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Îndrumæri pentru învæflætor

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Sper cæ pentru dumneavoastræ [studiul
scripturilor] va deveni ceva mult mai plæcut decât o datorie; cæ, mai degrabæ, va
deveni o relaflie de dragoste cu cuvântul lui Dumnezeu. Væ promit cæ, pe mæsuræ
ce citifli, mintea væ va fi luminatæ iar spiritul væ va fi înælflat“ („The Light within
You“, Ensign, mai 1995, pag. 99).

În calitate de învæflætor al doctrinei Evangheliei, dumneavoastræ avefli øansa de
a-i ajuta pe cursanflii dumneavoastræ sæ învefle sæ iubeascæ Vechiul Testament øi sæ
realizeze acea luminare a minflii pe care a promis-o preøedintele Hinckley. În timp
ce predafli, vefli urma exemplul Salvatorului, care a iubit scripturile øi le-a folosit
pentru a preda ucenicilor Sæi.

Imediat dupæ ce Isus a înviat, a folosit scripturile pentru a-i învæfla pe doi ucenici
adeværurile importante. Un ucenic numit Cleopa mergea împreunæ cu colegul
sæu pe drumul cætre Emaus, discutând vestea pe care tocmai o auziseræ, despre
faptul cæ trupul lui Isus nu mai era în mormânt. În timp ce mergeau, li S-a
alæturat Isus, însæ ei nu L-au recunoscut. El i-a întrebat despre ce vorbeau øi de
ce erau triøti, iar ei I-au spus despre Ræstignire øi despre Înviere. Când Isus a auzit
aceasta, „le-a tâlcuit în toate scripturile, ce era cu privire la El“ (Luca 24:27).

Cleopa øi colegul sæu L-au rugat pe Salvator sæ ræmânæ cu ei, iar în timp ce
øedeau la masæ L-au recunoscut ca fiind Domnul înviat. Atunci, El S-a fæcut
nevæzut dinaintea lor, iar ei au zis unul cætre celælalt: „Nu ne ardea inima în
noi, când ne vorbea pe drum øi ne deschidea scripturile?“ (Luca 24:32).

Scripturile care au fæcut ca inimile ucenicilor sæ ardæ erau din cærflile lui Moise
øi ale profeflilor – scripturile pe care noi le cunoaøtem ca Vechiul Testament.
În timp ce dumneavoastræ predafli aceleaøi adeværuri sacre, Duhul Sfânt le va
mærturisi cursanflilor dumneavoastræ despre adeværul acestora, la fel cum a fæcut
în cazul lui Cleopa øi al colegului sæu.

Studiul Vechiului Testament ar trebui sæ întæreascæ mærturiile cursanflilor despre
Salvator, precum øi angajamentul acestora de a træi Evanghelia Sa. Fiind
îndrumafli de Spirit în studiul lor, cursanflii ar trebui sæ poatæ mærturisi împreunæ
cu Iov: „Dar øtiu cæ Ræscumpærætorul meu este viu, øi cæ se va ridica la urmæ pe
pæmânt“ (Iov 19:25).

Predând cu
ajutorul Spiritului Atunci când væ pregætifli pentru clasa de doctrinæ a Evangheliei este important

sæ cæutafli inspiraflie øi îndrumare de la Spiritul Domnului. „Øi Spiritul væ va fi
dat vouæ prin rugæciunea fæcutæ cu credinflæ“, a spus Domnul, „øi dacæ nu primifli
Spiritul, nu vefli propovædui“ (D&L 42:14). Amintifli-væ cæ Duhul Sfânt este
învæflætorul în clasa dumneavoastræ.

Modalitatea de a cæuta Spiritul este prin rugæciune, post, studiul zilnic al
scripturilor øi prin supunerea faflæ de porunci. În timp ce væ pregætifli pentru
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clasæ, rugafli-væ ca Spiritul sæ væ ajute sæ înflelegefli scripturile øi necesitæflile
cursanflilor. De asemenea, Spiritul væ poate ajuta sæ planificafli modalitæfli
elocvente de discutare a scripturilor øi de punere în practicæ a acestora acum,
în vieflile noastre (1 Nefi 19:23). Cu ajutorul Spiritului, vefli deveni o unealtæ
eficientæ în mâinile Domnului în predarea cuvântului Sæu cætre copiii Sæi.

Mai jos væ sunt date câteva idei despre cum putefli invita Spiritul sæ fie prezent
în clasa dumneavoastræ:

1. Invitafli cursanflii sæ ofere rugæciuni înainte øi dupæ lecflie. În timpul orei,
rugafli-væ în inima dumneavoastræ ca Spiritul sæ væ îndrume, sæ-i facæ receptivi
pe cursanfli, sæ le mærturiseascæ øi sæ-i inspire.

2. Folosifli scripturile (vezi, mai jos, „Concentrându-ne asupra scripturilor“).

3. Depunefli-væ mærturia de fiecare datæ când Spiritul væ îndeamnæ, nu numai
la sfârøitul lecfliei. Mærturisifli despre Salvator. Invitafli frecvent cursanflii sæ-øi
depunæ mærturiile.

4. Folosifli imnurile, cântecele Societæflii Primare øi celelalte cântece sacre pentru
a pregæti cursanflii sæ simtæ Spiritul.

5. Exprimafli-væ dragostea faflæ de cursanfli, faflæ de alflii, faflæ de Tatæl Ceresc øi faflæ
de Isus Hristos.

6. Împærtæøifli cu membrii clasei viziuni, sentimente øi experienfle care au
legæturæ cu principiile lecfliei. Invitafli cursanflii sæ facæ acelaøi lucru. Membrii
pot sæ spunæ, de asemenea, cum au pus în practicæ sau cum au înfleles ceea ce
s-a discutat în timpul lecfliilor anterioare.

Concentrându-ne
asupra scripturilor Pregætirea pentru clasa de doctrinæ a Evangheliei necesitæ un studiu sârguincios

al scripturilor, fæcut cu ajutorul rugæciunii. Domnul a poruncit: „Nu cæuta sæ
vesteøti cuvântul Meu, ci mai întâi cautæ sæ obflii cuvântul Meu“. Pe mæsuræ ce
obflinefli cuvântul Sæu prin studiul scripturilor, Domnul promite cæ „limba ta
va fi dezlegatæ; atunci, dacæ doreøti, tu vei avea Spiritul Meu øi cuvântul Meu,
da, puterea lui Dumnezeu pentru a convinge oamenii“ (D&L 11:21).

