darul Duhului Sfânt cu condiflia sæ fie

credincioøi, umili øi sæ se pocæiascæ cu adeværat. Lor li se cere

sæ studieze øi sæ cunoascæ adeværurile Evangheliei øi sæ se pregæ-

teascæ prin studiu, credinflæ øi supunere faflæ de toate poruncile

pentru a cæuta lumina øi adeværul, astfel încât sæ poatæ fi demni

de gloria celestialæ” (Answers to Gospel Questions, 3:68-69). 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitæflile A øi B, în timp ce studiafli 1 Timotei 1-2. 

Facefli o listæ cu „Ce trebuie fæcut” 

Facefli douæ coloane în caietul dumneavaoastræ. Numifli o coloanæ

Ce trebuie fæcut iar cealaltæ Ce nu trebuie fæcut. Citifli 1 Timotei 1-2

øi scriefli cel puflin zece lucruri în coloana potrivitæ, pe care trebuie

sæ le facem sau nu trebuie sæ le facem. Secfliunea „Sæ înflelegem

scripturile” de la 1 Timotei 1-2, poate fi, de asemenea, de folos. 

O declaraflie despre modæ

1. Citifli 1 Timotei 2:9-10 øi cæutafli cum le-a sfætuit Pavel pe femei

sæ se îmbrace. Dacæ Pavel ar veni la øcoala dumneavoastræ as-

tæzi, ce stil de îmbræcæminte sau ce tendinflæ de modæ credefli

cæ ar condamna el? (Enumerafli cel puflin cinci.) 

2. Scripturile ne învaflæ despre cum se aøteaptæ Domnul sæ ne

îmbræcæm. Citifli 1 Nefi 13:7-8; Iacov 2:13; Alma 1:6; 4:6; 5:53;

31:27-28; 4 Nefi 1:24; Mormon 8:36-37 øi Doctrinæ øi legæminte

42:40. Facefli un rezumat despre ce credefli cæ ne învaflæ aceste

versete. Cât de bine se potriveøte rezumatul dumneavoastræ

cu îndrumarul din broøura Pentru întærirea tineretului?

B

A

Chemærile din Bisericæ ne oferæ
ocazia sæ le slujim celorlalfli øi
sæ creøtem în Evanghelie. Când
suntem chemafli sæ slujim în
Bisericæ, trebuie sæ ne stræduim
sæ ne dezvoltæm anumite calitæfli
øi însuøiri. În 1 Timotei 3 citim
despre ceea ce aøteaptæ Domnul
de la episcopi øi diaconi. În timp
ce studiafli acest capitol, gæsifli

cæi prin care sfatul lui Pavel væ poate ajuta sæ slujifli mai
bine în propriile dumneavoastræ chemæri. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Timotei 3

1 Timotei 3:11-12 – Diaconi cæsætorifli? 
În zilele lui Pavel øi, de asemenea, în zilele de la început ale

Bisericii restaurate, diaconii erau bærbafli adulfli, care se puteau

cæsætori, care deflineau Preoflia aaronicæ. Domnul, prin profeflii

Sæi, a extins de atunci privilegiul de a defline Preoflia aaronicæ la

tinerii bæiefli demni cu vârsta de doisprezece ani øi peste. 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate în timp ce studiafli 1 Timotei 3. 

Scriefli despre episcopul dumneavoastræ

1. Citifli 1 Timotei 3 øi cæutafli instrucfliunile care se referæ la ce

aøteaptæ Domnul de la episcopii Sæi. De ce credefli cæ un epis-

cop trebuie sæ îndeplineascæ aceste cerinfle? 

2. Scriefli un articol despre episcopul dumneavoastræ pentru

Liahona. Enumerafli câteva întrebæri pe care afli fi interesat sæ i

le punefli episcopului dumneavoastræ, dacæ l-afli intervieva. 

A

Ocaræ (v. 7) – dizgraflie, criticæ

severæ

1 Timotei 3
Sfat pentru episcopi øi diaconi

141

A

B

C

Urmætorii paøi væ vor ajuta în timp ce studiafli scripturile:

• începefli cu o rugæciune;

• citifli introducerea capitolului pe care-l vefli studia øi avefli în

vedere alte îndrumæri pentru studiu din secfliunea „Înainte de

a citi” (vezi p. 2);

• citifli capitolul indicat, apelând pentru ajutor la secfliunea „Sæ

înflelegem scripturile”. Folosifli îndrumærile pentru studiu cu-

prinse în secfliunea „În timp ce citifli” (vezi p. 3). Folosifli

caietele pentru a lua notifle øi a scrie întrebæri. Scriefli, de

asemenea, despre sentimentele øi impresiile care sunt impor-

tante pentru voi;

• facefli exercifliile menflionate în secfliunea „Sæ studiem scriptu-

rile” pentru capitolul pe care-l studiafli. Uneori va trebui sæ al-

egefli ce activitæfli sæ desfæøurafli. Dacæ vrefli sæ învæflafli mai

mult, desfæøurafli toate activitæflile.

Programul seminarului cu studiul acasæ
Dacæ suntefli înscriøi într-un program al seminarului cu studiul

acasæ, planul de la pagina 6 væ indicæ ce ar trebui sæ citifli în fie-

care 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

væ facefli temele pentru seminar în fiecare zi de øcoalæ, chiar da-

cæ nu vefli merge la seminar în fiecare zi. Dacæ avefli aproximativ

treizeci øi øase de sæptæmâni în anul de seminar, învæflætorul

dumneavoastræ væ va spune ce capitole trebuie sæ citifli într-o

sæptæmânæ øi ce teme avefli de fæcut. Citirea scripturilor øi folosi-

rea acestui îndrumar de studiu ar trebui sæ dureze treizeci pânæ

la patruzeci de minute în fiecare zi de øcoalæ în care nu participafli

la clasa de seminar.

În fiecare sæptæmânæ ar trebui sæ-i dafli învæflætorului dumnea-

voastræ paginile cu însemnærile care conflin impresiile voastre

despre scripturi øi exercifliile din îndrumar pe care le-afli efectuat

în acea sæptæmânæ. Învæflætorul le va citi, va ræspunde øi væ va

înapoia caietul. Afli putea avea douæ caiete pe care sæ le folosifli

prin rotaflie, la fiecare douæ sæptæmâni. De asemenea, afli putea

scrie într-un dosar cu øinæ øi afli putea preda paginile pe care le-afli

completat în sæptæmâna respectivæ. Când învæflætorul væ înapoi-

azæ paginile, le punefli înapoi în caiet.

Programul seminarului zilnic
Dacæ suntefli înscriøi într-un program al seminarului zilnic, vefli

folosi acest îndrumar de studiu aøa cum væ va instrui învæflætorul

dumneavoastræ.

Cum se foloseøte acest manual
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Acest îndrumar de studiu este menit sæ væ ajute sæ citifli, sæ stud-

iafli 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

fifli mai eficienfli.

Vârstnicul Howard W. Hunter, pe atunci membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a dat un sfat preflios membrilor

Bisericii despre studiul scripturilor, care este rezumat mai jos.

Afli putea sæ scriefli ideile lui pe o coalæ cartonatæ, pe care sæ o

punefli într-un loc în care s-o putefli vedea în timp ce studiafli.

• Citifli cu atenflie pentru a înflelege scripturile.

• Studiafli zilnic.

• Stabilifli o anumitæ oræ din zi la care sæ studiafli.

• Studiafli într-un loc în care væ putefli concentra færæ ca atenflia

sæ væ fie distrasæ sau færæ a fi întrerupfli.

• Decât sæ citifli un anumit numær de capitole sau de pagini,

mai bine studiafli o perioadæ de timp: øaizeci de minute este

perioada idealæ, treizeci de minute înseamnæ o mare realizare,

dar øi cincisprezece minute pot fi folositoare.

• Întocmifli un plan de studiu.

Folosirea materialelor ajutætoare pentru studiu care se gæsesc în

Ghidul pentru scripturi øi metodele de studiu bune vor fi, de

asemenea, utile în timpul studierii scripturilor.

Materiale din Ghidul pentru
scripturi ajutætoare studiului

Referinfle suplimentare
O referinflæ suplimentaræ este o referinflæ privind scriptura care

væ va conduce la informaflii suplimentare øi la o înflelegere mai

bunæ a subiectului pe care-l studiafli.

Ghid pentru scripturi 
Ghidul pentru scripturi confline multe cuvinte øi subiecte aranja-

te în ordine alfabeticæ øi referinfle la scripturi din toate cele patru

lucræri canonice ale Bisericii. 

Traducerea Bibliei de Joseph Smith
Domnul i-a poruncit profetului Joseph Smith sæ studieze Biblia

øi sæ se roage pentru a primi revelaflii øi a obfline o traducere

completæ øi adeværatæ a Bibliei (vezi D&L 37:1; 73:3-4). Ca urmare,

profetul Joseph Smith a restaurat multe adeværuri importante øi

a fæcut multe modificæri importante pasajelor din Biblie care nu

erau traduse corect sau erau incomplete (vezi Articolele de cred-

inflæ 1:8). Aceastæ versiune cu modificæri inspirate este denumitæ

„Traducerea Bibliei de Joseph Smith”. În notele de subsol, tradu-

cerea este indicatæ prin prescurtarea „TJS”. O parte din traducerea

fæcutæ de cætre Joseph Smith se gæseøte în „Selecfliuni din

Traducerea Bibliei de Joseph Smith” din Ghidul pentru scripturi. 

Hærfli din Biblie øi fotografii
Hærflile din Biblie øi fotografiile care se aflæ în anexa Ghidului

pentru scripturi ne ajutæ sæ gæsim locurile la care se face referire

în scripturi. 

Titluri de capitole, titluri de secfliuni øi rezumate ale
versetelor
Titlurile de capitole øi de secfliuni øi rezumatele versetelor explicæ

sau dau informaflii importante pentru a væ ajuta sæ înflelegefli ceea

ce citifli. De exemplu, ce informaflii utile primifli când citifli titlul

explicativ al secfliunii 89 din Doctrinæ øi legæminte? 

A avea materialele ajutætoare pentru studiu care se gæsesc în

Ghidul pentru scripturi este ca øi cum afli avea la dispoziflie o

colecflie micæ de materiale bibliografice – toate la un loc! 

Cum sæ studiem
Nefi a spus cæ trebuie sæ ne „[ospætæm] din cuvintele lui Hristos”

(2 Nefi 32:3), iar Isus le-a poruncit nefiflilor sæ le „[cerceteze] cu

sârguinflæ” (3 Nefi 23:1). Acest fel de studiu implicæ mai mult

decât simpla citire rapidæ a scripturilor. Urmætoarele idei øi de-

prinderi væ vor ajuta sæ învæflafli mai mult atunci când studiafli.

Acestea se împart în trei categorii diferite: cele cu aplicabilitate

înainte de a citi, în timpul cititului øi dupæ ce afli citit. 

Înainte de a citi

Rugæciune

Scripturile au fost scrise prin

inspiraflie. Prin urmare, sunt

înflelese cel mai bine atunci când

avem compania Spiritului. În

Vechiul Testament învæflæm de-

spre preotul Ezra, care „îøi pu-

sese inima sæ adânceascæ øi sæ

împlineascæ Legea Domnului”

(Ezra 7:10). Pregætifli-væ inima

sæ citeascæ scripturile, rugându-

væ de fiecare datæ când citifli.

Obflinefli informaflii
referitoare la context
Înflelegerea contextului istoric al scripturilor væ va ajuta sæ înflel-

egefli mai profund ceea ce citifli. Ghidul pentru scripturi furni-

zeazæ informaflii despre contextul istoric øi un scurt rezumat al

conflinutului fiecærei cærfli øi al temelor principale. Titlurile expli-

cative ale secfliunilor din Doctrinæ øi legæminte furnizeazæ o scurtæ

informare despre contextul istoric al revelafliilor. Acest manual

oferæ, de asemenea, explicaflii referitoare la multe capitole din

scripturi. Dacæ avefli timp, putefli, de asemenea, sæ væ referifli la

alte cærfli øi manuale publicate de Bisericæ ce cuprind informaflii

privind contextul istoric al scripturii pe care o citifli.

Adresafli întrebæri
Înainte de a citi, este de ajutor sæ væ adresafli întrebæri, cum ar fi:

„Cine a scris aceste versete?”, „Pentru cine?”, „De ce este inclusæ

aceastæ învæflæturæ în scripturi?”, „Ce doresc sæ øtiu sau sæ învæfl

din ce citesc astæzi?” øi „Ce ar dori Domnul ca sæ învæfl eu din

aceste scripturi?”. În timp ce citifli scripturile, cæutafli ræspunsuri

la întrebærile dumneavoastræ. Amintifli-væ cæ putefli folosi, de

asemenea, materialele din Ghidul pentru scripturi ajutætoare

studiului sau putefli cæuta ræspunsuri în manualele øi publicafli-

ile Bisericii.

Sæ studiem scripturile
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Citifli titlurile capitolelor

Titlurile capitolelor sunt rezu-

mate simple ale ideilor prin-

cipale din capitole. Citirea

titlului de capitol înainte de a

începe un capitol nu numai cæ

este un obicei bun de studiu,

dar væ va ajuta, de asemenea,

sæ væ pregætifli sæ adresafli într-

ebæri øi sæ cæutafli ræspunsuri

pe mæsuræ ce citifli.

În timp ce citifli

Nu væ temefli sæ væ oprifli
Cele mai multe pepite de aur nu se gæsesc la suprafafla pæmânt-

ului – trebuie sæ sæpafli pentru a le gæsi. Studiul scripturilor va fi

cu atât mai valoros dacæ vefli încetini ritmul sau væ vefli opri øi

vefli face unele dintre activitæflile urmætoare.

Cæutafli sæ aflafli înflelesul cuvintelor pe care nu le înflelegefli
Folosifli un dicflionar.

Uneori, când cæutafli un

cuvânt pe care credefli cæ-l

cunoaøtefli, putefli afla cæ

are øi alte înflelesuri.

Secfliunea „Sæ înflelegem

scripturile” din acest ma-

nual væ va ajuta sæ înflele-

gefli multe cuvinte øi

expresii dificile.

Fifli conøtienfli cæ, uneori,

Domnul i-a inspirat pe

profeflii Sæi sæ includæ în

scrierile lor explicaflii care

ne ajutæ sæ cunoaøtem înfl-

elesul cuvintelor øi al expresiilor. De exemplu, citifli Mosia 3:19 øi

aflafli ce a spus regele Beniamin cæ înseamnæ sæ devenim asemæ-

nætori unui copil.

Folosifli materialele din Ghidul pentru scripturi ajutætoare
studiului
Vezi secfliunea „Materiale din Ghidul pentru scripturi ajutætoare

studiului” de la p. 2.

Punefli-væ în locul personajului din scripturæ 
Folosirea propriului dumneavoastræ nume într-un verset va face

ca învæflæturile din scripturæ sæ fie mai personale. De exemplu,

care este diferenfla când folosifli propriul nume în locul cuvântului

„om” din Moise 1:39?

Imaginafli-væ
Imaginafli-væ ce se întâmplæ. De exem-

plu, când citifli Genesa 37, imaginafli-væ

ce-afli fi simflit dacæ afli fi fost unul din-

tre fraflii mai tineri din familie øi tofli

fraflii mai mari v-ar fi urât sau ar fi

fost invidioøi pe voi.

Uneori, scripturile ne spun sæ ne ima-

ginæm ce citim. Citifli Alma 5:15-18,

oprifli-væ øi facefli ceea ce sugereazæ

Alma. Rezervafli-væ timp pentru a descrie ce afli simflit când v-afli

imaginat ceea ce se spune în acele versete.

Cæutafli cuvinte de legæturæ
Cuvintele de legæturæ includ: øi, dar, deoarece, deci, prin urmare, de
aceea, totuøi øi cu toate acestea. Când citifli aceste cuvinte, observafli

cum væ ajutæ ele sæ înflelegefli despre douæ sau mai multe idei.

Uneori, ele aratæ asemænarea sau diferenfla dintre douæ sau mai

multe lucruri.

De exemplu, dacæ væ gândifli la indiciul pe care îl adaugæ din
cauza care apare în Mosia 26:2-3, putefli învæfla un adevær impor-

tant despre studiul scripturii.

Cuvintele din cauza indicæ o rel-

aflie cauzæ-efect între necredinfla

oamenilor, pe de o parte, øi ca-

pacitatea lor de a înflelege scrip-

turile øi cuvintele profeflilor, pe

de alta.

Citifli Doctrinæ øi legæminte 45:30-32 øi observafli cum aratæ cuv-

ântul dar un contrast între cei ræi øi cei drepfli în zilele din urmæ.

Sublinierea cuvântului dar ne

poate da siguranfla faptului cæ

cei drepfli vor fi cruflafli de unele

dintre distrugerile de dinaintea

celei de-a Doua Veniri.

Cæutafli tipare 
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 cu

privire la faptul cæ tocmai explicase doctrina lui Hristos. Øtiind cæ

Nefi a predat doctrina lui Hristos în versetele de la 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 referitor la

modalitatea de gæsire a tipa-

relor constæ în cæutarea expl-

icafliei datæ de un profet cu

privire la cauzæ øi efect prin

observarea modului în care

acesta foloseøte cuvintele dacæ
øi atunci. În Leviticul 26,

Moise a profeflit despre bine-

cuvântærile øi blestemele care

urmau sæ vinæ asupra copii-

lor lui Israel. Urmærifli verse-

tele 3-4, 18, 23-24, 27-28 øi

40-42 øi observafli cæ Moise a

folosit tiparul dacæ-atunci când i-a învæflat pe copiii lui Israel de-

spre ce avea sæ li se întâmple dacæ ascultau øi ce avea sæ li se înt-

âmple dacæ nu ascultau poruncile Domnului.

Repetarea unui cuvânt sau a unei idei este un alt tipar pe care

trebuie sæ-l cæutafli. De exemplu, observafli de câte ori a menflionat

autorul, în Genesa 39, cæ Domnul era cu Iosif.
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Cæutafli listele din scripturi
Listele væ ajutæ sæ înflelegefli mai clar ceea ce propovæduiesc

Domnul øi profeflii Sæi. Cele zece porunci reprezintæ o listæ (vezi

Exodul 20). Fericirile din Matei 5 reprezintæ, de asemenea, o lis-

tæ. Pentru gæsirea altor liste ar putea fi nevoie de ceva mai mult

efort. De exemplu, întocmifli o listæ cu ceea ce trebuie sæ-i învefle

pærinflii pe copiii lor potrivit celor spuse de Domnul în Doctrinæ

øi legæminte 68:25-31.

Adresafli întrebæri

Ræspundefli la întrebærile adresate în scripturi
De multe ori, Domnul adreseazæ o întrebare øi, apoi, ræspunde.

El i-a întrebat pe ucenicii nefifli: „Ce fel de oameni trebuie sæ fifli

voi?”. Apoi, El a ræspuns: „Tot aøa cum sunt Eu” (3 Nefi 27:27).

În alte situaflii, sunt adresate întrebæri, dar nu se dau ræspunsuri

– în general, pentru cæ autorul consideræ cæ ræspunsul este evi-

dent. Alteori, autorii nu ræspund pentru cæ întrebarea adresatæ

necesitæ un timp de gândire øi ræspunsul nu poate fi dat imediat.

De exemplu, citifli Marcu 4:35-41 øi ræspundefli la cele patru într-

ebæri din aceste versete ca øi cum v-afli afla acolo.

Descoperifli simboluri øi sensuri simbolice 
Profeflii folosesc, deseori, simbolurile øi limbajul figurativ pentru

ca mesajele lor sæ aibæ un efect mai puternic. De exemplu, pildele

reprezintæ o modalitate de a comunica un mesaj în mod simplu

øi într-un fel care are un înfleles mai profund. Povestea dintr-o

pildæ face ca lecflia predatæ sæ fie mai uøor de reflinut øi mai plinæ

de înfleles.

Urmætoarele sugestii v-ar putea ajuta sæ înflelegefli simbolurile

din scripturi:

1. Cæutafli o interpretare în scripturi. De exemplu, Lehi a avut o

viziune în Nefi 8. Mai târziu, Nefi a avut o viziune în care i s-au

arætat lucrurile pe care le væzuse tatæl sæu, alæturi de interpre-

tarea simbolurilor din viziunea tatælui sæu (vezi 1 Nefi 11-14).

Uneori, o interpretare poate fi descoperitæ folosind o referinflæ

suplimentaræ din notele de subsol;

2. Gândifli-væ la caracteristicile simbolului øi la ceea ce v-ar putea

învæfla acesta. Alma a folosit aceastæ metodæ când i-a explicat

fiului sæu ce era Liahona (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 de-

spre sacrificiul lui Isus Hristos diferitele elemente din povesti-

rea despre cum a vrut Avraam sæ-l sacrifice pe fiul sæu, Isaac?

Scriefli
fiinefli la îndemânæ coli de hârtie sau un caiet pentru a nota ideile

pe care dorifli sæ vi le reamintifli, cum ar fi liste, anumite cugetæri

speciale sau sentimentele pe care le avefli în legæturæ cu ceea ce

citifli. Pentru a væ aminti gândurile sau cugetærile, atunci când

Continuafli sæ adresafli întrebæri aøa cum afli fost îndemnafli sæ fa-

cefli în secfliunea „Înainte de a citi” de mai sus. Pe mæsuræ ce citifli,

putefli reformula întrebærile pe care le-afli adresat înainte de a citi

sau putefli formula întrebæri complet diferite. Cæutarea ræspun-

surilor la întrebæri este unul dintre cele mai importante moduri

de a înflelege mai bine scripturile pe care le studiem. Una dintre

cele mai importante întrebæri ce se pot adresa este: „De ce l-a

inspirat Domnul pe autor sæ includæ acest lucru în scripturi?”

Cæutafli indicii evidente pe care le oferæ uneori scriitorii când

spun ceva precum „øi astfel vedem”.

vefli citi din nou pasajul respectiv, afli putea scrie aceste idei øi pe

marginea scripturilor.

Multor persoane le place sæ

marcheze cuvintele øi expre-

siile importante pe scripturile

lor. Nu existæ o metodæ potri-

vitæ sau nepotrivitæ de a face

acest lucru. (Putefli sæ nu facefli

deloc acest lucru.) Unele per-

soane haøureazæ sau subliniazæ

cuvintele øi expresiile impor-

tante care dau un anumit

înfleles unui verset. O altæ mo-

dalitate de a marca scripturile

constæ în scrierea unei referin-

fle suplimentare la o scripturæ

pe marginea paginii.

Procedând astfel, în cazul mai multor versete care trateazæ acelaøi

subiect, vefli avea un øir de scripturi despre un anumit subiect

pe care îl putefli gæsi atunci când gæsifli una dintre scripturile

enumerate. Marcarea scripturilor væ poate ajuta deseori sæ gæsifli

mai repede versetele importante.

Dupæ ce afli citit

Meditafli
A medita înseamnæ a væ gândi profund la ceva, a cântæri în minte,

a adresa întrebæri øi a evalua ceea ce øtifli øi ceea ce afli învæflat.

Uneori, scripturile impun aceastæ „cugetare” (vezi Iosua 1:8).

Existæ mai multe exemple bune în scripturi referitoare la revelaflii

importante care au fost primite ca urmare a meditærii, în special

a meditærii asupra scripturilor (vezi D&L 76:15-20; 128:1-11). 

Asemænafli scripturile cu viafla dumneavoastræ 
A asemæna scripturile cu viafla dumneavoastræ înseamnæ a le

compara cu propria viaflæ. Pentru a asemæna scripturile cu propria

viaflæ trebuie sæ adresafli întrebæri cum ar fi: „Ce principii ale

Evangheliei sunt predate în scripturile pe care tocmai le-am citit?”

øi „Ce referiri la viafla mea cuprind aceste scripturi?”. O parte

importantæ a asemænærii scripturilor cu viafla proprie constæ în

a asculta îndemnurile Spiritului care, potrivit promisiunii

Domnului, „are sæ væ cælæuzeascæ în tot adeværul” (Ioan 16:13).

De exemplu, Nefi a asemænat scripturile cu viafla sa øi a familiei

sale, punând în practicæ unele dintre principiile propovæduite de

Isaia situafliei lor. El i-a învæflat pe fraflii sæi cæ ei, ca øi copiii lui

Israel, se îndepærtaseræ de Dumnezeu – Dumnezeu nu se înd-

epærtase de ei. El i-a învæflat, de asemenea, cæ, dacæ ei aveau sæ

se pocæiascæ, Domnul avea sæ fie îndurætor øi avea sæ-i ierte

(vezi 1 Nefi 19:24; 21:14-16). Nefi a spus cæ, prin punerea în

practicæ a cuvintelor lui Isaia în viafla sa øi a fraflilor sæi, credinfla
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lor în Isus Hristos, ca fiind Mântuitorul, ar putea creøte (1 Nefi

19:23).

Recitifli
Noi nu înflelegem totul atunci când citim un pasaj din scripturi

pentru prima datæ. De fapt, trebuie sæ studiem o viaflæ întreagæ

pentru a înflelege cu adeværat scripturile. Deseori, începem sæ

descoperim tipare, sæ vizualizæm mai bine øi sæ înflelegem mai

profund scripturile dupæ ce le citim de douæ sau de trei ori.

Când recitifli, putefli cæuta învæflæturi noi sau putefli adresa alte

întrebæri. Încercarea de a rescrie o povestire sau doar un verset

sau douæ cu propriile cuvinte v-ar putea ajuta sæ descoperifli da-

cæ înflelegefli sau nu ceea ce citifli øi væ va ajuta sæ înflelegefli mai

bine scripturile.

Scriefli
Unele persoane au un jurnal în care scriu ideea principalæ din

ceea ce citesc, sentimentele lor cu privire la aceasta sau cum cred

ele cæ se pune în practicæ în viafla lor ceea ce citesc. Dacæ folosifli

acest manual pentru seminarul cu studiul acasæ, trebuie 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. Notarea ideilor

pentru a væ aminti despre ce

dorifli sæ vorbifli øi discuta-

rea celor învæflate væ poate

ajuta sæ înflelegefli øi sæ væ

amintifli mai multe despre

ceea ce citifli.

Punefli în practicæ
Adeværata valoare a cunoøtinflelor pe care le dobândifli din scrip-

turi se observæ atunci când træifli în conformitate cu ceea ce învæ-

flafli. Apropierea de Domnul øi sentimentul de pace pe care vi-l

dæ El sunt doar unele dintre binecuvântærile pe care le au aceia

care træiesc potrivit Evangheliei. Pe lângæ acestea, Domnul a spus

cæ acelora care træiesc în conformitate cu ceea ce învaflæ li se va

da mai mult, în timp ce aceia care nu træiesc în conformitate cu

ceea ce învaflæ vor pierde cunoøtinflele pe care le au (vezi Alma

12:9-11).
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„Ospætafli-væ din cuvintele lui Hristos, cæci iatæ,

cuvintele lui Hristos væ vor spune toate lucrurile

pe care trebuie sæ le facefli” (2 Nefi 32:3).
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Plan pentru lectura Noului Testament 

D L M M J V S Sæptæmâna 1 „Sæ studiem scripturile”

D L M M J V S Sæptæmâna 2 Matei 1   2   3   4   5

D L M M J V S Sæptæmâna 3 Matei 5 (continuare)   6   7   8   9   10

D L M M J V S Sæptæmâna 4 Matei 11   12   13   14   15   16

D L M M J V S Sæptæmâna 5 Matei 17   18   19   20   21   22   23

D L M M J V S Sæptæmâna 6 Matei 24   25   26

D L M M J V S Sæptæmâna 7 Matei 27   28   Marcu 1   2   3

D L M M J V S Sæptæmâna 8 Marcu 4   5   6   7   8   9   10

D L M M J V S Sæptæmâna 9 Marcu 11   12   13   14   15   16

D L M M J V S Sæptæmâna 10 Luca 1   2   3   4   5   6

D L M M J V S Sæptæmâna 11 Luca 7   8   9

D L M M J V S Sæptæmâna 12 Luca 10   11   12   13   14   15

D L M M J V S Sæptæmâna 13 Luca 16   17   18   19   20   21

D L M M J V S Sæptæmâna 14 Luca 22   23   24

D L M M J V S Sæptæmâna 15 Ioan 1   2   3   4   5

D L M M J V S Sæptæmâna 16 Ioan 6   7   8

D L M M J V S Sæptæmâna 17 Ioan 9   10   11   12

D L M M J V S Sæptæmâna 18 Ioan 13   14   15   16   17

D L M M J V S Sæptæmâna 19 Ioan 18   19   20   21

D L M M J V S Sæptæmâna 20 Faptele apostolilor 1   2   3   4   5

D L M M J V S Sæptæmâna 21 Faptele apostolilor 6   7   8   9   10   11   12

D L M M J V S Sæptæmâna 22 Faptele apostolilor 13   14   15   16   17   18   19   20

D L M M J V S Sæptæmâna 23 Faptele apostolilor 21   22   23   24   25   26   27   28

D L M M J V S Sæptæmâna 24 Romani 1   2   3   4   5   6   7   8

D L M M J V S Sæptæmâna 25 Romani 9   10   11   12   13   14   15   16

D L M M J V S Sæptæmâna 26 1 Corinteni 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14

D L M M J V S Sæptæmâna 27 1 Corinteni 15   2 Corinteni 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

D L M M J V S Sæptæmâna 28 Galateni 1   2   3   4   5   6   Efeseni 1   2   3   4   5   6

D L M M J V S Sæptæmâna 29 Filipeni 1   2   3   4   Coloseni 1   2   3   4   1 Tesaloniceni 1   2   4   5   2 Tesaloniceni 1   2   3

D L M M J V S Sæptæmâna 30 1 Timotei 1   2   3   4   5   6   2 Timotei 1   2   3   4   Tit 1   2   3   Filimon 1

D L M M J V S Sæptæmâna 31 Evrei 1   2   5   7:1-4   11   12   13

D L M M J V S Sæptæmâna 32 Iacov 1   2   3   4   5   1 Petru 1   2   3   4   5

D L M M J V S Sæptæmâna 33 2 Petru 1   2   3   1 Ioan 1   2   3   4   5   2 Ioan 1   3 Ioan   Iuda

D L M M J V S Sæptæmâna 34 Apocalipsa 1   2   3   4   5   6   7

D L M M J V S Sæptæmâna 35 Apocalipsa 10   11   12   14   15

D L M M J V S Sæptæmâna 36 Apocalipsa 17   18   19   20   21   22

Capitole de citit în
aceastæ sæptæmânæ

Zile în care citesc zece
minute sau mai mult

6



Cronica slujirii Salvatorului
în timpul vieflii Sale muritoare
Noul Testament este o cronicæ despre viafla øi învæflæturile

Salvatorului din timpul slujirii Sale pe pæmânt. Sunt consemnate,

de asemenea, cælætoriile øi învæflæturile apostolilor Sæi dupæ ce

Hristos S-a înælflat la cer. Se numeøte Noul Testament, deoarece

cuvântul testament înseamnæ „legæmânt”. Legæmintele sunt pro-

misiuni sacre pe care Dumnezeu le face cu copiii Sæi. Ele permit

copiilor Sæi, prin supunerea lor faflæ de aceste legæminte, sæ obfl-

inæ mari binecuvântæri în aceastæ lume øi viaflæ veønicæ în lumea

care va veni.

Vârstnicul Bruce R. McKonkie, care a fost membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a explicat: „Aøa cum este folosit din

punct de vedere al Evangheliei, un testament este un legæmânt

pe care Divinitatea îl face cu oamenii Sæi. Astfel, plenitudinea

Evangheliei este noul øi nepieritorul testament sau legæmânt [vezi

D&L 22:1], iar Evanghelia pregætitoare sau legea lui Moise este

testamentul lui Moise ori testamentul sau legæmântul mai mic.

Când Evanghelia a fost restauratæ la jumætatea timpului de cætre

Isus øi apostolii Sæi, a existat un nou testament (legæmânt) în

comparaflie cu vechiul testament (legæmânt) care avusese autori-

tate din vremea lui Moise” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vol. [1966-1973], 1:63). 

Casa lui Israel în vremea când S-a næscut Isus
Din timpul profeflilor din vechime, Avraam, Isaac øi Iacov (al cærui

nume a fost schimbat în Israel), Domnul i-a ales pe urmaøii lor,

casa lui Israel, sæ fie poporul Sæu de legæmânt. În vremea când S-a

næscut Isus Hristos, cea mai mare parte din casa lui Israel fusese

împræøtiatæ în toatæ lumea øi pierdutæ din istorie din cauza pæcæto-

øeniei lor. Singurii israelifli care au ræmas au fost îndeosebi iudei,

øi aceøtia se îndepærtaseræ de adevær, intrând într-un întuneric spi-

ritual. Ultimul profet din perioada Vechiul Testament, Maleahi, a

murit cu aproximativ patru sute de ani înaintea ca Isus sæ Se nascæ.

În vremea naøterii lui Isus, iudeii erau, de asemenea, într-o situaflie

politicæ neclaræ. Ei nu constituiau o nafliune independentæ, ci fæ-

ceau parte din teritoriile cucerite øi controlate de Imperiul Roman.

Scurtæ trecere în revistæ a
Noului Testament – cuprins
Urmærifli numele øi ordinea tuturor cærflilor din Vechiul øi Noul

Testament din Bibliile voastre. Cærflile din Noul Testament sunt

aranjate dupæ tipul lor øi nu în ordine cronologicæ. Marcafli cærflile

din cuprins astfel încât sæ væ amintifli de diferitele tipuri de cærfli

din Noul Testament (vezi Ghidul pentru scripturi, „Biblie”, p.

15-16). 

1. Evangheliile. Cærflile lui Matei, Marcu, Luca øi Ioan sunt numite

Evanghelii øi fiecare este denumitæ dupæ autorul ei. Cuvântul

Evanghelie înseamnæ „veste bunæ”. Evangheliile sunt mærturii-

le acestor scriitori despre viafla øi misiunea lui Isus Hristos

(vezi Ghidul pentru scripturi, „Evanghelii”, p. 65). 

2. Faptele apostolilor. Cartea Faptele apostolilor a fost scrisæ de cætre

Luca øi este relatarea sa despre creøterea Bisericii sub conducerea

apostolilor (vezi Ghidul pentru scripturi. „Faptele apostoli-

lor”, p. 74). 

3. Epistolele lui Pavel. Cærflile de la Romani la Evrei sunt epistole

(scrisori) scrise de apostolul Pavel. Ele sunt numite dupæ nu-

mele ramurii Bisericii, al persoanei sau al grupului de persoane

cærora le erau destinate scrisorile: unitæfli ale Bisericii, persoa-

ne sau grupuri. (vezi Ghidul pentru scripturi, „Epistolele lui

Pavel”, p. 62-63). 

4. Epistolele generale. Cærflile de la Iacov la Iuda sunt, de asemenea,

epistole. Deseori, sunt numite epistolele generale øi sunt intitu-

late dupæ numele conducætorilor Bisericii care au scris scrisorile.

5. Cartea Apocalipsa. Cartea Apocalipsa a fost scrisæ de cætre

apostolul Ioan, care a scris, de asemenea, Evanghelia øi epis-

tolele care îi poartæ numele. Apocalipsa este relatarea lui Ioan

despre o revelaflie primitæ de la Domnul (vezi Ghidul pentru

scripturi, „Apocalipsa lui Ioan”, p. 8-9). 

Ce poate însemna pentru
mine studierea Noului Testament?
Salvatorul a mærturisit: „Øi viafla veønicæ este aceasta: sæ Te cu-

noascæ pe Tine, singurul Dumnezeu adeværat, øi pe Isus Hristos,

pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). Existæ un loc mai bun pentru

a învæfla despre Salvator decât însemnærile referitoare la slujirea

Sa din viafla muritoare care se gæsesc în Noul Testament?

Preøedintele James E. Faust a spus: „Noul Testament este un testa-

ment mai bun deoarece s-a læsat atât de mult pentru fi hotærât de

inimæ øi de minte. Aceastæ perfecflionare a sufletului face parte din

întærirea suplimentaræ a mærturiei personale. Dacæ nu existæ o mær-

turie în inimæ øi în minte, atunci nu existæ nicio mærturie. Sæ stu-

diem, sæ învæflæm øi sæ træim conform doctrinelor greu de urmat,

pe care Salvatorul le-a predat, astfel încât comportamentul nos-

tru asemænætor cu cel al lui Hristos sæ ne poatæ ridica la un nivel

spiritual mai înalt” (Finding Light in a Dark World [1995], p. 16).

Vorbindu-le tinerelor fete din Bisericæ despre citirea scripturilor,

preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Sper cæ pentru voi

aceasta va deveni ceva mult mai plæcut decât o îndatorire; sper sæ

devinæ o legæturæ de dragoste cu sfântul cuvânt al lui Dumnezeu.

Væ promit cæ, pe mæsuræ ce citifli, mintea dumneavoastræ va fi

luminatæ øi spiritul dumneavoastræ va fi înælflat. La început, poate

sæ paræ plictisitor, dar aceasta se va schimba, devenind o experi-

enflæ minunatæ cu gânduri øi cuvinte despre lucruri divine”

(„The Light within You”, Ensign, mai 1995, p. 99).

Pe mæsuræ ce studiafli Noul

Testament, cæutafli adeværurile ca-

re væ pot învæfla mai multe despre

Isus Hristos øi despre modul în

care sæ punefli în practicæ princi-

piile Evangheliei în viafla voastræ.

În cadrul studiului dumneavoas-

træ, vefli avea un caiet în care sæ

væ notafli cugetærile øi temele. Nu

uitafli sæ scriefli ce v-a impresionat

în mod deosebit din ceea ce afli

învæflat despre Salvator. Acest lu-

cru væ va ajuta sæ auzifli øoaptele

Spiritului øi væ va umple inima

cu o mærturie despre Isus Hristos.

Bun venit în lumea Noului Testament
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Matei strângea taxele pentru guvernul roman.

Cine a fost Matei?
Matei era vameø; el strângea taxe pentru guvernul roman (vezi

Matei 9:9). El øi-a læsat meseria pentru a-L urma pe Salvator øi a

devenit unul dintre primii Doisprezece Apostoli. El era cunoscut

øi sub numele de Levi (vezi Marcu 2:14). Pentru mai multe inf-

ormaflii despre Matei, vezi „Matei” în Ghidul pentru scripturi

(p. 126). 

De ce a scris Matei aceastæ carte? 
Dacæ profefliile din Vechiul Testament øi evenimentele din viafla lui

Isus Hristos ar fi comparate cu verigi din douæ lanfluri separate,

mærturia lui Matei ar putea fi consideratæ o verigæ care le uneøte

pe cele douæ. Matei a citat din Vechiul Testament mai mult decât

oricare alt scriitor al Noului Testament. Primele versete din Matei

descriu venirea lui Isus ca pe o continuare a Vechiului Testament.

Când citifli, vefli afla cæ Matei a subliniat în mod continuu faptul

cæ Isus a împlinit promisiunile øi profefliile din Vechiul Testament,

dupæ cum aratæ urmætorul tabel: 

Împlinirea

Matei 1:18-23

Matei 2:1-6

Matei 1:1-17

Profeflia

El se va naøte dintr-o fecioaræ (vezi Isaia 7:14).

El se va naøte la Betleem (vezi Mica 5:2).

El va fi un urmaø al lui Avraam øi moøtenitorul
tronului lui David (vezi Isaia 9:6-7; Avraam 2:11).

Mærturia lui Matei despre profefliile care
au fost împlinite de cætre Isus Hristos

Viafla lui
Isus Hristos

Cartea
lui Matei

Profeflia din
Vechiul Testament

În plus, faflæ de prezentarea modului în care Isus a împlinit prof-

efliile despre Mesia din Vechiul Testament, Matei ne-a învæflat cæ

Isus Hristos a dat o lege care a fost mai mare decât legea lui

Moise practicatæ de iudei în Vechiul Testament (vezi Matei 5-7;

observafli, în special, Matei 5:21-22, 27-28, 31-32, 38-42). Matei a

relatat, de asemenea, mai multe povestiri decât Marcu, Luca sau

Ioan despre felul în care conducætorii iudeilor L-au respins pe

Isus în pofida multelor mærturii cæ El era Mesia lor. Aceastæ su-

bliniere despre împlinirea de cætre Isus a legii øi a profefliei din

Vechiul Testament, pare sæ indice faptul cæ Matei scria iudeilor

øi cæ el dorea ca ei sæ øtie cæ Isus era Mesia lor.

Numai în Matei
Cu toate cæ multe dintre învæflæturile øi povestirile despre Isus

apar în mai multe Evanghelii øi nu doar într-una singuræ, urmæ-

toarele se gæsesc numai în Matei:

• unele dintre detaliile cu privire la naøterea lui Isus, cum ar fi

povestirea visului lui Iosif øi decizia lui de a se cæsætori cu

Maria (vezi Matei 1:18-20), vizita magilor (vezi Matei 2:1-13)

øi fuga în Egipt pentru a-l evita pe Irod øi omorârea copiilor

(vezi Matei 2:14-18);

• cuvântarea de pe munte, completæ (vezi Matei 5-7); 

• zece pilde care nu sunt în celelalte Evanghelii;

• învierea øi apariflia sfinflilor dupæ învierea Salvatorului (vezi

Matei 27:52-53);

• alte cuvinte ale lui Isus, importante øi deseori citate, cum ar fi:

„Venifli la Mine, tofli cei trudifli øi împoværafli øi Eu væ voi da

odihnæ” (Matei 11:28).

Matei 2:1-11

Matei 2:13-15

Matei 2:23

Matei 3:1-3;
11:10

Matei 4:12-23

Matei 13:10-15,
34-35

Matei 11:4-5

Matei 21:42

Matei 27:3

Matei 27:30-31,
39-44

Matei 27:34

Matei 27:38,
57-60

Împærafli ai altor nafliuni Îi vor aduce daruri la naøt-
erea Sa (vezi Psalmii 72:10).

Fiul lui Dumnezeu va veni din Egipt (vezi Osea 11:1).

Mesia va fi chemat nazarinean (necunoscut).

Înaintea lui Mesia va veni cineva sæ pregæteascæ
drumul (vezi Isaia 40:3; Maleahi 3:1).

Mesia va petrece un timp în Galilea (vezi Isaia 9:1-2).

Mesia va folosi pilde (vezi Psalmii 78:2; 
Isaia 6:9-11).

Mari miracole vor fi înfæptuite (vezi Isaia 35:5-6).

Mesia va fi respins de conducætorii poporului (vezi
Psalmii 118:22; Isaia 8:14).

Mesia va fi vândut pentru treizeci de arginfli (vezi
Zaharia 11:12).

Mesia va fi lovit cu nuiaua peste obraz (vezi Mica
5:1), scuipat (vezi Isaia 50:6) øi batjocorit (vezi
Psalmii 22:7-8).

Lui Mesia i se va da sæ bea oflet (vezi Psalmii 69:21).

La moartea Sa, Mesia va fi pus între cei pæcætoøi øi
înmormântat la un loc cu bogaflii (vezi Isaia 53:9, 12).

Evanghelia dupæ Matei
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Matei øi-a început mærturia
cu o importantæ istorie a
familiei, pentru a aræta cæ
Isus era un descendent al lui
Avraam øi un descendent al
regelui David. A fi descendent
al lui Avraam era important,
deoarece Dumnezeu îi promi-
sese lui Avraam cæ descenden-
flii lui vor binecuvânta toate
nafliunile øi vor aduce salvarea
în întreaga lume (vezi Genesa

12:2-3; Avraam 2:9-11). A fi un descendent al regelui David
era important, deoarece iudeii øtiau cæ Mesia urma sæ fie
întocmai un descendent al lui David (vezi Isaia 11:1-9).

Vârstnicul James E. Talmage, care a fost membru al
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, ne-a spus cæ, dacæ
regatul lui Iuda ar fi fost condus continuu de regi din timpul
lui David, Iosif, soflul Mariei, „ar fi fost regele încoronat
al acestui regat; øi succesorul lui legal la tron ar fi fost
Isus” (Jesus the Christ, a 3-a ediflie, [1916], p. 87). 

Povestirea despre naøterea lui Hristos se gæseøte, de aseme-
nea, în Luca 2. În Matei 1 se relateazæ despre Iosif øi despre
naøterea lui Hristos, în timp ce în Luca 1-2 este descrisæ
povestirea Mariei. În timp ce citifli Matei 1:18-25, cæutafli
calitæflile lui Iosif care urmau sæ îl facæ un protector øi un
tatæ bun pentru Isus.

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 1
Matei 1:1-17 – Luca 3:23-38

Matei 1:18-24 – Luca 2:1-7

Sæ înflelegem scripturile

Matei 1

Matei 1:18-19 – „Logoditæ”
Logodna era o înflelegere oficialæ de a se cæsætori. Înflelegerea era

atât de fermæ încât, dacæ o persoanæ era necredincioasæ în pe-

rioada logodnei, se considera cæ a comis adulter øi era pasibilæ

S-a aflat însærcinatæ (v. 18) –

urma sæ aibæ un copil

Va fi însærcinatæ (v. 23) – va

avea un copil

de la Duhul Sfânt (v. 18) –

s-a întâmplat prin puterea

Duhului Sfânt (dar Duhul

Sfânt nu este tatæl Lui)

Neprihænit (v. 19) – drept

Tælmæcit înseamnæ (v. 23) –

tradus înseamnæ

N-a cunoscut-o (v. 25) – nu a

avut relaflii sexuale cu ea

Matei 1
Isus Hristos S-a næscut

de pedeapsa cu moartea (vezi Deuteronomul 22:23-24). Acesta

era motivul pentru care Iosif a fost atât de îngrijorat în legæturæ

cu sarcina Mariei øi de ceea ce trebuia sæ facæ în aceastæ privinflæ.

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 1, desfæøurafli activitatea A.

Pregætirea unui tatæ pentru Isus 

1. Ce a vrut sæ facæ Iosif când a aflat cæ Maria aøtepta un copil?

(Vezi Matei 1:18-19.)

2. Ce a hotærât Iosif sæ facæ dupæ ce i s-a arætat în vis un înger?

(Vezi Matei 1:20-25.)

3. Deøi Iosif nu era adeværatul tatæ al lui Isus, el trebuie sæ fi fost

genul de om în care Tatæl Ceresc Øi-a pus încrederea pentru a

fi tatæl lui Isus în timpul vieflii Sale muritoare. Observafli cum

a recflionat Iosif în aceste situaflii din Matei 1:18-25 øi scriefli cel

puflin douæ dintre calitæflile pe care le-a demonstrat el øi pe ca-

re considerafli cæ le putefli dezvolta în timp ce væ pregætifli sæ

devenifli pærinte.

În timpul naøterii lui Isus, iudeii erau sub stæpânire romanæ
øi romanii îl desemnaseræ pe Irod sæ fie împæratul lor. Irod
era dintre Neamuri, din Idumea; el s-a convertit la credinfla
iudeilor. El a încercat sæ câøtige favorurile iudeilor prin re-
clædirea templului lor cu cheltuilei enorme. Domnia lui a fost,
de asemenea, renumitæ pentru gelozia lui faflæ de tofli cei care
ar fi putut sæ-i ameninfle puterea øi pentru faptele sale pline
de cruzime – dintre care unul este relatat în Matei 2.

Magii au fost cælæuzifli de o stea.

În Matei 2 vefli citi, de asemenea, despre „magii din ræsærit”
care s-au dus la Irod, în Ierusalim, cæutându-l pe „Împæratul
iudeilor” de curând næscut. Multe povestiri øi legende sunt
scrise despre aceøti oameni de la ræsærit. Cæutafli ce anume a
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Magii Îl cautæ øi Îl 

gæsesc pe Isus 
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spus Matei despre ei øi în ce fel aceste lucruri vor explica de
ce a fæcut el o referire specialæ la ei în mærturia lui despre
naøterea Salvatorului øi despre copilæria øi tinereflea Sa.

Nu uitafli sæ remarcafli adæugirile importante la acest capitol
fæcute în Traducerea Bibliei de Joseph Smith (TJS) din
Ghidul pentru scripturi.

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 2
Matei 2:22-23 – Luca 2:39

Sæ înflelegem scripturile

Matei 2

Matei 2:2 – „I-am væzut steaua”
Cu toate cæ o profeflie din cartea Numeri se referæ la Mesia ca la

„o stea [ce] ræsare din Iacov” (Numeri 24:17), nu existæ o profeflie

anume în Vechiul Testament (aøa cum o avem noi acum) despre

o stea care sæ fie semnul naøterii lui Mesia. Totuøi, profetul Samuel

din Cartea lui Mormon, a profeflit despre o „nouæ stea” care va

ræsæri ca semn al naøterii Salvatorului (vezi Helaman 14:5).

Cælætoriile copilului Isus øi ale pærinflilor Sæi.

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 2, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-C).

Doar evenimentele

Existæ multe povestiri øi legende despre „magii din ræsærit”. Pe

baza informafliilor care se gæsesc în Matei 2:1-13, ræspundefli la

urmætoarele întrebæri despre aceøti oameni binecunoscufli:

1. Câfli au fost acolo?

2. Cum au øtiut unde sæ-L caute pe Isus?

3. De ce s-au dus acolo?

4. Unde L-au gæsit, mai precis, pe Isus?

A

MAREA MEDITERANÆ

EGIPT

IUDEA

Betleem

Nazaret

Cærturari (v. 4) – oameni

învæflafli, cunoscætori ai reguli-

lor øi ai legilor iudeilor

În ascuns (v. 7) – în tainæ, în

secret

Tæmâie, smirnæ (v. 11) – plante

aromate (cu miros puternic)

care erau arse øi folosite ca

parfum

Plângere øi bocet (v. 18) – pl-

âns zbuciumat, însoflit de va-

iete øi tristefle

A plecat (v. 22) – (aici, cu sen-

sul de) a schimbat direcflia

apucatæ, s-a întors

5. Ce au fæcut când L-au vizitat pe Isus?

6. Ce au fæcut dupæ ce L-au vizitat pe Isus?

Observafli o idee care se repetæ

Potrivit relatærilor din Matei 2, de ce S-a næscut Isus în Betleem,

a fost dus în Egipt øi, apoi, a crescut în Nazaret? Putefli sæ scriefli

referinfla din Doctrinæ øi legæminte 1:38 în dreptul unui verset

sau în dreptul tuturor celor trei versete care aratæ de ce acele lu-

cruri trebuiau sæ se întâmple.

Ce øtiu eu despre Isus?

1. Facefli în caietele dumneavoastræ un tabel asemænætor celui de

mai jos øi completafli-l pe baza celor citite în Matei 2:1-10.

2. Scriefli ræspunsul la urmætoarea întrebare: Ce øtiu eu despre

Isus øi cum mæ folosesc de ceea ce øtiu? 

Traducerea Bibliei de Joseph Smith adaugæ un scurt rezumat
al perioadei dintre copilæria lui Isus øi viafla Sa de adult
(vezi TJS, Matei 3:24-26). Matei 3 începe când Isus avea în
jur de treizeci de ani. În acest capitol, ne este prezentat un
bærbat, numit Ioan Botezætorul, care a depus mærturie despre
Isus Hristos. Povestirea naøterii lui Ioan, care a avut loc cu
øase luni înainte de naøterea lui Isus, este redatæ în Luca
2:5-25. Profetul Joseph Smith ne-a învæflat faptul cæ atunci
când Irod a poruncit ca tofli copiii sub doi ani care erau în
flaræ sæ fie omorâfli (vezi Matei 2:16-18), mama lui Ioan l-a
ascuns în pustiu øi tatæl lui Ioan a fost ucis pentru cæ nu a
vrut sæ spunæ unde era ascuns Ioan (vezi, de asemenea,
Matei 23:35).

Ioan Botezætorul a deflinut cheile Preofliei aaronice (vezi
D&L 13) øi a avut o misiune foarte importantæ care a fost
prezisæ de profefli cu sute de ani înainte de naøterea lui (vezi
Isaia 40:3; Maleahi 3:1; 1 Nefi 10:7-10). În Matei 3, citim
despre modul în care el a folosit cheile Preofliei aaronice în
unele situaflii foarte importante.

Matei 3
Isus este botezat 

de Ioan Botezætorul 

CE AU FÆCUT CU
CEEA CE ØTIAU

CE ØTIAU EI
DESPRE ISUSCINE?

Magii

Irod

Preoflii cei mai de
seamæ øi cærturarii

C

B
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Pe mæsuræ ce citifli Matei 3, avefli în vedere ceea ce învæflafli
despre importanfla botezului din cele spuse de Ioan, din ceea
ce a fæcut Isus øi din ce a spus Tatæl Ceresc.

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 3
Matei 3:1-12 – Marcu 1:2-8; Luca 3:1-20

Matei 3:13-17 – Marcu 1:9-11; Luca 3:21-22; vezi, de asemenea,

mærturia lui Ioan din Ioan 1:29-34

Sæ înflelegem scripturile

Matei 3

Vânturarea

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 3, desfæøurafli activitatea A øi, apoi, ac-

tivitatea B sau C.

Folosirea Preofliei aaronice

1. În Doctrinæ øi legæminte 13 ni se relateazæ ce a spus Ioan

Botezætorul când a restaurat Preoflia aaronicæ pe pæmânt, în

1829. El a vorbit despre trei chei ale Preofliei aaronice: (1) chei-

le slujirii îngerilor, (2) cheile Evangheliei pocæinflei øi (3) cheile

botezului prin scufundare pentru iertarea pæcatelor. Pentru

fiecare dintre aceste trei chei, cæutafli în Matei 3 un verset (sau

un grup de versete) în care este descris modul în care Ioan

foloseøte cheia respectivæ. (Putefli citi Moroni 7:29-32 pentru a

væ ajuta sæ înflelegefli ce înseamnæ cheia slujirii îngerilor. Acest

pasaj pare cæ este valabil în mod deosebit pentru ceea ce a

fæcut Ioan.) Petru fiecare verset pe care-l alegefli, prezentafli o

A

Îøi va curæfli aria (v. 12) – va

face curat în locul sæu de re-

coltare

Cæuta sæ-L opreascæ (v. 14) –

Îi spunea cæ n-ar trebui sæ-L

boteze

Aøa se cade (v. 15) – este co-

rect ca noi sæ procedæm astfel

Pogorându-Se (v. 16) – cobor-

ând

Lopatæ (v. 12) – unealtæ folosi-

tæ la vânturarea boabelor de

grâu pentru separarea lor de

pleavæ, care nu se mænâncæ

La mijloc era încins cu un
brâu de curea (v. 4) – în jurul

taliei avea o curea

Se hrænea (v. 4) – mânca

Farisei øi saduchei (v. 7) –

douæ grupuri diferite de con-

ducætori iudei (vezi Ghidul

pentru scripturi, „Farisei” øi

„Saduchei”, p. 74, 181) 

Næpârci (v. 7) – vipere, øerpi

veninoøi (deseori simbol al ti-

cæloøiei)

Mânie (v. 7) – furie, supærare

mare

Roade (v. 8) – fapte, lucræri

Securea a øi fost înfiptæ la ræ-
dæcina pomilor (v. 10) – Un

mod simbolic de a spune cæ

judecata este aproape sau cæ

Dumnezeu este pe punctul de

a tæia pomii care nu dau fructe

în flara Sa

Sæ-I duc (v. 11) – sæ-I port

(întreaga expresie este un

mod simbolic prin care Ioan

vrea sæ spunæ cæ misiunea

Salvatorului este mult mai

mare decât misiunea lui

scurtæ explicaflie despre felul în care faptele lui Ioan demon-

streazæ folosirea acelei chei a preofliei.

2. Descriefli cæi prin care, astæzi, deflinætorilor Preofliei aaronice li

se permite sæ foloseascæ aceleaøi trei chei ale Preofliei aaronice.

Botezul lui Isus Hristos

Ræspundefli la urmætoarele întrebæri:

1. În ce scop i-a botezat Ioan pe iu-

dei? (vezi Matei 3:11)

2. În ce scop a fost botezat Isus?

(vezi Matei 3:13-15; 2 Nefi 31:5-9)

3. De ce credefli cæ S-a dus Isus la

Ioan pentru a fi botezat?

4. De ce este scufundarea un sim-

bol important al botezului øi ce

indicii din Matei 3:13-17 ne ajutæ

sæ înflelegem faptul cæ Isus a fost

botezat prin scufundare?

5. Cum a arætat Tatæl Ceresc cæ El a

fost de acord cu botezul? (vezi

Matei 3:16-17)

Fifli misionari

Scriefli în ce fel vefli folosi Matei 3:13-17 pentru a explica cuiva

care nu este membru al Bisericii cæ Tatæl Ceresc, Isus Hristos øi

Duhul Sfânt sunt trei fiinfle separate.

Este important pentru noi sæ cunoaøtem cæ Isus nu a fost
doar færæ de pæcat, ci El „în toate lucrurile a fost ispitit ca øi
noi, dar færæ pæcat” (Evrei 4:15). El înflelege ispita, deoarece
El a avut parte de ea øi i-a rezistat. Pe mæsuræ ce citifli Matei
4:1-11, observafli exemplul perfect pe care El l-a stabilit pen-
tru noi ca sæ øtim cum sæ biruim ispita. Trebuie, de asemenea,
sæ înflelegem cæ aceastæ încercare a venit în timp ce Se pre-
gætea sæ predice public Evanghelia Sa. Satana, de asemenea,
cautæ sæ-i ispiteascæ pe cei care predicæ astæzi Evanghelia
Salvatorului. Trebuie sæ învæflæm sæ biruim aceste ispite
pentru a ne împlini cu succes chemærile de a predica øi de a
sluji în numele lui Isus Hristos.

Restul relatærilor din Matei 4 ne aratæ ce a fæcut øi ce a spus
Isus când a început sæ predice øi sæ slujeascæ printre oame-
nii Sæi. Citifli din Traducerea Bibliei de Joseph Smith toate
referirile la acest capitol. Existæ câteva schimbæri foarte
importante în primele unusprezece versete.

Matei 4
Ispitele øi începutul 

slujirii lui Isus

C
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Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 4
Matei 4:1-11 – Marcu 1:12-13; Luca 4:1-13 

Matei 4:12-17 – Marcu 1:14-15

Matei 4:18-22 – Marcu 1:16-20; Luca 5:1-11

Sæ înflelegem scripturile

Matei 4

Matei 4:1 – Pustiul
Pustiul Iudeii este un loc cu condiflii de viaflæ vitrege øi grele.

Este un deøert de nisip foarte uscat, cu sol stâncos øi foarte pufl-

inæ vegetaflie. Vara este foarte cælduroasæ aici, temperaturile aj-

ungând la 46 de grade.

Matei 4:1-11 – Cum sæ biruim ispita
Doctrinæ øi legæminte 20:22 ne sporeøte înflelegerea spunându-ne

cæ, pur øi simplu, Isus „nu le-a luat în seamæ” când ispitele au

venit la El. Vârstnicul Neal A. Maxwell, membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a spus: „În loc sæ îndepærteze ispite-

le din minte, aøa cum a fæcut Isus, foarte mulfli le dau atenflie,

intrând astfel în situaflii neplæcute! Preøedintele meu de misiune

obiønuia sæ spunæ cæ poate nu vom fi întotdeauna în stare sæ

oprim un gând ræu sæ intre în mintea noastræ, dar nu trebuie 

sæ-i øi oferim un scaun øi sæ-l invitæm sæ ia loc” („I Will Arise

and Go to My Father”, Ensign, septembrie 1993, p. 67). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 4, desfæøurafli activitæflile A øi B.

Sæ rezistæm ispitelor

1. Întocmifli un tabel asemænætor urmætorului øi completafli-l cu

informafliile pe care le gæsifli în Matei 4:1-10 øi cu propriile

voastre idei øi experienfle.

2. Remarcafli ceea ce este asemænætor în modul prin care a înd-

epærtat Isus fiecare dintre aceste trei ispite. Încheiafli urmætoa-

A treia ispitæ
(vv. 8-10) 

A doua ispitæ
(vv. 5-7)

Prima ispitæ
(vv. 2-4) 

Care a fost
ispita?

Cum a ræspuns
Isus?

Cum ne ispite-
øte Satana, as-
tæzi, în moduri
asemænætoare?

A

Ispititorul (v. 3) – Satana, dia-

volul

Iese (v. 4) – vine

Sfânta cetate (v. 5) – Ierusalim

Streaøinæ (v. 5) – (aici, cu sen-

sul de) turn, acoperiø

Aruncæ-Te (v. 6) – særi,

azvârlæ-Te

Va porunci [îngerilor] sæ
vegheze asupra Ta (v. 6) – le

va da puterea sæ aibæ grijæ de

Tine øi sæ Te ajute

Îndatæ (v. 20) – imediat

Sinagogi (v. 23) – clædiri în

care cei de credinflæ iudaicæ se

întâlneau pentru servicii reli-

gioase

Felurite (v. 24) – diferite

Chinuri (v. 24) – dureri, suf-

erinfle intense

rea declaraflie de îndemn pentru a rezista ispitelor, bazându-

væ pe ceea ce a fæcut Isus: Unul dintre cele mai importante

mijloace de a rezista ispitelor pe care îl am la îndemânæ este…

Urmeazæ-Mæ

1. Întocmifli o listæ

cu numele celor

patru bærbafli

menflionafli în

Matei 4:18-22 cæ-

rora Isus le-a ce-

rut sæ Îl urmeze.

2. La ce au renunflat

aceøti bærbafli

pentru a-L urma

pe Isus øi de ce

credefli cæ au fæ-

cut ei acest lucru?

3. Alegefli una dintre urmætoarele douæ situaflii: O persoanæ

care are în vedere sæ se alæture Bisericii sau o persoanæ care

are în vedere sæ accepte chemarea de a sluji în misiune.

Pentru situaflia pe care afli ales-o, întocmifli o listæ cu lucrurile

la care trebuie sæ renunfle o persoanæ în acea situaflie, apoi scr-

iefli ce ar urma sæ-i spunefli acelei persoane despre motivele

pentru care sacrificiul respectiv meritæ fæcut.

Ce afli spune dacæ vi s-ar cere sæ facefli o descriere generalæ
despre învæflæturile lui Hristos unei persoane care øtie foarte
pufline despre El? Cele mai multe lucruri pe care le-afli pu-
tea spune ar putea proveni din ceea ce este cunoscut drept
Cuvântarea de pe munte, care se gæseøte în Matei 5-7. Noi
ne dæm seama cât este de importantæ aceasta atunci când
observæm cæ Isus le-a oferit aproape aceeaøi cuvântare nefifl-
ilor când i-a vizitat dupæ învierea Sa (vezi 3 Nefi 12-14).
Învæflæturile din Cuvântarea de pe munte ne ajutæ sæ înflele-
gem ce înseamnæ sæ fii creøtin øi sæ înflelegem faptul cæ pu-
nerea în practicæ a acestor învæflæturi în viaflæ este esenflialæ
pentru primirea salværii în împæræflia lui Dumnezeu (vezi
Matei 7:21, 24-27; 3 Nefi 15:1). Vârstnicul Bruce R.
McConkie, care a fost apostol, scria: „Aceastæ cuvântare este
un… rezumat… care cuprinde ceea ce trebuie sæ facæ oame-
nii pentru a obfline salvarea; iar nofliunile eterne cuprinse în
ea sunt declarate în aøa fel încât ascultætorii (øi cititorii)
vor obfline din ea cât de mult le va permite propria lor capa-
citate spiritualæ” (The Mortal Messiah: From Bethlehem

to Calvary, 4 volume [1979-1981], 2:116). 

Matei 5
Cuvântarea de pe munte, 

prima parte

„Vino øi urmeazæ-Mæ”

B
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Matei 5 începe cu o serie de învæflæturi cunoscute ca Fericirile.
Cuvântul fericire îøi are originea dintr-un cuvânt care înse-
amnæ „a fi fericit, norocos sau binecuvântat”. Cuvântul
binecuvântat se regæseøte de nouæ ori în versetele 1-12. De
fiecare datæ când Isus a folosit acest cuvânt, El a explicat øi
calea de a obfline aceastæ adeværatæ fericire pe care El o oferæ
tuturor celor care vin la El. Gândifli-væ cu atenflie la felul în
care putefli pune în practicæ aceste învæflæturi ale lui Isus în
viafla voastræ. 

În continuare, în cea mai mare parte din Matei 5, Isus ne-a
învæflat în ce fel legile øi poruncile Sale necesitæ un standard
mai ridicat de neprihænire decât necesita legea lui Moise.
Legea lui Moise nu avea puterea de a duce oamenii în prez-
enfla lui Dumnezeu pentru a se bucura de viafla veønicæ, în-
sæ Isus a promis cæ aceastæ lege mai înaltæ avea sæ-i ajute pe
oameni sæ intre în împæræflia cerului øi sæ îi facæ „desævârøi-
fli”, asemenea Tatælui lor din Ceruri (vezi Matei 5:20, 48). 

Sæ înflelegem scripturile

Matei 5

Blânzi (v. 5) – oameni care nu

sunt mândri; doritori sæ se

supunæ Domnului

Milostivi (v. 7) – buni, iertætori 

Ocærî (v. 11) – a vorbi de ræu,

a spune lucruri rele

S-o punæ sub obroc (v. 15) –

a feri de ochii lumii, a fline

ascuns

Iotæ sau frânturæ de slovæ
(v. 18) – câtuøi de puflin, nimic

(cel mai mic simbol scris din

limba ebraicæ) 

Sub pedeapsa Soborului
(v. 22) – chemat sæ ræspundæ

în fafla conducætorilor religioøi

ai iudeilor

Împacæ-te (v. 24) – rezolvæ

problema cu

Pârâøul (v. 25) – duøman,

oponent, (aici cu sensul de)

reclamant

Curvie (vv. 27-28, 32) – (relaflii

sexuale cu cineva care nu îfli

este sofl sau soflie)

S-o pofteascæ (v. 28) – sæ aibæ

dorinfle sexuale improprii faflæ

de cineva

Spre folosul (vv. 29-30) –

spre binele

Va læsa (vv. 31-32) – va pæræsi

Afaræ numai (v. 32) – cu

excepflia

Sæ… juri strâmb (v. 33) – sæ

minfli sub juræmânt, sæ-fli înc-

alci promisiunea

Sæ… juri (v. 36) – sæ faci promi-

siuni în numele lui Dumnezeu

sau a unor lucruri sfinte

Matei 5:13 – „Voi suntefli sarea pæmântului” 
Sarea nu era folositæ doar pentru a da savoare mâncærii, ci øi

pentru ca aceasta sæ nu se strice. În consecinflæ, ea era folositæ ca

un simbol atunci când se fæceau legæminte, deoarece încheierea

øi flinerea legæmintelor cu Dumnezeu ne apæræ ca sæ nu ne „stri-

cæm” spiritual. În Doctrinæ øi legæminte 101:39-40, Domnul a

spus cæ cei care primesc Evanghelia nepieritoare øi fac un legæ-

mânt nepieritor sunt sarea pæmântului. Sarea îøi pierde savoarea

sau gustul, ca øi puritatea, prin amestecarea ei cu alte elemente,

cum ar fi praful. Atunci ea nu mai este folositoare pentru a da

savoare sau pentru conservare.

Matei 5:23-24 – „Îfli aduci darul la altar”
Cuvântul altar este folosit în acest verset pentru a simboliza ori-

ce sacrificiu pe care l-am putea face pentru Dumnezeu. Sfatul pe

care Isus l-a dat este valabil în orice facem pentru a ne apropia

mai mult de Dumnezeu, cum ar fi plætirea zeciuielii, prezenfla la

adunærile Bisericii, slujirea în chemæri øi aøa mai departe. Porunca

din Matei 5:23-24 ne ajutæ sæ înflelegem cæ, pentru noi, cæutarea

reparærii greøelilor prin care i-am jignit pe alflii este importantæ

când cæutæm sæ ne îmbunætæflim relaflia cu Dumnezeu. De fapt,

noi nu putem fi una cu Dumnezeu, indiferent de câte „jertfe” Îi

aducem, dacæ nu îi iubim, de asemenea, pe ceilalfli (vezi, de ase-

menea, 1 Ioan 4:20-21; Alma 34:26-29).

Matei 5:29-30 – A încurajat Isus înlæturarea unor pær-
fli din trupurile noastre în semn de pedeapsæ?
Traducerea Bibliei de Joseph Smith ne ajutæ sæ înflelegem cæ

aceastæ pildæ a fost spusæ pentru a sublinia importanfla învæflæt-

urilor lui Isus despre eliminarea pæcatului din vieflile noastre, nu

pentru înlæturarea unor pærfli din trupurile noastre. Noi trebuie

sæ manifestæm o puternicæ stæpânire de sine pentru a evita pæca-

tul øi pentru a ne lepæda de orice necredinflæ.

Matei 5:33-37 – Despre juræminte
În timpul lui Isus, mulfli iudei credeau cæ este greøit sæ încalce

un juræmânt sau o promisiune care a fost fæcutæ în numele

Domnului, dar încælcarea unui juræmânt fæcut în numele tem-

plului, sau al oraøului sau al altui lucru nu era considerat ceva

serios sau greøit. Isus ne-a învæflat în aceastæ pildæ cæ nu trebuie

sæ juræm pe nimic sau în numele nimænui, ci sæ ne flinem cuv-

ântul, fie cæ am fæcut un juræmânt sau nu. Va fi suficient sæ spu-

nem da sau nu.

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 5, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-C).

Fericirile: Un îndrumar pentru fericire

În Matei 5:3-12, Isus a vorbit despre atitudini sau comportamen-

te care duc spre adeværata fericire. Enumerafli fiecare atitudine

sau comportament pe care El le-a menflionat în aceste versete øi

spunefli ce credefli cæ înseamnæ. Pentru fiecare atitudine sau

comportament menflionat pe care l-afli notat, dafli un exemplu

despre cum credefli cæ væ va duce acest comportament spre o

fericire mai mare. Pe mæsuræ ce dafli exemple, avefli în vedere

binecuvântærile pe care le-a promis Isus unei persoane care are

fiecare atitudine sau comportament în parte. 

A

Sileøte (v. 41) – forfleazæ

Asupresc (v. 44) – væ folosesc

cu duømænie

Vameøi (v. 46) – colectori  de

taxe (vezi Ghidul pentru

scripturi, „Vameøi”, p. 210)
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Scripturi de bazæ – Matei 5:14-16

1. Potrivit relatærii din 3 Nefi 18:24, cum læsæm lumina noastræ

sæ-i lumineze pe alflii?

2. Scriefli despre douæ moduri clare prin care credefli cæ voi sau

cineva de vârsta dumneavoastræ poate fi o „luminæ” færæ ca

ceilalfli sæ simtæ cæ væ gândifli cæ suntefli mai buni decât sunt ei.

3. Potrivit relatærii din Matei 5:16, de ce afli dori ca alflii sæ vadæ

faptele voastre bune?

Legea mai înaltæ a lui Hristos

Observafli în Matei 5:20 faptul cæ Isus a spus cæ neprihænirea

ucenicilor Sæi trebuie sæ fie mai mare decât cea a cærturarilor øi a

fariseilor. Acest lucru era obligatoriu deoarece cærturarii øi fariseii

erau cunoscufli pentru supunerea lor strictæ faflæ de acele pærfli ale

legii pe care oamenii le puteau vedea. Ei nu erau atât de preoc-

upafli sæ træiascæ potrivit spiritului legii care nu se vedea.

Începând cu versetul 21, Isus a vorbit despre diferite legi øi tr-

adiflii care existau conform legii lui Moise. Pentru fiecare, El a

explicat neprihænirea mai mare care era cerutæ membrilor

împæræfliei Sale.

Întocmifli un tabel asemænætor celui de mai jos în caietele voastre

pentru a compara „vechea” lege a lui Moise cu „noua” lege a lui

Hristos. În coloana „Noua lege sau noul standard”, menflionafli

cæile prin care Isus a spus cæ trebuie sæ punem în practicæ acea

poruncæ.

Matei 6 este o continuare a cuvântærii de pe munte a lui
Isus. În acest capitol, El subliniazæ, în special, binecuv-
ântærile care vin atunci când Îl punem pe Domnul pe pri-
mul loc în vieflile noastre øi când Îl preaslævim, deoarece Îl
iubim – nu pentru cæ dorim ca alflii sæ considere cæ suntem
neprihænifli. Sfatul din versetele 25-34 era oferit în special
noilor apostoli chemafli øi, deøi acest sfat anume ar putea sæ
nu fie pentru noi tofli, fiecare membru al Bisericii poate pu-
ne în practicæ principiile predate în aceste versete.

Matei 6
Cuvântarea de pe munte,

partea a doua

Noua lege sau noul
standard

„Dar Eu væ spun
vouæ…”

Vechea lege sau
vechiul standard

„Afli auzit cæ s-a spus ce-
lor din vechime…”

Versete din
Matei 5

21-26

27-32

33-37

38-42

43-47

C

B Sæ înflelegem scripturile

Matei 6

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 6, desfæøurafli activitatea C øi încæ o ac-

tivitate (A sau B).

Gæsifli tiparul

Ce a fost similar în sfatul dat de Isus despre milostenie (Matei

6:1-4), despre rugæciune (vv. 5-15) øi despre post (vv. 16-18)? Ce

învæflafli din aceastæ idee repetatæ, referitor la ceea ce consideræ

Isus a fi neprihænire adeværatæ?

Rugæciunea Domnului

Scripturæ de bazæ – Matei 6:24

1. Având în vedere ce a spus Isus în Matei 6:24, cum încearcæ

persoana, în fiecare dintre urmætoarele trei exemple, sæ slu-

jeascæ doi stæpâni? Ce se poate întâmpla, în cele din urmæ, în

fiecare situaflie?

a. Mihai (în vârstæ de 18 ani) a ales o slujbæ care îl solicitæ sæ

lucreze în fiecare duminicæ astfel încât sæ economiseascæ

bani pentru misiunea lui;

b. Dana (în vârstæ de 16 ani) spune cæ face muncæ misionaræ

având un prieten constant care nu este membru al Bisericii.

c. Fratele Fieraru (în vârstæ de 35 de ani) plæteøte zeciuiala øi

dar de post suplimentar din banii obflinufli din vânzarea de

produse, afacere în care nu este în întregime cinstit faflæ de

clienflii lui.

2. Cum ar putea sfatul lui Isus, din Matei 6:19-23, 33 sæ ajute la

rezolvarea problemei menflionatæ în versetul 24?

3. Ce a promis Isus celor care L-au ales ca Învæflætor al lor? (vezi

Matei 6:20, 22, 33)

C

Matei 6:5-15 conflin unele dintre învæflæturile fundamentale ale lui

Isus despre rugæciune. În general, versetele 9-13 au fost denumi-

te rugæciunea Domnului (Tatæl nostru). Examinafli fiecare verset

al rugæciunii øi scriefli în caietele voastre ce credefli cæ trebuie sæ

învæflæm din acea parte claræ a exemplului de rugæciune oferit

de Isus. Pentru a înflelege mai bine, putefli consulta, în Ghidul

pentru scripturi, cuvintele „Amin” øi „Rugæciune” (p. 6, 179). 

B

A

Luafli seama (v. 1) – fifli atenfli

Milostenie (vv. 1-4) – ajutor

pentru særaci

Sinagogi (vv. 2, 5) – biserici,

locuri pentru preaslævire øi

studiu

Aceleaøi vorbe (v. 7) – repeta-

rea iar øi iar a aceloraøi lu-

cruri într-o manieræ care nu

înseamnæ nimic

Pagâni (v. 7) – oameni care

nu cred în Dumnezeul adevæ-

rat øi viu

Înfæfliøare (v. 16) – aspect, în

special expresia feflei

Sluflesc (v. 16) – urâflesc

Nesocoti (v. 24) – desconside-

ra, dispreflui

Mamona (v. 24) – bogæfliilor

lumeøti

Seamænæ (v. 26) – planteazæ 

Sæ adauge mæcar un cot la
înælflimea lui (v. 27) – sæ

creascæ în înælflime

Ajunge zilei necazul ei (v.

34) – avefli grijæ de lucrul de

azi øi nu læsafli problemele vii-

toare previzibile sæ væ împi-

edice sæ facefli ceea ce putefli

realiza astæzi
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O persoanæ înfometatæ
poate sæ se gândeascæ
la mâncare, sæ vor-
beascæ despre mâncare
sau chiar sæ se uite la
fotografii cu mâncare,
dar nu îi va fi de folos,
dacæ persoana respec-
tivæ nu mænâncæ. În

acest capitol final al Cuvântærii de pe munte, Isus ne-a ofe-
rit câteva învæflæturi suplimentare øi, apoi, a subliniat cæ
binecuvântærile învæflæturilor Sale nu vin doar prin credin-
fla pe care o avem în El øi prin studierea sau predicarea lor,
ci prin træirea conform principiilor lor.

Sæ înflelegem scripturile

Matei 7
Notæ: Pentru acest capitol, folosifli-væ de Traducerea Bibliei de

Joseph Smith.

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 7, desfæøurafli trei dintre urmætoarele

activitæfli (A-E).

Judecæflile 

1. Dupæ ce citifli Matei 7:1-5, recapitulafli în caietele voastre învæ-

flæturile lui Isus, completând cu propriile cuvinte urmætoarele

fraze:

a. Cum îi judeci pe alflii, aøa te va… Dumnezeu…

b. Înainte sæ-i critici pe alflii trebuie sæ…

2. Putem vedea clar în Matei 7:1 ce nu trebuie sæ facem. Citifli

versetele Matei 7:1-2 din Traducerea Bibliei de Joseph Smith øi

scriefli ce trebuie sæ facem. Explicafli cum credefli cæ putem face

aceasta (pentru ajutor suplimentar, vezi Matei 7:15-20 øi

Moroni 7:12-19).

A

Cu ce mæsuræ mæsurafli (v. 2)

– modul în care mæsurafli (sau

judecafli) lucrurile

În aceasta este cuprinsæ legea
øi proorocii (v. 12) – aceasta

este ceea ce ne învaflæ scriptu-

rile (în esenflæ, Vechiul

Testament)

Ræpitori (v. 15) – (aici, cu sen-

sul de) fioroøi, înfometafli

Lucrafli færædelege (v. 23) –

facefli lucruri rele

Asemæna (vv. 24, 26) – compara 

Ziditæ (v. 25) – clæditæ

Uimite (v. 28) – surprinse

„Dupæ roadele lor îi vefli cunoaøte”

Matei 7
Cuvântarea de pe munte,

partea a treia

Ce importanflæ are?

1. Ce importanflæ ar trebui sæ aibæ în rugæciunile voastre cunoa-

øterea învæflæturilor lui Isus din Matei 7:7-11?

2. Ce informaflie suplimentaræ se gæseøte în 3 Nefi 18:20, Doctrinæ

øi legæminte 50:28-29 øi 88:64-65 despre a cere binecuvântæri

de la Dumnezeu?

Facefli un desen

Facefli un desen care sæ reprezinte ideile gæsite în Matei 7:13-14.

Denumifli pærflile desenului vostru.

O concluzie importantæ

Omul înflelept zideøte pe stâncæ.

1. Discufliile despre pomi, intrarea în împæræflie øi zidirea caselor

din Matei 7:16:27 au toate o temæ sau idee importantæ. Care

este aceasta?

2. Cum væ ajutæ povestirea din Matei 7:24-27 sæ înflelegefli mai

bine ceea ce se spune în Helaman 5:12?

3. În povestirea despre omul înflelept øi omul nechibzuit care øi-

au zidit casa, furtuna „a izbit” ambele case, dar, dupæ aceea,

numai una singuræ a ræmas neclintitæ. Scriefli despre modul în

care faptul cæ træifli în conformitate cu principiile Evangheliei

v-a ajutat într-o „furtunæ” a vieflii.

Ce înseamnæ acest lucru pentru mine?

Scriefli despre cel puflin douæ aspecte pe care dorifli sæ le îmb-

unætæflifli în viafla dumneavoastræ în timp ce væ stræduifli sæ-L ur-

mafli pe Isus Hristos datoritæ învæflæturilor studiate în

Cuvântarea de pe munte.

Dupæ ce Isus a oferit mæreafla Sa Cuvântare de pe munte,
El a mers printre oameni, învæflându-i øi, de asemenea,
înfæptuind multe miracole. În Matei 8-9 sunt consemnate
multe minuni înfæptuite de Isus în timp ce era în zona de
lângæ Marea Galileii.

Matei 8-9
Isus înfæptuieøte 
multe miracole

E

D

C

B
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Care poate fi importanfla acestor minuni? Vârstnicul
Bruce R. McConkie, care a fost membru al Cvorumului ce-
lor Doisprezece Apostoli, ne-a spus cæ, deøi în mare parte,
„Domnul nostru, în slujirea Sa, a predicat Evanghelia
împæræfliei… anunflându-i pe tofli oamenii ce trebuie sæ facæ
pentru a câøtiga pace în aceastæ lume øi viaflæ veønicæ în lumea
care va veni”, Salvatorul a înfæptuit, de asemenea, miracole
ca „dovezi vizibile în ochii tuturor, deopotrivæ credincioøi øi
necredincioøi, cæ El are mai mult decât o putere muritoare.
Ca sæ zic aøa, acestea sunt dovezi cæ toate cuvintele Sale sunt
adeværate” (Mortal Messiah, 2:42; vezi, de asemenea, Matei
11:3-5). Vârstnicul McConkie, ne-a învæflat, de asemenea, cæ
„miracolele, ele singure, nu convertesc oamenii la adevær…
Dar miracolele îl pot impresiona mult pe simpatizantul sincer,
astfel încât sæ-l determine sæ facæ paøii care duc spre credin-
flæ” (Doctrinal New Testament Commentary, 2:81).

În timp ce citifli relatærile din Matei 8-9 despre minunile
înfæptuite de Isus, avefli în vedere ce ne învaflæ ele despre
Isus øi cæile prin care fiecare minune ar putea sæ væ întære-
ascæ în credinfla dumneavoastræ øi sæ væ încurajeze sæ av-
efli încredere deplinæ în El.

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 8-9
Matei 8:1-4 – Marcu 1:40-45; Luca 5:12-16

Matei 8:5-13 – Luca 7:1-10

Matei 8:14-15 – Marcu 1:29-31; Luca 4:38-39

Matei 8:18-22 – Luca 9:57-62

Matei 8:23-27 – Marcu 4:35-41; Luca 8:22-25

Matei 8:28-34 – Marcu 5:1-20; Luca 8:26-39

Matei 9:1-17 – Marcu 2:1-22; Luca 5:17-39

Matei 9:18-26 – Marcu 5:21-43; Luca 8:40-56

Matei 9:35-38 – Luca 10:2-3

Sæ înflelegem scripturile

Matei 8

Matei 8:4 – De ce le spunea Isus, celor pe care îi
vindeca, sæ nu zicæ nimænui despre aceasta?
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 16:20 (p. 23). 

Lepros, lepræ (vv. 2-3) – boalæ

contagioasæ a pielii, flesuturil-

or sau nervilor (vezi, de ase-

menea, Ghidul pentru

scripturi, „Lepræ”, p. 118). 

Sutaø (vv. 5, 8, 13) – conducæ-

tor în armata romanæ care avea

în grija lui o sutæ de soldafli

Neputinflele (v. 17) –

slæbiciunile

Pierim, a pierit (vv. 25, 32) –

murim, au murit

A certat (v. 26) – le-a poruncit

(vântului øi mærii) sæ înceteze 

Chinuieøti (v. 29) – pedepseøti

Matei 8:21-22 – De ce nu l-a læsat Isus pe acel om
sæ-øi îngroape tatæl?
Urmætoarea afirmaflie fæcutæ de vârstnicul Bruce R. McConkie ne

ajutæ sæ înflelegem de ce i-a cerut Isus omului sæ-L urmeze øi sæ

nu se ducæ sæ-øi îngroape tatæl: „Când oamenii sunt chemafli de

Dumnezeu prin spiritul revelafliei, chemafli prin înflelepciunea

atotputernicæ a Lui, Cel care cunoaøte toate lucrurile, acele che-

mæri au întâietate faflæ de toate interesele care sunt în contradicflie

cu acestea. 

Misionarii trimiøi astfel renunflæ, de obicei, la toate obligafliile

personale øi familiale. Cei dragi pot muri, dar misionarii ræmân

la posturile lor, predicând despre împæræflia lui Dumnezeu”

(Doctrinal New Testament Commentary, 1:304). 

Este important sæ ne amintim cæ, indiferent de situaflie, noi trebuie

sæ-L urmæm pe Hristos.

Matei 9

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 8-9, desfæøurafli trei dintre urmætoarele

activitæfli (A-D).

Mari exemple de credinflæ

1. În Matei 8:5-13 este redatæ

povestirea unui conducætor

din armata romanæ – care nu

era israelit, dar fæcea parte

din Neamuri – care a cæutat

ajutorul Salvatorului. Ce a

spus Salvatorul, în versetul

10, despre credinfla sutaøului

comparatæ cu credinfla israel-

iflilor din acele zile?

2. Din ceea ce citifli în Matei

8:5-9, explicafli cel puflin douæ

moduri în care sutaøul øi-a

arætat credinfla deosebitæ.

3. Ce au fæcut femeia din Matei

9:20-22 øi oamenii din Matei

9:27-29 pentru a-øi aræta

credinfla?

4. Cæutafli un aspect din viafla dumneavoastræ sau o învæflæturæ a

Evangheliei în care afli dori sæ avefli mai multæ credinflæ. Cum

ar putea sæ væ sporeascæ credinfla, în acel aspect, exemplul

sutaøului, al femeii sau al celor doi oameni?

A

Cetatea Sa (v. 1) – Capernaum

Huleøte (v. 3) – vorbeøte necu-

viincios despre lucruri sfinte

Fiul Omului (v. 6) – Isus Se

numea pe El Însuøi Fiul

Omului, deoarece El este Fiul

lui Dumnezeu Tatæl øi unul

dintre numele Tatælui Ceresc

este „Om al Sfinfleniei” (vezi

Moise 6:57). În consecinflæ, Isus

este „Fiul Omului Sfinfleniei”.

Vamæ (v. 9) – locul unde se

colectau taxele

Vameøi (vv. 10-11) – oameni

care colectau taxele

Nuntaøi (v. 15) – cei invitafli

la nuntæ

Mirele (v. 15) – bærbatul care

se cæsætoreøte (deseori simbol

al lui Hristos, femeia fiind

simbolul Bisericii)

Fiul lui David (v. 27) – nume

special care aratæ cæ ei credeau

cæ El era descendentul regelui

David care urma sæ fie regele

lor, Mesia sau Hristos

Necæjite (v. 36) – descurajate,

obosite

Mare (v. 37) – îmbeløugat
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„Poate cel mai mare miracol” 

Vârstnicul John A. Widtsoe, care a fost membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a spus: „Am ajuns sæ înfleleg cæ pro-

babil cel mai mare miracol al Evangheliei Domnului Isus Hristos

este transformarea care se petrece într-un bærbat sau într-o feme-

ie care acceptæ cu credinflæ adeværul Evangheliei øi care træieøte,

apoi, în conformitate cu principiile ei… Pe mæsuræ ce primim

adeværuri noi øi mai mari, iar înflelegerea lor se dezvoltæ în con-

øtiinfla noastræ, dacæ acceptæm øi træim potrivit principiilor lor,

noi suntem transformafli din oameni obiønuifli în oameni cu noi

puteri øi posibilitæfli” (în Conference Report, aprilie 1952, p. 34). 

Dintre toate povestirile care se gæsesc în Matei 9, care credefli cæ

poate fi cel mai bun exemplu de miracol de genul celor despre

care vorbeøte vârstnicul Widtsoe? De ce?

Când este nevoie de doctor?

1. Potrivit relatærilor din Matei 9:10-12, cine are nevoie de doctor?

2. Cum væ pot ajuta aceste versete sæ creøtefli din punct de vedere

spiritual?

3. Cum pot ele sæ væ ajute atunci când încercafli sæ ajutafli altæ

persoanæ sæ se alæture Bisericii sau sæ redevinæ activæ?

Se cautæ lucrætori

1. Potrivit relatærilor din Matei 9:36-38, ce a simflit Isus? De ce a

simflit El astfel?

2. Scriefli un anunfl imaginar pentru un ziar, cæutând oameni care

sæ aplice pentru aceastæ „muncæ” despre care a vorbit Isus în

Matei 9:36-38. Includefli în anunfl calificarea pe care considerafli

cæ ar dori Isus sæ o aibæ cei care slujesc cu El.

La sfârøitul capitolului Matei 9, Isus a declarat cæ avea nevoie
de ajutor pentru împlinirea marii lucræri pe care a venit sæ
o facæ.

Drept urmare, El a chemat doisprezece bærbafli ca apostoli –
un titlu care înseamnæ „unul trimis înainte”. Spre deosebire
de alfli ucenici care au fost trimiøi în misiune sau au slujit
în alte chemæri în Bisericæ, Isus i-a chemat pe aceøti bærbafli
ca reprezentanfli øi martori speciali ai Lui øi le-a dat chei
speciale øi puterea de a acfliona øi a vorbi în numele Sæu.
(Pentru mai multe informaflii, vezi Ghidul pentru scripturi,
„Apostol”, p. 9, 10). El le-a dat, de asemenea, o sarcinæ
anume sau instrucfliuni despre care citim în Matei 10. Cu
toate cæ acest mesaj le-a fost dat iniflial celor Doisprezece
Apostoli, oricine este chemat sæ slujeascæ în calitate de re-
prezentant al Domnului pentru a predica Evanghelia Sa
poate învæfla din principiile conflinute în acest capitol.

Matei 10
Îndrumæri pentru cei
Doisprezece Apostoli

D

C

B

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 10
Matei 10:1-4 – Marcu 3:13-19; Luca 6:12-16

Sæ înflelegem scripturile

Matei 10

Matei 10:38 – „Cine nu-øi ia crucea lui øi nu vine dupæ
Mine, nu este vrednic de Mine”
Cu toate cæ acest verset øi versetele alæturate lui par sæ fie foarte

dure øi sæ cearæ foarte mult de la cei care Îl urmeazæ pe Isus, ele

sunt adeværate pentru unii convertifli în Bisericæ. Preøedintele

Gordon B. Hinckley ne-a vorbit despre un asemenea convertit.

El era ofifler de marinæ, dintr-o nafliune care nu era creøtinæ øi a

fost instruit profesional în Statele Unite. În timp ce era în Statele

Unite, a cunoscut Biserica øi s-a hotærât sæ fie botezat. Înainte de

a se întoarce acasæ, el s-a întâlnit cu preøedintele Hinckley, care

a relatat conversaflia lor:

„I-am spus: ‘Poporul tæu nu este creøtin. Ce se va întâmpla când

te vei întoarce acasæ creøtin øi, mai exact, creøtin mormon?’

Fafla lui era posomorâtæ øi a ræspuns: ‘Familia mea va fi dezamæ-

gitæ. S-ar putea sæ mæ alunge øi sæ mæ considere mort. Cât priveøte

viitorul øi cariera mea, toate cæile mi-ar putea fi dinainte închise’.

ToiagToiagBrâuBrâuTraistæ Traistæ 

Zis (v. 3) – (aici, cu sensul de)

nume de familie

Vândut (v. 4) – trædat, s-a

întors împotriva Lui

Casa lui Israel (v. 6) – desc-

endenflii lui Israel (Iacov)

Brâu (brâie) (v. 9) – o curea

de pânzæ cu buzunare pentru

bani

Toiag (v. 10) – baston folosit

la mers

Vrednic (vv. 11, 13) – cinstit,

onorabil

Urafli-i (v. 12) – salutafli-l

Va fi mai uøor (v. 15) – pe-

deapsa va fi mai micæ

Ræbda (v. 22) – nu va renunfla

Beelzebul (v. 25) – diavolul

Ban (v. 29) – o sumæ micæ de

bani
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L-am întrebat: ‘Doreøti sæ plæteøti un prefl aøa de mare pentru

Evanghelie?’.

Ochii lui negri, umezifli de lacrimi, au strælucit pe chipul lui

brunet øi plæcut când mi-a ræspuns: ‘Este adeværatæ, nu-i aøa?’.

Ruøinat cæ i-am adresat întrebarea, i-am ræspuns: ‘Da, este

adeværatæ’.

La care el mi-a ræspuns: ‘Atunci ce altceva conteazæ?’” („It’s

True, Isn’t it?”, Ensign, iulie 1993, p. 2).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 10, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-C).

Cei Doisprezece Apostoli 

Facefli o listæ cu numele celor Doisprezece Apostoli menflionafli în

Matei 10:2-4. Apoi cæutafli fiecare nume în Ghidul pentru scrip-

turi øi scriefli cel puflin un lucru pe care îl aflæm de acolo despre

respectivul apostol. 

Provocæri øi promisiuni pentru misionari

1. Revedefli Matei 10:17-18, 22-25 øi menflionafli cel puflin trei din-

tre condifliile grele pe care le-a spus Isus apostolilor Sæi cæ le

vor întâmpina când vor merge sæ predice Evanghelia.

2. Întrebafli pe cineva care a fost în misiune dacæ, în timp ce slu-

jea, a trecut prin unele dintre condifliile pe care le-afli trecut pe

listæ. Bifafli cu „X” lângæ situafliile prin care a trecut acea per-

soanæ. Rugafli persoana respectivæ sæ væ povesteascæ una din-

tre experienfle øi cum s-a simflit în acea situaflie. Scriefli pe scurt

în caietele voastre despre ceea ce afli învæflat.

3. Ce a promis Isus în Matei 10:19-20, 26-33 cæ ne-ar putea ajuta

pentru a ne fi mai uøor sæ înduræm problemele pe care le-afli

menflionat mai sus.

Cum se poate aøa ceva?

În Matei 10:34-39, Isus a fæcut trei afirmaflii diferite care par sæ fie

contradictorii cu ceea ce credem cæ este adeværat în mod normal.

El a spus cæ nu a venit sæ aducæ pacea, ci o sabie (vezi v. 34) care

va dezbina familia øi-i va face pe membrii ei sæ fie unul împotr-

iva celuilalt (vezi vv. 35-37) øi cæ singura cale prin care ne putem

câøtiga viafla este sæ o pierdem (vezi v. 39).

1. Noi øtim cæ Evanghelia lui Isus Hristos aduce pace celor care

træiesc în conformitate cu principiile ei (vezi Ioan 14:27). Citifli,

de asemenea, Matei 10:16-18; 24:6-10, Faptele apostolilor 12:1-2

øi Doctrinæ øi legæminte 76:28-29 øi vorbifli despre situafliile în

care afirmaflia lui Isus din Matei 10:34 este, de asemenea,

adeværatæ.

2. Noi øtim cæ unul dintre scopurile Evangheliei este de a pecetlui

familiile pentru veønicie. În ce situaflie este adeværatæ afirmaflia

lui Isus din Matei 10:35-37?

3. Cum poate cineva sæ-øi gæseascæ viafla pierzând-o?

C

B

A

Ioan Botezætorul a primit importanta misiune de a pregæti
calea pentru Isus Hristos. El a îndeplinit misiunea lui:
(1) predicând adeværatul spirit øi înfleles al legii lui Moise;
(2) învæflând oamenii sæ se pocæiascæ, sæ fie botezafli øi sæ se
pregæteascæ pentru a primi alte adeværuri øi binecuvântæri
de la Mesia care urma sæ vinæ øi (3) mærturisind cæ Isus
Hristos era Mesia Cel promis. Se pare cæ unii dintre uceni-
cii lui Ioan, care îi erau foarte loiali, nu erau încæ siguri da-
cæ Isus era într-adevær Mesia sau Hristos. Adeværaflii
profefli ne îndreaptæ întotdeauna spre Hristos øi ne-au încur-
ajat sæ venim la El. Aflafli ce a fæcut Ioan pentru a-i ajuta pe
ucenicii lui sæ-L gæseascæ øi sæ-L urmeze pe Isus.

Ioan Botezætorul – mai mult decât un profet

În Matei 11 este cuprinsæ, de asemenea, una dintre marile
invitaflii fæcute de Salvator Însuøi de a veni la El.

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 11
Matei 11:2-19 – Luca 7:18-35

Matei 11:20-24 – Luca 10:12-15

Matei 11:25-27 – Luca 10:21-22

Matei 11
„Venifli la Mine”
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Sæ înflelegem scripturile

Matei 11

Jug pentru vite

Matei 11:7-11 – „Dintre cei næscufli din femei, nu s-a
sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezætorul”
Profetul Joseph Smith a spus:

„Cum se face cæ Ioan a fost considerat unul dintre cei mai mari

profefli? Mæreflia lui n-ar fi putut sæ se datoreze miracolelor sale.

În primul rând. Lui i s-a încredinflat misiunea divinæ de a pregæti

calea în fafla Domnului. Cui i s-a mai încredinflat o asemenea

sarcinæ înainte sau de atunci încolo? Nimænui.

În al doilea rând. Lui i s-a încredinflat misiunea importantæ øi i s-a

cerut sæ-L boteze pe Fiul Omului. Cine oare a mai avut onoarea

de a face acel lucru? Cine oare a mai avut un asemenea privilegiu

sau mæreflie? Cine oare L-a condus pe Fiul lui Dumnezeu în apele

botezului øi a avut privilegiul sæ-L vadæ pe Duhul Sfânt coborând

în formæ de porumbel, sau, mai bine spus, în semn de porumbel,

ca mærturie a administrærii acelei rânduieli?

În al treilea rând. La acel moment, Ioan era singurul administra-

tor legal al treburilor împæræfliei existente atunci pe pæmânt øi

era deflinætorul cheilor puterii. Aceste trei motive îi dau dreptul

de a fi cel mai mare profet næscut dintr-o femeie” (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, p. 275-276).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 11, desfæøurafli activitæflile A øi B.

Prezentafli un raport

În Matei 11:1-19 ni se spune despre doi ucenici ai lui Ioan

Botezætorul care au venit sæ vadæ ce fæcea øi ce preda Isus. Isus

le-a spus sæ se ducæ înapoi la Ioan øi sæ spunæ ce-au væzut øi ce-au

auzit. Bazându-væ pe ceea ce afli citit în aceste nouæsprezece

A

Sarcina (v. 30) – un lucru pe ca-

re îl caræ o persoanæ; obligaflii

Sac øi cenuøæ (v. 21) – iudeii

purtau haine fæcute din mate-

rial aspru flesut din pær de cæ-

milæ sau capræ øi îøi puneau

cenuøæ pe cap în semn de tri-

stefle sau de pocæinflæ 

Înælflat pânæ la cer (v. 23) –

plin de mândrie

Trudifli (v. 28) – cei care mun-

cifli din greu

Împoværafli (v. 28) – cei care

purtafli greutæfli mari

Jugul (vv. 29-30) – dispozitiv

din lemn care se pune la gâtul

vitelor sau care este folosit de

oameni pentru a uøura cæra-

tul greutæflilor

Prilej de poticnire (v. 6) – ru-

øinat de lucrurile pe care Eu

le fac sau le spun

Cel mai mic în împæræflia ce-
rurilor (v. 11) – cel pe care voi

(conducætorii religioøi) îl con-

siderafli cel mai neînsemnat;

Isus se referea la El Însuøi

Se ia cu nævalæ (v. 12) – are

parte de persecuflie øi opoziflie

Ilie (v. 14) – Elias (forma

greacæ a numelui ebraic; vezi

Ghidul pentru scripturi,

„Elias”, p. 61)

Asemæna (v. 16) – compara

Tânguit (v. 17) – v-a pærut ræu 

Mâncæcios (v. 19) – cineva ca-

re mænâncæ mult

Bæutor de vin (v. 19) – cineva

care bea mult vin

Îndreptæflitæ din lucrærile ei
(v. 19) – doveditæ a fi dreaptæ

prin lucræri sau fapte 

Mustre (v. 20) – certe, doje-

neascæ

versete, scriefli trei lucruri pe care le-afli fi spus lui Ioan dupæ ce

v-afli fi întors, dacæ afli fi fost cu acei doi oameni. Includefli mira-

colele pe care le-afli fi væzut øi adeværurile pe care le-afli fi auzit

predate Isus.

„Venifli la Mine”

1. Ce le-a promis Isus, în Matei 11:28-30, celor care învaflæ de la El

øi I se supun, dupæ ce a vorbit despre pedeapsa care avea sæ

vinæ asupra celor ticæloøi care L-au respins (vezi Matei 11:20-24)?

2. Despre ce fel de munci øi poveri grele credefli cæ vorbea Isus

în Matei 11:28? 

3. Unii oameni cred cæ lucrurile pe care le cere Isus de la noi sunt

o povaræ. Din lista urmætoare, alegefli trei lucruri pe care unii

le-ar putea considera a fi poveri grele øi explicafli de ce credefli

cæ sunt poveri uøoare pentru aceia care Îl urmeazæ pe Isus.

• plata zeciuielii;

• participarea la Bisericæ timp de trei ore în fiecare sæptæmânæ;

• participarea la seminar;

• postul; 

• slujirea într-o misiune;

• menflinerea puritæflii morale;

Înainte de a citi Matei 12, este bine sæ înflelegefli cæ în timpul
lui Isus, rabinii iudei adæugaseræ la legea lui Moise o serie de
reguli complicate numite datinile vârstnicilor (vezi Marcu
7:5-9). Aceste legi nu veneau de la Domnul øi multe pæreau
ridicole – cum ar fi regula care prevedea cæ vindecarea în
ziua de Sabat era consideratæ „muncæ” øi, prin urmare, in-
terzisæ. Fariseii, cel mai puternic grup religios din zilele lui
Isus, erau foarte stricfli în supunerea lor faflæ de aceste tradiflii
øi le considerau mai importante decât cuvintele profeflilor.
Pe mæsuræ ce citifli Matei 12, cæutafli ce s-a întâmplat când
învæflæturile lui Isus s-au opus acestor datini.

Isus privea cætre Dumnezeu;
fariseii priveau cætre datinile lor.

Datinile
vârstnicilor

DUMNEZEU

Isus Fariseii

DUMNEZEU

Matei 12
Fariseii se opun lui Isus 

B
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Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 12
Matei 12:1-8 – Marcu 2:23-28; Luca 6:1-5

Matei 12:9-14 – Marcu 3:1-6; Luca 6:6-11

Matei 12:24-32 – Marcu 3:22-29

Matei 12:38-42 – Luca 11:29-32

Matei 12:43-45 – Luca 11:24-26

Matei 12:46-50 – Marcu 3:31-35; Luca 8:19-21

Sæ înflelegem scripturile

Matei 12

Matei 12:3-6 – Explicaflii privind ceea ce este drept
sau este greøit în ziua de Sabat
Fariseii i-au acuzat pe ucenicii lui Isus cæ munceau în ziua de

Sabat, când aceøtia au smuls spice de grâu øi le-au mâncat în timp

ce mergeau cu Isus. Isus a folosit urmætoarele douæ exemple

pentru a demonstra cæ ucenicii Lui au flinut legea lui Moise chiar

dacæ au încælcat datinile pe care fariseii le considerau mai im-

portante (vezi introducerea de mai sus la Matei 12): 

• David øi oamenii lui

au mâncat pâinea din

templu, dar nu au fost

vinovafli deoarece ei se

ocupau de treburile

Domnului (vezi

1 Samuel 21:1-6);

• Preoflii din templu

trebuie sæ facæ multe 

lucruri în templu în ziua de Sabat, lucruri care ar fi fost în

afara legii în oricare alt loc.

Matei 12:18-20 – O profeflie de-a lui Isaia
Semnificaflia acestei profeflii este aceea cæ Mesia nu va ræspunde

judecându-i pe cei care erau împotriva Lui pânæ ce El nu-Øi va fi

terminat lucrarea. Simbolurile din versetul 20 sunt despre lucru-

rile pe care oricine le poate face cu uøurinflæ (sæ rupæ o plantæ de-

ja strivitæ øi sæ stingæ un foc care este aproape stins), dar Mesia nu

urma sæ facæ nici ceea ce El ar fi putut face cu uøurinflæ (sæ-i pe-

depseascæ pe duømanii Lui) pânæ ce lucrarea Sa nu era sævârøitæ. 

Matei 12:31-32 – Ce este „hula împotriva Duhului Sânt”?
Profetul Joseph Smith a explicat: „Toate pæcatele vor fi iertate,

cu excepflia pæcatului împotriva Duhului Sfânt, deoarece Isus îi

va salva pe tofli, cu excepflia fiilor pierzaniei. Ce trebuie sæ facæ

un om pentru a comite pæcatul care nu poate fi iertat? El trebuie

sæ-l primeascæ pe Duhul Sfânt, sæ aibæ cerurile deschise în fafla

lui øi sæ-L cunoascæ pe Dumnezeu, iar, apoi, sæ pæcætuiascæ împ-

otriva Sa. Dupæ ce un om a pæcætuit împotriva Duhului Sfânt,

Osândit pe niøte nevinovafli
(v. 7) – a spus cæ Isus încælcase

legea când El nu o încælcase

Uscatæ (v. 10) – pe care nu o

putea folosi, deformatæ 

Fiul lui David (v. 23) – Mesia

Jefuiascæ (v. 29) – fure

Hulæ (v. 31) – a vorbi necu-

viincios sau a se distra pe

seama lucrurilor sfinte

Ræu (v. 33) – care nu se poate

mânca, putred

Pui de næpârci (v. 34) – oa-

meni ticæloøi (næpârca sau vi-

pera este un øarpe otrævitor)

Orice cuvânt nefolositor (v.

36) – chiar øi vorbele neînse-

mnate øi nechibzuite pe care

le rosteøte o persoanæ

Vor da socotealæ (v. 36) – vor

fi ræspunzætori

Osândit (v. 37) – judecat ca

fiind ræu

nu mai existæ pocæinflæ pentru el. El trebuie sæ spunæ cæ Soarele

nu stræluceøte în timp ce îl vede; el trebuie sæ-L renege pe Isus

Hristos când cerurile s-au deschis în fafla lui øi sæ nege planul

salværii cu ochii deschiøi la adeværul sæu, iar din acel moment el

începe sæ fie un duøman. Acesta este cazul multor apostafli ai

Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ”

(Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 358).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 12, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-C).

Ziua de Sabat 

În Matei 12, versetele 1-9 øi 10-14, se vorbeøte despre împrejuræri

diferite când fariseii L-au acuzat pe Isus øi pe ucenicii Sæi de

faptul cæ nu au flinut ziua de Sabat sfântæ. Scriefli despre o idee

din fiecare relatare care poate sæ væ ajute sæ flinefli ziua de Sabat

sfântæ. Când scriefli, explicafli ce vefli face în mod diferit sau mai

bine datoritæ acestor idei.

Depinde cum priveøti

1. Care a fost diferenfla dintre ræspunsul fariseilor øi al celorlalfli

oameni dupæ ce Isus a înfæptuit miracolele menflionate în

Matei 12:22? (vezi vv. 23-24) 

2. De ce credefli cæ douæ grupuri de oameni care au væzut acelaøi

eveniment ar putea avea diferenfle de opinie? (vezi v. 14) 

3. Cum a ræspuns Isus la ceea ce au spus fariseii despre El în

versetul 24? (vezi vv. 25-29) 

Urmafli exemplul lui Isus

Deoarece Matei 12 descrie, în cea mai mare parte a sa, modul în

care a reacflionat Isus faflæ de cei care I s-au opus, alegefli un lucru

pe care l-a spus sau l-a fæcut Isus în acest capitol øi pe care cred-

efli cæ îl putefli folosi în relafliile pe care le avefli cu oamenii care

se opun Bisericii, apoi explicafli cum l-afli folosi. 

În Matei 13, Isus a predicat oamenilor prin intermediul unor
povestiri scurte numite pilde sau parabole. Predicarea prin
pilde I-a permis lui Isus sæ dezvæluie mari adeværuri celor
care erau pregætifli din punct de vedere spiritual øi, în acelaøi
timp, sæ ascundæ acele adeværuri faflæ de cei care nu erau
pregætifli pentru ele. Chiar øi cei pregætifli spiritual trebuie
sæ mediteze øi sæ se roage pentru a înflelege pe deplin pildele
Salvatorului. Aceasta este, de fapt, o binecuvântare, deoarece
atunci când primim ræspunsuri prin Spirit, ni le amintim
de obicei mai bine øi mai mult timp (vezi, de asemenea,
Ghidul pentru scripturi, „Parabolæ”, p. 154). 