Acest manual este un instrument pentru a væ ajuta sæ predafli scripturile.
Încurajafli cursanflii sæ-øi aducæ scripturile cu ei în fiecare sæptæmânæ. Facefli
referire la pasajele din traducerea lui Joseph Smith a Bibliei, care pot fi gæsite
în Ghidul pentru scripturi.

În timpul orei, flinefli discuflia concentratæ asupra scripturilor. Folosifli cu
înflelepciune comentariile øi alte surse de informaflii, în afara scripturilor.
Cursanflii ar trebui sæ fie învæflafli sæ caute cunoaøtere øi inspiraflie în scripturi
øi în cuvintele profeflilor din zilele din urmæ.

Fiecærui cursant trebuie sæ i se dea un exemplar din Vechiul Testament Îndrumar
de studiu pentru cursant (34592). Aceastæ broøuræ oferæ sinteze øi întrebæri care-i
vor ajuta pe cursanfli sæ înfleleagæ scripturile, sæ se gândeascæ cum sæ le punæ
în practicæ, øi sæ se pregæteascæ pentru discufliile din clasæ. Încurajafli pærinflii
sæ foloseascæ îndrumarul de studiu în timp ce studiazæ scripturile în cadrul
familiilor lor.
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Structura lecfliei Acest manual a fost scris pentru clasele de doctrinæ a Evangheliei care se
adreseazæ tinerilor øi adulflilor øi este folosit din patru în patru ani. Lecfliile au
fost concepute sæ conflinæ mai multe informaflii decât vefli putea probabil
dumneavoastræ sæ predafli în timpul unei ore. Cæutafli îndrumarea Spiritului
Domnului în alegerea relatærilor din scripturi, a întrebærilor øi a activitæflilor
care satisfac cel mai bine necesitæflile cursanflilor.

Fiecare lecflie confline urmætoarele secfliuni:

1. Scop. Declararea scopului væ oferæ o idee principalæ asupra cæreia trebuie sæ væ
concentrafli în timp ce væ pregætifli øi predafli lecflia.

2. Pregætire. Prima parte a acestei secfliuni sintetizeazæ relatærile din scripturile
din planul lecfliei. Anumite lecflii recomandæ o lecturæ suplimentaræ care væ
va oferi o înflelegere mai mare. În cazul multor lecflii, aceastæ secfliune confline,
de asemenea, alte sugestii despre cum sæ væ pregætifli, cum ar fi materialele pe
care afli dori sæ le aducefli la clasæ.

3. Activitate pentru captarea atenfliei. Aceastæ secfliune constæ într-o activitate
simplæ, un principiu care este predat printr-un exemplu practic, sau în
adresarea unei întrebæri care sæ-i ajute pe cursanfli sæ se pregæteascæ sæ învefle,
sæ participe øi sæ simtæ influenfla Spiritului. Este important sæ captafli atenflia
cursanflilor la începutul lecfliei, indiferent dacæ folosifli pentru captarea atenfliei
activitatea din manual sau pe cea proprie. Activitatea trebuie sæ fie scurtæ.

4. Discuflie pe marginea scripturii øi punerea în practicæ. Aceasta este partea cea
mai importantæ a lecfliei. Rugându-væ, studiafli relatærile din scripturi pentru
a le putea preda øi discuta eficient. Folosifli sugestiile din „Îndrumæri pentru
predarea scripturilor“ (de mai jos) pentru a væ diversifica modul de predare
øi pentru a menfline interesul cursanflilor.

5. Concluzie. Aceastæ secfliune væ ajutæ sæ sintetizafli lecflia øi sæ încurajafli cursanflii
sæ punæ în practicæ în vieflile lor principiile pe care le-afli discutat. Væ
reaminteøte, de asemenea, sæ væ depunefli mærturia. Asigurafli-væ cæ acordafli
timp suficient pentru a trage concluziile la sfârøitul fiecærei lecflii.

6. Idei suplimentare de predare. Aceastæ secfliune confline adeværuri suplimentare
din relatærile din scripturi, abordæri alternative de predare, activitæfli, precum
øi alte sugestii care completeazæ planul lecfliei. Putefli sæ folosifli câteva din
aceste idei ca parte a lecfliei.

Îndrumæri pentru
predarea
scripturilor Folosifli sugestiile urmætoare pentru a preda relatærile din scripturi mai eficient

øi în mai multe moduri cu o diversitate mai mare:

1. Ajutafli cursanflii sæ înfleleagæ ce ne învaflæ scripturile despre Isus Hristos,
Iehova Vechiului Testament, a cærui naøtere, misiune în viafla muritoare,
a Doua Venire øi domnie milenaræ sunt profeflite în Vechiul Testament.

2. Rugafli cursanflii sæ se gândeascæ øi sæ împærtæøeascæ modalitæfli exacte prin
care un pasaj din scripturi poate fi pus în practicæ în vieflile lor.

Îndrumæri pentru învæflætor
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3. Suplimentar doctrinei, punefli accent pe povestirile din Vechiul Testament,
în mod deosebit pe povestirile despre credinflæ, asigurându-væ cæ cei prezenfli
le înfleleg øi discutafli modalitæfli de a le aplica.

4. Cerefli cursanflilor sæ caute cuvinte, expresii sau idei care se repetæ des într-un
pasaj din scripturi sau care au un înfleles special pentru ei.

5. Scriefli pe tablæ câteva expresii, cuvinte–cheie sau întrebæri care au legæturæ
cu relatarea din scriptura respectivæ. Apoi, citifli sau rezumafli relatarea. Pe
mæsuræ ce cursanflii aud expresiile, cuvintele–cheie sau ræspunsurile la
întrebæri, oprifli-væ øi discutafli-le.

6. În tot cuprinsul Cærflii lui Mormon, expresia „øi astfel vedem“ este folositæ
pentru a prezenta un rezumat al principiilor învæflate. Dupæ ce discutafli pe
marginea unui pasaj din scripturi, cerefli cursanflilor sæ completeze propoziflia
„øi astfel vedem“ pentru a explica principiul Evangheliei ce le-a fost predat.

7. Cæutafli øi discutafli simbolurile folosite în tot cuprinsul Vechiului Testament.
De exemplu, mireasa øi Mirele îi reprezintæ pe Israel øi pe Salvator.

8. Remarcafli cum oamenii sau evenimentele din scripturi pot fi în contrast
unul cu celælalt. De exemplu, putefli sæ-l comparafli pe Cain cu Abel øi Enoh
(Moise 5-7); pe David øi pe Batøeba (2 Samuel 11) cu Iosif din Egipt øi cu
nevasta lui Potifar (Genesa 39:7-13); sau pe profetul Ilie cu ticælosul rege
Ahab (1 Împærafli 16:29-33; 17-19).

9. Conducefli o piesæ de teatru în care cursanflii citesc cuvintele diferitelor
personaje din scripturi.

10. Împærflifli clasa în douæ sau mai multe grupuri mici. Dupæ ce revedefli
relatarea din scripturi, cerefli fiecærui grup sæ scrie principiile predate în acea
relatare. Apoi, cerefli-le grupurilor sæ discute, pe rând, cum se aplicæ aceste
principii în vieflile lor.

11. Invitafli cursanflii sæ-øi aducæ creioane pentru a sublinia versetele importante,
pe mæsuræ ce le discutafli.

Încurajarea
discufliei în clasæ În mod normal, dumneavoastræ nu trebuie sæ oferifli prelegeri, ci trebuie sæ-i

ajutafli pe cursanfli sæ participe activ la discuflia pe marginea scripturilor. Pe
mæsuræ ce cursanflii sunt activi, învaflæ într-un mod mai eficient despre scripturi
øi înfleleg mai bine cum sæ aplice principiile Evangheliei. Cæutafli îndrumarea
Spiritului pentru a decide întrebærile pe care sæ le adresafli, cum sæ le organizafli
øi cum sæ le dezvoltafli. Discuflia în clasæ trebuie sæ se bazeze asupra lucrurilor
care îi ajutæ pe membri sæ vinæ la Hristos øi sæ-øi træiascæ viafla ca ucenici ai Sæi.
Schimbafli subiectul discufliilor care nu ating aceste obiective.

Referinflele scripturilor sunt oferite pentru a væ ajuta, atât pe dumneavoastræ
cât øi pe cursanfli sæ gæsifli ræspunsuri la majoritatea întrebærilor din scripturi.
Ræspunsurile pentru anumite întrebæri vor veni din experienflele avute de cætre
cursanfli.

Sæ parcurgefli întreaga lecflie este mai puflin important decât sæ-i ajutafli pe
cursanfli sæ înfleleagæ scripturile mai bine øi sæ-øi ia angajamentul de a deveni tot
mai mult ucenici ai lui Hristos. În cazul în care cursanflii învaflæ dintr-o discuflie
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bunæ, deseori este mai bine s-o læsafli sæ continue decât sæ încercafli sæ parcurgefli
întreaga lecflie.

Folosifli urmætoarele îndrumæri pentru a încuraja discufliile în clasæ:

1. Adresafli o întrebare iar apoi, dafli o referinflæ din scripturi, astfel încât cursanflii
sæ poatæ gæsi ræspunsul.

2. Adresafli întrebæri care conduc mai degrabæ la analize si discuflii decât la
ræspunsuri de genul „da“ sau „nu“. Întrebærile care încep cu de ce, cum, cine,
ce, când øi unde sunt de cele mai multe ori cele mai eficiente în încurajarea
discufliilor.

3. Încurajafli cursanflii sæ-øi împærtæøeascæ sentimentele despre ceea ce învaflæ
din scripturi. De asemenea, încurajafli-i sæ împærtæøeascæ experienfle care aratæ
cum pot fi puse în practicæ principiile din scripturi. Facefli comentarii pozitive
referitoare la contribufliile lor.

4. Fifli receptiv(æ) la nevoile fiecærui cursant. Chiar dacæ tofli cursanflii trebuie
încurajafli sæ participe la discufliile din clasæ, s-ar putea ca o parte dintre aceøtia
sæ ezite sæ ræspundæ invitafliei. S-ar putea sæ dorifli sæ discutafli în particular
cu ei pentru a le afla sentimentele în ceea ce priveøte cititul cu voce tare sau
participarea lor activæ în clasæ. Fifli atenfli sæ nu numifli vreun cursant sau vreo
cursantæ care ar putea fi timizi.

5. Încurajafli cursanflii sæ se pregæteascæ pentru curs studiind relatarea din
scriptura desemnatæ øi Vechiul Testament Îndrumar de studiu pentru cursant
(34592). Dacæ sunt pregætifli, vor fi mai capabili sæ participe la discuflii.
Sugerafli ca membrii clasei sæ discute relatærile din scripturi øi lecfliile
împreunæ cu familiile lor.

Îndrumæri pentru învæflætor
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1

Lecflia

1
„Aceasta este lucrarea 
Mea øi slava Mea“
Moise 1

Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ cæ: (1) suntem copiii lui Dumnezeu, (2) putem
rezista ispitelor lui Satana øi (3) lucrarea øi slava lui Dumnezeu este de realiza
nemurirea øi viafla noastræ veønicæ.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi din Perla de Mare Prefl:

a. Moise 1:1-11. Moise Îl vede pe Dumnezeu øi vorbeøte cu El faflæ în faflæ.
Moise învaflæ cæ el este un fiu al lui Dumnezeu, asemænætor Singurului
Næscut al Tatælui. Notæ: Cursanflii trebuie sæ înfleleagæ faptul cæ Iehova,
nu Tatæl Ceresc, I-a apærut lui Moise în aceastæ viziune. Iehova a fost Isus
Hristos în lumea premuritoare øi Dumnezeul Vechiului Testament. El este
una cu Tatæl în scop øi Îl reprezintæ în putere øi autoritate. Cuvintele Sale
sunt cele ale Tatælui, iar câteodatæ, ca în Moise 1:6, El vorbeøte la persoana
I pentru Tatæl.

b. Moise 1:12-23. Satana îl confruntæ pe Moise; Moise îl alungæ.
c. Moise 1:24-39. Dumnezeu apare din nou øi îl învaflæ despre lucrarea øi slava Sa.