Matei 13
Pilde 

C

B
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Pe mæsuræ ce cæutafli sæ înflelegefli semnificaflia pildelor,
urmafli urmætorul proces alcætuit din trei paøi:

1. Prezentafli principiile generale ale pildei. Întocmifli o
listæ cu obiectele sau persoanele implicate, faptele care au
loc øi rezultatul acestor fapte.

2. Cæutafli indicii pentru interpretare. Indiciile pot fi af-
irmaflii fæcute de Isus de genul „se aseamænæ cu”, referiri
suplimentare în scripturile voastre, situaflia sau întrebarea
care a inspirat pilda øi lucrurile pe care le øtifli în legæturæ
cu oamenii cærora le-a fost împærtæøitæ acea pildæ; 

3. Facefli comparaflie. Este benefic sæ scriefli ceea învæflafli
în timp ce væ gândifli la interpretarea pildei. Adresafli
întrebæri despre relaflia dintre oamenii øi obiectele din
pildæ øi, apoi, vedefli dacæ putefli scrie un ræspuns la într-
ebærile voastre. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 13
Matei 13:1-23 – Marcu 4:1-20; Luca 8:4-15

Matei 13:31-32 – Marcu 4:30-32

Matei 13:54-58 – Marcu 6:1-6

Sæ înflelegem scripturile

Matei 13

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 13, desfæøurafli activitatea A sau B.

Pilda semænætorului

1. Pilda care se gæseøte în Matei 13:3-8 a fost numitæ, deseori,

pilda semænætorului. Dar de ce am putea, de asemenea, sæ o

numim pilda pæmântului? 

2. Pe baza informafliilor oferite în Matei 13:3-8, 18-23, schiflafli

patru desene în caietele voastre care sæ reprezinte ce s-a întâ-

mplat cu seminflele în fiecare tip de pæmânt. Lângæ fiecare de-

sen, explicafli ce afli desenat øi ce simbolizeazæ.

3. Niciunul dintre soiurile de pæmânt din pildæ nu trebuia sæ

ræmânæ în aceeaøi stare în care era. Pentru fiecare tip de pæm-

ânt, descriefli ceea ce ar trebui fæcut pentru a-l face sæ fie sau

sæ se menflinæ un teren pe care sæ creascæ plante sænætoase, ro-

ditoare. Descriefli, de asemenea, ce ar putea simboliza în viafla

dumneavoastræ acest proiect de îmbunætæflire a solului pe

mæsuræ ce creøtefli din punct de vedere spiritual.

A

A semæna (vv. 3, 27) – sæ

planteze seminfle 

Vefli vedea (v. 14) – vefli ob-

serva, væ vefli da seama 

S-a împietrit (v. 15) – a deve-

nit tare øi insensibilæ 

fiine (v. 21) – dureazæ 

Înøelæciunea (v. 22) – promi-

siunile false 

Neghinæ (vv. 25-30) – buruieni

(vezi, de asemenea, Ghidul

pentru scripturi, „Neghinæ”,

p. 146)

Færædelegea (v. 41) – pæcatul

Cærturar (v. 52) – o persoanæ

care studiazæ cu sârguinflæ

scripturile 

De multe ori, în scripturi, Domnul ne spune sæ nu ne temem,
ci sæ avem credinflæ în El øi în scopurile Lui (vezi, de exem-
plu, Isaia 41:13; Marcu 5:36; D&L 6:34-36). Când acflionæm
cu teamæ facem deseori greøeli, dar când acflionæm cu credinflæ
avem tæria de a realiza mult mai mult decât am fi putut
prin noi înøine. Urmærifli cum sunt demonstrate teama øi
credinfla în povestirile din Matei 14 øi cum i-au influenflat
acestea pe oamenii implicafli. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 14
Matei 14:1-12 – Marcu 6:14-29

Matei 14:13-33 – Marcu 6:30-52; Luca 9:10-17; Ioan 6:1-21

Matei 14:34-36 – Marcu 6:53-56

Sæ înflelegem scripturile

Matei 14

Matei 14:3-4 – „Nu-fli este îngæduit s-o ai de nevastæ” 
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Marcu 6:17-19 (p. 42). 

Matei 14:22-33 – Petru merge pe apæ
Preøedintele Howard W. Hunter a povestit întâmplarea descrisæ

în Matei 14:22-33 øi, dupæ aceea, a spus: 

„Credinfla mea fermæ este cæ, dacæ noi, ca persoane, ca familii,

comunitæfli øi nafliuni am putea, asemenea lui Petru, sæ ne fixæm

privirile asupra lui Isus, am putea øi noi sæ mergem triumfætori

pe valurile înalte ale necredinflei øi sæ ræmânem færæ teamæ prin-

tre vânturile stârnite ale îndoielii. Dar dacæ ne întoarcem ochii de

la El, Cel în care trebuie sæ credem, aøa cum este uøor de fæcut øi

cum lumea este atât de tentatæ sæ facæ, dacæ ne uitæm spre pute-

rea øi furia acelor elemente teribile øi destructive din jurul nostru

øi nu la El, Cel care ne poate ajuta øi salva, atunci, inevitabil, ne

vom scufunda într-o mare de conflicte, de tristefle øi disperare. 

Îndatæ (vv. 22, 27) – imediat 

A silit (v. 22) – i-a îndemnat

Era împotrivæ (v. 24) – contra

Matei 14
„Nu væ temefli”

Interpretafli o altæ pildæ

Alegefli una dintre urmætoarele pilde sau grupuri de pilde:

• Pilda neghinei (Matei 13:24-30)

• Pilda græuntelui de muøtar øi a aluatului (Matei 13:31-33)

• Pilda comorii ascunse øi a mærgæritarului (Matei 13:44-46)

• Pilda nævodului (Matei 13:47-50)

Citifli pilda sau pildele cu atenflie, folosifli sugestiile pentru interpre-

tarea pildelor menflionate în introducerea acestui capitol øi, apoi,

scriefli ce credefli cæ a predicat Domnul despre împæræflia Sa. 
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În asemenea momente, când simflim cæ torenflii ameninflæ sæ ne în-

ece øi când adâncurile sunt gata sæ înghitæ vasul zguduit al cr-

edinflei noastre, mæ rog sæ putem auzi, întotdeauna, în mijlocul

furtunii øi al întunericului, acea afirmaflie plæcutæ a Salvatorului

lumii: «Îndræznifli, Eu sunt; nu væ temefli!» (Matei 14:27)” (în

Conference Report, octombrie 1992, p. 24 sau Ensign, noiembrie

1992, p. 19).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 14, desfæøurafli activitatea A.

Mersul pe apæ

Ræspundefli la urmætoarele întrebæri folosind informafliile din

Matei 14:22-33: 

1. Ce fæcea Isus în timp ce ucenicii erau în corabie? 

2. Cum au reacflionat ucenicii prima datæ când L-au væzut pe

Isus mergând pe apæ, îndreptându-Se spre ei?

3. Ce ne spune ræspunsul lui Petru despre el?

4. Ce spune Matei despre motivul pentru care Petru s-a scufundat?

5. Ce a fæcut Petru când a început sæ se scufunde?

6. Cum poate fi simbolicæ experienfla lui Petru pentru încercærile

voastre de a veni la Hristos? 

Datinile vârstnicilor, discutate mai înainte, erau un sistem de
adæugiri complicate la legea lui Moise pe care conducætorii
iudei l-au dezvoltat de-a lungul anilor. Cu toate cæ intenfliile
conducætorilor erau bune, aceste completæri au devenit, în
cele din urmæ, pentru iudei mai importante decât însæøi
legea – cu certitudine mai importante decât spiritul legii.

Matei 15
Ce este pur øi ce este impur? 

A

Una dintre aceste completæri la lege implica ceremonialul
spælærii înainte de masæ. Nu era o spælare simplæ din motive
de sænætate, ci erau modalitæfli specifice de spælare hotærâte de
conducætorii iudei. Când ucenicii lui Isus au fost acuzafli de
încælcarea acestei tradiflii a vârstnicilor, Isus a folosit aceastæ
acuzaflie ca pe o ocazie de a predica. Pe mæsuræ ce citifli,
cæutafli care sunt adeværatele principii despre care Isus a spus
cæ fuseseræ pierdute de iudei, din cauza faptului cæ aceøtia se
concentrau asupra datinilor lor. Pe mæsuræ ce citifli Matei
15, cæutafli alte miracole înfæptuite de Isus.

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 15
Matei 15:1-31– Marcu 7:1-37

Matei 15:32-39 – Marcu 8:1-10

Sæ înflelegem scripturile

Matei 15

Matei 15:4-6 – „Ori cu ce te-aø putea ajuta”
Vezi explicaflia pentru corban în „Sæ înflelegem scripturile” pentru

Marcu 7:9-12 (p. 43). 

Matei 15:22-28 – De ce a vorbit Isus despre femeia
cananeancæ fæcând comparaflia cu un câine?
Cuvântul grec care a fost tradus aici drept „cæflei” ar fi putut fi

tradus mai bine, drept „cæfleluøi”, referindu-se la câinii de casæ

sau la animalele preferate ale stæpânilor lor. În timpul slujirii Sale,

Isus s-a concentrat asupra copiilor de casæ – israeliflii – øi astfel,

pe femeia cananeancæ a comparat-o cu un cæflel iubit din casæ.

Manifestându-øi credinfla în Domnul, femeia s-a bizuit pe referi-

rea simbolicæ a lui Isus când a spus cæ ar fi drept ca øi cæfleii sæ

„mænânce færâmiturile” care cad de la masa oferitæ copiilor casei.

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 15, desfæøurafli activitatea A.

Explicafli cuvinte øi fraze cheie

Explicafli pe scurt cæ fiecare dintre cuvintele sau expresiile urmæ-

toare au fost folosite în descrierea evenimentelor din Matei 15:

1. „Datina bætrânilor” (vezi vv. 2-9) 

2. Spurcæ (vezi vv. 2-20)

3. Buze, inimæ øi guræ (vezi vv. 7-11, 17-20) 

4. Cæflei (vezi vv. 22-28) 

5. Milæ (vezi vv. 32-39)

6. Pâini øi peøti (vezi vv. 32-39) 

A

Ori cu ce te-aø putea ajuta
(v. 5) – orice fli-aø fi putut da

Fæflarnici (v. 7) – oameni care

nu au dorinfle drepte, dar vor

ca alflii sæ creadæ despre ei cæ

sunt neprihænifli

Degeaba (v. 9) – færæ niciun

scop demn 

Învæflæturi (v. 9) – adeværuri

spirituale

Spurcæ (vv. 11, 18, 20) – îl face

pæcætos sau necurat

Hazna (v. 17) – (aici, cu sen-

sul de) canal, loc pentru de-

pozitarea gunoiului

Muncitæ ræu (v. 22) – foarte

tulburatæ 

Ciungi (vv. 30-31) – handicap

care limiteazæ folosirea unui

brafl sau picior
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La timpul evenimentelor descrise în Matei 16, mulfli oameni
fuseseræ martori la puterea miraculoasæ a Salvatorului. Cu
toate acestea, cei care credeau cu adeværat în El erau încæ
puflini la numær. De ce nu erau mai mulfli convertifli? Nu
erau miracolele Sale destul de evidente pentru a dovedi cæ
El era Hristosul, Mesia Cel promis? În timp ce citifli Matei
16, cæutafli ceea ce I-au cerut fariseii øi saducheii lui Isus,
El refuzând sæ le dea. De asemenea, cæutafli lucrurile despre
care i-a învæflat Isus pe ucenicii Lui øi care, într-adevær,
aduc mærturie øi convertesc oamenii.

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 16
Matei 16:1-12 – Marcu 8:11-21

Matei 16:13-28 – Marcu 8:27-9:1; Luca 9:18-27

Sæ înflelegem scripturile

Matei 16

Matei 16:18 – Ce este „piatra” despre care Isus i-a
vorbit lui Petru?

Profetul Joseph Smith

a spus: „ În învæflætur-

ile Sale, Isus a spus:

‘Pe aceastæ piatræ voi

zidi Biserica Mea øi

porflile locuinflei morfl-

ilor nu o vor birui’.

Care piatræ? Revelaflia”

(Teachings of the Prophet
Joseph Smith, p. 274).

Preøedintele David O.

McKay a scris: „Prin

aceasta [Matei 16:18],

El a vrut sæ spunæ cæ

la fel cum numele lui

Simon ‘Petru’ înseamnæ

piatræ, tot aøa øi aceastæ

mærturie, care vine prin revelaflie, va fi piatra pe care va fi ziditæ

Biserica lui Hristos” (Ancient Apostles [1964], p. 34).

Isus l-a învæflat pe Petru ceea ce el øi tofli ceilalfli profefli øi apostoli

au predicat de atunci – faptul cæ tæria Bisericii stæ în mærturia cæ

Isus este Hristosul, mærturie care vine prin revelaflie datæ de

puterea Duhului Sfânt membrilor Bisericii.

Birui (v. 18) – învinge

Lega (v. 19) – a lega împreunæ

(sau a pecetlui)

Mustre (v. 22) – a cere cuiva

sæ se opreascæ din a face ceva,

sæ corecteze

Sæ se lepede de sine (v. 24) – sæ

uite de sine øi de interesele sale

Matei 16
„Tu eøti Hristosul”

Matei 16:19 – „Cheile împæræfliei”
Lui Petru i-au fost promise cheile preofliei care aveau sæ-i permitæ

lui øi celorlalfli apostoli sæ conducæ Biserica pe pæmânt dupæ

moartea øi învierea Domnului, inclusiv dreptul de a administra

legal toate rânduielile necesare exaltærii. Observafli, mai ales, cæ

lui Petru i-a fost promis cæ rânduielile pe care el le va administra

pe pæmânt urmau sæ fie valabile øi în cer. Astfel, printre alte lu-

cruri, el a primit puterea de a pecetlui împreunæ pentru totdeauna

soflii, sofliile øi copiii. În Matei 17, citim despre modul în care el a

obflinut aceste chei.

Matei 16:20 – De ce nu a dorit Isus ca ucenicii Lui sæ
spunæ cuiva cæ El era Hristosul?
Spre sfârøitul celor trei ani de slujire, Isus a predicat într-un mod

deschis cæ El era Hristosul – Mesia iudeilor. Acest lucru a stârnit

mânia conducætorilor iudei øi L-a condus direct cætre ræstignirea

Sa. Cerându-le ucenicilor Lui ca, la acel timp, sæ nu predice aceas-

tæ doctrinæ, I-a permis sæ continue sæ propovæduiascæ mesajul

Evangheliei øi sæ nu-i înfurie pe iudei înainte sæ vinæ timpul ca

El sæ fie acuzat øi ræstignit.

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 16, desfæøurafli activitæflile A øi B.

Scripturi de bazæ – Matei 16:15-19

1. În Matei 16:15, Isus a adresat o întrebare. Dupæ ce Petru I-a

ræspuns, ce l-a învæflat Isus despre acel ræspuns?

2. Potrivit celor spuse de Isus lui Petru, cât de important este ca

membrii Bisericii sæ primeascæ mærturia lor în acest fel? (vezi,

de asemenea, secfliunea „Sæ înflelegem scripturile” de mai sus).

3. În locul mærturiei pe care o avea Petru, ce doreau fariseii øi

saducheii? Ce a spus Isus dspre ceea ce voiau ei? (Vezi Matei

16:1-4.)

4. De ce era mærturia lui Petru mai puternicæ øi cu un spirit de

convertire mai mare decât „mærturia” pe care o cereau fariseii

øi saducheii?

Urmându-L pe Isus

În Matei 16:24-28 citim ceea ce le-a explicat Isus ucenicilor Sæi cæ

înseamnæ sæ-L urmeze. Pentru fiecare dintre urmætoarele situaflii,

menflionafli propozifliile sau versetele pe care le-afli folosi pentru a

ræspunde la urmætoarele situaflii (nu uitafli sæ folosifli Traducerea

Bibliei de Joseph Smith):

1. Vi se oferæ o bursæ la o universitate pentru a juca într-o echipæ

sportivæ. Singura condiflie este sæ fifli de acord sæ nu slujifli în

misiune, deoarece antrenorul este de pærere cæ va împiedica

dezvoltarea dumneavoastræ ca atlet.

2. Postul væ dæ dureri de cap øi nu simflifli cæ væ ajutæ. Nimeni nu

este acasæ pentru a væ opri sæ mâncafli, astfel încât væ îndreptafli

spre bucætærie.

3. Vi se oferæ un serviciu unde suntefli plætit cu un salariu mare,

dar væ va împiedica sæ væ ducefli în fiecare duminicæ la Bisericæ

øi væ va cere sæ petrecefli mult timp departe de familia voas-

træ. Persona care v-o oferæ, promite cæ aceastæ slujbæ va dura

doar 10-12 ani, spunând: „Dacæ væ vefli dedica acestei munci,

la sfârøit vefli dobândi o mare bogæflie, pe care afli putea sæ o

folosifli pentru a væ bucura cum dorifli cu familia dumneavoas-

træ øi pentru a face diferite lucruri pentru Biserica voastræ”.

B
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4. Un coleg de clasæ, la øcoalæ, a obflinut un exemplar (cu ræs-

punsuri) al unui foarte important examen care se apropie. Un

grup de colegi de clasæ se adunæ pentru a-l studia. Ei v-au in-

vitat øi pe voi.

În Matei 16 ni se spune cæ Isus a promis lui Petru cheile
împæræfliei cerului. În Matei 17 se vorbeøte despre momentul
în care Petru, Iacov øi Ioan le-au primit. Aceste chei includ
puterea de a administra rânduielile salværii într-un mod
plæcut lui Dumnezeu øi puterea de a administra Biserica lui
Isus Hristos pe pæmânt. Un eveniment similar acestuia din
Matei a avut loc în zilele noastre când profetul Joseph Smith
a primit cheile împæræfliei pentru aceastæ dispensaflie în
Templul Kirtland, în anul 1836 (vezi D&L 110). De atunci,
cheile au fost date prin rânduire fiecærui preøedinte al
Bisericii.

Pentru mai multe informaflii despre ceea ce s-a întâmplat în
acest capitol, consultafli „Schimbarea la faflæ”, în Ghidul
pentru scripturi (p. 185-186).

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 17
Matei 17:1-23 – Marcu 9:2-32; Luca 9:28-45

Sæ înflelegem scripturile

Matei 17

Matei 17-1 – De ce au fost invitafli numai Petru, Iacov
øi Ioan sæ aibæ aceastæ experienflæ?
Preøedintele Joseph Fielding Smith a explicat: „Petru, Iacov øi

Ioan au acflionat în calitate de membri ai Primei Preøedinflii a

Bisericii din zilele lor” (Doctrines of Salvation, compilaflie Bruce R.

McConkie, 3 volume [1954-1956], 3:152). În consecinflæ, ei au ur-

cat pe Muntele schimbærii la faflæ ca sæ primeascæ cheile necesare

în vederea realizærii lucrærii pentru care au fost chemafli.

Schimbat la faflæ (v. 2) – sta-

rea unei persoane al cærei

trup este schimbat temporar

astfel încât aceasta sæ poatæ

sta în prezenfla øi slava fiinflel-

or cereøti færæ sæ moaræ

Ilie (v. 3) – Elias (omonimul

grecesc al numelui ebraic)

Lunatic (v. 15) – persoanæ care

are miøcæri necontrolate sau

cæreia îi lipseøte controlul com-

plet al trupului, somnambul 

Pætimeøte ræu (v. 15) – foarte

bolnav

Pornit la ræu (v. 17) – corupt

A certat (v. 18) – a cerut cuiva

sæ se opreascæ din a face ceva;

a corectat

Darea, dæri (vv. 24-25) – taxa,

taxe

Matei 17
Muntele schimbærii la faflæ

Matei 17:10 – Ce au învæflat ucenicii despre Ilie?
Când Petru, Iacov øi Ioan au mers cu Isus pe Muntele schimbærii

la faflæ øi i-au væzut pe Moise øi pe Ilie, ei øi-au amintit despre

profeflia care spunea cæ Ilie va veni înaintea lui Mesia (vezi Matei

17:10). Ei erau nelæmurifli, deoarece scena la care tocmai fuseseræ

martori pe munte dovedea cæ Isus era Mesia, dar El venise înainte

ca Ilie sæ aparæ pe munte, øi nu dupæ. Ræspunsul lui Isus, aøa cum

a fost menflionat în Traducerea Bibliei de Joseph Smith, explicæ

faptul cæ Elias (care în Noul Testament este omonimul lui Ilie)

este un titlu care se referæ la mai mult decât o persoanæ. Ioan

Botezætorul a fost un Ilie care „a øi venit” ca premergætor pentru

a „pregæti calea” pentru prima venire a Salvatorului. Un alt Ilie

avea sæ vinæ în ziele din urmæ pentru a „restaura toate lucrurile”

(vezi Traducerea lui Joseph Smith, Matei 17:10-14). Preøedintele

Joseph Fielding Smith ne-a învæflat: „Joseph Smith este un Elias

(Ilie) deoarece el a fost trimis sæ pregæteascæ calea pentru a Doua

Venire a Domnului” (Answers to Gospel Questions, compilaflie,

Joseph Fielding Smith, fiul, 5 volume [1957-1966], 4:194). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 17, desfæøurafli activitatea A øi, apoi,

activitatea B sau C.

Ce au învæflat ei?

Ce au învæflat Petru, Iacov øi Ioan despre Isus pe munte? (Vezi

Matei 17:1-9; Petru a mærturisit mai târziu despre acest eveniment

în 2 Petru 1:16-19.)

Care este diferenfla?

Matei 17:14-21 ne spune cum l-a vindecat Isus pe un tânær ce su-

ferea de o boalæ. Ucenicii s-au mirat de ce nu au putut øi ei sæ-l

vindece pe om, cu toate cæ deflineau preoflia care le fusese datæ

de Isus.

1. Facefli o listæ cu trei lucruri despre care Isus a spus cæ ar fi pu-

tut sæ-i ajute pe ucenici sæ-l vindece pe om. Explicafli în ce fel

sau de ce sunt necesare aceste lucruri.

2. Scriefli despre o împrejurare din viafla dumneavoastræ în care

punerea în practicæ a unuia dintre aceste trei principii v-a aju-

tat sæ facefli ceva ce era greu sau pærea imposibil de fæcut. Dacæ

nu afli avut o experienflæ de acest fel, vorbifli cu cineva care

credefli cæ a avut. Întrebafli respectiva persoanæ despre acea

experienflæ øi scriefli, pe scurt, ce afli aflat.

B

A
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Care este mesajul?

Scriefli cel puflin douæ lecflii pe care credefli cæ le-afli învæflat din ceea

ce a spus øi a fæcut Isus conform relatærilor din Matei 17:24-27 øi

spunefli de ce aceste lecflii sunt importante pentru dumneavoastræ.

În general, lumea ræsplæteøte øi onoreazæ pe cei care sunt
duri, agresivi øi nu acceptæ sæ li se porunceascæ. Acceptarea
faptului cæ ai greøit este, deseori, privitæ de lume ca un semn
de slæbiciune. Cum se comparæ acest mod de a træi cu ceea
ce a predicat Isus ucenicilor Sæi în Matei 18?

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 18
Matei 18:1-5 – Marcu 9:33-37; Luca 9:46-48

Matei 18:6-9 – Marcu 9:42-48; Luca 17:1-2

Matei 18:10-14 – Luca 15:3-7

Sæ înflelegem scripturile

Matei 18

Piatræ de moaræ

Matei 18:6 – „Oricine va face sæ pæcætuiascæ pe unul
din aceøti micufli”
În Matei 18:3-6 ni se spune cæ Isus a poruncit nu doar sæ deve-

nim ca niøte copilaøi pentru a intra în împæræflia Sa, ci sæ ne asi-

guræm cæ avem øi grijæ de copilaøi. Aceasta îi poate include nu

numai pe cei care sunt tineri ca vârstæ, ci øi pe cei care sunt tineri

în Evanghelie – care, pentru a intra în împæræflie, au devenit la

fel ca øi copilaøii, de curând.

Piatræ de moaræ (v. 6) – o

piatræ grea øi mare folositæ la

mæcinarea cerealelor; era atât

de mare încât trebuia sæ fie

învârtitæ de un mægar

Prilejuri de pæcætuire (v. 7) –

acfliuni sau fapte care i-ar face

pe cei slabi sau nechibzuifli sæ

pæcætuiascæ sau sæ greøeascæ

Ciung (v. 8) – folosirea limitatæ

a unui brafl sau picior

Defæimafli (v. 10) – vorbifli de

ræu de cætre cineva

Piaræ (v. 14) – sæ se piardæ

(sau sæ fie distrus din punct

de vedere spiritual)

Pægân (v. 17) – persoanæ care

nu crede în Dumnezeu

Sæ se socoteascæ cu robii sæi
(v. 23) – sæ strângæ banii pe

care i-i datora fiecare rob

Zece mii de galbeni (v. 24) –

o sumæ incredibil de mare,

echivalentæ a milioane de zile

de muncæ, imposibil de plætit

înapoi

Chinuitori (v. 34) – cei care se

ocupæ de închisoare, un loc

de suferinflæ øi maltratare

Matei 18
„Prilejuri de pæcætuire” 

øi iertare

C

Vorbind celor care abuzeazæ copiii, preøedintele Gordon B.

Hinckley a spus: „Væ îndemn din toatæ tæria de care sunt capabil

sæ oprifli abuzul, sæ fugifli de el, sæ cerefli ajutor, sæ væ rugafli

Domnului pentru iertare øi sæ îndreptafli greøeala faflæ de cei pe

care i-afli rænit. Dumnezeu nu se lasæ batjocorit cu privire la abu-

zul faflæ de aceøti copilaøi” (în Conference Report, octombrie 1994,

p. 74 sau Ensign, noiembrie 1994, p. 54).

Matei 18:8-9 – Lepædarea de mâini, picioare øi ochi
Vezi, de asemenea, „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei

5:29-30 (p. 13). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 18, desfæøurafli activitatea A sau B.

Copilaøii

1. Potrivit relatærilor din Matei 18:3-4, care sunt cele douæ mo-

duri prin care se poate stabili o legæturæ între noi, copilaøii øi

împæræflia cerului?

2. Citifli Mosia 3:19 øi facefli o listæ cu modurile în care noi putem

deveni precum copiii mici. Putefli scrie Mosia 3:19 la marginea

paginii din scripturile voastre lângæ Matei 18:3-4.

3. Din ceea ce a spus Isus în Matei 18:5-14, scriefli – cu propriile

voastre cuvinte – trei afirmaflii care sæ încurajeze tratarea co-

rectæ a copiilor.

Rezolvarea problemelor cu alflii

Învæflæturile lui Isus cuprinse în Matei 18:15-35 ne pot ajuta sæ

descoperim câteva modalitæfli prin care putem rezolva situafliile

în care cineva ne jigneøte.

1. Potrivit relatærilor din Matei 18:15-17, care sunt primii trei pa-

øi pe care trebuie sæ-i facem când cineva ne-a jignit?

2. În versetele 21-35 suntem învæflafli ceea ce trebuie sæ facem ori

de câte ori ne jigneøte cineva. În timp ce citifli pilda din verse-

tele 23-34, luafli în considerare explicaflia datæ pentru cei „zece

mii de galbeni” øi pentru „chinuitori” în secfliunea „Sæ înflele-

gem scripturile” de mai sus. Scriefli pe cine sau ce din pildæ

reprezintæ urmætoarele: pe dumneavoastræ, pe Salvator, pe ci-

neva care a fæcut ceva care v-a jignit, binecuvântærile pe care

le primifli prin ispæøire, suferinfla pentru pæcatele neiertate.
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3. Scriefli ceea ce a spus Isus cæ trebuie sæ învæflæm din aceastæ

pildæ despre robul nemilostiv.

4. Ce cunoaøtere suplimentaræ despre principiul iertærii ne-a dat

Domnul în Doctrinæ øi legæminte 64:8-10?

În timpul lui Isus, iudeii erau într-o stare de apostazie. Ca
grup, ei se îndepærtaseræ de la practicile adeværate ale religiei
lor aøa cum o revelase Dumnezeu lui Moise. Erau multe per-
soane care încæ træiau neprihænite dupæ cum øtiau ele – cum
ar fi Maria, Iosif øi Ioan Botezætorul. Aceia care deflineau
poziflii de putere øi de conducere în credinfla iudaicæ, cum ar
fi cærturarii, fariseii øi saducheii, erau în special recunoscufli
pentru apostazia lor de la adevær. Ei erau preocupafli mai mult
de pæstrarea pozifliilor lor de conducere decât de adeværata
neprihænire. Mesajul lui Isus trebuie sæ-i fi stræpuns direct
în inimæ, deoarece El condamna mândria øi ipocrizia lor.

Pe mæsuræ ce citifli Matei 19 øi câteva din capitolele urmæ-
toare, observafli cum au continuat conducætorii iudei sæ-L
atace øi sæ caute sæ-L încurce pe Isus, în timp ce El continua
sæ-i provoace prin definirea adeværatei neprihæniri. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 19
Matei 19:1-9 – Marcu 10:1-12

Matei 19:13-30 – Marcu 10:13-31; Luca 18:15-30

Sæ înflelegem scripturile

Matei 19

Matei 19:3-12 – Sfatul lui Isus despre cæsætorie øi
divorfl
Întrebarea pe care fariseii I-au adresat-o lui Isus era o întrebare

dezbætutæ în cadrul diferitelor grupuri de credinflæ iudaicæ. În

legea lui Moise, Domnul permitea divorflul (vezi Deuteronomul

23:1-2), lucru pe care unii îl interpretaseræ ca pe posibilitatea ca

un bærbat sæ divorfleze de soflia lui aproape din orice motiv. Cei

cu inimæ impuræ foloseau aceastæ interpretare a legii pentru a

divorfla øi a se recæsætori de mai multe ori pentru a-øi satisface

dorinflele lor lascive. Isus a condamnat aceastæ practicæ în mod

deosebit øi a numit-o adulter (vezi Matei 5:31-32; 19:9).

Se va lipi (v. 5) – va sta, va fi

strâns unit

Fameni (v. 12) – bærbafli necæ-

sætorifli care, din punct de ve-

dere fizic, nu puteau fi tafli

Înnoirea tuturor lucrurilor
(v. 28) – înviere

Matei 19
Ce trebuie sæ fac pentru

a avea viaflæ veønicæ?

„De aceea va læsa omul pe tatæl sæu øi pe mama sa, øi se va lipi de nevasta
sa, øi cei doi vor fi un singur trup.” 

Vârstnicul Bruce R. McConkie a scris: „Divorflul nu face parte

din planul Evangheliei… În majoritatea cazurilor n-ar trebui sæ

fie permis divorflul, exceptând situafliile în care a fost vorba de

pæcatul sexual. În aceste zile. . . Biserica permite persoanelor

divorflate sæ se recæsætoreascæ din nou færæ pata imoralitæflii care,

într-un sistem superior [pe care Isus l-a predicat], ar însofli o ase-

menea acfliune” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:547).

Deoarece Isus a vorbit atât de ferm împotriva divorflului, unii

ucenici s-au întrebat dacæ nu ar fi fost mai bine sæ nu te cæsætor-

eøti deloc. Drept ræspuns, Isus a recunoscut cæ unele persoane

nu vor avea aceastæ ocazie, dar a menflionat cæ aceasta este o ex-

cepflie de care Dumnezeu va fline seama într-un anumit fel (vezi

Matei 19:10-12). Domnul a revelat în zilele noastre: „cæsætoria

este rânduitæ de Dumnezeu” (D&L 49:15; vezi, de asemenea,

„Familia, o declaraflie oficialæ cætre lume”, primul paragraf). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 19, desfæøurafli activitatea A sau B.

Divorflul

În Matei 19:3-9, citim despre

cum a ræspuns Isus atunci

când fariseii L-au întrebat

dacæ îi este îngæduit unui

bærbat sæ divorfleze de soflia

sa din orice pricinæ. În pre-

zent, cu un numær crescând

de divorfluri, întrebarea pare

la fel de importantæ øi pen-

tru zilele noastre.

Pe baza ræspunsului dat de

Isus øi a explicafliilor din

secfliunea „Sæ înflelegem

scripturile” de mai sus, scriefli o frazæ scurtæ care sæ explice

punctul de vedere al Domnului despre divorfl, pe care afli dori

A
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ca cineva care avea în considerare divorflul s-o citeascæ øi sæ

mediteze asupra ei.

Tânærul bogat

1. De ce s-a hotærât tânærul despre care se povesteøte în Matei

19:16-22 sæ nu-L urmeze pe Isus?

2. Ce binecuvântæri le-a promis Isus celor care au fæcut sacrificiul

de a-L urma? (Vezi vv. 23-30.) 

3. Bazându-væ pe ceea ce Isus øi ucenicii Lui au spus dupæ ce

tânærul a plecat (vezi vv. 23-30), scriefli o scrisoare ca øi când

afli scrie acestui tânær øi încercafli sæ-l ajutafli sæ înfleleagæ de ce

ar trebui sæ se ræzgândeascæ.

Væ place sæ væ simflifli important? Ce væ ajutæ sæ væ simflifli
important? Recunoaøterea? O poziflie de conducere? Banii?
Succesul? Fariseii din zilele lui Isus credeau cæ ei erau foar-
te importanfli. Motivele pentru care ei gândeau astfel sunt
similare modurilor în care astæzi oamenii definesc mæreflia
øi consideræ cine øi ce este important. În timp ce citifli Matei
20, dafli atenflie modului în care ne ajutæ ceea ce a fæcut øi a
spus Isus pentru a înflelege ce este important øi ce înseamnæ
a fi mare în împæræflia Sa. Poate fi, de asemenea, de folos sæ
înflelegefli cæ ceea ce s-a spus øi s-a fæcut, potrivit relatærilor
din Matei 20, s-a întâmplat în ultima lunæ – poate chiar în
ultimele douæ sæptæmâni – înainte ca Isus sæ fie ræstignit.

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 20
Matei 20:17-34 – Marcu 10:32-52; Luca 18:31-43

Sæ înflelegem scripturile

Matei 20

Bici folosit pentru biciuit 

Domnesc (v. 25) – a fi stæpân

peste ceva

Gospodar (v. 1) – proprietarul

casei

Ispravnic (v. 8) – persoanæ

responsabilæ de lucruri care

aparflin altuia

Cârteau (v. 11) – se plângeau,

erau nemulflumifli

Ia-fli ce fli se cuvine (v. 14) – ia

ce îfli aparfline – cu cât te-ai

tocmit

Fiii lui Zebedei (v. 20) –

Iacov øi Ioan, apostolii

Matei 20
Isus defineøte din nou mæreflia

B

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 20, desfæøurafli activitatea A sau B.

Pilda lucrætorilor viei

Pilda descrisæ în Matei 21:1-16, pare sæ fie un ræspuns la conver-

saflia pe care Isus a avut-o cu Petru la sfârøitul capitolului 19 din

Matei. Petru întrebase care avea sæ-i fie ræsplata pentru sacrificiul

pe care simflea cæ l-a fæcut pentru a sluji în împæræflie. Observafli

cæ pilda se încheie aproape în acelaøi fel cum se încheie øi capi-

tolul 19 din Matei.

1. Întocmifli în caietele voastre un tabel asemænætor celui de mai

jos. Completafli-l cu informafliile pe care le-afli aflat din Matei

20:1-16.

2. Ce învæflæm din aceastæ pildæ despre slujirea în împæræflia

Domnului?

3. Ce mesaj de încurajare poate avea aceastæ pildæ pentru

convertiflii din Bisericæ? 

Cu cât au fost
plætifli la sfârøitOre lucrate

Cu cât a fost de
acord gospodarul

sæ-i plæteascæ 

Ora la care au
fost angajafli

lucrætorii

A

Slujitor, slujeascæ (vv. 26, 28)

– cineva care slujeøte øi are

grijæ de nevoile altuia

Ræscumpærare (v. 28) – platæ

(pentru a elibera pe cineva

din robie)
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Cum putefli deveni importanfli 

În Matei 20:20-28, citim ce a spus Isus dupæ ce mama lui Iacov

øi a lui Ioan I-a cerut ca fiii ei sæ poatæ avea un loc important în

împæræflia lui Dumnezeu.

1. Alegefli trei cuvinte sau propoziflii care credefli cæ sunt cele

mai importante din ræspunsul Salvatorului la cererea ei øi

explicafli de ce afli ales fiecare cuvânt sau propoziflie.

2. Întocmifli o listæ cu exemple din Matei 20:17-19, 28-34 despre

modul în care Salvatorul a arætat felul de mæreflie despre care

a vorbit El.

Isus øtia cæ misiunea Lui din
viafla muritoare era aproape de
sfârøit (vezi Matei 20:17-19). Cu
toate acestea, înainte sæ moaræ,
El le-a oferit conducætorilor iudei
din timpul acela mærturii supli-
mentare cu privire la faptul cæ El
era într-adevær Mesia promis în-
cæ de la început de sfinflii profefli.
În timp ce citifli Matei 21-22, cæ-
utafli multele mærturii diferite pe

care Isus le-a depus conducætorilor iudei. Acestea au inclus
împlinirea profefliilor, învæflæturile øi mærturia Sa øi a mul-
tor altora – inclusiv a celor care strigau „Osana” Regelui lor,
atunci când El a intrat în Ierusalim.

Relatærile din Matei 21 încep în ultima sæptæmânæ din via-
fla muritoare a Salvatorului.

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 21-22
Matei 21:1-11 – Marcu 11:1-11; Luca 19:29-44; Ioan 12:12-19

Matei 21:12-17 – Marcu11:15-19; Luca 19:45-48

Matei 21:18-22 – Marcu 11:12-14, 20-24

Matei 21:23-27 – Marcu 11:27-33; Luca 20:1-8

Matei 21:33-46 – Marcu 12:1-12; Luca 20:9-19

Matei 22:15-46 – Marcu 12:13-37; Luca 20:20-44

Sæ înflelegem scripturile

Matei 21

Osana (vv. 9, 15) – Salveazæ,

acum! (Acesta era un strigæt

de laudæ pe care oamenii obi-

ønuiau sæ-l foloseascæ pentru

a aræta cæ øtiau cæ Isus era

Mesia øi cæ putea sæ-i salveze.)

Celor ce sug (v. 16) – celor

nou-næscufli 

A dat-o (v. 33) – a închiriat-o

Vieri (vv. 33-35, 38, 40-41) –

fermieri, viticultori 

Matei 21-22
O mærturie finalæ în Ierusalim

B Matei 21:1-11 – Care este semnificaflia intrærii lui
Isus în Ierusalim cælare pe un mægar?
Profetul Zaharia ne-a învæflat cæ iudeii L-ar fi putut recunoaøte

pe Mesia lor intrând în Ierusalim cælare pe mânzul unei mægærifle

(vezi Zaharia 9:9; Matei 21:4-5). Era o tradiflie ca regalitatea is-

raelitæ sæ cælæreascæ pe mânzul unei mægærifle (vezi Judecætorii

5:10; 10:4; 12:14; 2 Samuel 16:1-2; 1 Împærafli 1:33). Astfel, când

Isus a intrat în Ierusalim pe mânzul unei mægærifle El venea spre

împlinirea profefliei ca Rege al Israelului, Mesia.

Matei 21:12-13 – De ce oamenii cumpærau, vindeau øi
schimbau bani în templu?

Evenimentele descrise în Matei 21 au avut loc în sæptæmâna

Paøtelui. În timpul acelei sæptæmâni, iudeii din multe nafliuni

veneau la templu pentru a preaslævi øi a oferi jertfe. În acel timp,

animalele folosite pentru jertfe puteau fi cumpærate, iar banii

stræini se puteau schimba pentru lejeritatea cælætorilor. Salvatorul

a obiectat împotriva acestor afaceri din douæ motive: erau fæcute

în casa Domnului øi se fæceau ca øi când acolo ar fi fost o „peøteræ

de tâlhari”.

Matei 21:19-20 – Blestemarea smochinului 
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Marcu 11:12-14, 20-21

(p. 46). 

Matei 22

Matei 22:11-14 – Omul færæ „hainæ de nuntæ”
Cunoaøterea unuia dintre obiceiurile din timpul lui Isus ne ajutæ

sæ înflelegem de ce omul care nu purta hainæ de nuntæ a fost tra-

tat în acel fel. „Era bine øtiut cæ trebuia sæ fii îmbræcat potrivit

pentru a apærea înaintea unui împærat. Îmbræcæmintea invitatului

reflecta respectul faflæ de gazdæ. Era øtiut faptul cæ, de asemenea,

în mod obiønuit, îmbræcæmintea pentru astfel de ocazii erau

veømintele albe. Evident, oamenii invitafli de la ræspântiile dru-

murilor n-ar fi avut nici timp, nici mijloace pentru a-øi procura

îmbræcæmintea de nuntæ, astfel încât asigurarea de cætre împærat

a hainelor pentru invitaflii lui din propria garderobæ era o practicæ

obiønuitæ. Astfel, tofli fuseseræ invitafli sæ se îmbrace în haine

împæræteøti. Omul dat afaræ alesese sæ-øi aleagæ propria îmbræ-

cæminte în locul celei asigurate de împærat” (Joseph F.

Juncii (v. 4) – boi tineri puøi

la îngræøat pentru jertfire

Sæ prindæ pe Isus cu vorba
(v. 15) – sæ-L facæ sæ spunæ lu-

cruri greøite

Se cade (v. 17) – este drept

Bir (vv. 17, 19) – taxe

Chipul (v. 20) – imaginea,

portretul 

Slovele înscrise (v. 20) – cu-

vintele înscrise pe monedæ

Sæ-i ridice urmaø (v. 24) – sæ

aibæ copii
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McKonkie, „Triumphal Entry and a Day of Debate”, în Studies in
Scripture: Volume 5, The Gospel, editatæ de Kent P. Jackson øi

Robert L. Millet [1986], p. 381). Omul îmbræcat neadecvat din

aceastæ pildæ era un simbol pentru conducætorii iudei care gând-

eau cæ pot intra în împæræflia lui Dumnezeu færæ sæ se îmbrace în

veømintele neprihænirii pe care le cere Dumnezeu (vezi

Apocalipsa 19:7-8).

Matei 22:23-32 – Cæsætoria la înviere
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Luca 20:27-38 (p. 68). 

Matei 22:36-38 – „Cea dintâi øi cea mai mare poruncæ”
Preøedintele Ezra Taft Benson a vorbit

despre importanfla de a-L pune pe

Domnul pe primul loc în viafla noastræ.

El ne-a sfætuit: „Când Îl punem pe

Dumnezeu pe primul loc, toate celelalte

lucruri se aøeazæ la locul potrivit sau

dispar din viafla noastræ. Dragostea

noastræ pentru Domnul va controla

aspirafliile faflæ de afecfliunea noastræ,

cerinflele privind timpul nostru, intere-

sele pe care le urmærim øi ordinea pri-

oritæflilor noastre” (în Conference Report, aprilie 1988, p. 3 sau

Ensign, mai 1988, p. 4).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 21-22, desfæøurafli douæ dintre urmæ-

toarele activitæfli (A-D).

Comparafli

Cele mai multe povestiri øi pilde din Matei 21-22 erau îndrept-

ate spre conducætorii iudei din Ierusalim care încercau sæ-L

compromitæ pe Isus øi sæ fie bine væzufli în ochii oamenilor ad-

unafli pentru Paøte. Modul în care a ræspuns Isus a determinat

sæ se întâmple exact invers. Din ceea ce afli învæflat din Noul

Testament øi cu ajutorul dat în secfliunea „Sæ înflelegem scripturi-

le” de mai sus, cu cine credefli cæ se asemænau conducætorii iu-

dei? 

1. Cu smochinul din Matei 21:17-20? 

2. Cu al doilea fiu din Matei 21:28-32?

3. Cu vierii din Matei 21:33-41?

4. Cu invitaflii la nuntæ øi omul færæ hainæ de nuntæ din Matei

22:1-14?

Multe mærturii øi multe dovezi 

Imaginafli-væ cæ suntefli o persoanæ care crede în Hristos în timpul

desfæøurærii evenimentelor din Matei 21-22. Avefli un prieten care

este fariseu. Scriefli-i o scrisoare, folosind mærturiile øi dovezile

prezentate în Matei 21-22, pentru a încerca sæ-l ajutafli sæ înflelea-

gæ faptul cæ Isus este într-adevær Hristosul, Mesia Cel promis.

Trebuie sæ includefli în scrisoarea dumneavoastræ cel puflin trei

evenimente care au avut loc øi sunt menflionate în aceste capitole.

Unele dintre pasajele cele mai importante se gæsesc în Matei

21:1-11, 12-16, 23-27 øi 22:15-33, 41-46.

Plata birului

Una dintre cæile prin care fariseii au crezut cæ ar putea sæ-L dis-

crediteze pe Isus a fost aceea de a-L întreba dacæ iudeii trebuiau

C

B

A

sæ plæteascæ biruri cætre romani. Relatarea este redatæ în Matei

22:15-22. Dacæ Isus ræspundea cæ era drept sæ plæteascæ biruri,

atunci fariseii L-ar fi putut acuza cæ este un susflinætor al Romei

– iudeii urându-i pe romani. Dacæ Isus spunea cæ iudeii nu tre-

buiau sæ plæteascæ biruri Romei, atunci fariseii ar fi putut sæ-L

denunfle pe Isus autoritæflilor romane ca pe un rebel împotriva

guvernului.

1. Cum a ræspuns Isus la întrebarea lor?

2. Moneda avea pe ea chipul lui Cezar. Cine are chipul lui

Dumnezeu (vezi Genesa 1:26-27) øi ce trebuie sæ-I „dæm” noi

lui Dumnezeu?

DINARUL LUI TIBERIU

Cele douæ mari porunci

1. Potrivit relatærilor din Matei 22:35-40, care sunt cele douæ

mari porunci menflionate de Isus?

2. Întocmifli o listæ cu cinci învæflæturi importante din Evanghelie

øi spunefli în ce fel are fiecare dintre ele legæturæ cu una sau cu

ambele mari porunci. Sau întocmifli o listæ cu alte cinci porunci

care ar urma sæ fie automat flinute dacæ respectafli aceste douæ

„mari” porunci øi explicafli de ce.

3. Gândifli-væ øi ræspundefli în scris la una dintre urmætoarele

întrebæri:

• Cum putefli sæ væ arætafli în fiecare zi dragostea faflæ de

Dumnezeu cu toatæ inima, cu tot sufletul øi cu tot cugetul

vostru?

• De ce credefli cæ cea dintâi øi cea mai mare poruncæ trebuie

sæ fie înaintea celei de-a doua? De ce credefli cæ ar fi greøit

dacæ cea de-a doua poruncæ ar fi înainte?

• Ce înseamnæ sæ iubeøti pe aproapele tæu ca pe tine însufli?

Cuvântul ipocrit vine de la un cuvânt grec care înseamnæ
„a juca teatru”. Un ipocrit este o persoanæ care pretinde a fi
ceea ce nu este în scopul de a primi aprecieri sau câøtiguri.
Ipocrizia este un rezultat al mândriei. Ucenicii umili ai lui
Dumnezeu cautæ sæ træiascæ potrivit legilor Sale, deoarece Îl
iubesc pe Dumnezeu øi pe ceilalfli oameni – nu pentru cæ vor
fi apreciafli sau onorafli pentru aceasta. Când unui ucenic
umil de-al lui Dumnezeu i se atrage atenflia cæ este pe dru-
mul greøit, acesta cautæ imediat sæ facæ ceea ce este drept.
Ipocritul cautæ sæ acopere pæcatele øi gæseøte scuze pentru ele.

Matei 23
Isus îi condamnæ pe ipocrifli

D
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De-a lungul studierii cærflii lui Matei afli citit despre ipocrizia
conducætorilor iudei din zilele lui Isus øi despre felul în care
Isus i-a învæflat pe credincioøii Sæi sæ træiascæ în conformi-
tate cu principiile Evangheliei, færæ ipocrizie. Relatærile din
Matei 23 descriu mærturia finalæ a lui Isus øi condamnarea
celor care au refuzat învæflæturile øi mærturiile Sale despre
Evanghelia adeværatæ øi despre planul fericirii veønice.

Pe mæsuræ ce citifli, luafli în considerare ce afli gândi despre
aceastæ cuvântare dacæ afli fi un fariseu øi afli auzi-o în per-
soanæ. Cum v-afli fi simflit dacæ afli fi fost o persoanæ din
acele zile øi afli încerca sæ decidefli dacæ sæ continuafli sæ-i
urmafli pe farisei sau sæ-L urmafli pe Isus?

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 23
Matei 23 – Marcu 12:38-40; Luca 20:45-47

Sæ înflelegem scripturile

Matei 23

Matei 23:5 – Ce sunt „filacteriile” øi ce înseamnæ
sæ „îøi [facæ] poalele veømintelor cu ciucuri lungi”? 

Filacteriele sunt

bucæfli de perga-

ment cu versete din

scripturi pe care

unii iudei le pur-

tau la brafl sau pe

frunte. Aceastæ tr-

adiflie se baza

pe sfatul dat pro-

fetului Moise în

Deuteronomul

6:6-8. Purtarea de

veøminte care

aveau puse la poa-

le ciucuri lungi re-

prezenta o tradiflie,

ciucurii urmând sæ

aminteascæ de legile lui Dumnezeu (vezi Numeri 15:38-40). Cei

care doreau sæ fie væzufli în mod special ca fiind neprihænifli fæ-

ceau poalele cu ciucuri mai „lungi” pentru a fi foarte vizibili sau

purtau filactere foarte vizibile.

Filacterie

Ciucuri

Cu anevoie de purtat (v. 4) –

sarcini greu de îndeplinit

Înælfla (v. 12) – a se înælfla pe

sine deasupra celorlalfli

Smerit (v. 12) – va fi umilit

Læsafli (v. 13) – permitefli

Mâncafli casele væduvelor (v.

14) – luafli casele væduvelor

De ochii lumii (v. 14) – ca sæ

vadæ lumea (de formæ)

Înconjurafli (v. 15) – cælætorifli

Tovaræø de credinflæ (v. 15) –

convertit

Sfinfleøte (v. 17) – face sfânt

Izmæ, mærar, chimen (v. 23) –

mirodenii

Împodobifli (v. 29) – decorafli

Voi dar umplefli mæsura pær-
inflilor voøtri (v. 32) – termin-

afli lucrærile începute de

stræmoøii voøtri

Pustie (v. 38) – goalæ

Matei 23:24 – „Strecurafli flânflarul øi înghiflifli cæmila”

fotografie © 1998 PhotoDisc, Inc.

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 23, desfæøurafli activitatea A sau B.

Facefli comparaflie

Împærflifli pagina caietului dumneavoastræ pe jumætate. Din ceea

ce citifli în Matei 23:1-12, întocmifli o listæ într-o parte a paginii

cu ceea ce gândeau fariseii cæ îi fæcea sæ se simtæ importanfli. Pe

partea cealaltæ, întocmifli o listæ cu ceea ce considera Isus cæ face

ca o persoanæ sæ fie importantæ.

Pietre pe care se pæøeøte spre suferinflæ

Vai este un cuvânt care caracterizeazæ sentimente de durere øi

suferinflæ. Isus a spus de opt ori în Matei 23:13-16, 23-32 cæ neno-

rocirea urma sæ vinæ asupra cærturarilor, fariseilor øi asupra ipo-

criflilor. De fiecare datæ, El a descris de ce urmau ei sæ aibæ parte

de aceastæ nenorocire.

1. Desenafli „douæ cæræri” în caietele voastre, dupæ modelul ilu-

strafliei alæturate. O cærare conduce spre suferinflæ øi pedeapsa

gheenei (vezi v. 33) øi cealaltæ conduce spre fericire øi slavæ.

Mai întâi, completafli cærarea suferinflei, descriind cu propriile

voastre cuvinte cele opt lucruri pe care a spus Isus cæ le-au

fæcut cærturarii, fariseii øi ipocriflii. (Primul este deja scris pe

desen). Dupæ aceea, completafli „cærarea spre fericire” scriind

ce trebuie sæ facæ, în schimb, o persoanæ care Îl urmeazæ pe

Hristos.

2. Cu toate cæ Isus i-a mustrat aspru pe farisei, El le-a dat multe

ocazii de a-L asculta øi multe mærturii pentru a-i ajuta sæ creadæ

în Evanghelia Sa. Citifli Matei 23:37 øi explicafli ceea ce a sperat

Isus cæ ar fi putut face El pentru acei conducætori iudei.

B

A

Atât flânflarii, cât øi cæmilele

erau interzise de a fi

mâncate prin legea lui

Moise. Pentru a preveni

înghiflirea accidentalæ a

unui flânflar, unii farisei

strecurau toate

lichidele înainte

de a le bea. Isus a

folosit exagerarea

privind înghiflirea

unei cæmile pentru

a spune cæ fariseii erau

foarte atenfli la unele

lucruri mærunte în timp

ce lucrurile mai mari øi

mai importante erau

ignorate (cum ar fi

milostenia, credinfla øi

spiritul legii).
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Dupæ ce a depus mærturie împotriva conducætorilor iudei
care L-au respins, Isus a spus cæ ei nu aveau sæ-L mai vadæ
pânæ când El va veni în slavæ aøa cum a fost profeflit (vezi
Matei 23:39; Joseph Smith – Matei 1:1; vezi, de asemenea,
Psalmii 118:26, din care Isus a citat o parte). Isus øi ucenicii
Sæi au mers pe Muntele Mæslinilor de unde se poate vedea
cetatea Ierusalimului – øi în special templul. Acolo, El a
vorbit despre marea distrugere care urma sæ vinæ asupra
cetæflii øi a templului. Datoritæ celor spuse de Isus, ucenicii
Sæi L-au întrebat când va fi distrus templul, care urmau sæ
fie semnele celei de-a Doua Veniri øi când urma sæ fie sfârø-
itul lumii (vezi Matei 24:3; Joseph Smith – Matei 1:4),
întrebându–se evident dacæ era vreo legæturæ între acele trei

Matei 24
A Doua Venire

Versetul
14

Versetul
15

Versetul
16

Versetele
23-24

Versetele
25-26

Versetele
27-28

Versetele
29-32

Versetul
14

Matei 23:13 – Ei au
predicat doctrine false
øi n-au cæutat sæ intre
în împæræflia cerului,

nelæsând nici pe
alflii sæ intre.

Matei 23:13 – Trebuie
    sæ træim în conformitate

      cu principiile
        Evangheliei øi sæ-i
            ajutæm pe alflii sæ

              cunoascæ adeværul øi
              sæ træiascæ potrivit lui.

Versetul
15

Versetul
16

Versetele
23-24

Versetele
25-26

Versetele
27-28 Versetele

29-32

Pietre pe care
se pæøeøte

spre suferinflæ 

Calea spre
fericire

Fericire øi
viaflæ veønicæ

Suferinflæ øi
pedeapsa gheenei

evenimente. În continuare, restul versetelor din Matei 24
cuprind ræspunsurile date de Isus la întrebærile lor.

Traducerea de cætre Joseph Smith a capitolului Matei 24 se
gæseøte în Perla de mare prefl øi este denumitæ Joseph Smith –
Matei. Deoarece avem adæugirile øi corecfliile inspirate fæcute
de profet, secfliunile „Sæ înflelegem scripturile” øi „Sæ studiem
scripturile” de mai jos sunt bazate pe relatærile din Joseph
Smith – Matei øi nu pe cele din Matei 24.

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 24 (øi în
Joseph Smith – Matei)
Matei 24 (Joseph Smith – Matei 1) – Marcu 13; Luca 21:5-36

Sæ înflelegem scripturile

Joseph Smith – Matei 1

Pustii (v. 2) – goale, distruse

Suferinfle (vv. 21, 33, 36) –

întristæri mari

Fæpturæ (v. 20) – oameni

Binele aleøilor (vv. 20, 23, 29)

– pentru binele celor aleøi de

Domnul pentru privilegii øi

responsabilitæfli speciale (vezi

Ghidul pentru scripturi,

„Alegere”, p. 4) 

Stârvul (v. 27) – trup mort

Molime (v. 29) – boli care afec-

teazæ culturile, precum øi boli

cu caracter epidemic la oameni

Diferite (v. 29) – diverse

Generaflie (v. 34) – perioadæ

de timp care desparte vârsta

tatælui de cea a fiului

Triburi (v. 36) – grupuri de

oameni care au limbæ øi cred-

inflæ comunæ, locuiesc pe acel-

aøi teritoriu øi se supun

autoritæflii unui øef ales

Hotærâtæ (v. 40) – corectæ, po-

trivitæ
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Pæstreazæ cuvântul ca pe o comoaræ øi nu vei fi înøelat.

Matei 24:15 – „Urâciunea pustiirii, despre care a
vorbit proorocul Daniel”

Isus Hristos a profeflit despre distrugerea Ierusalimului.

Relatærile din Matei 24:15 se referæ la profefliile din Vechiul

Testament ale profetului Daniel prin care el a prevæzut ræutatea

ce a dus la distrugerea Ierusalimului. Se pare cæ el a menflionat

faptul cæ distrugerea urma sæ aibæ loc într-un mod „abominabil”,

sugerând cæ acolo nu urma sæ fie numai distrugere, care era

suficient de ræu, ci urma sæ fie o distrugere devastatoare, poate

chiar apropiatæ de cei care sunt disprefluifli. Existæ cel puflin douæ

împliniri distincte ale acestei distrugeri cauzate de „lucrurile

abominabile”. Una a fost aproximativ în anul 70 d. H., când

romanii au distrus Ierusalimul øi templul, iar cealaltæ va fi în

ultimele zile, înaintea celei de-a Doua Veniri a lui Isus Hristos. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 24, desfæøurafli activitatea A.

Semne øi promisiuni

Joseph Smith – Matei 1:4 confline întrebæri adresate lui Isus de

cætre ucenicii Sæi. Versetele 5-20 conflin ræspunsul pe care Isus l-a

dat la prima întrebare, care se referea la distrugerea templului,

iar versetele 21-55 conflin ræspunsul Lui la alte întrebæri ale lor

cu privire la a Doua Sa Venire øi la distrugerea celor ticæloøi.

1. Întocmifli în caietele voastre un tabel asemænætor celui de mai

jos. Completafli-l cu informafliile pe care le gæsifli în Joseph

Smith – Matei. Dupæ fiecare informaflie enumeratæ, scriefli

numærul versetului unde afli gæsit acea informaflie.

A

2. Pe unii oameni, a Doua Venire a lui Isus Hristos i-a îngrijorat

øi chiar i-a speriat. Bazându-væ pe ceea ce afli citit în Joseph

Smith – Matei, ce afli spune unei persoane care gândeøte în

acest fel pentru a-i da speranflæ? Atunci când scriefli, referifli-væ

la versete concrete.

Matei 25 continuæ predica lui Isus despre cea de-a Doua
Venire a Sa. În ea, El a oferit trei pilde. Aceste pilde ne pot
ajuta sæ înflelegem ce trebuie sæ facem pentru a fi pregætifli
sæ-L întâmpinæm øi sæ facem ca acea întâlnire sæ fie o exper-
ienflæ plæcutæ øi minunatæ pentru noi. 

Sæ înflelegem scripturile

Matei 25

Candelæ

Matei 25:1-13 – Obiceiuri cu privire la nuntæ în pilda
celor zece fecioare 
În perioada în care a træit Isus, exista obiceiul ca mirele øi priete-

nii lui sæ se ducæ la casa miresei pentru a o conduce la el acasæ,

Le-a încredinflat avuflia sa (v.

14) – le-a cerut sæ aibæ grijæ

de averea sa

Talanfli (vv. 15-28) – o sumæ

de bani

Negofl (v. 16) – sæ foloseascæ

banii în vreun fel de afacere

pentru a obfline mai mulfli

Le-a cerut socoteala (v. 19) –

le-a cerut sæ raporteze ce au

fæcut

Vânturat (v. 26) – împræøtiat

seminfle

Zarafi (v. 27) – bancheri

Netrebnic (v. 30) – care valo-

reazæ puflin sau nu valoreazæ

nimic

Zæbovea (v. 5) – încæ nu venise

Au aflipit (v. 5) – au obosit; au

adormit

Øi-au pregætit candelele (v. 7)

– au tæiat fitilele arse øi au

adæugat ulei în candelele lor

pentru a arde bine

Matei 25
Suntefli pregætifli? 

A Doua Venire a
lui Isus Hristos

(vv. 21-55) 

Distrugerea
Templului din

Ierusalim (vv. 5-20) 
Eveniment 

Semne 

Promisiuni fæcute
celor drepfli

32



însoflitæ, de asemenea, de cætre prietenii sau invitaflii ei. Era o

særbætoare mare la care participa multæ lume. De obicei, avea loc

noaptea øi, în timp ce oamenii dansau, cântau øi se bucurau alæ-

turi de noul cuplu, se foloseau torfle øi candele. 

Matei 25:1-13 – Ajutor suplimentar din traducerea
fæcutæ de Joseph Smith
Joseph Smith a schimbat „nu væ cunosc” din versetul 12 în „nu

mæ cunoaøtefli” (JST, Matei 25:11). Acest timp al judecæflii este

descris în Mosia 26:25-27. 

Sæ studiem scripturile

În timp ce studiafli Matei 25, desfæøurafli activitatea C øi, apoi,

una dintre celelalte trei activitæfli (A, B, sau D). 

Pilda celor zece fecioare

Vârstnicul Harold B. Lee, pe atunci membru al Cvorumului ce-

lor Doisprezece Apostoli, a spus cæ fecioarele îi simbolizeazæ pe

„cei care pretindeau cæ au credinflæ în Hristos” (în Conference

Report, octombrie 1951, p. 26). 

1. Dupæ ce citifli pilda celor zece fecioare din Matei 25:1-13, citifli

Doctrinæ øi legæminte 45:56-57 øi explicafli ce reprezintæ uleiul

din pildæ. 

Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „În vieflile noastre,

uleiul pregætirii se acumuleazæ picæturæ cu picæturæ prin in-

termediul unei viefli neprihænite. Participarea la adunærile de

împærtæøanie se adaugæ, odatæ cu trecerea anilor, picæturæ cu

picæturæ, la candelele noastre. Postul, rugæciunea în familie,

vizitele de acasæ, controlul apetiturilor fizice, predicarea

Evangheliei, studiul scripturilor – fiecare faptæ de devotament

øi supunere este o picæturæ adæugatæ în rezerva noastræ”

(Faith Precedes the Miracle [1972], p. 256). 

2. Øtiind ceea ce øtifli acum despre semnificaflia simbolicæ a uleiu-

lui øi despre cum îl obflinem, explicafli de ce cele cinci fecioare

care l-au avut nu l-au putut împærfli cu cele care nu au avut. 

Pilda talanflilor

Deøi un talant era, în perioada lui Isus, o sumæ de bani, el poate

reprezenta tot ceea ce ne-a oferit Domnul. 

1. În timp ce citifli Matei 25:14-30, menflionafli ræsplata pe care a

primit-o fiecare dintre cei trei oameni din pilda talanflilor øi

explicafli de ce fiecare om a primit ræsplata respectivæ. 

2. Ce cuvânt afli folosi pentru a explica motivul pentru care cel

de-al treilea om nu a fæcut cu talantul sæu ceea ce au fæcut ce-

ilalfli doi cu ai lor? Folosifli Ghidul pentru scripturi øi gæsifli un

B

A

verset sau mai multe ce ar încuraja o persoanæ care ar putea

pierde astæzi o binecuvântare deoarece are o problemæ asemæ-

nætoare. Scriefli acel verset sau acele versete în caietul dum-

neavoastræ øi explicafli de ce credefli cæ ar putea ajuta. 

Scripturæ de bazæ – Matei 25:40

2. Enumerafli cele øase lucruri pe care Isus le-a spus cæ le-au fæ-

cut „oile” øi care le-a permis sæ-øi primeascæ ræsplata de a fi

puse la dreapta Lui. Oferifli o sugestie despre cum fiecare dintre

aceste øase feluri de a ajuta pe cineva care are o nevoie fizicæ

poate reprezenta o nevoie spiritualæ øi despre ce afli putea face

sæ ajutafli pe cineva într-o asemenea nevoie spiritualæ. 

Combinafli

Bazându-væ pe ceea ce afli citit din cele trei pilde din Matei 25,

care ar fi trei idei principale pe care afli dori sæ le discutafli dacæ

afli fi desemnat sæ oferifli o cuvântare la adunarea de împærtæøan-

ie referitor la cum sæ ne pregætim pentru cea de-a Doua Venire a

lui Isus Hristos? Pentru fiecare idee, oferifli o trimitere la scriptu-

ri din Matei 25. 

Dupæ cum începe Matei 26, slujirea lui Isus din viafla muri-
toare este aproape încheiatæ. Timp de trei ani, Isus a cælæto-
rit printre iudei, propovæduind Evanghelia Sa, mærturisind
despre misiunea Lui atât prin cuvânt, cât øi prin faptæ øi
stabilind Biserica Sa pe pæmânt. Totuøi, dacæ nu ar fi înd-
eplinit lucrul pentru care Se pregætise, aøa cum este relatat
în Matei 26-28, tot ceea ce fæcuse pânæ la acel moment nu
ar fi avut nici un folos. 

De mai bine de o mie de ani, israeliflii øi-au adus aminte
printr-o ceremonie øi o masæ speciale, numite Paøtele sau
praznicul Azimilor (vezi Exodul 12-13), cum Domnul le
salvase vieflile øi îi eliberase din sclavia din Egipt. Elementul
principal al mesei de Paøte era un miel tânær øi perfect. La
primul Paøte, cei care au pus sângele unui miel pe pragul
de sus øi pe cei doi stâlpi ai uøii, aøa cum li se poruncise, au
fost salvafli de la distrugerea îngerului nimicitor care i-a
omorât pe tofli întâii næscufli din flara Egiptului. 

Matei 26
„Vremea Mea este aproape” 

D

1. Pilda oilor øi a caprelor este relatatæ în Matei 25:31-46. Poate cæ

ideea ei cea mai importantæ este exprimatæ în versetul 40.

Folosindu-væ de ceea ce învæflafli din restul versetelor øi din

ceea ce øtifli deja despre Evanghelie, explicafli la ce anume din

versetul 40 se referæ urmætoarele idei øi cuvinte. Facefli ca ræs-

punsurile voastre sæ fie cât se poate de complete. 

• „Împæratul” 

• „Celor” (cui se adreseazæ Împæratul) 

• „Aceste lucruri” (adicæ ce „afli fæcut”) 

• „Aceøti foarte neînsemnafli frafli ai Mei” 

C
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Acest miel Îl simboliza pe Isus Hristos øi fapta Lui de a ne
salva din sclavia pæcatului øi a morflii. Øtiind acest lucru,
gândifli-væ la cum S-a simflit Isus øi cum s-au simflit uceni-
cii Lui în timp ce luau masa de Paøte, aøa cum este descris
în Matei 26. Curând dupæ aceea, Isus Însuøi urma sæ fie
Mielul simbolizat de fiecare miel de Paøte. Observafli ceea ce
a fæcut Isus pentru a înlocui Paøtele cu o altæ ceremonie øi
rânduialæ care, în loc sæ preceadæ, aduc aminte de sacrificiul
ispæøitor al Domnului. Probabil cæ vefli observa øi vefli simfli
multe alte lucruri despre Salvator în timp ce citifli cu atenflie
mærturia lui Matei despre evenimentele ce au dus la ræstig-
nirea Mielului lui Dumnezeu. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 26
Matei 26:1-5 – Marcu 14:1-2; Luca 22:1-2

Matei 26:6-13 – Marcu 14:3-9; Ioan 12:1-8

Matei 26:14-30 – Marcu 14:10-26; Luca 22:3-23

Matei 26:31-35 – Marcu 14:27-31; Luca 22:31-34

Matei 26:36-46 – Marcu 14:32-42; Luca 22:39-46

Matei 26:47-75 – Marcu 14:43-72; Luca 22:47-71; Ioan 18:1-27

Sæ înflelegem scripturile

Matei 26

Matei 26:23 – „A întins cu Mine mâna în blid” 
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Ioan 13:25 (p. 84).

Vicleøug (v. 4) – o modalitate

ascunsæ øi necinstitæ de a face

ceva

Alabastru (v. 7) – o piatræ de

culoare deschisæ, consideratæ

frumoasæ øi preflioasæ

Mir scump (v. 7) – ulei parfu-

mat øi scump

Legiuni (v. 53) – grupuri mari

(o legiune romanæ era forma-

tæ din aproximativ øase mii

de bærbafli) 

N-afli pus mâna pe Mine (v.

55) – nu M-afli arestat

Hulæ (v. 65) – batjocuræ faflæ

de lucruri sacre

Cu amar (v. 75) – cu durere,

cu necaz

Matei 26:36-46 – Ce este Ghetsimani? 
Ghetsimani este o grædinæ de mæslini situatæ la poalele muntelui

Mæslinilor (vezi Luca 22:39). Numele înseamnæ „presæ de ulei” –

locul unde uleiul de mæsline era stors din mæsline crude, amare.

Existæ un mare simbolism prin faptul cæ Isus a ales acest loc pen-

tru a lua asupra Lui pæcatele omenirii, unde suferinflele Sale L-au

fæcut sæ „sângerez[e] din fiecare por” (D&L 19:18), astfel fæcând

posibile iertarea de pæcate øi, în cele din urmæ, viafla veønicæ. 

Matei 26:59-60 – Martori mincinoøi
Înainte ca un om sæ poatæ fi condamnat la moarte, legea cerea ca el

sæ fie judecat în prezenfla a doi sau trei martori (vezi Deuteronomul

17:6). Totuøi, martorii mincinoøi pe care preoflii cei mai de seamæ

îi adunaseræ nu au reuøit ca mærturiile lor sæ fie în armonie (vezi

Marcu 14:55-59). Este ironic faptul cæ iudeii care voiau sæ-L ræs-

tigneascæ pe Isus s-au stræduit foarte mult sæ urmeze legea lor în

privinfla martorilor, dar se pare cæ nu øi-au fæcut griji de legea de

a nu depune mærturie mincinoasæ (vezi Exodul 20:16). 

Matei 26:69-75 – Petru se leapædæ de Isus
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Luca 22:31-34, 54-62

(p. 69).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 26, desfæøurafli douæ dintre urmætoare-

le activitæfli (A-C). 

Cina cea de tainæ øi împærtæøania

Dupæ cum s-a menflionat în introducerea acestui capitol, Isus øi

ucenicii Sæi au luat împreunæ masa de Paøte (vezi Matei 26:17-

20), care a fost, de asemenea, o ceremonie sau rânduialæ la care

Hristosul din viafla premuritoare le poruncise sæ participe atunci

când le-a dat legea lui Moise. În mijlocul acestei cine, Hristosul

muritor a introdus o nouæ rânduialæ, de aducere aminte øi de

preaslævire, pe care o numim împærtæøanie (vezi vv. 26-29).

1. Uitafli-væ cu atenflie la adæugirile øi corecturile din Matei 26:28 în

Traducerea lui Joseph Smith (vezi TJS, Matei 26:24-25). Ce ade-

væruri importante cæpætæm din Traducerea lui Joseph Smith? 

2. Imaginafli-væ cæ afli fost rugat sæ facefli o prezentare despre

împærtæøanie copiilor de la Societatea Primaræ din episcopia

sau ramura voastræ. Facefli un tabel sau desene care v-ar ajuta

sæ explicafli împærtæøania aøa cum a prezentat-o Isus în Matei

26:26-29. 

A

34



Importanfla muzicii

1. Potrivit relatærii din Matei 26:30, ce au fæcut Isus øi ucenicii

Sæi, înainte ca El sæ îi ducæ în grædina Ghetsimani? 

2. Care credefli cæ a fost însemnætatea acestui fapt? 

3. Numifli un imn care væ ajutæ sæ simflifli ceea ce credefli cæ acel

imn L-ar fi ajutat pe Isus øi i-ar fi ajutat pe ucenicii Lui sæ simtæ.

Explicafli ce anume din imn îl face sæ væ fie de un aøa mare

ajutor. 

„Voia Mea” versus „Voia Ta” 

1. În Matei 26:36-46,

Matei a consemnat

cel puflin o parte

din lucrurile despre

care S-a rugat Isus

de trei ori la rând în

grædina Ghetsimani.

Ce este la fel sau di-

ferit în fiecare dintre

aceste rugæciuni?

2. Ce fæceau ucenicii

lui Isus în timp ce

El se ruga? În ce fel

pot fi simbolice lu-

crurile pe care El le-

a spus lor øi pe care

le gæsim în Matei

26:41, cu efortul Sæu

pe care îl depunea

în timp ce se gând-

ea øi se ruga

referitor la ceea ce

trebuia sæ facæ? 

3. Citifli Mosia 15:7; 3 Nefi 11:11 øi Doctrinæ øi legæminte 19:19. În

caietul vostru, scriefli propozifliile acestor versete care descriu

ce anume L-a motivat pe Isus sæ „bea […] paharul amar” al

suferinflei prin care a trecut în Ghetsimani. 

4. Din exemplul lui Isus în grædina Ghetsimani, scriefli pe scurt

o lecflie pe care credefli cæ o putem pune în practicæ în viafla

noastræ. În timp ce facefli acest lucru, sugerafli o situaflie în care

o persoanæ de vârsta dumneavoastræ ar trebui sæ urmeze acest

exemplu al lui Isus. 

Matei 26 consemneazæ cum conducætorii iudei l-au condam-
nat pe Isus pentru blasfemie, deoarece El a spus cæ este Fiul
lui Dumnezeu. Conform legii lui Moise, pedeapsa pentru
blasfemie era moartea. Însæ iudeii træiau sub dominaflie
romanæ øi nu puteau ucide pe nimeni færæ permisiunea
conducerii romane. Mai mult, blasfemia, în acord cu legea

Matei 27
Ræstignirea lui Isus Hristos

C

B romanæ, nu se pedepsea cu moartea. Matei 27 consemneazæ
cum iudeii øi-au schimbat acuzaflia atunci când L-au adus
pe Isus înaintea lui Pilat. L-au acuzat pe Isus de faptul cæ
El a pretins sæ fie regele iudeilor, fapt care era pedepsit cu
moartea pe motiv de trædare împotriva guvernului roman. 

Deøi cea mai mare înse-
mnætate ca mærturie cæ
Isus este Hristosul este
învierea Sa, vârstnicul
Gordon B. Hinckley, pe
atunci membru al
Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, ne-a
amintit cæ: „Niciun mem-
bru al acestei Biserici nu
trebuie sæ uite vreodatæ
preflul teribil plætit de cæ-
tre Mântuitorul nostru
care Øi-a dat viafla pentru

ca tofli oamenii sæ poatæ træi – agonia din Ghetsimani, bat-
jocura amaræ a judecæflii Sale, dureroasa cununæ de spini
împinsæ pânæ în carne, strigætele gloatei însetate de sânge
înaintea lui Pilat, povara mersului Sæu îngreunat øi singur
pe drumul spre Golgota, durerea groaznicæ ce a simflit-o
când cuiele mari I-au stræpuns mâinile øi picioarele, tortura
febrilæ a trupului Sæu în timp ce atârna pe cruce în acea zi
tragicæ… 

Nu trebuie sæ uitæm niciodatæ acest lucru, pentru cæ
Salvatorul øi Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, S-a
oferit ca sacrificiu pentru fiecare dintre noi” (în Conference
Report, aprilie 1975, p. 137 sau Ensign, mai 1975, p. 93). 

În timp ce citifli Matei 27 afli putea însemna pærflile care
dorifli sæ fie mereu reflinute. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 27
Matei 27:1 – Luca 23:1; Ioan 18:28

Matei 27:11-14 – Luca 23:2-5; Ioan 18:29-38

Matei 27:15-26 – Marcu 15:6-15; Luca 23:13-25; Ioan 18:39-40

Matei 27:27-31 – Marcu 15:16-20; Ioan 19:1-16

Matei 27:32-61 – Marcu 15:21-47; Luca 23:26-56; Ioan 19:17-42
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Sæ înflelegem scripturile

Matei 27

„Mormânt” 

Matei 27:11 – Ce i-a spus Isus lui Pilat? 
Cânt Pilat L-a întrebat pe Isus: „Eøti Tu Împæratul iudeilor?”,

Isus a ræspuns: „Da… sunt”. O traducere mai bunæ a acestui ræs-

puns poate fi: „Este aøa cum spui tu”. Cu alte cuvinte, Isus a

spus cæ, într-adevær, El era Împærat. Pentru mai multe informaflii

despre aceastæ conversaflie dintre Isus øi Pilat, vezi Ioan 18:33-38. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 27, desfæøurafli douæ dintre urmætoare-

le activitæfli (A-D). 

Libertatea de a alege, pæcatul øi
remuøcarea

Era necesar ca Isus sæ moaræ, dar acest lucru nu înseamnæ cæ Iuda

a trebuit sæ-L trædeze pe Salvator. Preøedintele George Q. Cannon,

consilier în Prima Preøedinflie, a spus: „Nu a fost prerânduit ca

Iuda sæ fie un diavol. El însuøi a ales acel lucru, prin exercitarea

propriei libertæfli de a alege” (Collected Discourses, compilaflie de

Brian H. Stuy, 5 volume [1987-1992], 1:236). 

1. Citifli Matei 26:14-16, 20-25, 45-46 øi descriefli ocaziile pe care

credefli cæ le-a avut Iuda sæ aleagæ sæ nu Îl trædeze pe Salvator,

dar, în schimb, a ales sæ continue sæ îl slujeascæ pe diavolul ce

îl ispitea. 

2. Citifli Alma 30:60 øi spunefli în ce fel are legæturæ cu Matei 27:3-5.

3. Ce avantaj avem dacæ înflelegem povestea lui Iuda? 

Isus din Nazaret este condamnat la
moarte

Închipuifli-væ cæ suntefli reporter de øtiri øi cæ avefli øansa sæ ur-

mærifli evenimentele descrise în Matei 27:11-66. Scriefli un articol

despre acele evenimente. Nu uitafli sæ includefli detaliile pe care

cititorii dumneavoastræ ar vrea sæ le øtie, cum ar fi: 

• Ce øi-au spus Isus øi Pilat unul altuia? 

• Ce a crezut Pilat despre Isus? 

• Cine era Baraba øi ce legæturæ a avut el cu judecata lui Isus? 

• Ce s-a întâmplat înainte øi în timpul ræstignirii? 

• Ce s-a întâmplat dupæ ce a murit Isus? 

B

A

Strajæ (vv. 65-66) – paznic 

fiarina olarului (vv. 7, 10) –

loc unde sæpau olarii pentru a

scoate lut

N-ajunge la nimic (v. 24) –

nu poate sæ schimbe alegerea

oamenilor

Silit (v. 32) – forflat

Vin amestecat cu fiere (v. 34)

– un amestec asemænætor

unui medicament care ar fi

amorflit durerea 

Trægând la sorfli (v. 35) – juc-

ând un joc de noroc care de-

terminæ un câøtigætor

Împlinirea profefliei

Unul dintre subiectele din Matei este cæ Isus a împlinit profeflia

din Vechiul Testament. Gæsifli øi explicafli versetele din Matei 27

care împlinesc fiecare dintre versetele urmætoare: 

1. Psalmii 22:1

2. Psalmii 22:6-8

3. Psalmii 22:18

4. Psalmii 69:21

5. Psalmii 109:25

6. Isaia 50:6

7. Isaia 53:4-9

8. Amos 8:9

De ce a fæcut Isus ceea ce a fæcut? 

Este dificil sæ ne imaginæm pe cineva trecând prin tot ceea ce a

trecut Isus, aøa cum este descris în Matei 26-27. 

1. Citifli 1 Nefi 19:9. Explicafli ce a spus Nefi cu privire la cum a

reuøit Isus sæ îndure ceea ce a îndurat. 

2. Scriefli cum væ simflifli øtiind cæ Isus a suferit øi a îndurat toate

acele lucruri pentru voi. Sau scriefli cel puflin øapte versuri din

imnuri care exprimæ sentimentele voastre despre Salvator øi

despre ceea ce a îndurat, aøa cum este descris în Matei 26-27. 

Preøedintele Ezra Taft
Benson a spus: „Cele mai
mærefle evenimente ale
istoriei sunt acelea care
afecteazæ cel mai mare
numær de oameni pentru
cele mai lungi perioade.
Dupæ acest standard, ni-
ciun eveniment nu poate
fi mai important pentru
fiecare om în parte sau
pentru nafliuni ca învier-

ea Învæflætorului. Învierea finalæ a fiecærui suflet care a træit
øi a murit pe pæmânt este un fapt sigur atestat scriptural”
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1998], p. 15; vezi,
de asemenea, 1 Corinteni 15:22-23). 

Cu toate cæ este adeværat cæ nu am fi putut fi salvafli færæ
suferinfla øi moartea lui Hristos, ispæøirea nu a fost comple-
tæ pânæ când nu a avut loc învierea. Mai mult, certitudinea
învierii este o dovadæ cæ Isus este Hristosul, Salvatorul øi
Mântuitorul nostru. Acel lucru fiind adeværat, cât de im-
portant este mesajul din Matei 28? 

Matei 28
A înviat! 

D

C
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Alte întâmplæri despre care citifli în Matei 28
Matei 28:1-8 – Marcu 16:1-8; Luca 24:1-12; Ioan 20:1-10

Matei 28:16-20 – Marcu 16:14-18

Evanghelia dupæ

Sæ înflelegem scripturile

Matei 28

Matei 28:17 – „Dar unii s-au îndoit” 
Ca exemplu de persoanæ ce s-a îndoit, vezi Ioan 20:19-29. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Matei 28, desfæøurafli activitatea A. 

Martorii

1. Facefli o listæ a tuturor martorilor învierii lui Isus menflionafli

în Matei 28. Pentru fiecare dintre aceøti martori, scriefli verse-

tul sau versetele în care le este menflionatæ povestirea øi cum

au øtiut ei despre certitudinea învierii. 

2. Ce este asemænætor între lucrurile pe care îngerii le-au spus

femeilor sæ le facæ în Matei 28:7, între cele pe care Isus le-a

spus ucenicilor sæ le facæ în versetul 10 øi între cele pe care El

le-a spus în versetele 18-20? 

A

Sabatul (v. 1) – sâmbæta,

Sabatul iudeilor, a øaptea zi a

sæptæmânii (Sabatul a fost

schimbat øi se særbætoreøte du-

minica în amintirea învierii.) 

Sæ pæzeascæ (v. 20) – sæ se su-

punæ, sæ facæ 

Marcu
Cine a fost Marcu? 
Din Faptele apostolilor 12:12 învæflæm cæ numele întreg al lui

Marcu era Ioan Marcu. Deøi Marcu nu a fost un apostol, el a slujit

în calitate de misionar, coleg al lui Pavel (vezi Faptele apostolilor

12:25). A slujit, de asemenea, cu apostolul Petru, probabil în Roma

(vezi 1 Petru 5:13). Informaflia pe care Marcu a scris-o în Evanghelia

ce îi poartæ numele a cules-o, în majoritate, de la Petru (vezi

Ghidul pentru scripturi, „Marcu”, p. 124). 

Cui îi scria Marcu? 
Spre deosebire de Matei, Marcu se referæ foarte puflin la ideile øi

scripturile Vechiului Testament. Este, de asemenea, mai atent sæ

explice limba øi obiceiurile iudeilor (vezi Marcu 5:41; 7:2-4, 34).

Din aceste motive øi deoarece cælætoriile misionare ale lui Marcu

îl aduc în contact cu multe Neamuri sau cu oameni care nu erau

iudei, Evanghelia ce-i poartæ numele pare sæ se adreseze, în

principal, Neamurilor. 

Scrieri îndreptate cu paøi repezi spre des-
crierea Evangheliei
Færæ sæ menflioneze nimic despre pærinflii sau naøterea lui Isus,

„Mærturia lui Marcu” începe cu botezul lui Isus atunci când El

avea aproximativ treizeci de ani. În acel prim capitol citim, de

asemenea, despre slujirea lui Ioan Botezætorul, ispitirea lui Isus

3. Cum øtifli cæ Isus a înviat? (Vezi D&L 46:13-14; 76:22-23.) Ce credefli cæ vrea Domnul ca voi sæ facefli cu ceea ce cunoaøtefli? (Vezi 2

Nefi 2:8.) 
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de cætre Satana, chemarea unora dintre apostoli, trei minuni

aparte øi alte mari miracole. 

Acest ritm alert continuæ pe tot cuprinsul acestei Evanghelii care

este cea mai scurtæ dintre cele patru. Cuvântul îndatæ apare de

multe ori în cele øaisprezece capitole ale lui Marcu øi contribuie

la ritmul øi acfliunea acesteia. Evanghelia dupæ Marcu Îl aratæ pe

Isus ca fiind o persoanæ dinamicæ øi puternicæ øi confline mai multe

relatæri ale minunilor decât oricare dintre celelalte Evanghelii.

Dar, în plus faflæ de partea divinæ øi puternicæ a lui Isus, aceastæ

Evanghelie aratæ øi partea umanæ a lui Isus. Marcu a menflionat,

mai mult decât au fæcut-o ceilalfli scriitori ai Evangheliilor, cæ

Isus øi-a fæcut timp sæ fie singur øi sæ se odihneascæ (vezi Marcu

4:38; 6:31; 7:24; 8:13). 

Numai în Marcu
Aproximativ nouæzeci la sutæ din versetele lui Marcu apar în una

sau mai multe dintre celelalte Evanghelii. Totuøi, sunt câteva lu-

cruri care se gæsesc numai în Marcu. Acestea includ urmætoarele: 

• Pilda cu sæmânfla (vezi Marcu 4:26-29) 

• O referire la meseria de tâmplar a lui Isus (vezi Marcu 6:3) 

• Vindecarea în douæ faze a unui om (vezi Marcu 8:22-26) 

• Un ucenic tânær care a fugit de soldafli în momentul în care

Isus a fost arestat (vezi Marcu 14:50-52; tânærul ar fi putut fi

însuøi Marcu) 

Pe mæsuræ ce citifli mærturia lui Marcu despre Salvator, afli putea

sæ læsa spafliu în caietul dumneavoastræ pentru a scrie noi impresii

pe care le primifli despre El. 

Dacæ Matei a consemnat multe dintre cuvintele pe care le-a
rostit Isus, în schimb Marcu a accentuat evenimentele din
viafla Salvatorului. Marcu pare atât de neræbdætor sæ scrie
despre slujirea lui Isus, încât oferæ foarte puflin context isto-
ric, începând primul capitol cu ceea ce a început sæ facæ Isus
printre oameni. Înainte de a trece prea repede la capitolul 2,
facefli-væ timp sæ reflectafli la ceea ce învæflæm despre Isus
din povestirile din capitolul 1. 

Marcu 1
Începutul slujirii lui Isus

Alte întâmplæri despre care citifli în Marcu 1
Marcu 1:1-11 – Matei 3; Luca 3:1-22; Ioan 1:19-34

Marcu 1:12-15 – Matei 4:1-17; Luca 4:1-15

Marcu 1:16-20 – Matei 4:18-22; Luca 5:1-11

Marcu 1:21-28 – Luca 4:31-37

Marcu 1:29-34 – Matei 8:14-17; Luca 4:38-41

Marcu 1:35-39 – Matei 4:23-25; Luca 4:42-44

Marcu 1:40-45 – Matei 8:1-4; Luca 5:12-16

Sæ înflelegem scripturile

Marcu 1

Marcu 1:1 – „Începutul Evangheliei lui Isus Hristos” 
Deøi este adeværat faptul cæ Isus Hristos a întemeiat Biserica Sa

în timpul slujirii Sale pe pæmânt, aceasta nu a fost prima datæ

când planul Evangheliei a fost fæcut cunoscut oamenilor pe pæ-

mânt. De altfel, Evanghelia a fost propovæduitæ încæ din timpul

primei familii, Adam øi Eva, atât în aceastæ lume (vezi Moise

5:5-12), cât øi înainte de întemeierea ei (vezi 1 Petru 1:18-20). 

Marcu 1:2-11 – Ioan Botezætorul
Pentru mai multe informaflii despre Ioan, vezi introducerea la

Matei 3 (p. 10-11). 

Marcu 1:44 – De ce le-a cerut Isus celor pe care i-a
vindecat sæ nu spunæ nimænui ceea ce fæcuse? 
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 16:20 (p. 23).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Marcu 1, desfæøurafli una dintre activitæflile

urmætoare (A sau B). 

Pregætind calea

Marcu øi-a început mærturia, descriind evenimentele care au

pregætit calea pentru slujirea lui Isus Hristos. Pentru fiecare dintre

urmætoarele patru grupuri de versete, spunefli pe scurt ce eveni-

ment a descris Marcu øi cum credefli dumneavoastræ cæ a pregætit

A

Încins cu un brâu (v. 6) – cu-

rea de piele în jurul taliei

Sinagogæ (vv. 21, 23, 29, 39) –

loc de preaslævire al iudeilor

Pentru aceasta am ieøit (v. 38)

– acesta este motivul pentru

care am venit

Lepros (v. 40) – persoanæ cu

o boalæ de piele (vezi Ghidul

pentru scripturi, „Lepræ”,

p. 118) 724)
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calea pentru ceea ce urma sæ se întâmple în slujirea lui Isus din

viafla muritoare: Marcu 1:2-8, 9-11, 12-13, 16-20. 

Ce putefli învæfla dintr-o minune? 

În Marcu 1 citim relatæri despre trei minuni diferite pe care le-a

înfæptuit Isus øi aflæm cæ, de asemenea, a mai vindecat „pe mulfli”

(v. 34). În Marcu 1:38, Isus a spus cæ un scop major al slujirii Sale

printre oameni era sæ propovæduiascæ Evanghelia. În acel context,

gândifli-væ la ce putem învæfla despre Isus øi Evanghelia Sa din

fiecare minune pe care a înfæptuit-o. De exemplu, în timp ce st-

udiafli minunea descrisæ în Marcu 1:40-44, ræspundefli la urmæ-

toarele întrebæri: 

1. Ce putefli învæfla de la lepros despre cum sæ venim la Salvator

øi sæ primim binecuvântæri de la El? 

2. Ce putefli învæfla despre Salvator din felul în care i-a ræspuns

leprosului? 

3. Conform legii lui Moise, leproøii erau considerafli „necurafli”.

A fi pæcætos înseamnæ a fi necurat din punct de vedere spiri-

tual. Citifli din nou Marcu 1:40-44, înlocuind cuvântul lepros cu

pæcætos. Ce putem învæfla despre situafliile în care am pæcætuit? 

Dupæ cum s-a menflionat în Marcu 1:38, Isus a venit sæ
propovæduiascæ Evanghelia mai mult decât a venit sæ
înfæptuiascæ minuni. Miracolele Sale erau simboluri mani-
festate fizic a ceea ce putea face pentru noi din punct de ve-
dere spiritual. În Marcu 2, citim despre o perioadæ în care
Isus a predat acest principiu. 

Marcu 2
„Pæcatele îfli sunt iertate” 

B

Alte întâmplæri despre care citifli în Marcu 2
Marcu 2:1-22 – Matei 9:2-17; Luca 5:17-39

Marcu 2:23-27 – Matei 12:1-8; Luca 6:1-5

Sæ înflelegem scripturile

Marcu 2

Marcu 2:23-28 – Regulile de Sabat
Vezi introducerea la Matei 12 din acest manual (p. 19).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Marcu 2, desfæøurafli activitatea A. 

Sæ înflelegem adeværatul mesaj

În timp ce studiafli Marcu 2:1-12, ræspundefli la urmætoarele

întrebæri: 

1. De ce ar putea pærea neobiønuit ceea ce i-a spus prima oaræ

Isus slæbænogului? 

2. Cum afli ræspunde întrebærii lui Isus redatæ în Marcu 2:9? Ce

credefli cæ a vrut sæ spunæ atunci când a adresat întrebarea?

(Vezi v. 10).

3. Pæcatul nu cauzeazæ toate bolile, dar este mult mai distructiv.

Din nefericire, este mai dificil sæ percepi pæcatul øi iertarea decât

este sæ vezi efectele øi simptomele unei boli fizice. Ce lecflie

credefli cæ a vrut sæ le ofere Isus acelora care au privit, iert-

ându-l pe om de pæcatele sale øi vindecându-l de infirmitatea

lui? 

Marcu 3
Isus atrage atenflia

A

Slæbænog (vv. 3-5, 9, 11-12) –

invalid (cu dizabilitæfli fizice) 

Huleøte (v. 7) – batjocoreøte

lucrurile sacre sau are false

pretenflii la puterea divinæ

Vameøi (vv. 15-16) – colectori

de taxe

Se præpædesc (v. 22) – se distrug
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Nu øtim câfli oameni au fost convertifli øi au devenit membri
ai Bisericii în timp ce Isus era în viaflæ. Se pare cæ numærul
a fost destul de mic, dar Marcu menflioneazæ cæ un mare
numær de oameni au fost interesafli în Isus – în special când
I-au væzut miracolele sau au auzit de ele. Marcu 3 consem-
neazæ, în parte, interesul crescând faflæ de Isus øi aratæ cum,
pe mæsuræ ce El devenea mai cunoscut, aceia care aveau
influenflæ øi funcflii de conducere au început sæ I se opunæ
øi sæ caute moduri de a-L discredita în ochii poporului. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Marcu 3
Marcu 3:1-6 – Matei 12:9-14; Luca 6:6-11

Marcu 3:7-12 – Matei 12:15-16

Marcu 3:13-19 – Matei 10:2-4; Luca 6:12-16

Marcu 3:20-30 – Matei 12:22-37

Marcu 3:31-35 – Matei 12:46-50; Luca 8:19-21

Sæ înflelegem scripturile

Marcu 3

Marcu 3:8 – Idumea, Tir øi Sidon
Vezi harta alæturatæ. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Marcu 3, desfæøurafli activitatea A sau B. 

Importanfla scopurilor noastre

Povestirea spusæ în Marcu 3:1-6 ne oferæ o perspectivæ interesantæ

asupra gândirii fariseilor. În timp ce studiafli aceste versete, ræ-

spundefli la urmætoarele întrebæri: 

1. Ce cæutau fariseii când Îl urmæreau pe Isus? (Vezi, de asemenea,

introducerea la Matei 12 din acest îndrumar de studiu, p. 19).

2. De la cine provine puterea de a vindeca? 

3. Ce ne spune acest incident referitor la ce era important pentru

Isus øi ce era important pentru farisei? 

A

IDUMEA

Marea cea mare
(Marea Mediteranæ) 

Tir

Sidon

Ierusalim

Uscatæ (v. 1) – pe care nu o

putea folosi, deformatæ

Mâhnit (v. 5) – trist

Irodiani (v. 6) – iudei care su-

sflineu Roma øi, în special, pe

Irod, guvernatorul local

Beelzebul (v. 22) – Satana

Va huli împotriva Duhului
Sfânt (v. 29) – Îl va nega cu

bunæ-øtiinflæ pe Hristos (vezi

Ghidul pentru scripturi,

„Blasfemie”, p. 19). 

4. Care sunt unele dintre lucrurile pe care le fac oamenii din zi-

lele noastre în timpul Sabatului urmând tradifliile omeneøti în

loc de inspiraflia care vine de la Dumnezeu? 

Familia lui Hristos

În Marcu 3:31-35, Isus nu spunea cæ mama øi familia Lui nu

erau importante. El Îøi concentra, din nou, atenflia asupra celor

mai importante scopuri pentru care venise pe pæmânt. 

1. Potrivit relatærilor din Marcu 3:31-35, ce anume îndreptæfleøte

o persoanæ sæ devinæ membræ a familiei lui Hristos? 

2. Aceastæ doctrinæ a fost explicatæ mai pe larg în Cartea lui

Mormon. Explicafli cu propriile cuvinte ce ne relateazæ Mosia

5:5-9 referitor la cum putem deveni o parte din familia lui

Hristos. 

Cuvântul pildæ derivæ din cuvântul grecesc care înseamnæ
„a aøeza lângæ ceva” sau, cu alte cuvinte, a aøeza un lucru
alæturi de un altul pentru a le compara. Isus a spus pilde
sau povestiri despre lucruri cu care oamenii erau foarte
familiarizafli øi care puteau fi comparate cu un adevær spiri-
tual. Introducerea la Matei 13 (p. 20) explicæ de ce a
folosit Isus pilde øi oferæ unele idei pentru interpretarea
înflelesurilor acestora. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Marcu 4
Marcu 4:1-25 – Matei 13:1-23; Luca 8:4-18

Marcu 4:30-34 – Matei 13:31-35

Marcu 4:35-41 – Matei 8:18-27; Luca 8:22-25

Sæ înflelegem scripturile

Marcu 4

Semænætor

Baniflæ (v. 21) – coø mare 

Cu ce mæsuræ vefli mæsura (v.

24) – felul în care mæsurafli

sau judecafli lucrurile care væ

sunt date

La cârmæ (v. 38) – (aici, cu sen-

sul de) spate, partea dinapoi

A certat (v. 39) – i-a poruncit

sæ se opreascæ

Marcu 4
Isus predicæ prin pilde

B

40



Sæ studiem scripturile 
În timp ce studiafli Marcu 4, desfæøurafli activitæflile A øi B. 

Întâlnifli presa

1. Imaginafli-væ cæ afli fost desemnafli sæ vorbifli unui grup de

jurnaliøti despre Bisericæ. Spunefli ce pildæ din Marcu 4 afli fo-

losi pentru a ræspunde la fiecare dintre întrebærile urmætoare: 

• Care este viitorul Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din

Zilele din Urmæ? 

• De ce trimite Biserica în lume atât de mulfli misionari? 

• Cum explicafli creøterea remarcabilæ a Bisericii, luând în

considerare faptul cæ este destul de nouæ în comparaflie cu

majoritatea religiilor lumii, precum øi cæ a avut un început

relativ modest la frontiera Statelor Unite? 

2. Spunefli care pildæ corespunde urmætoarei declaraflii a preøed-

intelui Gordon B. Hinckley: „Biserica creøte într-un fel minu-

nat øi extraordinar… Se ræspândeøte pe pæmânt într-o manieræ

miraculoasæ” (în Steve Fidel, „Members Living Abroad

Outnumber LDS in U.S.”, Deseret News, p. 26-27, februarie

1996, A2). 1996, A2).

Ræspunsuri la întrebæri importante

În Marcu 4:35-41 se gæsesc patru întrebæri. Ucenicii au adresat

prima øi a patra întrebare; Isus le-a adresat pe cea de-a doua øi

cea de-a treia. Nu s-au dat nici un fel de ræspunsuri, dar, citind

cu atenflie povestirea øi analizând ceea ce øtim despre Isus øi

ucenicii Sæi, ne putem gândi la posibile ræspunsuri. 

1. Scriefli prima întrebare øi ræspunsul pe care credefli cæ l-ar fi

oferit Isus. 

2. Scriefli cea de-a doua øi a treia întrebare øi ræspundefli la ele ca

øi cum voi afli fi ucenicii. 

3. La cea de-a patra întrebare scriefli propriul dumneavoastæ

ræspuns. 

4. Ce mesaj ar putea oferi azi pentru cineva aceastæ experienflæ? 

B

A

Isus a înfæptuit minuni pentru a binecuvânta vieflile oame-
nilor øi pentru a propovædui principii importante. Minunile
au demonstrat puterea divinæ a lui Isus øi înflelegerea Lui
despre legile mai mari care guverneazæ pæmântul. Aceastæ
putere de a înfæptui minuni necesitæ credinfla acelora care
sunt implicafli. În timp ce citifli relatærile minunilor din
Marcu 5, dafli atenflie felului în care oamenii implicafli øi-au
manifestat credinfla. Luafli în considerare principiile impor-
tante pe care le-a propovæduit Isus cu fiecare minune øi
prin felul în care a înfæptuit-o. 

Afli putea ca, în timp ce studiafli acest capitol, sæ facefli referire
la informafliile din Matei 8-9 (p. 15-16). 

Alte întâmplæri despre care citifli în Marcu 5
Marcu 5:1-20 – Matei 8:28-34; Luca 8:26-39

Marcu 5:22-43 – Matei 9:18-26; Luca 8:41-56

Sæ înflelegem scripturile

Marcu 5

Marcu 5:8-13 – Duhurile necurate intræ în porci
Aceastæ povestire dramaticæ ne ajutæ sæ înflelegem dorinfla puter-

nicæ a spiritelor care l-au urmat pe Satana de a avea trupuri de

orice fel. Nu ni se spune de ce Isus le-a permis acelor spirite sæ

intre în trupurile porcilor sau de ce aceøtia s-au înecat imediat în

Marea Galileii. Conform legii lui Moise, porcii erau considerafli

animale necurate. Deci, dacæ iudeii creøteau porci, ei încælcau

poruncile. Cu siguranflæ cæ, pentru cei care au væzut sau au au-

zit despre întâmplarea în care duhurilor necurate li s-a porun-

cit sæ iasæ dintr-un om øi sæ intre în trupurile unor animale

care erau considerate necurate, aceasta a fost o lecflie puternicæ.

Simbolizeazæ distrugerea spiritualæ finalæ a tuturor acelora care

îl slujesc pe diavol. 

Marcu 5:23 – „Vino de-fii pune mâinile peste ea… øi

Duh necurat (v. 2) – spirit ræu

sau diavolul

Obezi (v. 4) – lanfluri

Legiune (vv. 9, 15) –

grup mare

O scurgere de sânge (v. 25) –

sângera

Zarvæ (v. 38) – tulburare crea-

tæ de oameni gælægioøi øi

supærafli

Marcu 5
Mai multe minuni
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sæ træiascæ” 
Vorbind despre acest verset, vârstnicul Howard W. Hunter, pe

atunci membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a

spus: „Acestea nu sunt doar cuvinte de credinflæ ale unui tatæ

sfâøiat de durere, ci øi o aducere aminte cæ orice lucru peste care

Isus Îøi aøeazæ mâinile, træieøte. Dacæ Isus Îøi aøeazæ mâinile pe o

cæsætorie, aceasta træieøte. Dacæ I se permite sæ Îøi aøeze mâinile

pe familie, aceasta træieøte” (în Conference Report, octombrie

1979, p. 93 sau Ensign, noiembrie 1979, p. 65). 

Sæ înflelegem scripturile
În timp ce studiafli Marcu 5, desfæøurafli activitatea A sau B. 

Cæutafli un înfleles simbolic

Deøi evenimentul descris în Marcu 5:1-20 a avut într-adevær loc

putem, de asemenea, învæfla din simbolismul acestei minuni.

Ræspunzând la întrebærile urmætoare, vefli putea sæ punefli aceastæ

povestire în practicæ atât în viafla voastræ, cât øi a celorlalfli. 

1. Ce înfleles simbolic poate avea faptul cæ omul care era posedat

de un spirit necurat træia în „morminte” (vv. 2, 5)?

2. Ce fel de probleme existæ în zilele noastre pe care oamenii le

gæsesc greu de „domolit” øi care par sæ continue chiar øi dupæ

ce s-au depus eforturi pentru ca totul sæ fie sub control, ase-

menea omului care era „legat… în obezi øi cu cætuøe” (v. 4)?

3. Ce putem învæfla referitor la cum ne poate ajuta Isus atunci când

avem probleme dificile, din modul în care l-a ajutat pe acel om?

Ce au fæcut ei? 

1. Marcu 5:22-43 relateazæ despre doi oameni care L-au cæutat

pe Salvator pentru a primi ajutor øi binecuvântæri. Citifli cu at-

enflie acele versete øi menflionafli ce lucru a fæcut fiecare dintre

ei care poate fi, de asemenea, un exemplu pentru noi, în timp

ce cæutæm binecuvântæri de la Salvator. 

2. Ce afli învæflat despre Isus din aceste douæ povestiri? 

Marcu 6
Cine este acest Om Isus? 

B

A

Minunile pe care le-a înfæptuit Isus au fost remarcabile, dar
majoritatea oamenilor nu au înfleles cine era Isus cu adeværat.
În Marcu 6 citim ce credeau oamenii din oraøul Sæu natal
despre El; conducætorul, Irod øi ucenicii Lui care, încæ, Îl
înflelegeau greøit. În timp ce citifli acest capitol, gândifli-væ
la mærturia dumneavoastræ despre Isus øi imaginafli-væ cum
afli fi încercat sæ-i ajutafli pe oameni sæ-L înfleleagæ pe Isus
dacæ afli fi fost acolo atunci când au avut loc evenimentele
din Marcu 6. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Marcu 6
Marcu 6:1-6 – Matei 13:54-58

Marcu 6:7-13 – Matei 10; Luca 9:1-6

Marcu 6:14-15 – Matei 14:1-2; Luca 9:7-9

Marcu 6:17-29 – Matei 14:3-12; Luca 3:19-20

Marcu 6:30-56 – Matei 14:13-36; Luca 9:10-17; Ioan 6:1-21
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Sæ înflelegem scripturile

Marcu 6

Marcu 6: 17-19 – „Nu-fli este îngæduit sæ flii pe
nevasta fratelui tæu” 
Irodiada, soflia lui Irod la momentul acestei povestiri, fusese

soflia lui Filip, fratele vitreg al lui Irod. Divorflase de el pentru a

se cæsætori cu Irod, iar Irod divorflase de soflia lui øi se cæsætorise

cu Irodiada. Legea lui Moise interzicea cæsætoria cu soflia fratelui

în timp ce acesta era încæ în viaflæ (vezi Leviticul 20:21). Era, de

asemenea, imoral sæ divorflezi de sofl sau soflie din interes pentru

altcineva (vezi Matei 5:31-32). Faptele Irodiadei par sæ indice cæ

se simflea vinovatæ, dar, în loc sæ se pocæiascæ, ea a ales sæ scape

de persoana care îi amintea de vinovæflia ei – Ioan Botezætorul. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Marcu 6, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-C). 

Isus se întoarce în oraøul Sæu natal

1. Potrivit relatærilor din Marcu 6:1-6, cum a fost primit Isus

atunci când S-a întors „în patria Lui”, adicæ în oraøul Sæu natal,

Nazaret? 

2. Ce binecuvântæri au fost reflinute de la acei oameni din cauza

atitudinii lor? (Vezi v. 5)

3. Cum se poate pune astæzi în practicæ aceastæ povestire în rela-

fliile noastre cu conducætorii locali øi generali ai Bisericii? 

Reacflia faflæ de vinovæflie

1. În Marcu 6:14-28, ce anume a fæcut Irod care ar putea sæ de-

monstreze faptul cæ se simflea vinovat de ceva? 

2. Care a fost reacflia pe care a avut-o Irodiada faflæ de propria ei

vinæ? 

3. Ce ar trebui sæ facem noi când ne simflim vinovafli din cauza

pæcatelor noastre? 

B

A

De unde are El aceste lu-
cruri? (v. 2) – unde a învæflat

El aceste lucruri? 

Traistæ (v. 8) – o pungæ

pentru mâncare sau haine

Va fi mai uøor (v. 11) –

pedeapsa va fi mai micæ

Silit (v. 45) – (aici, cu sensul

de) poruncit

Într-a patra strajæ din noapte
(v. 48) – chiar înainte de ræsæ-

ritul soarelui

4. Comparafli ce se întâmplæ când încercæm sæ ne ascundem vina

øi pæcatele (vezi D&L 121:37) cu ce se întâmplæ când ne umilim

øi ne pocæim (vezi Enos 1:4-8; Mosia 4:2-3). 

Sæ învæflæm despre Salvator

Menflionafli douæ lucruri pe care le învæflafli despre caracterul,

firea sau puterea lui Isus din povestirea din Marcu 6:31-44. 

În familii øi în alte grupuri, tradifliile pot fi o importantæ
influenflæ unificatoare. Dar atunci când tradifliile devin mai
importante decât principiile Evangheliei, le înlocuiesc sau
nu sunt armonie cu acestea, atunci acele tradiflii sunt împ-
otriva planului fericirii oferit de Domnul. În timpul Noului
Testament, în religia iudeilor, anumite tradiflii erau mai
importante decât legile lui Dumnezeu pe care ele se bazau.
Capitolul 7 din Marcu ne spune, aproape în întregime, ce a
spus Isus despre acele tradiflii ale vârstnicilor øi ce a fæcut
în privinfla lor. Înainte de a citi Marcu 7, poate cæ vefli dori
sæ citifli din nou introducerile la Matei 12 øi 15 din acest
îndrumar de studiu (p. 19, 22). 

Alte întâmplæri despre care citifli în Marcu 7
Marcu 7 – Matei 15:1-31

Sæ înflelegem scripturile

Marcu 7

Marcu 7:9-12 – „Este Corban” 
Corban era cuvântul care însemna „dat lui Dumnezeu”. Legea lui

Moise cerea ca tofli copiii sæ aibæ grijæ de pærinflii lor în vârstæ, dar

o tradiflie a vârstnicilor spunea cæ, dacæ aveai bani sau alte re-

surse pe care intenflionai sæ le oferi lui Dumnezeu sau templului

(Corban), atunci acele resurse nu puteau fi folosite pentru a-fli

susfline pærinflii. Oamenii cu intenflii nedrepte foloseau aceastæ

tradiflie numitæ Corban pentru a pærea cæ-L iubeau pe Dumnezeu

mai presus de orice – chiar øi de familie. Dar, de fapt, ei îøi pæs-

trau bogæfliile în loc sæ le foloseascæ pentru a le purta de grijæ

pærinflilor lor în vârstæ. 

Marcu 7:26-29 – De ce a vorbit Isus despre femeia
grecoaicæ folosind comparaflia cu un câine? 
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 15:22-28 (p. 22).

Spurcæ (vv. 15, 18, 23) – face o

persoanæ necuratæ din punct

de vedere spiritual

Este dat afaræ în hazna (v. 19)

– ceea ce este mâncat trece

prin corp øi este eliminat

Faptele de ruøine (v. 22) –

pofte nestæpânite

Vorbea cu anevoie (v. 32) –

nu putea vorbi clar

Marcu 7
Ce îl spurcæ pe om? 

C

43



Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Marcu 7, desfæøurafli activitatea A. 

Facefli comparaflie

1. Pe baza a ceea ce afli citit în Marcu 7:1-23, explicafli diferenfla

dintre ce considerau fariseii ca fiind necurat øi ce considera

Isus ca fiind necurat. 

2. Citifli 3 Nefi 27:19-20 øi explicafli de ce este important sæ înflele-

gem ce a spus Isus referitor la ce înseamnæ sæ fim curafli sau

necurafli øi ce trebuie sæ facem dacæ suntem necurafli. 

S-a întâmplat vreodatæ sæ înflelegefli greøit semnificaflia unui
lucru pe care vi l-a spus cineva øi, dupæ ce v-a explicat ce
înseamnæ, sæ væ simflifli jenat fiindcæ era destul de evident?
Se pare cæ, în Marcu 8, ucenicii lui Isus au avut o experienflæ
similaræ. Deøi, poate, ucenicii nu L-au înfleles întotdeauna pe
Isus, ei au avut credinflæ în El. Acest lucru este o idee im-
portantæ din acest capitol. Spre deosebire de farisei, care ce-
reau un semn pentru a li se demonstra ceea ce nu înflelegeau,
ucenicii aveau credinflæ øi erau receptivi la influenfla Duhului
Sfânt. Gândifli-væ la ce putefli învæfla din Marcu 8 pentru a
væ întæri înflelegerea øi mærturia despre Isus Hristos. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Marcu 8
Marcu 8:1-10 – Matei 15:32-39

Marcu 8:11-21 – Matei 16:1-12

Marcu 8:27-38 – Matei 16:13-27; Luca 9:18-26

Sæ înflelegem scripturile

Marcu 8

Marcu 8:15 – Ce este aluatul? 
Aluatul (drojdia) este o ciupercæ. Atunci când se amestecæ pufl-

inæ drojdie cu aluatul de pâine, aceasta are efect rapid asupra

întregului aluat, creând bule øi fæcând ca pâinea sæ creascæ.

Pâinea fæcutæ cu drojdie (pâinea dospitæ) este mai uøoaræ decât

cea nedospitæ, dar se stricæ mai repede. Din acest motiv, aluatul

(drojdia) este folosit uneori în scripturi ca simbol al corupfliei

(stricæciunii). Acesta este lucrul pe care a vrut Isus sæ-l spunæ

când a zis: „Sæ væ pæzifli bine de aluatul fariseilor øi de aluatul

lui Irod”. Alteori, termenul de aluat se referæ la felul în care pufl-

Neam (vv. 12, 38) – (aici, cu

sensul de) grup de oameni

care træiesc relativ în aceeaøi

perioadæ

A mustrat (vv. 32-33) – a de-

zaprobat ceea ce s-a spus

Marcu 8
„Tot nu înflelegefli?” 

A

in din ceea ce se vorbeøte poate avea o influenflæ mare în bine

sau în ræu. 

Marcu 8:29-30 – De ce a vrut Isus ca ucenicii Lui sæ
nu spunæ nimænui cæ El era Hristosul? 
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 16:20 (p. 23).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Marcu 8, desfæøurafli activitatea A. 

Asemænare øi diferenflæ

1. Menflionafli felurile în care minunea descrisæ în Marcu 8:22-26

este fie asemænætoare, fie diferitæ de alte minuni despre care

afli citit în Noul Testament (de exemplu, comparafli cu Matei

20:30-34). 

2. Ce mesaj spiritual afli putea învæfla din minunea menflionatæ în

Marcu 8:22-26? 

În Matei 16, am învæflat cæ, atunci când Isus øi ucenicii Sæi
erau în Cezarea lui Filip, El le-a promis, mai precis lui Petru,
„cheile Împæræfliei cerurilor” (Matei 16:19). În Matei 17
citim despre îndeplinirea acelei promisiuni pe Muntele
schimbærii la faflæ. Marcu 9:1-13 confline, de asemenea, o
relatare a acelei experienfle. Dupæ acea experienflæ sacræ,
Petru, Iacov øi Ioan mai aveau încæ nevoie sæ învefle multe
lucruri de la Învæflætor. În timp ce citifli Marcu 9, gæsifli
modalitæflile în care El i-a învæflat øi i-a ajutat sæ-øi mæreas-
cæ propria credinflæ øi sæ mæreascæ, de asemenea, credinfla øi
înflelegerea altora. Deøi rugæmintea din Marcu 9:24, „ajutæ

Marcu 9
„Ajutæ necredinflei mele” 

A
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necredinflei mele”, venea din partea unui tatæ care cerea
ajutor pentru fiul sæu, aceasta ar putea fi, la fel de bine,
rugæmintea oricærei persoane care crede în Salvator, dar
recunoaøte nevoia de mai multæ credinflæ øi cunoaøtere. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Marcu 9
Marcu 9:2-32 – Matei 17:1-23; Luca 9:28-45

Marcu 9:33-50 – Matei 18:1-9; Luca 9:46-50

Sæ înflelegem scripturile

Marcu 9

Construirea unei colibe 

Marcu 9:2-13 – Isus S-a schimbat la faflæ pe un munte
înalt
Vezi „Schimbarea la faflæ” din Ghidul pentru scripturi (p. 185-186).

Marcu 9:43-48 – Sæ îfli tai mâna, piciorul sau sæ îfli sc-
ofli ochiul 
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 5:29-30 (p. 13).

Traducerea lui Joseph Smith pentru Marcu 9:40-48 (în Ghidul

pentru scripturi, p. 229-230) oferæ, de asemenea, perspective

importante despre ce a vrut Isus sæ spunæ în aceste versete. 

Marcu 9:49-50 – Sarea øi focul
Conform legii lui Moise, jertfele se særau ca simbol al legæmânt-

ului nepieritor dintre Domnul øi poporul Sæu. Aceasta fæcea ca

jertfa sæ fie „acceptatæ” de Domnul. Ucenicii lui Hristos se oferæ

pe ei înøiøi ca jertfæ pentru El (vezi Omni 1:26), jertfæ ce aduce

puterea purificatoare a Duhului Sfânt (sau botezul prin foc). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Marcu 9, desfæøurafli activitatea A sau B. 

Colibi (v. 5) – (aici, cu sensul

de) adæposturi temporare fo-

losite pentru rugæciune øi

preaslævire

Cærturarii (vv. 11, 14) – bærba-

fli care îi învæflau pe oameni

înflelesul legii lui Moise (vezi

Ghidul pentru scripturi,

„Cærturari”, p. 28). 77)

Sæ fie defæimat (v. 12) – sæ fie

considerat færæ valoare sau

disprefluit

Este stæpânit de un duh mut
(v. 17) – nu poate vorbi

Ræmâne fleapæn (v. 18) – tru-

pul este slæbit

Duhul l-a scuturat (v. 20) – a

început sæ aibæ convulsii

Se zvârcolea (v. 20) – a cæzut

la pæmânt, târându-se pe jos

Ciung (v. 43) – cu dizabilitæfli

fizice 

S-a schimbat la faflæ (v. 2) – o

stare în care trupul unei per-

soane este schimbat temporar

astfel încât aceasta sæ poatæ

îndura prezenfla øi slava fiinfl-

elor cereøti

Nælbitor (v. 3) – o persoanæ

care se ocupa cu înælbirea øi

curæflarea hainelor

Sæ væ mærifli credinfla

1. Care era problema în povestirea din Marcu 9:14-29? 

2. Ce a spus Isus despre problemæ? (Vezi vv. 19, 23, 29).

3. Ce credefli cæ a vrut sæ spunæ tatæl prin ceea ce I-a zis lui Isus

în versetul 24? 

4. În ce fel væ ajutæ sau væ învaflæ aceastæ povestire sæ væ mærifli

credinfla? 

Învæflafli din Traducerea lui Joseph Smith

Mulfli iudei au confundat profefliile din Vechiul Testament
despre prima venire a lui Mesia cu profefliile despre cea de-a
Doua Venire a Lui. Aceøtia cæutau un Mesia care sæ vinæ
cu mare putere øi slavæ, în persoana unui rege cuceritor care
sæ le distrugæ duømanii. Hristos a venit, într-adevær, sæ le
distrugæ duømanii cei mai importanfli – pæcatul øi moartea –
dar faptul cæ El urma sæ-i învingæ pe acei duømani prin
propria Lui suferinflæ øi moarte era greu de înfleles pentru
cei mai mulfli dintre ei. Acest lucru a fost prezis în Isaia 53.
Cæutafli modalitæfli prin care a încercat Isus sæ predea aceste
principii în Marcu 10. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Marcu 10
Marcu 10:1-31 – Matei 19; Luca 18:15-30

Marcu 10:32-52 – Matei 20:17-34; Luca 18:31-43

Sæ înflelegem scripturile

Marcu 10

Marcu 10:2-12 – Învæflæturile lui Isus despre cæsætorie
øi divorfl
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 19:3-12 (p. 26).

Se va lipi (v. 7) – va sta alæturi

Preacurveøte (v. 11) – a avea

relaflii sexuale cu cineva cu

care nu eøti cæsætorit

Mâhnit (v. 22) – foarte trist

Îl vor bate cu nuiele (v. 34) –

Îl vor biciui

Ræscumpærare (v. 45) – platæ

pentru a elibera pe cineva ca-

re este prizonier

Marcu 10
Adeværata mæreflie

1. Citifli cu atenflie traducerea lui Joseph Smith pentru Marcu

9:40-48. Pe cine simbolizeazæ „mâna ta”, „piciorul tæu”,

„ochiul tæu”? 

2. Gândindu-væ la explicafliile din Traducerea lui Joseph Smith,

cum credefli cæ s-ar putea pune în practicæ acest sfat în zilele

noastre, celor de vârsta voastræ? 

B

A
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Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Marcu 10, desfæøurafli activitæflile A øi B. 

A deveni mare în Împæræflie

În povestirea din Marcu 10:17-22, un tânær bogat voia sæ øtie ce

sæ facæ pentru a moøteni viafla veønicæ, iar în versetele 35-45 citim

despre Iacov øi Ioan care voiau un loc de cinste lângæ Salvator,

în veønicii. 

1. Comparafli aceste douæ povestiri despre oameni care doreau

mæreflie în împæræflie copiind urmætorul tabel în caietele voastre

øi completându-l cu informafliile pe care le gæsifli în Marcu 10. 

2. Ce predase Isus în Marcu 9:33-37 despre ce înseamnæ a fi mare?

3. Conform cu Marcu 10:28-30, cum se comparæ mæreflia lumii

cu ceea ce oferæ Isus Hristos celor care devin demni de viafla

veønicæ? 

4. Ce ne învaflæ Marcu 10:32-34 despre mæreflia Salvatorului? 

5. Ce afli putea face în viafla dumneavoastræ pentru a deveni

mari în ochii lui Dumnezeu? 

Orbul vindecat

1. Menflionafli ce a fæcut orbul despre care se vorbeøte în Marcu

10:46-52 pentru a fi vindecat. 

2. Ce ne învaflæ aceastæ povestire despre Salvator øi ce poate face

El pentru noi? 

Marcu 11 începe descriind evenimentele ce au avut loc dupæ
aproximativ trei ani de la botezul lui Isus. Într-o sæptæmânæ
El urma sæ fie ræstignit. Evenimentele din Marcu 11-16 au
avut loc în sæptæmâna Paøtelui – timp în care iudeii de pre-
tutindeni se adunau la Ierusalim pentru a aduce jertfe la
templu. Era o ocazie perfectæ pentru Isus sæ Îøi depunæ ultima
mærturie unui mare numær de oameni în timp ce Se pregætea
sæ Se ofere pe El Însuøi ca Miel al lui Dumnezeu pentru
mântuirea întregii omeniri. 

Marcu 11-12
Ce a fæcut øi a propovæduit

Isus în ultima Lui sæptæmânæ

B

Ce i-a învæflat IsusCe nu au înflelesCine? 

Tânærul bogat
(Marcu 10:17-22) 

Iacov øi Ioan
(Marcu 10:35-45) 

A

Alte întâmplæri despre care citifli în Marcu 11-12
Marcu 11 – Matei 21:1-27; Luca 19:29-48; 20:1-8; Ioan 12:14-19 

Marcu 12:1-12 – Matei 21:33-46; Luca 20:9-19

Marcu 12:13-44 – Matei 22:15-46; Luca 20:20-47; 21:1-4

Hartæ topograficæ

Sæ înflelegem scripturile

Marcu 11

Marcu 11:1-10 – Care este semnificaflia faptului cæ
Isus a intrat în oraø cælare pe mægæruø? 
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 21:1-11 (p. 28).

Marcu 11:15-18 – De ce se gæseau în templu schim-
bætori de bani øi oameni care cumpærau øi vindeau? 
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 21:12-13 (p. 28).

Presærau (v. 8) – împræøtiau

.
Ierusalim
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Marcu 11:12-14, 20-21 – Smochinul blestemat
Isus nu a explicat de ce a bles-

temat smochinul, dar o oareca-

re cunoaøtere despre smochini,

combinatæ cu împrejurærile

descrise în scripturi, ne ajutæ

sæ înflelegem simbolismul lu-

crului pe care l-a fæcut Isus.

Tipul de smochin menflionat

în Marcu 11 face smochine

timpurii, chiar înainte ca aces-

ta sæ fie plin de frunze. Recolta

principalæ de smochine vine

mai târziu. Dacæ un pom nu

face smochine timpurii, acesta nu va rodi deloc tot anul respectiv.

Un pom înfrunzit (aøa cum l-au descris atât Marcu, cât øi Matei)

ar trebui, de asemenea, sæ aibæ fructe, dar acel pom era sterp.

Am putea spune cæ pomul dædea impresia cæ are fructe, dar de

fapt nu avea niciunul. Acest lucru este asemænætor conducætorilor

iudei din zilele lui Isus. Pæreau a fi neprihænifli, dar neprihænirea

lor era una ipocritæ øi seacæ. Drept urmare, Isus a blestemat acest

pom al ipocriziei care simboliza starea conducætorilor poporului

de legæmânt al lui Dumnezeu. 

Relatarea lui Marcu spune cæ pomul nu avea fructe pentru cæ nu

era încæ vremea smochinelor; totuøi, Traducerea Bibliei de Joseph

Smith înlæturæ aceastæ propoziflie, indicând faptul cæ pomul ar fi

trebuit sæ aibæ fructe deoarece îi ieøiseræ frunzele. 

Marcu 11:30-32; 12:12 – Preoflii cei mai de seamæ,
cærturarii øi bætrânii „se temeau de norod” 

Isus i-a condamnat con-

tinuu pe aceøti condu-

cætori iudei pentru

ipocrizia lor (de exem-

plu, vezi Marcu

12:38-40). Marcu 11-12

sugereazæ faptul cæ

sursa ipocriziei acesto-

ra era mândria lor.

Aøa cum ne-a învæflat

preøedintele Ezra Taft

Benson: „Celor mândri

le este mai fricæ de

judecata oamenilor de-

cât de judecata lui

Dumnezeu” (vezi D&L

3:6-7; 30:1-2; 60:2). «Ce

va crede lumea despre

mine?», este o întrebare mai importantæ pentru ei decât «Ce va

crede Dumnezeu despre mine?»” (în Conference Report, aprilie

1989, p. 4 sau Ensign, mai 1979, p. 5). 

Marcu 12

Teasc (v. 1) – recipient pentru

stors sucul din fructul viei

A arendat-o (v. 1) – a dat-o

spre închiriere

Sæ-L prindæ cu vorba (v. 13) –

sæ-L înøele

Nu-fii pasæ de nimeni (v. 14)

– îi tratezi pe tofli la fel

Bir (v. 14) – taxe

Fæflærnicie (v. 15) – a se prefa-

ce cæ este neprihænit când nu

este aøa

Chipul øi slovele (v. 16) –

cuvintele inscripflionate pe

monedæ

Urmaø (vv. 20-22) – copii

Cu pricepere (v. 34) – cu

înflelepciune

Ramuræ de smochin cu smochine

Marcu 12:18-27 – Cæsætoria la timpul învierii
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Luca 20:27-38 (p. 68).

Marcu 12:28-34 – „Nu este altæ poruncæ mai mare de-
cât acestea” 
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 22:36-38 (p. 29).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Marcu 11-12, desfæøurafli douæ dintre urmæ-

toarele activitæfli (A-D). 

Cum ar putea ei sæ ræspundæ? 

Imaginafli-væ cæ afli putea vorbi cu oamenii din povestirea relatatæ

în Marcu 11:1-11. Notafli ceea ce credefli cæ ar fi putut ræspunde

aceøtia la întrebærile care le sunt adresate în lista de mai jos. 

1. Cætre cei doi ucenici: De ce a dat Isus instrucfliuni specifice

despre cum sæ obflinefli mægæruøul? Ce credefli referitor la modul

în care l-afli obflinut? 

2. Cætre proprietarul mægæru-

øului: De ce le-afli dat voie

celor doi ucenici ai lui Isus

sæ væ ia mægæruøul? 

3. Cætre unul dintre oamenii

care au aøternut haine pe

drum øi au strigat „Osana”:

Cine credefli cæ este Isus?

De ce Îl cinstifli? 

Interpretafli simbolismul

Gândifli-væ cu atenflie la povestirea smochinului din Marcu

11:12-14, 20-23 øi la explicaflia aflatæ în secfliunea „Sæ înflelegem

scripturile” pentru Marcu 11. Ce fel de persoanæ din zilele noastre

credefli cæ ar putea simboliza smochinul pe care l-a blestemat Isus?

Explicafli cum ar putea acfliona sau vorbi o asemenea persoanæ. 

Ce sæ nu facem

Alegefli trei fapte sau atitudini afiøate de conducætorii iudei care

I se opuneau sau care Îl interogau pe Isus în povestirile øi învæ-

flæturile din Marcu 11:27-12:40. Explicafli felul în care acele fapte

sau atitudini pot opri o persoanæ de la a progresa spiritual. 

Care este mesajul? 

O mare parte din Marcu 11-12 relateazæ felul în care conducætorii

iudei I se opuneau lui Isus. În Marcu 12:41-44 citim despre o fe-

meie care nu era deloc ca aceøtia. 

D

C

B

A

Plecæciuni (v. 38) – salutæri

respectuoase

Mænâncæ (v. 40) – îi furæ ceea

ce are

De ochii lumii (v. 40) – se

prefæceau pentru ca lumea sæ

îi vadæ

Doi bænufli; gologan (v. 42) –

o sumæ foarte micæ de bani
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1. În ce fel este væduva un

exemplu a ceea ce a predat

Isus în Marcu 12:29-34? 

2. Scriefli cu propriile cuvinte

mesajul din Marcu 12:44 øi

explicafli ce credefli cæ îl

învæfla Isus pe popor. 

3. Scriefli despre un lucru pe

care l-afli putea schimba

în viafla dumneavoastræ

pentru a urma mai bine

exemplul de sacrificiu øi

supunere al væduvei. (Nu

trebuie sæ aibæ legæturæ

cu banii.) 

La mai puflin de o sæptæmânæ înainte de ræstignirea Lui,
Salvatorul a vorbit despre cea de-a Doua Venire a Sa. Unii
iudei L-au respins pe Isus în timpul slujirii Sale din viafla
muritoare, deoarece nu credeau cæ El împlinea profefliile
Vechiului Testament cu privire la venirea lui Mesia – în
special cele care vorbeau despre faptul cæ El urma sæ vinæ în
slavæ øi în judecatæ. Totuøi, profefliile din Vechiul Testament
despre Hristos includ semne atât despre prima, cât øi despre
a Doua Venire a Lui. Ucenicii Lui trebuie sæ se fi simflit al-
inafli sæ øtie cæ, deøi împlinise multe profeflii, El va veni din
nou øi va împlini toate lucrurile despre care vorbiseræ profe-
flii în legæturæ cu Mesia. Deoarece mare parte din ce a spus
Isus Hristos în Marcu 13 se referæ la zilele din urmæ, noi,
cei care træim în ultimele zile, ar trebui sæ avem un interes
deosebit faflæ de aceste scripturi. 

Traducerea lui Joseph Smith pentru Marcu 13 este aceeaøi
ca øi traducerea lui Joseph Smith pentru Matei 24, adicæ
Joseph Smith – Matei. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Marcu 13
Marcu 13 – Matei 24; Luca 21:5-36; Joseph Smith – Matei 1

Sæ înflelegem scripturile

Marcu 13

Bægafli de seamæ (vv. 5, 9, 23,

33) – fifli atenfli

Va da (v. 12) – va preda

Cele ce vor da flâflæ (v. 17) –

mame care îøi alæpteazæ copiii

Cei aleøi (vv. 20, 27) – oamenii

de legæmânt

Necazul (v. 24) – încercare øi

dificultate

Marcu 13
Semnele celei de-a Doua Veniri

Marcu 13:14 – „Urâciunea pustiirii” 
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 24:15 (p. 32).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Marcu 13, desfæøurafli activitatea A. 

Vegheafli! 

Isus le-a spus de øase ori celor care Îl urmeazæ sæ „ia seama” sau

sæ „vegheze” prin predica relatatæ în Marcu 13 (vezi vv. 5, 9, 23,

33, 35, 37). Enumerafli cel puflin trei lucruri din acest capitol la

care ar trebui sæ vegheze credincioøii pentru a fi pregætifli sæ-L

întâlneascæ pe Domnul. 

Preoflii cei mai de seamæ, cærturarii øi bætrânii iudeilor nu au
reuøit sæ-L încurce pe Isus sau sæ-L facæ sæ greøeascæ în fafla
poporului adunat la Ierusalim pentru præznuirea Paøtelui.
De fapt, conducætorii iudei erau cei care fuseseræ fæcufli de
ruøine de cætre Isus. Unii dintre aceøti conducætori corupfli
credeau cæ singurul mod de a-L opri pe Isus sæ nu devinæ o
ameninflare øi mai mare pentru funcflia øi puterea lor era sæ-L
omoare. Isus le cunoøtea intenfliile øi se pregætea sæ-Øi dea
viafla. Unele dintre cele mai importante evenimente din is-

Marcu 14
Ultimele ore din viafla

muritoare a lui Isus

A
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torie sunt relatate în Marcu 14-16. Citifli øi meditafli, færæ
sæ væ græbifli, despre evenimentele sacre din aceste ultime
trei capitole din Marcu. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Marcu 14
Marcu 14:1-2 – Matei 26:1-5; Luca 22:1-2

Marcu 14:3-9 – Matei 26:6-13; Ioan 12:1-8

Marcu 14:10-16 – Matei 26:14-19; Luca 22:3-13

Marcu 14:17-31 – Matei 26:20-35; Luca 22:14-39; Ioan 13

Marcu 14:32-42 – Matei 26:36-46; Luca 22:40-46

Marcu 14:43-72 – Matei 26:47-75; Luca 22:47-62; Ioan 18:1-27

Sæ înflelegem scripturile

Marcu 14

Marcu 14:3-9 – O femeie Îl unge pe Isus cu mir
Ioan 12:3 ne relateazæ

cæ aceastæ femeie era

Maria, sora Martei øi

a lui Lazær, pe care

Isus îl ridicase din

morfli (vezi Ioan 11).

Acest gest de ungere

cu o cremæ foarte

scumpæ aræta respec-

tul ei profund faflæ de

Isus øi era un act de

preaslævire. Era, de

asemenea, un obicei

de a unge un corp în-

ainte ca acesta sæ fie

îngropat. Isus a folo-

sit aceastæ întâmplare

ca pe o ocazie de a le

spune din nou ucenicilor Sæi cæ se pregætea sæ-Øi dea viafla – un

adevær pe care majoritatea ucenicilor nu pærea sæ îl înfleleagæ sau

sæ vrea sæ-l creadæ. 

Marcu 14:20 – „Întinge mâna cu Mine în blid” 
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Ioan 13:25 (p. 84).

Marcu 14:32-42 – Ghetsimani
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 26:36-46 (p. 34).

Marcu 14:33 – De ce începuse Isus „sæ Se spæimânte”
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Azimi (vv. 1, 12) – pâine fæcutæ

færæ drojdie care fæcea parte

din masa de Paøte

Vicleøug (v. 1) – înøelæciune

Alabastru (v. 3) – un material

preflios øi scump

Mir de nard (v. 3) – o cremæ

preflioasæ care mirosea frumos

Necaz (v. 4) – supærare sau

neplæcere datoritæ unui lucru

despre care nu credem cæ este

drept

Trei sute de lei (v. 5) – salariul

pe un an pentru un muncitor

obiønuit

Vinde (vv. 10, 18) – a se înto-

arce împotriva cuiva øi a-l

preda duømanului

Ava (v. 36) – un cuvânt care

înseamnæ „tatæ” 

A rupt (v. 63) – a sfâøiat

(drept semn cæ era supærat) 

Graiul tæu seamænæ cu al lor
(v. 70) – vorbeøti cu un accent

de parcæ ai fi de acolo

Sæ se jure (v. 71) – sæ declare

cu juræmânt sau cu promisiune

øi sæ „se mâhneascæ foarte tare”? 
Suferinfla ispæøirii a început în Grædina Ghetsimani. Preøedintele

Joseph Fielding Smith a explicat: „Nu existæ niciunul dintre noi…

care sæ nu fi fæcut ceva greøit øi apoi sæ-i paræ ræu øi sæ doreascæ

sæ nu fi fæcut acel lucru. Conøtiinfla ne mustræ øi suntem foarte,

foarte nefericifli… Dar aici [în Ghetsimani] Îl avem pe Fiul lui

Dumnezeu purtând povara pæcatelor mele øi a pæcatelor voastre

øi pæcatele fiecærui suflet care primeøte Evanghelia lui Isus

Hristos… El a purtat povara – povara noastræ. Eu am adæugat

ceva la ea; øi dumneavoastræ la fel. La fel ca tofli ceilalfli. El Øi-a

asumat sæ plæteascæ preflul ca eu sæ pot fi eliberat – ca dumnea-

voastræ sæ putefli fi eliberafli – de pedeapsæ, cu condiflia sæ pri-

mim Evanghelia Sa øi sæ fim fideli øi credincioøi acesteia” (Fall –
Atonement – Resurrection – Sacrament [cuvântare adresatæ în ca-

drul Institutului de Religie din Salt Lake, 14 ian. 1961], p. 8).

Marcu 14:54-59 – Martori mincinoøi
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 26:59-60 (p. 34).

Marcu 14:66-72 – Petru Îl tægæduie pe Isus
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Luca 22:31-34, 54-62

(p. 69).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Marcu 14, desfæøurafli activitatea A sau B. 

Cât de mult Îl prefluifli pe Salvator? 

În Marcu 14:3-11, citim despre doi oameni care au demonstrat

cât de mult L-au prefluit pe Salvator. 

1. În ce fel au arætat faptele femeii cæ ea Îl prefluia pe Salvator

mai mult decât îøi prefluia banii? 

2. În ce fel au arætat faptele lui Iuda cæ el prefluia banii mai mult

decât Îl prefluia pe Salvator? 

3. În ce feluri arætafli cæ Îl iubifli pe Salvator mai mult decât iubifli

lucrurile lumeøti? 

„Eu mæ minunez” 

În imnul „Eu mæ minunez”, noi cântæm despre cât de mult ne

minunæm de iubirea pe care Isus ne-o oferæ prin ispæøirea Sa

(vezi Imnuri øi cântece pentru copii, p. 22). Alegefli din Marcu 14
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douæ lucruri pe care le-a fæcut Isus, care væ „minuneazæ” øi væ

ajutæ sæ-L apreciafli mai pe deplin. Scriefli despre aceste douæ lu-

cruri, menflionând de ce væ minuneazæ øi fac ca dragostea, res-

pectul øi aprecierea dumneavoastræ pentru Salvator sæ devinæ

mai profunde. 

Ispæøirea a început în Ghetsimani, iar Marcu 15 descrie
finalul ei pe crucea de pe Golgota. Vârstnicul James E.
Talmage, fost membru al Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli, a scris cæ: „Moartea prin ræstignire a fost întru
totul cea mai lungæ øi mai dureroasæ dintre toate formele
de execuflie. Victima træia într-o torturæ crescândæ, de obicei
timp de multe ore, uneori zile… Eliberarea mult aøteptatæ
a morflii venea prin epuizarea cauzatæ de durerea intensæ øi
neîntreruptæ” (Jesus the Christ, p. 655). În Doctrinæ øi le-
gæminte 19:16-19, Isus a vorbit despre durerea pe care a si-
mflit-o în Ghetsimani øi care pare sæ fi fost mai mare øi mai
intensæ decât suferinfla Sa de pe cruce. Dupæ cum declaræ
unul dintre imnurile noastre: „Øi cât de mult a suferit / În
chin de nedescris / Pentru noi tofli El S-a jertfit / Precum
ne-a fost promis” („Departe-i dealul înverzit”, Imnuri øi

cântece pentru copii, p. 24). În timp ce citifli acest capitol,
flinefli minte cæ: „Pentru [voi] El S-a jertfit / Precum [v]-a
fost promis”. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Marcu 15
Marcu 15:1-19 – Matei 27:2, 11-30; Luca 23:1-25; Ioan 18:28-19:16

Marcu 15:20-41 – Matei 27:31-56; Luca 23:26-49; Ioan 19:16-37

Marcu 15:42-47 – Matei 27:57-61; Luca 23:50-56; Ioan 19:38-42

Marcu 15
Isus este ræstignit

Sæ înflelegem scripturile

Marcu 15

Marcu 15:34 – „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai pæræsit?” 
Aceste cuvinte se gæsesc, de asemenea, în profeflia mesianicæ din

Psalmii 22:1. Se pare cæ era necesar ca Tatæl sæ Se retragæ din pr-

ezenfla Fiului pentru ca El sæ realizeze o ispæøire completæ øi per-

fectæ. Într-adevær, Isus „a coborât sub toate lucrurile” (D&L 88:6).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Marcu 15, desfæøurafli activitatea A. 

El øtie øi înflelege

În Alma 7:11-13, citim cæ Salvatorul a suferit atât de mult pentru

ca El sæ øtie cum sæ ajute oamenii în tot felul de încercæri øi

suferinfle. Din lucrurile descrise în Marcu 15, menflionafli cel pufl-

in trei feluri de experienfle dificile prin care trec oamenii astæzi,

care ar putea fi asemænætoare cu cele prin care a trecut Isus. Pentru

fiecare experienflæ pe care o menflionafli, oferifli o explicaflie din

scripturi care sæ arate cæ Isus a trecut, de asemenea, prin ea. 

Marcu 15:40-41 descrie un grup deosebit de femei, care Îl
urmau pe Isus cu devotament deplin. Trebuie sæ fi fost foarte
dificil pentru ele sæ vadæ pe cineva pe care ajunseseræ sæ-L
venereze øi sæ-L iubeascæ suferind atât de mult, în special
fiindcæ nu øtim cât de mult înfleleseseræ ce este învierea. Deøi
Isus le vorbise ucenicilor Sæi despre înviere, se pare cæ aceøtia
nu înfleleseseræ (vezi Marcu 9:31-32). Datoritæ devotamen-
tului lor, aceste femei au ræmas lângæ cruce pânæ când a
murit Isus øi, apoi, au urmærit sæ vadæ unde va fi înmorm-
ântat (vezi Marcu 15:47). În timpul Sabatului, nu puteau
face nimic trupului lui Isus sau la mormântul Sæu, dar s-au
dus acolo cât s-a putut de devreme în ziua imediat urmæ-
toare Sabatului. În timp ce citifli Marcu 16, încercafli sæ væ
imaginafli ce-ar fi putut gândi sau simfli ele. 

Marcu 16
„Nu este aici” 

A

Pilat (vv. 1-15) – guvernatorul

roman în Ierusalim

Silit (v. 21) – forflat

Vin amestecat cu smirnæ (v.

23) – un amestec care ar pu-

tea amorfli durerea

Trægând la sorfli (v. 24) – juc-

ând jocuri de noroc care de-

terminæ un câøtigætor
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2. Scriefli despre cel puflin un exemplu din zilele noastre al împl-

inirii semnelor pe care le-a promis Isus. Dacæ nu øtifli niciunul,

Cine a fost Luca? 
Luca a fost un doctor grec, care a scris aceastæ Evanghelie øi cartea

Faptele apostolilor. Luca nu era evreu, dar era foarte bine educat

în cultura greacæ. Probabil cæ el nu a fost un martor ocular al slu-

jirii pæmântene a Salvatorului, dar a aflat despre Isus de la apos-

tolul Pavel øi de la alfli misionari. Acesta a mers în multe cælætorii

misionare cu Pavel (vezi Faptele apostolilor 16:10; 2 Timotei 4:11)

øi a fost martor la creøterea Bisericii printre Neamuri. 

De ce a fost scrisæ aceastæ carte? 
Luca a scris aceastæ mærturie

pentru ca prietenul sæu Teofil,

care, probabil, era øi el un

convertit grec, sæ poatæ øti

adeværul despre Isus Hristos.

Evident, existau numeroase

alte relatæri despre ceea ce

fæcuse øi spusese Isus, unele

adeværate, altele nu. Se pare

cæ Luca se gândea la un audi-

toriu format din oameni care

nu erau iudei, dat fiind cæ

acesta oferæ înflelesul multor

cuvinte evreieøti øi povesteøte

mai multe întâmplæri în care

Isus a avut de-a face cu oameni care nu erau iudei. 

Prin ce diferæ aceastæ carte de cele ale
lui Matei øi Marcu? 
Evanghelia dupæ Matei a fost scrisæ pentru a le aræta iudeilor cæ

Isus a împlinit profefliile din Vechiul Testament cu privire la Mesia

care fusese promis (vezi introducerea de la cartea lui Matei de

la p. 8). Marcu l-a arætat pe Isus drept Fiul puternic al lui

Dumnezeu care a înfæptuit multe miracole, dintre care cel mai

mare a fost ispæøirea (vezi introducerea la cartea lui Marcu de la

p. 37). Fæcând parte din Neamuri, Luca a avut o perspectivæ

unicæ asupra Evangheliei lui Isus Hristos. Mærturia lui Luca este

cea mai lungæ dintre Evanghelii. Aceasta confline multe informaflii

care nu sunt menflionate de cætre ceilalfli autori ai Evangheliilor.

El a înfleles faptul cæ Evanghelia era pentru toatæ lumea, nu nu-

mai pentru iudei, øi a subliniat faptul cæ Isus a suferit øi a murit

pentru tofli copiii Tatælui Ceresc. 

vorbifli cu pærinflii voøtri, cu conducætorii locali ai Bisericii sau

cu un fost misionar. 

Numai în Luca
Mai jos sunt câteva dintre învæflæturile care se gæsesc numai în

Luca: 

• Vizita lui Gabriel la Zaharia øi Maria (vezi Luca 1:5-20, 26-38) 

• Detalii ale naøterii lui Isus Hristos la Betleem (vezi Luca 2:1-20) 

• Mærturia lui Simeon øi a Anei (vezi Luca 2:21-38) 

• Isus la templu la vârsta de doisprezece ani (vezi Luca 2:40-52) 

• Pildele gæsite în Luca 10-19

• Chemarea celor øaptezeci (vezi Luca 10:1-16) 

• Hristos sângerând din fiecare por în Ghetsimani (vezi Luca

22:44) 

• Isus spunându-i tâlharului de pe cruce cæ va fi cu El în rai

(vezi Luca 23:39-43) 

În Luca 1, douæ femei care în mod obiønuit nu ar fi avut co-
pii au aflat cæ, prin miracolele lui Dumnezeu, ele vor avea

Luca 1
Sunt prezise douæ

naøteri miraculoase

Evanghelia dupæ Luca
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fiecare câte un fiu. Una dintre aceste femei era consideratæ a
fi prea în vârstæ pentru a avea copii øi cealaltæ era o tânæræ
fatæ, o fecioaræ, care încæ nu fusese cæsætoritæ. În timp ce
citifli acest capitol, cæutafli sæ aflafli cine erau acele femei, ci-
ne urmau sæ fie copiii lor øi de ce sunt atât de deosebite
aceste naøteri. 

Sæ înflelegem scripturile

Luca 1

Luca 1:3 – Cine era Teofil? 
Teofil era un prieten cærui Luca i-a scris aceastæ Evanghelie.

Probabil cæ fæcea parte dintre Neamuri øi fie era membru al

Bisericii, fie învæfla despre ea, iar Luca dorea ca el sæ aibæ

adeværul (vezi Luca 1:3-4). 

Luca 1:17 – „Duhul øi puterea lui Ilie” 
Ilie a fost un profet din timpul Vechiului Testament. Profetul

Joseph Smith a explicat cæ: „Misiunea spiritului lui Ilie (Elias) este

de a pregæti calea pentru o mai mare revelaflie de la Dumnezeu,

care este preoflia… la care a fost rânduit Aaron” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, p. 335). Ioan Botezætorul a îndeplinit acest

rol în toate privinflele. El a deflinut Preoflia aaronicæ øi a pregætit

calea pentru învæflæturile øi rânduielile mai mari care urmau sæ

vinæ de la Isus Hristos. 

Luca 1:19 – Cine era Gavril? 
Vezi „Gavril” în Ghidul pentru scripturi (p. 78).

Luca 1:31 – „Îi vei pune numele Isus” 
Isus este varianta greceascæ a numelui evreiesc Iosua sau Iesua.

Înseamnæ „Dumnezeu este ajutor” sau „Salvator”. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 1, desfæøurafli activitatea A. 

Douæ naøteri miraculoase

1. Facefli urmætorul tabel în caietele voastre øi completafli-l cu

informafliile pe care le gæsifli în Luca 1. 

A

Ceatæ (vv. 5, 8) – descendenfli

ai unei persoane din cadrul

unei familii

Stearpæ (v. 7) – care nu poate

avea copii

Înaintat în vârstæ (vv. 7, 18) –

foarte bætrân

La sorfli (v. 9) – (aici, cu sen-

sul de) sarcinæ

I s-au împlinit zilele de sluj-
bæ (v. 23) – timpul pentru slu-

jirea sa a luat sfârøit

A zæmislit (v. 36) – a ræmas

însærcinatæ

Ocara (v. 25) – ruøinea

(Elisaveta øi alte femei cæsæto-

rite care nu aveau copii simfl-

eau cæ alte persoane le pri-

veau de sus deoarece ele nu

aveau copii) 

Rodul pântecelui tæu (v. 42) –

bebeluøul tæu

Starea smeritæ (v. 48) – umil-

infla

Sæ taie pruncul împrejur (v.

59) – vezi Ghidul pentru scrip-

turi, „Circumcizie” (p. 32). 

O mântuire puternicæ (v.

69) – (un corn de mântuire)

altarul templului era decorat

la fiecare colfl cu un corn de

taur pentru a simboliza pute-

rea lui Dumnezeu de a salva

Luca este singurul scriitor
al Evangheliilor care ne
spune multe dintre detaliile
naøterii lui Isus Hristos.
Acestea includ recensæm-
ântul cerut de cætre Cezar,
cælætoria Mariei øi a lui
Iosif la Betleem, naøterea
în staul, pæstorii øi îngerii,
Simeon øi Ana øi Isus când
predicæ în templu. De ce
credefli cæ Luca ar vrea ca

prietenul sæu de altæ credinflæ, Teofil, sæ øtie aceste lucruri? 

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 2
Luca 2:1-39 – Matei 1:18-25

Sæ înflelegem scripturile

Luca 2

Scutece (vv. 7, 12) – fâøii de

pânzæ înfæøurate în jurul

copilului 

Iesle (vv. 7, 12) – un loc pentru

hrænirea animalelor

Mângâierea lui Israel (v. 25) –

alinarea lui Israel, adicæ Mesia

Mântuirea (v. 38) – eliberarea;

salvarea de la consecinflele

pæcatului

Luca 2
Naøterea Salvatorului

Luca 1:26-38Luca 1:1-25Referinfle la scripturile
care alcætuiesc povestirea

Care au fost numele
pærinflilor? 

Cum au aflat cæ vor avea
un copil? 

Ce reacflie au avut la ve-
øtile pe care le-au pri-

mit? 

De ce a fost consideratæ
naøterea o minune? 

Cum l-au numit pe
copil? 

De unde au obflinut
numele? 

Care urma sæ fie misiu-
nea specialæ a acestui co-

DOUÆ NAØTERI MIRACULOASE
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Luca 2:21 – „Când a venit ziua a opta” 
Ca semn al legæmântului pe care Domnul l-a fæcut cu Avraam øi

urmaøii sæi, tofli copiii de parte bærbæteascæ ce fæceau parte din

casa lui Israel trebuiau sæ fie tæiafli împrejur (circumciøi) când

împlineau opt zile (vezi Genesa 17:12; Ghidul pentru scripturi,

„Circumcizie”, p. 32). 

Luca 2:22 – „Zilele pentru curæflirea lor” 
Mama unui bæiat nou-næscut era consideratæ necuratæ (adicæ nu

putea participa la rânduielile legii lui Moise) timp de patruzeci

de zile. Dupæ patruzeci de zile, putea merge la templu øi oferi

jertfe pentru purificarea ei. 

Luca 2:46-47 – Isus predicæ în templu
Traducerea Bibliei de Joseph Smith ne relateazæ cæ învæflætorii erau

aceia care adresau întrebærile, øi nu Isus (vezi TJS, Luca 2:46).

Acei învæflætori erau surprinøi de „priceperea øi ræspunsurile

Lui” (Luca 2:47). 

Luca 2:52 – Creøterea lui Isus în tinereflea Sa
Vorbind despre Luca 2:52, preøedintele Ezra Taft Benson ne-a

învæflat: „Programul cu cel mai mare succes pentru întreflinerea

completæ a tinerilor pe care l-a cunoscut vreodatæ omenirea a

fost descris în optsprezece cuvinte… este idealul oricærui program

de întreflinere al tinerilor, de a-i ajuta pe aceøtia sæ creascæ în înfl-

elepciune, staturæ øi sæ fie mai plæcufli înaintea lui Dumnezeu øi

a oamenilor. Acoperæ totul – întreflinerea fizicæ, mentalæ, socialæ,

emoflionalæ øi spiritualæ” (The Teachins of Ezra Taft Benson, p.

555-556). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 2, desfæøurafli activitæflile A øi C sau

doar activitatea B. 

Povestea de Cræciun

Luca 2 confline una dintre cele mai frumoase øi binecunoscute

relatæri din Biblie. Dupæ ce citifli cu atenflie Luca 2:1-16, facefli

urmætoarele: 

1. Creafli un chestionar din cel puflin øase întrebæri care sæ acope-

re cele mai importante detalii pe care le considerafli cele mai

importante despre naøterea lui Isus. Dupæ fiecare întrebare,

scriefli între paranteze ræspunsul corect øi versetul în care se

poate gæsi ræspunsul. 

2. Scriefli cinci propoziflii din Luca 2:1-16 care credefli cæ ar fi titluri

bune pentru cuvântæri de Cræciun despre Isus. 

A

Martori ai copilului Hristos

Citifli Luca 2 øi enumerafli-i pe tofli cei care L-au væzut pe Isus øi

care sunt menflionafli în acest capitol. Lângæ fiecare nume, scriefli

cum au aflat ei despre Isus. 

Un model pentru dezvoltare personalæ

Dupæ ce citifli Luca 2:40, 49-52, enumerafli din ce puncte de

vedere a crescut øi S-a dezvoltat Isus. Cum afli putea „creøte”

øi v-afli putea „dezvolta” din aceste puncte de vedere? 

Ioan Botezætorul øi Isus erau veri (vezi Luca 1:36), iar Ioan
era cu doar øase luni mai în vârstæ decât Isus. El a fost trimis
sæ pregæteascæ calea pentru misiunea lui Isus Hristos. În
timp ce studiafli Luca 3, cæutafli ceea ce îi învæfla Ioan pe
oameni øi felurile în care acele învæflæturi îi ajutau sæ fie
pregætifli pentru a-L asculta pe Salvator. Nu uitafli sæ citifli
adæugirile Traducerii lui Joseph Smith la acest capitol care
ne relateazæ mai multe despre misiunea lui Isus Hristos. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 3
Luca 3:1-22 – Matei 3; Marcu 1:2-11

Luca 3:23-38 – Matei 1:1-17

Sæ înflelegem scripturile

Luca 3

Separarea grâului de pleavæ

Luca 3:8-9 – „Avem pe Avraam ca tatæ” 
Domnul i-a fæcut promisiuni mari lui Avraam datoritæ credinflei

acestuia (vezi Genesa 13:14-17; Avraam 2:8-11). Mulfli iudei au

crezut cæ vor fi salvafli pentru simplul fapt cæ erau descendenfli

ai lui Avraam. Ioan Botezætorul le-a spus cæ, dacæ nu se pocæiesc,

ei vor fi tæiafli ca pomii care nu dau roadæ. Aceastæ învæflæturæ

subliniazæ faptul cæ noi vom fi judecafli dupæ faptele noastre øi

cæ numai cei neprihænifli primesc viaflæ veønicæ. 

Îøi va curæfli aria (v. 17) – îøi

va curæfla locul de strângere a

recoltei

Lopatæ (v. 17) – (aici, cu sensul

de) instrument folosit pentru

separarea boabelor de grâu de

coaja lor necomestibilæ (pleavæ)

Cârmuitor (v. 1) – conducætor

sau guvernator

Mânia viitoare (v. 7) – judecæ-

flile viitoare ale lui Dumnezeu 

Roduri vrednice de pocæinflæ
(v. 8) – acfliuni care aratæ ade-

værata pocæinflæ

Securea a øi fost înfiptæ la ræ-
dæcina pomilor (v. 9) – vezi

„Sæ înflelegem scripturile”

pentru Matei 3:10 (p. 11) 

Vameøi (v. 12) – colectori de

taxe

Luca 3
Ioan Îl boteazæ pe Fiul

lui Dumnezeu

C

B
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Luca 3:19-20 – Ce fæcuse Irod greøit? 
Luca 3:19-20 face referire la Irod Antipa, cârmuitorul. El a fost

fiul lui Irod cel Mare despre care afli citit în Matei 2. Irod Antipa

øi-a pæræsit prima soflie pentru a se cæsætori cu nepoata lui,

Irodiada, care fusese cæsætoritæ cu fratele lui, Filip. O asemenea

cæsætorie era împotriva legii lui Moise (vezi Leviticul 20:21).

Când Ioan Botezætorul i-a cerut sæ se pocæiascæ, Irod l-a aruncat

pe acesta în închisoare. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 3, desfæøurafli urmætoarele trei activitæfli

(A-C). 

Ioan pregæteøte calea

1. Revedefli Luca 3:7-14 øi facefli o listæ cu „[roadele] vrednice de

pocæinflæ” pe care Ioan le-a spus oamenilor sæ le „[facæ]” (v. 8).

2. Scriefli despre cum fiecare dintre aceste roade ne-ar ajuta sæ ne

pregætim sæ-L întâlnim pe Salvator. 

Ce ar trebui sæ facem? 

Dupæ ce Ioan Botezætorul i-a învæflat pe oameni cæ orice pom care

nu face roadæ bunæ va fi tæiat øi „aruncat în foc” (Luca 3:9), oa-

menii au întrebat: „Atunci ce trebuie sæ facem?” (v. 10). Ioan le-a

oferit, apoi, câteva exemple a ce înseamnæ sæ aduci roadæ bunæ. 

1. Facefli o listæ cu lucrurile pe care Ioan le-a sugerat: 

a. oamenilor care au mâncare øi îmbræcæminte; 

b. vameøilor; 

c. ostaøilor. 

2. Bazându-væ pe ceea ce a predicat Ioan, scriefli lucrurile pe care

credefli cæ le-ar sugera astæzi pentru: 

a. adolescenflii care merg la øcoalæ; 

b. copiii care locuiesc cu pærinflii; 

c. pærinfli. 

Alegefli un simbol

1. Pentru fiecare dintre urmætoarele cuvinte aflate în Luca 3:7-18,

explicafli ce ar putea simboliza ele pentru mesajul sau misiunea

lui Ioan Botezætorul: næpârci, pietre, roade, rædæcini, încælflæminte,
grâu.

C

B

A

2. Alegefli unul dintre simbolurile de mai sus pe care oamenii pe

care îi cunoaøtefli l-ar înflelege cel mai greu. Gândifli-væ la un alt

simbol pe care oamenii din zona dumneavoastræ l-ar înflelege

mai bine. Arætafli în ce fel l-afli folosi pentru a preda un princi-

piu pe care l-a predicat Ioan. 

La începutul slujirii Sale, Isus a postit øi S-a rugat timp de
patruzeci de zile. Dupæ aceea, Satana a venit la El pentru
a-L ispiti. De ce? Ce a sperat diavolul sæ câøtige? Tatæl Ceresc
doreøte ca tofli copiii Lui sæ primeascæ „nemurirea øi viafla
veønicæ” (Moise 1:39). Satana doreøte ca „tofli oamenii sæ
fie nenorocifli la fel ca øi el” (2 Nefi 2:27; vezi, de asemenea,
v. 18). Pentru ca planul salværii creat de Tatæl Ceresc pentru
salvarea noastræ sæ funcflioneze, este esenflial ca un Salvator
færæ pæcat sæ plæteascæ preflul pentru pæcatele noastre.
Satana a fost lipsit de succes în încercærile lui de a-L ispiti
sæ pæcætuiascæ. 

Satana se opune, de asemenea, slujitorilor lui Dumnezeu.
De exemplu, el a încercat sæ-l ispiteascæ pe Moise (vezi Moise
1:12-22) øi l-a atacat pe Joseph Smith (vezi Joseph Smith –
Istorie 1:15-17). Vorbind despre experienfla sa, profetul Joseph
a scris: „Se pare cæ adversarul era conøtient, din prima pe-
rioadæ a vieflii mele, cæ eram destinat sæ mæ dovedesc a fi un
perturbator øi o persoanæ care va crea necazuri împæræfliei
lui; dacæ nu, atunci de ce s-ar fi unit puterile întunericului
împotriva mea?” (Joseph Smith – Istorie 1:20). 

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 4
Luca 4:1-13 – Matei 4:1-11; Marcu 1:12-13

Luca 4:31-37 – Marcu 1:21-28

Luca 4:38-43 – Matei 8:14-17; Marcu 1:29-38 

Sæ înflelegem scripturile

Luca 4

Luca 4:16-30 – De ce au încercat oamenii din oraøul
natal al lui Isus sæ-L omoare? 
Iudeii din sinagoga din Nazaret au înfleles cæ, atunci când Isus a

spus cæ El a împlinit profeflia lui Isaia, El spunea cæ este Mesia.

Totuøi, aceøti oameni Îl cunoøteau de când era mic. Ideile lor

eronate despre ce va fi øi va face Mesia i-au împiedicat sæ creadæ

cæ persoana pe care ei o cunoøteau era Mesia lor. Mai mult, fap-

tul de a pretinde cæ eøti Mesia era considerat blasfemie – fapt ce

Streaøinæ (v. 9) – vârf înalt

Uns (v. 18) – ales

A fost încuiat cerul (v. 25) –

cerul era pecetluit pentru a

nu mai ploua

Leproøi (v. 27) – oameni care

suferæ de o boalæ gravæ de piele

A certat frigurile (v. 39) – i-a

poruncit febrei sæ plece

Luca 4
Isus îl învinge pe Satana

øi Îøi începe slujirea
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putea fi pedepsit cu moartea prin legea lui Moise. Oamenii din

Nazaret credeau cæ Isus comisese blasfemie øi, de aceea, consi-

derau cæ erau îndreptæflifli sæ-L omoare. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 4, desfæøurafli activitatea A sau B. 

Ce ne aduc, într-adevær, ispitele? 

În Matei 4:1-10 afli studiat cum L-a ispitit Satana pe Isus øi afli

descoperit cum ne ispiteøte astæzi în acelaøi fel. Vorbind despre

acea întâmplare, vârstnicul David O. McKay, pe atunci membru

al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a spus: „Aproape orice

ispitæ care apare în viafla dumneavoastræ sau a mea, vine în una

dintre acele forme. Clasificafli-le øi vefli descoperi cæ aproape ori-

ce ispitæ care ne pæteazæ, fie chiar øi puflin, vine sub forma uneia

dintre cele trei, ca: (1) o ispitæ a poftei; (2) o cedare în fafla mândriei,
a obiceiurilor øi a vanitæflii acelora înstræinafli de la lucrurile lui

Dumnezeu sau (3) realizarea unei pasiuni sau a unei dorinfle de a

obfline bogæfliile lumii sau putere asupra oamenilor” (în Conference

Report, octombrie 1911, p. 59).

1. Ce credefli cæ înseamnæ sæ nu „[træieøti] numai cu pâine, ci cu

orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Luca 4:4)?

Pentru a træi, trebuie sæ mâncæm; comparafli, însæ, viafla cuiva

care cade în ispita poftei cu a altcuiva care træieøte precum a

sugerat Isus. 

2. Ce a spus Satana cæ I-ar fi oferit lui Isus, dacæ i S-ar fi închinat

lui? (Vezi Luca 4:5-8.) Comparafli acest lucru cu ceea ce ne-a

promis Dumnezeu (vezi D&L 76:50, 54-59; 84:37-38). 

3. Satana L-a ispitit pe Isus sæ demonstreze cine era, cerându-I sæ

Se punæ singur în pericol pentru a vedea dacæ urma sæ fie sal-

vat printr-un miracol. În ce fel L-ar fi ispitit Isus pe Dumnezeu

dacæ El ar fi fæcut acel lucru (vezi Luca 4:12)? Satana øtia cæ

Isus era Fiul lui Dumnezeu. De ce credefli cæ Satana L-a ispitit

pe Isus pentru a demonstra ceva ce el deja øtia? 

4. Închipuifli-væ cæ avefli un prieten sau un membru al familiei care

se zbate sæ depæøeascæ o ispitæ. Folosind ce afli învæflat din ispi-

tele pe care le-a avut Isus, scriefli un paragraf pentru a explica

A

de ce ispitele aduse de Satana nu sunt niciodatæ la fel de satis-

fæcætoare ca øi promisiunile Tatælui Ceresc faflæ de cei care

sunt supuøi. 

Trasafli liniile generale ale misiunii lui
Isus

1. Isus a citat din Isaia 61:1-2, versete în care Isaia a profeflit

câteva lucruri pe care le va face Mesia ca parte a slujirii Sale.

Întocmifli o listæ cu cele øase lucruri pe care Isaia le-a profeflit

cæ le va face Isus, aøa cum sunt menflionate în Luca 4:18-19. 

2. Oferifli cel puflin douæ exemple despre cum continuæ Isus sæ-Øi

îndeplineascæ misiunea în vieflile oamenilor din zilele noastre. 

O parte importantæ a misiunii Salvatorului a fost aceea de a
întemeia Împæræflia lui Dumnezeu pe pæmânt. Isus Hristos
a chemat bærbafli în care putea avea încredere sæ conducæ
Biserica dupæ învierea øi înælflarea Lui la cer. Aceøti bærbafli
au devenit cei doisprezece apostoli. Isus a petrecut mult timp
instruind-Øi øi pregætindu-Øi apostolii pentru rolul lor im-
portant. Luca 5 ne relateazæ cum au fost chemafli unii dintre
acei bærbafli sæ-L urmeze pe Isus. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 5
Luca 5:1-11 – Matei 4:18-22; Marcu 1:16-20

Luca 5:12-16 – Matei 8:2-4; Marcu 1:40-45

Luca 5:17-39 – Matei 9:2-17; Marcu 2:1-22

Sæ înflelegem scripturile

Luca 5

Luca 5:36-39 – De ce sæ nu peticim haine vechi
cu material nou øi de ce sæ nu punem vin nou în
burdufuri vechi? 
Spælarea øi purtarea hainelor le face sæ se micøoreze. Peticirea

hainelor vechi cu material nou care este, încæ, nemicøorat face ca

hainele sæ se rupæ atunci când materialul din care s-a realizat

peticul se micøoreazæ. 

Lacul Ghenezaret (v. 1) – ma-

rea Galileii

Trudit (v. 5) – muncit

Slæbænog (v. 18) – paralitic,

cu probleme fizice

Hule (v. 21) – vorbe urâte de-

spre lucruri sfinte øi sacre

Levi (v. 27) – un alt nume al

lui Matei

La vamæ (v. 27) – o masæ unde

oamenii plæteau taxe

Mirele (v. 34) – un bærbat care

se însoaræ; este, de asemenea,

un titlu dat lui Isus Hristos

Luca 5
„Vino øi urmeazæ-Mæ” 

B
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În timpul Noului Testament,

vinul se pæstra în burdufuri

confecflionate din piele de

animale. Acele pungi de

piele erau deseori numite

recipiente de piele pentru

pæstrarea vinului. Cu timpul,

acele recipiente deveneau

uscate øi fragile øi se puteau

cræpa sau sparge uøor. Vinul

nou trecea printr-un proces

de fermentaflie, care, în mod natural, fæcea ca lichidul sæ-øi mæ-

reascæ volumul. Dacæ vinul nou era pus într-un burduf vechi,

procesul de fermentaflie ar fi fæcut ca recipientul vechi sæ se lær-

geascæ øi sæ se spargæ. 

Urmætoarele întrebæri adresate de cætre vârstnicul Bruce R.

McConkie, fost membru al Cvorumului celor Doisprezece

Apostoli, ajutæ la explicarea acestor douæ pilde: „Cum, un botez

nou într-o bisericæ veche, revelaflie nouæ într-o împæræflie aflatæ

pe moarte, doctrinæ nouæ într-o organizaflie apostatæ? Ar fi putut,

oare, Isus sæ adauge noi rânduieli creøtine, cu spiritul øi puterea

lor, la formalismul øi ritualurile moarte ale procedurilor legii lui

Moise?” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:186). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 5, desfæøurafli una dintre urmætoarele

activitæfli (A sau B). 

Oferifli niøte sfaturi

Închipuifli-væ cæ afli fi unul dintre oamenii aflafli în corabia lui

Petru, aøa cum este descris în Luca 5:1-11. Au trecut câfliva ani de

la acea întâmplare øi un prieten vine la dumneavoastræ, descu-

rajat deoarece persoana pe care a încercat aproape un an sæ o

ajute sæ devinæ activæ în Bisericæ nu a participat încæ la nicio

adunare a Bisericii. Scriefli cum v-afli încuraja prietenul, spunând

din nou povestirea din Luca 5:1-11, explicând ce afli învæflat din

ea øi punând în practicæ învæflæturile ei în situaflia sa. 

Dacæ afli fi acolo

Închipuifli-væ cæ suntefli martori la vindecarea omului din poves-

tirea menflionatæ în Luca 5:18-26 øi cæ, apoi, suntefli prezenfli la

ospæflul descris în versetele 27-32. Notafli lucrurile pe care le-afli fi

scris unui prieten despre aceste evenimente. Includefli lucrurile pe

care le-afli învæflat despre Isus øi slujirea Sa øi cum se va schimba

viafla dumneavoastræ datoritæ experienflei pe care afli avut-o. 

Isus chemase øi înainte oameni sæ Îl urmeze. Luca 6 descrie
chemarea oficialæ a celor Doisprezece Apostoli. Citim, de
asemenea, câteva lucruri despre care i-a învæflat Isus în timp
ce s-au dus pentru a propovædui în numele Sæu. Sfatul

Luca 6
Isus îi rânduieøte øi îi învaflæ
pe cei Doisprezece Apostoli

B

A

oferit lor este asemænætor cu ceea ce afli citit în Cuvântarea
de pe munte din Matei 5-7. Unii au numit fragmentul din
Luca 6:20-49, Cuvântarea de pe câmpie. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 6
Luca 6:1-11 – Matei 12:1-21; Marcu 2:23-3:12

Luca 6:12-16 – Matei 10:2-4; Marcu 3:13-19

Luca 6:17-49 – Matei 5:1-7:29

Sæ înflelegem scripturile

Luca 6

Luca 6:12-16 – Chemarea apostolilor
Vârstnicul David B. Haight, membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a spus: „Fiecare apostol este rânduit sub

conducerea preøedintelui Bisericii care defline cheile întregii

Împæræflii a lui Dumnezeu. El îi dæ fiecærui nou apostol autorita-

tea preofliei care-i este necesaræ pentru ca acesta sæ poatæ defline

orice poziflie în cadrul Bisericii. Noi declaræm cæ, în zilele noastre,

autoritatea pentru a administra în numele lui Dumnezeu este în

vigoare în Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ.

În plus, mærturisim cæ aceastæ putere sau autoritate a fost confe-

ritæ primilor conducætori ai Bisericii prin rânduirea înfæptuitæ

prin aøezarea mâinilor acelora care au deflinut aceeaøi putere în

dispensafliile anterioare. Joseph Smith a primit cheile de apostol

de la Petru, Iacov øi Ioan, aceiaøi care au deflinut autoritatea de

apostoli în timpul Noului Testament. Aceastæ autoritate a fost

transmisæ de la profetul Joseph Smith pânæ la [profetul actual]”

(în Conference Report, octombrie 1994, p. 17-18 sau Ensign, no-

iembrie 1994, p. 15; vezi, de asemenea, Articolele de Credinflæ 1:5). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 6, desfæøurafli trei dintre urmætoarele

activitæfli (A-D). 

Alegerea celor Doisprezece Apostoli

Luafli în considerare ce afli citit în Luca 5:1-6:16 øi ræspundefli la

urmætoarele întrebæri legate de chemarea celor Doisprezece

Apostoli: 

1. În ce fel i-a supus Isus la test pe unii dintre bærbaflii pe care i-a

chemat în calitate de apostoli? 

Vârstnicul Harold B. Lee, pe atunci membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a vorbit despre asemenea teste de

loialitate: „Convingerea mea este cæ fiecare om care va fi che-

mat într-o poziflie înaltæ în aceastæ Bisericæ va trebui sæ treacæ

prin aceste teste care nu sunt næscocite de mâini omeneøti,

prin care Tatæl îi numæræ ca pe un grup unit de conducætori

dornici sæ urmeze profeflii Dumnezeului Cel Viu, sæ fie loiali øi

fideli ca martori øi exemple ai adeværurilor pe care le predicæ”

(în Conference Report, aprilie 1950, p. 101).

2. Ce au trebuit sæ øtie bærbaflii despre Isus înainte de chemarea lor?

3. Care ar putea fi semnificaflia faptului cæ evenimentul din Luca

6:12 a avut loc înaintea celor descrise în versetele 13-16? 

A

Pâinile pentru punerea îna-
intea Domnului (v. 4) – pâin-

ea pusæ în cort (tabernacol); Îl

reprezenta pe Isus Hristos 

Ocærî (v. 22) – învinovæfli
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Cine sunt cei Doisprezece Apostoli? 

Facefli în caietele voastre o listæ cu numele bærbaflilor care slujesc

în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli în momentul de faflæ. 

Facefli o listæ care sæ cuprindæ ideile
principale

În Luca 6:17-26 Isus îi învaflæ pe ucenicii Sæi despre binecuv-

ântæri øi blesteme. Facefli în caietele voastre un tabel asemænætor

cu cel de mai jos øi enumerafli binecuvântærile øi blestemele. În

lista voastræ, folosifli doar cuvintele cheie. Când terminafli, alege-

fli un lucru din lista dumneavoastræ øi explicafli în ce fel poate fi

acesta pus în practicæ în zilele noastre. 

Seceri ceea ce semeni

Luca 6:43-49 foloseøte douæ exemple pentru a ne învæfla principiul

care spune cæ ceea ce plantezi, aceea øi culegi (vezi Galateni 6:7).

Cu alte cuvinte, nu pofli culege porumb dacæ plantezi mazære.

Facefli un desen al unuia dintre exemplele oferite de Salvator în

Luca 6:43-47 sau 48-49. Explicafli de ce acel exemplu este eficient.

Din ceea ce citifli în Luca 6:27-42, facefli o listæ care sæ cuprindæ

trei principii despre care ne-a învæflat Salvatorul cæ ar trebui sæ

le cultivæm (sæ le punem în practicæ în viafla noastræ) øi fructele

(binecuvântærile) care sunt promise pentru fiecare dintre ele. 

Pot oamenii care nu sunt membri ai Bisericii sæ aibæ credinflæ
în Isus Hristos? Pot ei, de asemenea, sæ se roage øi sæ pri-
meascæ binecuvântæri øi chiar miracole de la Dumnezeu?
Pe mæsuræ ce citifli Luca 7-8, gæsifli cine a primit binecuv-
ântæri øi cine nu øi cugetafli la ceea ce învæflæm din acest lu-
cru despre primirea binecuvântærilor de la Dumnezeu. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 7-8
Luca 7:1-10 – Matei 8:1-13

Luca 7:18-35 – Matei 11:2-19

Luca 8:4-18 – Matei 13:1-23; Marcu 4:1-25 

Luca 8:19-21 – Matei 12:46-50; Marcu 3:31-35 

Luca 8:22-56 – Matei 8:18-34; 9:18-26; Marcu 4:35-5:43

Luca 7-8
Chestiuni de credinflæ

D

BLESTEME

(Listæ) 

BINECUVÂNTÆRI

(Listæ) 

C

B Sæ înflelegem scripturile

Luca 7

Luca 7:18-23 – S-a îndoit Ioan de divinitatea lui Isus
Hristos? 
Vârstnicul Bruce R. McConkie a afirmat: 

„Orice concluzie care afirmæ cæ Botezætorul era nesigur sau se

îndoia în mintea lui în ceea ce priveøte identitatea øi misiunea

Învæflætorului este total nefondatæ. De fapt, [Ioan] cel întemniflat,

premergætorul Domnului nostru, folosea aceste mijloace pentru

a-øi convinge ucenicii sæ-l uite pe el øi sæ-L urmeze pe Isus. 

Ioan øtia cine era Isus; Botezætorul nu se clætina ca o trestie în

vânt… Acest act de a-øi trimite ucenicii la Isus era, de fapt, o ul-

timæ øi mæreaflæ mærturie venitæ din partea lui Ioan cæ Isus era

Mielul lui Dumnezeu, deoarece Botezætorul øtia cæ, væzându-L

pe Învæflætor în persoanæ øi auzindu-I învæflæturile, ucenicii sæi

nu puteau decât sæ urmeze lumina mai mare” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:261-262). 

Luca 7:31-35 – Cum erau oamenii din generaflia
Salvatorului? 
Vârstnicul Bruce R. McConkie a parafrazat mesajul Salvatorului

în acest fel: „Ce ilustraflie aø putea folosi pentru a væ aræta cât de

meschini, plângæcioøi øi nesinceri suntefli voi, iudei lipsifli de cr-

edinflæ? Suntefli ca niøte copii capricioøi care se joacæ; atunci când

væ jucafli de-a nunta, partenerii dumneavoastræ de joacæ refuzæ

sæ danseze; când schimbafli jocul într-un cortegiu funerar, parte-

nerii dumneavoastræ refuzæ sæ jeleascæ. Øi, într-o manieræ ase-

mænætoare, voi doar væ jucafli de-a religia. Asemenea copiilor

irascibili øi capricioøi [mofturoøi], voi îl respingefli pe Ioan deoare-

ce el a venit cu stricteflea nazarinenilor øi Mæ respingefli pe Mine

pentru cæ afiøez cældurosul comportament uman care promoveazæ

Sutaø (v. 2) – conducætor mili-

tar roman

Raclæ (v. 14) – targæ pe care se

poartæ trupul neînsufleflit al

unei persoane la locul unde

va fi înmormântat

Cel mai mic în Împæræflia lui
Dumnezeu (v. 28) – Acela pe

care Îl considerafli Cel mai

puflin important; Isus vorbea

despre El Însuøi

Vas de alabastru cu mir mi-
rositor (v. 37) – o carafæ  sau

un borcan fæcut din piatræ de

alabastru øi umplut cu cremæ

scumpæ øi frumos mirositoare

Cæmætar (v. 41) – persoanæ

cæreia o altæ persoanæ îi dato-

reazæ bani

Datornic (v. 41) – persoanæ care

datoreazæ bani unui cæmætar

Leu (v. 41) – monedæ de argint

care era plata zilnicæ obiønuitæ

a unui muncitor
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plæcuta [asociere] socialæ” (Doctrinal New Testament Commentary,
1:263). 

Luca 8

Luca 8:2 – Cine era Maria Magdalena? 
Vârstnicul James E. Talmage,

fost membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a

scris: „Maria Magdalena a

devenit una dintre cele mai

apropiate prietene pe care

Hristos le-a avut printre fe-

mei; devotamentul ei faflæ de

El ca Vindecætorul ei øi Cel

pe care Îl adora ca fiind

Hristosul a fost de neclintit;

în timpul suferinflei Sale, ea a

stat aproape de cruce atunci

când celelalte femei ræmæse-

seræ departe; în dimineafla

învierii ea a fost printre pri-

mii la mormânt øi a fost pri-

ma persoanæ care a privit øi a

recunoscut o Fiinflæ înviatæ –

pe Domnul pe care-L iubise cu

tot zelul adorærii spirituale”

(Jesus the Christ, p. 264-265). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 7-8, desfæøurafli activitatea B øi douæ

dintre activitæflile A, C sau D. 

Descriefli caracterul sæu

Citifli Luca 7:1-10 øi facefli o listæ care sæ cuprindæ cinci însuøiri

sau træsæturi de caracter ale sutaøului care credefli cæ erau cele

mai impresionante. Lângæ fiecare însuøire sau træsæturæ, scriefli o

propoziflie din scripturi care sæ arate cæ el poseda acea însuøire

sau træsæturæ. 

Urmafli exemplul Salvatorului

Citifli povestirea væduvei din Nain menflionatæ în Luca 7:11-17. 

1. Însemnafli versetul 13 øi cugetafli la ce înseamnæ sæ ai milæ faflæ

de cineva. 

2. Gândifli-væ la o persoanæ din episcopia sau ramura dumnea-

voastræ care ar fi binecuvântatæ dacæ afli aræta milæ faflæ de ea

(poate o væduvæ sau un væduv). 

3. Luafli decizia sæ facefli în aceastæ sæptæmânæ un act de slujire

pentru acea persoanæ øi realizafli-l. 

4. Scriefli în caietele voastre detaliile slujirii voastre øi cum v-afli

simflit. 

Scriefli un rezumat

Dupæ ce citifli cu atenflie povestirea ce se gæseøte în Luca 7:36-50: 

C

B

A

Ispravnic (v. 3) – slujitor

Din pricina norodului (v. 19)

– din cauza mulflimii

Obezi (v. 29) – cætuøe sau lan-

fluri folosite pentru a-i lega pe

prizonieri de încheieturi sau

de glezne

Scurgere de sânge (v. 44) – ranæ

nevindecatæ care sângereazæ

Boceau (v. 52) – jeleau

1. Scriefli o poveste formatæ din douæ paragrafe care sæ rezume

aceste versete. Scriefli-o astfel încât s-o putefli citi copiilor unei

clase din cadrul Societæflii Primare pentru a-i ajuta sæ înflelea-

gæ mai bine povestirea. 

2. Gândifli-væ la o propoziflie care sæ descrie mesajul principal al

acestui pasaj din scripturi. Folosifli acea propoziflie ca titlu

pentru povestirea voastræ. 

Avefli în vedere o situaflie din zilele
noastre

Potrivifli urmætoarele descrieri (a-d) cu cele patru situaflii notate cu

numere de la 1 la 4. Pentru a afla ræspunsurile corecte, va trebui

sæ citifli cu atenflie Luca 8:5-15. Scriefli în caietele voastre numerele

alæturi de literele corespunzætoare. 

Descrieri: 

a. Seminfle mâncate de pæsæri

b. Seminfle pe pæmânt stâncos

c. Seminfle înæbuøite de spini

d. Seminfle pe pæmânt bun

Situaflii: 

1. Sarah i-a întâlnit pe misionari când i s-a spart roata de la bici-

cletæ. Au ajutat-o s-o repare øi i-au spus despre misiunile lor.

Era o studentæ ocupatæ, dar a ascultat mesajul lor, s-a alæturat

Bisericii øi a devenit o membræ activæ. Colegele ei de cameræ

au început sæ râdæ de ea, iar prietenul ei a pæræsit-o. S-a simflit

singuræ øi a încetat sæ meargæ la Bisericæ pentru a putea fi cu

prietenii ei. 

2. Tom a râs de misionari atunci când au bætut la uøa lui, dar ei

nu au ripostat. Deoarece erau altfel, Tom a devenit curios. A

ascultat ceea ce au predat øi s-au împrietenit. I-a plæcut, aøa cæ

s-a alæturat Bisericii. S-a dus la Bisericæ pânæ când misionarii

s-au mutat într-o altæ comunitate, apoi el øi-a pierdut interesul

øi a încetat sæ mai vinæ. 

3. Ann a crescut în Bisericæ. A fost mereu activæ pânæ când l-a

întâlnit pe Brian. Îl iubea øi nu i-a pæsat cæ el era membru al

unei alte biserici. Nu era interesat sæ asculte învæflæturile

Evangheliei restaurate øi simflea cæ Ann exagera puflin în priv-

infla crezurilor sale. I-a spus cæ ei ar putea ræmâne împreunæ

doar dacæ ea ar înceta sæ mai meargæ la Bisericæ. Ann s-a întri-

stat, dar a fæcut ceea ce a spus Brian, deoarece îl iubea. 

4. Familia lui Randy s-a alæturat Bisericii când el avea doisprezece

ani. Era entuziasmat sæ devinæ diacon, iar tatæl lui l-a rânduit.

Familia lui a fæcut tot ce-a putut pentru a fline serile de familie

øi nu a uitat niciodatæ sæ se roage ca o familie. S-au dus

împreunæ la Bisericæ øi au vorbit deseori despre învæflæturile

Evangheliei. 

Isus a rânduit doisprezece apostoli pentru a-L ajuta în lu-
crarea Sa øi pentru a o duce mai departe dupæ înælflarea Lui

Luca 9
Cei Doisprezece Apostoli

sunt trimiøi sæ predice

D
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la cer. Pentru a îndeplini aceastæ sarcinæ mæreaflæ, apostolii
aveau nevoie de putere, autoritate, experienflæ øi cunoaøtere,
dar, aøa cum ne-a amintit Preøedintele Thomas S. Monson,
membru al Primei Preøedinflii: „Pe cine cheamæ Dumnezeu,
pe acela Dumnezeu îl pregæteøte” (în Conference Report,
aprilie 1987, p. 54 sau Ensign, mai 1987, p. 44). În timp ce
citifli Luca 9, observafli modurile în care i-a ajutat Isus pe cei
Doisprezece sæ se pregæteascæ în ceea ce priveøte instruirea
øi experienfla necesare. Putem avea încredere cæ Domnul va
ajuta pe oricine primeøte o chemare. El vrea ca noi sæ reuøim.

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 9
Luca 9:1-6 – Matei 10; Marcu 6:7-13

Luca 9:7-9 – Matei 14:1-2; Marcu 6:14-16

Luca 9:10-17 – Matei 14:13-21; Marcu 9:10-17; Ioan 6:1-14

Luca 9:18-50 – Matei 16:13-18:8; Marcu 8:27-9:50

Luca 9:57-62 – Matei 8:19-22

Sæ înflelegem scripturile

Luca 9

Luca 9:5 – „Sæ scuturafli praful de pe picioarele voastre”
Atunci când unul dintre slujitorii Domnului scuturæ praful de pe

picioarele sale, aceasta este o mærturie cæ aceia cætre care Domnul

l-a trimis sæ predea i-au refuzat toværæøia øi mesajul. Semnificæ

faptul cæ el nu este ræspunzætor de judecæflile care îi aøteaptæ pe

cei care l-au respins. Vârstnicul Joseph Fielding Smith, pe atunci

membru al Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus cæ:

„înfæptuirea unei asemenea responsabilitæfli nu ar trebui fæcutæ

decât dacæ Spiritul Domnului indicæ faptul cæ acest lucru trebuie

fæcut” (Church History and Modern Revelation, 4 volume

[1946-1949], 1:115).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 9, desfæøurafli activitatea A. 

Sæ-L urmæm pe Isus

Bazându-væ pe ceea ce afli citit în Luca 9:23-27, 57-62, scriefli unul

sau douæ paragrafe despre ce înseamnæ sæ Îl urmæm cu adeværat

pe Isus øi de ce ar dori o persoanæ sæ facæ acest lucru. 

Luca 10
Cei Øaptezeci sunt trimiøi

sæ propovæduiascæ

A

Traistæ (v. 3) – geantæ (sac) de

cælætorie

Cârmuitor (v. 7) – conducætor

sau guvernator al unei regiuni

I s-a schimbat înfæfliøarea fefl-
ei (v. 29) – fafla øi înfæfliøarea I

s-au schimbat

Sfârøitul (v. 31) – moartea

Îl scuturæ cu putere (v. 39) –

îl face sæ intre în convulsie

Suferi (v. 41) – permite, îndura

Pe mæsuræ ce cerinflele lucrærii erau tot mai mari, Isus i-a
chemat øi i-a rânduit pe cei Øaptezeci sæ se ducæ în lume, cum
fæcuseræ øi cei Doisprezece. În Luca 10, citim despre unele
dintre lucrurile care le-au fost predate øi unele dintre exper-
ienflele lor. Tiparul chemærii celor Øaptezeci pentru a-i ajuta
pe cei Doisprezece în a „clædi Biserica… în toate nafliunile”
(D&L 107:34) continuæ øi în zilele noastre. Luca 10 confline,
de asemenea, una dintre cele mai cunoscute pilde ale lui Isus. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 10
Luca 10:1-24 – Matei 10:20-27

Sæ înflelegem scripturile

Luca 10

Luca 10:30-33 – Un preot, un levit øi un samaritean
Preoflii øi leviflii erau conducætori religioøi care ar fi trebuit sæ

ajute pe oricine avea nevoie. Isus a insistat asupra acestui lucru

pentru a aræta cæ cel care a oferit ajutor în aceastæ pildæ a fost un

samaritean. Samaritenii erau urâfli de alflii (vezi Ioan 4:9). Iudeii

îi priveau pe samariteni ca fiind inferiori lor, atât fizic (vezi

2 Regi 17:24-34), cât øi spiritual (vezi Ioan 4:20-22). Samaritenii

øi iudeii erau, de obicei, ostili în mod deschis unii faflæ de ceilalfli,

dar Salvatorul a predat, prin aceastæ pildæ, faptul cæ dragostea

nu ar trebui sæ fie restricflionatæ de naflionalitate sau de rasæ. 

Luca 10:38-42 – Devotamentul Mariei øi al Martei
Vârstnicul James E. Talmage a

scris: „Nu a existat niciun

reproø faflæ de dorinfla Martei

de a îngriji bine; nu a existat

nici vreo sancflionare a unei

posibile neglijenfle din partea

Mariei. Trebuie sæ presupu-

nem cæ Maria særise în ajutor

de bunævoie înainte de sosirea

Învæflætorului; dar acum cæ El

sosise, ea a ales sæ ræmânæ cu

El. Dacæ ea ar fi fost vinovatæ

de neglijarea îndatoririi sale,

Isus nu i-ar fi læudat purtarea.

El nu dorea numai mese bine

servite øi confort material, ci

øi compania surorilor øi, mai

presus de toate, atenflia lor receptivæ la ceea ce avea El de spus.

El avea mai multe sæ le ofere decât I-ar fi putut oferi ele. Isus le

iubea pe cele douæ surori øi îl iubea øi pe fratele lor. Ambele femei

Îi erau devotate lui Isus øi fiecare se exprima în felul ei. Marta era

o persoanæ practicæ, preocupatæ de slujire materialæ; ea era prin

firea ei ospitalieræ øi plinæ de abnegaflie. Maria, contemplativæ øi

înclinatæ mai mult spre lucrurile spirituale, îøi aræta devotamen-

tul slujind prin asociere øi apreciere” (Jesus the Christ, p. 433). 

Nesocoteøte (v. 16) – respinge,

refuzæ

Pricepufli (v. 21) – învæflafli 

L-au dezbræcat (v. 30) – i-au

furat hainele

Împærflitæ cu multæ slujire (v.

40) – distrasæ de toate pregæ-

tirile ce trebuiau fæcute
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Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 10, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-C). 

Misiunea celor Øaptezeci

1. Citifli Luca 10:1-24 øi facefli o listæ care sæ cuprindæ modurile

în care misiunea celor Øaptezeci era asemænætoare cu misiunea

celor Doisprezece Apostoli, aøa cum este menflionat în Luca

9:1-6, 10. (Afli putea compara, de asemenea, misiunea lor cu

misiunea celor Doisprezece, aøa cum este relatatæ în Matei 10). 

2. Citifli Doctrinæ øi legæminte 107:23, 25, 33-35, 38 øi scriefli de-

spre asemænærile øi diferenflele dintre responsabilitæflile unui

membru din cei Øaptezeci øi un membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli din zilele noastre. 

Fifli reporteri

Citifli pilda bunului samaritean din Luca 10:30-37 øi enumerafli

cele trei personaje principale din povestire. Imaginafli-væ cæ

suntefli reporteri ai unui ziar øi urmeazæ sæ scriefli un articol de-

spre acest eveniment. 

1. Lângæ numele fiecæruia dintre cele trei personaje principale,

scriefli trei întrebæri pe care afli vrea sæ i le adresafli pentru arti-

colul dumneavoastræ de ziar øi ræspunsurile pe care credefli cæ

le-ar da. 

2. Scriefli un paragraf de încheiere pentru articolul de ziar pentru

a preda ideile principale din aceastæ pildæ øi pentru a-i încuraja

pe cei din øcoala dumneavoastræ sæ fie ca bunul samaritean. 

Citifli printre rânduri

Citifli cu atenflie Luca 10:38-42 (vezi, de asemenea, secfliunea „Sæ

înflelegem scripturile” pentru aceste versete). Scriefli în caietul

dumneavoastræ un paragraf care sæ explice ceea ce a predat

Salvatorul în aceastæ relatare. 

Ce înseamnæ cuvântul sincer pentru dumneavoastræ?
Cum se comparæ sinceritatea cu ipocrizia? Învæflæturile
Salvatorului pot avea putere în vieflile noastre dacæ le punem
în practicæ. De exemplu, dacæ ne rugæm cu credinflæ øi cu
intenflie adeværatæ, Domnul ne va ræspunde la rugæciuni.
Totuøi, dacæ rugæciunile noastre sunt oferite doar pentru a-i
impresiona pe ceilalfli, ele nu vor avea mare efect. 

În timp ce citifli din Luca 11, gândifli-væ la modul în care
învæflæturile Salvatorului ar putea sæ îi binecuvânteze pe cei
care le pun în practicæ cu sinceritate în vieflile lor. Ce a pre-
dat Isus despre ipocrizie? De ce credefli cæ este important sæ
nu ne prefacem cæ suntem neprihænifli? 

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 11
Luca 11:1-4–Matei 6:9-13

Luca 11
Fifli plini de luminæ

C

B

A

Sæ înflelegem scripturile

Luca 11

Luca 11:5-13 – Pilda prietenului de la miezul nopflii
Domnul a învæflat cæ, dacæ omul, oricât de egoist ar fi, îi va da,

totuøi, vecinului sæu care nu conteneøte sæ cearæ, în pofida obiec-

fliilor øi refuzurilor temporare, atunci Dumnezeu îi va oferi cu si-

guranflæ ceea ce cere cu perseverenflæ, credinflæ øi bunæ intenflie. 

Luca 11:29-32 – Ce reprezintæ „semnul proorocului
Iona”? 

Vârstnicul Bruce R.

McConkie a scris:

„Înghiflirea lui Iona de

cætre «peøte[le] mare»

øi ieøirea lui din acesta

(Iona 1:15-17; 2) simboli-

zeazæ moartea, înmorm-

ântarea øi învierea

lui Hristos” (Mormon
Doctrine, ediflia a doua

[1966], p. 711-712). 

Luca 11:52 – Ce a vrut sæ spunæ Isus prin „cheia
cunoøtinflei”?
Traducerea lui Joseph Smith pentru Luca 11:53 explicæ faptul cæ

aceastæ cheie a cunoaøtinflei se referæ la scripturi. Vârstnicul

Bruce R. McConkie a explicat: 

„Diavolul poartæ ræzboi împotriva scripturilor. Nu îi plac, le de-

formeazæ înflelesurile simple øi, atunci când poate, le distruge. Îi

momeøte pe cei care cedeazæ ispitelor sale sæ øteargæ øi sæ arun-

ce, sæ schimbe øi sæ strice, sæ altereze øi sæ modifice, îndepærtând

astfel cheia ce îi va ajuta pe oameni sæ primeascæ «înflelepciunea

care duce la mântuire» (2 Timotei 3:15-17).

În consecinflæ, Isus aruncæ blesteme asupra capetelor acelora care

au spurcat øi au distrus scripturile care i-ar fi îndrumat øi ilumi-

nat pe iudei” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:624-625). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 11, desfæøurafli activitæflile A øi B. 

Explicafli pilda

Dupæ ce i-a învæflat pe ucenici cum sæ se roage (vezi Luca 11:1-4),

Isus le-a oferit douæ pilde scurte pentru a-i ajuta sæ înfleleagæ cum

funcflioneazæ rugæciunea. Citifli pildele (versetele 5-13) øi explicafli

apoi cu propriile voastre cuvinte ce ne învaflæ despre rugæciune. 

Vai, vai, vai

„Vai” este o exclamaflie de durere sau furie øi este rostitæ pentru

a-i condamna pe cei ticæloøi. Întocmifli în caietele voastre un tabel

asemænætor celui alæturat, cæutafli cele cinci propoziflii enumerate

în Luca 11:37-53 øi explicafli de ce a condamnat Isus fiecare faptæ,

B

A

Stæruinflæ (v. 8) – a persista cu

îndræznealæ

Beelzebul (v. 15) – Satana

Præzile (v. 22) – bunurile furate

Ferice de pântecele care Te-a
purtat øi de flâflele pe care le-ai
supt (v. 27) – binecuvântatæ es-

te mama Ta care Te-a næscut øi

Te-a alæptat

Izmæ øi rutæ (v. 42) – douæ so-

iuri de ierburi de grædinæ

Ocæræøti (v. 45) – insulfli, cerfli

Sarcini (v. 46) – poveri
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cum credefli cæ ar fi vrut El ca oamenii sæ se schimbe øi ce lucruri

asemænætoare fac oamenii în zilele noastre: 

Pentru a-L urma pe Salvator, trebuie sæ ne debarasæm de
ticæloøia lumii. Din cauza multor distrageri øi ispite, acest
lucru poate fi dificil. Totuøi, Isus a promis mari binecuvântæri
celor care Îl urmeazæ. Pe mæsuræ ce citifli Luca 12, cæutafli
lucrurile pe care le cere Isus de la ucenicii Sæi øi promisiunile
pe care le face El. 

Sæ înflelegem scripturile

Luca 12

Aluat (v. 1) – drojdie

Îl va mærturisi (v. 8) –

recunoaøte

Dregætori (v. 11) – conducætori

sau autoritæfli

Un cot (v. 25) – aproximativ

0,5 metri

Torc (v. 27) – muncesc

fies (v. 27) – fac fire toarse

sau aflæ pentru haine

Luca 12
„Cæutafli mai întâi

Împæræflia lui Dumnezeu” 

Ce fapte asemænæ-
toare fac oamenii
în zilele noastre? 

Ce schimbæri cred-
efli cæ a vrut Isus
sæ facæ oamenii? 

De ce a con-
damnat Isus

fapta? 

Propoziflia 
din 

Luca 11

„Curæflifli
partea de

afaræ a paha-
rului” (v. 39)

„Dafli zeciu-
ialæ din

izmæ, din
rutæ” (v. 42)

„Umblafli du-
pæ scaunele

dintâi” (v. 43)

„Punefli pe
spinarea oa-
menilor sar-
cini grele de

purtat” (v. 46)

„Zidifli
mormintele
proorocilor”

(v. 47)

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 12, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-C). 

Alegefli versetele preferate 

În timp ce citifli Luca 12, alegefli trei versete care væ impresioneazæ

cel mai tare øi apoi ræspundefli sau desfæøurafli urmætoarele

activitæfli: 

1. De ce afli ales aceste versete? 

2. Ce credefli cæ încearcæ sæ ne învefle fiecare verset? 

3. Memorafli unul dintre aceste versete øi recitafli-l unui membru

al familiei, unui învæflætor sau unui prieten. 

Ce înseamnæ un numær? 

Citifli Luca 12:15 øi cæutafli lucrurile asupra cærora ne-a avertizat

Isus. Citifli versetele 16-21 øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri: 

1. De câte ori sunt folosite cuvintele eu sau meu pentru a descrie

sentimentele tânærului bogat faflæ de lucrurile cu care îl binec-

uvântase Domnul? 

2. Ce aratæ acest lucru despre atitudinea lui? 

3. Cum ne ajutæ pilda Salvatorului sæ învæflæm sæ ne „pæzi[m]

de… læcomie” ? 

4. Ce putefli învæfla din aceastæ pildæ despre comorile lumeøti? 

Completafli propoziflia

Citifli Luca 12:35-48. Completafli urmætoarele propoziflii cu infor-

mafliile pe care le gæsifli acolo: 

1. Vegheafli øi fifli pregætifli pentru… 

2. Dacæ am øti când, atunci am… 

3. Când se va întoarce stæpânul, robii ar trebui sæ fie… 

4. Stæpânul se va întoarce într-un moment când… 

5. Stæpânul îi va pedepsi pe acei robi care… 

6. Se aøteaptæ mult din partea… 

C

B

A
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Imaginafli-væ un pom frumos cu ramuri pline cu fructele
voastre preferate. Fructul este rotund, copt øi miroase îmbi-
etor. Acum, imaginafli-væ un pom fructifer cu ramuri mari
øi cu frunze verzi øi dese. Totuøi, deøi este anotimpul propice
øi væ uitafli cu atenflie, nu vedefli nici urmæ de fruct în pom.
Isus a folosit o povestire ca aceasta pentru a preda despre
neprihænire øi pocæinflæ. 

În timp ce citifli Luca 13, cæutafli, de asemenea, alte învæflæt-
uri despre pocæinflæ øi modul în care pot fi puse în practicæ
aceste învæflæturi în viafla dumneavoastræ. 

Sæ înflelegem scripturile

Luca 13

Luca 13:1-5 – „Dacæ nu væ pocæifli, tofli vefli pieri la fel” 
Comentând aceste versete, vârstnicul Bruce R. McConkie a scris: 

„Le dæ Dumnezeu [oamenilor] accidente, moarte violentæ øi alte

calamitæfli pentru a-i pedepsi pentru pæcatele lor? Se pare cæ

printre cei care Îl auzeau pe Isus erau cei care gândeau astfel.

Prin urmare, Învæflætorul spune în mod clar cæ cei care suferæ ne-

norocirile cuprinse aici nu erau mai pæcætoøi faflæ de prietenii lor

ale cæror viefli erau cruflate. 

Este adeværat, ca principiu general, cæ Dumnezeu dæ dezastre,

calamitæfli, ciumæ øi suferinflæ asupra celor rebeli øi cæ El îi pæs-

treazæ øi îi protejeazæ pe cei care Îl iubesc øi Îl slujesc… 

Dar afirmaflia cæ anume persoanele mæcelærite în ræzboi, ucise în

accidente, afectate de boalæ, lovite de ciumæ sau private de pr-

oprietæflile lor din cauza calamitæflilor naturale au fost alese din-

tre semenii lor fiindcæ meritau în mod deosebit aceastæ

presupusæ ræsplatæ este total nefondatæ. Nu stæ în atribufliile

omului sæ tragæ concluzii în anume cazuri de suferinflæ sau acci-

dente cæ acestea au cæzut asupra unei persoane drept ræsplatæ a

unui comportament pæcætos… 

Din acest motiv, Domnul pune piedici în fafla celor mai nepr-

ihænifli dintre sfinflii Sæi pentru a-i testa øi a-i pune la încercare… 

Adeværata lecflie care trebuie învæflatæ din concluzia pe care a

tras-o Isus: «Dacæ nu væ pocæifli, tofli vefli pieri la fel», înseamnæ

cæ nu existæ nicio diferenflæ în neprihænirea dintre cei uciøi øi cei

vii øi cæ, dacæ cei vii nu se pocæiau, ei ar fi pierit împreunæ cu cei

care muriseræ” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:475-476). 

Vier (v. 7) – îngrijitor (care

curæflæ, hræneøte øi recolteazæ) 

La ce sæ mai cuprindæ øi pæ-
mântul degeaba (v. 7) – de ce

sæ foloseascæ solul

Am sæ-i pun gunoi la rædæci-
næ (v. 8) – îl voi fertiliza

Gârbovæ (v. 11) – cocoøatæ

sau aplecatæ

Trei mæsuri de fæinæ (v. 21) –

cantitate mare de fæinæ

Pustie (v. 35) – goalæ

Luca 13
Pocæifli-væ sau pierifli

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 13, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-C). 

Interpretafli o pildæ

Asocierea scripturilor cu viafla
dumneavoastræ

Luca 13:10-17 relateazæ despre o femeie care a fost vindecatæ în

sinagogæ în timpul Sabatului. Ræspundefli la urmætoarele întrebæri

pentru a væ ajuta sæ asociafli scripturile cu viafla dumneavoastræ

øi sæ învæflafli cum væ poate binecuvânta Salvatorul cu puterea

Lui miraculoasæ: 

1. Ce poate face ca

o persoanæ sæ fie

„gârbovæ” din

punct de vedere

spiritual (aplecatæ

ca øi cum ar cæra

o greutate)? 

2. Citifli Luca

13:12-13. Când

ar putea Isus sæ

ne cheme pentru

a putea fi „dezle-

ga[fli]” de proble-

ma noastræ øi

„îndrepta[fli]”? 

3. Potrivit versetului

16, care este lucrul

de care vrea Isus

sæ fim dezlegafli în

mod special? 

Scriefli o pildæ

În Luca 13:18-20, Isus ne-a oferit douæ pilde care ne învaflæ despre

creøterea øi dezvoltarea Bisericii. Citifli aceste douæ pilde øi, apoi,

scriefli o pildæ proprie (folosind exemple sau obiecte cunoscute

din viafla voastræ) pentru a ilustra creøterea Bisericii. (Pentru mai

multe informaflii despre aluat, vezi secfliunea „Sæ înflelegem

scripturile” pentru Marcu 8:15, p. 43). 

Preøedintele Marion G. Romney, pe atunci al doilea consi-
lier în Prima Preøedinflie, a spus: „Invitaflia lui Hristos de
a deveni ucenicul Sæu este universalæ. El o extinde tuturor.
Chemarea øi promisiunea Lui sunt: «Venifli la Mine, tofli cei

Luca 14
Preflul uceniciei

C

B

Citifli pilda din Luca 13:6-9 øi facefli un desen care sæ reprezinte

ceea ce a descris Isus. Dafli fiecærui obiect un nume sau asociafli-l

cu o propoziflie care credefli cæ-i oferæ o interpretare corespunzæ-

toare. (De exemplu, omul se referæ la Dumnezeu, iar smochinul

îi reprezintæ pe iudeii printre care træia Isus.) 

A
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trudifli øi împoværafli øi Eu væ voi da odihnæ» (Matei 11:28)…
Isus nu a pus nicio etichetæ øi niciun prefl pe invitaflia Lui.
Nefi Îl citeazæ, spunând: «Venifli la Mine, voi, toate margi-
nile pæmântului, cumpærafli lapte øi miere færæ bani øi færæ
prefl» (2 Nefi 26:25). Totuøi, pentru cæ nu este vorba de nici
un prefl în bani, nu înseamnæ cæ nu se cere nici un cost.
Trebuie plætit un prefl pentru a deveni ucenic a lui Hristos,
un prefl foarte mare. Dar preflul este unul legat de faptele pe
care le sævârøim, nu de bani” (în Conference Report, sept.-
oct. 1978, p. 53-54 sau Ensign, nov. 1978, p. 38). 

Pe mæsuræ ce citifli Luca 14, cæutafli unele din preflurile care
trebuie plætite pentru a deveni ucenic al lui Isus Hristos. 

Sæ înflelegem scripturile

Luca 14

Luca 14:26-27 – Ar trebui, oare, sæ ne urâm familia? 
Vârstnicul Bruce R. McConkie a explicat: „[Isus nu a spus] sæ

urâm cu sensul de mult dezgust sau silæ; un asemenea lucru este

contrar spiritului øi scopului Evangheliei. Oamenii trebuie sæ îøi

iubeascæ pânæ øi duømanii, ca sæ nu mai vorbim de propriile lor

familii. (Matei 5:43-48). Sensul øi înflelesul acelei instruiri a lui Isus

sunt acelea cæ ucenicii fideli au o îndatorire faflæ de Dumnezeu

care are întâietate asupra oricærei obligaflii familiale sau personale

[vezi, de asemenea, Matei 10:37; 19:27, 29; D&L 103:28]”

(Doctrinal New Testament Commentary, 1:503). 

Luca 14:28-33 – „Cine dintre voi, dacæ vrea sæ
zideascæ un turn, nu stæ mai întâi sæ-øi facæ socoteala
cheltuielilor?” 
Cei care se alæturæ Bisericii ar trebui sæ fie pregætifli sæ facæ sacri-

ficiile cerute de Evanghelie. Convertiflii ar trebui sæ ia în considera-

re aceste costuri chiar înainte de botez øi sæ facæ un angajament

de a urma pe deplin învæflæturile lui Isus. Întâmpinând provocæ-

rile unei noi chemæri, preøedintele John Taylor a spus odatæ:

„Când m-am alæturat mormonismului, am fæcut-o, de la început,

cu ochii deschiøi, luând în considerare costul. L-am privit ca pe

o muncæ ce urma sæ dureze toatæ viafla øi am considerat cæ nu

eram înrolat numai pentru aceastæ viaflæ, ci øi pentru eternitate,

øi nu am vrut sæ dau înapoi tocmai atunci, deøi îmi øtiam inco-

mpetenfla (în B. H. Roberts, The Life of John Taylor [1963], p. 48). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 14, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-C). 

Care este principiul? 

Deseori, în timp ce citifli scripturile, este de folos sæ væ oprifli øi sæ

væ adresafli întrebarea: „La ce întrebare ræspund sau ce problemæ

rezolvæ învæflæturile din aceste versete?”. Pe mæsuræ ce citifli Luca

14:7-14 scriefli cel puflin o întrebare importantæ la care se ræspunde

prin lucrurile predate acolo øi, apoi, scriefli cu propriile dumnea-

voastræ cuvinte ræspunsul la întrebare. 

A

Dropicæ (v. 2) – umflæturæ

sau acumulare de fluide care

indicæ prezenfla unei boli

Smerit (v. 11) – umilit

Scriefli o listæ care sæ cuprindæ scuzele

Pilda din Luca 14:15-24 relateazæ despre o mulflime de oameni

care au fost invitafli la o mare cinæ. 

1. Desenafli în caietele voastre urmætorul tabel. Facefli o listæ care

sæ cuprindæ scuzele din pildæ ale acelora care au fost invitafli

øi, apoi, menflionafli scuze pe care le aduc oamenii în zilele

noastre, asemænætoare celor din pildæ. 

2. Rezumafli principiul de bazæ al pildei. 

Luafli în considerare preflul

Luca 14:25-34 relateazæ despre câteva aøteptæri pe care le are

Hristos faflæ de ucenicii Sæi. 

1. Citifli acele versete øi facefli o listæ care sæ cuprindæ toate

aøteptærile pe care le putefli gæsi. 

2. De ce credefli cæ Salvatorul vrea sæ sacrificæm atât de mult

pentru a-L urma? 

3. Ce lucruri anume putefli face pentru a urma aceste învæflæturi? 

4. Ce binecuvântæri credefli cæ primesc cei care sunt ucenici ai lui

Hristos? 

O pildæ (parabolæ) este o
povestire scurtæ care ne
învaflæ un adevær veønic.
Pildele lui Isus erau despre
lucruri simple, dar învæflau
importante adeværuri reli-
gioase. Ele îi ajutau pe oa-
meni sæ înfleleagæ adeværul
mai mult prin puterea
Spiritului, decât prin pute-
rea intelectului. Multe din-
tre pildele din Luca 15-16
ne învaflæ despre valoarea
sufletelor øi responsabilita-

tea pe care o avem pentru a-i ajuta øi binecuvânta pe alflii. 

Luca 15
Un timp al pildelor

C

Scuza din zilele noastreScuza din pildæ

Luca 14:18

Luca 14:19

Luca 14:20

B
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Sæ înflelegem scripturile

Luca 15

Luca 15:3-32 – Oaia, leul øi fiul risipitor erau fiecare
în parte pierdufli din diferite motive
Preøedintele David O. McKay a comparat lucrurile pierdute din

aceste trei pilde cu modurile în care, în zilele noastre, se pierd

unii dintre copiii lui Dumnezeu: 

Oaia pierdutæ: „Cum s-a pierdut oaia? Nu era ræzvrætitæ. Dacæ

observafli comparaflia, mielul îøi cæuta traiul într-o manieræ per-

fect îndreptæflitæ, dar, fie din neglijenflæ, fie inconøtient, a urmat

ademenirea câmpului, perspectiva unei ierbi mai bune pânæ

când s-a îndepærtat de turmæ øi s-a pierdut”. 

Leul pierdut: „În acest caz, obiectul care s-a pierdut nu a fost

responsabil pentru acest lucru. Persoana cæreia îi fusese încredin-

flat acel leu, din neatenflie øi neglijenflæ l-a pierdut sau l-a scæpat”. 

Fiul risipitor sau pierdut: „Aici este vorba despre un caz de

voinflæ, de alegere, de alegere intenflionatæ. Este, într-un fel, vorba

de ræzvrætire împotriva autoritæflii” (în Conference Report, aprilie

1945, p. 120-121, 123). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 15, desfæøurafli una dintre urmætoarele

activitæfli (A sau B). 

Completafli tabelul

Copiafli în caietele voastre urmætorul tabel. Completafli-l cu

informafliile gæsite în Luca 15. 

Cum afli
putea ajuta
pe cineva
din zilele
noastre
care s-a
pierdut? 

Cum au
fost ei
ajutafli

în pildæ? 

Pæstorul
îøi lasæ

cele
nouæzeci
øi nouæ

de oi øi o
salveazæ

pe cea
pierdutæ.

Exemplu de
pildæ din

zilele noastre

O remarcæ
neatentæ øi

nepoliticoasæ
ræneøte senti-
mentele unei
persoane, iar
acea persoanæ
înceteazæ sæ
mai vinæ la

Bisericæ. 

Ideea
principalæ

Oameni
care se

depærteazæ
de Bisericæ
øi se pierd.

Oameni
care se

ræzvrætesc
øi pæræsesc

Biserica.

Versetele
în care se
gæseøte

Luca
15:8-10

Pilda

Oaia
pierdutæ

Fiul
risipitor

A

Destræbælatæ (v. 13) – necon-

trolatæ

A cæzut pe grumazul lui (v.

20) – l-a îmbræfliøat

Scriefli o scrisoare

Dupæ ce citifli Luca 15, scriefli în caietele voastre una dintre scri-

sorile urmætoare. (Dupæ ce vi se înapoiazæ tema, afli putea sæ tri-

mitefli scrisoarea persoanei cæreia i-afli scris.) Includefli în scrisoare

cel puflin cinci versete care credefli cæ o vor ajuta pe persoana ce

va primi scrisoarea. 

1. O scrisoare pentru un misionar pe care îl cunoaøtefli.

Exprimafli-væ încurajærile øi recunoøtinfla pentru slujirea misio-

narului în încercarea de a-i gæsi pe acei copii ai Tatælui Ceresc

care s-au pierdut. 

2. O scrisoare pentru o persoanæ pe care o cunoaøtefli øi care se

pregæteøte pentru misiune. Spunefli-i ce afli învæflat din Luca 15

øi cum o poate ajuta acel lucru în slujirea sa misionaræ. 

3. O scrisoare pentru voi înøivæ pe care o vefli sigila øi nu o vefli

deschide pânæ când ajungefli la vârsta când putefli sluji în mi-

siune. Consemnafli sentimentele pe care le-afli avut studiind

Luca 15 øi obiectivele legate de munca misionaræ. 

Pildele din Luca 15 au accentuat cât de mult îl iubeøte
Domnul pe cel pæcætos øi se bucuræ atunci când cineva care
s-a „pierdut” decide sæ se pocæiascæ. Pildele øi învæflæturile din
Luca 16 se adaugæ la aceste idei, reamintindu-ne de ce este
important sæ ne îndreptæm cætre Domnul înainte de judecatæ.

Sæ înflelegem scripturile

Luca 16

Luca 16:1-15 – De ce l-a folosit Domnul pe ispravnicul
nedrept ca exemplu în aceastæ pildæ? 
Isus nu spunea cæ trebuie sæ fim necinstifli asemenea ispravnicu-

lui. Dimpotrivæ, El ne-a învæflat cæ pânæ øi un om a cærui viaflæ se

concentreazæ asupra banilor øtie suficient pentru a planifica

pentru viitor. Cu cât mai mult ar trebui cei care înfleleg lucrurile

lui Dumnezeu sæ planifice pentru viitor – pentru viafla viitoare!

Fariseii pizmuitori pretindeau a fi discipoli ai lui Dumnezeu,

dar acordau mai multæ atenflie obflinerii lucrurilor pe care le ofe-

rea lumea. 

Luca 16:14-23 – „Farisei… îøi bæteau joc de El” 
Profetul Joseph Smith a fæcut mai multe schimbæri inspirate la

acest text, pe care le gæsifli în TJS Luca 16:16-23. Aceste schimbæri

îmbunætæflesc înflelegerea noastræ despre (1) ticæloøia ostentativæ

Ispravnic (vv. 1-3) – slujitor

Isprævnicie (vv. 2-4) – respon-

sabilitate

Mamona (v. 13) – bogæflii øi

averi lumeøti

Urâciune (v. 15) – ticæloøie

Sânul lui Avraam (v. 22) –

lumea spiritelor, mai concret

paradisul

Locuinfla morflilor (v. 23) –

închisoarea spiritelor

Luca 16
Sæ ne pregætim pentru a-L

întâlni pe Dumnezeu

B
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a fariseilor, (2) modul direct în care Salvatorul i-a mustrat øi (3)

pæcatele concrete de care erau vinovafli fariseii, øi care, în schimb,

au avut ca urmare învæflæturile øi pildele îndreptate cætre ei din

Luca 16:18-31. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 16, desfæøurafli activitatea A. 

Rescriefli o pildæ cu propriile dumnea-
voastræ cuvinte

Alegefli pilda ispravnicului necredincios (vezi Luca 16:1-14) sau

cea a bogatului nemilostiv (vezi Luca 16:19-31) øi facefli urmæ-

toarele lucruri: 

1. Citifli primul verset al pildei. 

2. Rescriefli acel verset cu propriile dumneavoastræ cuvinte. 

3. Menflinefli acest tipar pentru fiecare verset al pildei. 

Isus i-a învæflat pe ucenicii Lui despre cea de-a Doua Venire.
Nu le-a spus timpul exact al venirii Sale. În schimb, le-a
vorbit despre cum sæ se pregæteascæ pentru acea zi care îi va
lua pe mulfli oameni prin surprindere. Învæflæturile gæsite în
Luca 17, care includ credinfla, supunerea, slujirea, recunoøt-
infla øi evitarea ræului, sunt importante pentru cei care se
stræduiesc sæ se pregæteascæ pentru venirea lui Hristos. În
timp ce citifli acest capitol, luafli în considerare felul în care
aceste învæflæturi v-ar putea pregæti øi apæra în ultimele zile.