2. Studiafli lecflia øi decidefli cum sæ predafli relatærile din scripturi. Deoarece va
fi dificil sæ adresafli fiecare întrebare sau sæ parcurgefli fiecare punct al lecfliei,
alegefli-le, rugându-væ, pe acelea care vor ræspunde cel mai bine nevoilor
cursanflilor. S-ar putea sæ fifli nevoifli sæ adaptafli anumite întrebæri pentru a
se potrivi situafliilor cursanflilor.

3. Obflinefli câte un exemplar al manualului Vechiul Testament Îndrumar de studiu
pentru cursant (34592) pentru fiecare participant. (Episcopia trebuie sæ comande
aceste îndrumare de studiu ca parte a comenzii programei anuale; un membru
al episcopatului trebuie sæ le dea preøedinfliei Øcolii de Duminicæ.)

4. Dacæ folosifli a doua activitate pentru captarea atenfliei, facefli rost de un sac
din hârtie sau din materiale textile în care vefli pune câteva obiecte cu
întrebuinflare zilnicæ, cum ar fi o piatræ, un pieptene øi un creion.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Prezentarea
Vechiului 
Testament

Vechiul Testament este o relatare a legæturilor lui Dumnezeu cu poporul Sæu de
legæmânt, din momentul Creafliei pânæ la câteva sute de ani înainte de naøterea
Salvatorului. Vechiul Testament oferæ exemple puternice de credinflæ øi supunere.
Aratæ, de asemenea, consecinflele uitærii, nesupunerii sau ræzvrætirii împotriva lui
Dumnezeu. Profefliile sale mærturisesc despre naøterea lui Mesia, despre sacrificiul
ispæøitor, despre a Doua Venire øi despre împæræflia milenaræ.

Pe lângæ Vechiul Testament, acest curs confline øi cærflile lui Moise øi Avraam
din Perla de Mare Prefl. Aceste cærfli oferæ informaflii øi læmuriri suplimentare
importante în ceea ce priveøte materialul conflinut în Genesa. Cartea lui Moise



este un extras din traducerea Bibliei de cætre Joseph Smith. Cartea lui Avraam
este o traducere pe care profetul Joseph Smith a fæcut-o de pe niøte papirusuri
egiptene. Pentru informaflii suplimentare despre Traducerea lui Joseph Smith,
vezi „Traducerea lui Joseph Smith“, din Ghidul pentru scripturi, pag. 206.
Remarcafli, de asemenea, faptul cæ selecfliuni din Traducerea lui Joseph Smith
sunt incluse dupæ Ghidul pentru scripturi.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Afli putea face una dintre urmætoarele activitæfli (sau una dintre activitæflile
dumneavoastræ) pentru a începe lecflia. Alegefli activitatea cea mai potrivitæ
pentru clasæ.

1. Cerefli cursanflilor sæ se uite în Moise 1:6, 20-22 øi 39 pentru a identifica
adeværurile importante care sunt dezvæluite. Ræspunsurile pot varia. Explicafli
cæ aceastæ lecflie se va concentra asupra celor trei adeværuri care sunt
enumerate sub „Scop“, la pagina 1.

2. Alegefli doi cursanfli øi înmânafli-le un sac ce confline câteva obiecte cu
întrebuinflare zilnicæ (vezi „Pregætire“, pag. 1). Spunefli cursanflilor cæ se vor juca
un joc, însæ nu le dafli instrucfliuni sau explicaflii despre scopul jocului. Cerefli
cursanflilor sæ deschidæ sacul øi sæ înceapæ sæ se joace. Se vor aøtepta ca ceea ce
este în sac sæ le ofere explicaflii despre joc. Totuøi, conflinutul sacului nu oferæ
aceastæ informaflie, iar cursanflii se vor întreba ce trebuie sæ facæ.

Arætafli cæ, pentru a înflelege un joc, noi trebuie sæ-i înflelegem scopul. În mod
asemænætor, pentru a ne înflelege vieflile pe pæmânt trebuie sæ înflelegem
scopul acestora. Moise 1 ne ajutæ sæ-l înflelegem, ræspunzând la trei întrebæri
importante:

Cine suntem?
Cum putem învinge influenfla duømanului?
Care este lucrarea øi slava lui Dumnezeu?

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi acestea
puse în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi. La momentul potrivit
în timpul lecfliei, înmânafli Vechiul Testament Îndrumar de studiu pentru cursant
(34592) øi încurajafli cursanflii sæ-l foloseascæ pentru a continua viitoarele studii
ale scripturilor, individual sau împreunæ cu familia.

1. Dumnezeu ne învaflæ cæ Moise este un fiu al lui Dumnezeu.

Predafli øi discutafli Moise 1:1-11.

• Ce a învæflat Moise despre Dumnezeu din experienfla descrisæ în Moise 1:1-7?
Ce a învæflat Moise despre el însuøi? (Putefli cere cursanflilor sæ noteze de câte
ori Dumnezeu i se adreseazæ lui Moise cu „fiul Meu“ în aceste versete.)

• Ce se înflelege prin faptul cæ Moise a fost creat astfel încât sæ fie „asemænætor“
Salvatorului? (Moise 1:6). Ce diferenflæ poate apærea în vieflile noastre prin
cunoaøterea faptului cæ suntem copiii lui Dumnezeu, creafli astfel încât sæ fim
asemænætori Fiului Sæu?

Elder Dallin H. Oaks a spus: „Gândifli-væ la puterea ideii pe care o învæflæm în
mult iubitul nostru imn ’Copil al Domnului’.... Aici se aflæ ræspunsul la una
dintre cele mai mari întrebæri ale vieflii: ’Cine sunt?’. Sunt un copil al lui
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Dumnezeu, cu o genealogie spiritualæ ce conduce la pærinfli cereøti. Aceastæ
paternitate defineøte potenflialul nostru veønic. Aceastæ idee puternicæ este un
antidepresiv eficient. Ne poate întæri pe fiecare dintre noi, pentru ca sæ facem
alegeri drepte øi sæ cæutæm ce-i mai bun în noi. Fixafli în mintea unei...
persoane puternica idee cæ, el sau ea, este un copil al lui Dumnezeu øi i-afli
oferit respect pentru propria-i persoanæ, precum øi motivaflia de a înfrunta
problemele vieflii“ (în Conference Report, octombrie 1995, pag. 31; sau Ensign,
noiembrie 1995, pag. 25).