Luca 17
Când va veni Împæræflia

lui Dumnezeu? 

A

Abis

LUMEA SPIRITELOR Sâ
nu

l lu
i Avraam (Paradis) 

Iad (Închisoarea spirit
elo

r)
LUMEA SPIRITELOR Sâ

nu
l lu

i Avraam (Paradis)

Iad (Închisoarea spirit
elo

r)

Paradisul øi închisoarea
spiritelor 
sunt unite

Isus Hristos a unit abisul dintre
paradis øi închisoarea spiritelor. 

Sæ înflelegem scripturile

Luca 17

Luca 17:11-19 – Doar unul dintre cei zece leproøi
vindecafli I-a arætat recunoøtinflæ lui Isus

Preøedintele Spencer W. Kimball a scris: „Nerecunoøtinfla este

un pæcat periculos care aprinde mânia Domnului (vezi D&L

59:21)… Atunci când Salvatorul i-a vindecat pe cei zece leproøi

øi numai unul i-a mulflumit, El a folosit exemplul celor nouæ

nerecunoscætori pentru a ne învæfla pe tofli o lecflie când a spus:

«Oare n-au fost curæflifli tofli cei zece?» (Luca 17:17). Atât adulflii,

cât øi tinerii sunt deseori vinovafli, fiind nesupuøi øi nerecu-

noscætori faflæ de Tatæl lor Ceresc care le oferæ totul. Mulfli nu

reuøesc sæ îøi arate recunoøtinfla prin slujire, prin rugæciunea

în cadrul familiei, prin plata zeciuielii øi prin alte numeroase

mijloace la care Dumnezeu este îndreptæflit sæ Se aøtepte” (The
Miracle of Forgiveness, p. 58-59). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 17, desfæøurafli activitatea B øi una din-

tre celelalte douæ activitæfli (A sau C). 

Comparafli o scripturæ asemænætoare

Citifli Luca 17:5-10 øi Mosia 2:18-22. 

1. Ce asemænæri observafli în aceste versete? 

2. Care este principalul mesaj transmis prin expresia „robi

netrebnici”? 

Privifli mai atent

Recitifli povestirea vindecærii celor zece leproøi din Luca 17:11-19.

1. Ce binecuvântare au primit tofli cei zece leproøi? (Vezi v. 14.)

2. Ce binecuvântare suplimentaræ a primit leprosul care øi-a

exprimat recunoøtinfla? (Vezi v. 19.)

B

A

Prilejuri de pæcætuire (v. 1) –

acfliuni care fac pe cineva sæ se

poticneascæ sau sæ pæcætuiascæ

Piatræ de moaræ (v. 2) – o pia-

træ rotundæ øi mare folositæ la

mæcinarea cerealelor

Încinge-te (v. 8) – pregæteøte-

te (se referæ la legarea øorflului

cuiva în jurul brâului pentru

a fi gata de muncæ) 
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3. Ce credefli cæ este semnificativ în diferenfla dintre a fi vindecat

øi a fi mântuit? 

4. Leprosul care I-a adus mulflumiri era samaritean. Din ceea ce

øtifli despre samariteni, de ce credefli cæ aceastæ menflionare este

o parte importantæ a povestirii? 

A Doua Venire

Citifli Luca 17:22-33 øi gândifli-væ cum va fi lumea la cea de-a Doua

Venire øi ce vor face oamenii atunci. Scriefli cel mai important

sfat care credefli cæ este oferit în acele versete øi spunefli de ce

credefli cæ oamenii au nevoie de el în zilele noastre. 

Vrefli sæ intrafli în împæræflia celestialæ? De ce? Ce binecuv-
ântæri credefli cæ væ aøteaptæ acolo? Ce fel de persoanæ crede-
fli cæ trebuie sæ devenifli pentru a intra acolo? 

Isus ne-a învæflat: „Oricine nu va primi Împæræflia lui
Dumnezeu ca un copilaø, cu niciun chip nu va intra în ea”
(Luca 18:17). Fiecare dintre povestirile øi pildele din Luca
18 au ca punct central promisiunea cæ cei credincioøi care
urmeazæ învæflæturile lui Isus vor ajunge în cer. Pe mæsuræ
ce citifli acest capitol, observafli modul în care fiecare dintre
învæflæturile lui Isus væ pot ajuta sæ devenifli ca un copil øi
sæ væ pregætifli pentru a primi comorile Sale cele mai mari.

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 18
Luca 18:15-30 – Matei 19:13-29; Marcu 10:13-30

Luca 18:31:34 – Matei 20:17-19: Marcu 10:31-34

Luca 18:35-43 – Matei 20:29-34; Marcu 10:46-52

Luca 18
O comoaræ în ceruri

C

Sæ înflelegem scripturile

Luca 18

Luca 18:1-8 – De ce a oferit Domnul pilda judecætorului
nedrept? 
Vârstnicul James E. Talmage a scris: „Isus nu a indicat cæ, la fel

cum judecætorul nedrept a ræspuns în final la rugæminte, aøa va

face øi Dumnezeu; ci a subliniat faptul cæ, dacæ pânæ øi un om

asemenea acestui judecætor care «de Dumnezeu nu se temea øi de

oameni nu se ruøina» ar fi auzit øi ræspuns la rugæmintea væduvei,

nimeni nu ar trebui sæ se îndoiascæ de faptul cæ Dumnezeu Cel

Drept øi Milostiv ne va auzi øi va ræspunde la [rugæciunile noas-

tre]” (Jesus the Christ, p. 436; vezi, de asemenea, D&L 101:81-92). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 18, desfæøurafli activitæflile A øi B. 

Folosifli propriile dumneavoastræ 
cuvinte

Citifli pilda judecætorului nedrept din Luca 18:1-8 øi scriefli cu

propriile dumneavoastræ cuvinte care credefli cæ este mesajul

principal (vezi, de asemenea, „Sæ înflelegem scripturile” pentru

Luca 18:1-8). 

Facefli o comparaflie

În Luca 18:1, Isus ne-a învæflat cæ trebuie sæ ne rugæm mereu. În

plus, pilda din Luca 18:9-14 ne învaflæ cæ, în timp ce ne rugæm,

ar trebui sæ avem o anumitæ atitudine. Comparafli-i pe fariseu øi

pe vameøul din pildæ, fæcând urmætorul tabel în caietele voastre

øi completându-l: 

Luca 19
Isus soseøte la Ierusalim

VameøFariseu

Ce credeau oamenii
despre el? 

Ce credea el despre sine? 

Pentru ce s-a rugat? 

Ce a spus Isus despre
fiecare om? 

Citifli Alma 31:13-20 øi
33:3-11. Care versete credefli
cæ se potrivesc cel mai bine
cu rugæciunea fiecærui om? 

B

A

Hræpærefli, nedrepfli (v. 11) –

tâlhari, ræufæcætori

Smerit (v. 14) – umilit

Ocærî (v. 32) – insulta
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Imaginafli-væ cæ Isus ar veni în oraøul dumneavoastræ, în
øcoala sau casa dumneavoastræ. Cum v-afli simfli? Ce afli face
pentru a-L întâmpina? Ce afli schimba pentru a fi pregætifli
sæ-L primifli? Imaginafli-væ ce-ar spune Isus despre lucrurile
pe care le-ar observa acolo. Ce v-ar cere sæ facefli diferit? În
ce mæsuræ ar fi El mulflumit? Ce L-ar nemulflumi? 

Pe mæsuræ ce citifli Luca 19, în care ni se relateazæ despre
cum Isus a trecut prin Ierihon øi a intrat în Ierusalim, luafli
în considerare modul diferit în care oamenii au reacflionat la
sosirea Sa. De asemenea, avefli în vedere modul în care fap-
tele lui Isus au arætat sentimentele Sale faflæ de oamenii din
acele oraøe. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 19
Luca 19:29-48 – Matei 21:1-16; Marcu 11:1-18

Sæ înflelegem scripturile

Luca 19

Luca 19:12-27 – O interpretare a acestei pilde
Vârstnicul Bruce R. McConkie a explicat: 

„Hristos este omul de neam mare; flara îndepærtatæ este cerul;

împæræflia care urma sæ-i fie datæ este «toatæ puterea… [din] cer

øi [de] pe pæmânt» (Matei 28:18); iar întoarcerea Sa promisæ este

glorioasa a Doua Venire, atunci când Împæræflia Sa va fi stabilitæ pe

pæmânt literalmente øi în mod vizibil. Cei zece robi sunt mem-

brii Bisericii cærora le-a oferit aptitudini fizice, mentale øi spiri-

tuale (poli) pentru a fi folosite în slujba Sa. Cei numifli «cetæfleni»

sunt ceilalfli oameni din lume, aceia care-I sunt supuøi, deoarece

El este Dumnezeul întregului pæmânt, dar care nu I-au acceptat

Evanghelia øi care sunt primifli în turma Sa în calitate de slujitori.

Robilor li se porunceøte sæ munceascæ în vie, în slujba Domnului

lor, pânæ când El se va întoarce… 

Atunci când Omul de neam mare se va întoarce sæ judece lumea,

El îi va ræsplæti pe robii Sæi dupæ lucrærile lor. Nu tofli vor primi

acelaøi statut în locaøurile pregætite; sunt grade de glorie. Unii

vor conduce zece oraøe, alflii cinci, iar cei care au fost leneøi vor

fi dezmoøtenifli în întregime. 

Talentele nefolosite se pierd; aptitudinile folosite aøa cum se

cuvine îøi pot mæri numærul pânæ când se atinge perfecfliunea.

«Fiecærui slujitor harnic i se va oferi o ræsplatæ mare; øi, de la cel

care este leneø, se vor lua chiar øi lumina, aptitudinile øi priceperea

pe care le avea»” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:572-573).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 19, desfæøurafli activitatea A sau B. 

Mic de staturæ (v. 3) – scund

Am næpæstuit (v. 8) – am înø-

elat

Poli (v. 13) – mine (fæceau par-

te dintr-un sistem monetar) 

Pæstrat învelit într-un øtergar
(v. 20) – economisit

Note de jurnal

Pe mæsuræ ce citifli Luca 19,

vefli observa cæ mai mulfli oa-

meni au intrat în contact cu

Isus în timp ce a cælætorit spre

Ierusalim øi a intrat triumfætor

în el. (Amintifli-væ cæ intrarea

triumfætoare a lui Isus a avut

loc în ultima sæptæmânæ a vieflii

Sale muritoare.) Imaginafli-væ

cæ suntefli fiecare dintre urmæ-

torii oameni. Din indiciile pe

care le gæsifli în scripturi, înch-

ipuifli-væ cum a fost experienfla

pe care au avut-o cu Isus øi

gândifli-væ la felul în care L-au privit pe Salvator. Scriefli notiflele

unei zile în jurnalele voastre pentru fiecare dintre aceøti oameni

(ca øi cum afli fi fost ei) despre experienflele pe care le-au avut cu

Isus în acest timp. 

1. Zacheu

2. Unul dintre oamenii care se afla în mulflimea din Ierusalim øi

care L-a privit pe Isus intrând cælare pe un mægæruø. 

3. O persoanæ care se afla în templu atunci când Isus l-a curæflat. 

Scriefli o versiune actualæ

Pilda din Luca 19:11-27 foloseøte cuvântul pol pentru a se referi la

o unitate monetaræ. Banii simbolizeazæ talentele øi abilitæflile care

ni se oferæ øi pe care ni se cere sæ le dezvoltæm în aceastæ viaflæ.

Citifli aceastæ pildæ øi, apoi, scriefli o versiune actualæ a acesteia,

care sæ ne învefle aceeaøi lecflie. De exemplu, în loc sæ væ referifli

la omul de neam mare, afli putea sæ væ gândifli la un angajator

sau pærinte. 

Evenimentele cuprinse în Luca 20 au avut loc în ultima
sæptæmânæ a vieflii muritoare a Salvatorului. În timp ce citifli
acest capitol, avefli în vedere urmætoarele întrebæri: De ce
voiau conducætorii iudei sæ-L ucidæ pe Isus? Ce afirmaflii
fæcute de Isus i-au mâniat pe aceøtia? De ce, oare, s-au simflit
acei oameni aøa, având în vedere dragostea, mila øi bucuria
pe care le-a oferit Isus în timpul slujirii Sale? Ce pot sæ învæfl
din exemplul Salvatorului despre modul în care trebuie sæ îi
tratez pe cei care se împotrivesc Împæræfliei lui Dumnezeu? 

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 20
Luca 20:1-8 – Matei 21:23-27; Marcu 11:27-33

Luca 20:9-19 – Matei 21:33-46; Marcu 12:1-12

Luca 20:20-39 – Matei 22:15-33; Marcu 12:13-27

Luca 20:40-47 – Matei 22:41–23:15; Marcu 12:34-40

Luca 20
Cæutau sæ-L omoare

B

A
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Sæ înflelegem scripturile

Luca 20

Luca 20:9-18 – Pilda vierilor
Robii din aceastæ pildæ îi reprezintæ pe profeflii din vechime care

au fost respinøi. Moøtenitorul se referæ la Isus Hristos care ar fi

trebuit respectat de cætre oameni, dar a fost respins øi omorât. 

Luca 20:27-38 – „Nici nu se vor însura, nici nu se vor
mærita” 
Scripturile øi cuvintele profeflilor din zilele noastre clarificæ faptul

cæ relafliile de familie øi cæsætoria pot continua dupæ moarte (vezi

D&L 132:19-22; Matei 19:6). Binecuvântærile de a avea relaflii

veønice de familie sunt date celor care sunt pecetluifli în temple

sfinte øi care pæstreazæ legæmintele fæcute acolo. Isus le vorbea

saducheilor care nu credeau în înviere. Øtiind acest lucru, vefli

putea înflelege mai bine de ce a ræspuns Isus în felul în care a

fæcut-o. (Vezi „Familia – o declaraflie oficialæ cætre lume”, Ensign,

noiembrie 1995, p. 102.)

Vârstnicul James E. Talmage ne-a învæflat: „În lumea veønicæ, fe-

meia putea øi urma sæ fie soflia unuia singur, iar acela era bærbatul

cæruia îi fusese dæruitæ prin autoritatea sfintei preoflii pe pæmânt

pentru a-i fi tovaræøæ în aceastæ viaflæ øi în veønicie. Pe scurt, femeia

urma sæ fie soflia bærbatului cu care a intrat în legæmânt pentru

veønicie prin pecetluirea fæcutæ de cætre autoritatea divinæ; øi

niciun contract sau înflelegere fæcute doar pentru aceastæ viaflæ

nu ar avea putere la timpul învierii” (The House of the Lord
[1968], p. 90). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 20, desfæøurafli activitæflile A øi B. 

Fifli reporteri de øtiri

Închipuifli-væ cæ suntefli reporteri desemnafli sæ-L urmafli pe Isus

în timpul evenimentelor prezentate în Luca 20. Nu suntefli unul

dintre ucenicii Sæi, dar nu-I suntefli nici duøman. Scriefli un articol

despre evenimentele la care afli fost martori, ca øi cum ar apærea

în numærul din ziua urmætoare al ziarului. Includefli un titlu care

credefli cæ ar atrage atenflia cititorilor voøtri. 

Cæutafli în scripturi

Citifli Luca 20:9-18 øi secfliunea „Sæ înflelegem scripturile” pentru

aceste versete. În timp ce desfæøurafli aceastæ activitate, v-afli putea

folosi de Ghidul pentru scripturi. 

1. Cæutafli øi menflionafli numele a trei profefli din Vechiul

Testament care au fost tratafli asemenea celor trei robi din pildæ.

2. Gæsifli un verset din Noul Testament care aratæ cæ Isus a fost

tratat asemenea moøtenitorului din aceastæ pildæ. 

B

A

Batjocorit (v. 11) – insultat

Nu caufli la fafla oamenilor (v.

21) – nepærtinitor, nu ai pref-

erinfle în ce priveøte oamenii

Slove (v. 24) – cuvinte

Sæ ridice urmaø (v. 28) – sæ

aibæ copii

Pânæ voi pune pe vræømaøii
Tæi sub picioare Tale (v. 43) –

pânæ când îi voi birui pe tofli

duømanii Tæi

Aproape de sfârøitului slujirii Sale, Salvatorul a dezvæluit ce
se va întâmpla înainte de cea de-a Doua Sa Venire. Adeseori,
noi numim aceste evenimente semnele celei de-a Doua Veniri.
Pe mæsuræ ce citifli Luca 21, gândifli-væ la cât de binecuv-
ântafli suntefli sæ træifli în zilele în care au loc unele dintre
acele semne despre care s-a profeflit. Cugetafli, de asemenea,
la cât de privilegiafli suntefli sæ fifli conduøi de cætre un pro-
fet în viaflæ care væ poate ajuta sæ cunoaøtefli øi sæ înflelegefli
semnele.

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 21
Luca 21:1-4 – Marcu 12:41-44

Luca 21:5-38 – Matei 24:1-42; Marcu 13; Joseph Smith – Matei 

Sæ înflelegem scripturile

Luca 21

Luca 21:5-38 – Traduceri importante øi ajutætoare
fæcute de Joseph Smith
Dafli atenflie sporitæ traducerii lui Joseph Smith pe mæsuræ ce

studiafli acest capitol. Putefli gæsi multe lucruri ajutætoare în

secfliunea „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 24 (p. 31).

Joseph Smith a fæcut, de asemenea, multe schimbæri inspirate

pentru Matei 24 (vezi Joseph Smith – Matei), øi, acolo, vefli gæsi

multe lucruri ajutætoare. 

Luca 21:24 – „Vremurile Neamurilor” 
Vârstnicul Joseph Fielding Smith, pe atunci membru al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a explicat: „Vremurile

Neamurilor au început la scurt timp dupæ moartea Mântuitorului

nostru. Evanghelia a fost respinsæ repede de iudei øi ea a fost dusæ

cætre Neamuri. Vremurile Neamurilor au continuat din acel timp

pânæ acum” (Church History and Modern Revelation, 1:179). 

Prisosul (v. 4) – bogæflia

Ciumi (v. 11) – epidemii

Væ voi da o guræ (v. 15) – væ

voi da inspiraflie pentru a øti

ce sæ spunefli

Cele care vor da flâflæ (v. 23) –

mame care îøi alæpteazæ copiii

Îmbuibare (v. 34) – exces

Luca 21
„Vremea se apropie” 
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Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 21, desfæøurafli activitæflile A øi B. 

„Semnele vremurilor”

În Luca 21:5-36, Isus ræspunde la întrebærile ucenicilor legate de

distrugerea templului din Ierusalim øi de evenimentele premer-

gætoare acelei distrugeri. Acest pasaj nu ne spune numai ce urma

sæ se întâmple înainte ca templul sæ fie distrus ci, de asemenea,

ce se va întâmpla înainte ca Domnul sæ se întoarcæ în slavæ. 

Pe mæsuræ ce citifli aceastæ relatare, descriefli semnele prezentate

în Luca 21:8, 11-12, 26-27. 

Facefli o listæ de control

Pentru cei ticæloøi, cea de-a Doua Venire va fi „mare øi

înfricoø[ætoare]” (Maleahi 4:5), dar „dacæ suntefli pregætifli, nu væ

va fi teamæ” (D&L 38:30). Citifli Luca 21:32-38 øi enumerafli cel

puflin øapte modalitæfli prin care væ putefli pregæti pentru cea de-

a Doua Venire a lui Isus Hristos. 

În conformitate cu voinfla Tatælui Ceresc øi premergætor
ispæøirii, Isus Hristos a instituit împærtæøania într-o odaie
mare de sus, la Ierusalim. Ea simbolizeazæ sacrificiul infinit
øi veønic, îndeplinit datoritæ dragostei Salvatorului faflæ de
noi. În timp ce citifli mærturia lui Luca despre ce s-a întâmplat
în acea odaie de sus øi în Ghetsimani, luafli în considerare
cât de importantæ este ispæøirea în viafla voastræ. Cât de
binecuvântafli suntefli datoritæ sacrificiului lui Isus? În ce
fel væ ajutæ când luafli din împærtæøanie sæ væ întærifli cred-
infla în ispæøirea lui Isus Hristos øi mærturia despre El ca
fiind Salvatorul øi Mântuitorul dumneavoastræ? 

Luca 22
Simbolismul împærtæøaniei

B

A

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 22
Luca 22:1-65 – Matei 26; Marcu 14

Luca 22:66-71 – Matei 27:1; Marcu 15:1

Sæ înflelegem scripturile

Luca 22

Luca 22:31-34, 54-62 – Petru se leapædæ de Isus

Într-o cuvântare numitæ Petru, fratele Meu, vârstnicul Spencer W.

Kimball, pe atunci membru al Cvorumului celor Doisprezece

Apostoli, a spus cæ trebuie sæ fim atenfli când îl judecæm aspru

pe Petru pentru faptele sale pe care le-a fæcut în noaptea arestærii

lui Isus. Ne-a fost amintit faptul cæ Petru îøi pæræsise totul pentru

a-L urma pe Isus (vezi Matei 19:27-28). În plus, în mai multe

ocazii, Isus le poruncise celor Doisprezece sæ nu spunæ ceea ce

øtiau „pânæ va învia Fiul Omului din morfli” (Matei 17:9; vezi,

de asemenea, Matei 16:20). 

Apoi, vârstnicul Kimball a spus: „Nu pretind cæ aø cunoaøte care

au fost reacfliile mentale ale lui Petru øi nici ce l-a fæcut sæ spunæ

lucrurile pe care le-a spus în acea noapte îngrozitoare. Dar, dato-

ritæ îndræznelii øi a curajului dovedit, a devotamentului mærefl øi

a dragostei nemærginite faflæ de Învæflætor, nu am putea sæ îl ju-

decæm cu bunævoinflæ øi, cel puflin, sæ-l iertæm aøa cum se pare

cæ a fæcut-o în final øi pe deplin Salvatorul? Aproape imediat,

Hristos l-a ridicat pe cea mai înaltæ poziflie din Biserica Sa øi l-a

înzestrat cu toate cheile acelei Împæræflii” (Brigham Young

University Speeches of the Year, 13 iulie 1971, p. 5). 

Luca 22:39-44 – În Ghetsimani, Isus a sângerat din

Domnesc peste ele (v. 25) – le

conduc

Pungæ øi traistæ (vv. 35-36) –

sac sau pungæ pentru a-øi pu-

ne în ea bani sau lucruri

Batjocori (v. 65) – insulte
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fiecare por
Vârstnicul Russell M. Nelson ne-a învæflat: „Chinul ispæøirii a

avut loc în jurul oraøului Ierusalim. Acolo a avut loc singurul øi

cel mai mærefl act de iubire din întreaga istorie scrisæ. Pæræsind

odaia (camera) de sus, Isus øi prietenii Sæi au traversat râpa

adâncæ ce se afla la est de oraø øi au ajuns într-o grædinæ de mæs-

lini situatæ în partea de jos a povârniøurilor muntelui Mæslinilor.

Acolo, în gradina ce purta numele ebraic de Ghetsimani – care

înseamnæ «teasc de ulei» – mæslinele erau sfærâmate øi presate

pentru a produce ulei øi hranæ. Acolo, în Ghetsimani, Domnul

«a suferit… durerea tuturor oamenilor, pentru ca tofli… sæ se

poatæ pocæi øi sæ vinæ la El». El a luat asupra Sa povara pæcatelor

întregii omeniri, purtându-i greutatea teribilæ care L-a fæcut sæ

sângereze din fiecare por” (în Conference Report, octombrie 1996,

p. 46-47 sau Ensign, noiembrie 1996, p. 35). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 22, desfæøurafli activitatea B øi una dintre

celelalte trei activitæfli (A, C sau D). 

Explicafli-i unui copil despre
împærtæøanie

Citifli Luca 22:7-20 øi cæ-

utafli motivele pentru ca-

re aceste versete ar

putea descrie prima

adunare de împærtæøan-

ie. Imaginafli-væ cæ afli fi

rugafli sæ explicafli unei

clase a Societæflii Primare

ce a vrut sæ spunæ Isus

în versetele 19-20. Scriefli

lucrurile pe care le-afli

spune acelor copii. 

Ce însemnætate are pentru voi? 

Dupæ ce citifli Luca 22:39-53, avefli în vedere urmætoarea mærturie

oferitæ de cætre preøedintele Joseph Fielding Smith: „Aici este Fiul

lui Dumnezeu care poartæ povara pæcatelor mele, ale dumnea-

voastræ øi ale fiecærui suflet care primeøte Evanghelia lui Isus

Hristos… El a purtat povara – povara noastræ. Am adæugat ceva

la aceasta; la fel afli fæcut øi dumneavoastræ. La fel au fæcut tofli

ceilalfli. El a luat asupra Sa responsabilitatea de a plæti preflul

pentru ca eu sæ pot scæpa – pentru ca dumneavoastræ sæ putefli

scæpa – de pedeapsæ, cu condiflia cæ vefli primi Evanghelia Sa øi

cæ îi vefli fi fideli øi credincioøi” (Fall – Atonement – Resurrection –
Sacrament [cuvântare oferitæ în cadrul Institutului de religie din

Salt Lake City, 14 ianuarie 1961], p. 8). 

Imaginafli-væ în mintea dumneavoastræ acele evenimente øi pe

Isus singur, suferind. Explicafli ce însemnætate are suferinfla lui

Isus pentru dumneavoastræ. 

B

A

Comparafli doi bærbafli

Citifli despre Iuda în Luca 22:1-6, 46-48 øi despre Petru în Luca

22:31-34, 54-62. Ræspundefli la întrebærile urmætoare: 

1. De ce credefli cæ a fæcut Iuda lucrurile acelea? 

2. De ce credefli cæ a fæcut Petru lucrurile acelea? 

3. Iuda s-a spânzurat; Petru a fost chemat mai târziu sæ conducæ

Biserica. Ce ne aratæ aceste lucruri despre diferenflele dintre

aceøti doi bærbafli? 

Relatafli faptele

În zilele noastre, reporterii care trateazæ subiecte legate de procese

sau judecatæ, consemneazæ øi relateazæ faptele. Ce afli scrie dacæ

afli fi un reporter desemnat sæ se ocupe de judecata descrisæ în

Luca 22:66-71? Scriefli un articol øi includefli un titlu care poate fi

folosit într-un ziar. 

Pe mæsuræ ce citifli despre ræstignirea lui Isus Hristos,
gândifli-væ la cuvintele imnului „Eu mæ minunez”: 

Eu mæ minunez de mæreafla Sa dragoste, 
Mult prea tulburat de divina Sa graflie. 
Øi mæ înfior la gândul cæ a suferit, 
Pentru mine, un pæcætos, în chin S-a jertfit. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Cum pot eu sæ uit cât de mult El a suferit? 
Chinuri øi torturi pentru noi El a pætimit. 
O, nu, eu mereu numele Sæu Îl voi slævi, 
Pânæ ce în genunchi înaintea Sa eu voi fi. 

Cât e de minunat, ce mult m-a îngrijit, 
Pentru mine-a murit! 
Cât e de minunat, ce mult m-a iubit! 

Luca 23
Ræstignirea
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(Imnuri øi cântece pentru copii, p. 22.) 

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 23
Luca 23 – Matei 27:2-61; Marcu 15; Ioan 18:28–19:42

Sæ înflelegem scripturile

Luca 23

Luca 23:7 – Irod
Irod nu era prenume, ci nume de familie care se referea la tofli aceia

care erau urmaøi ai lui Irod cel Mare. Acest conducætor anume a

fost Irod Antipa (vezi, de asemenea, Ghidul pentru scripturi,

„Irod”, p. 96). 

Luca 23:18 – Baraba
Baraba a fost un criminal aflat în arest la Ierusalim fiind acuzat

de ræzvrætire øi ucidere. Numele sæu înfæfliøeazæ o ironie amaræ.

Numele Baraba se traduce „fiul tatælui” (vezi Ghidul pentru

scripturi, „Baraba”, p. 14). Când Pilat s-a oferit sæ elibereze un

prizonier ca motiv al særbætoririi Paøtelui, conducætorii iudei au

cerut ca acesta sæ fie Baraba, în locul lui Isus, Singurul Næscut al

Tatælui (vezi Luca 23:18). 

Luca 23:31 – Copacul uscat øi cel verde
Vârstnicul Bruce R. McConkie a scris: „Legat de aceastæ nofliune

referitoare la copacul verde øi copacul uscat, Luca spune: «El a

spus aceasta, semnificând împræøtierea Israelului øi devastarea

pægânilor sau, cu alte cuvinte, a Neamurilor» [TJS, Luca 23:31],

prin aceasta înflelegându-se împræøtierea israeliflilor care a avut

loc în timpul distrugerii Ierusalimului øi devastærile care vor cæ-

dea asupra oamenilor în ultimele zile, zilele ticæloøiei øi ale ræz-

bunærii care vor precede cea de-a Doua Venire a Sa” (The Mortal
Messiah, 4:208). 

Aflâflând neamul (v. 2) –

ademenindu-i pe oameni

sæ se ræzvræteascæ împotriva

Cezarului

Înfierbântare (v. 10) – cu forfla

Învræjbifli între ei mai înainte
(v. 12) – se duømæneau

Sub aceeaøi osândæ (v. 40) –

s-a dat aceeaøi pedeapsæ

Luca 23:39-43 – „Astæzi vei fi cu Mine în rai” 
Profetul Joseph Smith a explicat cæ fraza: „Astæzi vei fi cu Mine

în rai” înseamnæ: „În aceastæ zi vei fi cu Mine în lumea spiritelor:

apoi te voi învæfla despre ea øi îfli voi ræspunde la întrebæri”

(Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 309). Isus nu a susflinut

idea unei pocæinfle pe patul de moarte. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 23, desfæøurafli activitatea A. 

Din punctul de vedere al unei alte
persoane

Citifli cu atenflie Luca 23 øi imaginafli-væ cæ suntefli în locul fiecæ-

ruia dintre urmætorii cinci oameni: Pilat, Baraba, umilul fæcætor de

rele (tâlharul; vezi Matei 27:38) de pe cruce, Simon din Cirena øi

Iosif din Arimatea. Folosind indiciile pe care le gæsifli în scripturi,

scriefli lucrurile pe care credefli cæ fiecare în parte le-a gândit de-

spre Salvator. 

Vârstnicul Robert L. Backman, fost membru al Preøedinfliei
celor Øaptezeci, ne-a dat urmætoarea provocare: „Închipuifli-væ
cæ, în ziua învierii, væ aflafli în compania ucenicilor øi a altor
credincioøi. Au trecut doar câteva ore de la momentul în care
afli fost martori la ræstignirea înspæimântætoare a blândului
Nazarinean. Afli avut parte de momente cumplite de o tristefle
profundæ. Confuzi, øtiind cæ nu avefli încotro sæ væ întoarcefli,
ce sæ facefli, minflile voastre sunt încefloøate de vælul disperærii.
Atunci, doi ucenici vi se alæturæ aducând veøti cæ, în drum
spre Emaus, ei au stat de vorbæ cu Domnul. Îndræznifli, oare,
sæ-i credefli pe cei care declaræ: «A înviat Domnul cu adeværat
øi S-a arætat lui Simon»? (Luca 24:34)” (în Conference

Luca 24
„Øtiu cæ Ræscumpærætorul

meu este viu” 
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Report, octombrie 1991, p. 9 sau Ensign, noiembrie
1991, p. 9). 

Pe mæsuræ ce citifli Luca 24, gândifli-væ la mærturia dum-
neavoastræ despre învierea Domnului øi ce afli putea face
pentru a v-o întæri. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Luca 24
Luca 24:1-11 – Matei 28:1-15; Marcu 16:1-11; Ioan 20:1-18

Luca 24:36-48 – Marcu 16:14; Ioan 20:19-23

Luca 24:49-53 – Marcu 16:19-20

Sæ înflelegem scripturile

Luca 24

Luca 24:1 – „Ziua întâi a sæptæmânii” 
În calendarul evreiesc, prima zi a sæptæmânii era duminica. Isus

a înviat în aceastæ zi. Dupæ înælflarea Lui la cer, membrii Bisericii,

fie iudei sau nu, au pæstrat aceastæ zi ca pe una sfântæ øi au numit-

o ziua Domnului (vezi Faptele apostolilor 20:7; 1 Corinteni 16:2). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Luca 24, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-C). 

Øaizeci de stadii (v. 13) – între

opt øi unsprezece kilometri

Tâlcuit (v. 27) – declarat, clari-

ficat sau explicat mai pe înfleles

Stæruit (v. 29) – (aici, cu sensul

de) L-au convins

Gæsifli øi explicafli scripturile

În Luca 24:13-35, citim despre apariflia lui Isus lângæ cei doi bærbafli

care nu au înfleles bine ce I se întâmplase sau care era misiunea

Lui. Versetul 27 ne spune lucrurile pe care El le-a læmurit sau le-a

explicat în detaliu, cum s-a profeflit despre viafla øi misiunea Sa în

Vechiul Testament. Cu ajutorul Ghidului pentru scripturi, gæsifli øi

enumerafli trei versete din Vechiul Testament care profeflesc despre

viafla øi misiunea Sa øi explicafli ce reprezintæ fiecare dintre ele. 

În ce fel comunicæ Domnul cu noi? 

Domnul comunicæ cu copiii Sæi în diferite feluri. Unele dintre

aceste feluri pot fi gæsite în Luca 24:13-45. Citifli urmætoarele

explicaflii pentru scripturi øi enumerafli cel puflin øase modalitæfli

prin care comunicæ Domnul cu noi. 

1. Luca 24:13-16, 33-52

2. Luca 24:23

3. Luca 24:32; vezi, de asemenea, Doctrinæ øi legæminte 9:8

4. Luca 24:27, 32, 44-45

5. Luca 24:36; vezi, de asemenea, Doctrinæ øi legæminte 6:23
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Scripturi de bazæ – Luca 24:36-39

Citifli Luca 24:36-39 øi scriefli care credefli cæ este cea mai impor-

tantæ doctrinæ predatæ referitor la un trup înviat. De asemenea,

citifli Luca 24:40-44; Alma 11:42-46 øi 40:19-24. Enumerafli cel puflin

alte cinci doctrine importante pe care le-afli învæflat despre înviere

sau despre trupuri înviate. 

Evanghelia dupæ
Ioan
Cine a fost Ioan? 
Ioan a fost unul dintre cei Doisprezece Apostoli ai lui Isus Hristos.

Iacov, fratele lui, a fost, de asemenea, unul dintre cei Doisprezece

Apostoli. Ioan øi Iacov au fost pescari pânæ când Isus i-a chemat

sæ fie ucenicii Lui øi, mai târziu, apostoli. Ioan a fost unul dintre

cei trei apostoli prezenfli cu Isus pe Muntele Schimbærii la faflæ øi

unul dintre cei trei apostoli pe care Isus i-a rugat sæ fie cu El în

grædina Ghetsimani. Ioan este cunoscut ca fiind ucenicul „pe

care-l iubea” Isus (Ioan 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20). 

Ioan este cunoscut øi ca Ioan revelatorul, pentru cæ a scris cartea

Apocalipsa. El a scris, de asemenea, trei epistole scurte (scrisori)

care se gæsesc în Noul Testament. Când Petru a fost conducætorul

Bisericii dupæ moartea øi învierea lui Isus, Ioan era unul dintre

consilierii sæi. Ioan nu a murit, ci a fost schimbat în trup øi i s-a

permis sæ ræmânæ pe pæmânt ca unul dintre slujitorii Domnului

pânæ la timpul celei de-a Doua Veniri a Sa (vezi D&L 7). În 1830,

Ioan, împreunæ cu Petru øi Iacov, le-au apærut lui Joseph Smith øi

Oliver Cowdery øi, împreunæ, au restaurat Preoflia lui Melhisedec.

(Pentru mai multe informaflii despre Ioan, vezi Ghidul pentru

scripturi, „Ioan, fiul lui Zebedei”, p. 92-93.) 

C

Ioan pescarul Muntele Schimbærii la faflæ 

Ioan scriind Ioan rânduindu-i pe Joseph øi Oliver

De ce a scris Ioan aceastæ Evanghelie? 
Ioan a fost cu Isus pe care L-a cunoscut øi L-a iubit. A scris despre

Salvator pentru ca øi oamenii din întreaga lume sæ ajungæ sæ-L

cunoascæ øi sæ-L iubeascæ. A fost un martor al lucrurilor pe care

le-a spus øi le-a fæcut Isus. Cartea lui nu este o istorie a lui Isus,

ci o mærturie despre El (aøa cum este numitæ în Traducerea fæcutæ

de Joseph Smith). El a spus cæ a scris Evanghelia ce-i poartæ nu-

mele pentru ca cititorul „[sæ creadæ] cæ Isus este Hristosul, Fiul lui

Dumnezeu” (Ioan 20:31). Deoarece în aceastæ carte Ioan vorbeøte

de foarte multe ori despre dragostea lui Dumnezeu, Evanghelia

dupæ Ioan este, uneori, numitæ „Evanghelia dragostei”. El a su-

bliniat, de asemenea, cæ Isus a fost Mesia Cel promis. 

Evanghelia dupæ Ioan, o Evanghelie unicæ
Evangheliile dupæ Matei, Marcu øi Luca relateazæ de multe ori

aceleaøi povestiri øi urmeazæ aceeaøi ordine øi acelaøi model de

bazæ. În general, ele relateazæ despre lucrurile pe care le-a fæcut

Isus în Galilea, însæ Evanghelia dupæ Ioan include unele povestiri

diferite øi relateazæ mai mult despre lucrurile pe care le-a fæcut

Isus în Iudea øi în Ierusalim. Urmætoarele învæflæturi oferite de

Isus øi experienfle prin care El a trecut se gæsesc numai în

Evanghelia lui Ioan: 

• Isus în viafla premuritoare (vezi Ioan 1) 

• Momente în care Isus a depus mærturie anumitor persoane în

parte despre cine este El cu adeværat (vezi Ioan 3-4, 8) 

• Isus este Pâinea vieflii øi Apa vie (vezi Ioan 6-7) 

• Lazær este ridicat din morfli (vezi Ioan 11) 

• Isus spalæ picioarele apostolilor (vezi Ioan 13) 

• Învæflæturi despre Duhul Sfânt (vezi Ioan 14-15) 

• Rugæciunea lui Isus pentru apostolii Sæi (vezi Ioan 17) 

• Sarcina pe care i-o dæ Isus lui Petru de a „paøte oile [Sale]”

(vezi Ioan 21) 

Pentru mai multe informaflii despre aceastæ carte, vezi Ghidul

pentru scripturi, „Evanghelia dupæ Ioan” (p. 93). 

Scripturi de bazæ – Luca 24:36-39

Citifli Luca 24:36-39 øi scriefli care credefli cæ este cea mai importantæ doctrinæ predatæ referitor la un trup înviat. De asemenea, citifli

Luca 24:40-44; Alma 11:42-46 øi 40:19-24. Enumerafli cel puflin alte cinci doctrine importante pe care le-afli învæflat despre înviere sau de-
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Matei, Marcu øi Luca îøi încep relatærile vorbind despre
naøterea sau botezul lui Isus. Ioan îøi începe Evanghelia într-
un mod diferit. În primul capitol, Ioan øi-a unit mærturia
cu cea a lui Ioan Botezætorul pentru a spune cine a fost Isus
încæ dinainte ca El sæ vinæ pe pæmânt. 

Domnul i-a revelat profetului Joseph Smith multe schimbæri
pentru Ioan 1. Aceste schimbæri se gæsesc în Selecfliile din
Traducerea Bibliei de Joseph Smith de la sfârøitul Ghidului
pentru scripturi (p. 233-235). Væ este de ajutor sæ citifli prima
parte a acestui capitol din Traducerea lui Joseph Smith. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Ioan 1
Ioan 1:32-34 – Matei 3:13-17

Sæ înflelegem scripturile
Notæ: Ajutorul cel mai mare pe care îl avefli pentru a înflelege

aceste versete se gæseøte în TJS, Ioan 1:1-34. 

TJS, Ioan 1

Ioan 1

TJS, Ioan 1:1, 14 – De ce L-a numit Ioan pe Isus

Ceasul al zecelea (v. 39) – ora

4 dupæ-amiaza

Vicleøug (v. 47) – înøelætorie

Har (v. 16) – putere ce vine de

la Dumnezeu care îi ajutæ pe

cei credincioøi sæ devinæ mai

buni decât ar putea-o face pe

cont propriu (vezi, de aseme-

nea, Ghidul pentru scripturi,

„Har”, p. 82) 697)

La sânul (v. 18) – alæturi de,

lângæ 

Tot El (v. 2) – Isus Hristos,

Fiul lui Dumnezeu

Pricepe (v. 5) – vede, înflelege

Ioan (v. 6) – acest verset se re-

feræ la Ioan Botezætorul, nu la

Ioan apostolul

Are întâietate faflæ de mine
(vv. 15, 30) – mai mare decât

mine

Nemurire øi viaflæ veønicæ (v.

16) – nemurire înseamnæ a træi

pentru totdeauna; viaflæ veønicæ
înseamnæ a fi exaltat – a træi cu

Dumnezeu øi a deveni asemæ-

nætor Lui

Ioan 1
Isus este Hristosul øi Creatorul

încæ din viafla premuritoare

„Cuvântul”? 
Vârstnicul James E. Talmage ne-a învæflat cæ Isus a fost Cel „prin

care voinfla, porunca sau cuvântul Tatælui a intrat în vigoare”

(Jesus the Christ, p. 33). El Îl reprezintæ pe Tatæl Ceresc în acelaøi

fel în care un cuvânt reprezintæ o idee. La fel cum un cuvânt

poate fi considerat un mesager al unui lucru sau al unei idei,

Hristos a fost mesagerul Tatælui øi al Evangheliei Sale, care este

planul salværii pentru întreaga omenire. 

Ioan 1:18 – „Nimeni n-a væzut vreodatæ pe Dumnezeu” 
În versiunea Bibliei în limba englezæ, King James, øi færæ ajuto-

rul Traducerii lui Joseph Smith, acest verset pare sæ afirme cæ ni-

meni nu L-a væzut pe Dumnezeu. Traducerea lui Joseph Smith

restabileøte înflelesul versetului øi ne ajutæ sæ înflelegem cæ, atunci

când Tatæl a apærut sau se face prezent în diferite ocazii, El a

depus mærturie cæ Isus este Hristosul øi este singurul Sæu Fiu

næscut (vezi Matei 3:17; 17:5; 3 Nefi 11:6-7; D&L 76:23; Joseph

Smith – Istorie 1:17). Scripturile ne învaflæ cæ unora li s-a permis

sæ-L vadæ pe Dumnezeu Tatæl, deøi asemenea apariflii sunt rare.

Vezi, de exemplu, Faptele apostolilor 7:55-56; D&L 76:23; Joseph

Smith – Istorie 1:17. Ioan însuøi, în calitate de apostol, L-a væzut

pe Domnul înviat (vezi Apocalipsa 1:12-18). 

Ioan 1:41 – „Mesia” 
În limba ebraicæ, cuvântul Mesia înseamnæ „Alesul” sau „Unsul”.

Traducerea în limba greacæ a cuvântului Mesia sau „Alesul” este

Hristos. „Isus Hristosul” înseamnæ „Isus Alesul”. Isus este Mesia.

Isus este Hristosul. Isus este Alesul. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 1, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-D). 

Învæflafli din Traducerea lui Joseph Smith

Comparafli fiecare verset din Ioan 1:1-34 cu TJS, Ioan 1:1-34.

Scriefli trei lucruri pe care le considerafli ca fiind cele mai impor-

tante învæflæturi pe care Domnul le-a revelat profetului Joseph

Smith pentru a ne ajuta sæ înflelegem acest prim capitol din

Evanghelia dupæ Ioan. 

Mærturia lui Ioan despre Isus 

Traducerea lui Joseph Smith schimbæ titlul acestei cærfli din

„Evanghelia dupæ Ioan” în „Mærturia lui Ioan”. Enumerafli lu-

crurile pe care le învæflafli despre Isus din TJS, Ioan 1:1-19. Putefli

sæ subliniafli în scripturile voastre lucrurile enumerate. 

Poate cineva sæ-L vadæ pe Dumnezeu? 

Închipuifli-væ cæ un prieten de-al dumneavoastræ care nu este

membru al Bisericii a spus cæ el nu poate crede istorisirea lui

Joseph Smith cum cæ I-a væzut pe Tatæl Ceresc øi pe Isus, deoarece

în Biblie se spune cæ: „Nimeni n-a væzut vreodatæ pe Dumnezeu”

(Ioan 1:18). Bazându-væ pe ceea ce este scris în TJS, Ioan 1 øi pe

informaflia din secfliunea „Sæ înflelegem scripturile” de mai sus,

scriefli ceea ce i-afli spune prietenului vostru. 

„Venifli de vedefli” 

1. Întocmifli un tabel asemænætor celui de mai jos øi completafli-l

cu informafliile pe care le gæsifli în Ioan 1:35-51. 
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2. Cum oferæ aceøti bærbafli exemple de moduri prin care, în zilele

noastre, oamenii Îl gæsesc pe Hristos øi Îi gæsesc Evanghelia? 

Isus avea treizeci de ani atunci când Øi-a început slujirea,
umblând printre oameni, predicând, binecuvântând øi
înfæptuind multe minuni. În Ioan 2 vefli citi despre primul
miracol menflionat pe care l-a înfæptuit Isus la o nuntæ din
Cana, un oraø situat la aproximativ øaisprezece kilometri
nord de Nazaret. Dupæ aceea, Isus S-a dus la Ierusalim
pentru a lua parte la særbætoarea Paøtelui. Curæflarea templu-
lui despre care a scris Ioan în acest capitol este prima de
acest fel fæcutæ de Isus. El a curæflat templul din nou în ulti-
ma sæptæmânæ înainte ca El sæ fie ræstignit (vezi Matei 21;
Marcu 11; Luca 19). 

Ioan 2
Isus Îøi începe lucrarea

Ce i-a spus 
Isus? 

Ce a fæcut sau
a spus? 

Cum a învæflat
despre Isus? Nume

Andrei

Simon Petru

Filip

Natanael

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 2:4 – „Nu Mi-a venit încæ ceasul” 
Când citim Ioan 2:4, am putea crede cæ Isus nu a vrut sæ îndepl-

ineascæ cererea mamei Sale, dar TJS Ioan 2:4 aratæ faptul cæ El a
vrut sæ o ajute cum putea mai bine – øi a ajutat-o. 

Ioan 2:14-16 – De ce cumpærau øi vindeau oamenii
lucruri în templu? 
Vedefli „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 21:12-13 (p. 28). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 2, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-C). 

Apa transformatæ în vin

Vârstnicul Bruce R. McConkie a scris cæ vinul despre care se

menflioneazæ în Ioan 2:1-11 era o bæuturæ din „rod[ul]… viflei”

(Matei 26:29), un vin slab, dulce (în mod normal nefermentat);

servit cu pâinea, acesta constituia unul dintre alimentele princi-

pale din acele zile” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:136). 

1. Ce efect a produs aceastæ minune asupra ucenicilor lui Isus?

(Vezi versetul 11.) 

2. Din ceea ce a fæcut Isus în aceastæ povestire, ce au învæflat ei

(øi dumneavoastræ) despre El? 

Curæflarea templului

1. Conform cu Ioan 2:13-17, ce a fæcut Isus încât s-au supærat aøa

de mulfli oameni? De ce? 

2. Ce ne învaflæ aceastæ relatare despre felul în care vrea Isus sæ

tratæm clædirile sacre? 

3. Enumerafli trei lucruri pe care le-afli putea face pentru a aræta

mai multæ pioøenie faflæ de o casæ a lui Dumnezeu. 

Un templu ridicat în trei zile? 

La ce „templu” se referea Isus în Ioan 2:19 (pentru ajutor supli-

mentar, vezi Matei 27:62-64). 
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Unele dintre cele mai fundamentale întrebæri întâlnite în
religie sunt: Existæ un Dumnezeu?, Mæ cunoaøte El sau Îi
pasæ de mine?, Ce ar vrea El sæ fac?, Existæ un asemenea
loc numit Cer?, Dacæ da, cum pot sæ mæ pregætesc pentru a
ajunge acolo? Un fariseu pe nume Nicodim a avut câteva
întrebæri asemænætoare. S-a dus la Isus în timpul nopflii;
presupunem cæ a fæcut acest lucru pentru ca ceilalfli farisei
sæ nu îl vadæ. Pe mæsuræ ce citifli Ioan 3, cæutafli lucrurile
pe care Isus i le-a predat. 

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 3

Fântânæ de purificare în Qumran. 

Ioan 3:8 – „Vântul suflæ încotro vrea” 
Este dificil sæ explici cum este atunci când simfli Spiritul. Dupæ

cum aratæ ilustraflia alæturatæ, Isus a comparat acest lucru cu în-

cercarea de a explica cuiva cum este vântul. 

Duhul Sfânt   Vântul

Nu se poate vedea cu ochiul liber, 
dar îi simflim influenfla. 
Îl percepem; îl simflim. 

Øtim cæ existæ datoritæ efectelor ce le produce. 
Poate fi blând sau puternic.

Cu mæsuræ (v. 34) – în cantitæ-

fli mici

Sæ nu i se vædeascæ (v. 20) –

sæ nu i se spunæ cæ sunt greøite

Curæflire (v. 25) – botezul øi

alte ceremonii de purificare

Ioan 3
„Trebuie sæ væ naøtefli din nou” 

Øarpele pe care Moise l-a pus pe o præjinæ a fost un simbol al Salvatorului.
La fel cum a privi cætre øarpe i-a salvat pe israelifli de la moarte fizicæ, tot
aøa a privi spre Hristos ne poate salva de la moarte fizicæ øi spiritualæ. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 3, desfæøurafli activitatea A øi una dintre

activitæflile (B-D). 

Scripturæ de bazæ – Ioan 3:5

1. Conform cu Ioan 3:2, de unde a øtiut Nicodim cæ Isus venea

„de la Dumnezeu”? 

2. Care mod de a „vedea” a spus Isus cæ este mai sigur? (Vezi

versetul 3.) 

3. Ce lucru a spus Nicodim, atunci când a început sæ vorbeascæ

cu Isus, øi indicæ faptul cæ el nu gândea spiritual? 

4. Gæsifli cel puflin douæ versete care explicæ cele douæ tipuri de

botez despre care Isus a spus cæ trebuie sæ le primim (folosifli

materialele ajutætoare disponibile în scripturile voastre pentru

a le gæsi). 

5. De ce credefli cæ Nicodim s-a dus „noaptea” la Isus (v. 2)? 

6. Citifli Ioan 19:38-40. Credefli cæ Nicodim a crezut lucrurile pe

care i le preda Isus? Justificafli-væ ræspunsul. 

Fiindcæ atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea

1. Conform cu Ioan 3:16-17, cum putem øti cât de mult ne

iubeøte Dumnezeu? 

2. Ce ne învaflæ acele versete despre lucrurile pe care Tatæl Ceresc

øi Isus vor sæ le facæ pentru tofli oamenii? 

3. Explicafli modul în care credefli cæ oamenii ar fi pierit dacæ

Isus nu ar fi venit în lume. 

Lumina împotriva întunericului

1. Scriefli, cu propriile dumneavoastræ cuvinte, cel puflin douæ af-

irmaflii adeværate care explicæ principiile pe care le-a predat

Isus în Ioan 3:19-21. 

2. Dafli un exemplu din viafla dumneavoastræ sau din lucrurile

pe care le-afli væzut despre modul în care fiecare afirmaflie este

adeværatæ. (În exemplele dumneavoastræ nu este nevoie sæ

folosifli numele persoanelor.) 

C

B

A
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Lecflii de la un mare profet

Scriefli lecfliile pe care credefli cæ învæflætorii, conducætorii øi mi-

sionarii le-ar putea învæfla din lucrurile pe care le-a fæcut øi le-a

spus Ioan Botezætorul øi care sunt consemnate în Ioan 3:25-33.

Includefli versetele în care afli gæsit fiecare idee. 

Isus øi ucenicii Sæi fuseseræ în Ierusalim pentru praznicul
Paøtelui. Atunci când a venit timpul sæ se întoarcæ în Galilea,
ei au luat-o printr-o parte a flinutului numit Samaria (vezi
harta alæturatæ). Samaritenii øi iudeii nu erau în relaflii
amicale unii cu ceilalfli. Iudeii îi considerau „necurafli” pe
samariteni (vezi Ghidul pentru scripturi, „Samariteni” p.
183). Uneori, un iudeu ar fi cælætorit chiar o distanflæ mai
lungæ pentru a evita sæ cælætoreascæ prin Samaria. Pe mæ-
suræ ce citifli Ioan 4, avefli în vedere lucrurile pe care le-a
predat Isus despre aceste tradiflii, atât prin ceea ce a spus,
cât øi prin ceea ce a fæcut. Nu uitafli sæ observafli shimbærile
importante din Traducerea lui Joseph Smith la acest capitol. 

Ioan 4
Femeia de la fântânæ

D

“He must increase,
but I must decrease.”

„Trebuie ca El sæ creascæ,
iar eu sæ mæ micøorez”. 

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 4

Ioan 4:12 – „Pærintele nostru Iacov” 
Atât samaritenii cât øi iudeii erau urmaøi ai lui Iacov, al cærui

nume a fost schimbat în Israel. Pærinte înseamnæ „stræbun” sau

stræmoø. 

Ioan 4:22 – „Mântuirea vine de la iudei” 
Isus nu a vrut sæ spunæ cæ religia iudeilor, aøa cum era practicatæ

de cætre farisei øi saduchei, ar fi adus oamenilor salvarea. La un

anumit moment ea a conflinut rânduielile, doctrinele øi practicile

salvatoare, dar oamenii le schimbaseræ. Dupæ mamæ, Isus era

iudeu øi El era Cel care a adus salvarea. Numele Isus înseamnæ

„salvare”. 

Ioan 4:24 – „Dumnezeu este Duh” 
Cunoaøtem din alte pasaje din scripturi øi, mai ales, din revelaflii

din zilele noastre, cæ spiritul lui Dumnezeu este înveømântat într-

un trup înviat øi glorificat din carne øi oase (vezi Genesa 1:26-27;

Luca 24:39; D&L 130:22). Observafli felul în care Traducerea lui

Joseph Smith clarificæ înflelesul acestui verset (vezi TJS Ioan 4:26).

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 4, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-C). 

O convertire treptatæ

În timp ce citifli Ioan 4:5-42, putefli învæfla modul în care o femeie

a ajuns sæ obflinæ mærturia cæ Isus este Mesia sau Hristosul. 

1. Enumerafli felurile în care femeia samariteancæ L-a numit pe

Isus în versetele 9, 11, 15, 19 øi 29. 

A

Ceasul al øaselea (v. 6) – în

jurul prânzului

Seceræ (v. 36) – culege

Ceasul al øaptelea (v. 52) – în

jur de ora 1 dupæ-amiaza

Io
rd

a
n

GALILEA

IUDEA

PEREA

SAMARIA

Marea Moartæ

Marea Galileii

Ierusalim

Sihar

Nazaret

Marea cea Mare
(Marea Mediteranæ) 
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2. Ce observafli prin felul în care Îl numea pe Isus în timp ce vor-

bea din ce în ce mai mult cu El øi afla mai multe despre El? 

3. Ce a fæcut dupæ ce a înfleles cine era El cu adeværat? Care a

fost rezultatul? (Vedefli, în special, versetele 28-30, 39-42.) 

4. Scriefli câte ceva despre modalitæflile prin care mærturia dum-

neavoastræ a crescut. Includefli câte ceva despre motivele pen-

tru care credefli cæ a crescut. 

Fifli misionari

Ce i-afli spune unui simpatizant care v-a rugat sæ explicafli de ce

noi predicæm faptul cæ Dumnezeu are un trup fizic, când Ioan

4:24 spune cæ „Dumnezeu este Duh”. Folosifli cel puflin douæ

scripturi în ræspunsul dumneavoastræ. (Pentru ajutor, v-afli

putea folosi de Ghidul pentru scripturi.) 

Note de jurnal

Imaginafli-væ cæ afli fi unul dintre ucenicii lui Isus care erau cu El

în timpul evenimentelor descrise în Ioan 4. Notafli lucrurile pe

care le-afli putea scrie în jurnal despre ceea ce afli învæflat fiind cu

Isus în acea zi. Includefli ceva despre lucrurile pe care le-a pre-

dat Isus în mod direct în versetele 31-38. De asemenea, încercafli

sæ includefli câteva lecflii mai puflin evidente. 

La aproximativ un an dupæ ce Isus a întâlnit femeia la fânt-
âna din Samaria (vezi Ioan 4), El s-a întors la Ierusalim de-
oarece era, din nou, vremea Paøtelui. Lucrurile pe care le-a
fæcut Isus în anul dintre acele douæ vizite la Ierusalim sunt
consemnate în Matei 5-11 øi Luca 6-8. Ioan 5 începe relata-
rea lucrurilor pe care le-a spus øi le-a fæcut Isus în timpul
celui de-al doilea Paøte la Ierusalim. 

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 5

Ioan 5:4 – „Un înger… se pogora… øi tulbura apa” 
Se pare cæ scældætoarea din Betesda provenea dintr-un izvor care,

din când în când, fæcea bule. Exista tradiflia cæ anumifli îngeri

nevæzufli fæceau ca apa sæ facæ bule øi oricine intra mai întâi în

scældætoare dupæ ce apa era „tulburatæ” sau unduitæ s-ar în-

sænætoøi. Acest lucru era doar o superstiflie, dar se pare cæ mulfli

erau dornici sæ încerce, fie pentru cæ sperau la o soluflie uøoaræ

la problema lor, fie pentru cæ încercaseræ tot ceea ce putuseræ. 

Ioan 5:25, 28 – „Cei morfli vor auzi glasul Fiului lui

Uscafli (v. 3) – care îøi miøcæ

mâinile sau picioarele cu difi-

cultate

Se fæcuse nevæzut (v. 13) – a

plecat în secret într-un alt loc

Ioan 5
„Eu am venit în numele

Tatælui Meu” 

C

B

Dumnezeu” 
În Vechiul Testament se gæsesc multe profeflii despre spiritele din

închisoarea spiritelor care urmau sæ fie vizitate de cætre Fiul lui

Dumnezeu (vezi Psalmii 88:10; Isaia 24:22; 61:1). Dupæ cum este

menflionat în Ioan 5:25, 28, Isus a declarat cæ El va împlini în

curând acele profeflii. Le-a împlinit atunci când s-a dus în lumea

spiritelor dupæ ræstignirea Sa (vezi D&L 138:11-22, 29-35). 

Ioan 5:29 – „Cei ce au fæcut binele, vor învia pentru
viaflæ” 
În timp ce lucra la inspirata sa revizuire a Bibliei, profetul Joseph

Smith L-a întrebat pe Tatæl Ceresc despre înflelesul versetului 29

din Ioan 5. Ca ræspuns, el a primit viziunea consemnatæ acum în

Doctrinæ øi legæminte 76. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 5, desfæøurafli una dintre urmætoarele

activitæfli (A-B). 

Lecflii pe care le putem învæfla dintr-o
minune

Aøa cum este adeværat pentru majoritatea miracolelor consemnate

în Noul Testament, putem învæfla adeværuri spirituale din lucru-

rile pe care le-au fæcut øi le-au spus Isus øi oamenii care au luat

parte la acele miracole. Urmætoarele întrebæri ar trebui sæ fie de

ajutor pentru a væ concentra asupra câtorva dintre adeværurile

care pot fi învæflate din povestea ce se gæseøte în Ioan 5:1-16. 

1. Care pare sæ fie motivul pentru care Isus a ales sæ fie vindecat

acel om? (Vezi versetele 5-6.) 

2. Ce ne învaflæ acel lucru despre Isus? 

3. În ce fel se aseamænæ omul cu tofli cei care pæcætuiesc? 

4. În ce fel se aseamænæ lucrurile pe care le-a spus øi le-a fæcut

Isus pentru acel om cu acelea pe care le poate face øi le va face

pentru tofli care pæcætuiesc øi se pocæiesc? 

5. Ce lucru a spus Isus cæ i-ar putea cauza omului din povestire

un ræu øi mai mare faflæ de handicapul pe care îl avea? (Vezi

versetul 14.) 

6. Scriefli ce fel de lucruri credefli cæ a spus omul atunci când a

vorbit cu iudeii (vezi v. 15). 

A
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Aøa Tatæ, aøa Fiu

1. Enumerafli adeværurile pe care Isus le-a predat în Ioan 5:17-47

despre El Însuøi øi despre Tatæl Ceresc. 

2. Ce væ impresioneazæ cel mai mult despre lucrurile pe care le-a

predat Isus? De ce? 

3. În ce fel aratæ aceste învæflæturi faptul cæ Isus øi Tatæl din Cer

nu pot fi, din punct de vedere logic, una øi aceeaøi persoanæ? 

De ce au atât spiritul, cât øi trupul, nevoie de hranæ? În
Evangheliile precedente afli citit cum a hrænit Isus cinci mii
de oameni cu doar câteva pâini. În Ioan 6 învæflæm mai mult
despre acea povestire, în mod special despre atitudinile oa-
menilor faflæ de mâncarea pe care au primit-o de la Isus în
comparaflie cu hrana spiritualæ pe care El dorea sæ le-o ofe-
re. Isus a depus mærturie despre importanfla de a ne hræni
atât spiritul, cât øi trupul. Observafli felul în care oamenii
au ræspuns. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Ioan 6
Ioan 6:1-14 – Matei 14:13-21; Marcu 6:30-44; Luca 9:10-17

Ioan 6:5-21 – Matei 14:22-33; Marcu 6:52

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 6

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 6, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-D). 

Alegefli un împærat

1. O mare mulflime de ucenici

voiau cæ Salvatorul sæ devi-

næ împæratul lor (vezi Ioan

6:15). De ce au vrut oamenii

ca Isus sæ le fie împærat con-

form cu Ioan 6:5-14, 24-26? 

2. De ce am vrea noi ca El sæ

fie împæratul nostru? 

3. Ce schimbæri aduc în felul

nostru de a træi motivele

A

Douæzeci øi cinci sau treizeci
de stadii (v. 19) – aproximativ

cinci pânæ la øase kilometri øi

jumætate

Cârteau, cârtifli (vv. 41, 43, 61)

– se plângeau, væ plângefli

Ioan 6
Isus este Pâinea vieflii

B pentru care-L urmæm pe

Isus? 

Facefli o comparaflie

Desenafli un tabel asemænætor celui de mai jos. Completafli-l cu

lucrurile la care S-a referit Isus în Ioan 6:22-27. 

Pâinea vieflii

„Mesia Cel incomod”

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, pe atunci preøedinte al Universitæflii

Brigham Young, a spus: „Pentru [Isus], viafla a fost foarte inco-

modæ øi, dacæ nu greøesc, va fi la fel øi pentru noi atunci când

luæm numele Sæu asupra noastræ” („The Inconvenient Messiah”,

Brigham Young University 1981-1982 Fireside and Devotional Speeches,
p. 77). Citifli Ioan 6:60-71 øi explicafli urmætoarele lucruri: 

1. În ce fel a fost doctrina lui Isus „incomodæ” pentru mulfli dintre

ucenicii Sæi? 

2. Ce i-a oferit lui Petru tæria de a continua sæ-L urmeze pe Isus

în pofida „incomoditæflii”? 

3. Ce putefli face pentru a væ asigura cæ suntefli supuøi când

Domnul væ cere sæ facefli lucruri dificile? 

Evenimentele din Ioan 7 au avut loc la Ierusalim în timpul
praznicului Corturilor. Acest praznic, pe care Domnul le-a
poruncit copiilor lui Israel sæ-l flinæ încæ de pe vremea lui
Moise, includea mai multe ritualuri sau rituri simbolice
importante. În perioada în care træia Isus, unul dintre aces-
tea era ca preoflii sæ scoatæ apæ din scældætoarea Siloamului
øi sæ o toarne în locul sfânt din templu – lucru simbolic al
faptului cæ Dumnezeu Îøi revarsæ Spiritul Sæu sfânt printre

Ioan 7
Isus depune mærturie 

în Ierusalim

D

Dacæ afli mâncat vreodatæ o felie de pâine caldæ fæcutæ acasæ,

gândifli-væ la gustul pe care îl are øi la ce væ asiguræ. Citifli Ioan

6:48-59 øi gândifli-væ la felul în care Isus ne asiguræ hranæ spiri-

tualæ. Ræspundefli la urmætoarele întrebæri: 

1. Conform versetelor 51-58, care sunt cele douæ lucruri de care

a spus Isus cæ avem nevoie pentru a avea viaflæ veønicæ? 

2. În ce fel pot aceste învæflæturi sæ væ ajute ca rânduiala

împærtæøaniei sæ devinæ pentru voi mai plinæ de înfleles? 

C

„Mâncarea” care ræmâne„Mâncarea” pieritoare

B
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oameni (vezi Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah,
3:123). În timp ce citifli Ioan 7, observafli ce a predat Isus le-
gat de aceastæ activitate simbolicæ, împreunæ cu mærturiile
nenumærate pe care le-a depus oamenilor. 

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 7

Ioan 7:1, 13, 15, 35, 45-48 – Cine erau iudeii care au
cæutat sæ-L omoare pe Domnul? 
Isus avea mulfli ucenici printre iudei (vezi Ioan 6:2). Acei iudei

care au cæutat sæ-L omoare erau conducætorii religioøi ai iudeilor,

în principal cærturarii øi fariseii. Isus îi înfuriase înfæptuind mi-

nuni în timpul zilei de Sabat øi afirmând cæ El era literalmente

Fiul lui Dumnezeu (vezi Ioan 5:16-18). 

Ioan 7:6-9, 30, 33; 8:20 – „Vremea Mea n-a sosit încæ” 
Isus a øtiut cæ træia ultimele luni ale vieflii Sale muritoare. A øtiut,

de asemenea, cæ misiunea Sa nu era încæ terminatæ. Tatæl Sæu

din Cer avea sæ-I apere viafla pânæ când El va fi terminat toate

lucrurile pentru care fusese trimis. Conform Traducerii lui

Joseph Smith pentru Ioan 9:4, Salvatorul a mærturisit: „Vine tim-

pul când Îmi voi fi terminat lucrarea, apoi Mæ duc la Tatæl”. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 7, desfæøurafli una dintre urmætoarele

activitæfli (A sau B). 

Subliniafli propozifliile

V-afli simflit vreodatæ singuri sau ca øi cum cineva ar fi împotriva

voastræ? Citifli Ioan 7:1-13 øi cæutafli momentele în care Isus ar fi

putut avea acelaøi sentiment de singurætate. 

1. Enumerafli versetele care conflin propoziflii care indicæ faptul

cæ acei conducætori iudei cæutau fæfliø sæ-L omoare pe Isus. 

2. Spunefli în ce mod ar fi influenflat situaflia din Ioan 7:5 felul în

care S-a simflit Isus. Cum v-ar influenfla pe dumneavoastræ? 

Scripturæ de bazæ – Ioan 7:17

Vârstnicul Richard G. Scott, membru al Cvorumului celor D

oisprezece Apostoli, a declarat: „Libertatea dumneavoastræ de a

alege, dreptul de a face alegeri, nu sunt date pentru ca dumnea-

voastræ sæ obflinefli ceea ce vrefli. Acest dar divin væ este asigurat

pentru ca sæ alegefli lucrurile pe care Tatæl dumneavostræ din Cer

le vrea pentru dumneavoastræ. În acest fel El væ poate îndruma

sæ devenifli tot ceea ce El intenflioneazæ sæ fifli” (în Conference

Report, aprilie 1996, p. 33 sau Ensign, mai 1996, p. 25). 

Explicafli felul în care afirmaflia vârstnicului Scott væ ajutæ sæ

înflelegefli semnificaflia din Ioan 7:17. 

B

A

Împræøtiafli (v. 35) – israelifli

împræøtiafli Evenimentele din Ioan 8 au avut loc la acelaøi praznic al
Corturilor despre care am citit în Ioan 7. O altæ activitate
simbolicæ a acelui praznic era aprinderea multor lumânæri
în templu. Acest lucru se întâmpla pentru a-i aminti casei
lui Israel sæ fie o luminæ pentru lume. Isus a folosit acest
lucru ca pe o ocazie de a mærturisi din nou cine este El. Pe
mæsuræ ce citifli acest capitol, gândifli-væ la modul în care
Isus øi învæflæturile Sale reprezintæ acea luminæ øi cum înt-
unericul este un simbol potrivit pentru pæcat øi necredinflæ. 

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 8

Ioan 8:11 – A iertat-o Isus pe femeia prinsæ în
preacurvie?

Preøedintele Spencer W.

Kimball ne-a învæflat: „Porunca

pe care i-a dat-o ei a fost: «Du-

te øi sæ nu mai pæcætuieøti». El

îndruma femeia pæcætoasæ sæ se

ducæ pe drumul ei, sæ-øi aban-
doneze viafla necuratæ, sæ nu mai
comitæ niciun pæcat, sæ-øi schimbe
viafla” (The Teachings of Spencer
W. Kimball, editate de Edward

L. Kimball [1982], p. 89). 

Este încurajator sæ remarcæm

faptul cæ Traducerea lui Joseph

Smith ne relateazæ: „Øi femeia

L-a slævit pe Dumnezeu din

acel moment, øi a crezut în

Numele Sæu” (TJS, Ioan 8:11). 

Ioan 8:58 – „Mai înainte ca sæ se nascæ Avraam,
sunt Eu” 
„Sunt Eu” este numele Dumnezeului care i-a revelat lui Moise cæ

el era chemat sæ fie profet (vezi Exodul 3:14). Spunând acel lucru,

Domnul a proclamat cæ El (Iehova) era Dumnezeul Vechiului

Testament øi Mesia Cel promis. Iudeii au considerat cæ o aseme-

nea afirmaflie este blasfemie (hulæ) øi „au luat pietre ca sæ arunce

în El” (Ioan 8:59). 

Vistieria (v. 20) – locul unde

se depozitau darurile

Sæmânfla lui Avraam (vv. 33,

37) – descendenflii lui Avraam

Næscufli din curvie (v. 41) –

copii næscufli în afara cæsætoriei 

Ioan 8
„Sunt Eu” 
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Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 8, desfæøurafli trei dintre urmætoarele

activitæfli (A-D). 

Este, oare, viafla dreaptæ? 

Citifli Ioan 8:1-11 øi enumerafli lucrurile care vi se par nedrepte în

aceastæ povestioaræ. Facefli o altæ listæ cu lucrurile care vi se par

drepte. Descriefli sentimentele pe care le avefli despre felul în ca-

re Isus Hristos are puterea sæ facæ toate lucrurile sæ fie „drepte”

în viafla dumneavoastræ.

fiinefli sus lumina

Gândifli-væ la ce se întâmplæ

atunci când flinefli sus o lumân-

are aprinsæ într-o cameræ înt-

unecatæ. Ce se întâmplæ atunci

când acoperifli flacæra cu mâna

voastræ? Însemnafli Ioan 8:12 øi

facefli trimitere la 3 Nefi 18:24.

Explicafli ce reprezintæ lumina

øi cum putefli sæ o „flinefli sus”. 

Dafli exemple

În Ioan 8:32-34, Isus a fæcut douæ afirmaflii importante despre

libertate øi robie. Uneori, unii oameni vor ca noi sæ credem cæ

lucrurile adeværate sunt contrare celor predate de Isus. Totuøi,

nu trebuie decât sæ ne uitæm în jur pentru a vedea adeværul celor

predate de El. Putem øti cæ lucrurile pe care El le-a predat sunt

adeværate mai ales dacæ le-am pus în practicæ (Ioan 7:17). 

1. Dafli un exemplu despre cum adeværul menflionat de Isus în

Ioan 8:32 are în vedere Cuvântul de Înflelepciune, legea cast-

itæflii sau una dintre celelalte porunci. 

2. Dafli un exemplu despre cum adeværul menflionat de Isus în

Ioan 8:34 are în vedere aceeaøi poruncæ. 

Scriefli o povestire

În timp ce citifli Ioan 8:48-59, cæutafli motivul pentru care con-

ducætorii iudei Îl acuzau pe Isus øi cine spunea Isus cæ era El.

Preøedintele Thomas S. Monson, pe atunci al doilea consilier în

Prima Preøedinflie, a spus: „sæ fifli loiali firii împæræteøti pe care o

avefli” (în Conference Report, aprilie 1991, p. 65 sau Ensign, mai

1991, p. 48). Gândifli-væ la cine suntefli cu adeværat øi scriefli un

paragraf scurt despre cum faptul de a øti cine era El cu adeværat,

I-a oferit lui Isus curaj sæ înfrunte persecuflia cumplitæ. 

Ioan 9
Isus øi omul næscut orb

D

C

B

A

V-afli pierdut vreodatæ, færæ luminæ fiind, în mijlocul nopflii?
Cum v-afli descrie sentimentele? Misiunea Domnului a fost
de a aduce luminæ unei lumi întunecate. La propriu vorbind,
El a vindecat un om næscut orb, acest fapt simbolizând pu-
terea misiunii Sale. Pe mæsuræ ce citifli Ioan 9, cæutafli mo-
dul în care oamenii vedeau numai întuneric deøi „Lumina
lumii” strælucea asupra lor. 

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 9

Ioan 9:1-3, 34 – „Cine a pæcætuit?” 
În acele zile era ceva obiønuit la fel cum, întrucâtva, este øi în

aceste zile, sæ se creadæ cæ oamenii au trecut prin încercæri din

cauzæ cæ pæcætuiseræ (vezi Luca 13:1-5). Se pare cæ iudeii credeau

într-un aspect al unei viefli premuritoare, deoarece au întrebat

dacæ aceastæ orbire era rezultatul propriului sæu pæcat. Øi, deoa-

rece era orb din naøtere, ei trebuie sæ se fi întrebat dacæ orbul

pæcætuise înainte de naøterea sa. Totuøi, Isus a spus cæ orbirea

nu era rezultatul pæcatului. 

Ioan 9:22, 34 – „Sæ fie dat afaræ din sinagogæ” 
O persoanæ care era datæ afaræ din sinagogæ pierdea multe drep-

turi, privilegii øi prietenii. Copiilor acesteia li se refuza dreptul la

educaflie, nu li se permiteau legæturi sociale øi învæflæturi religioase.

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 9, desfæøurafli activitæflile A øi B. 

Un scop al încercærilor

1. De ce s-a næscut omul orb, conform cuvintelor pe care le-a

spus Isus în Ioan 9:1-3? 

2. Ce ne învaflæ ræspunsul Sæu despre dizabilitæflile unor oameni? 

Cine era cu adeværat orb? 

1. Pe o foaie de hârtie, creafli trei categorii øi denumifli-le „Fariseii”,

„Pærinflii” øi „Orbul”. Sub fiecare categorie, consemnafli cuvinte

sau propoziflii din Ioan 9:13-38 care aratæ orbirea lor spiritualæ

sau vederea lor spiritualæ. 

2. Deseori, orbirea este privitæ ca fiind o dizabilitate dificil de

suportat în aceastæ viaflæ. În mod similar, cum poate fi orbirea

spiritualæ o dizabilitate? 

B

A

Ocærât (v. 28) – mustrat
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În perioada în care a træit Isus, în Palestina (Israel) erau
mulfli pæstori. Pæstorii buni erau cunoscufli dupæ felul în care
se îngrijeau de oile lor øi le protejau. Un bun pæstor ar merge
în fafla oilor, conducându-le, în loc sæ le conducæ de la spate,
iar mulfli pæstori aveau chiar nume pentru fiecare oaie în
parte. Spre deosebire de cineva care era doar angajat pentru
a îngriji oile, un pæstor era stæpânul lor, riscându-øi viafla
pentru siguranfla oricæreia dintre ele. Deoarece oile se încr-
edeau în aceøti buni pæstori, ele veneau atunci când erau
chemate, dar nu ar fi urmat un stræin. În Ioan 10, vefli citi
cum a folosit Isus aceste idei binecunoscute despre oi øi pæs-
tori pentru a preda despre prietenia Sa cu ucenicii Sæi. 

Ioan 10 ne relateazæ, de asemenea, lucrurile pe care le-a spus
Isus cætre øi despre cei care au refuzat sæ-I accepte învæflæt-
urile øi au încercat sæ-L condamne. 

Ioan 10
Pæstorul Cel Bun

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 10

Staul

Ioan 10:22 – Praznicul Înnoirii Templului
Acest praznic se særbætorea timp de opt zile în timpul lunii de-

cembrie, dupæ calendarul nostru, în amintirea evenimentelor ce

avuseseræ loc în anul 167 î. H. când, într-un ræzboi cu grecii, un

grup de iudei øi-au recâøtigat templul. Fusese cucerit øi apoi

pângærit (desacralizat) de cætre greci. Iudeii l-au curæflat øi rede-

dicat. Astæzi, acest praznic este cunoscut sub numele de Praznicul

Luminilor sau Hanukkah. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 10, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-C). 

Lærgifli-væ cunoaøterea înflelesurilor
simbolurilor

În Ioan 10:6-18, 25-29, Isus a explicat o parte din înflelesul pildei

ce se gæseøte în versetele 1-5. În explicaflia Sa, Isus a spus cæ douæ

lucruri diferite din pildæ Îl reprezintæ pe El (vezi vv. 7, 11). A fæcut

aceasta deoarece amândouæ simbolizau o parte a misiunii Sale. 

1. Ce informaflii suplimentare aflafli din 2 Nefi 9:41-42 care væ ajutæ

sæ înflelegefli faptul cæ, în pildæ, uøa este simbolul pentru Isus? 

2. Bazându-væ pe ceea ce este scris în Ioan 10, în ce fel sunt lu-

crurile pe care le face un bun pæstor pentru oile sale asemænæ-

toare cu cele pe care le face Isus pentru noi? 

3. Citind Ioan 10, însemnafli fiecare verset care enumeræ øi ne

învaflæ despre elementele identitæflii oilor lui Isus. 

4. Deøi Mosia 5:10-13 nu spune nimic precis despre oi, ce putem

învæfla din aceste versete referitor la cum se comparæ cei care

sunt oi ale lui Isus cu cei care nu sunt? 

Scripturæ de bazæ – Ioan 10:16

Citifli 3 Nefi 15:11-24 øi 16:1-3 pentru a afla cine sunt „[celel]alte

oi” la care se face referire în Ioan 10:16. Consemnafli acest lucru în

caietele dumneavoastræ. Afli putea, de asemenea, sæ scriefli în

Biblia dumneavoastræ, în Ioan, capitolul 10, la marginea versetu-

lui 16, cine sunt ele. 

„Eøti Tu Hristosul?” 

În Ioan 10:22-39, citim cæ unii dintre iudei I-au cerut lui Isus sæ

le spunæ clar øi desluøit dacæ El era Hristosul. El nu le-a ræspuns

C

B

A

Hulæ (v. 33) – vorbe nechib-

zuite, de batjocuræ despre

lucruri sacre sau care, din 

anumite puncte de vedere,

sunt lipsite de respect

Staul (v. 1) – o zonæ îngræditæ

în care se flin oile

Pæøune (v. 9) – câmpie cu iar-

bæ (în acest context,

Salvatorul vorbea despre pæø-

unea de hranæ spiritualæ ofe-

ritæ celor care Îl urmeazæ) 

Dezbinare (v. 19) – neînfleleg-

ere, disensiune

Smulge (vv. 28, 29) – fura, lua
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în mod direct, dar au înfleles ce a vrut sæ spunæ øi, de aceea, au

cæutat sæ-L omoare. Poate cæ tocmai de aceea El nu le-a ræspuns

în mod direct. 

1. Ce a spus Isus cæ depunea mærturie despre cine este El? (Vezi

versetele 25, 37-38.) 

2. Ce lucruri dintre cele spuse de Isus i-au mâniat pe unii oameni

încât au vrut sæ-l ucidæ cu pietre? 

3. În ce fel afli putea folosi aceastæ poveste øi exemplul lui Isus

pentru a øti cum sæ væ purtafli cu cineva care criticæ Biserica

sau væ atacæ mærturia? 

În Ioan 10, Isus le-a spus celor care nu credeau în cuvintele
Sale cæ lucrærile Lui mærturiseau despre cine era El (vezi vv.
25, 32, 37-38). Ridicarea lui Lazær din morfli, aøa cum este
consemnatæ în Ioan 11, a fost, poate, cea mai mare ocazie pen-
tru necredincioøi sæ primeascæ o mærturie cæ Isus era, într-
adevær, Mesia lor. Aceastæ minune pe care a înfæptuit-o
aproape de sfârøitul slujirii Sale în viafla muritoare a fost o
mærturie mæreaflæ a identitæflii øi puterii Sale. Istorisirea lui
Ioan nu mærturiseøte doar despre puterea lui Isus, ci Îi øi
aratæ dragostea øi mila. Pe mæsuræ ce citifli Ioan 11, observ-
afli efectul pe care aceastæ minune l-a avut asupra conducæ-
torilor iudei. 

Ioan 11
Lazær este ridicat din morfli

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 11

Ioan 11:55 – „Sæ se curæfleascæ” 
Înainte de a participa la masa øi jertfele sacre de Paøte, bærbaflii

øi femeile urmau anumite ritualuri pentru a deveni curafli din

punct de vedere ceremonial. Acestea includeau spælarea într-un

anumit fel, faptul de a nu atinge niciun lucru mort sau necurat,

aøa cum prevedea legea lui Moise, øi respectarea altor reguli

adæugate de-a lungul anilor de cætre conducætorii iudei. Unii øi-

au demonstrat ipocrizia atunci când încercau sæ-L ræstigneascæ

pe Isus. Aveau grijæ sæ nu se „spurce” chiar øi atunci când erau

însetafli dupæ sângele Sæu nevinovat (vezi Ioan 18:28). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 11, desfæøurafli una dintre activitæflile A

sau B. 

Completafli propozifliile

Scriefli în caietele voastre urmætoarele propoziflii ce relateazæ po-

vestirea despre Lazær øi completafli-le cât de bine putefli folosind

informafliile pe care le citifli în Ioan 11. 

1. Când Isus a auzit cæ Lazær era bolnav… 

2. Isus a aøteptat douæ zile înainte sæ se ducæ în Betania,

deoarece… 

3. Atunci când Isus a sosit în Betania, Lazær… 

4. Marta a crezut cæ… 

5. Isus a plâns din cauzæ cæ… 

6. Isus S-a rugat Tatælui cu voce tare pentru cæ… 

7. Dupæ ce Isus l-a ridicat pe Lazær din morfli, mulfli iudei… dar

unii iudei… 

8. Ce mæ impresioneazæ cel mai mult despre aceastæ povestire

este… 

Scriefli un articol de ziar

Reacflia conducætorilor iudei referitoare la faptul cæ Isus l-a ridicat

pe Lazær din morfli se gæseøte în Ioan 11:47-54. Închipuifli-væ cæ

în acea perioadæ existau ziare øi folosifli aceste versete pentru a

væ ajuta sæ ræspundefli la urmætoarele: 

1. Scriefli ceea ce credefli cæ ar fi zis Caiafa dacæ un ziar roman l-ar

fi rugat sæ-øi spunæ opinia despre Isus øi slujirea Sa. 

2. Ce credefli cæ ar fi declarat Caiafa pentru un ziar local în limba

ebraicæ pe care el ar crede cæ romanii nu l-ar citi. 

3. Despre ce credefli cæ s-a îngrijorat cel mai mult Caiafa? 

4. Dafli un exemplu din zilele noastre despre cum cineva de vârsta

dumneavoastræ ar putea fi flinut departe de o relaflie strânsæ

cu Dumnezeu din pricina unui motiv asemænætor pentru care

Caiafa era împiedicat sæ aibæ o mærturie øi o relaflie puternicæ

cu Dumnezeu. 

B

A

Cincisprezece stadii (v. 18) –

aproximativ douæ mii opt sute

de metri
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Cât de puternicæ credefli cæ ar fi fost mærturia dumneavoastræ
dacæ afli fi træit în perioada în care a træit Isus øi afli fi væzut
lucrurile despre care afli citit în Ioan 1-11? Aproape fiecare
capitol din Ioan include nu numai motive convingætoare
pentru a avea o mærturie mai puternicæ în Isus, ci, de obicei,
include øi o relatare despre cei care au refuzat sæ accepte acea
mærturie. Iar Ioan 12 nu este o excepflie. Pe mæsuræ ce citifli,
observafli ce se relateazæ despre cei care cred în Isus øi despre
faptele lor øi ce ni se spune despre cei care nu cred în El øi
despre faptele lor. 

Alte întâmplæri despre care citifli în Ioan 12
Ioan 12:1-7 – Matei 26:6-13; Marcu 14:3-9

Ioan 12:12-19 – Matei 21:1-11; Marcu 11:1-11; Luca 19:28-40

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 12

Ioan 12:14-19 – Care a fost semnificaflia faptului cæ
Isus a intrat în Ierusalim cælare pe un mægæruø? 
Vedefli „Sæ înflelegem scripturile” pentru Matei 21:1-11 (p. 28).

Ioan 12:25-26 – Trebuie, într-adevær, sæ ne urâm
propria viaflæ? 
Sfatul din aceste versete se aseamænæ mult cu sfatul de a-fli

„pierde” viafla pentru binele Sæu pe care Isus l-a dat cu alte oca-

zii (vezi, de exemplu, Matei 16:24-26). În Mosia 3:19 învæflæm cæ

„omul prin firea lui este un duøman al lui Dumnezeu”. Nu ar

trebui sæ fie greu de înfleles cæ, pentru a primi viafla veønicæ pe

care a promis-o Isus în Ioan 12:25-26, trebuie sæ urâm stilul de

viaflæ care ne face duømani ai lui Dumnezeu. 

Ioan 12:31 – „Stæpânitorul lumii acesteia” 
Aceastæ propoziflie se referæ la Satana, diavolul. El este „stæpân-

itorul lumii acesteia”, în sensul cæ, în aceastæ lume decæzutæ, el

are putere øi influenflæ mari øi îi conduce pe mulfli care i-au dat

putere asupra lor. Ioan 12:31 ne relateazæ faptul cæ el va fi înlæt-

urat din poziflia sa de putere la vremea judecæflii care va avea loc

prima datæ la cea de-a Doua Venire a lui Hristos. 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 12, desfæøurafli activitæflile A øi B. 

Mir de nard (v. 3) – cremæ

parfumatæ

Osana (v. 13) – un strigæt de

laudæ care înseamnæ

„Salveazæ acum!” 

Ioan 12
Ultima mærturie 

publicæ a lui Isus

Atitudini diferite cu privire la Isus

1. Enumerafli în caietele voastre urmætorii oameni øi urmætoarele

grupuri de oameni: Maria (vezi Ioan 12:1-8), Iuda (vezi vv. 1-8),

oamenii care au venit cu ramuri (vezi vv. 12-18), grecii (vezi

vv. 20-22), preoflii cei mai de seamæ øi fruntaøii (vv. 10-11, 42-43).

Dupæ ce i-afli menflionat pe fiecare, spunefli ce credefli cæ au si-

mflit ei despre Isus, bazându-væ pe ceea ce afli citit în Ioan 12. 

2. Descriefli douæ sau trei principii drepte pe care le punefli în

practicæ acum în viafla dumneavoastræ care aratæ iubirea pe

care o avefli faflæ de Isus Hristos. 

Sunt Eu

Dupæ cum este explicat în Ioan 8, expresia „sunt Eu” avea o îns-

emnætate deosebitæ pentru iudei (vezi „Sæ înflelegem scripturile”

pentru Ioan 8:58, p. 80). Ioan a consemnat multe dintre oca-

ziile speciale în care Isus a ales sæ mærturiseascæ despre cine este

El øi despre misiunea Sa cu declaraflia: „Sunt Eu”. Enumerafli øi

citifli Ioan 6:35, 41, 48, 51; 8:12 øi 12:46; 10:7, 9, 11, 14; 11:25; 14:6

øi 15:1, 5. Dupæ fiecare referire la scripturi, explicafli pe scurt ce

ne învaflæ ea despre misiunea lui Isus Hristos. 

Evenimentele din Ioan 13 au avut loc în seara dinaintea
ræstignirii lui Isus. Mærturia lui Ioan despre lucrurile pe care
le-a fæcut øi le-a spus Isus în acea searæ este menflionatæ în
acest capitol øi continuæ pânæ la Ioan 17. Deoarece Isus øtia ce
urma sæ se întâmple, El le-a oferit ucenicilor Sæi învæflæturi
pe care El a considerat cæ trebuiau sæ le aibæ înainte ca El sæ
moaræ. Lucrurile pe care El le-a spus în acele zile ucenicilor
Sæi øi referitoare la ei sunt valabile, de asemenea, pentru
ucenicii Sæi din aceste zile. 

Ioan 13
„Sæ væ iubifli unii pe alflii”

B

A
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Alte întâmplæri despre care citifli în Ioan 13
Ioan 13:18-30 – Matei 26:21-25; Marcu 14:18-21; Luca 22:21-23

Ioan 13:36-38 – Matei 26:33-35; Marcu 14:29-31; Luca 22:31-34

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 13

Ioan 13:25 – „Rezemat pe pieptul lui Isus” 
În perioada în care a træit Isus, oamenii serveau masa stând pe

pæmânt, rezemându-øi cotul pe un anumit tip de pernæ, având

picioarele la depærtare de masæ (vezi ilustraflia alæturatæ). Exista

obiceiul de a se rezema pe partea stângæ pentru a putea mânca cu

mâna dreaptæ. Aøa cæ, oricine stætea la dreapta lui Isus trebuia

doar sæ se lase pe spate pentru a-øi aøeza capul pe pieptul lui Isus. 

Ioan 13:34-35 – O poruncæ nouæ
În Vechiul Testament, Isus i-a învæflat pe oamenii Sæi sæ-øi iu-

beascæ aproapele (vezi Leviticul 19:18), dar aceastæ poruncæ nouæ

era sæ se iubeascæ „cum v-am iubit Eu” (Ioan 13:34). Dupæ cum

a arætat prin ispæøirea Sa, modul în care ne-a iubit øi ne iubeøte

Isus este printr-o dragoste profundæ, plinæ de sacrificiu øi pentru

care cea mai mare prioritate este bunæstarea veønicæ a celuilalt.

Preøedintele Howard W. Hunter ne-a învæflat: „Trebuie sæ fim mai

buni unii cu alflii, mai blânzi øi mai iertætori. Trebuie sæ fim mai

încefli la mânie øi mai prompfli în a ajuta. Trebuie sæ întindem mâna

prieteniei øi sæ rezistæm dorinflei de ræzbunare. Pe scurt, trebuie

sæ ne iubim unul pe altul cu dragostea puræ a lui Hristos, cu o

caritate øi milæ sincere øi, dacæ este necesar, sæ împærtæøim sufer-

infla, pentru cæ acesta este modul în care ne iubeøte Dumnezeu”

(„Come to the God of All Truth”, Ensign, septembrie 1994, p. 72). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 13, desfæøurafli activitæflile A øi B. 

În ce fel este diferit? Cum poate aduce
o schimbare? 

1. Avefli în vedere lucrurile consemnate în Ioan 13:1-17 pe care

le-a fæcut Isus øi scriefli modalitæflile în care Isus i-a învæflat pe

ucenici despre conducere øi felurile în care acestea sunt diferite

de ceea ce descrie, de obicei, lumea ca fiind conducerea. 

A

S-a încins (v. 4) – S-a legat în

jurul brâului

A ridicat cælcâiul împotriva
Mea (v. 18) – o modalitate

simbolicæ de a spune cæ a træ-

dat sau s-a întors împotriva

cuiva

2. Scriefli despre o împrejurare în care unul dintre conducætorii

dumneavoastræ din Bisericæ sau cineva din scripturi a acflionat

în felul în care Isus i-a învæflat pe ucenicii Lui sæ acflioneze. 

Adeværatul test

1. Conform cu Ioan 13:34-35, cum pot afla alflii cæ suntem ucenici

ai lui Isus Hristos? 

2. Sugerafli câteva moduri specifice în care ar putea ræspunde la

situafliile urmætoare cineva care încearcæ sæ fie un ucenic ade-

værat al lui Hristos (conform cu ceea ce a spus Isus în Ioan

13:34-35): 

a. În øcoala dumneavoastræ este o persoanæ pe care nimeni nu

o place cu adeværat, deoarece ea spune øi face lucruri care

o flin departe de a se potrivi anumitor anturaje øi de a fi ac-

ceptatæ de ceilalfli elevi sau studenfli øi se îmbracæ în aøa fel

încât devine obiectul glumelor øi tachinærilor. 

b. Vedefli o nouæ persoanæ la Bisericæ. 

Care ar fi gândurile dumneavoastræ dacæ afli øti cæ afli muri
în câteva zile sau ore? V-afli neliniøti gândindu-væ la cât de
dureroasæ ar fi moartea sau la cei pe care i-afli læsa în urmæ?
Ioan 14-16 includ câteva dintre ultimele învæflæturi oferite
de Isus apostolilor Sæi înainte de suferinfla øi moartea Sa. 

Dacæ afli fi fost unul dintre ucenicii lui Isus la acel timp, ce
v-ar fi preocupat dacæ afli fi øtiut cæ Isus urma sæ moaræ øi
sæ væ pæræseascæ? Pe mæsuræ ce citifli urmætoarele câteva
capitole, gândifli-væ la felul în care învæflæturile lui Isus ar
fi adus alinare apostolilor øi le-ar fi liniøtit temerile. 

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 14

Ioan 14:2 – „În casa Tatælui Meu sunt multe locaøuri” 
Profetul Joseph Smith a spus cæ acest pasaj ar fi trebuit citit: „În

Împæræflia Tatælui Meu sunt multe împæræflii” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, p. 366). 

Ioan 14:4-6 – „Eu sunt calea” 
Isus Hristos a murit pentru noi pentru ca sæ fim mântuifli de la

moarte. El, de asemenea, a træit pentru noi øi „[ne-a] læsat o pil-

dæ ca sæ [cælcæm] pe urmele Lui” (1 Petru 2:21). Calea spre viafla

veønicæ este aceea de a urma exemplul perfect al Domnului. Cei

Stæpânitorul lumii acesteia
(v. 30) – Satana (vezi „Sæ înfl-

elegem scripturile” pentru

Ioan 12:31, p. 83) 

Ioan 14
„Dacæ Mæ iubifli, vefli
pæzi poruncile Mele” 

B

85



care erau ucenici ai lui Isus Hristos erau cunoscufli ca urmând

„calea” Sa (vezi Faptele apostolilor 9:2; 16:17; 18:25-26). 

„Drumul spre împæræflia celestialæ are
sens unic. Atunci când nu citim din
scripturi, ne-am putea trezi cæ mergem
în direcflia greøitæ, pe o autostradæ cu
sens unic” (L. Lionel Kendrick, în
Conference Report, aprilie 1993, p. 13
sau Ensign, mai 1993, p. 13). 

Ioan 14:16-26 – Cine sunt cei doi Mângâietori? 
Profetul Joseph Smith a spus: „Dupæ ce o persoanæ începe sæ aibæ

credinflæ în Hristos, se pocæieøte de pæcatele sale, este botezatæ

pentru iertarea pæcatelor sale øi primeøte Duhul Sfânt (prin aø-

ezarea mâinilor), care este primul Mângâietor, apoi continuæ sæ

se umileascæ înaintea lui Dumnezeu, flæmândæ øi însetatæ dupæ

neprihænire øi træind cu orice cuvânt care iese din gura lui

Dumnezeu… atunci va fi privilegiul ei sæ-L primeascæ pe celæ-

lalt Mângâietor, pe care Domnul L-a promis sfinflilor… Cine este

celælalt Mângâietor? Nu este nimeni altul decât Însuøi Domnul

Isus Hristos” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 150-151). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 14, desfæøurafli activitatea B øi una dintre

celelalte activitæfli (A sau C). 

Încotro mæ îndrept? 

1. Conform cu Ioan 14:1-6, încotro trebuiau sæ se ducæ apostolii?

Cum puteau ajunge acolo? (Vezi, de asemenea, 3 Nefi 18:24.) 

2. Gândifli-væ la lucrurile pe care le-afli fæcut pentru a cælætori pe

calea Domnului. Scriefli douæ sau trei principii pe care trebuie

sæ le træifli pentru a continua sæ mergefli pe acea cale. 

Scripturæ de bazæ – Ioan 14:15

1. Identificafli douæ porunci pe care væ stræduifli la acest moment

sæ le flinefli øi prin care væ arætafli dragostea pentru Salvator. 

2. Ce promisiune le-a fæcut Isus celor care îøi aratæ dragostea

prin flinerea poruncilor? (Vezi Ioan 14:16-21.) 

O refletæ pentru tulburarea inimii? 

1. Conform cu Ioan 14:1, 27, care este starea despre care Isus i-a

sfætuit pe apostolii Lui sæ nu se îngrijoreze? 

2. Scriefli cel puflin trei lucruri pe care le-a predat Isus în Ioan 14

care i-ar ajuta sæ evite acea stare. 

Ioan 15
Isus este adeværata viflæ

C

B

A

SENS UNIC

O instalaflie electricæ sau un
dispozitiv sunt inutile dacæ
nu sunt conectate la o sursæ
de curent. Isus Hristos le-a
spus ucenicilor Sæi o pildæ
care i-a învæflat un concept
asemænætor. Pe mæsuræ ce

citifli Ioan 15, gândifli-væ la motivul pentru care trebuie – øi
cum trebuie – sæ „væ conectafli” la viafla, lumina øi sursa de
putere a Salvatorului. 

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 15

Ioan 15:3 – Cum poate „cuvântul” sæ væ curefle?
„Cuvântul” Domnului este Evanghelia Sa care include poruncile

Sale. Un apostol, vârstnicul Joseph B. Wirthlin, a spus: „Prin

puterea miraculoasæ a ispæøirii lui Isus Hristos, o putere activatæ

prin supunerea noastræ faflæ de poruncile Sale, putem fi spælafli

øi curæflafli de pæcatele noastre” (în Conference Report, octombrie

1996, p. 98 sau Ensign, noiembrie 1996, p. 72).

Ioan 15:22-24 – „Nicio dezvinovæflire pentru pæcatul lor”
Ar fi, oare, drept sæ condamnæm o persoanæ pentru cæ a încælcat

o lege despre care ea nu øtia cæ existæ? Profetul Iacov din Cartea

lui Mormon ne-a învæflat: „Unde nu este nicio lege datæ, nu este

nicio pedeapsæ” (2 Nefi 9:25). Dar cei cærora le preda Salvatorul

nu aveau nicio „dezvinovæflire” sau scuzæ pentru pæcatele lor øi

urmau sæ ræspundæ pentru felul în care au pus în practicæ lucru-

rile ce li se oferiseræ (vezi D&L 82:3-4). 

Sæ studiem scripturile
În timp ce studiafli Ioan 15, desfæøurafli douæ dintre urmætoarele

activitæfli (A-D). 

Facefli un desen

1. Desenafli un copac cæruia îi lipseøte o ramuræ. Desenafli ramura

ca øi cum ar fi fost tæiatæ din copac. 

2. Ce s-ar întâmpla în timp cu ramura tæiatæ din copac? 

3. Ce s-ar întâmpla cu fructul de pe acea ramuræ? 

4. Pe ramurile bune ale copacului, scriefli modurile în care Isus

ne-a învæflat cæ putem avea viaflæ øi putem fi ramuri roditoare

ale Domnului (vezi Ioan 15:2-8, 16). 

Dacæ… 

În Ioan 15:6-20 sunt menflionate opt propoziflii condiflionale („da-

cæ”) rostite de cætre Salvator. Propozifliile care conflin condiflionalul

„dacæ” sunt afirmaflii de cauzæ øi efect. De exemplu, dacæ flinefli

B

A

Vier (v. 1) – grædinar (aici,

cu sensul de) cel care are grijæ

de vie
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poruncile, vefli fi binecuvântafli. Enumerafli toate cele opt condifli-

onale „dacæ” alæturi de efectele lor. 

Suntefli prieteni ai Domnului sau ai
lumii? 

Comparafli Ioan 15:9-14 cu Ioan 15:18-19, 23-25 øi ræspundefli la

urmætoarele întrebæri: 

1. Care este dragostea mai mare øi cum este valabilæ într-o prie-

tenie adeværatæ? 

2. De ce credefli cæ lumea sau cei care sunt „din lume” uræsc lu-

crurile lui Dumnezeu? 

3. Ce putefli face pentru a-I fi un prieten Domnului? 

Jurnal de misionar

Închipuifli-væ cæ suntefli misionari øi cæ, puflin mai devreme, i-afli

predat unei familii despre botez împreunæ cu colegul(a). Unul

dintre membrii familiei a explicat faptul cæ au fost botezafli cu

toflii prin scufundare de cætre preotul bisericii lor. Unii preofli

pretind faptul cæ ei au autoritate prin simplul fapt cæ predau din

Biblie. Scriefli o notæ de jurnal despre cum afli folosit Ioan 15:16

pentru a-i preda familiei adeværul despre autoritatea corespun-

zætoare de a boteza.

Afli fost vreodatæ separafli de pærinflii dumneavoastræ øi pi-
erdufli în mulflime? Cum v-afli simflit? Isus øtia cæ va pleca
în curând, læsându-Øi ucenicii sæ continue lucrarea færæ ca
El sæ fie acolo sæ-i îndrume øi sæ-i întæreascæ. Le-a spus cæ
El nu-i va læsa singuri øi a promis sæ trimitæ Duhul Sfânt
ca sæ fie cu ei. În timp ce citifli Ioan 16, cæutafli în mod spe-
cial ceea ce i-a învæflat Isus despre modul în care Duhul
Sfânt poate da tærie în vremuri de nevoi. 

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 16 

Ioan 16:1-3 – „Oricine væ va ucide, [va crede] cæ

Stæpânitorul lumii acesteia
(v. 11) – Satana (vezi „Sæ înfl-

elegem scripturile” pentru

Ioan 12:31, p. 83)

Duhul adeværului (v. 13) –

Duhul Sfânt

Pânæ acum (v. 24) – pânæ în

prezent 

Ioan 16 
Misiunea Duhului Sfânt

D

C

aduce o slujbæ lui Dumnezeu” 
Vârstnicul Bruce R. McConkie a scris: „Sinceritatea nu are

aproape nimic de-a face cu obflinerea salværii. Oamenii care ucid

sfinflii pot fi la fel de sinceri ca cei care, astfel, devin martiri.

Oamenii pot fi atât de devotafli minciunilor în care cred, încât øi-ar

da viafla de bunævoie pentru a le apæra. Ce conteazæ cæ aceia care

au ucis profeflii, fie ei din vechime sau din vremurile moderne,

au crezut cæ aduc un serviciu lui Dumnezeu? Lucrul care con-

teazæ este adeværul, adeværul pur dat de Dumnezeu” (Doctrinal
New Testament Comentary, 1:752) 

Ioan 16:33 - „Eu am biruit lumea” 
Vârstnicul Jeffrey R. Holland, un apostol, ne-a învæflat: „Hristos a

biruit lumea – lumea noastræ – øi darul Sæu pentru noi constæ în

pace acum øi exaltare în lumea care va veni. Cerinfla fundamentalæ

pentru noi este sæ avem credinflæ în El øi sæ-L urmæm – întotdea-

una. Când ne-a spus sæ mergem pe drumul Sæu øi în lumina Sa,

a spus aceasta deoarece El mersese pe aceastæ cale înaintea

noastræ, øi o fæcuse siguræ pentru propria noastræ cælætorie aici”

(în Conference Report, octombrie 1997, p. 89; sau Ensign, noiem-

brie 1997, p. 66).

Dacæ suntem credincioøi învæflæturilor lui Isus Hristos øi înd-

uræm pânæ la sfârøit, noi, de asemenea, vom birui lumea (vezi

D&L 63:47). 

Sæ studiem scripturile
Facefli oricare dintre activitæflile A sau B, în timp ce studiafli Ioan 16.

Obflinefli antidotul! 

Un antidot este ceva care înlæturæ sau contracareazæ efectele unui

lucru ræu. De exemplu, existæ antidoturi care pot fi luate pentru

a combate efectele unor otrævuri. Preøedintele George Albert Smith

ne-a învæflat odatæ: „Toværæøia Spiritului Domnului este un anti-

dot împotriva oboselii, foametei, fricii øi a tuturor acelor lucruri

care, uneori, ne copleøesc în viaflæ” (în Conference Report, oc-

tombrie 1945, p. 115-116).

1. În legæturæ cu ce i-a avertizat Domnul pe ucenicii Sæi în Ioan

16:1-4? 

2. Cum poate Duhul Sfânt sæ fie un antidot spiritual împotriva

acelor încercæri spirituale? 

3. Cum poate Duhul Sfânt sæ fie un antidot împotriva unora

dintre lucrurile rele care væ copleøesc în viaflæ? 

Intervievafli o mamæ 

1. Invitafli-o pe mama dumnea-

voastræ (sau orice mamæ) sæ

ræspundæ la întrebærile urmæ-

toare: 

a. Ce sacrificii, eforturi øi du-

rere afli simflit aducând un

copil pe lume? 

b. Ce sentimente afli avut du-

pæ naøterea copilului? 

c. În ce mod au au afectat

sentimentele atitudinea

dumneavoastræ faflæ de sa-

crificii, eforturi øi durere? 

2. Descriefli cu ce comparæ Isus eforturile naøterii în Ioan 16:19-22

øi cum va fi primitæ bucuria promisæ. 

B
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3. Descriefli ce sperafli sæ simflifli când Îl vefli vedea din nou pe

Salvator. 

Chiar înainte de a merge în Ghetsimani pentru ultima datæ,
Isus a rostit rugæciunea cunoscutæ ca fiind mæreafla rugæ-
ciune de mediere. I s-a dat aceastæ denumire deoarece în ea
Salvatorul se roagæ la Tatæl Sæu în favoarea ucenicilor Sæi
øi a tutoror acelora care cred în cuvintele lor. Preøedintele
David O. McKay a mærturisit: „Nu cunosc un capitol mai
important în Biblie”(în Conference Report, octombrie 1967,
p. 5). Citifli Ioan 17 øi meditafli asupra motivului pentru ca-
re acest capitol a fost atât de important pentru preøedintele
McKay. 

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 17 

Ioan 17:11-17 – Cum putefli sæ fifli „în lume”, dar sæ
nu fifli „din lume”? 
Vârstnicul Joseph B. Wirthlin, un apostol, a spus: „Probabil cæ

nouæ, tuturor, ne-ar plæcea uneori sæ ne retragem øi sæ ne izolæm

de încercærile vieflii øi de sægeflile de foc ale lui Satana. Totuøi,

noi trebuie sæ fim în lume, dar nu din lume, adicæ sæ mergem în

mijlocul pæcatului, ræului øi corupfliei care sunt în lume, dar sæ le

rezistæm øi sæ le respingem” (în Conference Report, aprilie 1993,

p. 84; sau Ensign, mai 1993, p. 68). 

Ioan 17:12 – Cine este „fiul pierzærii”? 
Domnul se referea la Iuda Iscarioteanul, care Îl trædase. Pierzanie
este un alt nume al lui Satana (vezi D&L 76:25-27). O persoanæ care

alege sæ facæ ræu „devine un copil al diavolului” (Alma 5:38-41). 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ din urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce studiafli

Ioan 17. 

Scripturæ de bazæ – Ioan 17:3

Intenflia celor mai mulfli sfinfli din zilele din urmæ este sæ obflinæ

viafla eternæ, care este viafla pe care o træieøte Dumnezeu. 

1. Explicafli care este diferenfla dintre „sæ-L cunoøti” pe singurul

Dumnezeu adeværat øi „sæ øtii doar câte ceva despre” El. 

2. Putefli sæ comparafli scriptura Ioan 17:3 cu 1 Ioan 2:3-6. Din

1 Ioan 2:3-6 øi din celelalte scripturi pe care le putefli gæsi, facefli

A

Înainte de a fi lumea, înainte
de întemeierea lumii (vv. 5,

24) – înainte ca pæmântul sæ fi

fost creat

Ioan 17 
„Viafla veønicæ este aceasta” 

o listæ cu unele cæi prin care putem deveni asemænætori Tatælui

Ceresc øi Fiului Sæu. 