• Adresându-i-se în mod repetat lui Moise cu „fiul Meu“ øi spunând cæ el a fost
creat „asemænætor Singurului Meu Næscut“, Dumnezeu i-a dat lui Moise
încredere øi o înflelegere a valorii sale. Cum ne poate ajuta folosirea acestui
principiu în calitatea noastræ de pærinfli? Cum poate întæri cæsætoriile? Cum
poate întæri prieteniile?

Sugerafli faptul cæ într-o lume în care critica øi negativismul, comentariile
denigratoare par a domina, ar trebui sæ urmæm exemplul Salvatorului øi sæ
spunem lucruri care sæ-i ajute pe ceilalfli sæ se vadæ ca fiind copiii lui
Dumnezeu, care au demnitate øi valoare.

• Importanfla øi capacitatea eternæ a lui Moise sunt accentuate în Moise 1:1-7.
Totuøi, dupæ ce prezenfla lui Dumnezeu s-a retras de lângæ el, Moise a spus:
„Acum, datoritæ acestui fapt, eu øtiu cæ omul nu este nimic“ (Moise 1:10). În
ce sens sunt ambele concepte adeværate? (Dumnezeu este infinit mai înflelept
øi mai puternic decât bærbaflii øi femeile muritoare. Noi nu suntem nimic færæ
El. Însæ, ca øi copii ai Sæi, avem capacitatea de a deveni asemænætori Lui.)

2. Satana îl confruntæ pe Moise; Moise îl alungæ.

Predafli øi discutafli Moise 1:12-23.

• Când Satana a venit, ce i-a poruncit lui Moise sæ facæ? (Vezi Moise 1:12). De
ce credefli cæ Satana l-a numit pe Moise „fiul omului“? (Satana a vrut ca Moise
sæ creadæ cæ el nu era un fiu al lui Dumnezeu.) De ce vrea Satana ca noi sæ ne
îndoim sau sæ neglijæm faptul cæ suntem copiii lui Dumnezeu? Cum încearcæ
sæ facæ aceasta?

• Cum a ræspuns Moise atunci când Satana l-a numit „fiul omului“? (Vezi Moise
1:13). Cum ne poate ajuta sæ rezistæm ispitelor o mærturie puternicæ despre
faptul cæ suntem fiii øi fiicele lui Dumnezeu?

• De câte ori i-a spus Moise lui Satana sæ plece? (Vezi Moise 1:16, 18, 20 øi 21).
Ce ne învaflæ aceasta despre rezistenfla împotriva ispitelor lui Satana?

• Cum a primit Moise tærie sæ reziste ispitelor lui Satana? (Vezi Moise 1:18, 20-21).
Cum l-a fæcut Moise pe Satana sæ plece? Cum ne poate întæri rugæciunea sæ
rezistæm ispitei? Ce altceva putem face pentru a obfline aceastæ tærie?

3. Dumnezeu apare din nou øi propovæduieøte despre lucrarea øi slava Sa.

Predafli øi discutafli Moise 1:24-39.

• Dupæ ce Satana a plecat, Moise a væzut din nou slava lui Dumnezeu øi i-a fost
arætatæ o altæ viziune a pæmântului øi a locuitorilor acestuia (Moise 1:24-28).
Care sunt cele douæ întrebæri pe care Moise le-a adresat atunci când i-a fost
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arætatæ aceastæ viziune? (Vezi Moise 1:30). Ce ræspunsuri i-a oferit Dumnezeu?
(Vezi Moise 1:31-32, 39).

• Chiar dacæ Dumnezeu a creat lumi øi oameni care nouæ ni se par færæ de
numær, l-a asigurat pe Moise cæ El le cunoaøte pe toate (Moise 1:35). Cum afli
ajuns sæ simflifli cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos væ cunosc pe fiecare în parte øi
væ iubesc? (Poate dorifli sæ væ depunefli mærturia despre un timp în care afli
simflit dragostea øi grija Lor pentru dumneavoastræ.)

• Lucrarea øi slava lui Dumnezeu este „sæ realizez[e] nemurirea øi viafla veønicæ
a omului“ (Moise 1:39). Ce este nemurirea? Cine va primi nemurirea? Ce este
viafla veønicæ? Cine va primi viafla veønicæ?

Elder James E. Faust a spus: „Este o diferenflæ între nemurire, sau existenflæ
veønicæ, øi viaflæ veønicæ, ceea ce înseamnæ sæ ai un loc în prezenfla lui
Dumnezeu. Prin harul lui Isus Hristos, nemurirea vine la tofli... , la cei drepfli
sau la cei nedrepfli. Totuøi, viafla veønicæ este ’cel mai mare dintre toate darurile
lui Dumnezeu’ (D&L 14:7). Obflinem acest mare dar, conform cu ceea ce
Domnul a spus, ’dacæ flii poruncile Mele øi înduri pânæ la sfârøit’. Dacæ înduræm
astfel, promisiunea este: ’vei avea viaflæ veønicæ’ (D&L 14:7)“ (în Conference
Report, octombrie 1988, pag. 14; sau Ensign, noiembrie 1988, pag. 12).

• De ce este important pentru noi sæ øtim care este lucrarea øi slava lui
Dumnezeu? Care sunt câteva moduri anume prin care Îl putem ajuta în
aceastæ mæreaflæ lucrare?

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Suntem aici pentru a-L ajuta pe
Tatæl nostru în lucrarea øi gloria Sa, ’sæ realizez[e] nemurirea øi viafla veønicæ
a omului’ (Moise 1:39). Obligaflia dumneavoastræ este la fel de serioasæ în
domeniile dumneavoastræ de activitate, pe cât este øi obligaflia mea în
domeniul meu. Nici o chemare din aceastæ Bisericæ nu este micæ sau cu o
importanflæ minoræ. Fiecare dintre noi influenfleazæ vieflile celorlalfli, pe mæsuræ
ce încercæm sæ ne îndeplinim chemarea. În ceea ce priveøte responsabilitæflile
noastre, Domnul ne-a spus fiecæruia dintre noi: ’Øi, fæcând aceste lucruri, tu
vei face cel mai mare bine semenilor tæi øi vei promova slava Aceluia care este
Domnul tæu’ (D&L 81:4)“ (în Conference Report, aprilie 1995, pag. 94; sau
Ensign, mai 1995, pag. 71; vezi , de asemenea, D&L 81:5-6).