3. Explicafli în ce mod faptul cæ devenim asemænætori Lor ne poate

ajuta sæ-I cunoaøtem mai bine pe Ei. 

„Ca tofli sæ fie una” 

Citifli øi comparafli Ioan 17:9-11 cu Ioan 17:20-23 øi facefli urmæ-

toarele: 

1. pentru fiecare trimitere la scripturi, identificafli pentru cine s-a

rugat Isus øi ce a dorit El pentru ei; 

2. citifli Doctrinæ øi legæminte 38:27 øi împærtæøifli ce adaugæ acest

verset la importanfla rugæciunii Domnului; 

3. Citifli Doctrinæ øi legæminte 88:67-68, explicafli ce legæturæ poa-

te avea cu rugæciunea Domnului expresia „ochiul îndreptat

numai cætre” øi descriefli binecuvântærile care ar putea veni în

viafla dumneavoastræ datoritæ acestui lucru. 

O rugæciune pentru un prieten

Imaginafli-væ cæ v-afli mutat într-un oraø nou. Dupæ câteva luni

primifli o scrisoare de la unul dintre cei mai apropiafli prieteni ai

dumneavoastræ. Aceastæ persoanæ are prieteni noi øi participæ la

activitæfli nepotrivite, imorale. Enumerafli cel puflin douæ idei din

rugæciunea Salvatorului din Ioan 17:11-17, pe care le-afli putea

include în propriile dumneavoastræ rugæciuni pentru acel prie-

ten. Explicafli cum l-ar putea ajuta aceste rugæciuni pe prietenul

dumneavoastræ. 

Cronica lui Ioan nu relateazæ nimic despre suferinflele lui
Isus în Ghetsimani. Dar furnizeazæ informaflii importante
despre arestarea lui Isus, procesul Sæu înaintea lui Pilat
øi despre lepædarea lui Petru. Este, de asemenea, singura
Evanghelie care consemneazæ procesul lui Isus înaintea lui
Ana (vezi Ioan 18:19-24). Chiar dacæ s-ar putea crede cæ lui
Isus I-au fost luate libertatea øi viafla, Ioan mærturiseøte cæ
El øtia „tot ce avea sæ I se întâmple” (Ioan 18:4). În timp ce
citifli ultimele capitole din mærturia lui Ioan, încercafli sæ
væ imaginafli evenimentele în mintea dumneavoastræ.
Imaginafli-væ cæ erafli acolo øi gândifli-væ cum afli fi putut sæ
væ simflifli privindu-le. 

Ioan 18 
Isus este trædat øi arestat

C
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Alte întâmplæri despre care citifli în Ioan 18
Ioan 18:1-16 – Matei 26:47-58; Marcu 14:43-54; Luca 22:47-55

Ioan 18:17-18, 25-27 – Matei 26:69-75; Marcu 14:66-72; Luca 22:56-62

Ioan 18:28-38 – Matei 27:2, 11-14; Marcu 15:1-5; Luca 23:1-7

Ioan 18:39-40 – Matei 27:15-23; Marcu 15:6-14; Luca 23:13-22

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 18 

Ioan 18:2-13 – Iuda conduce o ceatæ de ostaøi
înarmafli sæ-L prindæ pe Isus
În timp ce scriitorii ceilalfli care au scris Evangheliile indicæ „o

gloatæ mare” care l-a urmat pe Iuda în Ghetsimani pentru a-L

prinde pe Isus, numai Ioan consemneazæ cæ era „o ceatæ de osta-

øi”. Vârstnicul Bruce R. McConkie a sugerat cæ „o ceatæ consta

din aproximativ øase sute de soldafli romani condusæ de un tri-

bun”. Stæpânitorii romani voiau sæ se asigure cæ nu vor avea loc

tulburæri în timpul sæptæmânii Paøtelui” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:781). 

Ioan 18:39-40 – Baraba 
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Luca 23:18 (p. 71).

Sæ studiem scripturile
Facefli activitatea A, pe mæsuræ ce studiafli Ioan 18. 

Scriefli un reportaj

Citifli Ioan 18:1-13, ca øi cum afli fi un reporter al unui ziar local.

Scriefli un articol, folosind întrebærile urmætoare pentru a væ ghida:

1. Ce titlu afli folosi pentru a atrage atenflia cititorilor? 

2. În ce fel controla Salvatorul situaflia? 

3. Ce vrefli sæ øtie cititorii dumneavoastræ despre acest eveniment? 

A

De folos (v. 14) – necesar 

Rudæ (v. 26) – neam

Fæcætor de rele (v. 30) – ucigaø

Soldaflii romani au împletit o cununæ de spini øi au pus-o
pe capul Salvatorului. Spuneau în batjocuræ: „Plecæciune,
Împæratul Iudeilor!”. Când Pilat l-a adus în fafla conducætori-
lor evrei pe Învæflætorul, care fusese biciuit, prezentându-L
drept rege al lor, aceøtia au strigat: „Ia-L, ia-L… ræstigne-
øte-L!”. Øi totuøi, Isus Hristos va veni din nou ca
„Împæratul împæraflilor øi Domnul domnilor” (Apocalipsa
19:16) øi va alunga moartea, tânguirea øi durerea (vezi
Apocalipsa 21:4). În timp ce citifli evenimentele dramatice øi
emoflionante consemnate în Ioan 19, punefli-væ întrebærile:
De ce a permis Fiul lui Dumnezeu o asemenea insultæ øi
nedreptate? Ce ne învaflæ aceasta despre dragostea Sa? 

Alte întâmplæri despre care citifli în Ioan 19
Ioan 19:1-24 – Matei 27:27-36; Marcu 15:16-24; Luca 23:23-34

Ioan 19:28-30 – Matei 27:46-49; Marcu 15:34-37; Luca 23:46

Ioan 19:38-42 – Matei 27:57-61; Marcu 15:42-47; Luca 23:50-56

Sæ înflelegem scripturile

Ioan 19 

Ioan 19:1 – Pilat ordonæ biciuirea lui Isus 
Vârstnicul James E. Talmage a scris: „Biciuirea era o acfliune în-

spæimântætoare care preceda moartea pe cruce. Instrumentul cu

care se executa pedeapsa era un bici cu multe curele, împletite cu

metal øi terminate cu bucæfli ascuflite de os” (Jesus the Christ, p. 638).

Ceasul al øaselea (v. 14) – în

jurul prânzului 

Sfâøiem (v. 24) – rupem

Smirnæ øi aloe (v. 39) – miro-

denii folosite de iudei la pre-

gætirea trupurilor pentru înm-

ormântare

Mormântul (vv. 41-42) – loc

unde este aøezat trupul per-

soanei decedate

Ioan 19 
Isus Hristos Îøi dæ viafla
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Ioan 19:6-30 – „Ræstigneøte-L! Ræstigneøte-L!” 
Vârstnicul James E. Talmage a explicat: „Moartea prin ræstignire

era, în acelaøi timp, cea mai îndelungatæ øi mai dureroasæ dintre

toate formele de execuflie. Victima suferea o torturæ tot mai cum-

plitæ, în general timp de multe ore sau, uneori, chiar zile. Cuiele

înfipte într-un mod atât de sælbatic în mâini øi picioare penetrau

øi sfærâmau nervii sensibili øi tendoanele tremurânde, chiar dacæ

nu cauzau ræni mortale. Uøurarea binevenitæ a morflii venea prin

istovirea cauzatæ de durerea intensæ øi constantæ, prin inflama-

rea localæ øi congestia organelor datoratæ încordærii øi pozifliei

nefireøti a corpului” (Jesus the Christ, p. 655). 

Ioan 19:31-37 – „Sæ zdrobeascæ fluierele picioarelor
celor ræstignifli” 
Sabatul evreiesc – care începea la apusul soarelui – era aproape.

Legea iudaicæ nu permitea ca trupurile sæ fie luate de pe cruce

în ziua de sabat, nici ca trupurile sæ atârne pe cruce în timpul

sabatului. La cererea conducætorilor evrei, soldaflii romani zdro-

beau fluierele picioarelor hoflilor pentru a græbi moartea lor. Isus

murise deja, împlinind astfel scriptura care spunea: „Niciunul

din oasele Lui nu va fi sfærâmat” (Ioan 19:36; vezi, de asemenea,

Exodul 12:46; Psalmii 34:20). 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ din urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce studiafli

Ioan 19. 

Ce ar fi spus El? Ce afli fi spus
dumneavoastræ? 

Imaginafli-væ cæ afli fi avut ocazia sæ-l întâlnifli pe Pilat la câfliva

ani dupæ evenimentele din Ioan 18:28 – 19:22. 

1. Bazat pe ceea ce afli citit în scripturi, ce credefli cæ ar fi putut el

spune despre Isus øi despre crucificarea Lui, dupæ ce ar fi

avut timp sæ mediteze la ceea ce s-a întâmplat? 

2. Dacæ el v-ar fi adresat dumneavoastræ aceeaøi întrebare pe ca-

re I-a pus-o lui Isus, în Ioan 18:38, ce afli fi ræspuns? 

Sæ învæflæm sæ-i iubim pe ceilalfli
întotdeauna

1. Citifli Ioan 19:25-27 øi descriefli una dintre preocupærile

Salvatorului în timp ce atârna pe cruce. 

2. Cum caracterizeazæ aceastæ faptæ viafla pe care a træit-o El? 

B

A

Sæ fim ucenici ai lui Isus Hristos

Iosif din Arimatea øi Nicodim erau conducætori ai iudeilor øi

membri ai Sinedriului (vezi Ghid pentru scripturi, „Iosif din

Arimatea” , p. 94). Ambii erau, pe ascuns, ucenici ai lui Isus. 

1. Citifli Luca 23:50-51 øi Ioan 7:45-53 øi descriefli cum a demon-

strat fiecare dintre aceøti bærbafli cæ era ucenic. 

2. Cui îi aparflinea mormântul cel nou? (vezi Matei 27:59-60) . 

3. Ce putefli învæfla de la Iosif øi Nicodim despre cum sæ fii ucenic?

Slujirea Salvatorului în viafla muritoare s-a încheiat pe cruce,
dar mormântul gol a mærturisit despre divinitatea Sa øi a
adus speranfla învierii pentru noi tofli. Ce dovadæ existæ cæ
Isus Hristos a înviat? De ce nu avefli nevoie sæ-L vedefli pen-
tru a crede cæ S-a ridicat din moarte? Meditafli la mærturia
lui Ioan din Ioan 20:31 înainte de a citi øi studia acest capitol.

Alte întâmplæri despre care citifli în Ioan 20
Ioan 20:1-2 – Matei 28:1-8; Marcu 16:1-8; Luca 24:1-9

Ioan 20:3-10 – Luca 24:12 

Ioan 20:19-23 – Marcu 16:14; Luca 24:36-48

Ioan 20 
Sæ credem în învierea

lui Isus Hristos 

C
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Sæ înflelegem scripturile

Ioan 20 

Ioan 20:17 – Unde era Spiritul Domnului în timp ce
trupul Sæu zæcea în mormânt? 
Când Salvatorul înviat i-a apærut Mariei Magdalena, El a spus:

„Încæ nu M-am suit la Tatæl Meu”. Unde mersese Spiritul Sæu

atunci când trupul Sæu zæcea în mormânt? Petru ne-a învæflat cæ

„S-a dus sæ propovæduiascæ duhurilor din închisoare” (1 Petru

3:18-20). La 3 octombrie 1918, preøedintele Joseph F. Smith me-

dita la aceastæ scriere a lui Petru. El a primit o viziune mai deta-

liatæ despre misiunea de trei zile a Salvatorului (vezi D&L 138). 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitatea A, pe mæsuræ ce studiafli Ioan 20. 

Hristos Domnul a înviat

Cum putem øti cæ Isus Hristos a înviat? Ioan 20 consemneazæ

trei nivele de cunoaøtere în ceea ce priveøte învierea. Descoperifli

aceste nivele citind trimiterile la scripturi de mai jos øi ræspunz-

ând la întrebærile care le însoflesc: 

1. Citifli Ioan 20:1-10. Ce dovadæ aduc aceste versete despre învi-

ere? În ce fel este mormântul gol o dovadæ? Cum a influenflat

mormântul gol ceea ce au crezut Maria Magdalena, Petru øi

„celælalt ucenic” (Ioan)? 

2. Ce dovadæ nouæ îi fusese datæ Mariei Magdalena? (vezi vv.

11-18). Cum a influenflat aceastæ experienflæ credinfla Mariei în

învierea Salvatorului? 

3. În conformitate cu Ioan 20:19-20, dupæ ce Domnul le-a apærut

celor zece apostoli, ce a cerut Toma, înainte de a crede relatarea

lor cæ L-au væzut pe Domnul? Ce dovadæ nouæ, despre înviere,

a primit Toma? Ce principiu important l-a învæflat Domnul pe

Toma despre credinfla în înviere? 

Cum putefli dumneavoastræ sæ øtifli cæ Isus a înviat? Scriefli-væ

mærturia despre învierea lui Isus Hristos. 

A

Øtergarul (v. 7) – pânza care

acoperæ fafla unei persoane

moarte

Ziua dintâi a sæptæmânii (vv.

1, 19) – duminica 
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Cine a scris cartea Faptele apostolilor? 
Cartea Faptele apostolilor a fost scrisæ de Luca, un ucenic care a

mers cu Pavel în cælætoria sa misionaræ. 

În ce mod diferæ aceastæ carte de
Evanghelii? 
Cartea Faptele apostolilor este o continuare a cronicii pe care a

început-o Luca în Evanghelia dupæ Luca. Evanghelia dupæ Luca

este cronica sa despre viafla lui Isus Hristos; cartea Faptele apos-

tolilor este descrierea sa despre împlinirea poruncii pe care le-a

dat-o Isus apostolilor Sæi, de a predica Evanghelia: „tuturor nea-

murilor, în numele Lui… începând din Ierusalim” (Luca 24:47).

Ambele cærfli erau adresate prietenului lui Luca, Teofil (vezi

Luca 1:1-3; Faptele apostolilor 1:1-3). 

Faptele apostolilor nu este o consemnare completæ a tot ce s-a

întâmplat în Bisericæ dupæ înælflarea Salvatorului la cer. Luca a

scris în principal despre slujirea apostolului Pavel øi a inclus cât-

eva cronici despre Petru øi ceilalfli apostoli. Faptele apostolilor

este ultima carte din Noul Testament care face o narafliune; restul

cærflilor sunt scrisori øi viziuni din acea perioadæ de timp. 

Când a avut loc slujirea lui Pavel? 
Cartea Faptele apostolilor vorbeøte în principal despre slujirea lui

Pavel, începând imediat dupæ învierea lui Isus Hristos øi sfârø-

ind în jurul anului 60 d.H., când Pavel era întemniflat la Roma. 

Unde a cælætorit Pavel? 
O hartæ a cælætoriilor misionare ale apostolului Pavel se aflæ în

secfliunea Hærfli din scripturi a Ghidului pentru scripturi de la

sfârøitul tripticului ce confline Cartea lui Mormon, Dotrina øi le-

gæmintele øi Perla de mare prefl (vezi harta 13). Harta însoflitoare

poate aræta unele lucruri interesante despre vremea când a træit

Pavel. Comparafli acestæ hartæ cu una modernæ øi vedefli cum se

numesc aceste flæri în ziua de azi. 

ASIA

MACEDONIA

Marea Mediteranæ

Tesalonic 

Efes

Ierusalim

Cezarea

A
H

A
IA

Antiohia

Tars
Centrul

cultural al
Imperiului Roman

Pavel a înfiinflat aici
multe ramuri ale Bisericii 

Oraøul de baøtinæ
al lui Pavel

Sediul timpuriu al Bisericii

Aici, pentru prima
oaræ, Petru a predat
Neamurilor
Evanghelia

Aici, pentru prima datæ,
credincioøii au fost

numifli creøtini

EGIPT
Marea Roøie

Roma 

Corint
Atena

Capitala 
Imperiului 
Roman

Afli scris vreodatæ cuiva pentru a-i anunfla veøti emoflionante?
Luca voia ca prietenul lui, Teofil, sæ øtie cæ Isus Hristos
înviase øi se înælflase (reîntorsese) la cer – cea mai mæreaflæ
veste pe care a cunoscut-o lumea vreodatæ. Luca a descris
cum Salvatorul a încredinflat apostolilor Sæi chemarea de a
face cunoscutæ Evanghelia în toatæ lumea, înainte de a Doua
Sa venire. Dupæ ce El s-a înælflat la Cer, îngerii le-au promis
apostolilor cæ El se va întoarce într-o zi, în slavæ. Apostolii
au acceptat chemarea Domnului de a ræspândi Evanghelia
øi l-au rânduit pe Matia ca nou apostol, pentru a-l înlocui
pe Iuda Iscarioteanul. Imaginafli-væ cum putea sæ se simtæ
Teofil la aflarea unor asemenea veøti de la Luca. 

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 1

Faptele apostolilor 1:8 – Un laitmotiv al cærflii Faptele
apostolilor
Porunca pe care Isus le-a dat-o apostolilor Sæi de a fi martorii

Sæi „în Ierusalim, în toatæ Iudea, în Samaria, øi pânæ la marginile

pæmântului” reprezintæ un laitmotiv sau o idee cælæuzitoare a

cærflii Faptele apostolilor: Faptele apostolilor 1-7 consemneazæ

predicile din Ierusalim, Faptele apostolilor 8-9 raporteazæ ræsp-

ândirea Evangheliei în Iudea øi Samaria, iar Faptele apostolilor

10-28 relateazæ despre modul în care Evanghelia a început sæ fie

ræspânditæ pânæ la „marginile pæmântului”. Amintifli-væ acest

laitmotiv, pe mæsuræ ce citifli Faptele apostolilor. 

Carte (v. 1) – cronicæ 

Multe (v. 3) – care nu pot fi

greøite

Cu un cuget (v. 14) – în unitate 

Cereri (v. 14) – solicitæri 

Faptele apostolilor 1
Isus Hristos Se înalflæ la cer

Faptele apostolilor 
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Faptele apostolilor 1:18 – Cum a murit Iuda? 
Matei 27:5 øi Faptele apostolilor 1:18 dau impresia cæ Matei øi Luca

nu erau de acord asupra felului în care a murit Iuda. Selecfliuni

din Traducerea Bibliei de Joseph Smith aratæ cæ ambele sunt co-

recte (vezi TJS, Matei 27:6). 

Faptele apostolilor 1:26 – Ce sunt sorflii? 
Tragerea sau aruncarea sorflilor era un procedeu similar cu tra-

gerea paielor în ziua de astæzi. Totuøi, apostolii nu au folosit o

metodæ la întâmplare pentru a alege un nou apostol. Aceasta era

metoda pe care le-a poruncit Domnul s-o foloseascæ în trecut, ca

o cale pentru El de a le revela voinfla Sa (vezi Leviticul 16:7-8). 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitæflile A øi B, pe mæsuræ ce studiafli Faptele

apostolilor 1. 

O responsabilitate datæ apostolilor

Revedefli Faptele apostolilor 1:1-8 øi ræspundefli la urmætoarele

întrebæri, în caietul dumneavoastræ: 

1. De câte ori i-a vizitat Isus pe ucenicii Sæi dupæ învierea Sa? 

2. Ce i-a învæflat El? 

3. De ce trebuiau ei sæ ræmânæ în Ierusalim? Cât timp? 

4. Ce au învæflat ei despre restaurarea casei lui Israel la a Doua

Venire? 

5. Ce le-a poruncit Isus sæ facæ dupæ ce primeau Duhul Sfânt? 

Folosind informafliile din „Un rezumat al cærflii Faptele apostoli-

lor”, din secfliunea „Sæ înflelegem scripturile” de mai sus, scriefli

un rezumat pentru cartea Faptele apostolilor în dreptul versetu-

lui 8, pe marginea scripturilor dumneavoastræ. 

Este ales un nou apostol

Revedefli relatarea din Faptele apostolilor 1:13-26 despre modul

în care apostolii au chemat un nou apostol pentru a-l înlocui pe

Iuda, observând cum „au pus înainte”, „au fæcut [rugæciunea]”

øi „au tras la sorfli”. Scriefli o propoziflie sau douæ despre fiecare

dintre aceste idei pentru a rezuma ce s-a întâmplat. 

B

A

M
area R

oøie

Marea Mediteranæ

Peninsula 
Arabia 
Sauditæ

Ierusalim

Europa

Marea Neagræ 

•

Existæ o særbætoare care væ aminteøte de ceva care este deo-
sebit pentru dumneavoastræ? Pentru apostoli, særbætoarea
iudeilor a Cincizecimii a devenit de neuitat. În timpul sær-
bætorii Cincizecimii, care a urmat dupæ învierea lui Isus
Hristos, apostolii au træit experienfla manifestærii minunate
a Duhului Sfânt. Cei care priveau „tofli se mirau, se minu-
nau” (Faptele apostolilor 2:7) de ceea ce vedeau. Prin Spirit,
apostolii au putut sæ predice Evanghelia evreilor care veni-
seræ la Ierusalim din multe flæri diferite, chiar dacæ oamenii
vorbeau în limbi diferite. Petru a explicat cæ s-a împlinit
profeflia din Ioel 2:28-32, referitoare la primirea Spiritului
ca o binecuvântare pentru tofli. În acea zi el a mærturisit
oamenilor cæ Isus este Hristosul øi i-a invitat pe cei care as-
cultau sæ accepte botezul. Aproximativ trei mii de oameni
au acceptat invitaflia øi au fost botezafli în Bisericæ. 

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 2

Faptele apostolilor 2:1-4 – Ce s-a întâmplat în ziua
Cincizecimii? 
Særbætoarea Cincizecimii, la cincizeci de zile dupæ Paøte, celebra

recolta timpurie de varæ. Aceastæ særbætoare atrægea mulflimi de

oameni la Ierusalim pentru perioada særbætoririi øi a celebrærii.

Când credincioøii s-au adunat în acea zi, Domnul a trimis pute-

rea Duhului Sfânt, aøa cum El promisese înainte de înælflarea Sa

la cer (vezi Faptele apostolilor 1:4-8). 

Dupæ ce au primit aceastæ putere, apostolii nu au ezitat sæ vor-

beascæ mulflimii despre Isus Hristos. Miracolul Cincizecimii a

Cincizecimea (v. 1) – særbæ-

toarea de varæ a recoltei

Le da sæ vorbeascæ (v. 4) – ta-

lentul de a vorbi

Încremenitæ (v. 6) – uimitæ,

confuzæ

Prozelifli (v. 10) – convertifli 

Sfatul hotærât (v. 23) – scopul

stabilit

Stræpunøi (v. 37) – atinøi, s-au

simflit vinovafli

Faptele apostolilor 2
O zi de mærturie
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constat în faptul cæ, Duhul Sfânt dæduse apostolilor darul vorbi-

rii în alte limbi (vezi D&L 46:11, 24). Tofli cei care ascultau au fost

capabili sæ înfleleagæ ceea ce li se predica, deoarece Spiritul îi

ajuta sæ audæ în limba lor nativæ. Acest eveniment mærefl a adus

aproximativ trei mii de noi membri în Bisericæ. 

Faptele apostolilor 2:44 – „Toate de obøte” 
A avea toate lucrurile în comun (de obøte) înseamnæ a avea o

asemenea dragoste øi unitate în Bisericæ, încât tofli sfinflii sæ împ-

artæ ceea ce au cu cei mai særaci dintre ei. Acesta este un princi-

piu al Evangheliei denumit „consacrare” (vezi D&L 42:30-39).

Vârstnicul Bruce R. McConkie a descris consacrarea: „Legea con-

sacrærii înseamnæ cæ noi consacræm (punem deoparte sau dedicæm)

timpul nostru, talentele noastre, banii øi proprietæflile noastre

cauzei Bisericii; astfel încât sæ fie la dispoziflie în cazul în care va

fi nevoie de ele pentru interesele Domnului pe pæmânt” (în

Conference Report, aprilie 1975, p. 74; sau Ensign, mai 1975, p. 50).

Consacrarea este unul dintre principiile pe care sfinflii trebuie sæ

învefle sæ le punæ în practicæ în viafla lor astfel încât sæ fie demni

de împæræflia celestialæ (D&L 105:3-5). 

Astæzi, noi ne pregætim sæ træim legea consacrærii atunci când

plætim zeciuiala de bunævoie øi când facem alte donaflii care ajutæ

oamenii aflafli în nevoie. 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ din urmætoarele activitæfli (A-D), în timp ce studiafli

Faptele apostolilor 2. 

Fifli reporter

Evenimentele din ziua Cincizecimii au fost remarcabile.

Imaginafli-væ cæ privifli evenimentele descrise în Faptele

Apostolilor 2:1-16 din punctul de vedere al unui reporter. Scriefli

un articol pentru ediflia de searæ a ziarului, descriind cine a fost

implicat øi ce s-a întâmplat. 

O împlinire a profefliei

Revedefli Faptele apostolilor 2:6-21øi ræspundefli la urmætoarele

întrebæri: 

1. De ce credefli cæ unii dintre cei care i-au auzit pe apostoli

credeau cæ aceøtia erau befli? 

2. Ce explicaflie a dat Pavel despre comportamentul lor? 

3. Ce lucruri au fæcut apostolii care au împlinit profeflia din Ioel

2:28-32? 

4. Când va mai fi împlinitæ din nou profeflia lui Ioel? (vezi

Joseph Smith – Istorie 1:41). 

Scriefli despre un moment când afli simflit o reværsare a Spiritului

în viafla dumneavoastræ. 

O schimbare a lui Petru

1. Comparafli acfliunile lui Petru din Faptele apostolilor 2:22-36

cu cele din Ioan 18:25-27. Descriefli în ce fel s-a schimbat el øi

spunefli ce credefli cæ a produs aceastæ schimbare. 

C

B

A

2. Cum au început evenimentele acelei zile de Cincizecimi sæ

împlineascæ promisiunea Domnului din Faptele apostolilor

1:4-5, 8? 

3. Citifli mærturia îndræzneaflæ a lui Petru despre Isus Hristos.

Alegefli douæ idei din mærturia sa care sunt cele mai importante

pentru dumneavoastræ øi explicafli de ce. 

„Ce trebuie sæ facem?” 

Mulfli care l-au auzit pe Petru au crezut în mærturia lui despre

Hristos øi au întrebat ce trebuiau sæ facæ. Petru le-a spus sæ se

pocæiascæ øi sæ fie botezafli. Aprope trei mii de oameni s-au alæ-

turat Bisericii în acea zi. 

Presupunefli cæ avefli un prieten care øi-a exprimat interesul faflæ

de Bisericæ. Scriefli o scrisoare prietenului dumneavoastræ pentru

a-l ajuta sæ înfleleagæ cum øi de ce trebuie sæ-L urmæm pe Isus

Hristos øi cum putem deveni membri ai Bisericii Sale. În scrisoare

folosifli ceea ce a spus Petru în Faptele apostolilor 2:37-40 øi

exprimafli aceasta cu propriile dumneavoastræ cuvinte. 

Faptele apostolilor 3 relateazæ despre miracolul pe care Petru
øi Ioan l-au înfæptuit, miracol care a arætat puterea pe care le-o
dæduse Isus. Petru s-a oprit sæ ajute un om handicapat care
cerøea la poarta templului, folosind preoflia pentru a-l vindeca.
Observafli ceea ce a declarat Petru cu îndræznealæ oamenilor
care se adunaseræ sæ-l vadæ pe omul care fusese vindecat. 

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 3

Ceasul al nouælea (v. 1) – în

jurul orei 3:00 p.m. 

Vremile de înviorare (v. 19) –

A Doua Venire a lui Hristos 

Sæ vi se øteargæ (v. 19) – sæ fie

uitate, iertate

Aøezærii din nou a tuturor
lucrurilor (v. 21) – restaurarea

Evangheliei în zilele din urmæ

Faptele apostolilor 3
Petru predicæ despre

pocæinflæ cu îndræznealæ

D
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Faptele apostolilor 3:19-21 – Petru mærturiseøte de-
spre restaurare
Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Domnul le-a arætat

apostolilor, înainte de înælflarea Sa, cæ restaurarea tuturor lucru-

rilor nu era stabilitæ pentru zilele sau vremea lor, øi cæ ei nu tre-

buiau „sæ [øtie]” vremurile sau soroacele; pe acestea Tatæl le-a

pæstrat sub stæpânirea Sa” [Faptele apostolilor 1:7]. Petru øi Pavel

au spus clar în învæflæturile lor cæ o altæ dispensaflie a Evangheliei

trebuia sæ-i urmeze celei în care træiau ei øi cæ aceastæ dispensaflie

finalæ urma sæ înceapæ cu puflin timp înainte de a Doua Venire a

Fiului lui Dumnezeu, pentru a pregæti omenirea øi pæmântul pen-

tru restaurarea tuturor lucrurilor despre care vorbiseræ tofli profeflii

sfinfli [vezi Faptele apostolilor 3:21]” (Doctrines of Salvation, 1:164). 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitatea A sau B, în timp ce studiafli Faptele apostolilor 3. 

Petru vindecæ un cerøetor olog

Revedefli povestirea în care Petru vindecæ un cerøetor olog, din

Faptele apostolilor 3:1-11 øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri: 

1. Cum a ajuns bærbatul olog

la templu? 

2. Ce voia el de la Petru øi de

la Ioan? 

3. În schimb, ce a simflit el

despre darul pe care Petru

i l-a fæcut? 

4. Bærbatul olog a cerut bani

dar a primit în schimb

putere. În ce fel seamænæ

aceasta cu modul în care

Domnul ræspunde uneori

cererilor noastre? 

Petru mærturiseøte despre o putere
mai mare

Cercetafli Faptele apostolilor 3:12-26 øi alegefli ceea ce credefli cæ

sunt cinci dintre cele mai importante fraze din mærturia lui Petru

cætre iudei. Explicafli de ce le-afli ales pe fiecare. 

Væ amintifli cât de mânioøi au fost conducætorii iudei când
Isus a înfæptuit miracole? Imaginafli-væ cum s-au simflit ei
când apostolii au început sæ înfæptuiascæ miracole în numele
lui Isus. În timp ce citifli Faptele apostolilor 4, cæutafli sæ
vedefli cât de îndræznefl devenise Petru. De asemenea, gândifli-
væ de ce conducætorii iudei erau atât de hotærâfli sæ-i opreas-
cæ pe Petru øi pe ceilalfli apostoli sæ depunæ mærturie despre
Isus Hristos. 

Faptele apostolilor 4
Petru øi Ioan sunt arestafli

B

A

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 4

Faptele apostolilor 4:1-3 – De ce erau preoflii øi
saducheii atât de supærafli? 

Bærbaflii precum Ana øi

Caiafa erau saduchei, un

grup care deflinea controlul

asupra templului. Ei nu

credeau în înviere øi nu le

plæcea cæ Petru preda de-

spre învierea lui Hristos.

Ei, împreunæ cu alfli condu-

cætori evrei øi romani, L-au

ræstignit pe Hristos datori-

tæ învæflæturilor Sale øi au

crezut cæ astfel vor termina

cu creøtinismul. Preoflii, sa-

ducheii øi multe alte gru-

puri de oameni au fost

foarte supærafli când apos-

tolii au continuat sæ predea Evanghelia lui Isus Hristos. 

Sæ studiem scripturile
Facefli una dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce studiafli

Faptele apostolilor 4. 

Apostoli arestafli pentru cæ vindecau øi
predau

Imaginafli-væ cæ erafli cu Petru øi Ioan când l-au vindecat pe bær-

batul olog (vezi Faptele apostolilor 3:1-11) øi când au fost arestafli

(vezi Faptele apostolilor 4:1-30). Sæ presupunem cæ aveafli un

prieten în alt oraø, care nu auzise despre ce s-a întâmplat. Scriefli-i

o scrisoare acelui prieten øi încercafli sæ-i explicafli. Asigurafli-væ

cæ includefli urmætoarele amænunte: 

• vârsta bærbatului olog care a fost vindecat; 

• de ce preoflii øi saducheii erau atât de supærafli; 

• întrebarea pe care marele preot i-a pus-o lui Petru; 

• cum s-a descurcat Petru la proces; 

• ce le-au spus ei lui Petru øi lui Ioan sæ facæ øi cum au ræspuns

apostolii; 

• ce simflifli despre cele întâmplate. 

A

Farisei Saduchei

Neamul (v. 6) – familia 

Sfætuit (v. 15) – vorbit, discutat

Mare har (v. 33) – putere din

cer (vezi Ghidul pentru scrip-

turi, „har”, p. 82)
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Cu propriile dumneavoastræ cuvinte

Petru a depus o mærturie puternicæ despre Isus Hristos chiar dacæ

el øtia cæ aceasta ar fi putut însemna condamnarea lui la moarte.

Scriefli din nou Faptele apostolilor 4:8-12, fiind atenfli sæ pæstrafli

înflelesul iniflial dat de Petru. 

Ei aveau „toate lucrurile de obøte”
între ei

Faptele apostolilor 4:31-37 este o incursiune în viafla Bisericii tim-

purii. Membrii erau „o inimæ øi un suflet… aveau toate de obøte”

(Faptele apostolilor 4:32; vezi, de asemenea, Faptele apostolilor

2:42-47; secfliunea „Sæ înflelegem scripturile” de la Faptele apos-

tolilor 2:44, p. 94). Citifli Faptele apostolilor 4:31-37 øi ræspundefli

la urmætoarele întrebæri, în caietul dumneavoastræ: 

1. Ce calitæfli posedau acei sfinfli de la început, care au fæcut

posibil ca ei sæ împartæ unii cu alflii tot ce aveau? 

2. De ce binecuvântæri s-au bucurat acei oameni datoritæ dedicærii

øi credinflei lor? 

3. Cine avea sarcina sæ administreze banii øi proprietæflile cu care

contribuiau sfinflii? 

4. Ce facem noi în Bisericæ, în ziua de azi, øi ne poate ajuta sæ ne

pregætim pentru a træi legea consacrærii? 

5. Cum v-afli simfli dacæ membrii Bisericii din zona dumneavoastræ

ar fi chemafli sæ træiascæ în acest fel? 

Afli observat cæ viafla este plinæ de încercæri? Nu este o sur-
prizæ faptul cæ cei ticæloøi au parte de încercæri, dar celor
neprihænifli li s-a spus cæ ei, de asemenea, trebuie sæ îndure
încercæri øi ispite (vezi Faptele apostolilor 14:22; Iacov 1:12).
Depæøirea acestor încercæri conduce la înælflarea celor nepr-
ihænifli (vezi Alma 36:3). 

Faptele apostolilor 5 confline o bunæ ilustrare a acestui
principiu. Apostolii øtiau cæ, dacæ predicau adeværul în
continuare, urmau sæ înfrunte mari greutæfli. Comparafli ce
li s-a întâmplat lor cu ceea ce li s-a întâmplat lui Anania øi
Safirei, care au ales sæ nu facæ ceea ce era drept. 

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 5

Naøte (v. 4) – apare un gând

Pizmæ (v. 17) – mânie, gelozie

Nu øtiau ce sæ creadæ despre
apostoli øi despre urmærile
acestei întâmplæri (v. 24) – se

întrebau cum se va termina

aceasta

Luafli seama bine (v. 35) –

gândifli-væ bine 

Faptele apostolilor 5
Eliberafli din închisoare

C

B Sæ studiem scripturile
Facefli activitæflile A øi B, pe mæsuræ ce studiafli Faptele 

apostolilor 5. 

Apostolii, din nou în închisoare! 

Mai jos vefli gæsi titluri posibile de ziar pentru povestirea din

Faptele apostolilor 5:12-32 despre cum ajung apostolii din nou

în închisoare. Comparafli fiecare titlu cu povestirea øi scriefli o

propoziflie sau douæ care sæ explice ce vrea sæ spunæ titlul. 

1. Mulflimea se adunæ pentru vindecare (vezi v. 16)

2. Bærbafli nevinovafli în închisoare (vezi v. 18)

3. Evadare miraculoasæ (vezi v. 22)

4. Creøtinii îl înfruntæ pe marele preot (vezi v. 29)

Ce credea el? 

Revedefli Faptele apostolilor 5:34-42. Scriefli în caietul dumnea-

voastræ ca øi cum afli fi fost acolo, cu Petru. Raportafli faptele so-

borului, în special cele ale lui Gamaliel øi explicafli ce credefli cæ

voia el sæ spunæ. 

În Faptele apostolilor 5 afli citit despre cum ucenicii „s-au
bucurat cæ au fost învrednicifli sæ fie batjocorifli, pentru nu-
mele lui [Isus]” (Faptele apostolilor 5:41). În Faptele apos-
tolilor 6-7 vefli citi despre unul dintre primii ucenici, cæruia
nu i-a fost fricæ sæ moaræ pentru credinfla sa. Øtefan a mær-
turisit cu atâta îndræznealæ despre adevær, încât oamenii ti-
cæloøi l-au lovit cu pietre pânæ când a murit. În timp ce citifli
aceste capitole, observafli cine era Øtefan øi ce a spus el, de
i-a înfuriat pe oameni atât de mult încât au ajuns sæ-l omoare.

Faptele apostolilor 
6-7

Moartea lui Øtefan

B

A
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Poate cæ nu vi se va cere sæ murifli pentru mærturia dumnea-
voastræ, aøa cum s-a întâmplat cu Øtefan. Totuøi, este posibil
sæ vi se cearæ sæ înfruntafli alte provocæri în timp ce væ
stræduifli sæ facefli ceea ce øtifli cæ este drept. Suntefli pregæti-
fli? 

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 6

Faptele apostolilor 6:1-6 – Sunt aleøi øapte
conducætori noi
Când Biserica a crescut de la o mânæ de oameni la mii de membri,

apostolii au avut nevoie de mai mulfli conducætori pentru a-i

ajuta sæ-øi facæ lucrarea. Ei au chemat øi au pus deoparte øapte

bærbafli care træiau dupæ îndemnurile Spiritului. În ziua de azi,

de asemenea, øapte bærbafli îi ajutæ pe apostoli. Ei sunt cei øapte

preøedinfli ai Celor Øaptezeci. Aceøti bærbafli îndrumæ munca

Celor Øaptezeci øi ajutæ la supravegherea lucrærii împæræfliei lui

Dumnezeu în toatæ lumea. Organizarea øi desemnærile Celor

Øaptezeci au suferit numeroase schimbæri, în funcflie de cum s-a

dezvoltat organizarea Bisericii. 

Faptele apostolilor 7

Faptele apostolilor 7:19-25 – A øtiut Moise cine era el? 
Primele capitole din cartea

Exodul ne spun cæ Moise øtia cæ

este evreu, nu egiptean. Exodul

nu ne spune, totuøi, dacæ Moise

øtia ceva despre chemarea øi

destinul sæu. Øtefan, totuøi, tre-

buie sæ fi avut mai multe infor-

maflii decât avem noi acum în

Vechiul Testament de azi, deoa-

rece a mærturisit cæ Moise øtia øi

„credea cæ fraflii lui vor pricepe

cæ Dumnezeu prin mâna lui le va

da izbævirea” din sclavia egip-

teanæ (Faptele apostolilor 7:25).

La fel, apostolul Pavel a spus cæ Moise „n-a vrut sæ fie numit

fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine sæ sufere împreunæ cu

poporul lui Dumnezeu” (Evrei 11:24-25). 

Dacæ Moise øtia despre chemarea lui, cum putuse el sæ afle despre

ea? Probabil cæ a aflat despre ea dintr-o profeflie. Traducerea

Bibliei de Joseph Smith confline o cuvântare a lui Iosif (care fusese

vândut în Egipt) adresatæ oamenilor sæi chiar înainte de a muri.

În acea cuvântare, el a profeflit cæ Domnul va trimite un eliberator

pentru a scoate poporul lui Israel afaræ din Egipt øi cæ numele

lui va fi Moise (vezi TJS, Genesa 50:24-38). Profetul Lehi, de ase-

menea, a citat pærfli din aceastæ cuvântare în 2 Nefi 3:6-10. 

Oøtirii cerului (v. 42) – soare-

le, luna, stelele

Izgonit (v. 45) – alungat, forfl-

at sæ plece

Netæiafli împrejur cu inima
(v. 51) – ticæloøi 

Împærfleala ajutoarelor de
toate zilele (v. 1) – ajutoare

zilnice pentru cei særaci øi

nevoiaøi

Au pus la cale (v. 11) – au mi-

tuit pentru ca sæ mintæ

Hulæ (v. 11) – lipsæ de respect

faflæ de Dumnezeu, insultætor 

Sæ studiem scripturile

Facefli oricare dintre activitæflile A sau B øi C, în timp ce studiafli

Faptele apostolilor 7. 

Øtefan, model de slujitor credincios

În Faptele apostolilor 6:3-8, Øtefan, unul dintre cei øapte bærbafli

aleøi sæ-i ajute pe apostoli, este descris ca fiind cinstit øi plin de

Duhul Sfânt, de înflelepciune, de credinflæ øi de puterea rugæciunii.

Revedefli povestirea despre Øtefan din Faptele apostolilor 6-7 øi

dafli exemple despre cum a dat Øtefan dovadæ de fiecare dintre

acele calitæfli. 

Moise, bærbat al profefliei øi al destinului

Revedefli descrierea lui Øtefan despre Moise din Faptele apostoli-

lor 7:19-29 øi descrierea lui Pavel din Evrei 11:24-25. Scriefli în caie-

tul dumneavoastræ ce afli învæflat despre Moise øi nu øtiafli înainte. 

Scripturæ de bazæ – Faptele apostolilor
7:55-56

Înainte ca Øtefan sæ fie omorât cu pietre pentru mærturia lui despre

Salvator, el a mærturisit cæ L-a væzut într-o viziune minunatæ. 

Citifli Faptele apostolilor 7:55-60 øi subliniafli cuvintele lui în

scripturile dumneavoastræ. Scriefli un rezumat despre ultimele

lui cuvinte øi ce v-a impresionat mai mult la ele. 

Afli fæcut vreodatæ ceva
cu îndræznealæ øi cu entu-
ziasm deoarece credeafli cæ
fæceafli ceva corect, ca sæ
aflafli mai târziu cæ ceea
ce fæceafli era ræu? Faptele
apostolilor 8-9 ni-l pre-
zintæ pe Saul din Tars,
fariseul. Saul era unul
dintre aceia care, exact aøa
cum prezisese Salvatorul,
credeau cæ, persecutându-i
pe cei care-l urmau pe Isus
din Nazaret, Îi fæceau un
serviciu lui Dumnezeu

(vezi Ioan 16:2). Dar dorinfla cea mai mare a lui Saul era sæ
facæ ceea ce era drept. În aceste capitole vefli citi despre cum
Saul, fariseul, a devenit Pavel, apostolul, øi s-a transformat
din prigonitor în profet. 

Faptele apostolilor 
8-9

Convertirea lui Saul
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Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 8

Faptele apostolilor 8:14-17 – Puterea de a conferi
darul Duhului Sfânt
Învæflæm din revelaflia modernæ cæ existæ o diferenflæ de autoritate

între Preoflia aaronicæ øi Preoflia lui Melhisedec. Preoflia aaronicæ

defline autoritatea de a boteza (vezi D&L 20:46), dar este nevoie

de o autoritate suplimentaræ pentru a conferi darul Duhului

Sfânt. Preoflia lui Melhisedec este aceastæ autoritate mai mare.

Deflinând-o, un bærbat poate conferi toate binecuvântærile spiritua-

le ale Bisericii, inclusiv darul Duhului Sfânt (vezi D&L 20:38-41).

Munca misionaræ a lui Filip în Samaria a ilustrat aceastæ difer-

enflæ de autoritate. Datoritæ faptului cæ deflinea Preoflia aaronicæ,

el a avut autoritatea de a învæfla øi boteza oamenii, dar apostolii

trebuiau sæ vinæ øi sæ confere noilor membri darul Duhului Sfânt.

Faptele apostolilor 9

Faptele apostolilor 9:7 – Ce au væzut sau au auzit
oamenii? 
Traducerea Bibliei de Joseph Smith clarificæ diferenflele dintre

relatærile despre ceea ce au væzut øi au auzit oamenii în timpul

experienflei lui Pavel din Faptele apostolilor 9:7 øi 22:9 (vezi TJS,

Faptele apostolilor 9:7). 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitæflile A-C, în timp ce studiafli Faptele apostolilor 8-9. 

Simon, vræjitorul

Membrii Bisericii au avut de înfruntat mari persecuflii din cauza

prigonitorilor ca Saul øi au trebuit sæ fugæ din Ierusalim. Filip a

fugit în Samaria, unde l-a întâlnit pe Simon, vræjitorul. Revedefli

Faptele apostolilor 8:1-24 øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri: 

1. Ce credeau oamenii despre Simon, înainte de venirea lui Filip?

2. De unde credeau ei cæ provenea puterea lui Simon? 

3. Ce a crezut Simon despre mesajul lui Filip? 

4. De ce au mers Petru øi Ioan în Samaria? (vezi secfliunea „Sæ

înflelegem scripturile” de la Faptele apostolilor 8:14-17). 

5. Ce a vrut Simon de la Petru? 

6. Ce l-a învæflat Petru pe Simon despre preoflie? 

Filip øi etiopianul

Filip a folosit multe ocazii pentru a-øi folosi preoflia în timp ce

cælætorea. Când l-a væzut pe bærbatul etiopian stræduindu-se sæ

înfleleagæ scripturile, el a alergat øi i-a predat Evanghelia pocæinflei.

În Doctrinæ øi legæminte 13, învæflæm cæ Preoflia aaronicæ defline

cheile sau puterea de a: (1) primi slujirea îngerilor, (2) preda

Evanghelia pocæinflei øi (3) boteza prin scufundarea în apæ

pentru iertarea pæcatelor. Citifli Faptele apostolilor 8:26-40 øi

B

A

Sæ arunci înapoi cu piciorul
într-un flepuø (v. 5) – sæ lupfli

împotriva îndemnurilor

Spiritului

Vas ales (v. 15) – persoanæ

rânduitæ dinainte pentru slu-

jire specialæ 

Cæutat (v. 26) – încercat 

Se învoise (v. 1) – fusese de

acord

Fiere amaræ (v. 23) – ræutate

excesivæ 

Lanflurile færædelegii (v. 23) –

sclavia pæcatului

Famen (v. 27) – servitor de

încredere

descriefli în caietul dumneavoastræ cum a folosit Filip fiecare

dintre aceste puteri. 

„Saule, pentru ce Mæ prigoneøti?” 

Faptele apostolilor 9:1-31 confline o relatare a convertirii miracu-

loase a lui Saul pe drumul spre Damasc øi începutul carierei lui

misionare. Mai multe evenimente ne ajutæ sæ înflelegem de ce

Saul (care a devenit cunoscut ca Pavel) a fost atât de dedicat

Evangheliei dupæ aceastæ experienflæ. 

1. Dupæ ce citifli Faptele apostolilor 9, scriefli o explicaflie pentru

fiecare eveniment ilustrat. 

2. Scriefli un paragraf care sæ rezume ce ne învaflæ acest capitol

despre Saul øi despre ræbdarea Domnului cu copiii Sæi, mai

ales cu aceia care vor sæ facæ ceea ce este drept. 

Încæ de pe vremea lui Moise existase o diferenflæ foarte atent
fæcutæ între poporul de legæmânt al lui Dumnezeu øi oricine
altcineva. Iudeii credeau cæ singura cale prin care o persoanæ
care fæcea parte dintre neamuri (nu fæcea parte dintre isra-
elifli) putea fi acceptatæ de Dumnezeu era ca acea persoanæ
sæ devinæ mai întâi iudeu, supunându-se tuturor rânduiel-
ilor øi cerinflelor legii lui Moise. 

Petru a avut douæ experienfle care au schimbat în mod esen-
flial practica Bisericii øi cei o mie de ani de tradiflie iudaicæ.
Printr-o viziune, el a aflat cæ Dumnezeu, cu adeværat „nu
este pærtinitor”(Faptele apostolilor 10:34). Apoi, Petru a avut
o întâlnire remarcabilæ cu câteva persoane devotate care fæ-
ceau parte dintre neamuri. Pânæ atunci, se pare cæ tofli cei
care se alæturaseræ Bisericii erau ori iudei, ori fæceau parte
dintre neamuri øi fuseseræ mai întâi convertifli la iudaism.
Petru a putut sæ învefle poporul cæ legea lui Moise fusese
împlinitæ în totalitate øi cæ neamurile puteau veni direct în
Bisericæ, færæ sæ devinæ mai întâi iudei. 

Faptele apostolilor 
10

Evanghelia este pentru toatæ lumea 

C
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Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 10

Cum se spunea ora pe vremea
lui Isus

Faptele apostolilor 10 – O paralelæ modernæ
Viziunea lui Petru, care l-a învæflat cæ Dumnezeu „nu este pærti-

nitor” (Faptele apostolilor 10:34), a adus o schimbare majoræ în

Bisericæ. Pentru prima datæ, neamurile erau botezate în Bisericæ

færæ sæ se flinæ seama de cerinflele legii lui Moise. Aceasta a ajutat

ca Biserica sæ creascæ rapid printre toate popoarele, nu numai

printre iudei. 

O situaflie similaræ a existat în Biserica din zilele noastre. De pe

vremea Vechiului Testament, Tatæl Ceresc restrânsese dreptul de

a defline preoflia. Pe vremea lui Avraam dreptul de a defline preoflia

era patriarhal, adicæ se transmitea din tatæ în fiu (vezi D&L 107:40;

Avraam 1:2-4, 26-27). În zilele lui Moise, Preoflia lui Melhisedec

fusese luatæ de la Israel øi Preoflia aaronicæ era deflinutæ numai

de cætre tribul lui Levi (vezi Numeri 18:6-8). Când Evanghelia a

fost restauratæ în zilele din urmæ, Preoflia lui Melhisedec a fost,

de asemenea, restauratæ øi dreptul de a defline acea preoflie a fost

dat multora din afara casei lui Israel. 

În iunie 1978, Domnul i-a revelat preøedintelui Spencer W.

Kimball faptul cæ venise timpul când „tofli bærbaflii demni din

Bisericæ pot fi rânduifli la preoflie færæ deosebire de rasæ sau cu-

loare” (Declaraflia oficialæ 2). Din nou, Domnul a acflionat pentru

a ajuta Biserica sæ ducæ Evanghelia la tofli copiii Tatælui Ceresc

din toatæ lumea. 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitatea A sau B, în timp ce studiafli Faptele apostolilor 10.

O mie de ani de lege øi tradiflie s-au
încheiat prin revelaflie

Dupæ ce citifli Faptele apostolilor 10, scriefli în jurnal despre exp-

erienfla lui Petru ca øi cum afli fi fost acolo. Imaginafli-væ cum ar

fi fost sæ primifli o revelaflie care sæ punæ capæt practicærii legii

lui Moise, de care se flinuse cont timp de multe generaflii.

Asigurafli-væ cæ relatafli urmætoarele evenimente øi ce trebuie sæ

fi simflit Petru despre ele: 

• viziunea lui Petru de pe acoperiøul casei (vezi vv. 9-16);

• viziunea lui Corneliu (vezi vv. 1-8);

• întrunirea lui Petru cu neamurile (vezi vv. 17-48).

Explicafli de ce acesta a fost un eveniment aøa de uluitor (vezi

introducerea de la Faptele apostolilor 10). 

A

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

Ceasul al øaselea 

Ceasul
al

nouælea 

Ceasul
al

treilea 

Ceasul al doisprezecelea 

Milosteniile (v. 4) – donafliile

pentru særaci

Ceasul al øaselea (v. 9) – în

jurul prânzului

A cæzut într-o ræpire sufle-
teascæ (v. 10) – Spiritul Sfânt a

venit asupra lui

Spurcat sau necurat (v. 14) –

interzis de legea mozaicæ

Însoflit (v. 24) – mers cu 

Cârtire (v. 29) – obiecflie

Væd (v. 34) – înfleleg 

Tofli credincioøii tæiafli împr-
ejur (v. 45) – iudeii convertifli

la creøtinism

Sutaø (v. 1) – comandant mili-

tar roman

Ceasul al nouælea (v. 3) – în

jurul orei 3:00 p.m. 

Viziunea lui Petru despre vasul ca o
faflæ de masæ mare

Desenafli viziunea lui Petru despre vasul ca o faflæ de masæ mare

sau facefli o listæ cu animalele necurate pe care le-ar fi putut ve-

dea Petru. Vezi Leviticul 11 pentru o listæ cu animale necurate. 

În calitate de membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor
din Zilele din Urmæ, noi suntem creøtini. Øtim cæ Isus Hristos
este capul acestei Biserici. Øtim cæ El este Salvatorul øi
Mântuitorul nostru. În calitate de creøtini, încercæm sæ
urmæm exemplul Sæu în toate lucrurile. 

Faptele apostolilor 11-12 aratæ cum a îndrumat Isus Hristos
Biserica Sa timpurie prin revelaflie øi cum a binecuvântat
sfinflii în momentele grele. 

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 11

Faptele apostolilor 12

Faptele apostolilor 12:1-3, 21-23 – Ce l-a lovit pe
împæratul Irod? 
Existæ mai mulfli împærafli Irod menflionafli în Noul Testament.

Împæratul Irod din vremea naøterii lui Hristos era tatæl øi

bunicul celorlalfli (vezi Ghidul pentru scripturi, „Irod”, p. 96). El

era împærat datoritæ relafliilor sale politice de prietenie cu romanii.

El nu era iudeu, iar iudeii îl urau pentru cruzimea sa. Irod care

l-a ucis pe Iacov a fost Irod Agripa I, nepotul primului Irod. El i-a

persecutat pe creøtini deoarece era dornic sæ-i mulflumeascæ pe

conducætorii iudei. Fiul sæu, Irod Agripa II, l-a ascultat pe Pavel

predicând Evanghelia øi nu i-a gæsit nicio vinæ (vezi Faptele

apostolilor 25:13 – 26:32). 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitatea A sau B în timp ce studiafli Faptele apostolilor 12. 

Profetul anunflæ o schimbare politicæ
majoræ 

1. Revedefli Faptele apostolilor 11:1-18 øi ræspundefli la

urmætoarele întrebæri: 

A

Încinge-te (v. 8) – strânge-fli

hainele cu ajutorul curelei

Straja întâia øi a doua (v. 10)

– primul øi al doilea gardian

Stæruia (v. 15) – insista 

Mare fierbere (v. 18) – mare

tulburare 

Sæ le spunæ pe rând… cele
întâmplate (v. 4) – sæ le explice

modul în care s-au întâmplat 

A vestit prin Duhul (v. 28) –

a arætat adeværul prin Spirit 

Faptele apostolilor 
11-12

Sæ fim creøtini

B
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a. Cum au reacflionat sfinflii din Ierusalim când au auzit cæ

Petru s-a întâlnit øi a mâncat cu neamurile? 

b. Ce a spus Petru pentru a se apæra (vezi Faptele apostolilor

11:4-17)? 

c. Ce au fæcut sfinflii când au auzit explicaflia lui Petru? 

2. Citifli Doctrinæ øi legæminte 21:4-6 øi explicafli de ce este impor-

tant sæ urmæm revelafliile Domnului date prin profetul Sæu. 

Un înger îl ajutæ pe Petru sæ scape

Povestirea din

Faptele apostolilor

12:1-19 este una

remarcabilæ.

Facefli o listæ cu

trei sau patru

evenimente care

credefli cæ sunt

semnificative din

aceste versete øi

explicafli de ce

v-au impresionat. 

În ce flæri au slujit misionarii din familia sau din zona dum-
neavoastræ? Misionarii din ziua de azi sunt trimiøi aproape
peste tot în lume. Pavel a jucat un rol important în dema-
rarea acestui efort misionar în întreaga lume. 

Faptele apostolilor 
13-14

Prima misiune a lui Pavel

B

Faptele apostolilor 13 relateazæ despre cum a fost chemat
Pavel în prima sa cælætorie misionaræ. El l-a læsat pe
Barnaba în Antiohia øi a cælætorit în Cipru øi în flara cunos-
cutæ azi ca Turcia. Mulfli oameni au acceptat mesajul lui,
dar alflii l-au considerat un duøman øi au încercat sæ
opreascæ lucrarea pe care o fæcea. În ciuda acestei opoziflii, el
a fost capabil sæ stabileascæ multe ramuri noi ale Bisericii
oriunde a mers. La fel ca misionarii pe care-i cunoaøtefli,
Pavel a slujit din toatæ inima pentru a duce Evanghelia po-
poarelor lumii. 

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 13

Faptele apostolilor 14

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D), în timp ce

studiafli Faptele apostolilor 13-14. 

Misiunea lui Pavel începe

Citifli Faptele apostolilor 13:1-5 øi ræspundefli la urmætoarele

întrebæri: 

1. Cum a fost chemat Pavel (Saul) în misiune? 

2. Cine a fost chemat sæ slujeascæ împreunæ cu Pavel? 

3. Cum este valabil al cincilea articol de credinflæ în aceastæ

situaflie? 

Predicând în sinagogæ 

Pentru a predica Evanghelia în Antiohia, Pavel a folosit aceeaøi

abordare pe care a folosit-o în multe din locurile unde a fost în

prima lui misiune. În timp ce citifli Faptele apostolilor 13:14-52,

ræspundefli la urmætoarele întrebæri în caietul dumneavoastræ: 

B

A

Au ræzvrætit sufletele nea-
murilor (v. 2) – i-au întors

împotriva fraflilor

Jupiter… Mercur (v. 12) – doi

dumnezei faløi din mitologia

romanæ

Punefli-Mi deoparte (v. 2) –

punefli-i deoparte pentru mi-

siune

Prozeliflii (v. 43) – convertiflii 
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1. Unde a mers Pavel prima datæ când a vrut sæ predice

Evanghelia în Antiohia? 

2. De ce le-a amintit Pavel oamenilor de istoria israelitæ? (vezi

Faptele apostolilor 13:16-22). 

3. Cum se comparæ reacflia

oamenilor din Antiohia

cu modul în care ræs-

pund misionarilor oa-

menii din ziua de azi? 

Necazurile øi împæræflia lui Dumnezeu 

Pavel a spus cæ intræm în împæræflia lui Dumnezeu numai trecând

prin multe necazuri (vezi Faptele apostolilor 14:22). Comparafli

ce i s-a întâmplat lui Pavel în Faptele apostolilor 14:6-18 cu ceea

ce s-a întâmplat în versetele 19-21. Cum a fost fiecare experienflæ

un exemplu a ceea ce a spus Pavel în versetul 22? 

Cælætorifli împreunæ cu Pavel

În caietul dumneavoastræ, desenafli o hartæ ca cea arætatæ mai jos.

Etichetafli locurile unde a fost Pavel în prima sa misiune øi folosifli

sægefli pentru a aræta cælætoriile lui. Vedefli harta 13 din Ghidul

pentru scripturi, dacæ avefli nevoie de ajutor. 

Se întreabæ vreodatæ membrii Bisericii care este doctrina
corectæ a Bisericii? În Faptele apostolilor 15 citim despre
o astfel de situaflie în Biserica timpurie. Mulfli dintre iudeii
care se alæturaseræ Bisericii au simflit cæ legea lui Moise øi
rânduiala tæierii împrejur erau încæ necesare. Chiar se

Faptele apostolilor 
15

Conferinfla de la Ierusalim

Faptele
apostolilor
13:5

SI
R

IA

Marea Mediteranæ

GALATIA

Faptele
apostolilor

13:4

Faptele
apostolilor

13:6

Faptele
apostolilor

13:13

Faptele apostolilor 13:14 Faptele
apostolilor 13:51

Faptele
apostolilor 14:8

Faptele
apostolilor

14:20

CIPRU

CAPADOCIA

PAMFILIA

CIL
IC

IA

D

C

aøteptau ca neamurile care voiau sæ devinæ creøtini sæ ur-
meze acele obiceiuri evreieøti. În timp ce citifli acest capitol,
observafli cum erau rezolvate în Bisericæ disputele legate de
doctrinæ. Cunoaøtefli vreun exemplu actual al acestui proces
de rezolvare a disputelor legate de doctrinæ? 

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 15

Faptele apostolilor 15:1-5 – Creøtinii evrei øi creøtinii
din rândul neamurilor
Aøa cum afli aflat din Evanghelii, fariseii erau evreii care respectau

strict legea lui Moise øi tradifliile vârstnicilor (vezi introducerea

la Matei 12 din acest îndrumar de studiu, p. 19). Când unii

dintre acei farisei au fost convertifli la Evanghelia lui Isus Hristos,

ei au vrut sæ-øi pæstreze tradifliile øi considerau cæ oricine se alæ-

tura Bisericii, inclusiv cei care fæceau parte dintre neamuri, tre-

buiau sæ facæ la fel. 

Pavel a înfleles cæ aceasta nu era drept, deoarece legea lui Moise,

incluzând cerinflele tæierii împrejur, fusese împlinitæ prin Isus

Hristos (vezi Luca 24:44; 3 Nefi 15:4-5). Nici creøtinilor iudei øi

nici creøtinilor din rândul neamurilor nu li se mai cerea sæ træ-

iascæ dupæ legea inferioaræ. Dezacordul dintre Pavel øi creøtinii

iudei a provocat disensiuni în Bisericæ, care puteau fi rezolvate

numai de apostoli, într-o conferinflæ a Bisericii. 

La conferinflæ, Petru a explicat cæ Domnul îi revelase faptul cæ

credincioøii din rândul neamurilor erau acceptafli de Dumnezeu

færæ respectarea regulilor legii lui Moise (vezi Faptele apostolilor

10). Consiliul a decis sæ cearæ supunere numai faflæ de o parte a

vechii legi, inclusiv faflæ de aceea care flinea oamenii departe de

idolatrie. Observafli procesul prin care a fost rezolvatæ problema: 

• conducætorii Bisericii s-au adunat în consiliu pentru a discuta

problema (vezi Faptele apostolilor 15:1-6); 

• profetul øi preøedintele Bisericii a explicat ce a revelat Domnul

în legæturæ cu subiectul respectiv (vezi vv. 7-11);

• alfli conducætori ai Bisericii au vorbit pentru a susfline sfatul

preøedintelui øi a confirma cæ ræspunsul era de la Dumnezeu

(vezi vv. 12-20);

• decizia consiliului a fost trimisæ celorlalfli membri (vezi vv.

22-31).

Cele douæ declaraflii oficiale (care se aflæ dupæ D&L 138) sunt

exemple moderne ale acestui mod de a proceda în Bisericæ. 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitatea A sau B, în timp ce studiafli Faptele apostolilor 15.

Rezolvarea disputelor legate de doctrinæ

În Faptele apostolilor 15 este dat un exemplu despre cum sunt

rezolvate disputele legate de doctrinæ în Biserica Domnului (vezi

secfliunea „Sæ înflelegem scripturile” de la Faptele apostolilor

15:1-5). Revedefli urmætoarele întrebæri despre rezolvarea dispu-

telor øi scriefli ræspunsurile în caietele dumneavoastræ: 

A

Pæreri deosebite (v. 2) – ceartæ 

Sæ se fereascæ de pângæririle
idolilor (v. 20) – sæ refuze sæ

participe la venerarea idolilor

Dupæ câtæva vreme (v. 33) –

dupæ ce au stat

Neînflelegerea (v. 39) – cearta,

lupta cu vorbele
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1. Despre ce disputæ era vorba în Faptele apostolilor 15? La cine

au mers oamenii pentru a primi un ræspuns? 

2. Cine s-a ridicat primul pentru a ræspunde la întrebare? Care

era chemarea lui în Bisericæ? (vezi Matei 16:16-19). De unde

øtia el cæ Dumnezeu a acceptat neamurile care credeau øi se

pocæiau øi cæ nu le cerea sæ træiascæ legea lui Moise? (vezi

Faptele apostolilor 10). 

3. Cine a mai vorbit dintre conducætorii Bisericii? Au fost sau nu

de acord? (vezi Faptele apostolilor 15:12-22). 

4. Cum a aflat restul Bisericii despre ræspunsul la disputæ? (vezi

Faptele apostolilor 15:22-31). 

5. Ce exemple avem despre acest mod de a proceda în Bisericæ

în ziua de azi? 

Diferenflele culturale în Biserica din
întreaga lume

Disputa legatæ de tæierea împrejur øi de legea lui Moise din

Faptele apostolilor 15 nu era doar o disputæ legatæ de doctrinæ,

ci øi o discordie provocatæ de diferenfla de culturæ øi de tradiflie.

Neamurile pe care le convertise Pavel veneau din multe flæri di-

ferite øi tradifliile lor erau foarte diferite de cele ale evreilor.

Vârstnicul Richard G. Scott, unul dintre membrii Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a spus: 

„Aprecierea moøtenirii etnice, culturale sau naflionale poate

fi foarte sænætoasæ øi beneficæ, dar ea poate, de asemenea, sæ

perpetueze modele de viaflæ care trebuie læsate deoparte de un

sfânt devotat din zilele din urmæ…

[Preøedintele Howard W. Hunter a spus]: ‘Væ sugerez sæ punefli

cel mai mare accent pe calitatea dumneavoastræ de membri ai

Bisericii lui Isus Hristos. Comparafli orice væ cere altcineva sæ

facefli, indiferent dacæ este cineva din familia dumneavoastræ,

cineva iubit sau moøtenirea culturalæ ori tradifliile pe care le-afli

moøtenit – comparafli totul cu învæflæturile Salvatorului. Unde

gæsifli o diferenflæ faflæ de acele învæflæturi, læsafli problema deoparte

øi nu-i dafli urmare. Nu væ va aduce fericire’ (Prepare Yourself
[broøuræ, 1996], p. 1-2)” (în Conference Report, aprilie 1998,

p. 112; sau Ensign, mai 1998, p. 85). 

Gândifli-væ la un obicei care poate fi important pentru membrii

Bisericii dintr-o flaræ, dar neimportant pentru cei din altæ flaræ.

Scriefli exemplul dumneavoastræ øi explicafli ce credefli cæ trebuie

sæ facæ o persoanæ cu acel obicei în conformitate cu cele spuse

de preøedintele Hunter øi vârstnicul Scott. 

B

Ce greutæfli pot întâmpina oamenii când viziteazæ o altæ flaræ?
Avem multe avantaje moderne în ziua de azi, care fac cælæto-
riile mult mai uøoare decât erau cu numai cincizeci de ani în
urmæ. Imaginafli-væ dificultæflile pe care le întâmpina un cælæ-
tor în anii 50 d.H. În Faptele apostolilor 15:40 – 18:22 citim
despre locurile vizitate de Pavel în a doua sa cælætorie misio-
naræ. El a îndurat de bunævoie pericolele cælætoriei, persecuflia
øi multe alte obstacole în timp ce ræspândea Evanghelia.
Harta 13 din Ghidul pentru scripturi aratæ locurile pe unde a
mers Pavel în cea de-a doua misiune. În timp ce citifli Faptele
apostolilor 16, gândifli-væ cum se comparæ experienflele lui
Pavel cu cele ale misionarilor din zilele noastre. 

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 16

Sæ studiem scripturile
Facefli activitatea A sau B în timp ce studiafli Faptele apostolilor 16.

Misiunea lui Pavel la Filipi

Revedefli Faptele apostolilor 16:6-15 øi aranjafli evenimentele

urmætoare în ordinea în care apar în pasaj: 

• Pavel cælætoreøte la Filipi; 

• Pavel îl întâlneøte pe Timotei; 

• Spiritul nu îi permite lui Pavel sæ predice în anumite zone; 

• Pavel a væzut într-o viziune un om din Macedonia; 

• Pavel o întâlneøte pe Lidia. 

A

Se pregæteau (v. 7) – încercau,

erau gata 

Silit (v. 15) – îndemnat 

Duh de ghicire (v. 16) – ghici-

re cu ajutorul celui ræu

Ghicire (v. 16) – spunerea vii-

torului, prezicerea viitorului

prin mijloace diavoleøti

Dregætorilor (v. 20) –

judecætorilor 

Faptele apostolilor 
16

Pavel îøi începe a doua misiune
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Spunefli povestea lui Pavel øi a
ghicitoarei

Faptele apostolilor 16 relateazæ vizita misionaræ a lui Pavel la

Filipi. Spunefli povestea cu propriile dumneavoastræ cuvinte,

ræspunzând la urmætoarele întrebæri: 

1. De ce a mers Pavel în oraøul

Filipi din Macedonia? 

2. Cine era Lidia? 

3. De ce nu voia Pavel ca ghici-

toarea sæ mærturiseascæ cæ el øi

Sila erau „robii Dumnezeului

Celui Prea Înalt”? 

4. De ce au fost duøi la închisoare

Pavel øi Sila? Ce au fæcut ei în

acestæ privinflæ? 

5. De ce a fost botezat temnicerul

lor? 

Afli încercat vreodatæ sæ împærtæøifli mærturia dumneavoastræ
despre Tatæl Ceresc cuiva care nu crede deloc în El? A fost
dificil sæ exprimafli ceea ce øtifli în aøa fel încât persoana sæ
poatæ înflelege? Pavel a avut o experienflæ similaræ în Grecia
anticæ, atunci când a încercat sæ învefle oamenii cæ suntem
de neam din Dumnezeu. Oamenii de acolo credeau în mulfli
zei, dar nu aveau nici cea mai micæ idee despre Tatæl din Cer.

Faptele apostolilor 
17-18

„Suntem de neam din Dumnezeu” 

B Observafli cum a folosit Pavel ceea ce au înfleles ei pentru
a-i învæfla despre ceea ce nu înflelegeau. 

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 17

Faptele apostolilor 17:18 – „Filozofii epicurieni øi stoici” 
Epicurienii øi stoicii erau douæ grupuri de filozofi din Grecia anticæ.

Epicurienii credeau cæ lumea a început sæ existe din întâmplare

øi cæ, dacæ dumnezeii existæ, ei nu erau preocupafli sau implicafli

în problemele omului. Pentru ei, cel mai înalt scop al vieflii era

sæ urmæreascæ plæcerea øi sæ evite necazul øi durerea. 

Stoicii credeau într-o putere divinæ care crease øi aranjase univer-

sul øi apoi stabilise legi fixe pentru a guverna viafla. Ei predau

faptul cæ nevoile individuale ale omului nu erau importante øi

era de datoria lui sæ-øi accepte soarta în viaflæ. Stoicii credeau, de

asemenea, cæ doar lucrurile care puteau fi percepute prin simfl-

urile fizice erau reale. 

Faptele apostolilor 17:22-31 – Pavel mærturiseøte
despre Dumnezeul Cerului 
Pavel a mærturisit despre mai multe cæi prin care Dumnezeu se

deosebeøte de idoli: 

• Dumnezeu a creat toate lucrurile din cer øi de pe pæmânt; 

• El nu poate fi redus la o statuie sau o clædire fæcutæ de mâna

omului; 

• El este Creatorul tuturor oamenilor øi tofli oamenii sunt frafli; 

• El decide când øi unde va træi omul; 

• El nu este o imagine din piatræ sau metal; El este Tatæl nostru

øi noi suntem copiii Sæi, în sensul adeværat al cuvântului; 

• El ne-a poruncit sæ Îl cæutæm, sæ ne pocæim øi sæ flinem porun-

cile Sale; 

• va veni o zi când El va judeca toatæ omenirea. 

Faptele apostolilor 18

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate în timp ce studiafli Faptele apostoli-

lor 17-18. 

Pavel predæ despre un Dumnezeu
necunoscut

Când Pavel a mers la Atena i-a gæsit pe greci – în special pe epi-

curieni øi pe stoici – deschiøi la idei noi. Pavel a flinut o predicæ

despre dumnezeul lor necunoscut øi i-a învæflat despre singurul

Dumnezeu adeværat din cer (vezi Faptele apostolilor 17:16-31). 

1. Dupæ ce citifli secfliunea „Sæ înflelegem scripturile” pentru Faptele

apostolilor 17, descriefli în ce fel adeværurile predate de Pavel

în discursul sæu au corectat unele dintre ideile false descrise. 

A

I se împotriveau (v. 6) – erau

în opoziflie cu Pavel

S-au ridicat (v. 12) – l-au atacat 

Înfocat (v. 25) – zelos 

Dovedind øi læmurind (v. 3)

– explicând øi arætând, pred-

ând 

Au trecut (v. 4) – s-au alæturat 

Færæ cæpætâi (v. 5) – ticæloøi,

cu minfli murdare 

Zælog (v. 9) – bani plætifli

pentru a garanta pacea

Vesteøte (v. 18) – cineva care

învaflæ pe alflii

Au trecut de partea lui (v. 34)

– i s-au alæturat 
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2. Care sunt unele dintre ideile false pe care le au unii oameni în

ziua de azi, care pot fi corectate printr-o înflelegere corectæ

despre cum este Dumnezeu în realitate? 

V-afli întrebat vreodatæ ce simte Tatæl Ceresc faflæ de cei care
boteazæ øi îndeplinesc alte rânduieli în numele Sæu færæ sæ
aibæ autoritatea corectæ a preofliei? Existæ o diferenflæ între
cei pe care i-a chemat Dumnezeu øi cei care se chemæ ei înø-
iøi? Faptele apostolilor 18:23 – 21:17 aratæ cât de evidente
erau diferenflele în a treia cælætorie misionaræ a lui Pavel,
când a cælætorit la Efes, în Grecia, la Milet øi în alte locuri. 

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 19

Faptele apostolilor 20

Faptele apostolilor 19:23-41 – Ræscoala argintarilor
Observafli efectul pe care l-au avut predicile lui Pavel în Efes.

Când anumifli oameni dintre neamuri au auzit øi au acceptat

mesajul lui Pavel, ei au renunflat la idolatrie. Deoarece ei nu mai

preaslæveau în templul Dianei, oamenii au încetat, de asemenea,

sæ mai cumpere micile statui ale zeiflei, prin intermediul cærora

Sfaturi (v. 2) – încurajæri

puternice

Întins curse (vv. 3, 19) – a

complotat împotriva cuiva

Învoiseræm (v. 13) – decisesem

Ferit (v. 27) – refuzat, respins

Stricæcioase (v. 30) – false, rele

Exorciøti iudei, care umblau
din loc în loc (v. 13) – iudei

care cælætoreau prin zonæ, pr-

etinzând cæ aveau puterea de

a alunga spiritele rele

Jur (v. 13) – poruncesc 

Calea Domnului (v. 23) – cre-

øtinismul 

Sæ se pârascæ unii pe alflii (v.

38) – sæ facæ o plângere oficia-

læ, sæ aducæ învinuiri 

Faptele apostolilor 
19-20

Autoritatea preofliei øi a treia
cælætorie misionaræ a lui Pavel

Dimitrie øi ceilalfli argintari îøi câøtigau existenfla. Argintarii au

pornit o ræscoalæ împotriva creøtinilor, pretinzând cæ luptau

pentru onoarea falsei lor zeifle, dar în realitate sperau sæ-øi recâ-

øtige sursa de venit. 

Faptele apostolilor 20:28-30 – Pavel profefleøte despre
apostazie
Pavel a væzut cæ va avea loc apostazia, din cauza nedreptæflii

oamenilor. Vârstnicul James E. Talmage a scris: „Nu numai cæ

stræinii aveau sæ se bage pe sub pielea sfinflilor în scopul unor

câøtiguri egoiste – lupii ræpitori care nu cruflau turma – dar

schismele øi diviziunile erau iminente; iar aceste disensiuni ur-

mau sæ vinæ prin oamenii prezenfli atunci – bærbaflii care aveau

sæ aspire la conducere øi care urmau sæ stabileascæ propriile lor

doctrine, îndepærtându-i astfel pe ucenici de Bisericæ øi apro-

piindu-i de ei înøiøi” (The Great Apostasy [1953], p. 28). Pentru

alte descrieri ale apostaziei, vezi Matei 24:23-24; Galateni 1:6-8;

2 Tesaloniceni 2:1-3 øi 2 Petru 2:1-3. 

Sæ studiem scripturile
Facefli una dintre urmætoarele activitæfli (A-D), în timp ce studiafli

Faptele apostolilor 19-20. 

Fifli detectivi

Pavel a întâlnit niøte ucenici care spuneau cæ ei fuseseræ deja

botezafli (vezi Faptele apostolilor 19:1-7). Dupæ ce i-a chestionat,

a decis totuøi cæ trebuiau sæ fie botezafli din nou. Studiafli acele

versete øi alegefli care dintre opfliunile de mai jos explicæ cel mai

bine motivul pentru care Pavel i-a botezat din nou (vezi, de ase-

menea, D&L 22): 

1. Pavel nu a crezut cæ Ioan Botezætorul avea autoritatea sæ boteze;

2. acei ucenici fuseseræ botezafli în felul în care a botezat Ioan

Botezætorul, dar de cætre cineva care nu avea autoritatea

potrivitæ; 

3. când Ioan i-a botezat a uitat sæ le spunæ despre Isus Hristos øi

despre Duhul Sfânt, aøa încât Pavel i-a botezat din nou. 

Cât de importantæ este autoritatea pr-
eofliei? 

Revedefli evenimentele pe

care le-a consemnat Luca în

Faptele apostolilor 19:1-17.

Explicafli în ce fel acfliunile

lui Pavel aratæ cæ este nevoie

de autoritatea preofliei pentru

a îndeplini toate rânduielile

preofliei. 

Sæ adormi în timp ce eøti la Bisericæ

În Faptele apostolilor 20:1-12, citim despre ce i s-a întâmplat

unui tânær bæiat care a adormit în timp ce Pavel vorbea. Dacæ afli

fi fost reporter la un ziar local, ce afli fi scris în ziar despre acel

C

B

A
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eveniment? Gândifli-væ în ce fel ar fi øocat congregaflia acel eve-

niment. Asigurafli-væ cæ articolul dumneavoastræ se bazeazæ pe

faptele din acest pasaj. 

Cuvântarea de ræmas bun a lui Pavel

Când misionarii pleacæ din zona în care au slujit în misiune, le

adreseazæ o cuvântare de ræmas bun oamenilor cu care au lucrat,

pe care i-au învæflat Evanghelia øi pe care au ajuns sæ-i iubeascæ.

Cuvântarea de ræmas bun a lui Pavel adresatæ oamenilor pe

care-i pæræsea a fost oarecum diferitæ faflæ de cuvântærile obiønu-

ite de ræmas bun. 

1. Citifli Faptele apostolilor 20:17-38 øi descriefli în ce fel cuvânt-

area de ræmas bun a lui Pavel era diferitæ faflæ de alte cuv-

ântæri misionare de ræmas bun. 

2. Alegefli cel puflin douæ principii predate de Pavel în aceste

versete, care v-au impresionat øi explicafli de ce. 

3. Selectafli un imn al Bisericii potrivit pentru acest fel de

cuvântare de ræmas bun øi spunefli de ce l-afli ales. 

Una dintre lecfliile care se învaflæ cel mai greu în viafla mu-
ritoare este cæ slujirea în împæræflia lui Dumnezeu nu este
totdeauna uøoaræ. Chiar øi cei mai credincioøi dintre slujitorii
lui Dumnezeu trebuie sæ îndure suferinfle øi încercæri. Pavel
a suferit mult pentru cauza lui Isus Hristos. Dupæ întoarcerea
sa la Ierusalim, dupæ cea de-a treia cælætorie misionaræ, el a
fost arestat øi întemniflat timp de cîfliva ani de cætre autor-
itæflile romane. În toate acestea, Domnul l-a susflinut øi l-a
protejat øi i-a dat ocazia sæ predice Evanghelia înaintea
împæraflilor øi dregætorilor. 

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 21

Faptele apostolilor 22

Faptele apostolilor 23

Perete væruit (v. 3) – perete

vopsit pentru a aræta curat;

simbol folosit pentru a-i descrie

pe cei care pretindeau cæ sunt

buni, dar în sinea lor erau ræi 

Neînflelegere, gâlceava (vv. 7,

10) – dezacord, ceartæ

Legæmântul acesta (v. 13) –

complot sau plan de a face ræu

Aceastæ Cale (v. 4) – urmaøii

lui Hristos, creøtinii

Într-o ræpire sufleteascæ (v.

17) – dus departe în Spirit

Brâul (v. 11) – cingætoare sau

bandæ de pânzæ pentru a se

înfæøura peste talie

Râvnæ (v. 20) – zel, devotament 

Juruinflæ (v. 23) – promisiune

specialæ pentru a demonstra de-

votamentul faflæ de Dumnezeu

Faptele apostolilor 
21-23

Pavel este arestat la Ierusalim

D

Faptele apostolilor 23:24-35 – Cine era Felix? 
Antonius Felix era un roman care fusese numit guvernator al

provinciei Iudea. Sediul lui era la Cezarea. Soflia lui, Drusila

(vezi Faptele apostolilor 24:24), era fiica lui Irod Agripa I. Felix a

fost înlocuit de Porcius Festus (vezi Faptele apostolilor 24:27).

Ruinele din Cezarea

Sæ studiem scripturile
Facefli activitæflile B øi D øi apoi oricare altæ activitate (A, C sau

E), în timp ce studiafli Faptele apostolilor 21-23. 

Cælætoria de întoarcere a lui Pavel la
Ierusalim

Cucerirea de cætre romani a

pæmântului unde cælætorea

Pavel a fost, într-un fel, o bine-

cuvântare. Imperiul Roman a

impus o pace forflatæ care fæcea

cælætoriile mai sigure, iar con-

struirea de drumuri mai bune

uøurase cælætoriile. Totuøi, cæ-

lætoriile în zilele lui Pavel erau

mult mai dificile decât sunt

astæzi. Indiferent cum ar fi cæ-

lætorit, pe jos sau pe mare, cælætoriile lui durau, de obicei, sæptæ-

mâni sau chiar luni, iar cælætoria lui de întoarcere la Ierusalim

nu a fost o excepflie. 

Pe drumul sæu spre Ierusalim, Pavel s-a oprit sæ viziteze ramurile

Bisericii. Mai jos este o listæ cu locurile menflionate în Faptele

apostolilor 21. fiinând minte modul lui de a cælætori, facefli în ca-

ietul dumneavoastræ o listæ cu câfli kilometri a avut de cælætorit

Pavel din fiecare oraø pentru a ajunge la urmætorul. 

Agab profefleøte despre Pavel

Un membru al Bisericii numit Agab avea spiritul profefliei øi a

profeflit ce avea sæ i se întâmple lui Pavel la Ierusalim. 

1. Revedefli Faptele apostolilor 21:10-13 øi scriefli ce a profeflit Agab.

2. Arætafli, pe scurt, cum a ræspuns Pavel øi spunefli de ce credefli

cæ simflea Pavel acele lucruri. 

3. Ce pasaj din scripturæ v-ar aduce curaj øi alinare dacæ

Salvatorul v-ar cere sæ væ dafli viafla pentru El? 

B

5. Tir

6. Ptolemaida

7. Cezarea

8. Ierusalim

1. Cos

2. Rodos

3. Patara

4. Cipru

A
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Pavel este arestat la Ierusalim

Domnul are deseori un mod interesant de a-Øi îndeplini scopurile.

Pavel øtia prin revelaflie cæ mai trebuia sæ mærturiseascæ øi la

Roma (vezi Faptele apostolilor 19:21; 23:11), dar cælætoria sa spre

Roma a început, de fapt, odatæ cu arestarea lui la Ierusalim. Pe

mæsuræ ce revedefli Faptele apostolilor 21:27-40, luafli în conside-

rare declarafliile de mai jos øi decidefli care sunt adeværate: 

1. Pavel a luat cu el la templu o persoanæ dintre neamuri (vezi

Faptele apostolilor 21:29). 

2. Pavel i-a învæflat pe oameni cæ Evanghelia a înlocuit legea lui

Moise (vezi v. 28).

3. Un soldat roman îi salveazæ viafla lui Pavel (vezi v. 32).

4. Pavel øi un egiptean au creat o ræscoalæ în oraø (vezi v. 38).

Pavel mærturiseøte înaintea împæraflilor
øi dregætorilor

Cæpitanul roman l-a læsat pe Pavel sæ le vorbeascæ iudeilor care-l

acuzaseræ. Pavel a folosit aceastæ ocazie pentru a împærtæøi po-

vestea convertirii lui øi mærturia sa. Majoritatea dintre cele spuse

de el sunt similare cu ceea ce am citit în Faptele apostolilor 9:1-18.

Ce informaflie nouæ aflæm în Faptele apostolilor 22:17-21, care nu

fæcea parte din povestirea din Faptele apostolilor 9? 

Avantajul de a fi cetæflean roman

Cetæflenii romani aveau avantaje speciale care nu erau valabile

pentru cetæflenii flærilor pe care le cuceriseræ. De exemplu, cetæfl-

enii romani nu puteau fi pedepsifli færæ sæ fie judecafli (vezi

Faptele apostolilor 16:37). Ei puteau, de asemenea, sæ facæ apel

la Roma pentru a fi audiafli în fafla lui Cezar (vezi Faptele apostoli-

lor 25:11). O persoanæ putea deveni cetæflean prin naøtere (dacæ

pærinflii sæi erau romani) sau prin cumpærarea cetæfleniei, dar

aceasta era foarte scumpæ. Pavel era cetæflean roman prin naøt-

ere, dar nu cunoaøtem amænunte în ce fel. 

1. Citifli Faptele apostolilor 22:24 – 23:35. Consemnafli modurile

în care Pavel a fost tratat diferit pentru cæ era cetæflean roman. 

2. Cât costæ sæ fii cetæflean sau membru al împæræfliei lui

Dumnezeu? Ce avantaje aduce calitatea de a fi membrul

acesteia? 

E

D

C

Când conducætorii iudeilor au reuøit sæ-i facæ pe romani sæ-L
ræstigneascæ pe Isus Hristos, au crezut cæ acesta va fi sfârø-
itul creøtinismului. Spre consternarea lor, „vestea bunæ”a
Evangheliei nu numai cæ a supraviefluit, dar a continuat sæ
se ræspândeascæ mai rapid decât înainte. Creøtinii au ajuns
la neamurile disprefluite øi le-au promis salvarea prin Isus
Hristos, pe picior de egalitate cu iudeii – færæ legea lui Moise.
În timp ce citifli Faptele apostolilor 24-26, urmærifli ce au
încercat conducætorii iudei sæ-i facæ lui Pavel astfel încât sæ
poatæ opri ræspândirea Evangheliei. Au reuøit? 

O situaflie similaræ a apærut atunci când Isus Hristos a res-
taurat Evanghelia Sa în zilele din urmæ. Gloata a crezut
cæ a pus capæt Bisericii restaurate când l-a ucis pe profetul
Joseph Smith, dar aøa cum el profeflise, „nicio mânæ nesf-
inflitæ nu poate opri lucrarea sæ înainteze… adeværul lui
Dumnezeu va merge înainte cu îndræznealæ, nobil øi indepen-
dent, pânæ când va pætrunde pe fiecare continent, va vizita
fiecare meleag, va stræbate fiecare flaræ øi va ræsuna în fiecare
ureche, pânæ când scopurile lui Dumnezeu vor fi îndeplinite
øi Marele Iehova va spune cæ lucrarea este terminatæ”
(History of the Church, 4:540). 

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 24

Faptele apostolilor 24:27 – Cine era Festus? 
Porcius Festus era un roman care fusese numit sæ-l înlocuiascæ

pe Felix în funcflia de guvernator al Iudeii. 

Sæ nu te flin prea mult (v. 4) –

sæ nu te plictisesc

Ræzvrætiri (v. 5) – rebeliuni,

trædæri

Spurce (v. 6) – profaneze, sæ

facæ necurat

Partidæ (v. 14) – doctrinæ falsæ 

Faptele apostolilor 
24-26

Pavel ræspândeøte Evanghelia
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Faptele apostolilor 25

Faptele apostolilor 25:13 – Cine erau împæratul
Agripa øi Berenice? 
Împæratul Agripa menflionat aici este Irod Agripa II, fiul lui Irod

Agripa I. Berenice era sora lui (vezi Ghid pentru scripturi,

„Irod”, p. 96).

Faptele apostolilor 26

Sæ studiem scripturile
Facefli una dintre urmætoarele activitæfli (A-B), în timp ce studiafli

Faptele apostolilor 24-26. 

Fifli observator într-o salæ de judecatæ

Faptele apostolilor 24 relateazæ despre douæ apariflii ale lui Pavel

înaintea lui Felix. Revedefli ce au spus øi ce au fæcut urmætorii

oameni în timpul acestor douæ procese øi ræspundefli la întrebæri

în caietele dumneavoastræ, ca øi cum afli fi fost acolo øi afli fi privit:

1. Ce a spus Tertul despre Felix øi despre Pavel? Cât de adeværat

era? 

2. Care a spus Pavel cæ era adeværatul motiv al arestærii lui? 

3. Ce a spus Pavel cæ l-a fæcut pe Felix sæ se îngrozeascæ? 

4. De ce Felix nu l-a læsat pe Paul sæ plece? 

5. Pe cine cunoaøtefli, care sæ fi avut curajul sæ susflinæ ceea ce

crede, chiar în situaflii dificile? Ce putefli face pentru a væ dez-

volta acest fel de curaj? 

A

Cea mai îngustæ partidæ (v. 5)

– grup religios strict; fariseii

fiepuø (v. 14) – sæ lupfli împ-

otriva îndemnurilor Spiritului

Suit (v. 1) – urcat 

Grele (v. 7) – grave 

A cerut sæ fie judecat de Cezar
(vv. 11, 21, 25) – era dreptul

cetæfleanului roman sæ cearæ sæ

fie judecat de Cezar Augustus

Putinfla (v. 16) – dreptul, per-

misiunea

Falæ (v. 23) – demonstrare a

importanflei

„Curând mai vrei tu sæ mæ îndupleci sæ
mæ fac creøtin!” 

1. Revedefli Faptele apostolilor 26 øi comparafli diferenflele de re-

acflie ale lui Festus, romanul øi Agripa, iudeul, faflæ de mærtu-

ria lui Pavel. Care dintre ei a spus: „Curând mai vrei tu sæ mæ

îndupleci sæ mæ fac creøtin!”? De ce credefli cæ fiecare dintre

acei bærbafli au reacflionat în felul în care au fæcut-o? 

2. Ce îi poate refline pe oamenii din ziua de azi sæ accepte în to-

talitate adeværul atunci când îl aud? 

Autoritæflile romane din Iudeea øi-au dat seama cæ Pavel nu
fæcuse nimic ræu øi erau de acord sæ-l elibereze. Dar Pavel
ceruse sæ fie judecat înaintea lui Cezar, astfel încât a fost tri-
mis la Roma (vezi Faptele apostolilor 26:31-32). Aceasta ni se
poate pærea un ghinion, dar de fapt a fost o binecuvântare pen-
tru Pavel. Dacæ ar fi fost eliberat în Iudeea, iudeii ar fi conti-
nuat sæ încerce sæ-l omoare. De asemenea, Domnul îi spusese
lui Pavel: „trebuie sæ mærturiseøti øi în Roma” (Faptele
apostolilor 23:11). Trimiterea lui Pavel la Roma, ca prizonier
al imperiului, a fost cea mai siguræ cale pentru el de a ajunge
acolo, chiar dacæ avea sæ fie o cælætorie dificilæ. Pavel a avut
de înfruntat multe provocæri în timp ce fæcea lucrarea
Domnului, dar a fost capabil sæ mærturiseascæ tot timpul dru-
mului spre Roma. Observafli ocaziile pe care le-a avut Pavel,
dar pe care nu le-ar fi avut dacæ ar fi fæcut o cælætorie uøoaræ.

Cælætoria lui Pavel la Roma

Sæ înflelegem scripturile

Faptele apostolilor 27

Potrivnice (v. 4) – suflau în

direcflia greøitæ

„Postului” (v. 9) – ziua ispæø-

irii (Yom Kippur) 

Sidon
Tir

Cezarea
Iope 

PtolemaidaMarea Mediteranæ

Marea Neagræ 

CIL
IC

IA

ASIA

Cnid SI
R

IA

Ierusalim

Puzole

Roma

„Limanuri bune” 

SICILIA

Mira

MACEDONIA

CIPRUCrete

Malta

Siracusa

Regio

EGIPTLIBIA

AHAIA

„Cele trei cârciumi” 
„Forul lui Apiu” 

Faptele apostolilor 
27-28

Pavel mærturiseøte tot timpul
drumului spre Roma

B
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Faptele apostolilor 28

Barbarii (vv. 2, 4) – acele po-

poare erau numite barbare

deoarece nu vorbeau nici lim-

ba greacæ, nici limba latinæ,

nu pentru cæ erau necivilizate

Næpârcæ (v. 3) – øarpe otrævitor

„Dreptatea” (v. 4) – dreptatea

lui Dumnezeu 

Îngæduit (v. 16) – permis,

încuviinflare

Silit (v. 19) – forflat de împrej-

uræri, de nevoie

Partida aceasta (v. 22) – creøtin-

ismul, Biserica lui Isus Hristos

Înøtiinflat (v. 9) – avertizat 

Au încins corabia cu frânghii
(v. 17) – au legat-o cu frânghii

Douæzeci de stânjeni (v. 28) –

36, 5 metri; un stânjen este

echivalentul a 1,8 metri

Sub cuvânt (v. 30) – pretinzând

Faptele apostolilor 28:30 – Ultimii ani din viafla lui Pavel
Aflæm din alte surse cæ Pavel a fost judecat øi eliberat la Roma,

dupæ doi ani. El a vizitat multe alte locuri în munca sa misionaræ,

cælætorind probabil pânæ în Spania. Dupæ apoximativ patru ani

a fost arestat din nou øi dus la Roma. El a fost martirizat aici,

probabil în primævara anului 65 d.H. (vezi Ghid pentru scripturi,

„Pavel”, p. 155).

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli Faptele

apostolilor 27-28. 

Pavel, un misionar neobosit

Cælætoria lui Pavel la Roma a fost plinæ de încercæri, dar el le-a

transformat în oportunitæfli. 

1. Faptele apostolilor 27-28 relateazæ cum a folosit Pavel multele

ocazii pentru a-i învæfla øi binecuvânta pe alflii. Descriefli fiecare

ocazie în caietul dumneavoastræ øi enumerafli binecuvântærile

pe care le-au avut Pavel øi ceilalfli oameni datoritæ credinflei øi

curajului sæu. 

2. Reflectafli la ceea ce afli învæflat despre apostolul Pavel øi descr-

iefli o caracteristicæ sau o calitate a lui care v-a impresionat.

Dafli cel puflin un exemplu din viafla lui Pavel care sæ ilustreze

acea calitate. 

3. Ce afli putea face pentru a dezvolta mai bine acea calitate în

propria dumneavoastræ viaflæ? 

A
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Epistola cætre romani începe

secfliunea din Noul Testament

denumitæ epistolele lui Pavel.

O epistolæ este „mai mult decât

o scrisoare; este un instrument

oficial în procesul de predare”

(Bible Dictionary, „epistles”,

p. 667). Pavel a scris epistolele

sale cætre sfinflii din locurile

îndepærtate pentru a-i sfætui øi

alina, pe mæsuræ ce Biserica

creøtea. Pentru mai multe infor-

maflii despre epistolele lui Pavel,

vezi „Introducere la Noul Testament – Cuprins” din acest manual

(p. 7) øi „Epistolele lui Pavel” din Ghid pentru scripturi (p. 62-63).

Când a fost scrisæ epistola cætre romani? 
Apostolul Pavel a scris epistola cætre romani înaintea terminærii

celei de-a treia sa cælætorii misionare (în jurul anilor 57-59 d.H.,

la aproximativ douæzeci øi cinci de ani dupæ învierea lui Isus

Hristos). El se afla în Corint în acea vreme øi nu fæcuse încæ ulti-

ma sa cælætorie la Ierusalim. Pentru mai multe informaflii øi o

îndrumare generalæ despre epistola cætre romani, vezi secfliunea

despre epistola cætre romani din „Epistolele lui Pavel”, Ghid

pentru scripturi (p. 62).

Cine erau romanii cærora le scria Pavel? 
Roma era cel mai mare oraø øi capitala Imperiului Roman. Pavel

nu le scria tuturor romanilor, ci membrilor Bisericii din Roma care

erau botezafli, primiseræ darul Duhului Sfânt øi înflelegeau prin-

cipiile de bazæ ale Evangheliei. Subiectele despre care scria Pavel

ar fi fost dificile øi confuze pentru oamenii din afara Bisericii.

Epistola cætre romani mai constituie încæ o sursæ de neînflelegeri

doctrinare printre bisericile creøtine din ziua de azi. Cu toate

acestea, membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele

din Urmæ recunosc Epistola cætre romani ca fiind o comoaræ a

învæflæturilor Evangheliei øi ca pe un sfat înflelept, deoarece ei au

darul Duhului Sfânt øi îndrumarea inspiratæ a profeflilor din ve-

chime øi a celor moderni. 

Unele învæflæturi importante din Epistola
cætre romani
Epistola cætre romani confline unele dintre cele mai subtile învæ-

flæturi doctrinare ale lui Pavel. Multe dintre ele sunt argumente

convingætoare ale lui Pavel aduse creøtinilor evrei care credeau

cæ era necesaræ respectarea legii lui Moise. El a predicat faptul

cæ legea Evangheliei înlocuia legea lui Moise øi a explicat cæ, dacæ

s-ar fi cerut ca fiecare sæ respecte legea în totalitate, ca sæ primeas-

cæ binecuvântærile lui Dumnezeu, atunci tofli aveau sæ eøueze în

scurt timp. Nimeni, cu excepflia lui Isus Hristos, nu a træit sau

nu va træi o viaflæ færæ de pæcat. 

Pavel a subliniat cæ singura modalitate de a fi corect faflæ de lege

(el a folosit cuvântul neprihænit) este prin exercitarea credinflei

în Domnul, pocæirea de pæcatele noastre øi stræduinfla de a fline

poruncile. Pavel a inclus mærturia sa spunând cæ prin puterea

øi harul lui Isus Hristos fiecare dintre noi poate deveni curat,

demn øi moøtenitor împreunæ cu Hristos, primind tot ceea ce are

Tatæl Ceresc. 

Evanghelia lui Isus Hristos ne aratæ drumul care ne conduce
la pace øi fericire în aceastæ viaflæ øi la viafla veønicæ alæturi
de Tatæl nostru Ceresc. Satana, pe de altæ parte, ne ispiteøte
sæ urmæm drumul care ne conduce la nenorocire øi distru-
gere. Pavel a descris aceste cæi diferite cu amænunte foarte
explicite în Romani 1. Apoi, a declarat cu îndræznealæ ce
drum alesese el sæ urmeze: „Cæci mie nu mi-e ruøine de
Evanghelia lui Hristos; fiindcæ ea este puterea lui Dumnezeu
pentru mântuirea fiecæruia care crede” (Romani 1:16). 

Sæ înflelegem scripturile

Romani 1

Romani 1:24-32 – „Dumnezeu i-a læsat” 
Când oamenii L-au respins pe Dumnezeu, El „i-a læsat” sau i-a

fæcut sæ sufere pedeapsa pentru pæcatele lor. Aceastæ abandonare

nu înseamnæ cæ Dumnezeu nu-Øi iubeøte copiii, dar demonstreazæ

cæ cei care sunt ticæloøi Îl abandoneazæ, astfel cæ El nu poate sæ-i

ajute. Aøa cum a spus Pavel, ei au ales sæ preaslæveascæ øi sæ slu-

jeascæ mai degrabæ fæpturii pæcatului, decât Fæcætorului (vezi

Romani 1:25). „Necuræflia” øi „patimile scârboase” la care se re-

feræ Pavel în versetele 24-27 sunt pæcatul homosexualitæflii øi alte

pæcate sexuale. 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitæflile A øi B, în timp ce studiafli Romani 1. 

Næscut din sæmânfla (v. 3) –

descendent 

Rod (v. 13) – convertifli la

Evanghelie

Barbarilor (v. 14) – stræinilor 

Romani 1
„Mie nu mi-e ruøine de
Evanghelia lui Hristos” 

Epistola lui Pavel cætre romani
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Scripturæ de bazæ – Romani 1:16

Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Pavel a spus cæ lui nu-i

era ruøine de Evanghelia lui Isus Hristos, iar faptele lui au dove-

dit-o. Vârstnicul David B. Haight, unul dintre membrii cvoru-

mului celor Doisprezece Apostoli, a spus: „Apostolul Pavel era

neînfricat øi niciodatæ nu a øovæit sæ mærturiseascæ despre Isus.

Credinfla øi hotærârea lui l-au fæcut sæ devinæ dintr-un fabricant

de corturi un învæflætor, un misionar, un conducætor øi un orga-

nizator al ramurilor Bisericii. Cu siguranflæ cæ nu a fost nici laø,

nici slab. Oamenii care au credinflæ mare øtiu ce este drept øi fac

ce este drept. Ei au o convingere øi un angajament intransigent

øi sunt capabili sæ îndure încercærile sau dificultæflile. Pavel øtia

ce era drept øi dumneavoastræ øtifli ce este drept. Când suntefli

curajoøi ca øi Pavel øi facefli ceea ce øtifli cæ este drept, nimic nu væ

va opri progresul, decât dumneavoastræ” (în Conference Report,

octombrie 1991, p. 50; sau Ensign, noiembrie, 1991, p. 36-37).

Deschidefli Ghidul pentru scrip-

turi la „Pavel” (p. 155). Acolo

vefli gæsi enumerate scripturile

care prezintæ viafla lui Pavel.

Selectafli øi citifli mai multe din-

tre aceste scripturi. Dupæ ce

citifli scripturile pe care le-afli

ales, enumerafli cel puflin cinci

lucruri deosebite pe care le-a

fæcut Pavel øi care credefli cæ

demonstreazæ cæ lui nu-i era

ruøine de Evanghelie. 

Cu propriile dumneavoastræ cuvinte

Citifli secfliunea „Sæ înflelegem scripturile” de la Romani 1:24-32. 

1. Citifli Romani 1:24-32. 

2. Facefli o listæ cu fiecare verset care confline o frazæ cu

„Dumnezeu i-a læsat”. 

3. Cu propriile dumneavoastræ cuvinte, explicafli ce înseamnæ

fraza (pentru ajutor, vezi Mosia 2:36-37). 

Afli criticat vreodatæ pe cineva
pentru cæ fæcea ceva greøit,
pentru ca mai târziu sæ væ dafli
seama cæ øi dumneavoastræ fac-
efli acelaøi lucru? Aceasta era o
greøealæ obiønuitæ printre
membrii Bisericii din timpul
lui Pavel. Observafli învæflætur-
ile lui Pavel despre diferenfla
dintre modul în care noi jude-
cæm deseori øi modul în care
judecæ Dumnezeu. Isus Hristos, Judecætorul cel Drept

Romani 2
Dumnezeu ne va ræsplæti 

pe fiecare dintre noi în acord
cu faptele noastre

B

A Sæ înflelegem scripturile

Romani 2

Romani 2:14-29 – „Iudeu nu este acela care se aratæ
pe dinafaræ cæ este iudeu” 
Pavel i-a învæflat pe iudeii creøtini cæ a aræta pe dinafaræ semnele

neprihænirii (cum era tæierea împrejur) nu însemna nimic dacæ

spiritul credinflei øi al supunerii nu sælæøluia în ei. La fel este øi

astæzi. Semnele exterioare ale neprihænirii (cum ar fi prezenfla la

Bisericæ) nu sunt suficiente. Spiritul credinflei, al dragostei øi al

supunerii trebuie, de asemenea, sæ sælæøluiascæ în inimile noastre.

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli Romani 2. 

Cu propriile dumneavoastræ cuvinte

În timp ce reflectafli ce a predicat Pavel despre a-i judeca pe alflii

øi despre cum ne judecæ Domnul pe fiecare dintre noi, citifli

Romani 2:1-2, 5-11 øi scriefli ideile principale. 

Pavel i-a avertizat pe sfinflii romani cæ judecata lui Dumnezeu
îi aøteaptæ pe tofli oamenii. Din cauza ticæloøiei øi nesupu-
nerii, fiecare eøueazæ sæ fie perfect øi are nevoie de un
Salvator øi de un Mântuitor. Isus Hristos este Salvatorul
nostru. El a mântuit toatæ omenirea, astfel încât noi sæ pu-
tem, prin credinfla în El øi prin pocæinflæ adeværatæ, sæ scæ-
pæm de condamnarea unui Dumnezeu drept øi iubitor. 

Deoarece nimeni nu respectæ întru totul legea, noi, tofli, avem nevoie
de un Salvator. 

Romani 3
Tofli au nevoie de Hristos

A
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Sæ înflelegem scripturile

Romani 3

Romani 3:12-20 – „Gâtlejul lor este un mormânt
deschis” 
Pavel a dat exemplu de obiecte familiare pentru a explica cum

reflectæ ceea ce vorbim cine suntem de fapt. Un mormânt este un

loc de veci iar fraza „gâtlejul lor este un mormânt deschis” însea-

mnæ cæ vorbele lor aratæ corupflia din inimile lor. Aspidele sunt

øerpi veninoøi, iar expresia „sub buze au venin de aspidæ” însea-

mnæ cæ limbajul lor poate fi veninos øi le poate dæuna lor øi alto-

ra. 

Romani 3:23 – Noi tofli „[suntem] lipsifli de slava lui
Dumnezeu” 
Noi, tofli, am încælcat legile lui Dumnezeu, astfel încât nu putem

fi declarafli curafli øi inocenfli (neprihænifli) prin lege (vezi 1 Ioan

1:8). Legea poate doar sæ ne arate unde am greøit. Fiind „lipsifli

de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23), nu avem speranflæ de a

fi salvafli decât prin harul øi mila lui Isus Hristos, care a ispæøit

pentru pæcatele noastre (vezi Romani 3:24-25; 2 Nefi 2:8). 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli Romani 3. 

Comparafli scriptura cu sfatul din zilele
noastre

Citifli Romani 3 øi descriefli în ce

fel versetele 10-12 øi 20-25 susflin

urmætoarea declaraflie a vârstn-

icului Russel M. Nelson, unul

dintre membrii Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli:

„Trebuie sæ încercæm sæ înflele-

gem sensul ispæøirii. Înainte de

a putea înflelege trebuie, totuøi,

sæ înflelegem cæderea lui Adam”

(în Conference Report, octom-

brie 1993, p. 45; sau Ensign,

noiembrie 1993, p. 33).

Ar putea fi de ajutor sæ citifli secfliunea „Sæ înflelegem scripturile”

de mai sus. 

Reflectafli o clipæ asupra slæbiciunilor dumneavoastræ perso-
nale. V-afli întrebat vreodatæ cum afli putea învinge mai bine
ispitele pe care le avefli de înfruntat? Ce putefli face pentru a

Romani 4-5
Credinfla în Isus Hristos este

cheia pentru a învinge pæcatul

A

Stræluceøte (v. 7) – creøte Jertfæ (v. 25) – sacrificiu sau

platæ pentru pæcatele noastre

îmbunætæfli relaflia dumneavoastræ cu Domnul øi a avea mai
multæ putere sæ træifli în neprihænire? 

Pavel le-a amintit creøtinilor iudei cæ Avraam nu a avut legea
lui Moise, totuøi, el a fost un exemplu de credinflæ øi a træit
o viaflæ neprihænitæ. Legea lui Moise a fost adæugatæ mai
târziu, din cauza nesupunerii. Copiii lui Israel au avut ne-
voie sæ învefle sæ se supunæ acelei legi înainte de a li se încr-
edinfla o lege mai înaltæ. Pavel i-a învæflat pe oameni cæ, în
fiecare dispensaflie, credinfla în Domnul Isus Hristos, øi nu
legea lui Moise, este cheia pentru a învinge pæcatul øi a træi
o viaflæ neprihænitæ. 

Sæ înflelegem scripturile

Romani 4

Romani 4:2-5 – Explicaflii suplimentare din
Traducerea Bibliei de Joseph Smith
Traducerea Bibliei de Joseph Smith ne ajutæ sæ înflelegem cæ, dacæ

depindem de supunerea noastræ faflæ de lege pentru a fi salvafli,

vom primi doar ceea ce am obflinut prin propriile noastre forfle

øi nimic mai mult. Dar dacæ avem credinflæ în Dumnezeu øi înc-

ercæm sæ fim supuøi, credinfla noastræ va fi consideratæ neprihæ-

nire øi pæcatele noastre vor fi iertate. 

Romani 4:9-12 – Ce a vrut sæ spunæ Pavel în aceastæ
discuflie despre tæierea împrejur? 
Expresia tæierea împrejur este folositæ aici ca un simbol al legii

lui Moise. Mulfli iudei simfleau cæ ei erau singurii care puteau fi

numifli neprihænifli, deoarece numai ei respectau legea lui Moise.

Pavel le-a amintit cæ Dumnezeu l-a numit neprihænit pe Avraam

datoritæ credinflei sale, cu mult timp înainte ca legea sæ-i fie datæ

lui Moise. 

Romani 5

Romani 5:12-21 – „Printr-o singuræ greøealæ… printr-o
singuræ hotærâre de iertare” 
Prin greøeala unuia (Adam), pæcatul øi moartea au intrat în lu-

me. Prin misiunea altcuiva (Isus Hristos) putem primi darul lui

Dumnezeu øi putem fi salvafli de pæcat øi de moarte (vezi, de

asemenea, 1 Corinteni 15:21-22). 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitæflile A øi B, în timp ce studiafli Romani 4-5. 

Avraam, un exemplu de credinflæ

Pavel a folosit exemplul lui Avraam pentru a demonstra cæ cred-

infla în Dumnezeu este începutul neprihænirii. Avraam a fost

considerat neprihænit chiar înainte ca legea lui Moise sæ fi fost

datæ. Scriefli urmætoarele propoziflii în caietul dumneavoastræ øi

completafli-le pe mæsuræ ce citifli Romani 4:9-25: 

A

Socotit neprihænit prin fapte
(v. 2) – idea greøitæ cæ numai

faptele bune ale cuiva sunt

suficiente pentru a învinge

pæcatul øi a obfline salvarea. 

Socoteøte, fline în seamæ, so-
cotitæ (vv. 6, 8, 11, 22, 23-24) –

consideræ, ia în considerare,

consideratæ
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1. Avraam a primit ca semn ________ ca o ________ a credinflei sa-

le (vezi v. 11).

2. Fægæduinfla datæ lui Avraam a fost fæcutæ pe temeiul acelei

________ , n-a fost fæcutæ pe temeiul __________ (vezi v. 13).

3. Promisiunea lui Dumnezeu vine prin _______ datoritæ ______ .

Aceasta o garanteazæ øi pentru ____________ 16).

4. Isus Hristos a murit din pricina __________ , øi prin învierea Sa

noi suntem socotifli _________ (vezi v. 25).

Scriefli mærturia dumneavoastræ

Dupæ ce citifli Romani 5:12-21, scriefli-væ mærturia despre Isus

Hristos øi despre rolul Sæu în calitate de Salvator al dumnea-

voastræ. 

Romani 6
„Pæcatul sæ nu mai 

domneascæ în trupul 
vostru muritor” 

B

Imaginafli-væ un nou convertit îmbræcat în alb øi stând în
fafla bazinului de botez. Ce cuvinte afli putea folosi pentru a
descrie o persoanæ aflatæ în aceastæ situaflie? 

Apostolul Pavel i-a încurajat pe sfinfli sæ-øi lase deoparte pæ-
catele, sæ-øi dea sufletele lui Dumnezeu øi sæ vinæ la Hristos.
Putem urma sfatul lui Pavel exercitându-ne credinfla, po-
cæindu-ne, fæcând øi flinând legæminte sacre cu Domnul. 

Sæ înflelegem scripturile

Romani 6

Romani 6:4 – „Prin botezul în moartea Lui, am fost
îngropafli împreunæ cu El” 
Ce înseamnæ „prin botezul în moartea Lui, am fost îngropafli

împreunæ cu El” (Romani 6:4)? Vârstnicul Russell M. Nelson,

unul dintre membrii cvorumului celor Doisprezece Apostoli, ne-

a învæflat: „Nemurirea, darul Salvatorului este pentru tofli cei care

au træit øi vor træi vreodatæ pe pæmânt. Dar darul Sæu de viaflæ ve-
ønicæ necesitæ pocæinflæ øi supunere faflæ de anumite rânduieli øi

legæminte. Rânduielile esenfliale ale Evangheliei simbolizeazæ ispæ-

øirea. Botezul prin scufundare simbolizeazæ moartea, înmorm-

ântarea øi învierea Mântuitorului” (în Conference Report,

octombrie 1996, p. 47; sau Ensign, no 1996, p. 35).

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate în timp ce studiafli Romani 6. 

Scriefli o cuvântare care sæ dureze
cinci minute 

Imaginafli-væ cæ afli fost rugat sæ vorbifli la botezul unui frate sau

al unei surori mai tinere. Afli fost desemnat sæ vorbifli despre

semnificaflia botezului. Scriefli o cuvântare care sæ dureze cinci

minute pentru a o prezenta la botez, folosind informaflia pe care

o gæsifli în Romani 6. (Includefli cel puflin trei versete din scriptu-

ræ în cuvântarea dumneavoastræ.) 

Romani 7 confline învæflæturile lui Pavel despre faptul cæ
legea lui Moise nu mai era necesaræ dupæ ce Isus Hristos
a împlinit-o øi a adus Evanghelia. Joseph Smith a fæcut
schimbæri la douæzeci øi unu din cele douæzeci øi cinci de
versete din acest capitol. Citifli Traducerea Bibliei de Joseph
Smith pentru Romani 7:5-27 din Ghidul pentru scripturi

Romani 7
Isus Hristos a împlinit

legea lui Moise

A

Sæ se înmulfleascæ (v. 1) – sæ

creascæ 

Neputinflei firii voastre pæm-
ânteøti (v. 19) – slæbiciunii

trupului vostru
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(p. 236). Observafli versetele 13-24, care sunt neclare în ver-
siunea King James a Bibliei, deoarece nu au fost traduse corect.

Sæ înflelegem scripturile

TJS, Romani 7

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli Traducerea

Bibliei de Joseph Smith pentru Romani 7. 

Folosifli Traducerea Bibliei de Joseph
Smith

Dupæ ce studiafli Traducerea Bibliei de Joseph Smith pentru

Romani 7, ræspundefli la urmætoarele întrebæri: 

1. Care credefli cæ este mesajul principal din Romani 7? 

2. Ce væ învaflæ acest capitol despre modul în care Spiritul ne

ajutæ sæ învingem ispita? 

Promisiunile gæsite în
Romani 8 sunt impresio-
nante øi inspiratoare.
Înainte a citi aceste
cuvinte ale lui Pavel,
reflectafli la urmætoarea
declaraflie a profetului
Joseph Smith:
„[Dumneavoastræ] vefli
fi moøtenitori ai lui
Dumnezeu øi împreunæ
moøtenitori cu Isus
Hristos. Ce înseamnæ

aceasta? A moøteni aceeaøi putere, aceeaøi glorie øi aceeaøi
exaltare, pânæ când ajungefli la rangul de Dumnezeu øi urc-
afli pe tronul puterii veønice, la fel ca cei care au plecat mai
înainte” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 347).

Sæ înflelegem scripturile

Romani 8

Umblarea dupæ lucrurile firii
pæmânteøti (vv. 6, 7) – minte

pæcætoasæ, gândire preocupa-

tæ de dorinfle rele, fireøti 

Romani 8
„Împreunæ moøtenitori 

cu Hristos” 

A

Pofte (v. 8) – dorinfle de a face

lucruri interzise

Supun (vv. 18, 26) – controlez 

Romani 8:15 – Ava
Vârstnicul Bruce R. McConkie ne-a învæflat: „Ava este termenul

arameic pentru Tatæ; iar fiii adoptafli în familia Tatælui Veønic au

privilegiul de a I se adresa Lui, care este Conducætorul univer-

sului, în acest mod familiar” (Doctrinal New Testament
Commentary, 2:261). 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli Romani 8. 

Sæ moøtenim tot ceea ce are Tatæl

Citifli Romani 8:13-18; Doctrinæ øi legæminte 84:33-42 øi 132:19-21

øi reflectafli la proporfliile binecuvântærilor promise celor care

moøtenesc împæræflia celestialæ øi tot ceea ce are Tatæl Ceresc. 

1. De ce este nevoie pentru a primi binecuvântærile venite prin

ispæøirea lui Hristos? 

2. Care binecuvântare considerafli cæ este cea mai importantæ? 

3. De ce v-ar plæcea sæ primifli acea binecuvântare promisæ? 

Numai acei membri ai Bisericii care træiesc demn vor primi
toate binecuvântærile Evangheliei când aceastæ viaflæ se în-
cheie. Pavel a folosit povestea lui Iacov øi Esau pentru a
ilustra cæ fiii øi fiicele de legæmânt care nu træiesc având cr-
edinflæ în Hristos øi flinând poruncile îøi pierd binecuv-
ântærile Evangheliei. Este suficient doar sæ fii membru al
Bisericii? Cum poate credinfla dumneavoastræ în Isus
Hristos sæ væ ajute sæ ducefli o viaflæ mai neprihænitæ? 

Sæ înflelegem scripturile

Romani 9

Romani 9:3 – De ce øi-ar fi dorit Pavel sæ fie „anatema,
despærflit de Hristos”? 
Voia Pavel sæ fie „anatema, despærflit de Hristos” (Romani 9:3)?

Traducerea Bibliei de Joseph Smith aratæ cæ, de fapt, Pavel a scris

cæ odatæ el øi-ar fi dorit sæ fie anatema, despærflit de Hristos

Alegere (v. 11) – selecflie fæcu-

tæ în viafla premuritoare

Vase ale mâniei (v. 22) –

oameni nesupuøi

Fæcute (v. 22) – pregætite 

Romani 9-10
Sæ træim în conformitate

cu legea lui Hristos

A

Vræjmæøie (v. 7) – uræ, amæræ-

ciune

Afli primit un duh de înfiere
(v. 15) – afli devenit copii spi-

rituali ai lui Dumnezeu

Moøtenitori (v. 17) – cei care

au dreptul de a primi sau a

moøteni ceva

Mijloceøte (vv. 26, 34) – pledea-

zæ în favoarea cuiva, mediazæ
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(vezi TJS, Romani 9:3). Probabil cæ se referea la vremea când a

persecutat Biserica lui Isus Hristos. 

Romani 9:4-5 – „Au înfierea” 
Pavel a folosit imaginea adopfliei pentru a reprezenta convertirea

la Evanghelie. „Au înfierea” (Romani 9:4) se referea la aceia care

nu erau din Casa lui Israel, care au acceptat Evanghelia øi træiau

în conformitate cu învæflæturile ei. Ei erau adoptafli în familia lui

Avraam øi au devenit israelifli în adeværatul sens al cuvântului.

Profetul Joseph Smith ne-a învæflat cæ „efectul Duhului Sfânt

asupra unui om dintre neamuri este sæ curefle vechiul sânge øi

sæ-l facæ, de fapt, sæ se tragæ din sæmânfla lui Avraam” (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, p. 150). 

Romani 9:30-33 – Ce era piatra de poticnire? 
Isus Hristos este piatra sau stânca de care s-au lovit iudeii

(vezi Romani 9:32). El a împlinit legea lui Moise øi a restaurat

Evanghelia în toatæ plinætatea ei, dar iudeii L-au respins øi au

continuat sæ creadæ cæ puteau fi salvafli „prin fapte”, færæ ajutorul

Sæu (Romani 9:32). 

Romani 10

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce

studiafli Romani 9-10. 

Cine este cu adeværat membru al
Bisericii? 

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Pentru El, a cærui Bisericæ

este aceasta, calitatea de membru înseamnæ mult mai mult decât

sæ fii un membru pe listæ” (The Teachings of Ezra Taft Benson
[1988], p. 165). 

1. Citifli Romani 9:6-8 øi Doctrinæ øi legæminte 10:67. Ce trebuie

sæ facæ o persoanæ pentru a fi mai mult decât „un membru pe

lista” Bisericii lui Isus Hristos? 

2. Ce putefli face pentru a væ întæri calitatea de membru al Bisericii?

Cine sunt oamenii aleøi ai lui
Dumnezeu? 

Citifli Romani 9:18-24 øi observafli cum descrie Pavel oamenii ca

pe niøte „vase” (containere). Cei care resping Evanghelia sunt

„vase ale mâniei”, iar cei care-L urmeazæ pe Isus Hristos sunt

„vase ale îndurærii”. Neamurile care acceptæ Evanghelia øi devin

aceste „vase ale îndurærii” prin neprihænire, vor primi aceleaøi

binecuvântæri ca øi Casa lui Israel. 

1. Citifli Romani 9:25-26 øi facefli o listæ cu frazele øi cuvintele care

aratæ cæ neamurile nu fæceau parte din seminflia aleasæ de

Dumnezeu, dar puteau deveni o parte a acesteia. 

2. Citifli Romani 9:30-33 øi explicafli de ce mulfli dintre iudei øi-au

pierdut locul în seminflia aleasæ de Dumnezeu, iar neamurilor

le-a fost dat un loc în aceastæ seminflie. 

B

A

Râvnæ (v. 2) – entuziasm 

Sfârøitul legii (v. 4) – scopul

legii

Întærâta (v. 19) – aflâfla 

Mi-am întins mâinile (v. 21)

– am încercat sæ ajut

Adunarea lui Israel de peste tot din lume. 

Gæsifli listele cu scripturi

1. Ce a cerut Pavel în „rugæciunea [lui] cætre Dumnezeu pentru

israelifli” (Romani 10:1)? 

2. Citifli Romani 10:9-13 øi enumerafli trei lucruri pe care trebuie

sæ le facem pentru a împlini rugæciunea lui Pavel. 

3. În Romani 10:14-15 Pavel a enumerat patru întrebæri despre

„cum” dobândeøte o persoanæ credinfla necesaræ pentru a fi

salvatæ. Rescriefli fiecare întrebare cu propriile dumneavoastræ

cuvinte øi explicafli, apoi, ce le-a spus Pavel oamenilor. 

Mulfli oameni, datoritæ neprihænirii lor din viafla premuri-
toare, primesc binecuvântarea de a fi næscufli în Casa lui
Israel. Totuøi, dacæ aleg sæ nu træiascæ în conformitate cu
Evanghelia, ei îøi pierd binecuvântærile. Neamurile, care nu
sunt la origine din Casa lui Israel, pot primi toate binecuv-
ântærile Evangheliei, fæcând øi flinând legæmintele cu
Domnul (vezi 2 Nefi 30:2). Tatæl Ceresc vrea ca tofli copiii
Sæi sæ se bucure de binecuvântærile pe care le aduce
Evanghelia. 

Sæ înflelegem scripturile

Romani 11

Romani 11:25 – „Numærul deplin al neamurilor” 
Vârstnicul Bruce R. McConkie ne-a învæflat urmætoarele despre

„numærul deplin al neamurilor”: „Timp de aproape douæ mii de

ani care au trecut de la Avraam pânæ la Hristos, declarafliile øi

judecæflile lui Dumnezeu au fost rezervate aproape exclusiv pentru

seminflia lui Avraam øi pentru Casa lui Israel. În timpul slujirii din

Ræmæøiflæ (v. 5) – câfliva

ræmaøi care cred

Nu te fæli faflæ de ramuri (v.

18) – apreciazæ valoarea mo-

øtenirii tale

Nu te îngâmfa (v. 20) – nu fi

mândru 

Romani 11
Evanghelia este pentru tofli

copiii lui Dumnezeu
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viafla muritoare a Domnului nostru, mesajul a fost adresat doar

lui Israel, evreilor, øi nu a fost oferit atunci neamurilor. Dupæ

învierea lui Isus, Petru a deschis uøa pentru predicarea

Evangheliei cætre neamuri, iar Pavel a devenit principalul lor

avocat în calitate de apostol, precum øi de învæflætor al lor.

Astfel, a existat o perioadæ de timp stabilitæ pentru ca evreii sæ

audæ cuvântul, iar apoi o perioadæ de timp pentru ca neamurile

sæ aibæ prioritate. Timpul pentru neamuri este perioada în care

Evanghelia ajunge la ei în mod preferenflial, iar aceasta va conti-

nua pânæ când vor fi avut oportunitatea deplinæ de a accepta

adeværul sau, cu alte cuvinte, pânæ când se va ajunge la numærul

deplin al neamurilor. Apoi, mesajul va ajunge din nou la evrei,

adicæ la evrei ca nafliune øi ca popor” (Doctrinal New Testament
Commentary, 2:290). 

Romani 11:1-5 – Alegere prin har
Planul Tatælui Ceresc prevede ca tofli copiii Sæi sæ aibæ oportunita-

tea de a accepta sau respinge Evanghelia. Pentru a garanta aceasta,

au fost alese spirite care sæ vinæ pe pæmânt ca descendenfli ai lui

Avraam, având responsabilitatea de a-i învæfla Evanghelia pe

fraflii øi surorile lor (vezi Avraam 2:9-11). Tatæl Ceresc „a ales”

aceste spirite conform „cunoaøterii” pe care El o avea despre ei

în viafla premuritoare øi i-a pregætit pentru a fi slujitorii Sæi în vi-

afla muritoare (vezi D&L 138:55-56). Aceastæ „alegere prin har”

le dæ membrilor Bisericii însærcinarea de a îndeplini aceastæ res-

ponsabilitate în zilele noastre. 

Romani 11:16-25 – „Altoit în locul lor” 

Când ramurile pomului fructifer încep sæ moaræ, grædinarul le

poate tæia øi poate altoi ramuri noi de la un pom sænætos. Dacæ se

procedeazæ corect, noile ramuri vor creøte øi vor face parte din

vechiul pom. Pavel a folosit exemplul altoirii pentru a explica cum

pot primi neamurile toate binecuvântærile promise lui Israel.

Deoarece poporul de legæmânt al Domnului din Casa lui Israel nu

este credincios totdeauna, precum ramurile uscate ale pomului

fructifer, Domnul le poate tæia øi le poate înlocui cu ramuri noi de

la un alt pom. Pavel ne-a învæflat cæ neamurile convertite sunt

ramuri noi „altoite în locul” pomului lui Israel (Romani 11:17). 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitæflile A øi B, în timp ce studiafli Romani 11. 

Ales sæ propovæduiascæ Evanghelia

Citifli despre alegerea prin har în secfliunea „Sæ înflelegem scrip-

turile” pentru Romani 11:1-5. Apoi, scriefli un paragraf scurt

despre ce înseamnæ aceastæ doctrinæ pentru dumneavoastræ. 

Parabola mæslinului

Pavel a predat cæ ramurile fireøti ale mæslinului reprezintæ evreii

øi ramurile sælbatice reprezintæ neamurile. Facefli douæ coloane øi

scriefli deasupra uneia Ramuri fireøti iar deasupra celeilalte Ramuri
sælbatice. În timp ce citifli Romani 11:17-24, scriefli în coloana po-

trivitæ ceea ce învæflafli despre fiecare. Urmætoarele întrebæri væ

pot fi de folos: 

1. De ce au fost tæiate ramurile fireøti? 

2. De ce a fost necesar sæ se altoiascæ ramuri sælbatice în mæslin? 

3. Ce avertisment le-a dat Pavel ramurilor sælbatice? 

4. Ce afli învæflat despre modul în care Domnul îi trateazæ pe tofli

copiii Sæi? 

Sfinflii trebuie sæ fie împlinitori ai cuvântului. Pavel voia ca
sfinflii sæ træiascæ în aøa fel încât Duhul Sfânt sæ-i poatæ
influenfla øi ajuta ca sæ slujeascæ altora. Una dintre poruncile
de bazæ pe care Tatæl Ceresc ni le-a dat este sæ ne iubim
aproapele, iar dorinfla noastræ de a træi în conformitate cu
acest principiu va influenfla salvarea noastræ. În ce fel pute-
fli aræta dumneavoastræ cæ væ iubifli aproapele? Cum øi-au
arætat alflii dragostea faflæ de dumneavoastræ? 

Romani 12-13
Sfat pentru sfinfli

B

A
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Sæ înflelegem scripturile

Romani 12

Romani 12:1-2 – Ce înseamnæ „sæ aducefli trupurile
voastre ca o jertfæ vie”? 
Pavel a folosit expresia „sæ aducefli trupurile voastre ca o jertfæ

vie” (Romani 12:1) pentru a sublinia importanfla træirii conform

Evangheliei din toatæ inima dumneavoastræ. În perioada din

Vechiul Testament oamenii îøi sacrificau animalele pentru

Dumnezeu pentru a-øi demonstra credinfla. Isus Hristos Øi-a

sacrificat viafla pentru a împlini legea Vechiului Testament øi

pentru a ne aræta o nouæ cale. Pavel i-a invitat pe sfinfli sæ sacri-

fice lucrurile din viafla lor care nu erau în acord cu credinfla pe

care o aveau în Hristos. 

Romani 13

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce studi-

afli Romani 12-13. 

Sæ gæsim adeværatul înfleles

Pentru a primi toate binecuvântærile Evangheliei nu este suficient

doar sæ fim membri ai Bisericii. Pentru fiecare dintre urmætoarele

expresii din Romani 12:1-3, alegefli definiflia care credefli cæ se

potriveøte cel mai bine cu expresia. Apoi, scriefli o propoziflie care

sæ rezume mesajul lui Pavel. 

1. „Sæ aducefli trupurile voastre” (v. 1)

a. Sæ schimbafli 

b. Sæ sacrificafli tot ce væ bucuræ 

2. „Sæ nu væ potrivifli chipului veacului acestuia” (v. 2)

a. Sæ nu fifli ræi 

b. Sæ nu urmafli cæile lumii 

3. „Sæ væ transformafli” (v. 2)

a. Sæ træifli o viaflæ de slujire 

b. Sæ væ desævârøifli 

4. „Sæ aibæ simfliri cumpætate despre sine” (v. 3)

a. Sæ nu fifli mândri 

b. Sæ evitafli toanele 

Cu propriile dumneavoastræ cuvinte

Prefæcætoria înseamnæ a te preface sau a nu fi sincer. Sinceritatea

este esenflialæ pentru a træi conform Evangheliei. Citifli Romani

12:9-21 øi scriefli cu propriile dumneavoastræ cuvinte ideile prin-

cipale din versetele 12, 13, 16, 17 øi 20. fiinefli minte cæ Pavel a

vrut ca sfinflii sæ fie sinceri øi sæ evite prefæcætoria. 

B

A

Nu degeaba poartæ sabia (v.

4) – cu siguranflæ cæ va execu-

ta sentinfla

Nu purtafli grijæ de firea pæ-
mânteascæ (v. 14) – nu væ

concentrafli øi nu vegheafli

asupra ceva

Într-un trup avem mai multe
mædulare (v. 4) – mulfli

membri într-o singuræ Bisericæ

Îmbærbæteazæ (v. 8) – încuraj-

eazæ, avertizeazæ 

Fie-væ groazæ de ræu (v. 9) –

urâfli, disprefluifli ræul 

Întoarcefli (v. 17) – plætifli,

înapoiafli

Cærbuni aprinøi (v. 20) – sen-

timente de vinovæflie 

Dragostea împlineøte legea

Pavel le-a cerut sfinflilor sæ se trezeascæ øi sæ træiascæ în confor-

mitate cu Evanghelia. Este uøor sæ fii nepæsætor faflæ de religie.

Pentru a învæfla cum sæ fifli mai curajoøi, scriefli versetul din

Romani 13:8-14 care credefli cæ se potriveøte cel mai bine pentru

fiecare dintre situafliile de mai jos: 

1. Tom adoarme øi pierde momentul când familia citeøte din

scripturi. Îi spune mamei lui cæ este prea obosit; 

2. Sarah îi spune prietenului ei, care nu este membru, cæ trebuie

sæ întrerupæ relaflia lor pentru cæ devenea prea serioasæ; 

3. Dennis nu ia în serios învæflæturile Bisericii. Totul este o joacæ

pentru el. Distrage atenflia clasei la Øcoala de duminicæ, fæcând

glume øi fæcându-i pe tofli sæ râdæ øi sæ se prosteascæ; 

4. Amy s-a întâlnit cu misionarii pentru interviul de botez. Le-a

spus cæ era hotærâtæ sæ punæ în practicæ Evanghelia øi cæ voia

sæ lase în urmæ greøelile din trecut. 

Tofli trebuie sæ fie binevenifli în Bisericæ atunci când acceptæ
Evanghelia øi îøi exprimæ dorinfla de a træi conform acesteia.
Împlinitorii cuvântului nu stau deoparte færæ a se implica øi
nu-i judecæ pe alflii; ei îøi întind braflele ca prieteni øi ajutæ
oamenii sæ gæseascæ un nou cæmin în Bisericæ øi în împæræflia
lui Dumnezeu. Cunoaøtefli vreun membru nou din episcopia
sau ramura dumneavoastræ? Cum putefli sæ-i ajutafli sæ
simtæ mai bine cæ fac parte din Bisericæ? 

Sæ înflelegem scripturile

Romani 14

Romani 14 – Obiceiuri care creau conflicte între evrei
øi neamuri
Pavel a fost presat în mod constant sæ-i avertizeze pe sfinfli sæ

træiascæ dupæ obiceiurile øi tradifliile evreilor. fiinerea anumitor

tradiflii ale zilei de sabat, abflinerea de la anumite mâncæruri øi

respectarea altor obiceiuri erau activitæfli foarte importante pentru

evreii convertifli dar nu øi pentru neamuri. Deseori, un grup îl

judeca aspru pe celælalt, în conformitate cu crezurile sale reli-

gioase øi cu tradifliile sale culturale. Pavel voia ca tofli sæ înfleleagæ

cæ obiceiurile erau neimportante în comparaflie cu credinfla în Isus

Hristos øi cu urmarea exemplului Sæu. Chiar øi în ziua de azi

întâmpinæm asemenea provocæri, deoarece Biserica este ræspând-

itæ în toatæ lumea. Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a învæflat: 

Pæreri îndoielnice (v. 1) – de-

zacorduri asupra pærerilor

personale

Romani 14-16
Adeværaflii sfinfli se

întoværæøesc unii cu alflii

C

116



„Nu este un lucru uøor sæ

devii membru al acestei

Biserici. În cele mai multe

cazuri necesitæ læsarea

deoparte a vechilor obice-

iuri, pæræsirea vechilor

prieteni øi cunoøtinfle øi

intrarea într-o nouæ socie-

tate care este diferitæ øi,

într-un fel, pretenflioasæ. 

Cu fiecare creøtere a nu-

mærului de convertifli tre-

buie sæ facem un efort

substanflial pentru a-i aju-

ta în timp ce îøi gæsesc

drumul. Fiecare dintre ei are nevoie de trei lucruri: un prieten,

o responsabilitate øi sæ fie hrænifli ‘de cuvântul cel bun al lui

Dumnezeu’ (Moroni 6:4). Este datoria øi oportunitatea noastræ

de a le asigura aceste lucruri” (în Conference Report, aprilie

1997, p. 66; sau Ensign, mai 1997, p. 47). 

Romani 15

Romani 16

Romani 16:17-19 - „Sæ væ ferifli de cei ce fac dezbinæri”
Pavel a træit într-o perioadæ de creøtere a apostaziei faflæ de reli-

gia adeværatæ. Erau anumifli indivizi care pozau în membri buni

dar care predau doctrine false (vezi Faptele apostolilor 20:28-32).

Pavel i-a avertizat pe romani sæ „[se fereascæ] de cei ce fac dez-

binæri” øi sæ fie atenfli la astfel de oameni care se slujesc pe ei în-

øiøi (Romani 16:17). 

Romani 16:20 – Ce înseamnæ cæ „va zdrobi pe Satana
sub picioarele voastre”? 
Vârstnicul Bruce R. McConkie a explicat ce înseamnæ faptul cæ

„va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre” (Romani 16:20): „Cei

care vor birui lumea îl calcæ pe Satana sub picioarele lor, respin-

gând ispitele lui” (Doctrinal New Testament Commentary, 2:308). 

Sæ studiem scripturile
Facefli una dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce studiafli

Romani 14-16. 

Intervievafli un membru nou

Oameni din multe culturi diferite se alæturæ Bisericii. Citifli

declaraflia preøedintelui Hinckley din secfliunea „Sæ înflelegem

A

Vistiernic (v. 23) – slujitor de

încredere

Slæbiciunile (v. 1) – puncte

slabe cauzate de necunoaøter-

ea adeværului

Zidirii (v. 2) – îmbunætæflirii,

înælflærii

scripturile” pentru Romani 14. Apoi, intervievafli pe cineva care

s-a alæturat Bisericii în ultimul an øi scriefli un rezumat al ræs-

punsurilor acestei persoane la urmætoarele întrebæri: 

1. Ce schimbæri a trebuit sæ facefli în calitate de membru nou al

Bisericii? 

2. Ce au fæcut membrii Bisericii ca sæ væ ajute sæ reuøifli? 

3. Ce altceva ar putea face membrii pentru a-i ajuta mai bine pe

membrii noi când se schimbæ pentru a se alæturæ Bisericii? 

Care este convingerea dumneavoastræ
referitoare la judecatæ? 

Pavel i-a învæflat pe sfinfli sæ nu se judece unii pe alflii. Citifli

Romani 14:4-13 øi scriefli ræspunsurile la fiecare dintre urmætoa-

rele întrebæri: 

1. Dacæ noi, tofli, suntem slujitori ai lui Dumnezeu, de ce nu ar

trebui sæ ne judecæm unii pe alflii? (vezi Romani 14:4). 

2. Oamenii pot avea opinii øi obiceiuri diferite, dar ce este cel

mai important sæ flinem minte? (vezi vv. 5-6).

3. Cum reduce diferenflele dintre sfinfli faptul cæ aparflinem

Domnului? (vezi vv. 7-9).

4. La sfârøit, ce vom avea noi, tofli, în comun? (vezi vv. 10-11).

5. Dacæ ne judecæm unul pe altul, cum ne afecteazæ aceasta pe

noi øi pe cei pe care-i judecæm? (vezi v. 13).

Biserica este o comunitate

Isus Hristos îi invitæ pe tofli sæ vinæ la El. Într-o comunitate de

sfinfli cu o mare varietate de talente øi forfle, avem nevoie sæ ne

ajutæm unii pe alflii, astfel încât sæ putem deveni cu toflii mai ase-

mænætori lui Hristos. Citifli Romani 15:1-7. Apoi, scriefli ce ne-a

sfætuit Pavel în versetele 1-2, 5 øi 7 sæ facem pentru a încerca sæ

depæøim diferenflele dintre noi. 

C
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Cine erau corintenii? 
În timpul celei de-a doua cælætorii misionare a lui Pavel, el a

predicat Evanghelia în Corint øi a înfiinflat o ramuræ a Bisericii

acolo (vezi Faptele apostolilor 18:1-17). Corint era un oraø renumit

pentru idolatrie øi imoralitate, astfel încât Pavel era preocupat ca

membrii Bisericii de acolo sæ fie în stare sæ ræmânæ credincioøi

Evangheliei. 

Corespondenfla cu corintenii
Pavel a scris cel puflin trei scrisori corintenilor (vezi 1 Corinteni

1:1-2; 5:9; 2 Corinteni 1:1). Sfinflii corinteni îi scriseseræ pentru a-l

ruga sæ-i ajute în probleme de doctrinæ øi proceduri ale Bisericii.

În 1 Corinteni se aflæ ræspunsul lui Pavel la una dintre scrisorile

lor. A fost scrisæ în jurul anului 54 d.H., pe când locuia în Efes. 

Unele lucruri nu se schimbæ
Sfinflii din ziua de azi au multe dintre aceleaøi provocæri pe care

le-au înfruntat sfinflii din Corint. Observafli cât este de folositor,

în ziua de azi, urmætorul sfat: 

• singurul mod de a-L cunoaøte pe Dumnezeu este prin Spirit

(vezi 1 Corinteni 2:9-16); 

• trupurile noastre sunt temple ale lui Dumnezeu øi trebuie sæ

fie curate (vezi 1 Corinteni 3:16-17; 6:19-20); 

• Dumnezeu nu va permite sæ fim ispitifli peste puterile noastre

(vezi 1 Corinteni 10:13); 

• cæsætoria este importantæ în planul fericirii fæurit de Dumnezeu

(vezi 1 Corinteni 11:11); 

• dacæ nu suntem demni øi luæm din împærtæøanie, batjocorim

ceea ce a fæcut Isus Hristos pentru noi (vezi 1 Corinteni 11:27); 

• ca membri ai Bisericii trebuie sæ fim unifli în gând øi simflire

(vezi 1 Corinteni 12:20-26). 

MACEDONIA
Marea Neagræ 

ASIA

Marea Mediteranæ

Ierusalim

Atena

AHAIA

EGIPT

Corint 

Uneori, membrii Bisericii pun propria lor înflelepciune mai
presus decât înflelepciunea lui Dumnezeu. Ei nu pot vedea
cum îi poate ajuta Spiritul sæ gæseascæ soluflii la provocærile
vieflii. În Corint, niøte sfinfli au pretins cæ pærerile lor perso-
nale fæceau parte din Evanghelia lui Hristos, iar aceasta a
produs divizarea membrilor. În conformitate cu 1 Corinteni
1-4, cum aduce Spiritul soluflii la aceastæ problemæ øi cum
væ poate ajuta pe dumneavoastræ sæ învingefli probleme
asemænætoare? 

Sæ înflelegem scripturile

1 Corinteni 1

1 Corinteni 1:26-28 – „Dumnezeu a ales lucrurile
nebune… ca sæ facæ de ruøine pe cele înflelepte” 
Cine sunt „lucrurile nebune ale lumii” care vor „face de ruøine

pe cele înflelepte” (1 Corinteni 1:27)? Pavel s-a referit la misionarii

care merg în lume øi îi învæflæ pe oamenii din toate pæturile so-

ciale. A vrut el sæ spunæ cæ misionarii sunt nebuni? Preøedintele

Gordon B. Hinckley a observat cum sunt deseori væzufli misio-

narii noøtri de cætre lume: 

„Am fost intervievat de un reprezentant al Radio BBC. El væzuse

misionarii øi observase dupæ înfæfliøare cæ sunt tineri. M-a întrebat:

‘Cum væ aøteptafli ca oamenii sæ-i asculte pe aceøti tineri necopfli?’.

În caz cæ nu cunoaøtefli înflelesul cuvântului necopfli, înseamnæ

imaturi, neexperimentafli, lipsifli de rafinament. 

Zâmbind, i-am ræspuns reporterului: ‘Tineri necopfli? Se întâ-

mplæ la fel cu misionarii din ziua de azi, aøa cum s-a întâmplat

cu Timotei în vremea lui Pavel [vezi 1 Timotei 4:12] …

Lucrul remarcabil este acela cæ oamenii chiar îi primesc øi îi as-

cultæ. Sunt viguroøi. Sunt istefli, sunt atenfli, sunt integri. Sunt

prezentabili øi oamenii capætæ repede încredere în ei.’ 

‘Tineri necopfli?’ Da, sunt lipsifli de rafinament. Ce mare binec-

uvântare este aceasta. Ei nu provoacæ dezamægire. Nu vorbesc

cuvinte sofisticate. Ei vorbesc din inimæ, având convingere

personalæ. Fiecare este un slujitor al Dumnezeului cel Viu, un

ambasador al Domnului Isus Hristos. Puterea lor nu vine din

cunoaøterea lucrurilor lumeøti. Puterea lor vine din credinflæ, din

rugæciune øi din umilinflæ” (în Conference Report, septembrie-

octombrie 1995, p. 69; sau Ensign, noiembrie 1995, p. 51).

Pærtæøia cu Fiul Sæu (v. 9) –

apropierea sau întoværæøirea

cu Hristos în calitate de

membri ai Bisericii Sale

Chifa (v. 12) – Petru 

Vorbæreflul (v. 20) – filozoful 

Lucrurile nebune, slabe, jos-
nice (vv. 27-28) – urmaøii

umili ai lui Isus Hristos

1 Corinteni 1-4
Unitate prin Spirit

Întâia epistolæ a lui Pavel cætre corinteni
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1 Corinteni 2

1 Corinteni 2:14 – Ce înseamnæ „omul firesc”? 
Dupæ cæderea lui Adam, oamenii au devenit „carnali, senzuali øi

diabolici prin firea lor” (Alma 42:10). Aceastæ naturæ este contraræ

naturii divine a lui Dumnezeu (vezi Mosia 3:19). Cei care træiesc

ca bærbafli øi femei „fireøti” nu înfleleg cunoaøterea spiritualæ; este

o nebunie pentru ei. Omul firesc acumuleazæ cunoaøtere spiri-

tualæ când „se supune chemærilor Spiritului Sfânt øi înlæturæ

omul firesc” (Mosia 3:19). 

1 Corinteni 3

1 Corinteni 3:1-3 – „V-am hrænit cu lapte” 
Corintenii erau convertifli recent la Evanghelia lui Isus Hristos.

Mulfli dintre ei încæ erau marcafli de slæbiciunile carnale (lumeøti).

Pavel i-a comparat cu niøte „prunci în Hristos”, spunându-le

cæ îi hrænise cu lapte deoarece nu erau pregætifli pentru carne

(1 Corinteni 3:1-2). Laptele reprezintæ învæflæturile simple ale

Evangheliei care trebuie înflelese înaintea cærnii sau a doctrinelor

mai complexe, care pot fi predate. Asemenea doctrine pot fi înfl-

elese numai de cætre aceia care au ajuns la maturitate spiritualæ,

træind în acord cu lumina pe care au primit-o deja (vezi D&L

50:24; Alma 12:9-11). 

1 Corinteni 4

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D), în timp ce

studiafli 1 Corinteni 1-4. 

Vorbifli despre familia dumneavoastræ

Când oamenii se alæturæ Bisericii ei devin membri ai familiei lui

Hristos (vezi Mosia 15:11). Citifli 1 Corinteni 1:9-13. 

1. Enumerafli ce era ræu în „familia lui Hristos” din Corint. 

2. Descriefli un eveniment sau un moment în care familia dum-

neavoastræ s-a aflat împreunæ øi care v-a adus o mare bucurie. 

3. Enumerafli elemente care au existat în experienfla familiei

dumneavoastræ, care ar trebuie sæ fie, de asemenea, necesare

în familia lui Hristos. 

A

Gândurile inimilor (v. 5) –

secrete sau motive ale inimii

În icoanæ de vorbire (v. 6) –

la figurativ 

Cu privire (v. 6) – valabil 

Fruntaøii (vv. 6, 8) – conducæ-

torii 

Judecate duhovniceøte (v. 14)

– înflelese prin Duhul Sfânt

Omul duhovnicesc

Dacæ afli fi simflit durere din cauza unei boli neobiønuite, la cine

v-afli fi dus pentru a cere ajutor – la poliflist, la taximetrist sau la

doctorul dumneavoastræ? De ce? Citifli 1 Corinteni 2:10-14. 

1. Scriefli unde trebuie sæ mergefli pentru a primi ræspunsuri

spirituale. 

2. Explicafli de ce „omul firesc” are dificultæfli în obflinerea

cunoaøterii spirituale. 

3. Citifli Mosia 3:19 øi enumerafli ce ne ajutæ sæ învingem omul

firesc. 

Templul sfânt, eu, cel sfânt

Scriefli un bileflel unui conducætor al
Bisericii

Pavel le-a spus conducætorilor Bisericii cæ li se cerea sæ fie credin-

cioøi øi le-a amintit cæ aveau sæ fie persecutafli din cauza credinflei

lor (vezi 1 Corinteni 4). Dupæ ce afli citit 1 Corinteni 4:9-16, scriefli

un bileflel de apreciere cætre unul dintre conducætorii Bisericii

dumneavoastræ. Enumerafli ce apreciafli cel mai mult la acea per-

soanæ øi felul în care el sau ea v-a ajutat. (Putefli împærtæøi bilefl-

elul cu învæflætorul dumneavoastræ înainte de a-l trimite.) 

În 1 Corinteni 5-7 Pavel a continuat sæ dea sfaturi sfinflilor
din Corint. El s-a confruntat cu probleme importante, pre-
cum: Ce fel de relaflii trebuie sæ aibæ sfinflii cu cei pæcætoøi?
Când este bine pentru sfinfli sæ se judece unul cu altul? De
ce este mai bine ca cineva sæ se cæsætoreascæ dupæ misiune?
Cæutafli sfatul lui Pavel referitor la aceste întrebæri øi gândi-
fli-væ în ce fel este valabil pentru dumneavoastræ. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Corinteni 5

Puflin aluat dospeøte toatæ
plæmædeala (v. 6) – puflinæ

drojdie face pâinea sæ creascæ;

un pæcat mic afecteazæ întrea-

ga persoanæ sau congregaflie

Mæturafli (v. 7) – îndepærtafli,

pocæifli-væ

1 Corinteni 5-7
Instrucfliuni pentru Bisericæ

D

Citifli 1 Corinteni 3:16-17 øi gândifli-væ la modurile în care trupul

dumneavoastræ este ca un templu sfânt. Explicafli în ce fel urmæ-

toarele situaflii afecteazæ un asemenea templu øi limiteazæ posi-

bilitatea de a primi Spiritul: 

1. Tom øi Susan se întâlnesc øi au o legæturæ amoroasæ; 

2. lui Joe îi place sæ mestece tutun cu prietenii lui; 

3. Katrina evitæ Biserica, deoarece prietenii ei nu sunt acolo. 
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1 Corinteni 5:5 - „Un astfel de om sæ fie dat pe mâna
Satanei” 
Membrii care au mai multæ cunoaøtere øi experienflæ în Bisericæ

sunt supuøi la pedepse mai mari. „Un astfel de om sæ fie dat pe

mâna Satanei, pentru nimicirea cærnii” (1 Corinteni 5:5) însemna

sæ fie îndepærtat de la binecuvântærile Evangheliei. Inclusæ în

aceasta era pierderea Duhului Sfânt, læsarea lor færæ vindecarea øi

puterea protectoare a lui Dumnezeu. În aceastæ stare, indivizii erau

læsafli singuri sæ îndure întreaga putere distructivæ a duømanului. 

1 Corinteni 6

1 Corinteni 6:9-12 – Erau permise aceste pæcate de
moarte în mintea lui Pavel? 
Traducerea Bibliei de Joseph Smith aduce o schimbare semnifi-

cativæ în 1 Corinteni 6:12, explicând cæ Pavel a spus cæ toate

aceste lucruri nu erau permise pentru el øi toate aceste lucruri nu

erau de folos (vezi TJS, 1 Corinteni 6:12). 

1 Corinteni 6:19-20 – „Voi nu suntefli ai voøtri” 
Vârstnicul LeGrand Richards, care a

fost apostol, a spus: „Existæ mulfli care

cred cæ trupurile lor le aparflin øi pot

face ce doresc cu ele, dar Pavel a aræ-

tat clar cæ ele nu le aparflin, cæci au fost

cumpærate cu un prefl” (A Marvelous
Work and a Wonder, ed. rev. [1973],

p. 380).

1 Corinteni 7

1 Corinteni 7:29-33 – „Cei ce au neveste, sæ fie ca øi
cum n-ar avea” 
Traducerea Bibliei de Joseph Smith clarificæ faptul cæ, atunci când

Pavel a sfætuit ca „cei ce au neveste, sæ fie ca øi cum n-ar avea”

(1 Corinteni 7:29), el le vorbea celor care sunt chemafli sæ slujeas-

cæ… deoarece sunt chemafli øi aleøi sæ facæ lucrarea Domnului

(TJS, 1 Corinteni 7:29). Cu alte cuvinte, cei care erau cæsætorifli

aveau sæ fie færæ neveste în timpul misiunii lor. 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D), în timp ce studiafli

1 Corinteni 5-7. 

Intervievafli-l pe episcopul
dumneavoastræ

Rugafli-l pe episcopul dumneavoastræ sæ væ explice cum este

ajutatæ Biserica de consiliul de disciplinæ al episcopului øi cum

ajutæ acesta persoanele implicate sæ se pocæiascæ øi sæ devinæ din

nou membri cu drepturi depline. Citifli 1 Corinteni 5 øi scriefli

despre asemænærile pe care le gæsifli între aceste versete øi ceea

ce v-a explicat episcopul dumneavoastræ. 

A

Nestæpânirii (v. 5) – lipsei au-

tocontrolului

Legafli, legat (vv. 15, 27) – sub

legæmânt

Tæiat împrejur (vv. 18-19) –

vezi Ghidul pentru scripturi,

„circumcizie” (p. 32).

Ca sæ væ prind într-un lafl (v.

35) – sæ væ pun restricflii 

Sæ se judece, se duce la jude-
catæ (vv. 1, 6-7) – sæ aducæ

învinuiri, sæ dea în judecatæ

Nici malahii, nici sodomiflii
(v. 9) – cei implicafli în diverse

pæcate ale homosexualitæflii

Enumerafli efectele pæcatului

Pavel i-a acuzat pe sfinflii din Corint pentru cæ-øi justificau pæca-

tele. El le-a amintit cæ Spiritul nu putea ræmâne cu ei dacæ erau

nedrepfli. În timp ce citifli 1 Corinteni 6:9-20, enumerafli cel puflin

cinci pæcate menflionate de Pavel øi explicafli cum îl afecteazæ

acestea pe pæcætos, pe familia acestuia øi cum afecteazæ Biserica. 

Rezumafli ceea ce a predat Pavel

În timp ce citifli 1 Corinteni 7:10-11, înlocuifli cuvântul „despartæ”

cu divorfleze („sæ-øi lase” înseamnæ, de asemenea, sæ divorfleze),

iar în versetele 12-13 înlocuifli cuvântul „necredincios” cu expre-

sia care nu este membru. Dupæ ce citifli aceste versete cu noile

cuvinte, scriefli un paragraf în care sæ descriefli ce credefli dum-

neavoastræ cæ preda Pavel. 

Scriefli o lecflie

Citifli 1 Corinteni 7:8-9, 29-35, ca øi cum Pavel le-ar fi vorbit mi-

sionarilor (flinefli cont de schimbærile din Traducerea Bibliei de

Joseph Smith) øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri: 

1. Cum ar putea fi de ajutor aceste învæflæturi pentru misionarii

cu timp deplin? 

2. Cum ar putea prietenul sau prietena de acasæ sæ-i distragæ pe

misionari de la chemarea lor? 

Sfinflii corinteni îi scriseseræ lui Pavel øi-i adresaseræ multe
întrebæri. Aflæm care erau acele întrebæri din ræspunsurile pe
care le-a dat el. Pavel i-a sfætuit sæ se fereascæ sæ-i ofenseze
pe alflii prin faptele lor, sæ recunoascæ faptul cæ Dumnezeu nu
va îngædui sæ fim ispitifli peste puterile noastre øi sæ flinem
minte importanfla de a fi demni sæ luæm din împærtæøanie. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Corinteni 8

1 Corinteni 8:4, 8-13 – Mâncând din carnea jertfitæ
idolilor
Legea lui Moise nu permitea iudeilor sæ mænânce din carnea care

fusese sacrificatæ idolilor faløi. Pavel i-a învæflat cæ nu carnea prin

ea însæøi face o persoanæ sæ fie necuratæ, ci cæ iudeii convertifli se

simfleau încæ ofensafli când vedeau neamurile convertite mâncând

carne pægânæ. Pavel i-a sfætuit cæ era mai bine sæ nu mænânce

carne decât sæ ofenseze un frate sfânt. 

Îngâmfæ (v. 1) – te face

mândru 

Împinge (v. 10) – încurajeazæ 

1 Corinteni 8-11
Sfat pentru membrii noi
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1 Corinteni 9

1 Corinteni 10

1 Corinteni 11

1 Corinteni 11:2-12 – Bærbaflii stæpânesc peste femei? 
Pavel ne-a învæflat cæ Dumnezeu L-a fæcut pe Isus Hristos „Capul

oricærui bærbat”, iar pe bærbat „capul femeii” (1 Corinteni 11:3).

Acest model nu sugereazæ dominare øi subordonare, ci stabileøte

ordine øi pace prin conducerea dreaptæ a preofliei. Bærbaflii øi fe-

meile sunt dependenfli unii de alflii, iar bærbaflii înflelepfli ascultæ

cu atenflie pærerile femeilor credincioase. 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D), în timp ce studi-

afli 1 Corinteni 8-11. 

Dafli un exemplu din zilele noastre

Citifli 1 Corinteni 8:9-13 øi dafli un exemplu din zilele noastre

despre cum trebuie sæ fim atenfli pentru a evita chiar øi apariflia

ræului. Ar putea fi de ajutor sæ revedefli secfliunea „Sæ înflelegem

scripturile” de la 1 Corinteni 8:4; 8-13. 

Alcætuifli un program de instruire

Citifli 1 Corinteni 9:24-27 øi aflafli cu ce øi-a comparat Pavel

misiunea. Alcætuifli urmætorul tabel în caietele dumneavoastræ.

Imaginafli-væ cæ suntefli antrenor øi enumerafli paøii unui program

de instruire fizicæ pe care afli vrea sæ-l schiflafli pentru a ajuta un

atlet sæ exceleze în domeniul lui. Facefli, apoi, o comparaflie cu

pregætirea spiritualæ de care este nevoie pentru pregætirea unei

misiuni sau a unei cæsætorii în templu. 

Program de instruire spiritualæ

1.

2.

3.

Program de instruire fizicæ

1.

2.

3.

B

A

Partide (v. 19) – neadeværuri,

minciuni despre Hristos øi

doctrina Sa

Pedepsifli (v. 32) – corectafli

prin pedepse

Închinætori la idoli (v. 7) – cei

care se roagæ la idoli

Masa Domnului (v. 21) – cæi-

le lui Dumnezeu, cum ar fi

împærtæøania

Masa dracilor (v. 21) – cæile

diavolului, cum ar fi o særbæ-

toare pægânæ

Întærâtæm (v. 22) – mâniem

Piedicæ (v. 12) – încetinirea

progresului 

Isprævnicie care mi-a fost în-
credinflatæ (v. 17) – voi fi fæcut

responsabil pentru ce mi s-a

dat sæ fac

Înfrânæri (v. 25) – cumpætare,

autocontrol

Loveøte în vânt (v. 26) – Dæ

cu pumnii în aer de parcæ se

face cæ luptæ

Scripturæ de bazæ – 1 Corinteni 10:13

Pavel a declarat clar în 1 Corinteni 10:13-14 cæ ispita nu ne poate

învinge dacæ suntem hotærâfli sæ ne supunem poruncilor lui

Dumnezeu. Citifli Alma 13:28 øi enumerafli cele trei principii

despre care Alma a spus cæ avem nevoie sæ le respectæm pentru

a putea obfline ajutorul lui Dumnezeu ca sæ învingem ispita.

Scriefli un paragraf despre cum væ pot ajuta ele sæ nu „fifli ispitifli

peste puterile voastre” (1 Corinteni 10:13). 

Cum sæ luæm din împærtæøanie

Cea mai importantæ parte, în timpul

prezenflei noastre la Bisericæ, este lua-

rea din împærtæøanie. Dupæ ce citifli

1 Corinteni 11:20-34, scriefli un set de

îndrumæri care îi vor ajuta pe alflii sæ

ia din împærtæøanie în felul dorit de

Domnul. Scriefli îndrumærile pe scurt

pentru a încæpea pe un cartonaø pe

care sæ-l putefli da oamenilor. 

Când a fost întrebat de cætre unul dintre preøedinflii Statelor
Unite de ce este religia noastræ deosebitæ faflæ de celelalte,
profetul Joseph Smith a explicat cæ datoritæ darului Duhului
Sfânt (vezi History of the Church, 4:42). Prin Duhul Sfânt,
Dumnezeu revarsæ asupra copiilor Sæi binecuvântæri speciale,
cunoscute ca daruri ale Spiritului, astfel ca noi sæ putem
cunoaøte adeværul øi sæ ne binecuvântæm unul pe altul. În
timp ce citifli 1 Corinteni 12-14, cæutafli darurile Spiritului
cu care afli fost binecuvântafli. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Corinteni 12

1 Corinteni 12:21-28 – De ce este important fiecare
membru al Bisericii? 

Fiecare persoanæ este importantæ

øi aduce în Bisericæ daruri øi talente

speciale. Biserica are nevoie de fiecare

membru al ei. Vârstnicul Joseph B.

Wirthlin, un apostol, a spus: „Nu

conteazæ cine suntem – nu conteazæ

care sunt talentele, abilitæflile, resursele

financiare, educaflia sau experienfla

noastræ – noi, tofli, putem sluji în

împæræflie. El, care ne cheamæ, ne va

face demni pentru muncæ dacæ Îl vom sluji cu umilinflæ, rugæ-

Trupul nu este un singur
mædular (v. 14) – Biserica este

o singuræ organizaflie care are

mulfli membri diferifli

1 Corinteni 12-14
Darurile Spiritului
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ciuni, sârguinflæ øi credinflæ. S-ar putea sæ ne simflim necorespun-

zætori. Poate ne îndoim de noi înøine, gândind cæ ceea ce pu-

tem noi, personal, sæ-I oferim Domnului este prea puflin chiar

pentru a fi luat în seamæ. Domnul este conøtient de starea noastræ

muritoare. Ne cunoaøte slæbiciunile. El înflelege provocærile din

viafla noastræ de zi cu zi” (în Conference Report, apr. 1996, p. 46;

sau Ensign, mai 1996, p. 34). 

1 Corinteni 13

1 Corinteni 14

1 Corinteni 14:4-11, 19 – Când ar trebui sæ ne dorim
darul vorbirii în alte limbi? 
Preøedintele Joseph F. Smith a spus: „Cred în darurile Duhului

Sfânt pentru oameni, dar nu doresc darul limbilor, decât atunci

când am nevoie de el. Am avut nevoie o datæ de darul limbilor

øi Domnul mi l-a dæruit. Mæ aflam într-o flaræ stræinæ, trimis sæ

predic Evanghelia unor oameni a cæror limbæ nu o puteam înflel-

ege… A fost cu un scop. A fost ceva care sæ-mi întæreascæ credin-

fla, sæ mæ încurajeze øi sæ mæ ajute în slujirea mea. Dacæ avefli

nevoie de acest dar al limbilor, cæutafli-l øi Dumnezeu væ va ajuta

sæ-l avefli” (Gospel Doctrine, a 5-a ed. [1939], p. 251).

1 Corinteni 14:34-35 – Pot femeile sæ vorbeascæ în
Bisericæ? 
Traducerea Bibliei de Joseph Smith schimbæ a vorbi cu a conduce.

Cu siguranflæ este acceptabil ca femeile sæ vorbeascæ în Bisericæ. 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D), în timp ce

studiafli 1 Corinteni 12-14. 

Scriefli un comentariu pentru o
enciclopedie

Pavel ne-a învæflat cæ existæ multe daruri ale Spiritului øi apoi

a dat mai multe exemple. Citifli 1 Corinteni 12:4-11 øi scriefli un

comentariu pentru o enciclopedie care sæ prezinte perspectiva

Bisericii referitoare la darurile Spiritului. Enciclopedia are spafliu

limitat, aøa încât limitafli comentariul dumneavoastræ la un para-

graf de cincizeci de cuvinte sau mai puflin. 

Dragoste

Trasafli douæ coloane øi intitulafli-o pe una Dragostea este, iar pe

cealaltæ Dragostea nu este. În timp ce citifli 1 Corinteni 13:1-7, 13,

scriefli fiecare expresie sub titlul potrivit. Încheiafli, descriind o

ocazie în care cineva v-a arætat dragoste. 

De ce trebuie sæ mæ maturizez? 

Citifli 1 Corinteni 13:9-12 øi descriefli ce credefli cæ ne învaflæ despre

maturizarea spiritualæ. Sugerafli câteva calitæfli ale oamenilor de

vârsta dumneavoastræ, care aratæ cæ încæ mai au un comporta-

ment copilæresc. Descoperifli apoi alte calitæfli ale oamenilor de

vârsta dumneavoastræ care demonstreazæ maturitatea lor crescutæ

în privinfla Evangheliei. 

C
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Zidire (v. 3) – îmbunætæflire

spiritualæ

Sfætuire (v. 3) – încurajare

Cunoaøtem în parte (v. 10) –

nu cunoaøtem perfect 

Vedem ca într-o oglindæ, în
chip întunecos (v. 12) – vedem

o reflecflie obscuræ într-o oglindæ

Ordine în Bisericæ

Pavel a vrut sæ-i învefle pe sfinfli despre importanfla ordinii în

Bisericæ (vezi 1 Corinteni 14:26-40). Pentru fiecare din declarafliile

de mai jos, scriefli cum credefli cæ se referæ ele la ordinea din

Bisericæ: 

1. „Toate sæ se facæ spre zidirea sufleteascæ” (1 Corinteni 14:26). 

2. „Fiindcæ putefli sæ prorocifli tofli, dar unul dupæ altul, pentru

ca tofli sæ capete învæflæturæ” (v. 31).

3. „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al

pæcii” (v. 33).

4. „Cæci lor [femeilor] nu le este îngæduit sæ conducæ” (TJS, v. 34).

5. „Dar toate sæ se facæ în chip cuviincios øi cu rânduialæ” (v. 40).

S-a întâmplat sæ moaræ cineva drag dumneavoastræ? Cum
v-afli simflit când s-a întâmplat aceasta? Isus Hristos a înv-
ins moartea prin sacrificiul Sæu ispæøitor. Datoritæ darului
Sæu, moartea este temporaræ. Toatæ omenirea va fi înviatæ øi
se va bucura de nemurire. 

Pe vremea lui Pavel, unii oameni se îndoiau de realitatea
învierii lui Hristos. În timp ce citifli 1 Corinteni 15-16,
urmærifli puternica mærturie a lui Pavel despre realitatea
învierii, precum øi adeværurile doctrinare despre cele trei
grade de glorie øi rânduielile care se înfæptuiesc în temple
în folosul celor care au murit. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Corinteni 15

1 Corinteni 15:29 – Botezul pentru cei morfli

Adormit (v. 6) – decedat 

Pârga, rod (vv. 20, 23) – pri-

mul înviat 

Duh dætætor de viaflæ (v. 45) –

persoanæ nemuritoare cu un

trup glorificat, perfect 

1 Corinteni 15-16
Doctrina învierii
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Pavel a explicat cæ, dacæ nu ar fi existat învierea, sfinflii nu ar fi

avut niciun motiv sæ înfæptuiascæ botezuri pentru cei morfli. Apoi,

el a mærturisit cæ învierea este realæ øi cæ rânduielile efectuate în

numele celor morfli le aduc mari binecuvântæri atât acestora, cât

øi celor care înfæptuiesc rânduielile. 

Profetul Joseph Smith ne-a învæflat: „Sfinflii au privilegiul de a fi

botezafli pentru acele rude ale lor care sunt decedate… øi care au

primit Evanghelia fiind spirite, cu ajutorul acelora care au fost

însærcinafli sæ le predice” (History of the Church, 4:231). El ne-a

învæflat, de asemenea, cæ „acei sfinfli care neglijeazæ sæ facæ

aceasta în folosul rudelor lor decedate, îøi pericliteazæ propria lor

salvare” (History of the Church, 4:426; vezi, de asemenea, D&L

128:15-18). 

1 Corinteni 15:40-42 – Trupuri celestiale, terestriale
øi telestiale
Fiecare om va fi înviat, dar nu tofli ne vom ridica din moarte în

acelaøi moment sau având aceeaøi slavæ. Cei drepfli vor fi înviafli

primii øi vor sluji cu Isus Hristos în timpul domniei Sale milenare.

Cei mai puflin drepfli vor fi înviafli ultimii. Urmætorul tabel væ va

ajuta sæ înflelegefli mai bine ordinea învierii (vezi, de asemenea,

D&L 88:98-102): 

1 Corinteni 15:42-54 – „Putrezire… neputrezire” 
De câteva ori, Pavel a folosit cuvântul putrezire pentru a se referi

la moarte, iar cuvântul neputrezire pentru a se referi la nemurire

(vezi 1 Corinteni 15:42-54). Chiar dacæ vom primi la înviere acel-

eaøi trupuri pe care le avem acum, ele nu vor mai suferi boli,

descompunere øi imperfecfliune, ci vor fi glorificate, perfecte øi

nemuritoare (vezi Alma 11:42-45). 

1000 20000 7000 (timpul estimat) 500040003000 6000

Adam Isus Hristos Mileniul

Slava soarelui

Slava lunii

Slava stelelor

Færæ slavæ

„Ai lui Hristos, primul 
rod” (D&L 88:98) 
Unele fiinfle celestiale 
vor fi înviate înainte 
de Mileniu. 

„Ai lui Hristos la 
venirea Sa” (D&L 88:99).
Nici o fiinflæ terestrialæ 
nu va fi înviatæ înainte 
de Mileniu.

„Sub condamnare” 
(D&L 88:100) 
Fiinflele telestiale vor 
fi înviate la sfârøitul 
Mileniului.

„Încæ întinafli” 
(D&L 88:102). 
Cei care ræmân întinafli 
vor fi înviafli dupæ ce tofli 
ceilalfli vor fi fost înviafli. 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce

studiafli 1 Corinteni 15. 

Scripturæ de bazæ – 1 Corinteni
15:20-22

Enumerafli un øir de scripturi care încep în 1 Corinteni 15:20-22.

Folosifli Ghidul pentru scripturi pentru a gæsi cel puflin cinci

scripturi suplimentare care explicæ faptul cæ fiecare om va fi înv-

iat. Afli putea sæ scriefli aceste cinci trimiteri la scripturi pe mar-

ginea scripturilor dumneavoastræ. 

Scripturæ de bazæ – 1 Corinteni 15:29

Intervievafli o persoanæ care a fost la templu pentru a face bote-

zuri pentru cei morfli. (Dacæ afli avut aceastæ ocazie, putefli scrie

despre propria dumneavoastræ experienflæ.) Scriefli ræspunsurile

la urmætoarele întrebæri: 

1. Ce v-a plæcut cel mai mult atunci când afli fæcut botezuri pentru

cei morfli? 

2. În ce fel va fi slujirea dumneavoastræ în folosul persoanei de-

cedate? 

3. De ce credefli cæ botezul pentru cei morfli este o doctrinæ atât

de importantæ? 

Scripturæ de bazæ – 1 Corinteni 15:40-42

Scriefli trei întrebæri pe care credefli cæ le-ar putea adresa unui

misionar cineva care nu este membru, despre înviere sau despre

cele trei grade de slavæ. Apoi, scriefli ræspunsurile la întrebæri,

folosind versetele din 1 Corinteni 15 în ræspunsurile dumnea-

voastræ. 

C

B

A
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De ce le-a scris Pavel o altæ epistolæ
corintenilor? 
Problemele în ramura din Corint au continuat. Epistola anterioaræ

a lui Pavel îi ajutase pe sfinfli sæ facæ progrese, dar era nevoie de

alte instrucfliuni. Aceastæ a doua epistolæ îi asigura din nou pe

sfinfli de dragostea lui Pavel øi îi încuraja sæ continue sæ fie cred-

incioøi, îndeplinindu-øi toate îndatoririle lor. 

Mulfli oameni care se alæturæ Bisericii trec printr-o perioadæ
de tranziflie când încæ mai învaflæ despre principiile de bazæ
ale Evangheliei øi despre standardele øi obiceiurile care sunt
specifice membrilor Bisericii. Botezul nu îi face pe noii
convertifli sæ uite în mod automat învæflæturile øi obiceiurile
false pe care le-au urmat odatæ. 

Sfinflii din Corint nu erau altfel. În 2 Corinteni 1-3 vefli
citi cum trebuia sæ li se aminteascæ principiile de bazæ ale
Evangheliei care sunt vitale pentru bunæstarea spiritualæ.
Cum a fost întæritæ credinfla acestor sfinfli prin felul drægæs-
tos în care îi învæfla Pavel? 

Sæ înflelegem scripturile

2 Corinteni 1

Mângâiere (vv. 5-7) – alinare Arvuna (v. 22) – promisiunea 

2 Corinteni 1-3
Duhul dæ viafla

MACEDONIA

MISIA

Pavel l-a întâlnit pe Tit în Macedonia. Tit a raportat despre reacflia 
corintenilor la scrisoarea lui Pavel. Majoritatea îi acceptaseræ sfatul, 
dar erau unii care l-au respins. Pavel a scris o altæ scrisoare pentru a-i 
instrui în continuare øi a-i încuraja sæ accepte autoritatea lui în calitate 
de învæflætor al Evangheliei. El le-a promis, de asemenea, cæ îi va vizita 
din nou în curând.

LYDIA
FRIGIA

Efes
Pavel a ræmas în 
Efes doi ani. În 
acea perioadæ el a 
scris 1 Corinteni. 
A fost obligat sæ 
fugæ în Macedonia. 

Corint 

AHAIA

ASIA

Marea 
Neagræ 

Marea Mediteranæ

2 Corinteni 2

2 Corinteni 3

2 Corinteni 3:2-4 - „Voi suntefli epistola noastræ,
scrisæ în inimile noastre” 
Vârstnicul Bruce R. McConkie a spus: „În adeværatul sens al

cuvântului, Evanghelia nu este scrisæ pe table de piatræ sau în

cærflile de scripturi, ci în trupul persoanelor credincioase øi supuse;

sfinflii sunt, astfel, epistole vii ale adeværului, cærfli ale cæror viefli

sunt deschise pentru a fi citite de tofli” (Doctrinal New Testament
Commentary, 2:414). 

2 Corinteni 3:6 - „Slova omoaræ, dar Duhul dæ viafla” 
Preøedintele James E. Faust, al doilea fost consilier în Prima

Preøedinflie, ne-a învæflat: „Pavel a spus cæ ‘Slova omoaræ, dar

Duhul dæ viafla’. Noi nu trebuie numai sæ evitæm ræul, nu trebu-

ie numai sæ facem bine, dar, ce este mai important, trebuie sæ fa-

cem lucruri de cea mai mare valoare. Trebuie sæ ne concentræm

asupra lucrurilor intime ale inimii, pe care le cunoaøtem øi le pr-

efluim intuitiv dar, adesea, le ignoræm pentru ceea ce este neîns-

emnat, superficial sau plin de mândrie” (în Conference Report,

octombrie 1997, p. 75; sau Ensign, noiembrie 1997, p. 53).

Preøedintele Ezra Taft

Benson ne-a sfætuit: „În

aceastæ lucrare, Spiritul

este Cel care conteazæ” (în

Conference Report, aprilie

1986, p. 98; sau Ensign, mai

1986, p. 77). 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce studi-

afli 2 Corinteni 1-3. 

Scriefli un rezumat

Viafla muritoare aduce cu sine necazuri. Chiar Isus Hristos a avut

de suferit în timpul experienflei Lui muritoare. În 2 Corinteni

1:3-7, aflæm despre unele dintre binecuvântærile care pot veni ca

rezultat al încercærilor noastre. În timp ce citifli acest pasaj, facefli

pentru fiecare verset un rezumat de o propoziflie, cu propriile

dumneavoastræ cuvinte. 

A

Laudæ (v. 1) – recomandare 

Slujba aducætoare de moarte,
slujba aducætoare de osândæ
(vv. 7-9) – legea lui Moise

Slujba Duhului, slujba adu-
cætoare de neprihænire (vv. 8-

9) – plenitudinea Evangheliei

lui Isus Hristos

Mæhrama, mæhramæ (vv. 14-

16) – væl care blocheazæ sau li-

miteazæ viziunea øi înflelegerea

Ca (vv. 3, 7) – de teamæ ca Mireasma, mireasmæ (vv.

14-16) – miros dulce, parfum

A doua epistolæ a lui Pavel cætre corinteni
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Ce i-afli învæfla dumneavoastræ? 

Studiafli 2 Corinteni 2:1-11 øi Doctrinæ øi legæminte 64:10. Folosind

informafliile din aceste scripturi, spunefli ce afli fi predat dumnea-

voastræ dacæ afli fi avut un prieten care a înfruntat urmætoarele

situaflii: 

1. Prietena dumneavoastræ Roberta este supæratæ pe tatæl ei, care

a fost excomunicat din Bisericæ. Ea væ întreabæ de ce ar trebui

sæ-l ierte. 

2. Richard a împrumutat o maøinæ de la prietenul dumneavoastræ

færæ sæ-l întrebe. El a distrus-o øi nu are bani s-o repare. A

spus cæ-i pare ræu. 

Completafli frazele

În timp ce citifli 2 Corinteni 3:2-18 øi secfliunea „Sæ înflelegem

scripturile”, cæutafli ideile care completeazæ urmætoarele fraze: 

1. A spune cæ epistolele noastre sunt scrise „pe table care sunt

inimi de carne” înseamnæ cæ… 

2. Duhul dæ viaflæ Evangheliei, deoarece… 

3. Moise le-a cerut oamenilor sæ-øi acopere feflele ca sæ nu-L vadæ

pe Dumnezeu, dar Isus Hristos… 

4. Când Îl urmæm pe Isus Hristos, feflele noastre… 

V-afli întrebat vreodatæ de ce viafla nu ia întotdeauna turnura
pe care o dorifli, chiar dacæ facefli ceea ce este drept? Pavel a
recunoscut cæ oamenilor buni li se întâmplæ lucruri rele øi
cæ viafla este uneori nedreaptæ. El a mærturisit cæ Isus Hristos
are puterea sæ ne aline în timpul încercærilor noastre øi poate
face ca toate lucrurile sæ fie drepte în eternitate. Aflæm în
2 Corinteni 4-6 cât de important este sæ umblæm prin cred-
inflæ în puterea Salvatorului. 

2 Corinteni 4-6
Sæ umblæm prin credinflæ

C

B Sæ înflelegem scripturile

2 Corinteni 4

2 Corinteni 4:17 – Mærefle binecuvântæri eterne vin
asupra celor care înduræ chinurile

Vârstnicul Angel Abrea, membru

al Celor Øaptezeci, a mærturisit:

„Øtiu cæ tocmai în timpul chinu-

rilor øi necazurilor, dacæ înduræm

cu ræbdare øi credinflæ, binecuv-

ântæri de alinare øi speranflæ vor

veni în vieflile noastre øi vom fi

capabili sæ ne bucuræm de acea

‘bucurie nespus de mare’ pe care

au primit-o Amon øi fraflii sæi

(vezi Alma 27:17-18; 28:8). De

aceea, cum a spus Joseph Smith:

‘Fifli neclintifli, voi sfinfli ai lui

Dumnezeu, rezistafli puflin mai mult, iar furtunile vieflii vor trece

øi voi vefli fi ræsplætifli de Acel Dumnezeu ai cærui slujitori suntefli,

øi care apreciazæ la timpul potrivit toate capcanele øi necazurile

voastre de dragul lui Hristos øi al Evangheliei’ (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, p. 185)” (în Conference Report, aprilie 1992,

p. 37; sau Ensign, mai 1992, p. 27). 

2 Corinteni 5

2 Corinteni 5:18-20 – Împæcarea
Iacov, profetul Cærflii lui Mormon, ne-a învæflat: „Prin urmare,

fraflii mei preaiubifli, împæcafli-væ cu voinfla lui Dumnezeu øi nu

cu voinfla diavolului øi a trupului; øi aducefli-væ aminte, dupæ ce

v-afli împæcat cu Dumnezeu, cæ numai în øi prin harul lui

Dumnezeu putefli sæ fifli salvafli” (2 Nefi 10:24). 

2 Corinteni 6

2 Corinteni 6:14-17 – Fifli înflelepfli când væ alegefli
prietenii
„Fiecare are nevoie de prieteni buni. Cercul dumneavoastræ de

prieteni va influenfla în mare mæsuræ modul în care gândifli øi

acflionafli, exact aøa cum îi vefli influenfla øi dumneavoastræ pe ei.

Când împærtæøifli aceleaøi valori cu prietenii dumneavoastræ, væ

putefli întæri øi încuraja unii pe alflii. Dacæ unii dintre prietenii

dumneavoastræ sunt timizi øi nu se simt incluøi în grup, manife-

stafli un interes deosebit faflæ de sentimentele lor øi facefli un efort

suplimentar pentru a-i include sub influenfla cercului dumnea-

voastræ puternic de prieteni. Împreunæ putefli sæ menflinefli un

standard înalt de punere în practicæ a Evangheliei” (Pentru întær-
irea tineretului [broøuræ, 1990], p. 12). 

Ajutat (v. 2) – alinat 

Bætæi (v. 5) – bætæi cu biciul,

biciuire

Belial (v. 15) – ticæloøie 

Casa pæmânteascæ a cortului
nostru trupesc (v. 1) – trupu-

rile noastre muritoare 

Clædire în cer de la
Dumnezeu (v. 1) – trup

glorificat, înviat

Sæ ne îmbræcæm, sæ fim
îmbræcafli (vv. 2-4) – înviafli 

Arvuna (v. 5) – promisiunea,

garanflia 

Întregi la minte (v. 13) – serioøi 

Strânge (v. 14) – sileøte,

motiveazæ

Lepædat (v. 2) – refuzat 

Dumnezeul veacului acestuia
(v. 4) – Satana 

Vase de lut (v. 7) – trupurile

noastre muritoare 
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Sæ studiem scripturile
Facefli activitatea A sau B, în timp ce studiafli 2 Corinteni 4-6. 

Încercæri în perspectivæ

Viafla poate fi neplæcutæ øi dificilæ. Deseori suntem dezamægifli øi

frustrafli cæ lucrurile nu merg aøa cum vrem noi. În aceste pe-

rioade Spiritul ne mærturiseøte cæ greutæflile acestei viefli nu în-

seamnæ nimic în comparaflie cu promisiunile asociate vieflii

veønice. Când citifli 2 Corinteni 4:8-18, enumerafli frazele pe care

le foloseøte Pavel pentru a mærturisi cæ încercærile din viafla mu-

ritoare nu sunt nimic în comparaflie cu gloria veønicæ. 

„Nu væ înjugafli la un jug nepotrivit cu
cei necredincioøi” 

Nu væ înjugafli la un jug nepotrivit

Citifli 2 Corinteni 6:11-18 øi explicafli ce credefli cæ înseamnæ fieca-

re dintre urmætoarele declaraflii, incluzând un exemplu despre

ceea ce putefli face pentru a le urma: 

1. „Nu væ înjugafli la un jug nepotrivit cu cei necredincioøi”. (Un

jug este un dispozitiv de lemn care fline boii aproape în timp

ce trag.) 

2. „Ieøifli din mijlocul lor øi despærflifli-væ de ei”. 

3. „Nu væ atingefli de ce este necurat”. 

Pavel ne-a învæflat cæ este cerutæ „întristare dupæ voia lui
Dumnezeu”, dacæ urmeazæ sæ aibæ loc pocæinfla adeværatæ
(2 Corinteni 7:10). În timp ce studiafli 2 Corinteni 7, refle-
ctafli la urmætoarele cuvinte ale preøedintelui Ezra Taft
Benson: „Nu este neobiønuit sæ gæsim bærbafli øi femei în lu-
me care au remuøcæri pentru lucrurile greøite pe care le fac.
Uneori aceasta se întâmplæ deoarece faptele lor le provoacæ
lor øi celor dragi supærare mare øi nenorocire. Câteodatæ su-
pærarea lor este din cauza faptului cæ sunt prinøi øi pedepsi-
fli pentru faptele lor. Asemenea sentimente lumeøti nu
constituie ‘întristare dupæ voia lui Dumnezeu’ (2
Corinteni 7:10). Întristarea dupæ voia lui Dumnezeu este un
dar al Spiritului. Este o profundæ înflelegere a faptului cæ

2 Corinteni 7
Întristare dupæ 

voia lui Dumnezeu

B

A

lucrurile pe care le-am fæcut L-au supærat pe Tatæl,
Dumnezeul nostru. Este acea conøtientizare intensæ øi pu-
ternicæ a faptului cæ modul nostru de comportare l-a fæcut
pe Salvator, El care nu a cunoscut pæcatul, chiar Cel mai
mare dintre tofli, sæ îndure agonia øi sæ sufere. Pæcatele
noastre L-au fæcut sæ sângereze din fiecare por. La aceastæ
durere mentalæ øi spiritualæ foarte realæ se referæ scripturile
când spun sæ venim cu ‘inima frântæ øi cu spiritul sme-
rit’(D&L 20:37). Un asemenea spirit este condiflia esenflialæ
absolutæ pentru adeværata pocæinflæ” (The Teachings of

Ezra Taft Benson, p. 72). 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli 2 Corinteni 7. 

Dafli sfaturi

Studiafli 2 Corinteni 7:8-11 øi citatul din învæflæturile preøedintelui

Ezra Taft Benson din introducerea anterioaræ. Imaginafli-væ cæ

lucrafli pentru revista Liahona øi afli fost rugat sæ scriefli un articol

pe o coloanæ, în care sæ ræspundefli la întrebærile adolescenflilor.

Scriefli sfaturile pe care le-afli da despre pocæinflæ, dacæ v-ar fi

fost înmânate urmætoarele trei declaraflii: 

1. Ei bine, am fost prins furând din magazin, dar toatæ lumea face

la fel. Nu este ceva foarte important øi este uøor sæ mæ pocæ-

iesc pentru acest lucru, nu-i aøa? 

2. Am vorbit cu episcopul. Tocmai i-am spus ce am fæcut, iar

acum totul este în regulæ. 

3. Nu trebuie sæ-i spun episcopului. Dacæ doar mæ rog, va fi

suficient ca sæ mæ pocæiesc. 

Pe mæsuræ ce Pavel a continuat sæ-i sfætuiascæ pe sfinflii din
Corint, el a scris despre darul special pe care Isus Hristos ni
l-a dat fiecæruia dintre noi (vezi 2 Corinteni 8:9). El a ex-
plicat, de asemenea, cæ, dacæ ne stræduim sæ urmæm exem-
plul Salvatorului øi dæruim noi înøine, trebuie s-o facem cu
bucurie (vezi 2 Corinteni 9:7). Învæflæturile lui Pavel ne

2 Corinteni 8-10
Daruri øi dæruire

A
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ajutæ sæ înflelegem cæ trebuie sæ-L slævim pe Domnul pentru
darurile pe care le primim øi sæ recunoaøtem cæ toate lucru-
rile vin de la El (vezi 2 Corinteni 10:16-18). 

Isus Hristos în Ghetsimani. 

Pavel, la fel ca alfli misionari, a plætit preflul pentru predica-
rea Evangheliei. Afli auzit vreodatæ un fost misionar vorbind
despre încercærile pe care le-a avut de înfruntat în timp ce
a slujit în misiune? În 2 Corinteni 11 vefli citi câte ceva de-
spre ceea ce a avut de suferit Pavel în calitate de misionar.
Gândifli-væ la ce a putut sæ învefle din încercærile lui øi la
modul în care a putut sæ le îndure. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Corinteni 11

2 Corinteni 11
Sacrificiul lui Pavel
pentru Evanghelie

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli 2 Corinteni 11. 

Intervievafli un misionar

Citifli 2 Corinteni 11:24-33 împr-

eunæ cu un fost misionar pe ca-

re-l cunoaøtefli. Rugafli-l sæ væ

vorbeascæ despre urmætoarele: 

1. o încercare pe care a înfruntat-

o în timp ce slujea în misiune; 

2. în ce fel se comparæ acea înc-

ercare cu experienflele prin

care a trecut Pavel; 

3. ce a fæcut pentru a învinge

acea încercare. 

Scriefli un paragraf scurt despre modul în care încercærile pot sæ

întæreascæ mærturiile noastre. 

Pavel a scris cæ a fost „ræpit pânæ în al treilea cer”
(2 Corinteni 12:2) – împæræflia celestialæ. În 1836, profetul
Joseph Smith a avut, de asemenea, o viziune despre împæræ-
flia celestialæ. El a scris: 

„Am væzut frumuseflea neobiønuitæ a porflii prin care moøt-
enitorii acestei împæræflii vor intra, care era asemænætoare
flæcærilor circulare de foc; 

De asemenea, tronul înflæcærat al lui Dumnezeu, pe care
stæteau Tatæl øi Fiul. 

Am væzut stræzile frumoase ale acelei împæræflii, care pæreau
pavate cu aur”(D&L 137:2-4). 

Moartea
fizicæ 

Mormântul

Învierea 

Vælul

Viafla
muritoare 

Lumea
spiritelor

Paradisul

Viafla
premuritoare

Împæræflia
telestialæ

Întunericul
de afaræ 

Ju
de

ca
ta

 fi
na

læ

Împæræflia
terestrialæ

Al treilea
cer – împæræflia

celestialæ

Închisoarea

spiritelor

2 Corinteni 12-13
Pavel este ræpit pânæ 

în al treilea cer

A
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Sæ înflelegem scripturile

2 Corinteni 12

2 Corinteni 12:2 – Pavel vede împæræflia celestialæ
Vârstnicul Bruce R. McConkie a spus: „Vorbind despre el însuøi,

Pavel a spus cæ a fost ‘ræpit pânæ în al treilea cer’, care este

împæræflia celestialæ” (The Mortal Messiah, 4:394 ). 

2 Corinteni 12:7 – „Un flepuø în carne” 
Nici scripturile øi nici revelaflia modernæ nu ne spun ce „flepuø

în carne” l-a chinuit sau necæjit pe Pavel. Multæ lume crede cæ

Pavel era chinuit de o dezabilitate fizicæ, ce a îngreunat munca

sa misionaræ. 

2 Corinteni 13

2 Corinteni 13:1 – „Doi sau trei martori” 
Dumnezeu trimite întotdeauna mai mulfli martori, nu doar unul,

pentru a dovedi cuvintele Sale. Aceasta se cheamæ legea marto-

rilor (vezi 2 Nefi 11:3-4; D&L 6:28). Chiar øi astæzi, rânduielile

Lepædafli (v. 5) – cei care sunt

nedemni sau nu trec proba

Pentru zidire, iar nu pentru
dærâmare (v. 10) – pentru a væ

întæri, nu pentru a væ condamna

Care nu se pot spune (v. 4) –

de nedescris, probabil prea

sfinte pentru a vorbi despre ele

Pælmuiascæ (v. 7) – maltrateze 

preofliei trebuie sæ fie înfæptuite în prezenfla mai multor martori,

nu doar a unuia. 

2 Corinteni 13:12 – „Spunefli-væ unii altora sænætate,
cu o særutare sfântæ” 
Traducerea lui Joseph Smith schimbæ cuvântul særutare cu salutare,

însemnând o întâmpinare caldæ. 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitæflile A øi B, în timp ce studiafli 2 Corinteni 12-13.

Învæflafli sæ înflelegefli scripturile

Citifli urmætoarele perechi de scripturi øi explicafli cum væ ajutæ

prima scripturæ sæ înflelegefli mai bine învæflæturile lui Pavel din

a doua scripturæ: 

1. Doctrinæ øi legæminte 137:1-5 øi 2 Corinteni 12:1-4

2. Eter 12:27 øi 2 Corinteni 12:5-10

Alegefli un verset favorit

În timp ce citifli 2 Corinteni 13, alegefli un verset care vi se pare

foarte important. Scriefli acest verset în caietele dumneavoastræ

øi spunefli de ce l-afli ales. 

B

A

Cine erau galatenii? 
Epistola lui Pavel era adresatæ „[Bisericilor] Galatiei” (Galateni

1:2) sau membrilor care træiau în diferite ramuri ale Bisericii din

acea zonæ. Galatia era localizatæ în ceea ce este acum centrul

Turciei. 

De ce a scris Pavel aceastæ scrisoare? 
Sfinflii galateni se confruntau cu probleme obiønuite acelor ani

timpurii. Mulfli iudei convertifli la creøtinism practicau încæ anu-

mite pærfli ale legii lui Moise øi insistau ca neamurile convertite

sæ le practice, de asemenea, pentru a fi membri ai Bisericii. În

realitate, legea lui Moise nu a fæcut întotdeauna parte din
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Ierusalim
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Evanghelie. La început, Dumnezeu i-a dat Evanghelia lui Adam.

Apoi, Dumnezeu i-a dat-o lui Avraam datoritæ credinflei øi dorinflei

sale de a face ceea ce este drept. Legea lui Moise a fost adæugatæ

mai târziu la Evanghelie, temporar, deoarece oamenii erau nes-

upuøi. Se intenfliona ca legea mai micæ sæ instruiascæ poporul øi

sæ-l pregætescæ pentru a accepta toatæ Evanghelia pe care a avut-

o Avraam. Pavel le-a scris galatenilor pentru a-i încuraja sæ punæ

în practicæ toatæ Evanghelia øi sæ nu fie legafli de legea lui Moise

øi de tradifliile iudeilor. 

Ce sæ cæutafli
În aceastæ epistolæ, Pavel i-a învæflat pe acei sfinfli de la început

anumite principii care sunt importante de învæflat pentru sfinflii

din zilele din urmæ: 

• Supunerea faflæ de lege nu ne poate salva, deoarece nimeni nu

poate pune legea în practicæ în mod perfect (vezi Galateni 2:16).

Existæ oameni în Bisericæ în ziua de azi care fac o greøealæ

similaræ, crezând cæ îøi pot câøtiga locul în cer dacæ flin toate

poruncile? 

• Neprihænirea vine numai prin credinfla în Isus Hristos. El ne

ajutæ sæ învingem pæcatul; nu putem fi neprihænifli doar prin

noi înøine (vezi Galateni 2:16-21). 

• Devenind fii øi fiice ale lui Dumnezeu, noi devenim, de ase-

menea, moøtenitori ai lui Dumnezeu prin Isus Hristos (vezi

Galateni 3). 

• Dacæ træim aproape de Spirit putem fi ajutafli sæ rezistæm mai

bine pæcatelor trupeøti (vezi Galateni 5). 

128

Epistola lui Pavel cætre galateni



La puflin timp dupæ ce Pavel a fæcut cunoscutæ Evanghelia
lui Isus Hristos oamenilor din Galatia, iudeii creøtini dintre
ei au început sæ-i învefle cæ øi neamurile trebuiau sæ træiascæ
conform legii lui Moise, sæ respecte mai ales regula circum-
ciziei (vezi mai sus „De ce a scris Pavel aceastæ scrisoare”).
Observafli cum apæræ Pavel Evanghelia pe care a predat-o,
mærturisind de unde venea ea. 

Sæ înflelegem scripturile

Galateni 1

Galateni 1:14 – „Datinile stræmoøeøti” 
„Datinile stræmoøeøti” despre care a scris Pavel erau tradifliile

religioase ale familiei lui. El fusese instruit în tinereflea lui ca fa-

riseu (vezi Faptele apostolilor 26:5). Fariseii credeau cæ regulile

øi opiniile personale pe care le scriseseræ învæflætorii iudei despre

scripturi erau la fel de importante ca øi scripturile. Fariseii erau

foarte zeloøi (stricfli) în ceea ce privea supunerea lor faflæ de aces-

te reguli neinspirate (vezi Marcu 7:10-13; Ghid pentru scripturi,

„Farisei”, p. 74).

Galateni 2

Galateni 2:7-9 – „Evanghelia pentru cei netæiafli
împrejur… Evanghelia pentru cei tæiafli împrejur” 
Apostolul Pavel a fost chemat sæ ducæ Evanghelia la neamuri

(„cei netæiafli împrejur”) øi Petru a fost îndrumat sæ slujeascæ

printre evrei („cei tæiafli împrejur”). 

Galateni 2:11-16 – „Când a venit Chifa (Petru)… i-am
stætut împotrivæ în faflæ” 
Pavel nu a dezvæluit totul despre neînflelegerea lui cu Petru. Se

pare cæ Petru, de teamæ sæ nu-i supere pe evreii convertifli, înc-

etase sæ mænânce cu neamurile convertite, cum cerea tradiflia

evreilor. Pavel l-a confruntat în public pe Petru pentru cæ se su-

punea tradifliei în loc sæ træiascæ pe deplin în conformitate cu

Evanghelia lui Isus Hristos. Vârstnicul Bruce R. McConkie a

scris: „Færæ îndoialæ, dacæ am fi avut toatæ relatarea, am fi aflat

cæ Petru s-a schimbat complet øi a fæcut tot ce i-a stat în putinflæ

sæ-i facæ pe sfinflii iudei sæ creadæ cæ legea lui Moise fusese împl-

initæ în Hristos øi nu se mai aplica nimænui, fie ei iudei sau nea-

muri” (Doctrinal New Testament Commentary, 2:464). 

Dimpotrivæ (v. 7) – pe de altæ

partæ, din contræ 

Chifa (v. 9) – apostolul Petru 

Ræstoarne (v. 7) – schimbe,

strice

Anatema (v. 8) – blestemat,

osândit 

N-am întrebat pe niciun om
(v. 16) – n-am discutat cu ni-

ciun om de pe pæmânt

Galateni 1-2
Învæflætori faløi ræstælmæcesc

adeværul Evangheliei

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli Galateni 1-2. 

Facefli un rezumat al mesajului lui Pavel

În Galateni 1-2, Pavel îøi exprimæ îngrijorarea cu privire la sfinflii

galateni. El apæræ, de asemenea, chemarea sa în calitate de apostol

øi mesajul Evangheliei pe care îl preda. 

1. Facefli un rezumat al ideilor principale din Galateni 1-2, ræsp-

unzând la întrebærile care urmeazæ. (Pentru ajutor, vezi intro-

ducerea la Galateni din acest manual øi secfliunea „Sæ

înflelegem scripturile” de la Galateni 1-2). 

a. Care pare sæ fie principala îngrijorare a lui Pavel pentru sf-

inflii din Galatia? 

b. Ce era „Evanghelia, deosebitæ…” (vezi Galateni 1:8-9) pe

care unii membri iudei din Bisericæ încercau s-o predea oame-

nilor? De ce nu a dæinuit ea? 

c. Ce øtim despre ceea ce s-a întâmplat între Petru øi Pavel? 

2. În caietele dumneavoastræ, descriefli unele dintre „Evangheliile,

deosebite…” (doctrinele false pe care le oferæ oamenii în locul

Evangheliei lui Isus Hristos) cu care oamenii pot fi ispitifli în

ziua de azi. 

Pavel le-a amintit sfinflilor
galateni cæ Avraam a de-
venit neprihænit având
credinflæ în Isus Hristos
øi prin supunere faflæ de
Evanghelia Sa, cu mult
timp înainte ca legea lui
Moise sæ fi fost datæ. El i-a
învæflat cæ, atunci când co-
piii lui Israel (stræmoøii sf-
inflilor galateni) au fost

scoøi din Egipt, ei nu erau pregætifli sæ træiascæ conform ple-
nitudinii Evangheliei, astfel încât le-a fost datæ legea lui
Moise ca sæ-i pregæteascæ pentru legea mai înaltæ pe care a
træit-o Avraam. 

Fæcând øi flinând legæmintele Evangheliei ale acestei legi mai
înalte, putem deveni copiii lui Dumnezeu øi putem fi næsc-
ufli din nou spiritual. Remarcafli cum ne ajutæ Dumnezeu
sæ fim næscufli din nou, dacæ noi cæutæm sæ „[umblæm] câr-
muifli de Duhul” (Galateni 5:16). 

Galateni 3-6
Evanghelia credinflei a existat

înaintea legii lui Moise

A
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Sæ înflelegem scripturile

Galateni 3

Galateni 3:2-5 – Credinflæ øi Duh
Pavel le-a amintit sfinflilor galateni cæ ei au primit Duhul prin

„auzirea credinflei” (Galateni 3:2, 5). Au primit o mærturie despre

Isus Hristos, deoarece au auzit øi au acceptat Evanghelia, øi nu

pentru cæ s-au supus legii lui Moise. Profetul Joseph Smith a spus:

„Credinfla vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, prin

mærturia slujitorilor lui Dumnezeu; acea mærturie este întotde-

auna însoflitæ de Spiritul profefliei øi al revelafliei” (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, p. 148). 

Galateni 3:8-11, 24 – Cum devenim neprihænifli? 
A fi „drept” sau „neprihænit” înseamnæ a fi declarat nevinovat

de pæcat, a fi curat øi acceptat de Dumnezeu. Pavel i-a învæflat pe

sfinflii galateni cæ træirea în conformitate cu legea lui Moise nu-i

putea face neprihænifli. Deoarece nimeni nu poate træi perfect,

nici conform legii mai mici a lui Moise øi nici conform legii mai

înalte a Evangheliei, Tatæl Ceresc a promis sæ trimitæ un Mântuitor.

Prin credinfla în ispæøirea lui Isus Hristos øi supunerea faflæ de

legea Evangheliei chiar neamurile, care n-au cunoscut niciodatæ

legea lui Moise, pot fi salvate. 

Galateni 3:16-19 – Legæmântul avraamic øi legea lui
Moise
Pavel a explicat cæ Domnul a fæcut legæmânt cu Avraam cæ

Evanghelia øi Salvatorul vor veni prin linia de descendenflæ a

familiei lui (vezi, de asemenea, Ghidul pentru scripturi,

„Legæmântul avraamic”, p. 116). Pentru cæ israeliflii erau nesup-

uøi, Domnul a adæugat temporar legea lui Moise ca sæ-i pregæ-

teascæ pentru venirea lui Isus Hristos. Totuøi, adæugarea legii lui

Moise nu a anulat promisiunea cæ Salvatorul va veni øi va aduce

din nou Evanghelia (vezi, de asemenea, TJS, Galateni 3:19-20). 

Galateni 4

Galateni 4:5 – „Pentru ca sæ cæpætæm înfierea” 
Vârstnicul Bruce R. McConkie ne-a învæflat: „Celor care primesc

Evanghelia øi se alæturæ Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din

Zilele din Urmæ li s-a dat puterea sæ devinæ fiii lui Dumnezeu

(D &L 11:30; 35:2; 39:1-6; 45:8; Ioan 1:12). Calitatea de fiu nu vine

doar prin calitatea de membru al Bisericii, totuøi primirea în

Bisericæ deschide uøile spre o asemenea poziflie înaltæ, dacæ este

urmatæ de credinflæ øi devotament constante. (Romani 8:14-18;

Galateni 3:26-29; 4:1-7). Fiii lui Dumnezeu sunt membri ai fami-

liei Sale øi, øi prin urmare, sunt moøtenitori împreunæ cu Hristos,

moøtenind împreunæ cu El plenitudinea Tatælui (D &L 93:17-23)”

(Mormon Doctrine, p. 745). 

Epitropi øi îngrijitori (v. 2) –

învæflætori øi paznici

Voi pæzifli zile (v. 10) – Pavel

se referæ la zilele sfinte øi la

særbætorile care fæceau parte

din legea mozaicæ øi care nu

mai erau necesare. 

Plini de râvnæ pentru voi (v.

17) – vor cu neræbdare sæ væ

schimbe

Înaintea ochilor cærora a fost
zugrævit Isus Hristos ca ræs-
tignit (v. 1) – de când ispæøir-

ea lui Isus Hristos a fost

propovæduitæ clar printre voi 

Un testament, chiar al unui
om, odatæ întærit... nimeni nu-

l desfiinfleazæ (v. 15) – pânæ øi

legæmintele sau contractele

între oameni nu pot fi anulate

sau schimbate în mod legal 

Mijlocitor (vv. 19, 20) – cineva

care stæ între doi oameni øi-i

ajutæ sæ-øi rezolve problemele

Galateni 4:22-31 – Alegoria celor douæ legæminte
Pentru a ajuta sfinflii galateni sæ înfleleagæ de ce nu trebuiau sæ se

supunæ legii lui Moise øi ritualurilor ei, Pavel a folosit alegoria

celor douæ legæminte pentru a compara legea lui Moise øi

Evanghelia lui Isus Hristos cu cele douæ soflii ale lui Avraam øi

fiii lor. 

Pavel a comparat legea lui Moise øi tradifliile vârstnicilor cu un „jug al
robiei”(Galateni 5:1). 

Galateni 5

Înduplecarea (v. 8) – crezul 

Aluat (v. 9) – aluat cu drojdie,

care face sæ creascæ pâinea;

Pavel vrea sæ spunæ cæ o micæ

doctrinæ falsæ poate influenfla

o persoanæ sau un întreg grup. 

O pricinæ ca sæ træifli pentru
firea pæmânteascæ (v. 13) – o

scuzæ pentru a fi ticæloøi

Desfrânarea (v. 19) – dorinfle

øi fapte ticæloase 

Zavistiile (v. 20) – invidiile 

Sara, femeia slobodæ, a næscut un
fiu (Isaac) în mod miraculos, un
fiu al fægæduinflei. 

Pavel i-a folosit pe Sara øi
pe Isaac ca simboluri pentru
libertatea pe care a adus-o Isus
Hristos prin Evanghelia Sa øi
pentru Ierusalimul de sus, care
este slobod. 

Creøtinii care îmbræfliøeazæ
Evanghelia lui Isus Hristos sunt
eliberafli de robia ritualurilor
mozaice øi sunt moøtenitori ai
promisiunii fæcute lui Avraam. 

Agar, roaba, a næscut un fiu
(Ismael), în chip firesc. 

Pavel i-a folosit pe Agar øi pe
Ismael ca simboluri pentru robia
legii lui Moise, primitæ pe mun-
tele Sinai øi, de asemenea, pen-
tru Ierusalimul de atunci, care
era sub stæpânirea romanilor. 

Iudeii care se lipesc de legea lui
Moise sunt copii ai robiei. Ei îi
persecutæ în continuare pe creøt-
ini, exact aøa cum Agar øi Ismael
i-au persecutat pe Sara øi pe Isaac.

Sofliile lui Avraam: Simboluri
ale vechiului øi noului legæmânt
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Galateni 5:2-6 – Încrederea în lege 
Pavel a folosit cuvintele tæiere împrejur în aceste versete ca sim-

bol al legii lui Moise. El a spus cæ cei care credeau cæ tradifliile

iudaice øi legea lui Moise îi puteau salva aveau sæ fie judecafli

dupæ întreaga lege øi condamnafli dacæ ei nu se supuneau întru

totul. Cei care au acceptat legea mai înaltæ a Evangheliei urmau

sæ fie iertafli de pæcatele lor dacæ se pocæiau øi aveau credinflæ în

Isus Hristos. 

Galateni 6

Galateni 6:17 – „Port semnele Domnului Isus pe
trupul meu” 
În acest verset Pavel se referæ la suferinflele îndurate de el în

slujba lui Isus Hristos (vezi, de asemenea, 2 Corinteni 11:23-25;

Filipeni 3:10). 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitatea A øi, apoi, activitatea B sau C, în timp ce

studiafli Galateni 3-6. 

Scopul legii lui Moise

Revedefli Galateni 3. Dacæ Avraam a fost în stare sæ træiascæ ne-

prihænit færæ sæ cunoascæ legea lui Moise, care era de fapt scopul

A

Sæ facæ parte (v. 6) – sæ împ-

artæ cu 

Putrezirea (v. 8) – distruge-

rea, moartea spiritualæ

Unde locuiau efesenii? 
Efesenii locuiau în Efes, un important centru comercial øi cultural

din Marea Egee, în zona de vest a Turciei de azi. Era centrul

pentru preaslævirea zeiflei Artemis sau Diana. Templul Dianei a

fost una dintre minunile lumii antice øi o sursæ de îmbogæflire

pentru meøteøugarii din Efes (vezi Faptele apostolilor 19:24-27).

De ce a scris Pavel aceastæ scrisoare? 
Multe dintre epistolele lui Pavel au fost scrise pentru a

stævili tendinfla apostaziei sau a corecta unele erori doctrinare.

Scrisoarea lui Pavel cætre efeseni este diferitæ. Este un cufær de

comori plin cu învæflæturi doctrinare înælflætoare øi se pare cæ a avut

intenflia de a aduce sfinflilor mai mult din lumina Evangheliei.

Ierusalim
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legii? (vezi secfliunea „Sæ înflelegem scripturile” de la Galateni 3,

p. 129, dacæ avefli nevoie de ajutor). 

Scriefli propriile dumneavoastræ
întrebæri pentru chestionar

Folosind întrebarea de la activitatea A ca exemplu, revedefli

Galateni 4-6 øi scriefli încæ øase întrebæri (douæ pentru fiecare ca-

pitol), care credefli cæ vor fi întrebæri bune pentru chestionarul

din acele capitole. Asigurafli-væ cæ includefli ræspunsurile corecte

dupæ fiecare întrebare. 

Cum decurge bætælia dumneavoastræ
spiritualæ? 

Pavel ne-a învæflat cæ spiritul øi trupul sunt în luptæ continuæ unul

cu celælalt. Care dintre ele este învingætor în viafla dumneavoastræ?

1. În caietele dumneavoastræ, trasafli douæ coloane øi denumifli

una Faptele firii pæmânteøti iar cealaltæ Roada Duhului. Citifli

Galateni 5:16-26 øi enumerafli cuvintele cheie øi frazele care le

descriu pe fiecare. Reflectafli asupra listei øi decidefli cum se

desfæøoaræ propriul dumneavoastræ ræzboi spiritual. 

2. Citifli Galateni 6:1-9 øi enumerafli trei lucruri pe care le putefli

face pentru a avea mai multe roade ale Spiritului care sæ væ

ajute în bætælia dumneavoastræ spiritualæ. 

C

B

Pavel a scris aceastæ scrisoare din închisoarea din Roma, în jurul

anului 60 d.H.

Ce sæ cæutafli
Epistola cætre efeseni predæ multe doctrine care sunt învæflate

de sfinflii din zilele din urmæ. În ea, gæsim referiri la doctrina

rânduirii mai dinainte, dispensaflia plenitudinii timpurilor, imp-

ortanfla profeflilor øi apostolilor în Bisericæ, ideea cæ existæ doar o

singuræ Bisericæ adeværatæ øi unitæ øi faptul cæ organizarea

Bisericii este esenflialæ. În aceastæ epistolæ gæsim unele dintre cele

mai sublime învæflæturi scripturale despre rolul familiei øi imp-

ortanfla unei viefli de familie adecvate. 

Epistola lui Pavel cætre efeseni

131



Dacæ ceilalfli ar fi înfleles cu adeværat primele trei capitole
din Efeseni aøa cum le-au înfleles sfinflii din zilele din urmæ,
nu ar mai fi existat aøa de multæ confuzie printre creøtini
cum existæ în ziua de azi. De asemenea, nu ar mai fi existat
aøa de multe biserici creøtine diferite. Pe mæsuræ ce studiafli
Efeseni 1-3, observafli ce i-a învæflat Pavel pe sfinfli despre
Dumnezeire, rânduirea mai dinainte, har, ispæøire øi carac-
teristicile Bisericii lui Isus Hristos. 

Sæ înflelegem scripturile

Efeseni 1

Efeseni 1:4-5 – „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de
întemeierea lumii” 
Nu tofli oamenii au aceeaøi dorinflæ de a afla adeværul øi de a træi

în neprihænire. Pavel a scris: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de

întemeierea lumii” (Efeseni 1:4). Unii dintre copiii Tatælui Ceresc

au fost „aleøi” øi „rânduifli mai dinainte” pentru anumite chemæri,

ceea ce ajutæ la explicarea diferenflei de atitudine a oamenilor faflæ

de adevær. 

„Rânduirea mai dinainte vine ca o binecuvântare sau recompensæ

pentru neprihænirea din viafla premuritoare øi curajul angajamen-

tului faflæ de Isus Hristos. Naøterea în casa lui Israel øi moøtenirea

tuturor binecuvântærilor lui Avraam, Isaac øi Iacov sunt deseori

percepute ca drepturi câøtigate prin naøtere de sufletele devotate

(vezi Efeseni 1:4-5, Romani 9:4). Aceste drepturi øi binecuvântæri

încæ pot fi obflinute de oricine øi de tofli cei care aleg sæ le pri-

meascæ fie în aceastæ viaflæ, fie în urmætoarea” (în Daniel H.

Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 volume [1992], 2:522).

Efeseni 1:10 – „Plinirea vremilor” 
Tatæl Ceresc a „descoperit” (revelat) omului Evanghelia în diferite

etape ale istoriei pæmântului. Revelafliile lui Dumnezeu date lui

Adam, Noe øi Moise sunt câteva exemple. Aceastæ ultimæ dispen-

saflie (vremea noastræ), care a fost revelatæ prin profetul Joseph

Smith, a fost profeflitæ de Pavel øi denumitæ „plinirea vremilor

(dispensaflia plenitudinii timpurilor)” (Efeseni 1:10). Dispensafliei

noastre i-a fost dat acest nume deoarece toate lucrurile care au

Rânduit mai dinainte (vv. 5,

11) – predestinat, ales în

viafla premuritoare pentru

anumite binecuvântæri øi

responsabilitæfli

Înfiafli (v. 5) – sæ fie næscufli

din nou spiritual ca fii øi fiice

ale lui Dumnezeu (vezi Mosia

27:25-26) 

Pricepere (v. 8) – înflelegere 

Taina voiei Sale (v. 9) –

adeværuri despre planul lui

Dumnezeu pentru copiii Lui,

care nu pot fi înflelese decât

prin revelaflie, care este flinutæ

apoi sacræ

Arvunæ a moøtenirii noastre
(v. 14) – garanflia dobândirii

împæræfliei celestiale

Efeseni 1-3
Doctrinele esenfliale ale
Bisericii lui Isus Hristos

fæcut parte din fiecare dispensaflie anterioaræ vor fi adunate

acum în Isus Hristos (vezi, de asemenea, D&L 128:18). 

Efeseni 1:13 – „Pecetluifli cu Duhul Sfânt, care fusese
fægæduit” 
Preøedintele Joseph Fielding Smith a explicat: 

„Spiritul Sfânt al fægæduinflei este Duhul Sfânt care pune øtampila

aprobærii pe fiecare rânduialæ: botez, confirmare, rânduire, cæsæ-

torie. Promisiunea este aceea cæ binecuvântærile vor fi primite

prin credinflæ. 

Dacæ o persoanæ încalcæ un legæmânt, fie cæ este vorba despre

botez, rânduire, cæsætorie sau orice altceva, Spiritul va retrage

øtampila aprobærii iar binecuvântærile nu vor mai fi primite”

(Doctrines of Salvation, 1:45; vezi, de asemenea, D&L 132:7). 

Efeseni 2

Efeseni 2:4-10 – „Cæci prin har afli fost mântuifli… nu
prin fapte” 
Unii oameni cred cæ, atunci când Pavel a spus cæ suntem salvafli

prin har datoritæ credinflei, el a vrut sæ spunæ cæ nimic din ceea ce

facem nu are efect asupra faptului cæ suntem sau nu salvafli – cæ

acela este în totalitate un dar de la Dumnezeu. Aceastæ opinie

este în opoziflie cu învæflætura lui Iacov: „credinfla færæ fapte este

moartæ” (Iacov 2:10-26). 

Revelafliile Domnului date profeflilor din Cartea lui Mormon ajutæ

la clarificarea acestei doctrine importante. Chiar dacæ este ade-

værat cæ nimeni nu poate træi conform legii destul de bine pentru

a fi salvat prin propria supunere (vezi Romani 3:20-23; 2 Nefi 2:5),

aceasta nu înseamnæ cæ supunerea nu este importantæ. Dacæ nu

ne stræduim sæ flinem poruncile, nu va suficient doar sæ credem

(vezi Matei 7:21:Iacov 2:17-19). 

Aøa cum se vede în ilustraflia alæturatæ, noi, tofli, suntem ca un

om care nu poate sæ înoate øi se îneacæ într-un râu. Salvatorul

stæ pe mal øi întinde o ramuræ ca sæ ne salveze. Aceastæ ramuræ

este harul lui Dumnezeu oferit nouæ prin ispæøire, færæ de care

nu putem fi salvafli. Dacæ nu facem efortul sæ apucæm ramura øi

sæ ne flinem de ea, tot ne vom îneca. Totuøi, nu se aøteaptæ ca noi

sæ facem aceasta singuri. Dacæ încercæm, harul lui Dumnezeu va

creøte tæria noastræ øi ne va da puterea de ne fline øi de a fi salva-

fli (vezi Ghid pentru scripturi, „har”, p. 82). Aøa cum a spus pro-

fetul Nefi: „cæci noi øtim cæ, dupæ ce am fæcut tot posibilul, numai

prin har suntem salvafli” (2 Nefi 25:23; subliniere adæugatæ). 

Efeseni 2:14-17 – „A surpat zidul de la mijloc care-i
despærflea” 

Ispæøirea lui Isus Hristos a încheiat legea lui Moise. Hristos a

poruncit, apoi, ca Evanghelia sæ fie predicatæ în întreaga lume

Mersul (v. 2) – cæile 

Domnul puterii væzduhului
(v. 2) – Satana 

Tæiafli împrejur (v. 11) – iudei 
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(vezi Marcu 16:15-16). Prin ispæøire, duømænia (ostilitatea) care i-a

separat pe iudei de neamuri ca un zid, a fost desfiinflatæ (nimicitæ). 