Concluzie Moise 1 ne învaflæ puternica doctrinæ cæ noi suntem fiii øi fiicele lui Dumnezeu.
Invitafli cursanflii sæ reflecteze asupra importanflei acestui adevær. Mærturisifli cæ
Tatæl nostru Ceresc ne cunoaøte øi ne iubeøte pe fiecare dintre noi. Încurajafli
cursanflii sæ împærtæøeascæ familiilor lor sentimentele pe care le au despre ceea
ce au învæflat din Moise 1.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. „Moise a fost læsat singur“ (Moise 1:9)

• Pot fi momente când suntem „læsa[fli] [singuri]“, aøa cum s-a întâmplat cu
Moise – momente în care nu simflim Spiritul puternic sau în care avem multe
încercæri. Ce putem învæfla din Moise 1, care sæ ne ajute sæ trecem cu bine
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peste aceste momente? (Ræspunsurile ar putea confline: astfel de dificultæfli pot
sæ nu aibæ nimic în comun cu ceva ce noi am fæcut greøit; Dumnezeu nu ne
lasæ în totalitate, aøa cum se aratæ în versetul 15; deseori, noi dobândim o
mare tærie prin înfruntarea propriilor încercæri, prin apelarea la ajutorul lui
Dumnezeu, øi prin creøterea credinflei noastre.)

2. Tofli sunt copiii lui Dumnezeu

• Moise a primit viziunea care este conflinutæ în Moise 1 înainte de a-i scoate
pe copiii lui Israel din Egipt. Cum credefli cæ l-a ajutat aceastæ viziune în acest
efort, în special atunci când era descurajat din cauza rebeliunilor frecvente
ale oamenilor øi a lipsei de credinflæ a acestora? Cum îl poate ajuta pe un
învæflætor sau pe un conducætor cunoaøterea faptului cæ noi tofli suntem copiii
lui Dumnezeu? Cum ne poate ajuta aceastæ cunoaøtere în relafliile noastre cu
membrii familiei, cu prietenii øi cu ceilalfli?

3. Traducerea Bibliei de cætre Joseph Smith

Dacæ Vechiul Testament Prezentæri Video (53224) este disponibil, afli putea sæ
prezentafli un segment video lung de cinci minute, intitulat „Puterea traducerii
lui Joseph Smith“, ca parte a lecfliei. Amintifli cursanflilor cæ aceastæ carte a lui
Moise este un extras din traducerea Bibliei de cætre Joseph Smith.

Lecflia 1 
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Lecflia

2
„Tu ai fost ales înainte 

sæ te fi næscut“
Avraam 3; Moise 4:1-4

Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ doctrina rânduirii dinainte øi propria lor
responsabilitate de a ajuta la clædirea împæræfliei lui Dumnezeu øi la aducerea
sufletelor la Hristos.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi din Perla de Mare Prefl øi din
Doctrinæ øi legæminte:

a. Avraam 3:11-12, 22-23; Doctrinæ øi legæminte 138:53-57. Avraam vorbeøte
cu Domnul faflæ în faflæ øi învaflæ cæ în viafla premuritoare multe spirite
„nobile øi mari“ au fost rânduite dinainte pentru misiunile lor din viafla
muritoare (Avraam 3:11-12, 22-23). Preøedintele Joseph F. Smith învaflæ
mai multe despre „cei nobili øi mari“ într-o viziune a vizitei Salvatorului
în lumea spiritelor, înainte de învierea Sa (D&L 138:53-57).

b. Avraam 3:24-28; Moise 4:1-4. Lui Avraam øi Moise li s-a arætat într-o viziune
cæ Isus Hristos a fost ales în cadrul Consiliului din Cer sæ fie Salvatorul
nostru øi cæ noi am ales sæ-L urmæm. Lor li s-a arætat, de asemenea, cæ
Lucifer (Satana) øi spiritele care l-au urmat au fost alungafli din cer.

2. Referinfle suplimentare: Isaia 14:12-15; Apocalipsa 12:7-9; Alma 13:3-5;
Doctrinæ øi legæminte 29:36-39 øi ceea ce a mai ræmas din Avraam 3 øi din
Doctrinæ øi legæminte 138.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli una dintre urmætoarele activitæfli (sau una dintre activitæflile
dumneavoastræ) pentru a începe lecflia. Alegefli activitatea cea mai potrivitæ
pentru clasæ.

1. Indicafli cæ scripturile capætæ mai mult sens pentru noi atunci când punem
în practicæ învæflæturile lor în vieflile noastre. Pentru a face aceasta, ne punem,
deseori, în locul profeflilor din vechime øi al celor care i-au urmat. Totuøi, în
Avraam 3:22-28 nu trebuie sæ ne punem în locul altcuiva deoarece aceste
versete relateazæ evenimente importante la care am participat. Aceste
evenimente s-au desfæøurat în timpul vieflii noastre premuritoare.

2. Desenafli pe tablæ 16 liniufle care sæ reprezinte cele 16 litere ale cuvintelor
rânduire dinainte. Explicafli cæ aceste cuvinte reprezentate prin liniuflele
respective au legæturæ cu viafla premuritoare.

Oferifli cursanflilor 16 ocazii pentru a ghici literele cuvintelor. Atunci
când ghicesc o literæ corectæ, scriefli-o deasupra liniuflei sau liniuflelor
corespunzætoare. Atunci când spun o literæ care nu face parte din cuvânt,
scriefli-o într-un alt colfl al tablei pentru a preveni repetarea acesteia.



Atunci când cursanflii au completat toate liniuflele sau au ghicit cuvintele,
ajutafli-i sæ defineascæ înflelesul acestora. (Rânduirea dinainte este rânduirea
în viafla premuritoare de cætre Dumnezeu a copiilor Sæi de spirit, pentru a
îndeplini anumite misiuni în timpul vieflilor lor muritoare.) Explicafli cæ
aceastæ lecflie este despre viafla premuritoare, când multe spirite au fost
rânduite dinainte pentru a face lucruri importante pentru Tatæl Ceresc.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi acestea
puse în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Avraam învaflæ cæ, în viafla premuritoare multe spirite au fost rânduite
dinainte pentru misiunile lor din timpul vieflilor lor muritoare.