Efeseni 2:19 – „Împreunæ cetæfleni cu sfinflii” 
Oricine poate fi cetæflean împreunæ cu sfinflii prin rânduiala bote-

zului dacæ va avea credinflæ în Hristos, se va pocæi øi se va pregæti.

Membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ

nu trebuie sæ se simtæ singuri niciodatæ; ei au frafli øi surori care-i

ajutæ sæ-øi poarte de grijæ. 

Efeseni 2:20 – Este esenflialæ revelaflia prin apostoli
øi profefli pentru adeværata Bisericæ? 

Vârstnicul Mark E. Petersen,

fost membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a

mærturisit: „Un alt semn im-

portant [al adeværatei Biserici]

este cæ Biserica va fi îndrumatæ

prin revelaflie continuæ datæ

prin intermediul profeflilor în

viaflæ. Amos a spus cæ Domnul

nu va face nimic decât prin

profeflii Sæi autorizafli (vezi

Amos 3:7). Biserica divinæ res-

tauratæ, va fi apoi condusæ de

væzætori øi revelatori în viaflæ,

care vor primi îndrumarea necesaræ din cer” (în Conference

Report, aprilie 1979, p. 31; sau Ensign, mai 1979, p. 22-23). 

Efeseni 3

Sæ studiem scripturile
Facefli activitatea C øi cel puflin o altæ activitate (A, B sau D), în

timp ce studiafli Efeseni 1-3. 

Gæsifli doctrina

Revedefli Efeseni 1 øi gæsifli cel puflin trei versete care descriu

natura Dumnezeirii. Explicafli în ce mod aratæ acele versete cæ

Dumnezeu, Tatæl øi Isus Hristos sunt fiinfle distincte. 

Gæsifli binecuvântærile spirituale

În Efeseni 1:3-14, Pavel enumeræ unele dintre binecuvântærile

spirituale care le sunt date celor credincioøi datoritæ lui Isus

Hristos. Facefli o listæ cu acele binecuvântæri øi spunefli de ce

sunt importante pentru dumneavoastræ. 

Explicafli doctrina

1. Revedefli Efeseni 2:4-10 øi, apoi, citifli Iacov 2:17-20. Explicafli în

ce mod aceste douæ scripturi par sæ fie în dezacord dar, de fapt,

ambele sunt corecte (vezi secfliunea „Sæ înflelegem scripturile”

pentru Efeseni 2:4-10, pentru ajutor). 

C

B

A

Isprævnicia harului lui
Dumnezeu... faflæ de voi (v. 2)

– puterea øi harul pe care

Dumnezeu i le-a dat lui Pavel

pentru a le sluji neamurilor

Taina (vv. 3, 9) – adeværul

divin care poate fi cunoscut

doar prin revelaflie øi flinut

apoi sacru 

Domniile øi stæpânirile (v.

10) – zona guvernatæ de con-

ducætori

În El avem, prin credinfla în
El, slobozenia... (v. 12) – cu cr-

edinflæ în Isus Hristos ne

putem apropia de Dumnezeu

cu încredere

2. Facefli un desen ca cel arætat în secfliunea „Sæ înflelegem scrip-

turile” de mai sus øi denumifli-l astfel ca sæ Îl reprezinte pe

Salvator, pe noi, starea noastræ pæmânteanæ øi ispæøirea. 

Ilustrafli 

În Efeseni 2:18-22, Pavel ne-a învæflat cæ Biserica lui Isus Hristos

este ca o clædire „bine închegatæ”. Facefli un desen al unei clædiri

care sæ arate cum a spus Pavel cæ trebuie organizatæ Biserica. 

Dacæ o persoanæ a crezut øi a træit în conformitate cu doctri-
nele descrise de Pavel în Efeseni 1-3, ce deosebiri va aduce
aceasta în viafla ei? Va aræta sau va acfliona acea persoanæ
în mod diferit faflæ de alfli oameni? Citifli Efeseni 4-6 øi aflafli
cum a descris Pavel un adeværat ucenic al lui Hristos.
(Asigurafli-væ cæ citifli Traducerea Bibliei de Joseph Smith
pentru Efeseni 4:26.) 

Sæ înflelegem scripturile

Efeseni 4

Efeseni 4:8 – „A luat robia roabæ øi a dat daruri
oamenilor” 
Moartea îi fline captivi pe tofli oamenii. Isus Hristos „a luat robia

roabæ øi a dat daruri oamenilor” (Efeseni 4:8), ceea ce înseamnæ cæ

El a învins moartea øi a dat tuturor oamenilor darul nemuririi. 

Efeseni 4:15-16 – „Sæ creøtem în toate privinflele” 
În Efeseni 4:15-16, ca øi în 1 Corinteni 12:12-18, Pavel ne-a învæflat

cæ Biserica este asemænætoare unui trup fizic al cærui cap este Isus

Hristos. Când fiecare membru îøi face partea sa, toatæ Biserica

poate sæ creascæ împreunæ în dragoste. 

Efeseni 5

Jertfæ de bun miros (v. 2) –

miros dulce, adicæ un sacrifi-

ciu care Îl mulflumeøte pe

Dumnezeu

Glume proaste (v. 4) – obsce-

ne, dezgustætoare

Osândifli-le, osândite (vv. 11,

13) – vorbifli împotriva lor,

pedepsifli-le

Date la ivealæ (v. 13) – fæcute

sæ aparæ, arætate 

Cu bægare de seamæ (v. 15) –

cu înflelepciune, cu exactitate

Ræscumpærafli vremea (v. 16)

– folosifli-væ bine timpul

Supunefli-væ, supuse (vv.

21-22) – fifli docili, cooperafli 

Sæ se teamæ (v. 33) – sæ res-

pecte, sæ onoreze 

S-a suit (vv. 8-10) – S-a urcat 

S-a pogorât (vv. 9-10) – S-a

coborât 

Zidire (vv. 12, 29) – clædire 

Înælflimea staturii plinætæflii
lui Hristos (v. 13) – nivelul de

slavæ de care se bucuræ Isus

Hristos

Deøertæciunea (v. 17) – goliciu-

nea, ticæloøia, lipsa de adevær

Efeseni 4-6
Caracteristicile unui ucenic

D
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Efeseni 5:22-33 – Sfatul lui Pavel pentru sofli øi soflii 
Unii oameni din ziua de azi obiecteazæ la îndemnul lui Pavel ca

bærbatul sæ fie capul familiei. Asemenea obiecflii vin din neînfl-

elegerea rolurilor divine desemnate soflului øi sofliei. Prima

Preøedinflie øi Consiliul celor Doisprezece Apostoli au declarat: 

„Toate fiinflele umane – bærbat øi femeie – sunt fæcute dupæ chipul

lui Dumnezeu. Fiecare este în spirit un fiu sau o fiicæ iubitæ ai

unor pærinfli cereøti øi, datoritæ acestui lucru, fiecare are o naturæ øi

un destin divin. Faptul cæ o persoanæ este bærbat sau femeie repre-

zintæ o caracteristicæ fundamentalæ pentru scopul øi identitatea

individului în existenfla lui premuritoare, muritoare øi eternæ… 

Familia este rânduitæ de Dumnezeu. Cæsætoria dintre un bærbat

øi o femeie este esenflialæ pentru planul Lui etern… Planul divin

pentru tafli este de a conduce familiile lor cu dragoste øi dreptate,

øi ei sunt ræspunzætori de satisfacerea nevoilor pentru viaflæ øi

protejarea familiilor lor. Mamele sunt în primul rând responsabi-

le pentru îngrijirea copiilor. În aceste responsabilitæfli sacre, taflii

øi mamele sunt obligafli sæ se ajute unul pe celælalt ca parteneri

egali” („Familia: o declaraflie oficialæ cætre lume”, Liahona,
octombrie 2004, p. 48).

Efeseni 6

Efeseni 6:14 – „Având mijlocul încins cu adeværul” 
„Mijlocul” se referæ la zona dintre øolduri øi talie. A fi „încins”

înseamnæ a fi legat sau înfæøurat cu un brâu. A avea „mijlocul

încins cu adeværul” (Efeseni 6:14) înseamnæ a fi legat, înfæøurat,

acoperit øi protejat de adevær, castitate øi virtute. 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D), în timp ce studiafli

Efeseni 4-6. 

Scripturæ de bazæ – Efeseni 4:11-14

1. Conteazæ cum este organizatæ Biserica? Copiafli desenul

urmætor în caietele dumneavoastræ øi completafli pærflile care

lipsesc, pe mæsuræ ce studiafli Efeseni 4:11-14. 

El a dat pentru pânæ ca sæ

A

Nu numai când suntefli sub
ochii lor (v. 6) – nu numai

când væ priveøte cineva 

Nu se are în vedere fafla
omului (v. 9) – nu se fac favo-

ruri, discriminæri

2. Explicafli cu propriile dumneavoastræ cuvinte de ce trebuie

organizatæ Biserica aøa cum ne-a îndrumat Domnul. 

Cine este un ucenic al lui Hristos? 

Cercetafli Efeseni 4:21 – 5:4. Enumerafli toate caracteristicile pe

care le putefli gæsi în aceste versete, care descriu un ucenic al lui

Isus Hristos. (De exemplu: „sæ væ dezbræcafli de omul cel vechi

øi pæcætos” [v. 22] øi „sæ væ înoifli în duhul minflii voastre” [v. 23]).

Gândifli-væ la care dintre aceste caracteristici trebuie sæ aducefli

îmbunætæfliri. 

Care este planul Domnului pentru sofli,
soflii øi copii? 

Revedefli Efeseni 5:22-6:4. 

1. Dacæ suntefli un tânær bæiat, scriefli un paragraf în care sæ des-

criefli care vor fi îndatoririle dumneavoastræ în calitate de viitor

sofl øi tatæ. Dacæ suntefli o tânæræ fatæ, scriefli un paragraf în care

sæ descriefli care vor fi îndatoririle dumneavoastræ în calitate

de viitoare soflie øi mamæ. (Folosifli drept ajutor informaflia din

secfliunea „Sæ înflelegem scripturile”). 

2. Scriefli un alt paragraf, în care sæ descriefli îndatoririle dum-

neavoastræ de copil faflæ de pærinfli. Explicafli ce credefli cæ

înseamnæ „ascultafli în Domnul de pærinflii voøtri”. 

„Toatæ armætura lui Dumnezeu” 

1. Desenafli ilustraflia alætu-

ratæ a unui soldat în ca-

ietele dumneavoastræ.

Apoi, în timp ce studiafli

Efeseni 6:11-17, adæugafli

la desenul dumneavoas-

træ componentele unei

armuri øi armele care

sunt descrise în aceste

versete, dar care lipsesc

din desen. Asigurafli-væ

cæ denumifli pærflile

armurii. 

2. Enumerafli fiecare piesæ

a armurii øi explicafli ce

reprezintæ øi de ce este

importantæ. (Vezi secfli-

unea „Sæ înflelegem

scripturile” de la Efeseni

6:14 pentru exemplifica-

rea a ce înseamnæ a avea

„mijlocul încins cu

adeværul”.)

„Platoøa•            •
neprihænirii”•••

„Având mijlocul încins
•••cu adeværul”

D

C

B
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Cine erau filipenii øi de ce le-a scris Pavel?
Oraøul Filipi era o colonie ro-

manæ øi primul oraø european

care primea Evanghelia (vezi

informafliile despre epistola

cætre filipeni din Ghidul pentru

scripturi, „Epistolele lui Pavel”,

p. 62-63). Pavel a predicat pri-

ma datæ Evanghelia filipenilor

în timpul celei de-a doua sa

cælætorii misionare (vezi Ghid

pentru scripturi, harta 13;

Faptele apostolilor 16:9-40).

Zece ani mai târziu, dupæ ce

au auzit de întemniflarea lui

Pavel la Roma, sfinflii filipeni i-au trimis daruri pentru a-l susfline

în vreme de necaz. El le-a scris aceastæ epistolæ din închisoare.

Este o expresie a prieteniei øi dragostei lui, un sfat bun øi recun-

oøtinflæ faflæ de prietenii care l-au ajutat de bunævoie. 

Afli înfruntat vreodatæ o încercare pe care afli simflit cæ nu
o putefli învinge? Cum v-afli simflit atunci? Unde v-afli
îndreptat pentru ajutor? Pavel, fiind prizonier în Roma,
ne-a învæflat unde trebuie sæ ne îndreptæm: „Pot totul în
Hristos, care mæ întæreøte”(Filipeni 4:13). 

Sæ înflelegem scripturile

Filipeni 1

Filipeni 1:28 – „Lucrul acesta este pentru ei o dovadæ
de pierzare” 
Traducerea Bibliei de Joseph Smith schimbæ aceastæ propoziflie

cu: „aceia care resping Evanghelia, ceea ce le aduce distrugerea”

(TJS, Filipeni 1:28). 

Filipeni 2

Filipeni 2:5-8 – „A luat un chip de rob” 
Vârstnicul Neal A. Maxwell, fost membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a scris: „În ceruri, a fost hotærât ca numele

nobil al lui Hristos sæ fie singurul nume de pe pæmânt care sæ

ofere salvare întregii omeniri (vezi Faptele apostolilor 4:12; 2 Nefi

25:20; vezi, de asemenea, Avraam 3:27), chiar Regele regilor,

Îndemnare (v. 1) – încurajare,

alinare 

Slavæ deøartæ (v. 3) – laudæ

de sine 

Lanfluri (vv. 7, 13-16) – deflinut Duh de ceartæ (v. 15) –

conflict, luptæ

Filipeni 1-4
Sæ gæsim tærie în Isus Hristos

Mesia cel muritor, care a dorit sæ træiascæ modest, øi cum Pavel

a scris, chiar ca o persoanæ cu ‘chip de rob’ (Filipeni 2:7)” (Men
and Women of Christ [1991], p. 63-64).

Filipeni 2:25 – Cine era Epafrodit? 
Epafrodit era mesagerul care i-a adus lui Pavel darurile de la

sfinflii filipeni (vezi Filipeni 4:18). Dupæ ce a suferit de o boalæ

care l-a adus „aproape de moarte”, el s-a întors acasæ aducând

aceastæ scrisoare de la Pavel (vezi Filipeni 2:25-28). 

Filipeni 3

Sæ studiem scripturile
Facefli activitatea A øi fie activitatea B sau C, în timp ce studiafli

Filipeni 1-4. 

Ce pærere avefli despre potenflialul
dumneavoastræ

„Preøedintele [Lorenzo] Snow a compus urmætoarea poezie mi-

nunatæ cu zece ani înainte de moartea sa. Este… rezultatul unei

lungi viefli de supunere faflæ de învæflæturile revelate lui cu aproape

cincizeci øi doi de ani în urmæ. Poezia este adresatæ apostolului

Pavel øi a fost scrisæ ca ræspuns la epistola apostolului cætre filipeni: 

Precum Avraam, Isaac øi Iacov, 

Întâi prunci, apoi bærbafli – dumnezei au devenit. 

Cum omul este-acum, Dumnezeul nostru-a fost; 

Cum este Dumnezeu, omul poate fi, 

Dezvæluind al lui destin. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Fiu al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu sæ fie, 

Færæ ca de la El nimic sæ fure; 

Øi cel cu-aceastæ speranflæ-n suflet, 

Se va purifica de pæcat.” 

(LeRoi C. Snow, „Devotion to a Divine Inspiration”, Improvement
Era, iunie 1919, p. 659-661). 

Comparafli aceastæ poezie cu Filipeni 2:1-8. 

1. Ce afli aflat despre propriul dumneavoastræ potenflial? 

2. Ce putefli face pentru a væ împlini potenflialul? 

Scrisoare cætre un tatæ care nu este
membru 

Citifli Filipeni 3:7-16 øi gândifli-væ la ce era Pavel dornic sæ facæ

pentru Evanghelie. A considerat cæ era un sacrificiu? Citifli po-

vestirea urmætoare øi scriefli un sfârøit care sæ reflecte adeværul

pe care l-a exprimat Pavel: 

Susan nu-l væzuse niciodatæ pânæ atunci aøa de mânios pe tatæl

ei. Încæ putea sæ-l audæ: „Cum ai putut sæ primeøti lecflii de la

misionarii unei alte Biserici? Ai sæ întorci øi spatele familiei tale?”

Susan l-a respectat pe tatæl ei øi a meditat îndelung la ceea ce a

spus el. Ea s-a aøezat øi i-a scris o scrisoare, explicându-i… 

B

A

Scrâjilaflii (v. 2) – cei care

conduc pe un drum greøit,

spre apostazie 

Sæ-l apuc, apucat (vv. 12-13) –

sæ intre în posesie, sæ obflinæ 

Supune (v. 21) – învinge,

pune sub control

Epistola lui Pavel cætre filipeni
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Cæutafli lucrurile cele mai bune

În al treisprezecelea articol de credinflæ, profetul Joseph Smith a

citat din Filipeni 4:8-9. Citifli øi comparafli scriptura cu articolul de

credinflæ. Revedefli urmætoarea listæ øi scriefli un sinonim pentru

fiecare cuvânt: 

1. Fidel

2. Cinstit 

3. Drept

4. Pur 

5. Vrednic de iubit

6. Reputaflie bunæ 

7. Virtuos

8. Demn de laudæ

C

Pavel îi sfætuieøte pe coloseni
La fel ca øi epistola cætre filipeni, Pavel a scris epistola cætre

coloseni în timp ce era în închisoare la Roma. Colosenii erau

membri ai Bisericii din oraøul Colose. Un colosean numit Epafras

l-a vizitat pe Pavel la Roma pentru a-i cere sfatul referitor la cum

sæ rezolve problema serioasæ a învæflætorilor faløi care ræspândeau

doctrine false printre sfinfli. Aceastæ epistolæ este sfatul lui Pavel

pentru Epafras øi ceilalfli coloseni. 

Profetul Joseph Smith ne-a învæflat cæ, pentru a fi salvafli,
trebuie sæ credem în Dumnezeu øi sæ avem „o cunoaøtere

Coloseni 1-4
O avertizare împotriva

învæflæturilor false

Marea Mediteranæ

Marea Neagræ 

GALATIA
ASIA

LIBIA

Tesalonic
Filipi 

MACEDONIA

Efes

EGIPT

Colose

       Noi credem cæ trebuie sæ fim cinstifli, 
 fideli, puri, binevoitori, virtuoøi øi cæ trebuie 
 sæ facem bine tuturor oamenilor; într-adevær, 
  putem spune cæ urmæm îndemnul lui Pavel: 
   Credem toate lucrurile, speræm toate 
    lucrurile, noi am îndurat multe lucruri øi 
    speræm sæ putem îndura toate lucrurile. 
    Dacæ este ceva care este virtuos, vrednic de 
    iubit, care are bunæ reputaflie sau este demn 
   de laudæ, noi cæutæm aceste lucruri.

corectæ despre caracterul, perfecfliunea øi însuøirile Sale”
(Lectures on Faith [1985], p. 38). Prin urmare, este im-
portant sæ cunoaøtem adeværul øi sæ-l pæzim de învæflæturi
øi doctrine care nu sunt corecte. În timp ce citifli Coloseni,
observafli avertizærile lui Pavel øi reflectafli cum sunt ele puse
în practicæ în viafla dumneavoastræ. 

Sæ înflelegem scripturile

Coloseni 1

Coloseni 1:25-29 – Ce este „taina flinutæ ascunsæ din
veønicii”? 
„Taina flinutæ ascunsæ din veønicii” (Coloseni 1:26) este cæ

Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Sæu, „cel întâi næscut din toatæ zi-

direa” (Coloseni 1:15), în lume øi cæ, prin ispæøirea Fiului Sæu,

toatæ omenirea poate deveni færæ prihanæ, færæ vinæ øi salvatæ în

prezenfla Lui (vezi Coloseni 1:20-23). Pavel a fæcut cunoscut acest

mister tuturor celor care vor sæ asculte. 

Coloseni 2

Coloseni 2:16-19 – Avertizare împotriva învæflæturilor
false
Pavel i-a avertizat pe Coloseni sæ nu „[se abatæ]” de la Evanghelia

pe care o învæflaseræ. Doctrinele false erau ræspândite de iudeii

creøtini care voiau ca membrii dintre neamuri sæ træiascæ în con-

formitate cu legea lui Moise (vezi Coloseni 2:16-17). Aceøti iudei

Învæflæturile începætoare (vv.

8, 20) – principii fundamentale

Poruncile (vv. 14, 20) – legea

lui Moise øi regulile ei

Pironindu-l pe cruce (v. 14) –

prin sacrificiul lui Isus Hristos,

legea lui Moise a fost împlinitæ

Voitæ (v. 23) – autoimpusæ 

Stræmutat (v. 13) – adus 

Fæcând pace (v. 20) – înving-

ând, fæcând dreptate

Prin trupul lui de carne, prin
moarte (v. 22) – prin ispæøirea

lui Isus Hristos 

Isprævnicia (v. 25) – îndatorirea

Epistola lui Pavel cætre coloseni
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convertifli stabiliseræ reguli stricte despre felurile de mâncare ce le

erau permise creøtinilor øi despre særbætorile pe care aveau voie

sæ le celebreze. De asemenea, unii sfinfli preaslæveau îngeri øi

propovæduiau cæ îngerii aveau puterea de a ræspunde rugæciu-

nilor (vezi Coloseni 2:18-19). Aceastæ doctrinæ falsæ a diminuat

rolul lui Isus Hristos în planul salværii. Pavel le-a amintit colose-

nilor cæ pot obfline salvarea numai prin Hristos, cæci El este figura

importantæ în plan. 

Coloseni 3

Coloseni 4

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D), în timp ce studi-

afli Coloseni 1-4. 

Scriefli mærturia dumneavoastræ despre
Isus Hristos

Cât de multe øtifli cu adeværat despre Isus Hristos? Citifli

Coloseni 1:13-22 øi facefli o listæ cu numele, titlurile øi expresiile

folosite de Pavel pentru a-L descrie pe Salvator. Scriefli un para-

graf care sæ prezinte pe scurt mærturia dumneavoastræ despre

aceste calitæfli ale lui Isus Hristos. 

Ce credefli? 

Mai jos sunt enumerate câteva declaraflii care reprezintæ idei gr-

eøite. Scriefli ce credefli cæ este greøit la fiecare idee. 

B

A

Cei de afaræ (v. 5) – cei care

nu sunt membri 

Ræscumpærafli (v. 5) – folosifli

fiecare ocazie pentru a face bine

Sare (v. 6) – înflelepciune 

De aceea, omorâfli mædularele
voastre care sunt pe pæmânt
(v. 5) – ridicafli-væ deasupra

tendinflelor voastre lumeøti

Patima (v. 5) – afecfliune ne-

controlatæ 

Pofta rea (v. 5) – dorinfla de a

pæcætui, desfrâu

Îngæduifli-væ (v. 13) – susfline-

fli-væ 

De ce a scris Pavel aceastæ scrisoare cætre
tesaloniceni? 
La începutul celei de-a doua cælætorii misionare, Pavel a procla-

mat Evanghelia în oraøul Tesalonic (vezi Ghidul pentru scripturi,

harta 13). Mesajul lui a fost primit cu entuziasm de mulfli oameni.

Totuøi, niøte iudei necredincioøi au stârnit o opoziflie violentæ faflæ

de predicile lui Pavel, astfel cæ el a pæræsit oraøul pentru a-i scuti pe

noii convertifli de alte persecuflii (vezi Faptele apostolilor 17:1-10;

vezi, de asemenea, informaflia despre epistola cætre tesaloniceni

din Ghidul pentru scripturi, „Epistolele lui Pavel”, p. 62-63).

Pavel l-a trimis pe Timotei sæ slujeascæ noilor membri ai Bisericii

din Tesalonic. Aceastæ epistolæ de la Pavel i-a încurajat pe sfinflii

tesaloniceni sæ ducæ viefli neprihænite øi sæ flinæ minte cæ Salvatorul

va veni sæ ne judece pe fiecare. Timotei i s-a alæturat mai târziu

lui Pavel în Corint øi i-a relatat despre situaflia tesalonicenilor. 

1. Nu conteazæ ce film merg sæ væd; pânæ la urmæ, sunt doar filme. 

2. Decizia cu privire la vârsta când putefli începe sæ avefli întâlniri

amoroase trebuie sæ fie una personalæ. 

3. Biserica este plictisitoare øi cineva trebuie s-o facæ mai

interesantæ. 

Citifli Coloseni 2:1-12 øi scriefli ce v-ar putea ajuta sæ evitafli sæ fifli

înøelafli de învæflæturile false. 

Înnoifli-væ

Pavel ne-a învæflat cum sæ ne naøtem din nou læsând deoparte

lucrurile rele øi îmbræcându-ne cu cele bune. Facefli douæ coloane

øi numifli una Læsafli-væ iar cealaltæ Înnoifli-væ. În timp ce citifli

Coloseni 3:1-14, scriefli în coloana potrivitæ de ce trebuie sæ væ

læsafli øi cu ce trebuie sæ væ înnoifli. 

Problemele familiei conteazæ

Preøedintele Spencer W. Kimball ne-a amintit: „Familia este uni-

tatea de bazæ a împæræfliei lui Dumnezeu pe pæmânt. Biserica nu

poate fi mai puternicæ decât familiile ei” (The Teachings of Spencer
W. Kimball, p. 331-332). Citifli Coloseni 3:15-21 øi scriefli cinci idei

care ar putea ajuta familiile sæ fie partea mai puternicæ a

împæræfliei lui Dumnezeu. 

D

C

Pavel a pæræsit în grabæ oraøul Tesalonic din cauza persecu-
fliei din oraø. Dar a scris aceastæ scrisoare pentru a-øi exprima
dragostea pentru sfinflii pe care-i læsase în urmæ. El le-a amin-
tit cæ nu este suficient sæ cunoascæ Evanghelia; cæ trebuie sæ
se stræduiascæ sæ aibæ Duhul Sfânt care sæ-i îndrume înt-
otdeauna. În timp ce studiafli 1 Tesaloniceni, cæutafli modu-

1 Tesaloniceni 1-5
Evanghelia ne pregæteøte pentru
a Doua Venire a lui Isus Hristos 
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rile în care Evanghelia øi puterea Spiritului ne pregætesc
pentru a Doua Venire a lui Hristos. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Tesaloniceni 1

1 Tesaloniceni 1:4 – Ce înseamnæ „Sæ-l alegi pe
Dumnezeu”? 

„Sæ-L alegi pe Dumnezeu” înseamnæ ca cineva sæ fi fost „næscut

la un moment dat, într-un loc øi într-o situaflie în care sæ aibæ

ocazia de a veni în contact cu Evanghelia. Aceastæ alegere a avut

loc în viafla premuritoare”. 

1 Tesaloniceni 2

1 Tesaloniceni 4

1 Tesaloniceni 5

Fie cæ veghem, fie cæ dor-
mim (v. 10) – cei care s-au

pregætit øi aøteaptæ venirea

Salvatorului øi cei care nu

s-au pregætit; vii sau morfli la

venirea Domnului

Sfinflirea (v. 3) – purificarea,

curæflirea

Sæ-øi stæpâneascæ vasul (v. 4)

– sæ-øi controleze trupul, pa-

siunile, faptele

Poftei (v. 5) – dorinflei de a

pæcætui

Adormit, adormifli (vv. 13-15)

– mort, morfli 

Propovæduirea (v. 3) – instrui-

re puternicæ despre Evanghelie

Haina læcomiei (v. 5) – acope-

rire pentru læcomie

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D), în timp ce studiafli

1 Tesaloniceni 1-5. 

Marcafli cuvintele lui Pavel

Ceea ce face un misionar este la fel de important ca øi ceea ce

spune. Acest lucru este valabil pentru tofli membrii Bisericii.

Scriefli ce ar putea crede un prieten care nu este membru, dacæ

un membru al Bisericii ar fi fæcut oricare dintre urmætoarele: 

1. A væzut un film indecent 

2. S-a plâns în legæturæ cu ceva ce s-a întâmplat la întrunirea

Bisericii

3. A bârfit o altæ persoanæ

4. A participat la o petrecere imoralæ

Citifli 1 Tesaloniceni 2:1-12 øi facefli o listæ cu cel puflin opt

cuvinte sau expresii care v-ar putea ajuta sæ evitafli situafliile

înøirate mai sus. 

Sæ ne sfinflim

Preøedintele Brigham Young ne-a învæflat: „Când voinfla, pasiu-

nile øi sentimentele unei persoane sunt supuse în totalitate lui

Dumnezeu øi cerinflelor Lui, acea persoanæ este sfinflitæ” (Journal
of Discourses, 2:123). Citifli 1 Tesaloniceni 4:1-8 øi enumerafli pasiu-

nile øi sentimentele pe care Pavel a spus cæ trebuie sæ le controlæm.

Ilustrafli aceasta

Citifli 1 Tesaloniceni 4:13-18 øi facefli un desen al evenimentului

descris. 

Cum sæ devenim fii ai luminii

În 1 Tesaloniceni 5:1-6, Pavel ne-a învæflat cæ „fiii luminii” nu

vor fi surprinøi la venirea Domnului. V-ar plæcea sæ fifli pregætifli

pentru a Doua Venire? Citifli 1 Tesaloniceni 5:12-23 øi facefli o listæ

cu cele patrusprezece sugestii pe care le-a dat Pavel, care væ pot

ajuta sæ fifli fii ai luminii. Alegefli trei sau patru dintre sugestii øi

descriefli un obiectiv care væ va situa pe drumul spre o luminæ

mai mare. 

D

C

B

A
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De ce a scris Pavel o a doua scrisoare? 
Dupæ prima epistolæ a lui Pavel cætre tesaloniceni, a apærut con-

fuzie în legæturæ cu a Doua Venire a lui Isus Hristos. Sfinflii færæ

experienflæ au putut fi înøelafli de învæflætorii mincinoøi sau doar

l-au înfleles greøit pe Pavel. Pavel a scris a doua scrisoare pentru a

clarifica învæflæturile lui øi pentru a adæuga cuvinte de încurajare.

Sfinflii tesaloniceni aøteptau ca a Doua Venire sæ aibæ loc
foarte curând, aøa încât mulfli au încetat sæ se mai preocupe
de pregætirea lor pentru viitor. Pavel le-a scris pentru a
îndrepta acea idee greøitæ øi pentru a-i face sæ se stræduiascæ
din nou pentru propria lor salvare. Observafli ce a spus Pavel
cæ trebuie sæ se întâmple înainte ca Domnul sæ vinæ din nou.
De asemenea, observafli cum i-a inspirat el pe sfinfli sæ con-
tinue sæ facæ fapte bune. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Tesaloniceni 1

2 Tesaloniceni 2

2 Tesaloniceni 2:1-3 – Apostazia 
În biserica creøtinæ timpurie mulfli învæflætori mincinoøi cæutau sæ

schimbe doctrinele Bisericii pentru a se potrivi cu filozofiile vremii.

Acei învæflætori au fost în stare sæ-i îndrume pe mulfli departe de

adevær. Alfli sfinfli øi-au pierdut speranfla, deoarece nu au putut

rezista persecufliei intense a romanilor. Apoi, când apostolii au

fost omorâfli, Biserica, deja slæbitæ, a fost læsatæ færæ conducætori. 

De-a lungul anilor, Biserica a ajuns sæ fie din Biserica lui Isus

Hristos o bisericæ bazatæ pe ideile øi filozofiile oamenilor. Aceastæ

perioadæ din istorie, când membrii s-au îndepærtat de adevær

este cunoscutæ acum sub numele de apostazie. Plenitudinea

Evangheliei nu a fost restauratæ pe pæmânt decât odatæ cu vizita

fæcutæ profetului Joseph Smith de cætre Tatæl Ceresc øi Isus Hristos.

Sæ dea (v. 6) – sæ-i plæteascæ,

sæ-i ræsplæteascæ 

2 Tesaloniceni 1-3
Sæ nu ostenifli în 
facerea binelui

2 Tesaloniceni 2:3-10 – Ce este „taina færædelegii”? 
Isus Hristos este „taina evlaviei” (1 Timotei 3:16), iar Satana este

„taina færædelegii”. Satana øi cei care s-au ræzvrætit împreunæ cu

el au fost alungafli øi sunt cunoscufli drept „fiii pierzaniei”. Satana

a avut influenflæ asupra omenirii doar pentru cæ Dumnezeu i-a

permis (vezi 2 Tesaloniceni 2:7). De aceea, Isus Hristos „îl lasæ

[pe Satana] sæ lucreze” acum (vezi TJS, 2 Tesaloniceni 2:7). Dar

scripturile promit cæ, în cele din urmæ, Isus Hristos îl va distruge

pe Satana øi pe tofli ticæloøii „cu arætarea venirii Sale”

(2 Tesaloniceni 2:8; vezi, de asemenea, D&L 5:19). 

2 Tesaloniceni 3

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D), în timp ce studi-

afli 2 Tesaloniceni 1-3. 

A Doua Venire 

Preøedintele Joseph Fielding Smith a explicat: „Ziua aceea mare

øi înfricoøætoare nu poate fi altceva decât venirea lui Isus Hristos

pentru a întemeia cu putere împæræflia Sa pe pæmânt øi a-l curæfla

de toatæ nedreptatea. Nu va fi o zi de groazæ øi fricæ pentru cei

neprihænifli, dar va fi o zi de fricæ øi teroare pentru cei care nu sunt

evlavioøi. Am învæflat aceste lucruri chiar din cuvintele

Salvatorului” (Doctrines of Salvation, 1:173). 

Citifli 2 Tesaloniceni 1 øi scriefli ce se spune cæ se va întâmpla cu

cei ticæloøi øi ce se va întâmpla cu cei neprihænifli la a Doua Venire

a Salvatorului. 

Scripturæ de bazæ – 2 Tesaloniceni
2:1-3

Revedefli informafliile care se gæsesc în secfliunea „Sæ înflelegem

scripturile” de la 2 Tesaloniceni 2:1-3. Apoi, citifli 2 Tesaloniceni

2:1-12. Explicafli ce credefli cæ înseamnæ versetele 3, 4, 8 øi 10. 

Scriefli un bileflel unui prieten

Ce i-afli scrie unui prieten care ar spune cæ este prea obosit ca sæ

ajute la proiectele de slujire ale Bisericii? Amintifli-væ încurajarea

lui Pavel cætre sfinflii tesaloniceni: „sæ nu ostenifli în facerea bine-

lui” (2 Tesaloniceni 3:13). 

C

B

A

Se flin de nimicuri (v. 11) –

cei care, în mod greøit, sunt

îngrijorafli de problemele altor

oameni
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1. Citifli 2 Tesaloniceni 3:1-13 øi gæsifli cel puflin douæ principii care

ar putea ajuta o persoanæ sæ se simtæ mai puflin obositæ ca sæ

poatæ slujeascæ. 

2. Folosind acele douæ principii, scriefli un bileflel de încurajare

prietenului dumneavoastræ. 

Ce trebuie sæ øtifli despre Timotei
Timotei a fost „poate ajutorul cel mai de încredere øi mai capabil

al lui Pavel” (Ghidul pentru scripturi, „Timotei”, p. 204-205).

Numele Timotei înseamnæ „onorat de Dumnezeu” øi-l descrie

bine pe acest slujitor credincios øi devotat. 

Timotei a fost, probabil, convertit în timpul primei cælætorii mi-

sionare a lui Pavel. Deoarece creøtea în Evanghelie, a fost privit

ca un ucenic credincios øi Pavel l-a ales ca tovaræø de misiune

(vezi Faptele apostolilor 16:1-5). În timp ce predicau în Efes, Pavel

a descoperit probleme tot mai mari printre membrii Bisericii,

inclusiv învæflæturi false øi speculaflii. Din cauza acestor probleme,

Pavel a dat doi vârstnici pe mâna lui Satana (vezi 1 Timotei

1:19-20). Apoi, Pavel l-a chemat pe Timotei sæ vegheze asupra

Bisericii øi sæ ajute la restaurarea credinflei sfinflilor efeseni. El i-a

scris lui Timotei aceastæ epistolæ din Macedonia, pentru a-l înc-

uraja øi întæri în chemarea sa. 

Prima dintre epistolele pastorale
Epistolele pastorale erau „numele date epistolelor cætre Timotei øi

Tit, deoarece ei ocupau poziflii de pastori øi îndeplineau îndator-

irile de pastori sau preofli ai Bisericii” (Bible Dictionary, „Pastoral

Epistles”, p. 742). Un pastor este un episcop, iar Timotei a fost

rânduit primul episcop al Bisericii în Efes. Totuøi, cuvântul pas-
toral se referæ la poziflia øi îndatoririle unui episcop. 

Ce este deosebit la cei care Îl urmeazæ pe Isus Hristos? Ce
principii simple urmeazæ ei, care fac ca viafla lor sæ fie atât de
deosebitæ? Pavel l-a sfætuit pe Timotei cum sæ træiascæ o viaflæ
concentratæ asupra Evangheliei. În timp ce citifli 1 Timotei
1-2, gândifli-væ în ce fel ascultarea sfatului lui Pavel væ poate
ajuta în timp ce væ stræduifli sæ-L urmafli pe Salvator. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Timotei 1

1 Timotei 2

Mijlocitor (v. 5) – cineva care

ajutæ sæ se facæ deosebire

între douæ persoane

Neprefæcutæ (v. 5) – sinceræ 

1 Timotei 1-2
A træi conform Evangheliei
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1 Timotei 2:9-12 – „Femeii nu-i dau voie sæ învefle
pe alflii?” 
Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat: 

„În aceastæ dispensaflie, Domnul a poruncit cæ surorile din Bisericæ

trebuie sæ fie organizate, cæ trebuie sæ flinæ întruniri, sæ se învefle

unele pe altele Evanghelia împæræfliei, sæ le slujeascæ celor særaci,

celor aflafli în nevoie øi celor necæjifli. Ele trebuiau sæ-i îngrijeascæ

pe cei bolnavi øi pe cei care aveau nevoie de alinare. 

Societatea noastræ de

Alinare s-a înfiinflat

prin revelaflie divinæ.

La fel s-a întâmplat øi

cu societatea Tinerelor

Fete, a Tinerilor Bæiefli

øi cu Societatea

Primaræ. Ideile depla-

sate care erau practica-

te de iudei øi de alfli

oameni din vechime

nu-øi gæsesc locul

în împæræflia lui

Dumnezeu din ziua

de azi. Domnul a pro-

mis tuturor, bærbafli

øi femei în egalæ mæsuræ, darul Duhului Sfânt cu condiflia sæ fie

credincioøi, umili øi sæ se pocæiascæ cu adeværat. Lor li se cere

sæ studieze øi sæ cunoascæ adeværurile Evangheliei øi sæ se pregæ-

teascæ prin studiu, credinflæ øi supunere faflæ de toate poruncile

pentru a cæuta lumina øi adeværul, astfel încât sæ poatæ fi demni

de gloria celestialæ” (Answers to Gospel Questions, 3:68-69). 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitæflile A øi B, în timp ce studiafli 1 Timotei 1-2. 

Facefli o listæ cu „Ce trebuie fæcut” 

Facefli douæ coloane în caietul dumneavaoastræ. Numifli o coloanæ

Ce trebuie fæcut iar cealaltæ Ce nu trebuie fæcut. Citifli 1 Timotei 1-2

øi scriefli cel puflin zece lucruri în coloana potrivitæ, pe care trebuie

sæ le facem sau nu trebuie sæ le facem. Secfliunea „Sæ înflelegem

scripturile” de la 1 Timotei 1-2, poate fi, de asemenea, de folos. 

O declaraflie despre modæ

1. Citifli 1 Timotei 2:9-10 øi cæutafli cum le-a sfætuit Pavel pe femei

sæ se îmbrace. Dacæ Pavel ar veni la øcoala dumneavoastræ as-

tæzi, ce stil de îmbræcæminte sau ce tendinflæ de modæ credefli

cæ ar condamna el? (Enumerafli cel puflin cinci.) 

2. Scripturile ne învaflæ despre cum se aøteaptæ Domnul sæ ne

îmbræcæm. Citifli 1 Nefi 13:7-8; Iacov 2:13; Alma 1:6; 4:6; 5:53;

31:27-28; 4 Nefi 1:24; Mormon 8:36-37 øi Doctrinæ øi legæminte

42:40. Facefli un rezumat despre ce credefli cæ ne învaflæ aceste

versete. Cât de bine se potriveøte rezumatul dumneavoastræ

cu îndrumarul din broøura Pentru întærirea tineretului?

B

A

Chemærile din Bisericæ ne oferæ
ocazia sæ le slujim celorlalfli øi
sæ creøtem în Evanghelie. Când
suntem chemafli sæ slujim în
Bisericæ, trebuie sæ ne stræduim
sæ ne dezvoltæm anumite calitæfli
øi însuøiri. În 1 Timotei 3 citim
despre ceea ce aøteaptæ Domnul
de la episcopi øi diaconi. În timp
ce studiafli acest capitol, gæsifli

cæi prin care sfatul lui Pavel væ poate ajuta sæ slujifli mai
bine în propriile dumneavoastræ chemæri. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Timotei 3

1 Timotei 3:11-12 – Diaconi cæsætorifli? 
În zilele lui Pavel øi, de asemenea, în zilele de la început ale

Bisericii restaurate, diaconii erau bærbafli adulfli, care se puteau

cæsætori, care deflineau Preoflia aaronicæ. Domnul, prin profeflii

Sæi, a extins de atunci privilegiul de a defline Preoflia aaronicæ la

tinerii bæiefli demni cu vârsta de doisprezece ani øi peste. 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate în timp ce studiafli 1 Timotei 3. 

Scriefli despre episcopul dumneavoastræ

1. Citifli 1 Timotei 3 øi cæutafli instrucfliunile care se referæ la ce

aøteaptæ Domnul de la episcopii Sæi. De ce credefli cæ un epis-

cop trebuie sæ îndeplineascæ aceste cerinfle? 

2. Scriefli un articol despre episcopul dumneavoastræ pentru

Liahona. Enumerafli câteva întrebæri pe care afli fi interesat sæ i

le punefli episcopului dumneavoastræ, dacæ l-afli intervieva. 

A

Ocaræ (v. 7) – dizgraflie, criticæ

severæ

1 Timotei 3
Sfat pentru episcopi øi diaconi
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Satana cautæ sæ distrugæ Biserica øi pe copiii Tatælui Ceresc.
Pavel i-a dat lui Timotei un sfat important: „Porunceøte øi
învaflæ”(1 Timotei 4:11), astfel ca sfinflii credincioøi sæ poatæ
fi ocrotifli øi protejafli împotriva puterii lui Satana. Dacæ ur-
mæm sfatul lui Pavel, noi, de asemenea, vom avea puterea de
a câøtiga bætælia cu adversarul øi vom „apuca viafla veønicæ”
(1 Timotei 6:12). 

Sæ înflelegem scripturile

1 Timotei 4

1 Timotei 4:2 – „Însemnafli cu fierul roøu în însuøi
cugetul lor” 

Fiarele înroøite în foc erau

folosite uneori pentru a

cauteriza (arde) flesutul

pielii øi a închide rænile,

pentru a le opri sæ mai sân-

gereze. Pavel a folosit

aceastæ imagine pentru a aræta cæ, în ultimele zile, vor exista

unii a cæror conøtiinflæ avea sæ fie împietritæ sau adormitæ din

Fierul înroøit în foc

Îndemnare (v. 13) – predicare

1 Timotei 4-6
„Luptæ-te lupta cea 
bunæ a credinflei” 

A doua scrisoare cætre Timotei
Pavel a scris a doua scrisoare cætre Timotei din închisoarea din

Roma. Pavel fusese pæræsit de mulfli dintre prietenii sæi øi simflea

cæ avea sæ moaræ curând, aøa cæ i-a scris o altæ scrisoare priete-

nului sæu fidel, Timotei, øi l-a rugat sæ-i vinæ în ajutor. Împæratul

roman Nero îi omora pe creøtini øi viafla lui Pavel era în mare

pericol. În aceastæ scrisoare, Pavel a exprimat sentimente tandre

øi o mare convingere. El øi-a arætat îngrijorarea pentru sfinflii din

Efes øi l-a sfætuit pe Timotei sæ se flinæ tare în Evanghelie, sæ per-

severeze în ea, sæ o predice øi, dacæ va fi nevoie, sæ sufere pentru

ea (aøa cum fæcuse Pavel). Apoi, øi-a încheiat scrisoarea cu o de-

claraflie puternicæ a mærturiei lui despre Isus Hristos. 

cauza nedreptæflii. Profeflii Cærflii lui Mormon i-au descris ca

fiind „lipsifli de sentimente” (1 Nefi 17:45; Moroni 9:20). 

1 Timotei 4:3 – „Ei opresc cæsætoria øi întrebuinflarea
bucatelor” 
Pavel a profeflit cæ în zilele din urmæ vor fi unii care vor urma

obiceiurile greøite de a interzice cæsætoria øi de a se abfline de la

mâncarea cærnii. Citifli Doctrinæ øi legæminte 49:15-21 øi aflafli ce

i-a revelat Domnul profetului Joseph Smith despre aceste douæ

subiecte. 

1 Timotei 5

1 Timotei 6

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli 1 Timotei 4-6. 

Punefli în practicæ învæflæturile lui Pavel
în zilele dumneavoastræ

1. Citifli øi gândifli-væ la ce ne-a învæflat Pavel în 1 Timotei 6:11-

12. Scriefli un paragraf în caietul dumneavoastræ în care sæ fac-

efli un rezumat a ceea ce înseamnæ aceste versete pentru

dumneavoastræ. 

2. Alegefli câte douæ învæflæturi din fiecare capitol 1 Timotei 4, 5

øi 6, care credefli cæ sunt necesare în øcoala dumneavoastræ.

Facefli o listæ cu învæflæturile, versetele unde le putefli gæsi øi de

ce credefli cæ sunt importante în ziua de azi. 

A

Stæpânitor (v. 15) – conducæ-

tor absolut

Evlavioøi (v. 4) – loiali, devot-

afli, pioøi

Când le desparte pofta de
Hristos (v. 11) – dorinfle 

sexuale care fac o persoanæ

sæ-øi încalce angajamentul fa-

flæ de Hristos

Limbute (v. 13) – bârfitoare 

Cunoaøtefli pe cineva care lucreazæ în armatæ, în sport,
cultivæ pæmântul sau creøte animale? În timp ce citifli
2 Timotei 1-2, observafli cum a comparat Pavel træirea con-
form Evangheliei cu un ræzboi, un concurs de atletism øi
strângerea roadelor. De ce credefli cæ a folosit Pavel aceste
comparaflii? 

2 Timotei 1-2
Îndurafli cu tenacitate

Epistola a doua a lui Pavel cætre Timotei
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Sæ înflelegem scripturile

2 Timotei 1

2 Timotei 2

Sæ studiem scripturile
Facefli activitatea A sau B, în timp ce studiafli 2 Timotei 1-2. 

Soldafli spirituali, atlefli øi plugari

Cu propriile dumneavoastræ cuvinte

Citifli 2 Timotei 2:22-26 øi scriefli un paragraf scurt în care sæ

explicafli de ce credefli cæ aceste versete sunt importante pentru

dumneavoastræ, în ziua de azi. 

Dumneavoastræ træifli în „zilele din urmæ”. Care sunt bine-
cuvântærile sau avantajele de a fi membru al Bisericii în
aceste vremuri? Pavel a descris ticæloøia øi apostazia care
aveau sæ existe în zilele noastre. Citifli 2 Timotei 3-4 øi sp-
unefli dacæ dumneavoastræ credefli cæ aceastæ descriere este
exactæ. Ce ne va îndruma în aceste momente dificile? 

2 Timotei 3-4
Apostazie

B

Facefli trei coloane în caietul dumneavoastræ øi numifli-le

Soldatul, Atletul øi Plugarul. 

1. Citifli 2 Timotei 2:1-6 øi enumerafli în coloane ce trebuie sæ facæ

fiecare persoanæ (de exemplu, soldatul trebuie sæ „sufere” cu

ræbdare. 

2. Scriefli un paragraf în care sæ descriefli de ce credefli cæ soldaflii,

atleflii øi plugarii sunt comparaflii bune pentru a fi folosite

într-o discuflie despre dezvoltarea spiritualæ. 

A

Plugarul (v. 6) – fermierul,

flæranul

Pieire (v. 14) – distrugere,

ruinare

Abætut de la adevær (v. 18) –

dus în eroare 

Neprefæcutæ (v. 5) – sinceræ 

Sæ înflelegem scripturile

2 Timotei 3

2 Timotei 3:8 – Cine erau Iane øi Iambre? 
Iane øi Iambre erau magicieni egipteni care s-au îndoit de

miracolele lui Moise.

2 Timotei 4

2 Timotei 4:2 – „Stæruieøte asupra lui la timp øi ne la
timp” 
Traducerea Bibliei de Joseph Smith schimbæ fraza „stæruieøte

asupra lui la timp øi ne la timp; mustræ” cu „stæruieøte asupra

lui la timp; mustræ-i pe cei care nu vor sæ audæ cuvântul” (TJS,

2 Timotei 4:2; subliniere adæugatæ). Pavel l-a sfætuit pe Timotei

sæ fie sârguincios în corectarea øi învæflarea acelora care se stræ-

duiau sæ fie credincioøi sau care se îndepærtau de credinflæ. 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce

studiafli 2 Timotei 3-4. 

Scripturæ de bazæ – 2 Timotei 3:1-5

În 2 Timotei 3:1-7 sunt enumerate douæzeci øi unu de pæcate øi

lucruri ticæloase despre care Pavel a scris cæ vor fi lucruri nor-

male în zilele din urmæ. Alegefli cinci sau mai multe dintre ele øi

gæsifli ziare, reviste sau alte articole care aratæ cæ aceste probleme

existæ în comunitatea sau în flara dumneavoastræ. 

Scripturæ de bazæ – 2 Timotei 3:16-17

Pânæ acum afli petrecut câteva luni studiind scripturile la seminar. 

1. Citifli 2 Timotei 3:16-17 øi facefli o listæ cu cele øapte moduri de-

spre care Pavel a spus cæ putem profita din scriptura inspiratæ. 

2. Scriefli-væ mærturia øi includefli modul în care afli fost binecuv-

ântafli datoritæ scripturilor. 

Væ luptafli lupta cea bunæ? 

Gândifli-væ la ce afli învæflat despre Pavel de-a lungul ultimelor

câteva sæptæmâni de studiu. Dupæ ce citifli 2 Timotei 4:7-8, ræsp-

undefli la urmætoarele întrebæri: 

1. De ce væ impresioneazæ aceastæ declaraflie a lui Pavel? 

2. Care sunt cele trei lucruri pe care le-a fæcut în viafla lui, care

demonstreazæ cæ a crezut în ceea ce a spus? 

3. Care sunt cele cinci lucruri pe care le putefli face în anul care

vine pentru a aræta cæ væ luptafli lupta cea bunæ? 

C

B

A

Îi vor gâdila urechile sæ audæ
lucruri plæcute (v. 3) – vor

vrea sæ audæ doctrina care le

place, în loc sæ audæ adeværul
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Cine era Tit? 
Tit este menflionat de multe ori în Noul Testament. El era unul

dintre convertiflii greci ai lui Pavel. Era de încredere øi plin de

credinflæ øi a fost chemat sæ slujeascæ alæturi de Pavel în mai multe

cælætorii misionare. Dupæ ce Pavel a stabilit Biserica pe insula

Creta (probabil dupæ prima sa întemniflare la Roma), el l-a pus

pe Tit sæ ræspundæ de Biserica de acolo øi a plecat. Ca episcop,

Tit avea responsabilitatea sæ stabileascæ ordinea acolo unde lu-

crurile nu mergeau bine (vezi Tit 1:5). 

Despre ce este vorba în aceastæ carte? 
Pavel i-a dat lui Tit responsabilitatea asupra membrilor Bisericii

de pe insula Creta. El i-a descris pe aceøtia, citând din poetul grec

Epimenides: „Cretanii sunt totdeauna niøte mincinoøi, niøte fiare

rele, niøte pântece leneøe” (Tit 1:12). Pavel øtia, totuøi, cæ Isus

Hristos „S-a dat pe sine însuøi pentru noi, ca sæ ne ræscumpere

din orice færædelege” (Tit 2:14). Hristos a fæcut posibil ca toatæ

lumea, chiar øi oamenii cu reputaflie proastæ cum erau cretanii,

sæ fie binecuvântatæ de Evanghelia lui Isus Hristos. 

Pavel a scris pentru a-l ajuta pe Tit sæ organizeze Biserica øi pentru

a-i ajuta pe sfinflii cretani sæ træiascæ în neprihænire. El i-a amintit

lui Tit calitæflile unui conducætor drept øi l-a încurajat sæ fie un

exemplu bun în calitate de conducætor al Bisericii. 

Mulfli dintre membrii din Creta pæcætuiau øi predau princi-
pii incorecte. Pentru a-i ajuta sæ devinæ sænætoøi în credinflæ,
Pavel l-a sfætuit pe Tit, episcopul lor „[sæ-i mustre] aspru”

Tit 1-3
„Sænætoøi în credinflæ” 

Sidon
Tir

Cezarea

FE
N

IC
IA

Marea Mediteranæ

CRETA
S

IR
IA

Ierusalim

EGIPT

Efes

Antiohia 

A
H

A
IA

CIPRU

Atena

(Tit 1:13) øi sæ le predea învæflætura sænætoasæ (vezi Tit 2:1).
În timp ce citifli aceastæ epistolæ cætre Tit, cæutafli doctrinele
pe care Pavel i-a spus sæ le predea sfinflilor. Cum influenfleazæ
viafla dumneavoastræ faptul cæ øtifli aceste adeværuri? 

Sæ înflelegem scripturile

Tit 1

Tit 2

Tit 3

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli Tit 1-3. 

Impactul adeværatei doctrine

Vârstnicul Boyd K. Packer, membru al Cvorumului Celor

Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat: 

„Când este înfleleasæ, adeværata

doctrinæ schimbæ atitudini øi

comportamente. 

Studiul doctrinelor Evangheliei

va îmbunætæfli comportamentul

mai rapid decât îl va îmb-

unætæfli studiul comportamen-

tului” (în Conference Report,

octombrie 1986, p. 20; sau

Ensign, noiembrie 1986, p. 17).

1. Citifli Tit 1:9, 13; 2:1, 15; øi 3:8. Cum se poate regæsi declaraflia

vârstnicului Packer în sfatul lui Pavel cætre Tit? 

2. Citifli Tit 2 unui pærinte sau unui bunic, apoi întrebafli-l de ce

este acesta un sfat bun pentru cineva de vârsta lui. Consemnafli

ræspunsul în caietul dumneavoastræ. 

A

Dregætorilor (v. 1) – stæpânil-

or, conducætorilor 

Spælarea naøterii din nou (v.

5) – botezul prin scufundare

Cel ce aduce dezbinæri (v. 10)

– cel ce cade în apostazie, cel

ce urmeazæ o doctrinæ falsæ

Vrednici de cinste (v. 2) –

serioøi, onorabili

Cumpætafli (v. 2) – controlafli,

reflinufli

Râvnæ (v. 14) – entuziasm 

Tæiafli împrejur (v. 10) – iude-

ii creøtini care încæ træiau con-

form unor anumite cerinfle

din legea lui Moise

Buimæcesc (v. 11) – distrug,

corup

Mustræ-i (v. 13) – corecteazæ-

i, îndeamnæ-i

Sunt o scârbæ (v. 16) – foarte

ticæloøi

Epistola lui Pavel cætre Tit
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De ce i-a scris Pavel lui Filimon? 
Pavel i-a scris prietenului sæu Filimon pentru a-i cere sæ-l trateze

cu bunætate pe sclavul fugit, Onisim. Onisim se alæturase Bisericii

øi avea nevoie de ajutor. Conform legii romane, un sclav care

fugea de la stæpânul lui era pedepsit cu moartea. Pavel øtia cæ

era important pentru Onisim sæ se întoarcæ acasæ în siguranflæ øi

i-a cerut lui Filimon sæ se ridice deasupra standardelor culturale

acceptate în acele timpuri øi sæ-l ierte pe acest sclav, sæ-l accepte

øi sæ-l iubeascæ. 

Preøedintele Gordon B.
Hinckley ne-a învæflat: 

„Nu este lucru uøor sæ devii
membru al acestei Biserici. În
majoritatea cazurilor aceasta
necesitæ renunflarea la vechile
obiceiuri, la vechii prieteni øi
colaboratori øi adaptarea într-o
nouæ societate care este diferitæ
øi oarecum, pretenflioasæ. 

Filimon 1
Primifli un frate în Evanghelie

Cine erau evreii? 
Avram a fost prima persoanæ la care se face referire în scripturi

ca fiind evreu (vezi Genesa 14:13). Urmaøii sæi – în special iudeii

care au stat cel mai mult împreunæ ca grup – erau numifli evrei

øi vorbeau limba cunoscutæ ca fiind ebraicæ. Isus Hristos, primii

Doisprezece Apostoli ai Sæi øi primii convertifli în Biserica Sa au

fost cu toflii evrei. 

Aceastæ origine evreiascæ explicæ de ce pentru unii iudei conv-

ertifli la creøtinism a fost aøa de greu sæ renunfle la ritualurile øi

tradifliile lor care erau bazate pe legea lui Moise. Ei nu au înfleles

pe deplin cæ Isus Hristos venise sæ împlineascæ legea øi cæ El le

cerea sæ træiascæ în conformitate cu o lege mai înaltæ. În calitate

de fost fariseu, Pavel a înfleles provocærile cu care s-au confrun-

tat când au încercat sæ træiascæ în conformitate cu „un legæmânt

nou” sau plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos. El i-a înc-

urajat sæ-øi exercite credinfla în Isus Hristos øi nu în tradifliile

evreieøti sau iudaice ori în practicile care fuseseræ întrerupte sau

nu mai aveau nicio însemnætate. 

Odatæ cu fiecare numær crescut de convertifli trebuie sæ facem
un efort substanflial de a-i ajuta în timp ce se acomodeazæ
cu Evanghelia øi cu Biserica. Fiecare dintre ei are nevoie de
trei lucruri: un prieten, o responsabilitate øi sæ fie hrænit de
‘cuvântul cel bun al lui Dumnezeu’ (Moroni 6:4). Este da-
toria øi oportunitatea noastræ sæ le asiguræm aceste lucruri”
(în Conference Report, aprilie 1997, p. 66; sau Ensign, mai
1997, p. 47). 

În timp ce citifli epistola lui Pavel cætre Filimon, gândifli-væ
în ce mod sfatul lui Pavel de a primi un frate în Evanghelie
este în armonie cu ceea ce preøedintele Hinckley ne-a cerut
sæ facem. 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli Filimon 1. 

Scriefli un plan de acfliune

Într-o zi, dacæ nu s-a întâmplat deja, vefli avea ocazia sæ întâlnifli

øi sæ cunoaøtefli un nou convertit în Bisericæ. Dupæ ce citifli Filimon,

scriefli cel puflin cinci lucruri precise pe care le putefli face pentru

a trata un nou convertit într-un mod corect, aøa cum voia Pavel

sæ fie tratat Onisim. Pentru fiecare dintre cele cinci lucruri, facefli

o listæ cu versetele din Filimon care susflin planul dumneavoastræ

de acfliune. 

A

În aceastæ epistolæ, Pavel a împærtæøit cu evreii cunoøtinflele lui

importante despre Vechiul Testament øi despre legea lui Moise,

precum øi mærturia sa specialæ ca Apostol al Domnului Isus

Hristos. El i-a învæflat cæ Vechiul Testament nu era împotriva lui

Hristos, ci, de fapt, a mærturisit despre El øi despre Evanghelia Sa.

Fifli pregætifli sæ studiafli
Epistola lui Pavel cætre evrei
În cele ce urmeazæ sunt prezentate câteva idei importante pe care

sæ le cæutafli în cartea Epistola lui Pavel cætre Evrei: 

1. Învæflæturile øi practicile Vechiului Testament sunt împlinite în viafla
øi în misiunea lui Isus Hristos. Epistola lui Pavel cætre evrei este

unul dintre cele mai mærefle comentarii pe care le avem despre

Vechiul Testament. În timp ce citifli cu atenflie øi încercafli sæ

înflelegefli Epistola lui Pavel cætre evrei, vefli înflelege mai bine

Vechiul Testament. 

Epistola lui Pavel cætre evrei

Epistola lui Pavel cætre Filimon
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2. Isus Hristos øi Evanghelia Sa sunt mai mærefli decât toate celelalte
elemente ale religiei practicate de iudei sub legea lui Moise. Deøi re-

ligia iudaicæ din cadrul legii lui Moise a fost adeværata religie

la un moment dat, Isus a împlinit legea øi a dat o lege mai

înaltæ, celestialæ. Legea lui Moise nu a putut sæ aducæ salvarea

oamenilor, dar Isus Hristos a putut øi a adus-o. Pavel a folosit

scripturile din Vechiul Testament pentru a aræta cæ Hristos este

mai mare decât îngerii, profeflii øi preoflii. El a arætat, de ase-

menea, cæ preoflia lui Hristos – Preoflia lui Melhisedec – este

mai mare decât Preoflia aaronicæ folositæ sub legea lui Moise. 

3. Oamenii din Vechiul Testament pe care-i admiræm au realizat lu-
cruri mærefle datoritæ credinflei lor în Hristos. Pavel a scris despre

mulfli eroi din Vechiul Testament care øi-au concentrat viafla

asupra lui Isus Hristos (Iehova; vezi Evrei 11) øi i-a încurajat

pe sfinfli sæ-i considere exemple demne de urmat. 

Iudeii creøtini s-au stræduit sæ lase în urmæ unele dintre cre-
zurile øi tradifliile lor vechi øi sæ se concentreze în totalitate
asupra lui Isus Hristos øi a Evangheliei Sale. Prin urmare,
Pavel øi-a început scrisoarea cætre ei cu o puternicæ mærturie
cæ Isus Hristos este mai presus de toate øi are întâietate peste
toate lucrurile, excepflie fæcând Tatæl Sæu. În timp ce citifli
Evrei 1-2, observafli cæ Pavel ne-a învæflat despre cum Øi-a
obflinut Isus puterea øi de ce este El mai presus decât îngerii.

Evrei 1-2
Mæreflie prin umilinflæ

Sæ înflelegem scripturile

Evrei 1

Evrei 1:4-8, 13-14; 2:2, 5-9, 16 – Îngeri 
Termenul înger înseamnæ „mesager”. Un înger este oricare me-

sager trimis de Dumnezeu sæ facæ lucrarea Sa. Îngerii la care se

face referire în Evrei 1-2 erau membri ai familiei Tatælui Ceresc

care aveau chemæri speciale de a sluji øi de a face lucrarea Sa.

Unii îngeri sunt copii de spirit ai Tatælui Ceresc care nu au venit

încæ pe pæmânt. Alflii sunt oameni care au træit pe pæmânt øi sunt:

(a) spirite în lumea spiritelor; (b) fiinfle transformate (precum

Ioan, ucenicul iubit) sau (c) fiinfle înviate (precum Moroni sau

Ioan Botezætorul când l-au vizitat pe Joseph Smith). 

Evrei 2

Evrei 2:7-9 – „Mai pe jos de îngeri” 
În Evrei 1 Pavel ne-a învæflat cæ Isus Hristos a fost mai presus de

îngeri. Apoi, în Evrei 2 a spus cæ Hristos a fost fæcut mai prejos

decât îngerii. Cum se poate aceasta? De fapt, ambele declaraflii

sunt adeværate. În Evrei 2, Pavel ne-a învæflat cæ, deøi Isus Hristos

a fost mai presus de toate, excepflie fæcând Tatæl Sæu, El Însuøi s-a

fæcut „ mai pe jos” pentru a fi næscut ca tofli ceilalfli oameni øi a

avea parte de suferinflele vieflii muritoare (de care îngerii nu au

parte). Isus Hristos a mers mult mai departe, nu numai îndurând

suferinflele vieflii muritoare, ci suferind durerile întregii omeniri

( vezi 2 Nefi 9:21). Astfel, El S-a coborât mai prejos decât se va

coborî vreodatæ în viafla muritoare oricare dintre copiii Tatælui

Sæ ne flinem (v. 1) – sæ dæm

mare atenflie

Nezguduit (v. 2) – consec-

vent, nesupus schimbærii

Adeveritæ (v. 3) – mærturisitæ

øi predatæ

A supus (v. 5) – a pus sub

control

Sfinfleøte, sfinflifli (v. 11) –

fæcufli puri øi sfinfli

Supuøi robiei (v. 15) – precum

sclavii

A trebuit (v. 17) – a fost necesar 

Ca sæ facæ ispæøire (v. 17) –

platæ integralæ (astfel încât sæ

nu mai existe datorie faflæ de

Dumnezeu) 

Sæ vinæ în ajutorul (v. 18) –

sæ aline øi sæ ajute

Îngeri færæ
trupuri fizice

Îngeri cu
trupuri fizice

Træiesc în lumea
premuritoare,
aøteptând sæ

se nascæ

Øi-au încheiat
viafla muritoare,

træiesc în
lumea spiritelor

O fiinflæ perfectæ
înviatæ care
øi-a încheiat

viafla muritoare. 

O fiinflæ
transformatæ,
precum Ioan,
revelatorul. 

Pus (v. 2) – ales, selectat,

rânduit

Moøtenitor (v. 2) – cineva ca-

re are dreptul de a primi sau

moøteni ceva

Întipærirea Fiinflei Lui (v. 3) –

dupæ chipul Lui

Curæflirea (v. 3) – spælarea (se

referæ la momentul când Isus

Hristos a plætit pentru pæcate-

le noastre) 

Toiagul (v. 8) – sceptrul, baghe-

ta care simbolizeazæ puterea

Manta (v. 12) – obiect de

îmbræcæminte
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Ceresc. Pavel a explicat cæ, prin supunerea faflæ de condifliile vie-

flii muritoare, prin suferinflele øi prin ispæøirea Sa, Isus Hristos a

învæflat mila øi a obflinut puterea asupra tuturor lucrurilor. 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitæflile A øi B, în timp ce studiafli Evrei 1-2. 

Învæflafli mai multe despre Isus Hristos

1. Facefli o listæ cu cel puflin cinci lucruri pe care le-afli învæflat

despre Isus Hristos din Evrei 1:1-4 øi 2:9-18. 

2. Pavel a scris epistola cætre evrei pentru a-i ajuta pe iudeii

convertifli sæ-øi întæreascæ credinfla în Isus Hristos. Care dintre

lucrurile de pe lista dumneavoastræ credefli cæ ar fi însemnat

cel mai mult pentru ei? De ce? 

3. Explicafli cum afli putea folosi ceva ce afli aflat despre Isus din

Evrei 1-2 pentru a corecta ideea greøitæ pe care o au oamenii

despre El în ziua de azi. 

Reflectafli la rolul lui Isus Hristos

1. În conformitate cu Evrei 2:9-11, de ce Însuøi Isus a permis sæ fie

„fæcut… mai pe jos decât îngerii”? (pentru ajutor, vezi secfliunea

„Sæ înflelegem scripturile” de mai sus.) 

2. Gæsifli cum L-a numit Pavel pe Isus în Evrei 2:10. Cum poate

schimba ceva faptul cæ o persoanæ s-a gândit la El în acest mod?

3. Gæsifli în Evrei 2:11 ce nu-I este ruøine lui Isus sæ facæ. Cum væ

simflifli øtiind aceasta? 

4. Ce ne relateazæ Evrei 2:14-18 despre importanfla faptului cæ

Isus a træit experienflele vieflii muritoare? (Afli putea sæ citifli

Alma 7:11-13 øi Evrei 4:15-16, în timp ce væ gândifli la aceastæ

întrebare.) 

Una dintre cele mai importante øi bine cunoscute povestiri
din Vechiul Testament este povestirea exodului israeliflilor
din Egipt øi a cælætoriei lor cætre flara fægæduinflei. La fel ca

Evrei 3-4
Lecflii din Exodul

Isus Hristos a plecat din 
prezenfla Tatælui Sæu øi a 
devenit muritor pentru a 
ne aræta cum sæ ne gæsim 
drumul spre casæ, spre 
Tatæl nostru Ceresc. 

Viafla
muritoare

Prezenfla
lui Dumnezeu

B

A

israeliflii din vechime, unii dintre iudeii creøtini din timpul
lui Pavel credeau cæ ceea ce le ceruse Dumnezeu era prea
greu. În Evrei 3-4, Pavel a folosit povestirea din Exodul
pentru a-i încuraja pe iudeii convertifli sæ-øi pæstreze cred-
infla øi sæ evite repetarea greøelilor fæcute de stræmoøii lor.
Deoarece evreii din vremea lui Moise nu au avut suficientæ
credinflæ în Dumnezeu pentru a I se supune de-a lungul
întregii cælætorii din Egipt, lor nu li s-a permis sæ intre în
flara fægæduinflei. Pavel nu voia ca evreii din vremea lui sæ
fie oprifli sæ intre în odihna Domnului din cauza lipsei cred-
inflei lor. Pavel a mærturisit cæ, exact aøa cum Moise îi con-
dusese pe stræmoøii lor, Isus Hristos avea sæ-i conducæ
înapoi în prezenfla Tatælui Ceresc. 

Mulfli bærbafli din tribul lui Levi au fost chemafli sæ lucreze
ca preofli în templele lui Israel, dar numai un singur bærbat
– un urmaø al lui Aaron – a fost chemat ca înalt preot (în
rândul Preofliei aaronice). Aøa cum s-a explicat în Leviticul
16, acest înalt preot intra o datæ pe an în cea mai sacræ în-
cæpere din templu, Sfânta Sfintelor, øi oferea o jertfæ specialæ
pentru pæcatele tuturor oamenilor. Oamenii au postit deseori
în acea zi, care a fost cunoscutæ ca Ziua ispæøirii. Pavel a
explicat, în Evrei 5, în ce fel înaltul preot al lui Israel era
doar un simbol al marelui lor preot adeværat, Isus Hristos,
care a fæcut ispæøirea supremæ pentru pæcatele tuturor oa-
menilor øi, apoi, a intrat în prezenfla Tatælui Sæu. Aceastæ
cunoaøtere urma sæ fie folositoare convertiflilor de credinflæ
iudaicæ, ce încæ se simfleau obligafli sæ-l urmeze pe înaltul
preot iudeu, o persoanæ foarte influentæ în comunitate. 

Sæ înflelegem scripturile

Evrei 5

Evrei 5:6-10 – Melhisedec 
Traducerea lui Joseph Smith subliniazæ cæ Evrei 5:7-8 se referæ

la Melhisedec, care a fost un înalt preot aøa de mærefl în vremea

lui Avraam. Aceleaøi versete ar putea, de asemenea, sæ se refe-

re la Hristos. Pentru a afla mai multe despre Melhisedec, vezi

Traducerea lui Joseph Smith pentru Genesa 14:25-40 øi

„Melhisedec” din Ghidul pentru scripturi (p. 130).

Evrei 5:6, 9-10 se referæ la Preoflia lui Melhisedec. Doctrinæ øi le-

gæminte 107:1-4 ne relateazæ cæ preoflia Salvatorului este numitæ

Preoflia lui Melhisedec din douæ motive: pentru a evita folosirea

prea frecventæ a numelui lui Hristos øi pentru cæ Melhisedec a

fost un împærat øi un înalt preot aøa de mærefl. Pavel a subliniat

Cinstea (v. 4) – chemarea Sæ deosebeascæ (v. 14) – sæ va-

dæ diferenfla dintre, sæ judece 

Evrei 5
Isus Hristos, cel mai 

mare Înalt Preot
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de-a lungul cærflii Evrei cæ Isus a fost un înalt preot dupæ ordinul

lui Melhisedec. El a predat cæ Preoflia lui Melhisedec era mai mare

decât Preoflia aaronicæ, ce a fost exercitatæ sub legea lui Moise.

Noi suntem norocoøi sæ træim într-o vreme când preoflia mai mare

este datæ tuturor bærbaflilor demni øi maturi din Bisericæ pentru

ca ei sæ poatæ face lucrarea salvatoare a lui Hristos. 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitæflile A-C, în timp ce studiafli Evrei 5. 

Scripturæ de bazæ – Evrei 5:4

1. În conformitate cu Evrei 5:4, cine este îndreptæflit sæ primeascæ

preoflia sau orice chemare în cadrul ei? 

2. Citifli Exodul 28:1 øi descriefli modul în care a fost chemat Aaron.

Comparafli acest verset cu al cincilea articol de credinflæ. 

Sæ învæflæm sæ ne supunem

1. În conformitate cu Evrei 5:7-8, cum a devenit Melhisedec aøa

de mærefl? 

2. Explicafli de ce credefli cæ o persoanæ poate învæfla sæ se supunæ

în acest fel. 

Lapte sau carne? 

În Evrei 5:12-14, Pavel a explicat cæ unii membri, cum ar fi copiii

mici, pot fi hrænifli spiritual doar cu „lapte” pânæ când devin su-

ficient de maturi sæ træiascæ în acord cu Evanghelia øi pot sæ facæ

faflæ „cærnii” spirituale. Evaluafli propria dumneavoastræ maturi-

tate spiritualæ chiar acum øi scriefli despre felul de mâncare spi-

ritualæ pentru care suntefli pregætifli. Explicafli de ce. 

Pavel i-a învæflat pe iudeii convertifli în ce mod învæflæturile
øi practicile din Vechiul Testament au fost împlinite de Isus
Hristos øi de Evanghelia Sa (vezi Evrei 6-10). El a încercat
sæ le arate cæ „legæmântul nou”al lui Isus Hristos este mai

Evrei 6-10 
Legea lui Moise a

mærturisit despre Hristos

C

B

A

mare decât „legæmântul dintâi”, deoarece legæmântul nou
are puterea de a asigura viafla veønicæ. 

Sæ înflelegem scripturile

Evrei 6 – Sæ înaintæm 
Pavel le-a amintit iudeilor cæ øtiau deja principiile de bazæ ale

Evangheliei øi aveau nevoie sæ înainteze în progresul lor spiritual.

El a explicat cæ promisiunea fæcutæ de Dumnezeu lui Avraam, cæ

va primi viafla veønicæ putea fi valabilæ øi în cazul lor – ca urmaøi

ai lui Avraam – dacæ ræmâneau fideli øi credincioøi pânæ la sfârøit.

Evrei 7 – O preoflie mai mare 
Pavel i-a învæflat pe oameni mai multe despre Melhisedec øi de-

spre diferenfla dintre Preoflia lui Melhisedec adusæ de Hristos øi

Preoflia aaronicæ folositæ de iudei sub legea lui Moise. Deoarece

Preoflia aaronicæ are limite, este necesaræ o preoflie mai mare

pentru a obfline øi efectua binecuvântærile vieflii veønice. 

Evrei 8 – Un legæmânt nou
Pavel a mærturisit cæ Isus Hristos a fost înaltul preot al „noului

legæmânt”, împlinind profeflia din Ieremia 31:31-34. 

Evrei 9-10 – Sacrificiul 
Pavel i-a învæflat pe evrei semnificaflia templului øi a rânduielilor

lui din timpul legii lui Moise. El a mærturisit cæ toate jertfele ofe-

rite Îl simbolizau pe Isus Hristos, a cærui jertfæ a fæcut ca toate

celelalte jertfe sæ aibæ sens. Prin jertfa lui Isus Hristos putem ob-

fline iertarea pæcatelor noastre øi tofli oamenii, nu numai înalflii

preofli, pot în cele din urmæ sæ intre în prezenfla lui Dumnezeu. 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli Evrei 6-10. 

Doi mari profefli

Citifli Evrei 7:1-4, inclusiv Traducerea Bibliei de Joseph Smith

pentru versetul 3 øi scriefli ce învæflafli despre Avraam øi

Melhisedec. Prima parte a versetului 3 se referæ la preoflie, nu la

A
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Melhisedec, øi înseamnæ cæ o persoanæ nu trebuie sæ se tragæ

dintr-un anumit trib al lui Israel pentru a primi aceastæ preoflie

mai mare. Ultima parte a versetului este valabilæ pentru tofli cei

care primesc Preoflia lui Melhisedec.

Aceastæ viaflæ muritoare pretinde ca noi sæ træim prin cred-
inflæ. Biblia confline multe exemple de oameni care ne-au
arætat cum sæ facem aceasta, iar Pavel i-a amintit pe mulfli
dintre aceøtia în Evrei 11. La fel ca acei bærbafli mærefli øi acele
femei mærefle din scripturi, cæutæm prin credinflæ sæ înflelegem
øi sæ urmæm planul Tatælui Ceresc. Când ne punem credin-
fla în Isus Hristos, obflinem tærie pentru a îndura încercærile
øi ispitele øi suntem capabili sæ progresæm spiritual cætre
cæminul nostru ceresc. 

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Dupæ ce s-a spus
øi s-a fæcut totul, singura bogæflie adeværatæ a Bisericii constæ
în credinfla membrilor ei” (în Conference Report, aprilie
1991, p. 74; sau Ensign, mai 1991, p. 54). În timp ce citifli
Evrei 11, gândifli-væ cum putefli urma mæreflele exemple de
credinflæ demonstrate de cætre bærbaflii øi femeile despre care
a scris Pavel øi cum putefli adæuga credinfla dumneavoastræ
la bogæflia adeværatæ a împæræfliei lui Dumnezeu. 

Sæ înflelegem scripturile

Evrei 11 

Evrei 11:1 – Definiflia lui Pavel despre credinflæ
Vârstnicul Howard W. Hunter, fost membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a ajutat la explicarea versetului 1 din Evrei

11, când a spus: „Credinfla ne face încrezætori în ceea ce speræm

øi ne face sæ fim convinøi de ceea ce nu vedem… Cei care Îl cau-

tæ pe Dumnezeu cu sinceritate nu Îl væd, dar øtiu prin credinflæ

O puternicæ încredinflare (v.

1) – o mærturie, o dovadæ

Fæcutæ (v. 3) – creatæ 

Moøtenitor (v. 7) – cineva ca-

re are dreptul de a primi sau

moøteni ceva

A venit øi s-a aøezat (v. 9) – a

træit într-un loc numai pentru

o perioadæ de timp, nu per-

manent

Sæ zæmisleascæ (v. 11) – sæ ai-

bæ copii

S-a fæcut mare (v. 24) – sufi-

cient de în vârstæ pentru a fi

considerat adult

Socotea (v. 26) – considera 

Ocara lui Hristos (v. 26) – cri-

tica primitæ pentru cæ-L urma

pe Hristos

Avea ochii pironifli spre ræs-
plætire (v. 26) – øtia cæ, în cele

din urmæ, avea sæ fie judecat

øi ræsplætit

Ocolite (v. 30) – înconjurate 

Vræjmaøe (v. 34) – stræine, du-

ømane

Lipsifli de toate (v. 37) – færæ

cele necesare vieflii

Evrei 11 
Puterea credinflei 

în Isus Hristos

cæ El existæ. Este mai mult decât speranflæ. Credinfla face din

aceasta o convingere – o puternicæ încredinflare despre lucrurile

care nu se væd” (în Conference Report, octombrie 1974, p. 138;

sau Ensign, noiembrie 1974, p. 97). Dumneavoastræ putefli sæ citifli,

de asemenea, definifliile credinflei date de alfli profefli în Alma

32:21 øi Eter 12:6. 

Evrei 11:5 – Enoh a fost transformat
Enoh a fost transformat, ceea ce înseamnæ cæ Dumnezeu i-a

schimbat trupul astfel încât avea sæ nu mai simtæ durere sau sæ

moaræ pânæ la vremea propriei lui învieri. (Pentru un alt exemplu,

vezi 3 Nefi 28:4-9). 

Evrei 11:10-16 – Ce fel de „cetate” sau „patrie” cæutau
profeflii din vechime? 
Simplu spus, cetatea sau patria pe care o cæutau profeflii din ve-

chime era cea cereascæ, împæræflia celestialæ, locul unde træieøte

Dumnezeu. Deoarece pæmântul ræmâne sub efectele cæderii, cerul

nu se gæseøte pe pæmânt. Totuøi, când oamenii lui Dumnezeu

fac øi flin în întregime legæminte sacre cu El, ei stabilesc cetæfli ale

neprihænirii numite Sion (vezi Moise 7:18). Cei care træiesc în Sion

au privilegiul sæ se bucure de prezenfla lui Dumnezeu pe pæmânt.

Prin stabilirea Sionului, sfinflii credincioøi pot obfline cetatea cæu-

tatæ de profefli, pe care a menflionat-o Pavel – o cetate „al cærei

meøter øi ziditor este Dumnezeu” (Evrei 11:10). Scripturile profe-

flesc cæ în zilele din urmæ Sionul va fi clædit din nou pe pæmânt,

inclusiv o cetate centralæ a Sionului, numitæ Noul Ierusalim

(vezi D&L 45:65-67; 84:2-5). 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitæflile A øi B, în timp ce studiafli Evrei 11. 

Exemple de credinflæ

1. În caietul dumneavoastræ, facefli un tabel care sæ cuprindæ

oameni credincioøi. Folosifli ceea ce afli învæflat în Evrei 11 øi

exemplul din urmætorul tabel. 

A

Viitoarele cetæfli Ierusalim

Dupæ MileniuÎnaintea Mileniului

Independence 
Missouri

Pæmântul celestial

O cetate sfântæ care
coboaræ pentru a se uni
cu pæmântul celestial

O cetate clæditæ de sfinfli
în zilele din urmæ
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2. Alegefli unul dintre oamenii care au fost exemple de credinflæ.

Scriefli pe scurt despre cum este valabil exemplul acelei per-

soane øi credinfla de care avefli nevoie pentru a væ confrunta cu

provocærile pe care le întâmpinafli în ziua de azi. În ce fel erau

încercærile acelei persoane asemænætoare cu ale dumneavoastræ?

„Prin credinflæ” 

Ni s-a spus de multe ori în Evrei 11 cæ, „prin credinflæ”, acei

bærbafli mærefli øi acele femei mærefle din trecut au obflinut binec-

uvântærile lui Dumnezeu. 

1. Dafli cel puflin trei exemple de oameni care credefli cæ ar putea

fi incluøi în acest capitol dacæ s-ar scrie despre aceasta în vre-

mea dumneavoastræ øi în locul unde træifli. 

2. Folosind modelul lui Pavel din Evrei 11, scriefli despre cei trei

oameni pe care i-afli ales. Începefli fiecare exemplu cu „Prin

credinflæ” øi apoi dafli numele persoanei, spunefli ce lucru a fæ-

cut care a demonstrat mare credinflæ, explicafli de ce acest lucru

a însemnat mare credinflæ øi enumerafli unele dintre binecuv-

ântærile pe care Dumnezeu a promis unei astfel de persoane

cæ le va primi în aceastæ viaflæ øi în viafla care va veni. 

Evrei 11 confline multe povestiri despre oameni care au arætat
credinflæ în Isus Hristos. În Evrei 12, Pavel a explicat cum a
avea o astfel de credinflæ ar trebui sæ ne inspire sæ ne încred-
em în Domnul. Sæ-i permitem Domnului sæ ne corecteze øi
sæ ræmânem angajafli pânæ la sfârøitul vieflii noastre sunt
douæ moduri importante prin care putem sæ ne arætæm cr-
edinfla øi încrederea în El. Fiind inspirafli de povestirile øi
exemplele din Evrei 11, cæutafli în Evrei 12 cum putefli pune
în practicæ ceea ce afli învæflat. 

Sæ înflelegem scripturile

Evrei 12 

Nor (v. 1) – numær, grup

Înfæøoaræ (v. 1) – tulburæ 

Disprefluit (v. 2) – nu a dat at-

enflie

Pedeapsa, pedepseøte, pe-
deapsæ, pedepseau (vv. 5-8,

10-11) – îndreptau, corectau

Evrei 12 
Angajament øi corectare

B

Binecuvântæri 
primite

O mærturie de la
Dumnezeu cæ era
neprihænit în fafla Sa

Cum au demonstrat
credinflæ

A oferit „o jertfæ
mai bunæ” lui
Dumnezeu

Evrei 11 

v. 4

Nume

Abel

Evrei 12:18-21 – Un munte 
Aceste versete se referæ la experienfla lui Moise øi a copiilor lui

Israel pe Muntele Sinai. Israeliflii erau atât de înfricoøafli øi ne-

demni, încât au refuzat øansa de a urca muntele împreunæ cu

Moise øi de a intra în prezenfla Domnului. 

Evrei 12:22 – Ierusalimul ceresc
Pentru a citi despre Ierusalimul ceresc menflionat de Pavel în Evrei

12:22, vezi secfliunea „Sæ înflelegem scripturile” de la Evrei 11. 

Evrei 12:24 – Sângele lui Hristos „vorbeøte mai bine
decât sângele lui Abel” 
Moartea lui Abel a reprezentat sfârøitul vieflii muritoare. Moartea

øi învierea lui Hristos au deschis calea cætre viafla veønicæ – infinit

mai bunæ decât ceea ce a reprezentat moartea lui Abel. 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce

studiafli Evrei 12. 

Sæ înduræm cu tærie

1. În Evrei 11, Pavel a enumerat multe exemple de persoane credin-

cioase. Citifli Evrei 12:1-2 øi facefli o listæ cu ceea ce i-a încurajat

Pavel pe sfinflii evrei sæ facæ pentru a-øi aræta credinfla. 

A

Curvie (v. 8) – copii næscufli de

cætre femei necæsætorite (consi-

derat un termen vulgar în ziua

de azi); Pavel a folosit acest

termen pentru a aræta cæ erau

fii nelegitimi ai lui Dumnezeu

deoarece nu L-au urmat. 

Cinstea, evlavie (vv. 9, 28) –

respect, supunere

Slæbænogifli (v. 12) – slæbifli

(de asemenea, poate simboli-

za fricæ) 

Mijlocitorul (v. 24) – cineva

care intervine între doi oameni

pentru a face (sau restaura)

pace sau prietenie ori pentru a

ratifica un legæmânt
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2. Explicafli cum faptul cæ „ne uitæm flintæ” la Isus ne poate ajuta

sæ terminæm „alergarea care ne stæ înainte” (provocarea de a

fi credincioøi pânæ la moarte). Enumerafli douæ cæi prin care

putefli sæ væ uitafli mai mult la Isus în viafla dumneavoastræ. 

Pedeapsa unui tatæ iubitor

1. În conformitate cu Evrei 12:5-8, de ce trebuie sæ fim mulflumifli

când primim corectarea sau pedeapsa de la Tatæl Ceresc sau

de la slujitorii Sæi? 

2. Numifli cel puflin douæ cæi prin care Tatæl Ceresc ne corecteazæ. 

3. Explicafli cum demonstreazæ pedeapsa Tatælui Ceresc dragostea

Sa pentru dumneavoastræ sau dafli un exemplu când afli simflit

adeværul deplin al ideii exprimate în Evrei 12:11. 

Influenfla noastræ asupra celorlalfli

În Evrei 12:12-14, Pavel i-a sfætuit pe sfinfli sæ se ajute øi sæ se

slujeascæ unii pe alflii. Apoi, în versetul 15, i-a avertizat cæ, dacæ

uitæ cum i-a binecuvântat Dumnezeu øi lasæ sentimentele rele sæ

ia amploare, exemplul ræu le va provoca neplæceri lor øi celorlalfli.

Scriefli despre un moment când exemplul bun al cuiva, de dragos-

te, slujire sau bunætate v-a ajutat sæ vrefli sæ fifli mai neprihænifli. 

C

B

Ce este o epistolæ soborniceascæ? 
Cartea lui Iacov este prima dintre cele øapte scrisori cunoscute ca

epistole soborniceøti. Ele sunt denumite astfel deoarece au fost

scrise pentru un auditoriu mai mare decât au fost epistolele lui

Pavel, care erau adresate anumitor persoane sau congregafliilor. 

Cine era Iacov? 
Iacov era un nume obiønuit în Noul Testament. Alte persoane

numite Iacov au fost: Iacov, fratele lui Ioan, acela pe care-l iubea

Isus, care a fost membru al Primei Preøedinflii împreunæ cu

Petru øi Ioan, øi Iacov, fiul lui Alfeu, care a fost unul dintre Cei

Doisprezece Apostoli ai lui Isus. Autorul acestei scrisori a fost

Iacov cel Drept. El a fost fratele lui Isus øi a slujit ca episcop al

Bisericii din Ierusalim (vezi Ghidul pentru scripturi, „Iacov”,

p. 84-85).

Iacov a avut privilegiul sæ-L vadæ pe Domnul Înviat (vezi

1 Corinteni 15:7). El a fost credincios Evangheliei tot timpul vieflii

sale. Tradiflia spune cæ a fost executat în jurul anului 63 d.H. de

cætre cei care i-au cerut sæ renunfle la crezurile lui. Aceastæ epis-

tolæ se crede cæ ar fi fost scrisæ în jurul anului 50 d.H.

Ce ne-a învæflat Iacov? 
Iacov ne-a învæflat cæ adeværatul creøtinism cere o viaflæ de muncæ

øi slujire neprihænitæ. Testul care demonstreazæ ce înseamnæ a fi

un ucenic al lui Isus constæ în faptele zilnice de nerpihænire øi

bunætate. Iacov ne-a învæflat cæ asemenea fapte sunt dovada cr-

edinflei noastre în Isus Hristos. 

În încheierea scrisorii sale cætre Evrei, Pavel i-a sfætuit pe
sfinfli sæ-øi punæ în practicæ religia fiind buni cu stræinii
(vezi Evrei 13:1-3), fideli în cæsætorie (vezi v. 4), altruiøti
(vezi vv. 5-6), fiind un ajutor pentru conducætorii lor (vezi
vv. 7, 17-19, 24) øi – mai presus de toate – amintindu-øi de
Isus Hristos (vezi vv. 8-16, 20-21).

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate în timp ce studiafli Evrei 13. 

Ar putea fi o cuvântare mæreaflæ

Alegefli o frazæ din Evrei 13, care credefli cæ ar fi un titlu bun

pentru o cuvântare pe care conducætorii Bisericii v-ar putea ruga

s-o flinefli. Explicafli de ce afli ales titlul øi enumerafli cel puflin douæ

idei care credefli cæ vor fi discutate într-o cuvântare cu acel titlu. 

A

Evrei 13 
Ultimele îndemnuri 

ale instruirii

Ce credefli despre oamenii care spun cæ ei cred în Isus Hristos
øi în Evanghelie dar nu se manifestæ ca øi cum ar crede?
Iacov ne-a învæflat: „credinfla færæ fapte este moartæ”(Iacov

Iacov 1-2
„Credinfla færæ fapte 

este moartæ” 

Epistola soborniceascæ a lui Iacov
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2:26). În calitate de sfinfli, trebuie sæ ne arætæm credinfla
træind conform Evangheliei. În timp ce citifli Iacov 1-2,
cæutafli învæflæturi care væ încurajeazæ øi væ ajutæ sæ træifli
conform Evangheliei. 

Sæ înflelegem scripturile

Iacov 1

Iacov 1:5 - „Dacæ vreunuia dintre voi îi lipseøte
înflelepciunea, s-o cearæ de la Dumnezeu” 
Vârstnicul Bruce R. McConkie a scris: „Numai acest verset din

scripturæ a avut un impact mare øi un efect mult mai îndelungat

asupra omenirii decât orice altæ singuræ frazæ consemnatæ vreo-

datæ de vreun profet în orice eræ” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3:246-247). Numai dupæ ce a citit aceastæ scripturæ

øi i-a simflit adeværul profund, Joseph Smith a mers sæ se roage

ca sæ øtie cærei biserici sæ se alæture. Ca rezultat al acelei rugæ-

ciuni umile, a început restaurarea Evangheliei. 

Iacov 1:25 – Ce este „legea desævârøitæ, care este
legea slobozeniei”? 
„Legea desævârøitæ, care este legea slobozeniei” este plenitudinea

Evangheliei. Dacæ alegem sæ træim în acord cu principiile

Evangheliei, vom fi liberi de sclavia pæcatului (vezi 2 Nefi 2:27;

D&L 88:86). 

Iacov 2

Iacov 2:1 – „Sæ nu flinefli credinfla Domnului nostru
Isus Hristos”? 
Traducerea Bibliei de Joseph Smith corecteazæ aceastæ frazæ ast-

fel: „nu putefli” avea credinfla lui Isus Hristos „øi totuøi sæ facefli

deosebiri între persoane” (TJS, Iacov 2:1). 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce studi-

afli Iacov 1-2. 

Scripturæ de bazæ – Iacov 1:5-6

Joseph Smith avea numai patrusprezece ani øi era derutat în

privinfla religiei, atunci când a citit cartea lui Iacov. 

1. Citifli Iacov 1:5-8 øi scriefli cuvintele sau frazele care væ

încurajeazæ sæ cæutafli îndrumare de la Dumnezeu. 

2. Citifli despre experienfla lui Joseph Smith în Joseph Smith –

Istorie 1:10-13. Descriefli o situaflie în care afli putut primi ajutor

exercitându-væ credinfla øi cerând înflelepciune de la Dumnezeu.

A

Fafla omului (vv. 1, 9) – favor-

izând unii oameni în detri-

mentul altora

Osândifli (v. 9) – condamnafli

sau pedepsifli

Socotit (v. 23) – considerat 

Cu mânæ largæ (v. 5) – des-

chis, gratis

Færæ mustrare (v. 5) – færæ sæ

certe, sæ reproøeze, sæ ocærascæ

Om nehotærât øi nestatornic
(v. 8) – care oscileazæ, nesigur,

se îndoieøte 

Rabdæ (v. 12) – rezistæ 

Înfrâneazæ (v. 26) – controleazæ 

Scriefli o cuvântare pentru adunarea
de împærtæøanie

Imaginafli-væ cæ vi s-a cerut sæ vorbifli în cadrul adunærii de

împærtæøanie. Bazându-væ pe ceea ce afli învæflat din Iacov 1:12-

16, 22-27, schiflafli o cuvântare de cinci minute despre cum pot

persoanele tinere sæ træiascæ mai bine conform Evangheliei. 

Iacov 1:23. 

Scripturæ de bazæ – Iacov 2:17-18

Unele religii spun cæ tot ceea ce avem nevoie pentru a fi salvafli

este credinfla øi cæ faptele bune nu sunt necesare. Iacov ne învaflæ

contrariul. Citifli scrisoarea de mai jos øi scriefli un ræspuns folo-

sind informafliile gæsite în Iacov 2:14-26. 

Dragæ prietene, 

Mæ tem cæ nu suntefli creøtin, deoarece nu Îl acceptafli pe

Isus ca Salvator al dumneavoastræ. Credefli cæ trebuie sæ

facefli fapte bune øi sæ avefli credinflæ pentru a fi acceptat de

Dumnezeu. Væ înøelafli! Faptele nu sunt necesare dacæ avefli

credinflæ øi încredere. Harul lui Hristos face ca faptele sæ

fie bune, dar inutile. Væ rog, renunflafli la greøelile dumnea-

voastræ, acceptafli-L pe Hristos øi nu væ bizuifli pe faptele

dumneavoastræ pentru a fi salvat. Numai atunci putefli

avea pace. 

Prietenul dumneavoastræ din altæ bisericæ. 
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Afli fost vreodatæ rænit profund de ceva ce vi s-a spus sau a
fost spus despre dumneavoastræ de cætre cineva? Cine credefli
cæ a fost rænit mai tare – dumneavoastræ sau persoana care a
spus-o? O învæflæturæ de bazæ a epistolei lui Iacov este nevoia
de ne controla limba (vezi Iacov 1:19, 26; 3:10). În timp ce
citifli Iacov 3, încercafli sæ decidefli de ce lucrurile pe care le
spunem ne îndepærteazæ de perfecfliune. 

Sæ înflelegem scripturile

Iacov 3

O micæ bucatæ de ham plasatæ în guræ, poate îndruma un cal puternic.
La fel, o cârmæ micæ poate conduce sau cârmui un vapor foarte mare. 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli Iacov 3. 

Îmblânzifli-væ limba

Ceea ce spunem este important. Este o fereastræ cætre inimile

noastre. Cuvintele bune øi înælflætoare vin dintr-o gândire puræ øi

din sentimente bune; cuvintele rele øi dureroase vin dintr-o

gândire maleficæ øi din sentimente rele. Citifli Iacov 3:1-13 øi fac-

efli o listæ cu cel puflin trei fraze care sæ reflecte diferite idei de-

spre cum sæ controlæm ceea ce spunem. 

A

RudderCârmæ•

Gustul (v. 4) – dorinfla, voinfla

de a merge

Întineazæ tot trupul (v. 6) –

distruge sau murdæreøte

Iacov 3
Sæ ne îmblânzim limba 

Iacov a dat sfaturi practice pentru traiul zilnic, cum ar fi
importanfla de a ne supune voinflei lui Dumnezeu øi de a în-
flelege cum poate bogæflia sæ limiteze dezvoltarea spiritualæ.
Sfatul lui este la fel de important azi, aøa cum a fost atunci
când a fost scris prima datæ. Din multele idei din Iacov 4-5,
notafli-le pe acelea care v-ar putea ajuta cel mai mult, în timp
ce væ stræduifli sæ træifli conform planului Tatælui Ceresc. 

Sæ înflelegem scripturile

Iacov 5

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarele activitæfli, în timp ce studiafli Iacov 4-5. 

Scriefli o refletæ

Descriefli o binecuvântare a preofliei

Vârstnicul Neal A. Maxwell a spus urmætoarea povestire: 

„Am simflit prima datæ mærturia Spiritului în viafla mea într-un

moment când sora mea era bolnavæ. În vârstæ de øase sæptæmâni,

agoniza, bolnavæ de tuse convulsivæ. Eu aveam aproximativ 14

ani. Eram mecanic la garajul de autobuze Greyhound. Am venit

acasæ la ora trei dimineafla øi am væzut lumina aprinsæ. Øtiam cæ

era bolnavæ øi mi-am zis: ‘E necaz mare’. Apoi am intrat, ea era

aøezatæ pe masa rotundæ din sufragerie øi nu mai respira. 

Antibioticele nu erau disponibile. L-am privit pe tatæl meu, o

binecuvânta cu puterea preofliei, dupæ modul descris în Noul

Testament, øi am væzut-o începând sæ respire din nou. Am øtiut în

acel moment cæ puterea preofliei era realæ” („PBS Interview Studies

Effect of God in Life”, Church News, 31 august 1996, p. 4).

1. Dupæ ce citifli Iacov 5:14-16, de-

scriefli ce înseamnæ o binecuv-

ântare a preofliei. 

2. Scriefli pe scurt despre un mo-

ment din viafla dumneavoastræ

când afli primit sau afli fost

martori la o binecuvântare a

preofliei. 

B

Imaginafli-væ cæ suntefli doctor. Citifli Iacov 4:1-4 øi identificafli

patru simptome pe care le au oamenii care suferæ de boala

cunoscutæ sub numele de „prietenia lumii”. Dupæ ce afli diag-

nosticat boala spiritualæ, citifli Iacov 4:7-12 øi scriefli o refletæ care

ar putea ajuta oamenii sæ învingæ „prietenia lumii” øi sæ se vin-

dece devenind prieteni ai lui Dumnezeu. 

A

Plugarul (v. 7) – grædinarul,

fermierul

Iacov 4-5
Învingefli ræul din viafla

dumneavoastræ
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Petru, un apostol al lui Isus Hristos
Petru a fost preøedintele Bisericii dupæ moartea øi învierea lui

Isus Hristos. În calitate de øef al apostolilor, el a condus exact

aøa cum o face profetul nostru în ziua de azi. Spre sfârøitul vieflii

lui, persecuflia din partea imperiului roman a crescut øi viafla de

creøtin a devenit mai periculoasæ. Mulfli dintre membrii credinci-

oøi ai Bisericii erau executafli pentru crezurile lor. Petru a scris

aceastæ scrisoare pentru a-i încuraja pe sfinfli în suferinflele lor øi

pentru a le aminti de recompensa veønicæ pentru credinfla lor

(vezi 1 Petru 4:12-13). 

Unele subiecte unice din 1 Petru
Profetul Joseph Smith a spus: „Petru a scris folosind cel mai su-

blim [glorios] limbaj dintre tofli apostolii” (History of the Church,
5:392). În aceastæ epistolæ este inclusæ mærturia lui Petru despre

rânduirea dinainte a lui Isus Hristos, convingerea sa cæ sfinflii

erau „un popor pe care Dumnezeu Øi l-a câøtigat ca sæ fie al Lui”

øi unele dintre cele mai revelatoare declaraflii din Biblie despre

salvarea morflilor. 

Înainte de ræstignirea Sa, Salvatorul i-a spus lui Petru:
„Dupæ ce te vei întoarce la Dumnezeu, sæ întæreøti pe fraflii
tæi” (Luca 22:32). În timp ce citifli 1 Petru 1-2, cæutafli
mærturia lui Petru despre Isus Hristos øi observafli cum i-a
încurajat øi întærit el pe sfinfli, împlinind porunca Domnului.
De asemenea, întrebafli-væ: „Cum pot aceste învæflæturi sæ
mæ întæreascæ în timp ce mæ pregætesc pentru a Doua Venire
a lui Isus Hristos?”.

Sæ înflelegem scripturile

1 Petru 1

Sfinflirea (v. 2) – procesul de

a deveni curat øi pur prin

ispæøire

Harul (vv. 2, 10, 13) – ajutor

divin sau tærie datæ prin mila

øi dragostea lui Dumnezeu 

Moøtenire nestricæcioasæ øi
neîntinatæ (v. 4) – salvare ve-

ønicæ

Încingefli-væ coapsele (v. 13)

– pregætifli-væ 

Cunoscut mai înainte (v. 20)

– pregætit în viafla premuri-

toare pentru o chemare în

timpul vieflii muritoare

Neprefæcutæ (v. 22) – sinceræ 

1 Petru 1-2
Isus Hristos, Mântuitorul

rânduit dinainte

1 Petru 2

1 Petru 2:2 – „Sæ dorifli laptele duhovnicesc øi curat” 
Bebeluøii pot digera uøor laptele øi acesta îi ajutæ sæ creascæ re-

pede. La fel, principiile de bazæ ale Evangheliei îi pot ajuta pe

cei aflafli la începutul credinflei sæ creascæ în Evanghelie. Analogia

lui Petru este similaræ cu cea a lui Pavel din 1 Corinteni 3:2. 

1 Petru 2:4-8 – Ce fac toate „pietrele” la care se face
referire? 
Petru a comparat Biserica lui Isus Hristos cu o „casæ duhovni-

ceascæ” (1 Petru 2:5). Isus Hristos, „piatra vie” (v. 4), a fost fæcut

„[piatra] din capul unghiului” (v. 6) a acestei case duhovniceøti.

El este, de asemenea, „piatra pe care au lepædat-o zidarii” (v. 7),

ceea ce se referæ la respingerea lui Isus Hristos de cætre iudei. În

ciuda acelei respingeri, Petru a mærturisit cæ Isus Hristos a ajuns

„[piatra din] capul unghiului” (v. 7). El este „stânca” pe care tre-

buie sæ clædim (vezi Helaman 5:12). 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce

studiafli 1 Petru 1-2. 

Facefli o descriere a responsabilitæflilor
unui post

În 1 Petru 1:1-16, Petru a încurajat membrii Bisericii sæ înfleleagæ

cine sunt øi sæ-øi îndeplineascæ responsabilitæflile pe care le-au

acceptat în viafla premuritoare. Citifli versetele 2-5, 6-9 øi 13-16 øi

scriefli apoi o descriere a responsabilitæflilor unui post, care sæ

cuprindæ la ce se aøteaptæ Dumnezeu de la sfinfli în aceastæ viaflæ.

O descriere a responsabilitæflilor unui post explicæ în termeni

simpli ceea ce trebuie sæ facæ o persoanæ pentru a îndeplini o

însærcinare. 

Scriefli un dicflionar de cuvinte
scripturale

1. Citifli 1 Petru 2:9-10 øi scriefli o definiflie pentru un Dicflionar

biblic pentru fiecare dintre urmætoarele expresii: seminflie

aleasæ, preoflie împæræteascæ, neam sfânt, popor pe care

Dumnezeu Øi l-a câøtigat ca sæ fie al Lui. Încercafli sæ facefli ca

definifliile dumneavoastræ sæ arate ca cele dintr-un dicflionar

adeværat. 

2. Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat: „Sfinflii sunt un

popor pe care Dumnezeu Øi l-a câøtigat ca sæ fie al Lui. Acest

lucru este adeværat atât în ceea ce priveøte obiceiurile lor, cât øi

crezurile lor religioase. Dacæ sunt fideli credinflei lor, nu se pot

abfline sæ nu fie altfel decât ceilalfli oameni. Religia lor le pretin-

de aceasta” (Doctrines of Salvation, 1:234). Descriefli o situaflie

care sæ demonstreze cæ aceastæ declaraflie este adeværatæ. 

B

A

O hainæ a ræutæflii (v. 16) – o

acoperitoare pentru intenflii

rele

Pælmuifli (v. 20) – bætufli,

stâlcifli

Batjocorit (v. 23) – ocærât,

abuzat, ofensat

Întâia epistolæ soborniceascæ a lui Petru
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„Voi… suntefli… o preoflie împæræteascæ”. 

Facefli o listæ

Petru le-a cerut sfinflilor din vremea lui sæ creadæ în Isus Hristos

øi „sæ [calce] pe urmele Lui” (1 Petru 2:21). Citifli 1 Petru 2:11-13,

21-25 øi facefli o listæ cu paøii cerufli pentru a-L urma pe Salvator.

Gândifli-væ care dintre ei ar fi cel mai necesar în viafla dumnea-

voastræ. 

Vârstnicul David B. Haight, membru al Cvorumului Celor
Doisprezece Apostoli, a spus: „Sfinflii din zilele din urmæ
sunt un popor ales, încæ din lumea premuritoare, pentru a
fi parteneri cu Domnul pentru salvarea celor vii øi a celor
morfli. Prima Preøedinflie a anunflat cæ una dintre respons-
abilitæflile importante ale Bisericii, øi, prin urmare, a mem-
brilor ei, este mântuirea morflilor”(în Conference Report,
octombrie 1990, p. 74; sau Ensign, noiembrie 1990, p. 59).
În timp ce citifli 1 Petru 3-5, cæutafli învæflæturile lui Petru
referitoare la aceastæ responsabilitate importantæ a
Evangheliei. 

1 Petru 3-5
Mântuirea morflilor

C

Sæ înflelegem scripturile

1 Petru 3

1 Petru 3:18-20. 4:6 – Misiunea lui Isus Hristos în lumea
spiritelor 
La 3 octombrie 1918, preøedintele Joseph F. Smith a stat øi a

meditat la aceste versete din 1 Petru. Ochii înflelegerii sale s-au

deschis øi a væzut mulflimea de morfli øi i s-a arætat cum era pre-

dicatæ Evanghelia celor care au murit. Avem consemnatæ viziunea

sa în Doctrinæ øi legæminte 138. Ni se spune cæ Domnul a vizitat

lumea spiritelor, în timp ce trupul Sæu zæcea în mormânt. El a

adunat în jurul Sæu spiritele neprihænite øi le-a organizat într-o

forflæ misionaræ. Ei au acceptat însærcinarea de a preda Evanghelia

spiritelor din închisoare.

Lucrarea pe care o facem în temple asiguræ rânduielile necesare

celor care acceptæ Evanghelia în lumea spiritelor. În acest mod,

tofli copiii Tatælui Ceresc au oportunitatea de a accepta Evanghelia

øi de a primi toate rânduielile salvatoare importante. 

1 Petru 4

1 Petru 5

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce studiafli

1 Petru 3-5. 

Silæ (v. 2) – forflæ, presiune,

intimidare

Câøtig mârøav (v. 2) – pentru

a primi ceva sau bani

Cei ce v-au cæzut la împærfle-
alæ (v. 3) – ceva obflinut prin

tragere la sorfli, prin naøtere 

Împotrivifli-væ (v. 9) –

rezistafli-i 

Babilon (v. 13) – simbol pen-

tru Roma

Marcu (v. 13) – Marcu, auto-

rul Evangheliei

Desfrânæri (v. 3) – pasiuni ne-

controlate, pofte

Cuvintele lui Dumnezeu (v.

11) – cineva care vorbeøte

pentru Dumnezeu (profefli) 

Batjocorifli (v. 14) – certafli pe

nedrept sau criticafli

Purtarea (vv. 1-2, 16) – com-

portamentul 
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Facefli o comparaflie

Prima Preøedinflie øi Cvorumul Celor Doisprezece Apostoli au

declarat: „Planul divin pentru tafli este de a conduce familiile lor

cu dragoste øi dreptate, øi ei sunt ræspunzætori de satisfacerea

nevoilor pentru viafla øi protejarea familiilor lor. Mamele sunt în

primul rând responsabile pentru îngrijirea copiilor. În aceste re-

sponsabilitæfli sacre, taflii øi mamele sunt obligafli sæ se ajute unul

pe celælalt ca parteneri egali” („Familia: o declaraflie oficialæ cæ-

tre lume”, Liahona, octombrie 2004, p. 48).

A

Care este mesajul din 2 Petru? 
Øtiind cæ va muri curând (vezi 2 Petru 1:14) øi øtiind cæ erau unii

oameni care predau învæflæturi false øi contraziceau adeværul (vezi

2 Petru 3:16), Petru a scris aceastæ scrisoare într-un mod simplu

øi direct. Petru cunoøtea semnificaflia eternæ a Evangheliei øi voia

ca sfinflii sæ îndure plini de credinflæ. Aceastæ scrisoare explicæ

foarte clar cum putem dobândi cunoaøterea despre Domnul

nostru Isus Hristos. 

Vârstnicul Bruce R. McConkie a scris cæ, în 2 Petru, cuvintele lui

Petru „ca mæreflie spiritualæ øi introspectivæ sunt la acelaøi nivel

cu acelea din viziunea despre gradele de glorie øi cu însæøi pre-

dicile Salvatorului” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:325). 

Scurt rezumat al lui 2 Petru
Unul dintre scopurile Evangheliei este de a ne ajuta sæ învingem

pæcatul astfel încât sæ putem fi pærtaøi firii dumnezeieøti a lui Isus

Hristos. Acest scop este predat clar în 2 Petru. Capitolul unu ne

învaflæ cum putem sæ-L cunoaøtem pe Domnul øi sæ fim pærtaøi

firii Sale dumnezeieøti. Capitolul doi prezintæ diferenfla dintre

adeværata cunoaøtere a lui Hristos øi învæflæturile false care sunt

ræspândite de cætre cei apostafli. Iar capitolul trei ne atrage atenflia

asupra speranflei pe care o aduce adeværata cunoaøtere a

Domnului – fægæduinfla glorioasei Sale reveniri pe pæmânt. 

Citifli 1 Petru 3:1-12 øi identificafli trei principii care se referæ la

declaraflia de mai sus. Consemnafli-le în caietul dumneavoastræ.

Afli putea sæ discutafli cu pærinflii dumneavoastræ ceea ce afli

învæflat din aceastæ activitate øi modul în care se poate referi la

familia dumneavoastræ. 

Învæflafli un prieten despre lumea
spiritelor

Imaginafli-væ cæ un prieten care s-a alæturat de curând Bisericii

este preocupat de rudele lui care au murit øi nu au avut nicioda-

tæ ocazia sæ audæ Evanghelia øi sæ fie botezate. Citifli øi comparafli

1 Petru 3:18-20 øi 4:6 cu Doctrinæ øi legæminte 138:18-20, 27, 30-32,

57-59. În caietul dumneavoastræ, scriefli un rezumat despre ce

i-afli preda prietenului dumneavoastræ. 

Facefli o listæ de cumpæræturi

Ce înseamnæ sæ „[paøti] oiflele Mele”? 

1. Citifli Ioan 21:15-19 øi scriefli ce l-a rugat Domnul înviat pe

Petru sæ facæ. Apoi, citifli 1 Petru 5:1-4 øi scriefli ce i-a rugat

Petru pe conducætorii preofliei din vremea lui sæ facæ. Ce ne

învaflæ aceasta despre supunerea lui Petru? 

2. Citifli 1 Petru 5:5-9 øi facefli o listæ cu hrana spiritualæ de care

este nevoie pentru a hræni turma lui Dumnezeu. 

C

B

Progresul spre dumnezeire
poate fi comparat cu urcarea
unei scæri (pentru exemplu, vezi
Genesa 28:12-17). Cu ajutorul
Domnului trebuie sæ ne schim-
bæm øi sæ creøtem pentru a fi
„pærtaøi firii dumnezeieøti”
(2 Petru 1:4). Totuøi, unii oa-
meni aleg sæ urmeze un drum
diferit în viaflæ, unul care nu va
conduce la împæræflia celestialæ.
Vârstnicul Russell M. Nelson,
membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, a spus cæ
aceøti oameni „au urcat scara
învæflæturii numai pentru a afla
cæ se sprijinea pe peretele greøit”
(în Conference Report, octom-
brie 1984, p. 37; sau Ensign,
noiembrie 1984, p. 30). În timp

Fire dumnezeiascæ

Membri sârguincioøi
øi credincioøi

Caritate

Dragoste de frafli 

Evlavie

Ræbdare

Înfrânare

Cunoøtinflæ

Faptæ

2 Petru 1-3
Fifli pærtaøi firii dumnezeieøti
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ce citifli 2 Petru, cæutafli paøii pe care Domnul ne-a cerut sæ-i
urmæm øi modul în care ne putem proteja de învæflætorii
mincinoøi care ne-ar îndruma spre drumul greøit. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Petru 1

2 Petru 1:10 – „Sæ væ întærifli chemarea øi alegerea
voastræ” 
Vârstnicul Bruce R. McConkie ne-a învæflat cæ „întærirea chemærii

øi alegerii cuiva înseamnæ a fi pecetluit pentru viafla veønicæ; îns-

eamnæ a avea garanflia necondiflionatæ a exaltærii în cea mai în-

altæ glorie a lumii celestiale; înseamnæ a primi asigurarea cæ va

deveni un dumnezeu” (Doctrinal New Testament Commentary,
3:330). Aceasta mai este denumitæ øi „cuvântul proorociei fæcut

øi mai tare” (2 Petru 1:19). 

2 Petru 2

2 Petru 2:21 – Este mai bine „sæ nu fi cunoscut calea
neprihænirii” decât sæ se întoarcæ de la ea
Cei care pæcætuiesc dupæ ce au aflat adeværul au o mai mare res-

ponsabilitate decât cei care pæcætuiesc în neøtiinflæ (vezi, de ase-

menea, Doctrinæ øi legæminte 82:3). 

2 Petru 3

2 Petru 3:3-9 – Petru a vorbit despre aceia care nu
cred în a Doua Venire
Petru a spus cæ este tot atât de simplu sæ crezi în a Doua Venire

a lui Isus Hristos pe cât este sæ crezi în Creaflie. Exact la fel, este

posibil ca lumea sæ fie distrusæ prin foc, aøa cum a fost distrusæ

prin potop. Deøi nouæ ni se pare cæ este nevoie de mult timp

pentru ca scopurile lui Dumnezeu sæ fie îndeplinite, pentru El

înseamnæ puflin timp. 

Ræstælmæcesc (v. 16) – inter-

preteazæ sau încearcæ sæ le

schimbe

Pe furiø (v. 1) – în secret 

Erezii nimicitoare (v. 1) –

învæflæturi false care nu pot

aduce salvarea, ci doar distru-

gerea

Destræbælærile (v. 2) – distru-

gerea, pericolele

Înøelætoare (v. 3) – neadevæ-

rate, false

Îngerii care au pæcætuit (v. 4)

– cei care l-au urmat pe

Satana în viafla premuritoare

(vezi D&L 29:36-38) 

Momesc sufletele nestatorni-
ce (v. 14) – înøealæ pe cei slabi

Neroditori (v. 8) – goi 

În cortul acesta (v. 13) – viu,

în acest trup

Basme meøteøugit alcætuite
(v. 16) – povestiri istefle øi

neadeværate concepute sæ înø-

ele oamenii

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce studiafli

2 Petru 1-3. 

Facefli o listæ cu calitæflile asemænætoare
celor ale lui Hristos

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Calitæflile subliniate de

Petru [în 2 Petru 1:5-7] fac parte din firea dumnezeiascæ sau din

caracterul Salvatorului. Acestea sunt virtufli pe care trebuie sæ le

urmæm dacæ vrem sæ-I fim mai asemænætori” (în Conference

Report, octombrie 1986, p. 59; sau Ensign, noiembrie 1986, p. 45).

1. Citifli 2 Petru 1:5-7 øi facefli o listæ cu acele calitæfli menflionate

de Petru. 

2. Credefli cæ obflinerea acestor calitæfli se aseamænæ mai mult cu

urcarea unei scæri (treaptæ cu treaptæ) sau cu rezolvarea unui

joc puzzle (obflinerea fiecærei calitæfli într-o ordine întâmplæto-

are)? De ce? 

3. Citifli 2 Petru 1:8-12 øi facefli o listæ cu anumite binecuvântæri

care vin la cei care obflin aceste calitæfli. 

Cruflafli sau scæpafli?  

Sunt douæ învæflæturi principale în 2 Petru 2:1-9. Una este cæ

învæflætorii mincinoøi nu vor fi cruflafli, adicæ nu vor fi protejafli.

Cealaltæ este cæ sfinflii neprihænifli vor fi protejafli øi scæpafli. Citifli

acele versete øi facefli o listæ cu cel puflin trei oameni sau grupuri

de oameni din scripturi care nu au fost cruflafli øi cu trei oameni

sau grupuri de oameni care au fost protejafli øi scæpafli de

ticæloøie. 

Sfætuifli un prieten

Presupunefli cæ avefli un prieten care începe sæ se îndoiascæ de

mærturia lui despre Isus Hristos, în special de adeværul celei de-

a Doua Veniri a Sa. În 2 Petru 3:1-17 citim despre cum ne poate

ajuta credinfla în a Doua Venire sæ nu ne îndepærtæm de adevær.

Folosind ceea ce învæflafli din aceste versete, scriefli o scrisoare

prietenului dumneavoastræ despre lucrul cel mai important pe

care l-afli învæflat referitor la a Doua Venire a lui Isus Hristos. 

C

B

A
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Cele trei epistole ale lui Ioan
Apostolul Ioan, care a scris øi Evanghelia dupæ Ioan, a scris, pro-

babil, aceste scrisori între anii 70 øi 100 d.H. Atunci, Biserica a avut

de înfruntat douæ probleme serioase. Inamicii din afara Bisericii

persecutau membrii, iar învæflætorii mincinoøi din interiorul

Bisericii îi sfidau pe conducætori øi încurajau mulfli membri sæ

cadæ în apostazie. Ioan a scris prima epistolæ ca mærturie a sa

despre Salvator øi despre adeværul Evangheliei. 

Toatæ lumea pæcætuieøte øi nu reuøeøte sæ atingæ slava lui
Dumnezeu (vezi 1 Ioan 1:8). Prin ispæøire putem fi curæflafli
de pæcatele noastre øi putem primi binecuvântærile cerului.
Gândifli-væ la unele moduri prin care putefli pæcætui øi flinefli
seama de ceea ce a spus Ioan cæ væ va curæfla de pæcate øi væ
va face sæ „[umblafli] în luminæ în fiecare zi (1 Ioan 1:7).
De asemenea, fifli foarte atenfli la schimbærile fæcute în
Traducerea Bibliei de Joseph Smith din Ghidul pentru scrip-
turi pentru 1 Ioan 2:1. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Ioan 1 

1 Ioan 2 

1 Ioan 2:1 – „Dacæ cineva a pæcætuit, avem la Tatæl
un Mijlocitor” 
Traducerea Bibliei de Joseph Smith a schimbat acest verset ast-

fel: „Dacæ vreun om pæcætuieøte øi se pocæieøte, avem la Tatæl un

avocat” (TJS, 1 Ioan 2:1). 

1 Ioan 2:18-19, 22 – Anticriøti 
Anticriøtii la care se referæ Ioan sunt cei care au pæræsit Biserica

øi au încetat sæ creadæ în Isus Hristos. 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli 1 Ioan 1-2. 

Jertfa de ispæøire pentru (v.

2) – sacrificiul plætit pentru

Ungerea (v. 27) – darul

Duhului Sfânt

Ce era de la început (v. 1) –

Isus Hristos

Pentru cæ viafla a fost arætatæ (v.

2) – Isus Hristos a træit în trup

1 Ioan 1-2 
„Umblæm în luminæ” 

Ce a vrut sæ spunæ? 

Preøedintele Ezra Taft Benson

a explicat: „Exact aøa cum un

om nu doreøte mâncare pânæ

când nu-i este foame, la fel nu

doreøte salvarea lui Hristos

pânæ când nu øtie de ce are ne-

voie de Hristos. Nimeni nu øtie

exact øi precis de ce are nevoie

de Hristos, pânæ când nu înflel-

ege øi nu acceptæ doctrina cæ-

derii øi efectele sale asupra

întregii omeniri” (în Conference

Report, aprilie 1987, p. 106;

sau Ensign, mai 1987, p. 85). 

1. Scriefli un paragraf în care sæ descriefli modul în care ceea ce a

scris Ioan în 1 Ioan 1 susfline declaraflia preøedintelui Benson. 

2. De ce 1 Ioan 2:1-3 poate sæ însemne mai mult pentru cineva

care a înfleles cæ noi, tofli, suntem pæcætoøi, aøa cum a declarat

Ioan în 1 Ioan 1:8,10? 

A deveni un fiu sau o fiicæ a lui Dumnezeu este ceva diferit de
a fi un copil de spirit al Tatælui Ceresc. Devenifli un fiu sau o
fiicæ a lui Dumnezeu, acceptându-L pe Hristos øi Evanghelia
Sa (vezi D&L 25:1; 45:8). Fiii øi fiicele Lui credincioase vor
fi, de asemenea, exaltafli la sfârøit. Ioan a subliniat cæ aceste
binecuvântæri sunt disponibile datoritæ dragostei pe care
Tatæl Ceresc o are pentru noi. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Ioan 3 

1 Ioan 3:15 – „Oricine uræøte pe fratele sæu, este un
ucigaø” 
Crima este unul dintre roadele urii, exact aøa cum adulterul sau

pæcatele sexuale sunt fructele desfrâului. Contrastul dintre dra-

goste øi uræ este arætat în 1 Ioan 3:16. Cei care sunt plini de uræ

cautæ sæ-i ræneascæ pe ceilalfli, în timp ce aceia care sunt plini de

dragoste sunt dornici sæ-øi sacrifice chiar viafla, astfel încât ceilalfli

sæ poatæ træi. 

Ne vom liniøti inimile înaint-
ea Lui (v. 19) – vom sta cu în-

credere înaintea lui Dumnezeu

1 Ioan 3-5 
„Dragostea lui Dumnezeu” 

A
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158



1 Ioan 3:18 – „Sæ nu iubim cu vorba… ci cu fapta øi
cu adeværul” 
Ucenicii lui Hristos îi iubesc pe ceilalfli aøa cum îi iubeøte Hristos.

Aceastæ dragoste nu poate fi spusæ simplu („cu limba”) ci trebuie

arætatæ prin acfliunile noastre („cu fapta øi cu adeværul”). 

1 Ioan 4 

1 Ioan 4:7-12 – „Dumnezeu este dragoste” 
Vârstnicul Bruce R. McConkie a explicat cæ „Dumnezeu este, de

asemenea, credinflæ, speranflæ, caritate, neprihænire, adevær, vir-

tute, calm, ræbdare, umilinflæ øi aøa mai departe. Aceasta însea-

mnæ cæ Dumnezeu este întruchiparea øi personificarea fiecærui

har bun øi a fiecærei însuøiri dumnezeieøti – tot ceea ce sælæølui-

eøte în persoana Sa în perfecfliune øi plenitudine” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3:398). 

1 Ioan 4:12 – „Nimeni n-a væzut vreodatæ pe Dumnezeu” 
Traducerea Bibliei de Joseph Smith ne învaflæ cæ „niciun om nu

L-a væzut pe Dumnezeu vreodatæ, cu excepflia acelora care cred”

(TJS, 1 Ioan 4:12). Aceasta corespunde cu mærturia lui Ioan care

este consemnatæ în Evanghelia dupæ Ioan (comparæ cu TJS, Ioan

1:19; Ioan 6:46 øi D&L 67:10-12). 

Jertfæ de ispæøire pentru (v.

10) – sacrificiul plætit pentru

Izgoneøte (v. 18) – alungæ 

Frica are cu ea pedeapsa (v.

18) – frica implicæ durere

A doua epistolæ a lui Ioan
A doua epistolæ a lui Ioan este mai personalæ decât prima epistolæ

a lui Ioan øi este adresatæ cætre „aleasa Doamnæ øi cætre copiii

ei”. Nu este clar dacæ aceøtia sunt de fapt oameni sau simboluri

pentru o ramuræ a Bisericii øi membrii ei. La fel ca prima sa scri-

soare, aceasta confline mærturia lui Ioan despre adeværul

Evangheliei (vezi introducerea la 1 Ioan). 

Ioan a avertizat membrii Bisericii sæ se pæzeascæ de oamenii
care doreau sæ-i înøele øi sæ-i conducæ departe de adevær.

2 Ioan 1 
Pæzifli-væ de 

învæflætorii mincinoøi 

Moise øi Øtefan L-au væzut pe Dumnezeu

1 Ioan 5 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli 1 Ioan 3-5. 

Ce credefli? 

Citifli 1 Ioan 3:16-23; 4:7-21 øi 2 Ioan 1:5-6. Scriefli un paragraf în

care sæ spunefli cum Îøi aratæ Dumnezeu dragostea pentru noi øi

cum putem noi sæ ne arætæm dragostea pentru Dumnezeu. 

A

Cel ce L-a næscut (v. 1) – Tatæl

Ceresc

Suntem stæpâni pe lucrurile
pe care I le-am cerut (v. 15) –

am primit ceea ce am cerut

Cunoaøtefli în ziua de azi vreo învæflæturæ falsæ? Cum putefli
sæ øtifli dacæ o persoanæ sau un mesager (øi mesajul lui) este
de la Dumnezeu? Cæutafli ajutor în scrierile din 2 Ioan. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Ioan 1 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli 2 Ioan. 

Scriefli o declaraflie sumaræ

O declaraflie sumaræ confline una sau douæ propoziflii care descriu

ideea principalæ a unei povestiri sau cærfli. Citifli 2 Ioan øi scriefli o

declaraflie sumaræ despre ce ne-a învæflat Ioan în aceastæ scrisoare.

A

Pæzifli-væ bine (v. 8) – avefli

grijæ

Ræmâne (v. 9) – continuæ 

A doua epistolæ a lui Ioan
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A treia epistolæ a lui Ioan
Apostolul Ioan a scris a treia sa epistolæ cam în acelaøi timp cu

primele douæ. Ocazia øi scopul acestei scrisori erau similare cu

cele din 1 Ioan (vezi introducerea pentru 1 Ioan). A fost scrisæ

cætre „preaiubitul Gaiu” pentru a-i mulflumi pentru sprijinul sæu

dat fraflilor (misionarilor) pe care-i trimisese Ioan în acel loc. Ioan

a folosit, de asemenea, aceastæ oportunitate pentru a-l certa pe

Diotref pentru cæ nu-i accepta pe aceiaøi conducætori. 

3 Ioan 1 
Ajutafli-i øi iubifli-i pe ceilalfli

Cine era Iuda? 
Iuda a fost fratele lui Iacov øi unul dintre „fraflii lui Isus” (vezi

Ghid pentru scripturi, „Iuda”, p. 104). El cunoøtea bine Vechiul

Testament øi a folosit povestiri øi exemple din el pentru a preda

lecflii valoroase. 

Iuda era preocupat de pericolul apostaziei, care creøtea în mod

viclean printre cei cærora le-a scris. Unii nu erau conøtienfli de cr-

eøterea periculoasæ a doctrinelor false care erau predate. 

Iuda 1
Gæsifli soluflii din scripturi

pentru problemele 
dumneavoastræ. 

Gândifli-væ la ultima familie nouæ care s-a mutat în episcopia
sau ramura dumneavoastræ sau care a fost botezatæ în zona
dumneavoastræ. Cât de bine au fost primifli de cætre membri?
Ce afli fæcut ca sæ-i ajutafli sæ se simtæ binevenifli øi iubifli?
Ioan a scris despre doi oameni, Gaiu øi Diotref, care se purtau
în mod diferit cu ceilalfli. Ce putefli învæfla din exemplele celor
doi bærbafli? Ce ne învaflæ 3 Ioan despre importanfla faptului
de a-i ajuta pe ceilalfli? 

Sæ înflelegem scripturile

3 Ioan 1 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli 3 Ioan. 

Scriefli o descriere

Imaginafli-væ cæ avefli un prieten artist care picteazæ oameni baz-

ându-se pe modul în care acflioneazæ aceøtia, nu cum aratæ. Citifli

3 Ioan øi scriefli un scurt paragraf pentru pictor, descriind în ce

fel credefli cæ se asemænau Gaiu, Diotref øi Dimitrie, prezentând

motive pentru descrierile dumneavoastræ. 

A

Presbiterul (v. 1) – Apostolul

Ioan

Copiii mei (v. 4) – membrii pe

care i-a învæflat sau i-a condus

Ioan 

Ne cleveteøte cu vorbe rele
(v. 10) – acuzaflii mincinoase

Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæflat: 

„Cuvântul lui Dumnezeu, aøa cum se gæseøte în scripturi,
în cuvintele profeflilor în viaflæ øi în revelaflia personalæ, are
puterea de a fortifica sfinflii øi de a-i înarma cu Spiritul ast-
fel încât aceøtia sæ poatæ rezista ræului, sæ se flinæ strâns de
bine øi sæ gæseascæ bucurie în aceastæ viaflæ…

Când membrii individuali øi familiile se afundæ în mod re-
gulat øi consecvent în scripturi, alte domenii de activitate
vor apærea automat. Mærturiile vor creøte. Angajamentele
vor fi întærite. Familiile vor fi fortificate. Revelaflia personalæ
va curge…

Succes în neprihænire, putere de a evita decepfliile øi de a re-
zista ispitelor, îndrumare în viafla noastræ zilnicæ, vindecarea
sufletului – acestea sunt doar câteva dintre promisiunile
fæcute de Domnul acelora care vor asculta cuvântul Sæu”
(„The Power of the Word”, Ensign, mai 1986, p. 79-82). 

Aflafli cum a folosit Iuda scripturile pentru a-i ajuta pe
oamenii cærora le-a scris. 

Epistola soborniceascæ a lui Iuda

A treia epistolæ a lui Ioan
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Sæ înflelegem scripturile

Iuda 1

Sæ luptafli pentru (v. 3) – sæ

lucrafli din greu pentru a apæ-

ra, a menfline

Scriøi de mult pentru osânda
aceasta (v. 4) – a cæror ticæloø-

ie era cunoscutæ

Schimbæ în desfrânare harul
Dumnezeului nostru (v. 4) –

spunând cæ deoarece

Dumnezeu va ierta cu milæ,

nu trebuie sæ ne supunem po-

runcilor; suntem liberi sæ pæ-

cætuim øi sæ ne læsæm pradæ

desfrâului 

Îngerii care nu øi-au pæstrat
vrednicia (v. 6) – spirite pre-

muritoare care au ales sæ-l

urmeze pe Lucifer

Nesocotesc stæpânirea øi bat-
jocoresc dregætoriile (v. 8) –

refuzæ sæ fie conduøi de

Dumnezeu øi vorbesc urât de-

spre El øi despre conducætorii

aleøi de El

Smulgându-i din foc (v. 23) –

ajutându-i sæ scape de puterea

lui Satana øi a urmaøilor lui

Urând pânæ øi cæmaøa mânj-
itæ de carne (v. 23) – neavând

dorinfla sæ pæcætuiascæ

Despre ce este vorba în Apocalipsa? 

Contextul istoric

PA
LE

ST
IN

A

Marea Mediteranæ

Smirna

Pergam

Efes Laodicea

CIPRUCRETA

Filadelfia

Tiatira
Sardes

Insula
Patmos

Marea
Egee

Când se gândesc la cartea Apocalipsa, mulfli oameni se gândesc

imediat la profefliile despre ultimele zile, fiare øi alte mistere con-

semnate în limbaj simbolic. Apocalipsa confline acele lucruri dar,

aøa cum a consemnat apostolul Ioan în primele versete, este revela-

flia lui Isus Hristos, datæ slujitorului Sæu, care avea sæ consemneze

ceea ce a væzut øi mærturia sa despre Isus Hristos (vezi Apocalipsa

1:1-2). Cu alte cuvinte, mesajul principal al cærflii Apocalipsa este

la fel cu cel al majoritæflii celorlalte cærfli de scripturi – reveleazæ

sau ne învaflæ despre Isus Hristos øi ne invitæ sæ venim la El. 

În timp ce citifli cartea Apocalipsa, descoperifli învæflæturile ei

despre Isus Hristos. Limbajul øi imaginile simbolice din aceastæ

carte pot fi provocatoare la început, dar vefli afla cæ ele aprofun-

deazæ înflelegerea dumneavoastræ despre misiunea lui Hristos øi

despre puterea Sa. 

Sæ studiem scripturile
Facefli una dintre urmætoarele activitæfli (A sau B), în timp ce st-

udiafli Iuda. 

Facefli un desen

1. Facefli un desen al lucrurilor descrise în Iuda 1:12-13. 

2. Comparafli ce li se întâmplæ unui nor færæ apæ, unui pom færæ

rod, spumei valurilor mærii øi stelelor rætæcitoare cu ceea ce li

se va întâmpla celor ticæloøi la a Doua Venire. (Pentru ajutor,

folosifli Iuda 1:5-7, 11, 14-15). 

Lecflii din istorie

Iuda øtia cæ învæflæturile false pot conduce oamenii spre pæcat øi

nefericire øi a dat câteva exemple. Analizafli fiecare dintre cazurile

urmætoare øi explicafli în ce fel acele exemple sunt asemænætoare

imaginilor despre norii færæ ploaie øi pomii neroditori menflionafli

în Iuda 1:12. 

1. Oamenii din Sodoma øi Gomora (vezi vv. 7-8)

2. Parabola certei dintre Satana øi Mihail (Adam; vezi v. 9)

3. Cain batjocorindu-L pe Dumnezeu øi Balaam, încercând sæ facæ

bani din darurile primite de la Dumnezeu (vezi v. 11)

B

A

Ioan a primit øi a scris aceastæ revelaflie în timp ce era prizonier

pe insula Patmos, din Marea Egee. La acea vreme, guvernul din

Roma îi persecuta pe creøtini øi majoritatea apostolilor lui Isus

fuseseræ martirizafli pentru credinfla lor. Mulfli alfli membri erau

tratafli cu cruzime la Roma øi pretutindeni în Imperiul Roman. 

Sæ-øi dea viafla pentru Salvator era o posibilitate foarte realæ pen-

tru sfinflii din acele zile. În mijlocul unor timpuri atât de dificile,

nu este greu sæ ni-i imaginæm pe membrii Bisericii întrebându-se

de ce treceau prin asemenea încercæri øi ce avea sæ facæ Domnul

pentru a ræspunde unui asemenea ræu care avea loc pe pæmânt –

în special ræul îndreptat mai ales cætre poporul Domnului. Aceastæ

revelaflie de la Domnul cætre Ioan a revelat viziunea mai mare

sau mai mæreaflæ asupra planului lui Dumnezeu øi i-a ajutat pe

sfinflii din acele zile sæ înfleleagæ mai bine persecufliile øi victoriile

aparente ale ræului asupra binelui, care se întâmplæ în aceastæ

viaflæ. Sfinflii din zilele noastre, care se minuneazæ, de asemenea,

de lupta dintre bine øi ræu øi de puterea aparentæ a ræului pe pæ-

mânt, vor gæsi, de asemenea, încurajare øi speranflæ în mesajul

cærflii Apocalipsa. 

Putefli citi mai mult despre contextul istoric øi conflinutul acestei

cærfli în Ghidul pentru scripturi, „Apocalipsa lui Ioan”, (p. 8-9).

Pentru zilele noastre
Primele trei capitole ale Apocalipsei conflin sfaturi pentru cele

øapte ramuri ale Bisericii din timpul lui Ioan, dar sfatul sæu poate

fi folosit øi în zilele noastre. Majoritatea din ceea ce Ioan a væzut

în viziune reprezintæ evenimente care vor avea lor în zilele din

urmæ, înainte de a Doua Venire a lui Isus Hristos øi în timpul

Mileniului (vezi 1 Nefi 14:14-28). Ca urmare, sfinflii din zilele

noastre ar trebui sæ fie interesafli în mod special de acest mesaj. 

Apocalipsa lui Ioan
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O provocare lansatæ de Ioan
Înainte ca Ioan sæ explice ceea ce a væzut în viziune øi înainte de

a da orice sfat bisericilor din zilele lui, a spus cæ vom fi binecuv-

ântafli dacæ vom citi øi „[asculta] cuvintele acestei proorocii, øi

[vom pæzi][ne vom supune] lucrurile scrise în ea! Cæci vremea este

aproape!” (Apocalipsa 1:3). În timp ce citifli cartea Apocalipsa ar

trebui sæ luafli serios în considerare provocarea de a auzi øi de a

væ supune. Dumneavoastræ træifli într-o vreme când evenimentele

descrise în aceastæ carte sunt „la îndemânæ” – s-au întâmplat, se

întâmplæ sau se vor întâmpla în zilele noastre. 

Nu cunoaøtem de ce era Ioan pe insula Patmos, dar øtim cæ
aceasta era în principal o închisoare romanæ. Creøtinii erau
foarte persecutafli în ultima parte a secolului întâi. Însuøi
Ioan a fost surghiunit pe insula Patmos pentru cuvântul
lui Dumnezeu øi pentru mærturia lui Isus Hristos (vezi
Apocalipsa 1:9). Chiar în acele împrejuræri, totuøi, Ioan a
cæutat Spiritul „în ziua Domnului”(Apocalipsa 1:10) øi a
avut o viziune minunatæ despre Isus Hristos, despre care
citim în Apocalipsa 1. 

Sæ înflelegem scripturile

Apocalipsa 1

Sæ studiem scripturile
Facefli activitæflile A øi B, în timp ce studiafli Apocalipsa 1. 

O revelaflie a lui Isus Hristos

În caietul dumneavoastræ, facefli o listæ cu ceea ce afli învæflat

despre Isus Hristos din Apocalipsa 1. 

1. Ræspundefli la una dintre urmætoarele douæ întrebæri: Ce afli

învæflat despre Isus Hristos din Apocalipsa 1 øi nu øtiafli înainte?

Ce v-a impresionat cel mai mult despre Isus Hristos în timp

ce citeafli ceea ce a scris Ioan despre El? 

2. De ce credefli cæ este important sæ cunoaøtefli aceste lucruri

despre Isus atunci când începefli sæ citifli Apocalipsa? 

Sæ interpretæm simbolurile importante

Gæsifli urmætoarele simboluri în Apocalipsa 1 øi scriefli ce credefli

cæ simbolizeazæ fiecare dintre ele øi ce ne învaflæ. În Apocalipsa

B

A

Cel întâi næscut din morfli (v.

5) – Primul care a înviat

Alfa øi Omega (vv. 8, 11) – pri-

ma øi ultima literæ din alfabe-

tul grec; nume dat Salvatorului

Ziua Domnului (v. 10) – sa-

batul creøtin (duminica), ziua

din timpul sæptæmânii când a

înviat Domnul

Apocalipsa 1
Revelaflia lui Isus Hristos

1:20, Domnul a explicat înflelesul unora dintre simbolurile pe care

le-a væzut Ioan. (Afli putea citi din nou „Descoperifli simboluri øi

sensuri simbolice”, p. 4, pentru ajutor în interpretarea sim-

bolurilor). 

• Øapte sfeønice de aur (vezi Apocalipsa 1:12-13, 20; vezi, de

asemenea, 3 Nefi 18:24). 

• Apariflia strælucitoare a Salvatorului (vezi Apocalipsa 1:14;

vezi, de asemenea, Alma 13:24). 

• Cele øapte stele din mâna dreaptæ a Salvatorului (vezi

Apocalipsa 1:16, 20; vezi TJS, Apocalipsa 1:1-4; Traducerea

Bibliei de Joseph Smith pentru Apocalipsa 1:20 schimbæ cuv-

ântul „îngeri” cu „slujitori ai celor øapte biserici”). 

• Limba Salvatorului este comparatæ cu o sabie cu douæ tæiøuri

(vezi Apocalipsa 1:16; vezi, de asemenea, Helaman 3:29). 

• Fafla Salvatorului strælucea ca soarele (vezi Apocalipsa 1:16,

vezi, de asemenea, D&L 88:7). 

Apocalipsa 2-3 confline sfatul pe care l-a dat Ioan celor øapte
ramuri ale Bisericii din zilele lui. Vefli observa, totuøi, cæ
Ioan a fost doar un mesager; cuvintele reprezintæ sfatul
Domnului. Asemenea sfatului pe care-l primim în ziua de
azi prin conducætorii noøtri, scopul sfatului din Apocalipsa
2-3 era de a încuraja membrii sæ træiascæ în conformitate
cu învæflæturile lui Hristos øi sæ primeascæ binecuvântærile
Evangheliei. Nu ar trebui sæ fie prea greu sæ înflelegem în ce
mod este valabil sfatul din aceste capitole pentru membrii
Bisericii din zilele noastre. Putefli sæ reflinefli în mod special
promisiunile pe care Domnul le-a fæcut celor credincioøi.
Ele sunt valabile øi în ziua de azi. 

Apocalipsa 2-3
Sfat pentru cele øapte

ramuri ale Bisericii
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Sæ înflelegem scripturile

Apocalipsa 2

Apocalipsa 2 – Schimbæri importante fæcute de
Traducerea Bibliei de Joseph Smith
Traducerea Bubliei de Joseph Smith pentru Apocalipsa 2:1, 8, 12

øi 18 schimbæ cuvântul înger cu slujitor. (La fel se schimbæ în

Apocalipsa 3.) În Apocalipsa 2:22, Traducerea Bibliei de Joseph

Smith schimbæ cuvântul pat cu iad. De asemenea, schimbæ

Apocalipsa 2:26-27, clarificând faptul cæ „toiagul de fier” cu care

conduce Isus este cuvântul lui Dumnezeu (vezi 1 Nefi 15:23-24)

øi cæ El conduce cu sinceritate, dreptate øi imparflialitate – nu cu

asprimea aparentæ transmisæ de versetul 27. 

Apocalipsa 2:2, 9, 13, 19 (vezi, de asemenea,
Apocalipsa 3:1, 8, 15) – „Øtiu faptele tale” 
Domnul a fæcut cunoscut fiecærei ramuri cæ El vede øi cunoaøte

toate faptele lor. Ar putea sæ ne spunæ acelaøi lucru øi nouæ. El

cunoaøte toate gândurile, cuvintele øi faptele noastre. 

Apocalipsa 2:7, 11, 17, 26 (vezi, de asemenea,
Apocalipsa 3:5, 12, 21) – „Celui ce va birui” sau „Cel
ce va birui” 
Promisiunile Domnului cætre ramurile Bisericii sunt enunflate di-

ferit, dar toate se referæ la viafla veønicæ øi la exaltarea în împæræ-

flia celestialæ. Este de ajutor øi interesant sæ citifli despre diferitele

moduri de exaltare care sunt descrise în Apocalipsa 2-3. 

• „Pomul vieflii” (Apocalipsa 2:7) se referæ la viafla veønicæ (vezi

Apocalipsa 22:2). 

• „Cununa vieflii” (Apocalipsa 2:10) øi promisiunea cârmuirii

(vezi Apocalipsa 2:27) se referæ la binecuvântarea din împæræflia

celestialæ de a cârmui pentru totdeauna ca împærafli øi preofli

(vezi D&L 76:56). 

• Piatra albæ cu numele nou scris pe ea (vezi Apocalipsa 2:17)

este datæ numai acelora care obflin împæræflia celestialæ (vezi

D&L 130:10-11). 

• Cei care sunt îmbræcafli în alb øi ale cæror nume sunt scrise în

cartea vieflii (vezi Apocalipsa 3:4-5) sunt cei care sunt sfinflifli øi

moøtenesc împæræflia celestialæ (vezi D&L 88:2). 

• Cei care au numele lui Dumnezeu scris pe ei (vezi Apocalipsa

3:12) sunt ei înøiøi dumnezei, ceea ce reprezintæ binecuvântarea

promisæ celor care sunt exaltafli (vezi D&L 76:58). 

• A sta împreunæ cu Hristos pe tronul Sæu (vezi Apocalipsa 3:21)

înseamnæ a fi aøa cum este El. Aceastæ binecuvântare este datæ

numai celor care moøtenesc exaltarea în cel mai înalt grad al

împæræfliei celestiale (vezi D&L 132:20). 

Nicolaiflilor (vv. 6, 15) – un

grup de oameni care credeau

în unele învæflæturi false øi care

au permis – chiar au încurajat

– acfliuni imorale, dar care apa-

rent, acflionau în mod secret

A doua moarte (v. 11) – a fi

læsat pe dinafaræ din prezenfla

Domnului pentru totdeauna

Tu flii Numele Meu, flinefli cu
tærie (vv. 13, 25) – tu ræmâi cre-

dincios, ræmânefli credincioøi

Amægeascæ (v. 20) – sæ con-

ducæ pe drum greøit, sæ ispi-

teascæ

Luceafærul de dimineaflæ (v.

28) – se referæ la Isus Hristos

(vezi Apocalipsa 22:16) 

Este semnificativ faptul cæ aceste promisiuni ale exaltærii au fost

date dupæ ce Domnul a explicat modurile în care oamenii pæcætui-

seræ. Domnul este plin de milæ øi cei care au pæcætuit pot obfline

viafla veønicæ, dacæ se vor pocæi. 

Apocalipsa 3

Apocalipsa 3:1 – „Træieøti, dar eøti mort” 
Vârstnicul Spencer W. Kimball, fost membru al Cvorumului ce-

lor Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat: „Existæ mulfli oameni în

aceastæ Bisericæ în ziua de azi care cred cæ træiesc, dar sunt morfli

pentru lucrurile spirituale… Sunt mai mult slujitori ai slovei, øi

mai puflin ai Duhului” (în Conference Report, aprilie 1951, p. 105).

Apocalipsa 3:20 – „Iatæ Eu stau la uøæ, øi bat” 
Vârstnicul Spencer W. Kimball, fost membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a spus urmætoarea povestire despre

Apocalipsa 3:20: 

„Holman Hunt, artistul, s-a simflit inspirat sæ reprezinte aceastæ

scripturæ emoflionantæ pe pânzæ. Într-o zi, i-a arætat pictura cu

‘Isus ciocænind la uøæ’ unui prieten, când acesta a exclamat deo-

datæ: ‘Ceva nu este în regulæ în acest tablou’. 

‘Ce este?’, a întrebat artistul. 

‘Uøa la care bate Isus nu are clanflæ’, a ræspuns prietenul. 

‘O’, a exclamat d-nul Hunt, ‘nu este o greøealæ. Vezi tu, aceasta

este uøa cætre inima omului. Poate fi deschisæ numai din interior’.

Øi aøa øi este. Isus poate sæ stea øi sæ batæ, dar fiecare dintre noi

decide dacæ deschide. Spiritul nu are putere sæ sileascæ omul.

Omul singur trebuie sæ ia inifliativa” (The Miracle of Forgiveness
[1969], p. 212). 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarele douæ activitæfli (A øi B,) în timp ce studiafli

Apocalipsa 2-3. 

Organizafli ceea ce citifli

Sfatul Domnului pentru fiecare dintre cele øapte ramuri ale

Bisericii din Asia urmeazæ un model: El a repetat una dintre

descrierile despre El Însuøi din Apocalipsa 1, le-a spus membrilor

ramurii ce lucruri fæceau care Îl mulflumeau, le-a spus în ce fel

trebuiau sæ se pocæiascæ øi le-a spus despre binecuvântærile care

aveau sæ vinæ, dacæ erau credincioøi. Facefli un tabel în caietul

dumneavoastræ dupæ modelul de mai jos øi scriefli informafliile

pe care le gæsifli în Apocalipsa 2-3. 

A

Mânjit hainele (v. 4) – fæcut

murdar (murdærit spiritual

prin pæcat) 

Cheia lui David (v. 7) – pute-

rea de a conduce

Amin (v. 14) – un termen care

se referæ la Hristos, care înse-

amnæ „Cel adeværat” 

Mustru øi pedepsesc (v. 19) –

corectez øi disciplinez

Râvnæ (v. 19) – sincer øi sârg-

uincios
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Punefli scripturile în practicæ în viafla
dumneavoastræ 

1. Ce sfat, dat celor øapte ramuri ale Bisericii din Asia credefli cæ

se potriveøte cel mai bine Bisericii în ziua de azi? De ce? 

2. Care dintre promisiunile pe care le-a fæcut Domnul celor øapte

Biserici (vezi „Sæ înflelegem scripturile” pentru Apocalipsa 2)

v-a inspirat cel mai mult sæ cæutafli viafla veønicæ? De ce? 

Apocalipsa 4 începe viziunea lui Ioan despre lucrurile din
viitor – „ce are sæ se întâmple dupæ aceste lucruri”(v. 1).
Relatarea sa despre aceastæ viziune cuprinde restul cærflii
Apocalipsa. Deøi se referæ ocazional la evenimente care au
avut loc înainte ca Ioan sæ træiascæ, evenimentele au fost
arætate pentru a preda mai bine despre ce se va întâmpla în
viitor. 

În Apocalipsa 4, Ioan a descris o viziune pe care a avut-o
despre tronul lui Dumnezeu. Profetul Joseph Smith a primit
interpretarea unora dintre simbolurile din acest capitol
(vezi D&L 77:1-5). 

Apocalipsa 5-7
O carte cu øapte pecefli

Apocalipsa 4
„Ce are sæ se întâmple dupæ

aceste lucruri” 

B

Binecuvântærile
promise

De ce aveau
nevoie sæ se
pocæiascæ 

Ce fæceau
ei øi plæcea
Domnului 

Descrierea
lui Hristos

Oraøul

Efes (vezi
Apocalipsa 2:1-7) 

Smirna (vezi
Apocalipsa 2:8-11) 

Pergam (vezi
Apocalipsa 2:12-17) 

Tiatira (vezi
Apocalipsa 2:18-29) 

Sardes (vezi
Apocalipsa 3:1-6) 

Filadelfia (vezi
Apocalipsa 3:7-13) 

Laodicea (vezi
Apocalipsa 3:14-22)

În aceastæ viziune, Ioan a væzut tronul lui Dumnezeu. El a
væzut, de asemenea, cæ Dumnezeu flinea o carte care era pe-
cetluitæ cu øapte pecefli (vezi Apocalipsa 5:1). Isus Hristos era
singurul demn sæ deschidæ aceastæ carte, ceea ce a øi fæcut,
deschizând peceflile pe rând. În timp ce El deschidea fiecare
pecete, Ioan a avut o viziune referitor la ce se afla în acea
parte a cærflii. Apocalipsa 6:1-11 relateazæ despre deschiderea
primelor cinci pecefli. Deschiderea celei de-a øasea pecefli în-
cepe în Apocalipsa 6:12 øi continuæ în capitolul 7. Doctrinæ
øi legæminte 77:6-7 ne învaflæ cæ cele øapte pecefli simboli-
zeazæ câte o mie de ani din istorie. Astfel, ceea ce a væzut
Ioan în timp ce era deschisæ fiecare pecete, a simbolizat eve-
nimentele care s-au întâmplat în timpul celor o mie de ani
din istorie – prima pecete reprezentând prima mie de ani de
dupæ Cædere, a doua reprezentând a doua mie de ani øi aøa
mai departe. 

Sæ înflelegem scripturile

Apocalipsa 5

Apocalipsa 5:1, 5 (vezi, de asemenea, Apocalipsa 1:4,
2:1; 8:2) – Care este semnificaflia numærului øapte? 
Numærul øapte apare peste tot în cartea Apocalipsa. De exemplu,

Ioan a scris celor øapte ramuri ale Bisericii (vezi Apocalipsa 2-3).

A væzut o carte cu øapte pecefli (vezi Apocalipsa 5), øapte trâmbifle

anunflând judecata asupra pæmântului (vezi Apocalipsa 8-9; 11)

øi øapte potire ale mâniei au fost værsate pe pæmânt (vezi

Apocalipsa 16). Cuvântul în limba ebraicæ pentru numærul øapte,

sheva, este un cuvânt care reprezintæ ideea plenitudinii sau perf-

ecfliunii øi face parte din simbolismul folosit de Ioan pentru a re-

lata viziunea sa. Modul de adresare cætre cele øapte biserici

poate fi un simbol al faptului cæ se adresa întregii Biserici. 

Apocalipsa 5:1-2, 5 (vezi, de asemenea, Apocalipsa
6:1, 3, 5, 7, 9, 12) – Peceflile
În vremurile strævechi, documentele oficiale, sulurile øi cronicile

erau pecetluite cu un sigiliu din cearæ care, de obicei, avea

imprimat ceva reprezentativ pentru persoana care le sigila.

Documentele astfel pecetluite trebuiau deschise doar de cineva

cu autoritate øi în prezenfla martorilor. În acest caz, „voinfla reve-

latæ, tainele øi lucrærile lui Dumnezeu” (D&L 77:6) erau consem-

nate în cartea pe care a væzut-o Ioan. Numai Hristos a avut

autoritatea øi a fost demn s-o deschidæ. Acelaøi lucru este valabil

øi în cazul vieflii eterne. „Poarta spre rai El ne-a deschis, în cer

Leul din seminflia lui Iuda,
Rædæcina lui David (v. 5) –

Isus Hristos (vezi Genesa

49:9; Isaia 11:10) 

Potire (v. 8) – recipiente, boluri

Aceastæ carte confline „voinfla revelatæ, tainele

Aceastæ carte confline 
øi lucrærile lui Dumnezeu” 

„voinfla revelatæ, tainele
øi lucrærile lui Dumnezeu” (D&L 77:6).
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spre-a ne primi” („Departe-i dealul înverzit”, Imnuri øi cântece
pentru copii, p. 24; subliniere adæugatæ). 

Apocalipsa 6

Apocalipsa 6:1, 3, 5, 7 (vezi, de asemenea,
Apocalipsa 4:6-9) – Cele patru fæpturi vii
Cele patru fæpturi vii au fost identificate ca fiind cele mai mari

sau mai puternice animale din specia lor – leul dintre animalele

sælbatice, boul (sau viflelul) dintre animalele domestice (cele fo-

losite de oameni), vulturul dintre pæsæri øi omul dintre toate lu-

crurile vii. Doctrinæ øi legæminte 77:2-4 oferæ comentarii inspirate

despre aceste patru fæpturi. 

Apocalipsa 6-7 – Simbolismul celor øase pecefli
Revelaflia modernæ ne învaflæ cæ fiecare dintre pecefli reprezintæ

o perioadæ de o mie de ani din istorie (vezi introducerea la

Apocalipsa 5-7 de mai sus). 

Când prima pecete a fost ruptæ, Ioan a væzut un bærbat cu o cu-

nunæ, cælærind un cal alb øi biruind. Vârstnicul Bruce R. McConkie

a spus cæ acesta îl reprezintæ pe Enoh, care øi-a ajutat oamenii

sæ-i biruiascæ pe duømanii lor – inclusiv pe Satana – øi sæ punæ

bazele unui oraø al puritæflii øi neprihænirii simbolizat de calul alb

(vezi Doctrinal New Testament Commentary, 3:476-478). Ruperea

celei de-a doua pecefli a revelat violenfla, moartea øi distrugerea

care au avut loc în timpul lui Noe øi a potopului. 

Ruperea celei de-a treia pecefli a reprezentat o vreme când poporul

lui Dumnezeu a fost afectat de foamete. Avraam a migrat din

cauza foametei øi istoria familiei lui Iacov (Israel) a fost foarte

mult afectatæ de foamete. Ruperea celei de-a patra pecefli ne

aminteøte cæ perioada de 1000 de ani înainte de naøterea lui

Hristos a fost o vreme plinæ de ræzboaie pentru poporul de legæ-

mânt. A fost o vreme când au fost cucerifli, apoi duøi în robie øi

împræøtiafli în toatæ lumea printre stræini. A cincea pecete a revelat

cu ce s-au confruntat sfinflii credincioøi din zilele lui Ioan – øi-au

dat viafla pentru mærturia lor. 

Evenimentele descrise la ruperea celei de-a øasea pecefli sunt

prezentate mult mai amænunflit. Ele corespund dispensafliei în

care se pregæteøte a Doua Venire a Salvatorului. 

Apocalipsa 6:6 – Care este semnificaflia preflului
pentru grâu øi orz? 
O mæsuræ de grâu era suficientæ pentru a hræni un om timp de

o zi. Un leu era salariul pentru o zi de muncæ în acele vremuri.

Aceasta demonstra cæ mâncarea era scumpæ din cauza foametei.

Orzul era mai ieftin, dar era de calitate mai proastæ øi era folosit

de om doar pe timpul foametei. Imaginea bærbatului flinând

cumpæna din Apocalipsa 6:5 sugereazæ cæ mâncarea era vândutæ

doar cu porflia – sugerând din nou o vreme de foamete. 

Sæ ræzbuni sângele nostru (v.

10) – judecatæ dreaptæ pentru

martiri

Sac de pær (v. 12) – în Israelul

antic, când oamenii se pocæiau

ori voiau sæ arate cæ s-au pocæit

îøi puneau pe ei un sac de pær,

sau o piele de capræ neagræ. 

Cumpænæ (v. 5) – instrument

pentru cântærit

Apocalipsa 7

Apocalipsa 7:3-8 – Punerea peceflii pe fruntea
slujitorilor lui Dumnezeu 
Era o practicæ obiønuitæ în zilele lui Ioan pentru oamenii care

preaslæveau dumnezei faløi sæ-øi însemne fruntea (sau uneori

mâinile) cu numele sau simbolul dumnezeului lor. Aceia care au

crezut în învæflæturile Salvatorului nu øi-au fæcut astfel de însemne.

Din Apocalipsa 3:12 øi 22:1-5 aflæm cæ celor neprihænifli li s-a dat

numele lui Dumnezeu. Aceasta indicæ faptul cæ ei înøiøi sunt ca

Dumnezeu øi primesc „imaginea Lui în înfæfliøarea [lor]” (Alma

5:14). Simbolul ne poate aræta cæ gândurile lor sunt întotdeauna

îndreptate spre Dumnezeul lor – cæ ei „îøi amintesc totdeauna

de El” (vezi D&L 20:77, 79). 

O explicaflie profeticæ a pecetluirii celor 144000 se gæseøte în

Doctrinæ øi legæminte 77:9-11. 

Sæ studiem scripturile
Facefli cel puflin trei din cele cinci activitæfli (A-E), în timp ce st-

udiafli Apocalipsa 5-7. 

Explicafli o doctrinæ importantæ

Care este ræspunsul la întrebarea pusæ de înger în Apocalipsa 5:2?

Cum poate El sæ fie ambele lucruri? 

1. Care sunt numele care-L reprezintæ pe Isus în Apocalipsa 5:5-6,

øi care sunt opuse unul altuia din punct de vedere simbolic? 

2. Explicafli modul în care Îl reprezintæ pe Isus fiecare dintre acele

nume øi în ce fel poate El sæ fie ambele lucruri. 

Sæ-L onoræm pe Salvator

1. Descriefli ce ne spune Apocalipsa 5 cæ au fæcut persoanele din

cer pentru a-L læuda øi preamæri pe Isus. De ce credefli cæ ei

continuæ sæ-L preamæreascæ în cer? 

2. Numifli cel puflin douæ moduri în care Îl putefli preamæri pe

Isus aici, pe pæmânt. Includefli un mod care nu este descris în

Apocalipsa 5 øi explicafli cum credefli cæ Îl vefli preamæri prin

fapta dumneavoastræ. 

Prescriefli un remediu

1. Care era numele cælæreflului din viziunea lui Ioan când a fost

ruptæ a patra pecete? Cine îl urma îndeaproape? 

2. Cu ajutorul lui 2 Nefi 9:6-14, descriefli cum pot fi învinse cele

douæ. 

Protecflie spiritualæ în zilele din urmæ

1. Evenimentele pe care le-a væzut Ioan la ruperea celei de-a øasea

pecefli înainte de a Doua Venire a lui Hristos sunt semnificative

mai ales pentru sfinflii din ziua de azi. El a descris cæ este o

vreme de mânie øi a întrebat cine va fi capabil s-o îndure (vezi

Apocalipsa 6:17). Din Apocalipsa 7, din cele væzute de Ioan,

ce a semnificat modul în care vor fi protejafli cei neprihænifli în

ziua judecæflii? 

2. Câfli au mai fost incluøi în plus faflæ de cei 144000 care au primit

aceastæ binecuvântare? (vezi Apocalipsa 7:9). 

3. Citifli Apocalipsa 7:13-17 øi spunefli care era motivul pentru care

acei oameni erau protejafli? De ce afli vrea sæ fifli printre ei?

E

D

C

B

A
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(Luafli în considerare, de asemenea, explicaflia pentru „[punerea

peceflii]” din secfliunea „Sæ înflelegem scripturile” pentru

Apocalipsa 7:3-8). 

4. Care credefli cæ sunt douæ dintre cele mai impresionante sim-

boluri sau imagini din Apocalipsa 7 pe care afli putea sæ le fol-

osifli într-o cuvântare despre protecflia spiritualæ în zilele din

urmæ? Explicafli în ce mod le-afli folosi. 

Apocalipsa 8 începe cu deschiderea celei de-a øaptea pecefli.
Ceea ce a væzut Ioan dupæ ce a fost ruptæ a øaptea pecete
este consemnat în Apocalipsa 8-22. Dupæ cum ne ajutæ

Apocalipsa 8-9
Øapte îngeri la a øaptea pecete

Rezumatul celor øapte pecefli

Prima pecete

A treia pecete

Primii 1000 
de ani

Enoh

A doua pecete 

A cincea mie 
de ani 

A cincea pecete

Stæpânirile 

Ræzboaiele 
øi potopul

A patra mie 
de ani 

A patra pecete 

A doua mie 
de ani 

A øasea mie 
de ani 

A øaptea pecete

A øasea pecete

FoameteaA treia mie 
de ani

Martiri

Restaurarea 
øi calamitæflile 
naturale

A øaptea mie 
de ani 

Mileniul

Z
il

el
e 

d
in

 v
ec
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im

e 
Io

an
 

Z
il

el
e 
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rm

æ

Calul gælbui

Calul negru

Calul roøu

Calul alb

urmætoarea schiflæ sæ înflelegem, a øaptea pecete pare a fi
punctul central al cærflii Apocalipsa. 

În Apocalipsa 8 citim despre rugæciunile sfinflilor, simboli-
zate de fumul de tæmâie care se ridica la cer. Datoritæ rugæ-
ciunilor acelor sfinfli care au fost neprihænifli în timpul
marilor necazuri, øase îngeri – pe rând – au venit sæ-i pe-
depseascæ pe cei care au fost ticæloøi în lume. Apocalipsa 8
relateazæ despre primii patru îngeri iar Apocalipsa 9 despre
al cincilea øi al øaselea înger, ale cæror pedepse au fost
chiar mai dramatice øi mai puternice decât primele patru.
Apocalipsa 10 relateazæ despre al øaptelea înger care vine pe
pæmânt. Ce se întâmplæ la apariflia lui este diferit de ce s-a
întâmplat la venirea primilor øase îngeri. 

Douæ lucruri par în mod special semnificative în Apocalipsa
9. Primul, citim cæ pedeapsa celui de-al cincilea înger a ve-
nit numai asupra celor care „n-aveau pe frunte pecetea lui
Dumnezeu” (v. 4), ceea ce subliniazæ din nou protecflia spi-
ritualæ – øi adesea fizicæ – furnizatæ de supunerea faflæ de
rânduielile Evangheliei. Al doilea lucru de notat este cæ,
deøi Domnul a trimis aceste distrugeri pentru a încuraja
oamenii sæ se pocæiascæ (vezi D&L 43:20-25), dupæ ce cei
øase îngeri øi-au „sunat”judecata, cei ticæloøi tot nu erau
convinøi sæ se pocæiascæ (vezi Apocalipsa 9:20-21). La fel ca
în zilele lui Noe øi în ultimii ani ai nefiflilor din Cartea lui
Mormon, se pare cæ oamenii au devenit atât de ticæloøi, încât
pocæinfla era aproape imposibilæ. 

Sunt multe imagini simbolice în Apocalipsa 8-9. Ca øi în
capitolele anterioare pe care le-afli citit, imaginile pe care le-
a folosit Ioan se poate sæ nu fie ceea ce a arætat el de fapt,
dar reprezintæ în mod simbolic ceea ce a væzut. 

Sublinieri în cartea Apocalipsa

Prima pecete
Primii 1000 de ani

Evenimente dinainte 
de Cædere

5 versete (Apocalipsa 12:7-12) 
Ræzboiul din cer

Pæmântul devine 
împæræflie celestialæ

11 versete (Apocalipsa 6:1-11) 
Prima dintre cele cinci pecefli

14 versete (Apocalipsa 6:12 – 7:8) 
A øasea pecete

211 versete (Apocalipsa 8-19) 
De la ruperea celei de-a 
øaptea pecefli pânæ la a Doua 
Venire a lui Isus Hristos

6 versete (Apocalipsa 20:1-6) 
Mileniul

9 versete (Apocalipsa 20:7-15) 
Scene finale

33 versete (Apocalipsa 21:1 – 22:6) 
Pæmântul devine celest

A doua pecete 
A doua mie de ani

A treia pecete 
A treia mie de ani

A patra pecete 
A patra mie de ani 

A cincea pecete 
A cincea mie de ani 

A øasea pecete 
A øasea mie de ani

A øaptea pecete 
A øaptea mie de ani 

Adaptat de Gerald N. Lund, „The Book of Revelation – Three Keys for Making It a Book of 
Revelation”, la A Symposium on the New Testament (1980), p. 120. 

Naøterea 
lui Isus
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Deoarece Apocalipsa 9 relateazæ despre al cincilea øi al øaselea
înger, putem presupune cæ în capitolul 10 se va relata despre
al øaptelea înger. În schimb, citim despre „un alt înger pu-
ternic”(v. 1) care s-a pogorât pentru a-l învæfla pe Ioan despre
ce trebuia sæ se întâmple înainte ca al øaptelea înger sæ sune
din trâmbiflæ øi despre rolul pe care Ioan îl avea în eveni-
mentele din zilele din urmæ pe care le-a væzut în viziune. 

Sæ înflelegem scripturile

Apocalipsa 10

Revelaflia 10:8-11 – Ce era „cærticica” pe care a
mâncat-o Ioan? 
Doctrinæ øi legæminte 77:14 dezvæluie ceea ce reprezintæ cærticica.

Aøa cum s-a confirmat în Doctrinæ øi legæminte 7, Ioan a fost

transformat. Trupul lui a fost schimbat astfel încât sæ-i permitæ sæ

træiascæ færæ sæ îmbætrâneascæ sau sæ simtæ dureri fizice. Aceasta

i-a permis sæ îndeplineascæ misiunea specialæ care i-a fost datæ

în Apocalipsa 10. În iunie 1831, profetul Joseph Smith „a profeflit

cæ Ioan, revelatorul se afla printre cele zece triburi ale lui Israel

care fuseseræ împræøtiate de cætre Salmanasar, împæratul Asiriei,

în vederea pregætirii lor pentru a se întoarce din îndelungatul

exil” (History of the Church, 1:176). 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli Apocalipsa 10. 

Chemarea în misiune

1. Faptul cæ Ioan mænâncæ acea cærticicæ (vezi Apocalipsa 10:8-11)

reprezintæ chemarea lui într-o misiune specialæ pentru Domnul.

Citifli 2 Nefi 32:3 øi explicafli ce credefli cæ reprezintæ faptul cæ

Ioan mænâncæ acea cærticicæ øi de ce ar fi vrut el sæ facæ aceasta

înainte de a sluji în misiune (vezi, de asemenea, D&L 11:21-22).

2. Gæsifli cele douæ cuvinte folosite pentru a descrie ce gust a

avut cartea. Scriefli ce înfleles credefli cæ au aceste douæ lucruri

(vezi, de asemenea, Alma 17:4-5; 26:28-33). 

A

Taina (v. 7) – lucruri necunos-

cute de toatæ lumea

Apocalipsa 10
Misiunea lui Ioan

Apocalipsa 11 vorbeøte despre al øaptelea înger care sunæ
din trâmbiflæ. Dar, înainte de a se întâmpla aceasta, Ioan a
væzut un alt eveniment semnificativ care a durat mai mult
de trei ani. Aflafli care este acel eveniment, în timp ce citifli.
De asemenea, aflafli ce s-a întâmplat când a sunat a øaptea
trâmbiflæ øi în ce fel se deosebeøte aceasta faflæ de ce s-a întâ-
mplat când au sunat celelalte øase trâmbifle. 

Sæ înflelegem scripturile

Apocalipsa 11

Apocalipsa 11:2-3 – „Patruzeci øi douæ de luni” øi
1260 de zile
Apocalipsa 11:2 spune cæ neamurile vor „cælca în picioare”

Ierusalimul timp de patruzeci øi douæ de luni, ceea ce înseamnæ

trei ani øi jumætate. Aceasta se referæ la o vreme de apostazie

când lucrarea Domnului este cælcatæ în picioare, în mod simbolic.

Versetul 3 aratæ cæ „cei doi martori” vor sluji într-o misiune spe-

cialæ în oraøul sacru timp de 1260 de zile – ceea ce înseamnæ,

de asemenea, trei ani øi jumætate. În mod simbolic, Ioan a væzut

slujirea fæcutæ de slujitorii Domnului care echilibra perioada de

apostazie, dând astfel oamenilor o øansæ egalæ de a alege între

Domnul øi cei care I se opun. Din nefericire, aøa cum se consem-

neazæ în acest capitol, mulfli nu-i vor asculta pe acei profefli. 

Apocalipsa 11:3-12 – „Doi martori” 
Doctrinæ øi legæminte 77:15 reveleazæ mai multe despre cei doi

martori. Aceøti doi profefli au puterea lui Ilie (vezi 1 Împærafli 17:1)

øi Nefi (vezi Helaman 10:6-11). Duømanii lor au putere asupra

lor numai dupæ ce misiunea lor este îndeplinitæ (vezi Apocalipsa

11:7). În Apocalipsa 11:4 ei sunt numifli „mæslini” øi „sfeønice”.

Vârstnicul Bruce R. McConkie a sugerat cæ acestea simbolizeazæ

misiunea lor de a „asigura untdelemn pentru candelele acelora

care merg înainte la întâlnirea cu mirele… [vezi Matei 25:1-13;

D&L 45:56-57]; øi, precum suportul candelelor, ei vor aduce oa-

menilor acea luminæ care vine de la Cel care este Lumina lumii”

(Doctrinal New Testament Commentary, 3:510). 

Apocalipsa 11:8 – „Piafla cetæflii celei mari, care, în
înfleles duhovnicesc, se cheamæ ‘Sodoma’ øi ‘Egipt’” 
Ioan a numit Ierusalimul „Sodoma” în Apocalipsa 11:8 pentru

a reprezenta în mod simbolic ticæloøia din cetate în momentul

când a fost ræstignit Isus øi în alte momente când locuitorii i-au

Saci (v. 3) – îmbræcæminte

simplæ fæcutæ din pær de ca-

præ neagræ, purtatæ de obicei

de cineva care este nevoit sæ

se umileascæ

Mærturisirea (v. 7) – slujirea;

dupæ ce spuneau totul, trebu-

iau sæ predea øi sæ mærturi-

seascæ 

Chinuiseræ (v. 10) – le-au

amintit cæ sunt vinovafli din

cauza pæcatelor lor

Apocalipsa 11
Doi martori speciali
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respins pe Isus øi pe slujitorii Sæi autorizafli. Ioan a numit

Ierusalimul „Egipt” pentru a simboliza sclavia spiritualæ care

rezultæ din asemenea ticæloøie – la fel ca øi sclavia pe care au

træit-o copiii lui Israel în zilele lui Moise. 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce

studiafli Apocalipsa 11. 

Martorii Domnului

Profeflii mærturisesc despre Hristos nu numai prin ceea ce spun,

ci øi prin ceea ce fac. Citifli cu atenflie Apocalipsa 11:3-12 øi facefli

o listæ cu asemænærile dintre ceea ce li s-a întâmplat celor doi

martori øi ceea ce I s-a întâmplat lui Hristos, precum øi ceea ce

a fæcut El sau va face. 

Ce afli spune? 

1. În conformitate cu Apocalipsa 11:10, ce au simflit oamenii pe

care i-a væzut Ioan în viziune în legæturæ cu ceea ce au fæcut

cei doi profefli în timpul misiunii lor? 

2. Descriefli în ce mod pot oamenii sæ-i perceapæ la fel pe profeflii

moderni. 

3. Dacæ afli putea sæ-i vorbifli unuia dintre oamenii pe care i-a

væzut Ioan în viziune sau cuiva din ziua de azi care îi percepe

pe profefli în acelaøi fel, ce afli spune pentru a ajuta acea per-

soanæ sæ înfleleagæ modul în care profeflii ne ajutæ, øi nu ne

„[chinuie]”? 

Al øaptelea înger sunæ

Apocalipsa 8-9 relateazæ cæ Ioan a væzut øapte îngeri, fiecare din-

tre ei având o trâmbiflæ øi ceea ce s-a întâmplat când primii øase

îngeri au sunat din trâmbiflæ. Apocalipsa 11:15-19 vorbeøte despre

ce s-a întâmplat când al øaptelea înger a sunat din trâmbiflæ. 

1. Ce anunflæ a øaptea trâmbiflæ? 

2. În ce fel este diferit ceea ce s-a întâmplat dupæ ce a sunat a

øaptea trâmbiflæ faflæ de ceea ce s-a întâmplat dupæ ce au sunat

primele øase? 

3. De ce credefli cæ sfinflii au fost atât de copleøifli de recunoøtinflæ

øi laude faflæ de Dumnezeu? 

La sfârøitul capitolului 11 din Apocalipsa citim cæ, dupæ ce al
øaptelea înger a sunat din trâmbiflæ: „Împæræflia lumii a tre-
cut în mâinile Domnului nostru øi ale Hristosului Sæu; Øi
El va împæræfli în vecii vecilor” (v. 15). Acesta va fi încep-
utul Mileniului, o mie de ani de pace care va avea loc dupæ
ce tofli cei ticæloøi sunt distruøi. În aceastæ perioadæ de timp,
Isus va domni pe pæmânt iar „pæmântul va fi înnoit øi va

Apocalipsa 12
Marea bætælie dintre 

bine øi ræu

C

B

A

primi gloria sa de paradis” (Articolele de credinflæ 1:10).
Totuøi, Apocalipsa 12 nu relateazæ despre condifliile din
timpul Mileniului, aøa cum ne-am aøtepta. În schimb,
Apocalipsa 12-18 relateazæ mai multe despre bætælia dintre
bine øi ræu, creøterea împæræfliilor lui Satana în opoziflie cu
împæræflia lui Dumnezeu øi distrugerea finalæ a împæræfliilor
lui Satana în vederea pregætirii Mileniului. De fapt,
Apocalipsa 12 spune cæ Ioan a væzut cum a început în viafla
premuritoare aceastæ mare bætælie între cei care l-au urmat
pe Satana øi cei care L-au urmat pe Dumnezeu øi cum a
continuat de-a lungul istoriei pæmântene. Majoritatea ur-
mætoarelor câteva capitole se referæ la ceea ce se va întâmpla
în zilele din urmæ (vezi 1 Nefi 14:18-22, 27). 

Sæ înflelegem scripturile

Apocalipsa 12

Asigurafli-væ cæ citifli Traducerea Bibliei de Joseph Smith pentru

Apocalipsa 12. Sunt multe schimbæri, corecturi øi adæugiri. 

Apocalipsa 12:1-6, 13-17 – Femeia øi copilul de parte
bærbæteascæ 
Traducerea Bibliei de Joseph Smith pentru Apocalipsa 12 ne ajutæ

sæ înflelegem cæ femeia pe care a væzut-o Ioan reprezintæ „Biserica

lui Dumnezeu” iar copilul de parte bærbæteascæ reprezintæ

„împæræflia Dumnezeului nostru øi pe Hristosul Sæu” (TJS,

Apocalipsa 12:7), care „avea sæ conducæ toate neamurile cu o ba-

ræ de fier” (TJS, Apocalipsa 12:3), sau cuvântul lui Dumnezeu.

Însuøi Hristos a stabilit împæræflia Sa când a træit pe pæmânt.

Apostazia i-a condus „în pustie” timp de secole, ceea ce însea-

mnæ cæ nu a existat o influenflæ cælæuzitoare în viafla copiilor lui

Dumnezeu de pe pæmânt, pentru o perioadæ de timp. În ultime-

le zile, totuøi, cheile împæræfliei lui Dumnezeu au fost restaurate

din nou pe pæmânt øi vor fi folosite din plin când Hristos va

veni din nou sæ domneascæ pe pæmânt în timpul Mileniului

(vezi D&L 65). 

Apocalipsa 12:3-4, 7-17 – Balaurul roøu cu øapte
capete, zece coarne øi øapte cununi împæræteøti 
Balaurul este identificat în Apocalipsa 12:9 ca fiind Satana, dia-

volul. Capetele reprezintæ cunoøtinflele lui, cele zece coarne re-

prezintæ puterea lui iar cununile reprezintæ regulile sau controlul

pe care-l are asupra celor care i-au permis sæ fie învinøi de el.

Observafli cæ, în conformitate cu versetul 4, „trægea dupæ el a

treia parte din stelele cerului”. Revelaflia modernæ ne ajutæ sæ

înflelegem cæ aceøtia îi reprezintæ pe cei care l-au urmat în viafla

premuritoare øi cærora nu li s-a permis sæ aibæ un trup øi sæ-øi

continue progresul veønic (vezi D&L 29:36-38; Avraam 3:23-28). 

Apocalipsa 12:7-11 – „Ræzboiul din cer” 
Profetul Joseph Smith a spus: „A fost o luptæ în cer – Isus a spus

cæ vor exista anumite suflete care nu vor fi salvate; iar diavolul

a spus cæ le va salva el øi øi-a expus planul înaintea marelui con-

siliu, care a votat în favoarea lui Isus Hristos. Aøa încât, diavolul

s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu øi a fost alungat din cer,

împreunæ cu tofli aceia care l-au susflinut” (History of the Church,

6:314; vezi, de asemenea, Moise 4:1-4; Avraam 3:23-28). 

O vreme, vremi øi jumætatea
unei vremi (v. 14) – aceasta se

referæ la trei ani øi jumætate
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Ræzboiul dintre bine øi ræu nu s-a terminat odatæ cu înfrângerea

lui Satana în viafla premuritoare. Apocalipsa 12:17 ne relateazæ cæ

el continuæ sæ lupte împotriva sfinflilor lui Dumnezeu (vezi, de

asemenea, D&L 76:28-29). Preøedintele Ezra Taft Benson a spus:

„Noi træim în acele zile pe care le-a væzut Ioan, revelatorul…

Satana îøi continuæ ræzboiul împotriva membrilor Bisericii care

au mærturii øi încearcæ sæ flinæ poruncile” („The Power of the

Word”, Ensign, mai 1986, p. 79). 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce studiafli

Apocalipsa 12. 

Pe cine reprezintæ numele? 

Facefli o listæ cu cinci nume sau titluri diferite care se referæ la

Lucifer în Apocalipsa 12:1-10 øi explicafli ce ne învaflæ fiecare despre

el, astfel încât sæ putem fi avertizafli øi sæ ne ferim de influenfla

lui. Pentru ajutor, putefli folosi Ghidul pentru scripturi. 

Citifli chiar despre dumneavoastræ în
scripturi 

1. Apocalipsa 12:7-11 relateazæ despre ræzboiul din cer în viafla

premuritoare. În ce fel putefli presupune, în mod rezonabil, cæ

suntefli una dintre persoanele la care se face referire în versetul

11? (vezi Avraam 3:23-28). 

2. Scriefli un paragraf în care sæ explicafli ce afli aflat despre dum-

neavoastræ înøivæ din Apocalipsa 12:11 øi cum væ poate ajuta

acum ceea ce afli fæcut atunci. 

3. Cum putefli pune în practicæ în viafla dumneavoastræ de azi

aceste învæflæturi øi principii? 

Gæsifli exemple

Profetul Joseph Smith ne-a învæflat cæ „toate fiinflele care au tru-

puri au putere peste acelea care nu au. Diavolul nu are putere

asupra noastræ decât dacæ îi permitem noi” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, p. 181). De asemenea, el a declarat: „Spiritele rele

au granifle, limite øi legi prin care sunt conduse” (History of the
Church, 4:576). Preøedintele James E. Faust, pe atunci al doilea

consilier în Prima Preøedinflie, a mærturisit cæ existæ „un scut

amplu împotriva puterii lui Satana øi a armatelor lui” („Serving

the Lord and Resisting the Devil” , Ensign, septembrie 1995, p. 7).

Gæsifli exemple în Apocalipsa 12 care aratæ adeværul despre ceea

ce au spus profetul Joseph Smith øi preøedintele Faust. 

În Apocalipsa 13, Ioan a descris în mod simbolic viziunea
sa continuæ despre ræzboiul dintre bine øi ræu. Acest capitol
portretizeazæ ræul pe care îl promoveazæ Satana pe pæmânt
sub forma unei fiare puternice care se ridicæ împotriva a tot

Apocalipsa 13
Fiarele care reprezintæ ræul

C

B

A

ce reprezintæ împæræflia lui Dumnezeu øi cautæ sæ-øi impunæ
cæile prin teroare øi violenflæ. Fiara reprezintæ, de asemenea,
eforturile lui Satana înainte celei de-a Doua Veniri a
lui Hristos, spunând cæ rænirea fiarei nu îl va opri (vezi
Apocalipsa 13:3). Cu alte cuvinte, chiar dacæ un efort a lui
Satana poate fi oprit, el va continua cu altele sau va începe
altele noi. 

Mulfli oameni au încercat sæ explice înflelesul „numærului
fiarei” (666; v. 18). Profeflii moderni nu au dat nici o inter-
pretare în legæturæ cu acest pasaj din scripturæ, iar membrii
trebuie sæ fie atenfli sæ nu predea sau sæ nu promoveze teoriile
oamenilor care nu sunt în concordanflæ cu doctrina Bisericii
øi nu sunt propovæduite de cætre profefli. 

În timp ce Apocalipsa 13 relateazæ despre puterea øi creøter-
ea împæræfliei lui Satana, în Apocalipsa 14 citim despre res-
taurarea øi creøterea împæræfliei lui Dumnezeu pe pæmânt în
zilele din urmæ. Aceastæ perioadæ a fost (øi este) comparatæ
cu vremea seceriøului, când toate recoltele bune sunt adu-
nate øi depozitate, în timp ce lucrurile care nu sunt folosi-
toare sunt distruse – tæiate, arse øi îngropate. Unul dintre
scopurile stabilirii împæræfliei lui Dumnezeu pe pæmânt în
zilele din urmæ este de a avertiza oamenii de pe pæmânt de-
spre aceastæ vreme a seceriøului, sau ziua judecæflii, care va
avea loc la a Doua Venire a lui Hristos. Dacæ suntem avert-
izafli, ne putem pregæti producând roade bune sau fapte bu-
ne, care ne permit sæ fim în siguranflæ lângæ Dumnezeu. 

Apocalipsa 14
Vremea seceriøului pe pæmânt
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Sæ înflelegem scripturile

Apocalipsa 14

Secera 

Teascul 

Apocalipsa 14:1 – Sæ avefli numele Tatælui scris pe
frunte 
Vezi „Sæ înflelegem scripturile” de la Apocalipsa 7:3-8 (p. 165).

Apocalipsa 14:1-5 – „Cel dintâi rod pentru Dumnezeu” 
În Israelul antic, oamenii îøi aduceau primele øi cele mai bune

recolte la templu ca ofrandæ pentru Dumnezeu. Oferind aceste

„dintâi [roade]”, israeliflii i-au demonstrat Domnului cæ El era

cel mai important în viafla lor. Cei 144000 de bærbafli descriøi în

Apocalipsa 14:1-5 fæcuseræ cu viafla lor ceea ce israeliflii din ve-

chime fæcuseræ cu recoltele lor – au dat Domnului ce-a fost mai

întâi øi mai bun prin supunerea lor (dupæ cum se descrie în ver-

setele 4-5). Astfel au fost ei „cel dintâi rod” al poporului

Domnului pe pæmânt. 

Apocalipsa 14:6-7 – „Am væzut un alt înger… cu
o Evanghelie veønicæ, pentru ca s-o vesteascæ
locuitorilor pæmântului” 
Preøedintele Gordon B. Hinckley a citat o parte din Apocalipsa

14:6 øi a spus: „Acel înger a venit. Numele lui este Moroni. Vocea

lui græieøte din flærânæ, aducând o altæ mærturie a realitæflii vii a

Domnului Isus Hristos” (în Conference Report, octombrie 1995,

p. 93; sau Ensign, noiembrie 1995, p. 70). Scopul sæu este de a

pregæti oamenii pentru venirea Domnului (vezi D&L 133:17-19). 

Teascul (vv. 19-20) – un loc în

care se scoate sucul din fructe

prin zdrobire

Verguri (v. 4) – puri din punct

de vedere sexual 

Curviei (v. 8) – preaslævirii

idolilor

Ræscumpærafli (vv. 3-4) – salv-

afli (sensul corect este de a fi

ræscumpærat din sclavie sau

robie) 

În contextul viziunii lui Ioan, Moroni l-a vizitat prima datæ pe

profetul Joseph Smith la începutul sezonului seceriøului, acolo

unde træia Joseph øi i-a vorbit despre o carte care avea sæ fie, aøa

cum a spus preøedintele Ezra Taft Benson: „instrumentul pe care

l-a desemnat Dumnezeu sæ ‘mæture pæmântul ca un torent de

apæ, sæ-i adune pe aleøii [Sæi]’ (Moise 7:62)” (în Conference

Report, octombrie 1988, p. 3; sau Ensign, noiembrie 1988, p. 4)

pregætind venirea Domnului. 

Sæ studiem scripturile
Facefli activitatea A øi douæ dintre celelalte activitæfli (B-D), în

timp ce studiafli Apocalipsa 14. 

Scripturæ de bazæ – Apocalipsa 14:6-7

1. Citifli secfliunea de mai sus „Sæ înflelegem scripturile” pentru

Apocalipsa 14:6-7. Putefli sæ însemnafli sau sæ scriefli ceva lângæ

aceste douæ versete bazat pe ceea ce citifli. 

2. Folosind Apocalipsa 14:6-7, scriefli ce i-afli spune cuiva care

întreabæ cine este øi ce reprezintæ figurina de pe vârful temple-

lor noastre. 

Explicafli simbolismul

Imaginafli-væ cæ niøte oameni care sunt interesafli în creøtinism væ

cer sæ le explicafli ce înseamnæ Apocalipsa 14:1-5. Vor sæ cunoascæ

mai ales dacæ existæ membri ai Bisericii care au scris pe fruntea

lor numele Tatælui Ceresc. Scriefli ce le-afli spune despre ce însea-

mnæ, de fapt, sæ iei asupra ta numele lui Dumnezeu øi ce-ar pu-

tea simboliza fruntea. Includefli øi modul în care cei 144000 de

bærbafli au demonstrat cæ ei au luat cu adeværat numele Tatælui

asupra lor (vezi vv. 4-5).

Responsabilitæfli importante

1. În Apocalipsa 14 s-a vorbit despre øase îngeri diferifli. Fiecare

pare sæ aibæ o anumitæ responsabilitate. Scriefli în caietul dum-

neavoastræ versetele în care este descrisæ responsabilitatea fie-

cærui înger. Apoi, descriefli ceea ce trebuia sæ facæ acel înger.

(Fiecare dintre acei îngeri reprezintæ un întreg grup de îngeri

sau slujitori cereøti.) 

2. Alegefli la întâmplare douæ dintre responsabilitæflile îngerilor

øi descriefli ce afli simfli dacæ v-ar fi fost date dumneavoastræ.

Explicafli de ce afli simfli aøa. 

C

B

A
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3. Citifli Doctrinæ øi legæminte 11:1-4, 27 øi scriefli în caietul dum-

neavoastræ care dintre responsabilitæflile îngerilor seamænæ

mai mult cu o responsabilitate pe care v-a dat-o Domnul. 

Mânuifli secera dumneavoastræ

Apocalipsa 14 relateazæ despre un seceriø care va avea loc înaintea

celei de-a Doua Veniri a lui Hristos. Citifli scripturile urmætoare øi

scriefli ce væ învaflæ despre ce se va întâmpla la seceriø øi care este

scopul seceriøului: Apocalipsa 14:14-19; Alma 26:5-7; Doctrinæ øi

legæminte 12:1-4; 29:7-12; 33:2-7; 45:1-5; 86:1-7; 88:84-85, 94. 

Deøi Apocalipsa 4-22 este consideratæ o singuræ viziune,
ea schimbæ din când în când subiectele. Apocalipsa 15
marcheazæ un nou subiect din viziune. În ea, Ioan a væzut
„o mare de sticlæ amestecatæ cu foc” (v. 2) unde træiau cei
care au învins „fiara”(la care se referæ Apocalipsa 13).
Doctrinæ øi legæminte 130:6-7 ne spune cæ acele globuri care
sunt „ca o mare de sticlæ amestecatæ cu foc” se aflæ „în pr-
ezenfla lui Dumnezeu”. Preøedintele Brigham Young a
spus: „Acest pæmânt va deveni un corp celest – fiind ca o
mare de sticlæ” (Discourses of Brigham Young, sel. John A.
Widtsoe [1941], p. 101). Ioan i-a væzut pe cei care locuiau
acolo intonând cântece de slavæ lui Dumnezeu. De aseme-
nea, el a væzut un templu care era plin de slava lui
Dumnezeu. Din templu au ieøit øapte îngeri, îmbræcafli în alb.
Responsabilitatea lor este descrisæ în Apocalipsa 16. 

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate în timp ce studiafli Apocalipsa 15. 

O întrebare corectæ

1. Ioan a consemnat în Apocalipsa 15 cuvintele unui cântec pe

care l-a auzit în lumea celestialæ. Cum afli ræspunde la întrebarea

adresatæ în versetul 4, flinând cont de ceea ce se spune dupæ

întrebare? 

2. Dacæ ræspunsul este tot atât de evident pe cât pare sæ indice

cântecul, de ce este aøa de greu pentru mulfli oameni sæ-L cin-

steascæ øi sæ-L slæveascæ pe Domnul în viafla lor? 

3. Când simflifli cel mai bine ceea ce au simflit acei cântærefli? Ce

putefli face pentru a pæstra cât mai mult acel sentiment øi acea

perspectivæ în viafla dumneavoastræ? 

A

Apocalipsa 15
O viziune a lumii celestiale

D

Apocalipsa 15 relateazæ cum a væzut Ioan øapte îngeri ieøind
din templul aflat în prezenfla lui Dumnezeu. Fiecæruia îi
fusese dat un potir sau un recipient „[plin] de mânia lui
Dumnezeu” (Apocalipsa 15:7). Apocalipsa 16 îl descrie pe
fiecare înger værsându-øi potirul pe pæmânt, aducând jude-
cæflile sau pedepsele lui Dumnezeu asupra celor ticæloøi. 

Unele dintre lucrurile care se gæsesc în Apocalipsa 16
sunt asemænætoare cu ceea ce am citit în Apocalipsa 8-9.
Amintifli-væ cæ în Apocalipsa 12, viziunea lui Ioan s-a întors
în timp øi i-a arætat lucruri care au condus spre ceea ce a
væzut în Apocalipsa 8-11. Ca urmare, Apocalipsa 16 ar putea
repeta unele dintre lucrurile pe care le-a væzut mai devreme
dar, de data aceasta, sunt arætate din motive diferite. De
exemplu, în Apocalipsa 16, Ioan a væzut rolul pe care fiara,
Satana, l-a jucat în aceste judecæfli din zilele din urmæ. 

În Apocalipsa 9 sunt anumite versete despre lupta care a
avut loc dupæ ce al øaselea înger a sunat din trâmbiflæ. În
Apocalipsa 16, dupæ ce al øaselea înger øi-a værsat potirul,
Ioan a væzut cæ fiara a adunat popoarele la Armaghedon
(vezi vv. 14-16), care este locul ultimei mari bætælii înainte
de a Doua Venire a lui Hristos. Urmætorul lucru care s-a
întâmplat în Apocalipsa 16 a fost venirea celui de-al øaptelea
înger, la fel ca al øaptelea înger din Apocalipsa 11, anunflând
cæ „S-a isprævit!” (Apocalipsa 16:17) sau cæ venise timpul
celei de-a Doua Veniri. Acesta trebuie sæ fi fost cel mai
groaznic moment pentru aceia care au refuzat sæ se pocæiascæ
în urma pedepselor anterioare, dar un moment glorios pentru
cei neprihænifli. 

În Apocalipsa 16, Ioan a væzut cæ evenimentul final la venirea
Salvatorului a fost distrugerea Babilonului, care reprezintæ
împæræfliile diavolului. Distrugerea împæræfliilor diavolului
a fost cea mai mare victorie a binelui în bætælia împotriva
ræului, despre care a fost vorba încæ din Apocalipsa 12.
Distrugerea este descrisæ în Apocalipsa 17-18. 

Apocalipsa 17-18
Distrugerea Babilonului, 

prostituata

Apocalipsa 16
Øapte îngeri „au værsat”

pedepsele de la Dumnezeu
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Apocalipsa 14 relateazæ cæ Ioan a auzit un înger declarând
cæ Babilonul va fi distrus (vezi v. 8). Apocalipsa 16:19 începe
relatarea acelei distrugeri, iar Apocalipsa 17-18 continuæ
relatarea cu mai multe detalii. Ca øi în alte pærfli ale
Apocalipsei, distrugerea Babilonului este descrisæ cu ajuto-
rul unui limbaj simbolic. 

Babilonul era capitala Babiloniei antice, dar în scripturi
numele se referæ adesea la întreaga nafliune. În Vechiul
Testament am citit cæ babilonienii au cucerit împæræflia lui
Iuda, ducând mulfli israelifli captivi în Babilon. Oraøul
Babilon era foarte mare øi oamenii din oraø erau foarte bogafli,
etalându-øi bogæfliile prin clædiri fastuoase, haine øi activitæ-
fli distractive. De asemenea, preaslæveau idoli. Din cauza
orientærii foarte puternice a Babilonului spre lucrurile lum-
eøti øi, deoarece acesta era un loc unde copiii lui Israel erau
captivi, Domnul a folosit deseori numele Babilon în scrip-
turi pentru a reprezenta pæcatul, preocupærile pentru lucru-
rile pæmânteøti, influenfla diavolului pe pæmânt øi sclavia
spiritualæ care rezultæ din cauza acestor lucruri (vezi D&L
1:16, 133:5, 7, 14). Babilonul este opusul Sionului, la fel
cum sunt øi caracteristicile lui (vezi Moise 7:18). 

Sæ înflelegem scripturile

Apocalipsa 17

Curva (vv. 1, 15-16) – o per-

soanæ care acceptæ bani pen-

tru a comite fapte imorale; în

acest caz este un simbol al

Babilonului sau al lumii

Curvit (vv. 2, 4) – fapte imo-

rale; de asemenea, preaslævi-

rea idolilor

Hulæ (v. 3) – vorbe øi fapte ca-

re insultæ sau aratæ disprefl

faflæ de Dumnezeu øi tot ceee

ce reprezintæ El

Împodobitæ (v. 4) – îmbræcatæ 

Spurcæciuni (vv. 4-5) – lu-

cruri nebuneøti sau detestabi-

le, obscene øi ofensive

Pierzare (vv. 8, 11) – distrugere

sau ruinæ (vezi D&L 76:31-38) 

Pustii (v. 16) – distruge 

Apocalipsa 17:8 – Fiara „era, nu mai este, øi va veni” 
Aceastæ expresie confuzæ pare sæ se refere la diavol, sau la cine-

va care s-a abandonat complet în slujba diavolului, øi pare sæ fie

contrariul a ceea ce ne-a învæflat Ioan despre Isus Hristos în

Apocalipsa 1:4, 8. Deøi diavolul poate træi veønic, el este incon-

secvent, instabil øi total nedemn de încredere (vezi Alma 30:60).

Totuøi, Isus Hristos este Dumnezeu „acelaøi ieri, astæzi øi în vecii

vecilor” (Mormon 9:9) øi nu este doar puternic, dar este consec-

vent øi întotdeauna demn de încredere. Ca urmare, putem sæ

avem credinflæ în El. 

Apocalipsa 18

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarea activitate, în timp ce studiafli Apocalipsa 17-18. 

Descoperifli înflelesul scripturilor

Uneori, interpretarea unui simbol sau a unui pasaj derutant din

scripturæ poate fi înfleleasæ cæutând indicii în versetele de di-

nainte sau de dupæ versetul respectiv. 

1. Comparafli Apocalipsa 17:1-2, 6, 18 cu Apocalipsa 18:2-3, 24 øi

scriefli o declaraflie în caietul dumneavoastræ din care sæ reiasæ

pe cine simbolizeazæ „curva” sau femeia din Apocalipsa 17. 

2. Ce væ ajutæ Apocalipsa 17:15 sæ înflelegefli despre Apocalipsa

17:1? 

3. Apocalipsa 17:3 vorbeøte despre o fiaræ cu øapte capete øi zece

coarne. Conform Apocalipsei 17:12, pe cine reprezintæ coarnele? 

Cu alte ocazii, poate vefli avea nevoie sæ væ referifli la alte scrip-

turi pentru ajutor ca sæ înflelegefli sau pentru informaflii supli-

mentare. Dupæ ce învæflafli o interpretare (cum ar trebui din paøii

1-5), putefli sæ væ însemnafli scripturile în aøa fel, încât sæ væ con-

ducæ la acea interpretare, data viitoare când studiafli aceste

capitole. De exemplu, putefli sæ scriefli pe margine trimiterea la

scripturæ, în dreptul versetului respectiv. 

4. Pentru a înflelege Apocalipsa 17, citifli 1 Nefi 14:9-17. Scriefli ce

învæflafli despre ce înseamnæ fiara øi despre ce a fæcut femeia

înainte de perioada de timp despre care se vorbeøte în

Apocalipsa 17. 

5. În ce fel væ ajutæ Doctrinæ øi legæminte 133:14 sæ înflelegefli ce

înseamnæ sæ urmafli porunca Domnului din Apocalipsa 18:4? 

Existæ momente când este dificil sæ gæsifli ajutor suplimentar în

scripturi. Înflelesul trebuie sæ vinæ prin Spirit atunci când væ facefli

timp sæ meditafli. Un mod care væ ajutæ sæ meditafli asupra lim-

bajului simbolic este sæ væ facefli timp sæ væ imaginafli simbolurile

øi, apoi, sæ scriefli o descriere a lor. Punefli-væ întrebæri, cum ar fi:

Care sunt cele mai semnificative træsæturi ale simbolului? Ce

sentiment sau mesaj creazæ acele træsæturi? Care este mesajul

spiritual? Aceste idei simple încurajeazæ adesea meditaflia care

invitæ un spirit introspectiv, precum øi înflelegerea. Încercafli sæ

facefli acest lucru când completafli paøii 6-7. 

6. Ce væ învaflæ descrierea femeii din Apocalipsa 17:4 despre ce

reprezintæ Babilonul? 

7. fiinând cont de ceea ce afli învæflat, de ce este o prostituatæ un

simbol potrivit pentru Babilon? (Putefli sæ flinefli cont de infor-

A

Locaø (v 2) – casæ, loc unde

træiesc oameni

Urgiile (vv. 4, 8) – tulburæri,

necazuri, lucruri rele care se

întâmplæ

Îøi aruncau flærânæ în cap (v.

19) – un semn al supærærii øi

jelirii în timpurile biblice
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mafliile date în introducere øi în secfliunea „Sæ înflelegem scrip-

turile”.) 

Evenimentul final care are loc în distrugerea Babilonului øi
a tot ceea ce reprezintæ el este venirea „Împæratului împæra-
flilor øi Domnul domnilor”(Apocalipsa 19:16), care este Isus
Hristos, pentru a lua fiara øi a o arunca în iazul de foc. O
relatare a acestui eveniment se gæseøte în Apocalipsa 19. Ioan
a început sæ consemneze prima datæ acest eveniment în
Apocalipsa 11:15-19, dar apoi au fost arætate mai multe
amænunte referitoare la evenimentele care au dus la acesta
øi semnificaflia pedepsirii øi distrugerii celor ticæloøi la vremea
venirii lui Isus Hristos. Începând cu Apocalipsa 19 pânæ la
sfârøitul cærflii, Ioan a consemnat evenimentele care vor
avea loc la a Doua Venire a lui Isus Hristos øi dupæ aceea. 

Sæ înflelegem scripturile

Apocalipsa 19

Apocalipsa 19:7-9 – Nunta øi ospæflul nunflii Mielului
În Apocalipsa 12 am citit cæ Biserica este simbolizatæ de o femeie.

De mai multe ori Isus s-a referit la El Însuøi ca la un mire care se

cæsætoreøte cu o femeie (vezi Isaia 54:5; Matei 22:2-14; Luca 5:34).

Aceastæ cæsætorie simbolicæ ne aminteøte cæ avem un legæmânt cu

Domnul øi cæ El se îngrijeøte de Bisericæ la fel ca un sofl perfect

pe care se poate baza øi încrede (vezi Efeseni 5:25). 

Ospæflul nunflii este o masæ care serbeazæ cæsætoria. Imaginea

unui ospæfl ne aminteøte cæ Evanghelia lui Isus Hristos îndestul-

eazæ foametea sau nevoile spirituale, emoflionale, sociale øi fizice

ale întregii posteritæflii a lui Adam øi a Evei. Sæ-i invitafli pe ceil-

alfli øi sæ væ pregætifli pentru acest mærefl ospæfl este un mesaj im-

portant al zilelor din urmæ (vezi D&L 27:5-14; 58:8-12; 65:2-3). 

Aleluia (vv. 1, 3-4, 6) – Slavæ

lui Dumnezeu! 

Teascul vinului (v. 15) – vezi

explicafliile øi schifla din „Sæ

înflelegem scripturile” pentru

Apocalipsa 14 (p. 169)

Apocalipsa 19
A Doua Venire a 
lui Isus Hristos

Apocalipsa 19:9, 17-21 – Douæ ospefle
În Apocalipsa 19 se vorbeøte despre douæ ospefle. Nu sunt unul

øi acelaøi, deøi au loc în acelaøi moment din istoria pæmântului.

La primul, ospæflul nunflii Mielului, se face referire în secfliunea

precedentæ. Celælalt ospæfl, „ospæflul cel mare al lui Dumnezeu”

(v. 17), este un simbol care ne aminteøte de distrugerea celor ti-

cæloøi. Pe deasupra, ne aminteøte cæ, dacæ ne punem încrederea

în lucrurile acestei lumi øi refuzæm sæ credem în viafla de dupæ

moarte, singurul viitor cætre care vom privi este acelaøi cu cel al

celorlalte viefluitoare care træiesc pe pæmânt – vom muri, vom

începe sæ putrezim, iar pæsærile de pradæ ne vor mânca trupul.

În opoziflie, Evanghelia proclamæ victoria asupra mormântului

øi øansa fericirii veønice. 

Apocalipsa 19:15, 21 – Din gura Lui ieøea o sabie
ascuflitæ… le va cârmui cu un toiag de fier” 
Amândouæ, sabia øi toiagul de fier, se referæ la cuvântul lui

Dumnezeu (vezi Evrei 4:12; 1 Nefi 15:23-24). Deøi poate cæ pare

aspræ, guvernarea lui Isus nu este aspræ, ci fermæ, puternicæ øi

flinteøte drept în inima omului pntru a-l ajuta sæ se schimbe per-

manent sau sæ-øi cunoascæ perfect vinovæflia (vezi 1 Nefi 16:2;

Alma 31:5; 3 Nefi 11:3). 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C), în timp ce studi-

afli Apocalipsa 19. 

Redactafli o invitaflie

1. În caietul dumneavoastræ, desenafli sau scriefli o invitaflie prin

care sæ invitafli pe cineva sæ ia parte la evenimentele descrise

în Apocalipsa 19:7-9. Includefli fiecare detaliu important, ceea

ce se va întâmpla, cum trebuie sæ fie îmbræcafli øi de ce trebuie

sæ participe la eveniment. Citifli øi folosifli Matei 22:2-14; 2 Nefi

9:50-51; Doctrinæ øi legæminte 27:5-14 øi 58:8-9 pentru a stabili

detaliile invitafliei. 

2. În conformitate cu Doctrinæ øi legæminte 65:1-5, cine înmâneazæ

invitafliile la acest eveniment mærefl despre care se vorbeøte în

Apocalipsa 19:7-9? 

Folosifli scriptura pentru a ræspunde la
întrebæri

1. Unul dintre prietenii dumneavoastræ creøtini, care nu este

membru al Bisericii, nu crede în profeflii din ziua de azi øi se

întreabæ cum putem noi sæ spunem cæ existæ profefli în Bisericæ.

Folosifli Apocalipsa 19:10 când explicafli despre credinfla noastræ

în profefli (vezi, de asemenea, Numeri 11:29). 

2. Folosifli Apocalipsa 19:10 pentru a explica sursa unei mærturii

adeværate (de asemenea, luafli în considerare 1 Corinteni 2:11;

Alma 5:45-46). 

De ce roøu? 

1. Ioan L-a descris pe Isus purtând o hainæ roøie la a Doua Sa

Venire (vezi Apocalipsa 19:13). Citifli Doctrinæ øi legæminte

19:16-19 øi 133:46-51 øi, apoi, explicafli ce simbolizeazæ haina

Sa roøie. 

2. Ce culoare au hainele celor care vin cu Isus la venirea Sa?

Ce reprezintæ aceastæ culoare? (vezi Apocalipsa 19:8, 14). 
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Când Isus Hristos vine în slavæ øi Babilonul este distrus,
va începe o perioadæ din planul Tatælui Ceresc pentru acest
pæmânt, numitæ Mileniul, ceea ce înseamnæ „o perioadæ de
timp de o mie de ani”. Deøi cuvântul Mileniu nu apare în
Apocalipsa 20, ceea ce a scris Ioan îl descrie foarte clar. 

Sæ înflelegem scripturile

Apocalipsa 20

Apocalipsa 20:4 – Cine sunt cei cærora li s-a dat
judecata? 
Aceasta se referæ la slujitorii Domnului despre care El a spus cæ

vor judeca lumea împreunæ cu El în ultima zi ( vezi 1 Nefi 12:9-

10; 3 Nefi 27:27). 

Apocalipsa 20:4-6 – Prima înviere
Pentru mai multe informaflii despre cine ia parte la prima înviere,

vezi Mosia 15:21-26; Doctrinæ øi legæminte 76:64, 70 øi 88:95-98. 

Apocalipsa 20:7-10 – Gog øi Magog 
Numele Gog øi Magog sunt folosite prima datæ în Ezechiel 38-39.

Ele se referæ la nafliunile care luptæ împotriva Domnului înainte

de a Doua Sa Venire. Sunt folosite în Apocalipsa 20 pentru a se

referi la cei care îl vor urma pe Satana la sfârøitul Mileniului øi

care vor lupta împotriva Domnului. 

Adâncului, adânc (vv. 1, 3) –

întunericul de afaræ, locuinfla

viitoare a lui Satana øi a fiilor

pierzaniei (vezi D&L 76:31-38) 

Când se vor împlini (v. 7) –

peste 

Fafla pæmântului (v. 9) –

aceasta se referæ la o mare

parte a pæmântului

Apocalipsa 20
Mileniul

Sæ studiem scripturile
Facefli urmætoarele douæ activitæfli (A-B), în timp ce studiafli

Apocalipsa 20. 

Ce se spune? 

1. În Apocalipsa sunt aproape cincisprezece capitole care descriu

ultimele zile dinaintea celei de-a Doua Veniri a lui Hristos,

dar doar un capitol, capitolul 20, descrie Mileniul (vezi harta

„Sublinieri în cartea Apocalipsa”, p. 161). Iar descrierea

Mileniului fæcutæ de Ioan nu ne spune cum vor træi oamenii

sau ce vor face. Explicafli de ce credefli cæ s-a scris aøa de mult

despre ce se va întâmpla înainte de Mileniu, dar aproape ni-

mic despre ce se va întâmpla sau ce activitæfli vor avea loc în

timpul Mileniului. 

2. Chiar dacæ nu aflæm multe din cartea Apocalipsa despre act-

ivitæflile oamenilor în timpul Mileniului, învæflæm unele doctri-

ne foarte importante cu privire la aceastæ perioadæ

semnificativæ din istoria pæmântului. Facefli o listæ cu toate

adeværurile care se referæ la Mileniu, pe care le gæsifli în

Apocalipsa 20. Scriefli-le în propoziflii întregi øi notafli verse-

tul în care este enunflat fiecare adevær. 

Scripturæ de bazæ – Apocalipsa
20:12-13

1. Facefli o listæ cu adeværurile din Apocalipsa 20:12-13, pe care

credefli cæ fiecare persoanæ de pe pæmânt ar dori sæ le øtie în-

ainte de a muri. Explicafli de ce credefli cæ cineva øi-ar dori sæ

cunoascæ aceste lucruri. 

2. Ce alte lucruri ne explicæ 2 Nefi 9:10-16 despre ce se întâmplæ

când sunt deschise cærflile, aøa cum se descrie în Apocalipsa

20:12-13? 

3. Folosifli ceea ce afli învæflat din aceastæ activitate pentru a alege

una dintre urmætoarele declaraflii øi scriefli ce i-afli spune per-

soanei care a fæcut-o: 

• „Dacæ pæcætuieøti, este uøor sæ fii iertat øi sæ evifli consecinflele”. 

• „Dumnezeu iubeøte toatæ lumea, astfel încât judecata nu va fi

aøa de grea”. 

• „Nimeni nu este perfect, iar eu sunt mai bun decât o mulflime

de oameni pe care-i cunosc, aøa cæ de ce trebuie sæ mæ îngrijorez

de judecatæ? Interfereazæ cu lucrurile haioase pe care vreau sæ

le fac”. 

• „Nu conteazæ ce faci, atâta timp cât nu-i ræneøti pe ceilalfli”. 

Apocalipsa 21-22
Pæmântul devine 
o lume celestialæ
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În aceste ultime douæ capitole ale cærflii Apocalipsa citim
despre ce a væzut Ioan cu privire la viitorul pæmântului
dupæ Mileniu, când va deveni o lume celestialæ pentru aceia
care vor træi pe el. De asemenea, el ne depune mærturia sa
cæ lucrurile pe care le-a væzut sunt adeværate. În timp ce
citifli ceea ce a scris Ioan despre împæræflia celestialæ øi cât de
minunat va fi sæ locuieøti acolo, gâdifli-væ la ce se cere pentru
a træi acolo. Va merita sæ facefli acele eforturi cerute pentru
a obfline o asemenea slavæ? 

Preøedintele Brigham Young ne-a arætat o cale de ne gândi la
ceea ce este scris în Apocalipsa 21-22, când a spus: „Vorbim
despre încercærile øi greutæflile noastre din aceastæ viaflæ.
Presupunefli, dar, cæ v-afli putea vedea peste mii øi milioane
de ani, dupæ ce v-afli dovedit loiali credinflei dumneavoastræ
în timpul celor câfliva ani scurfli din aceastæ perioadæ, øi cæ
afli obflinut salvarea veønicæ øi o cununæ de slavæ în prezenfla
lui Dumnezeu; apoi, privifli înapoi la viafla dumneavoastræ
de aici øi vedefli pierderile, crucile øi dezamægirile, necazuri-
le… vefli fi constrânøi sæ exclamafli: ‘Ce conteazæ toate aces-
tea? Acele lucruri au durat doar un moment, iar noi suntem
acum aici. Am fost credincioøi puflinul timp cât a durat viafla
noastræ muritoare, iar acum ne bucuræm de viafla veønicæ øi
de slavæ, având puterea de a ne desævârøi prin toatæ cunoa-
øterea færæ limite øi prin nenumæratele etape de progres, bu-
curându-ne de zâmbetele øi aprobarea [favoarea] Tatælui øi
Dumnezeului nostru øi a lui Isus Hristos” (în Journal of

Discourses, 7:275). 

Sæ înflelegem scripturile

Apocalipsa 21

Împodobitæ (v. 2) – fæcutæ

frumoasæ, îmbræcatæ

Cortul (v. 3) – loc de locuit 

Patru colfluri (v. 16) – în for-

mæ de pætrat

Apocalipsa 21:2 – Noul Ierusalim
Noul Ierusalim despre care se vorbeøte în Apocalipsa 21 nu este

acelaøi oraø cu cel care va fi construit pe continentul american în

timpul zilelor din urmæ øi a celei de-a Doua Veniri a lui Isus

Hristos (vezi Articolele de credinflæ 1:10). Se referæ la împæræflia

celestialæ. 

Apocalipsa 21:11-25 – Descrierea cetæflii lui Dumnezeu
Dacæ væ facefli timp sæ væ imaginafli dimensiunile pe care le-a

dat Ioan pentru cetatea lui Dumnezeu, vefli înflelege cæ a descris

o cetate a cærei dimensiune era mai mare decât orice a creat

vreodatæ omul. Mai mult, descrierea metalelor øi pietrelor prefli-

oase anunflæ o frumusefle dincolo de orice imaginaflie. Dar cea

mai glorioasæ parte este chiar prezenfla lui Dumnezeu, ceea ce

eliminæ nevoia unui templu sau chiar a luminii (vezi vv. 22-23).

Apocalipsa 22

Apocalipsa 22:2, 14 – Pomul vieflii
Dupæ cæderea lui Adam øi a Evei, drumul cætre pomul vieflii a

fost închis, astfel încât ei sæ aibæ timp sæ se pocæiascæ, sæ fie puøi

la încercare øi sæ se pregæteascæ în toate felurile pentru a se

împærtæøi din aceastæ mæreaflæ binecuvântare (vezi Alma 12:22-

26; 42:2-5; Moise 4:31). Ioan a væzut cæ rodul pomului vieflii era

disponibil tuturor celor din lumea celestialæ. A avea pomul vieflii

la dispoziflie aratæ cæ toate efectele cæderii au fost înlæturate în

acest stadiu. 

Apocalipsa 22:17 – „Vino!” 
Aøa cum s-a declarat în introducerea acestei cærfli (vezi p. 161),

scopul principal al cærflii Apocalipsa este de a ne invita sæ venim

la Hristos. Încheierea cærflii – în special Apocalipsa 22:17 – subli-

niazæ din nou aceastæ invitaflie. 

Apocalipsa 22:18-19 – Nu adæugafli sau nu scoatefli
nimic din aceste cuvinte
Unii oameni au folosit Apocalipsa 22:18-19 pentru a apæra ideea

cæ nu mai pot fi alte revelaflii sau scripturi în afara Bibliei, deoa-

rece acestea ar fi ceva adæugat la Biblie. În acest fel, ei încearcæ

sæ discrediteze Cartea lui Mormon, Doctrinæ øi legæmintele øi

Perla de mare prefl. 

Totuøi, Moise a scris acelaøi lucru despre cærflile lui (vezi

Deuteronom 4:2). Dacæ acele cuvinte ale lui Moise ar fi fost

interpretate la fel cum au interpretat unii ceea ce a scris Ioan,

atunci nu ar fi existat nici Biblia de dupæ primele cinci cærfli.

Ioan, la fel ca Moise, s-a referit doar la ceea ce Dumnezeu îl

îndemnase pe el sæ scrie – cartea Apocalipsa. 

Oricine poate gæsi adeværul despre revelaflia modernæ øi aceste

scripturi din zilele din urmæ întrebându-L chiar pe Dumnezeu

dacæ sunt adeværate (vezi Matei 7:7-11; Iacov 1:4-5). 

Sæ studiem scripturile
Facefli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-D), în timp ce studiafli

Apocalipsa 21-22. 

Blestem (v. 3) – se referæ la

efectele cæderii lui Adam øi a

Evei

Rædæcina øi Sæmânfla lui
David (v. 16) – un urmaø al

lui David øi împæratul nepri-

hænit al lui Israel; Isus Hristos

Urgiile (v. 18) – blestemele,

calamitæflile
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