Predafli øi discutafli Avraam 3:11-12, 22-23 øi Doctrinæ øi legæminte 138:53-57.

• În viziunea descrisæ în Avraam 3, Domnul i-a arætat lui Avraam Consiliul din
Cer, care a avut loc înainte ca pæmântul sæ fi fost creat. (Remarcafli cæ profeflii
din zilele din urmæ au indicat cæ acel Consiliu din Cer a constat dintr-o serie
de întâlniri øi nu numai dintr-una singuræ). Cine a participat la acest consiliu?
(Tatæl Ceresc øi copiii Sæi de spirit.) Ce învæflæm despre acest consiliu din
Avraam 3:22-23?

• Cine sunt cei „nobili øi mari“ descriøi în Avraam 3:22-23? (Profeflii øi ceilalfli
conducætori ai Bisericii.) Explicafli cæ în 1918, preøedintele Joseph F. Smith i-a
væzut pe câfliva dintre cei „nobili øi mari“ într-o viziune a lumii spiritelor. Pe
cine a væzut preøedintele Smith? (Vezi D&L 138:53; vezi, de asemenea, a doua
idee suplimentaræ de predare.)

• Ce înseamnæ faptul cæ Avraam a fost „ales înainte [sæ se fi] næscut“? (Vezi
Avraam 3:23. El a fost rânduit dinainte sæ fie un profet.) Ce înseamnæ sæ fii
rânduit dinainte? (Vezi definiflia datæ în cea de-a doua activitate de captare a
atenfliei.) Ce erau rânduifli dinainte sæ facæ oamenii menflionafli în Doctrinæ øi
legæminte 138:53? (Vezi D&L 138:53-56).

• A garantat rânduirea dinainte faptul cæ Avraam, Joseph Smith øi ceilalfli urmau
sæ devinæ profefli? Care este relaflia dintre rânduirea dinainte øi libertatea de a
alege? (Chiar dacæ o persoanæ este rânduitæ dinainte pentru o chemare, acea
chemare depinde de demnitatea øi dorinfla persoanei respective de a o accepta.)

• În afaræ de rânduirea dinainte a profeflilor în chemærile lor, Dumnezeu a
rânduit dinainte multe „alte spirite alese“ pentru a ajuta în diferite moduri la
clædirea împæræfliei Sale . La ce anume am fi putut noi sæ fim rânduifli dinainte
sæ facem? (Vezi D&L 138:56).

Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæflat:

„Dumnezeu v-a pæstrat pentru ca voi sæ apærefli în zilele din urmæ, înainte
de cea de a Doua Venire a Domnului. Anumite persoane se vor pierde, însæ
împæræflia lui Dumnezeu va ræmâne intactæ pentru a întâmpina cu bucurie
întoarcerea Conducætorului sæu – chiar Isus Hristos. Chiar dacæ generaflia
noastræ va fi comparabilæ în ticæloøie cu zilele lui Noe, atunci când Domnul a
curæflat pæmântul prin potop, de data aceastæ va fi o diferenflæ majoræ. Anume,
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aceea cæ Dumnezeu a pæstrat pentru ultima perioadæ de timp o parte dintre
copiii Sæi cei mai puternici, care vor ajuta la triumful împæræfliei...

Nu væ îndoifli de aceasta – suntefli o generaflie însemnatæ. Niciodatæ nu s-a
aøteptat mai mult din partea celor credincioøi, într-o perioadæ atât de scurtæ,
decât se aøteaptæ de la noi“ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], pag.
104-105).

• Cum putem fi siguri cæ ne îndeplinim chemærile la care am fost rânduifli
dinainte? (Ræspunsurile pot confline: træind Evanghelia, studiindu-ne
binecuvântærile patriarhale, sau cæutând sæ primim revelaflie personalæ.
Amintifli cursanflilor faptul cæ pentru a îndeplini aceste chemæri trebuie sæ
avem dorinfla sæ facem aceasta øi trebuie sæ fim demni. Vezi, de asemenea,
D&L 58:27-28).

2. Isus Hristos a fost ales în cadrul Consiliului din Cer sæ fie Salvatorul
nostru; noi am ales sæ-L urmæm. Lucifer (Satana) øi spiritele care l-au
urmat au fost alungafli din cer.

Predafli øi discutafli Avraam 3:24-28 øi Moise 4:1-4.

• Explicafli cæ, în cadrul Consiliului din Cer, Tatæl Ceresc Øi-a prezentat planul
salværii øi a ales un Salvator pentru noi. Cine au fost cele douæ spirite care
s-au oferit sæ fie Salvatorul nostru? (Vezi Avraam 3:27; Moise 4:1-2). Prin ce
difereau ofertele lor? (Isus a vrut sæ urmeze planul Tatælui Ceresc øi sæ-I ofere
Acestuia slava. Lucifer a vrut sæ-øi urmeze propriul plan øi sæ ia slava asupra
sa.) De ce L-a ales Tatæl Ceresc pe Isus Hristos sæ fie Mântuitorul nostru?
(Vezi Moise 4:2-3).

• Pe cine am ales sæ urmæm în cadrul Consiliului din Cer? Cum putem øti cæ am
ales sæ-L urmæm pe Isus Hristos? (Ne-am næscut pe pæmânt pentru a primi un
trup fizic.)

• Care este semnificaflia termenilor prima stare øi a doua stare din Avraam 3:26?
(Prima stare se referæ la viafla premuritoare, iar cea de-a doua stare se referæ
la viafla noastræ muritoare. Ne-am pæstrat prima stare alegând sæ-l urmæm
pe Isus Hristos în loc sæ-l urmæm pe Lucifer.) Ce binecuvântæri am primit
fiecare dintre noi pentru cæ ne-am pæstrat prima stare? (Øansa de a ne naøte
pe pæmânt.) Ce binecuvântæri vom primi dacæ ne pæstræm a doua stare?
(Vezi Avraam 3:26). Cum ne putem pæstra a doua stare?

• Ce i s-a întâmplat lui Lucifer (Satana) øi acelora care au ales sæ-l urmeze?
(Au fost alungafli din cer øi li s-a refuzat øansa de a avea trupuri fizice. Vezi
Moise 4:3; Avraam 3:28; Apocalipsa 12:7-9; D&L 29:36-37.)

• Ce fac acum Satana øi cei care îl urmeazæ? (Ei încæ încearcæ sæ ne distrugæ
libertatea de a alege. Sunt pe pæmânt, astæzi, sub forma spiritelor rele care
ne ispitesc sæ pæcætuim. Vezi Moise 4:4). Care sunt câteva dintre modalitæflile
prin care Satana øi cei care îl urmeazæ încearcæ sæ ne limiteze sau sæ ne
distrugæ libertatea de a alege? Ce putem face pentru a le recunoaøte øi a
rezista eforturilor lor?

• Cum væ ajutæ faptul cæ øtifli cæ afli ales în cadrul Consiliului din Cer sæ-L
urmafli pe Isus Hristos? Încurajafli cursanflii sæ continue sæ ia decizii prin care
sæ-l urmeze pe Isus Hristos aøa cum au fæcut în existenfla premuritoare.
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Concluzie Depunefli-væ mærturia despre Isus Hristos øi despre rolul Sæu ca Salvator al nostru
rânduit dinainte. Exprimafli-væ încrederea în capacitatea cursanflilor de a-øi
îndeplini misiunile la care au fost rânduifli dinainte pentru a ajuta la clædirea
împæræfliei lui Dumnezeu.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul lecfliei care a fost sugerat. Putefli folosi

una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. „Øi îi vom pune la probæ prin aceasta“

• Avraam 3:24-25 specificæ unul dintre cele mai importante motive pentru care
Isus Hristos, sub îndrumarea Tatælui Ceresc, a creat pæmântul. De ce a fost
creat pæmântul? Cum væ ajutæ faptul cæ øtifli cæ afli ales sæ venifli pe pæmânt,
cunoscând cæ vefli fi testafli aici?

2. „Cei mari øi puternici“

• În viziunea sa consemnatæ în Doctrinæ øi legæminte 138, preøedintele Joseph F.
Smith i-a væzut, de asemenea, pe câfliva dintre „cei mari øi puternici“ care au
træit pe pæmânt înainte de naøterea lui Hristos. Pe cine a væzut preøedintele
Smith? (Vezi D&L 138:38-49. Putefli sæ enumerafli aceste nume pe tablæ.
Spunefli cursanflilor cæ vor învæfla despre majoritatea acestor persoane în
timpul anului urmætor în cadrul Øcolii de duminicæ.)

Lecflia 2
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Lecflia

3
Creaflia

Moise 1:27-42; 2-3

Scop De a ajuta cursanflii sæ fie recunoscætori pentru cæ Dumnezeu a creat toate lucrurile
pentru beneficiul nostru øi pentru cæ noi suntem creafli dupæ chipul Sæu.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi din Perla de Mare Prefl:

a. Moise 1:27-42. Moise vede într-o viziune creafliile lui Dumnezeu øi i se
porunceøte sæ scrie o relatare despre crearea pæmântului.

b. Moise 2:1-25; 3:1-14. Moise învaflæ cæ Dumnezeu este Creatorul tuturor
lucrurilor.

c. Moise 2:26-31; 3:7, 15-25. Moise învaflæ cæ bærbaflii øi femeile sunt create
dupæ chipul lui Dumnezeu.

2. Referinfle suplimentare: Avraam 4-5; Genesa 1-2.

3. Dacæ folosifli a doua activitate de captare a atenfliei, aducefli lut de modelaj
sau cretæ.

4. Dacæ urmætoarele materiale audio-vizuale sunt disponibile putefli sæ folosifli
unele dintre acestea ca parte a lecfliei:

a. „Dupæ chipul lui Dumnezeu“, un segment video care dureazæ trei minute
din Vechiul Testament Prezentæri Video (53224).

b. Ilustraflia Creaflia – Creaflii vii (34730; setul de ilustraflii inspirate din
scripturi, 100).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli una dintre urmætoarele activitæfli (sau una dintre activitæflile
dumneavoastræ) pentru a începe lecflia. Alegefli activitatea cea mai potrivitæ
pentru clasæ.

1. Cerefli cursanflilor sæ se gândeascæ la cantitatea de informaflie pe care ar oferi-o
dacæ ar încerca sæ ræspundæ unui preøcolar la una din urmætoarele întrebæri:
Cum stæ un avion în aer? Cum funcflioneazæ un echipament de televiziune?
Cum cresc plantele? Majoritatea dintre noi va lua în considerare nivelul de
înflelegere al unui preøcolar øi va oferi numai nofliuni generale, renunflând la
amænunte pânæ când copilul devine mai matur.

• Cum se aseamænæ aceste exemple cu revelafliile Domnului despre Creaflie?
(Domnul a dezvæluit numai acea porfliune a adeværului veønic pe care
minflile noastre muritoare o pot înflelege øi pe care trebuie s-o cunoaøtem
pentru a obfline salvarea.)

În aceastæ lecflie se va discuta despre adeværurile pe care Domnul Le-a
dezvæluit despre Creaflie.



2. Rugafli un(o) cursant(æ) sæ se ofere pentru a face sau a desena un animal mic
folosind lut de modelaj sau cretæ (acordafli-i numai unul sau douæ minute).
Discutafli, apoi, faptul cæ noi putem crea un model al unui lucru viu, dar
numai Dumnezeu poate da viaflæ. În aceastæ lecflie se va discuta despre marele
miracol al creærii pæmântului øi a tot ceea ce træieøte pe el, de cætre Dumnezeu.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse în
practicæ acestea în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Moise are o viziune despre creafliile lui Dumnezeu.

Predafli øi discutafli Moise 1:27-42.

• Cine a scris relatarea despre Creaflie din Genesa? (Vezi Moise 1:40; 2:1). De ce
a scris Moise aceastæ relatare? (Vezi Moise 1:40-41). Ce putem învæfla despre
puterea lui Dumnezeu din Moise 1:27-39? Ce putem învæfla despre dragostea
lui Dumnezeu pentru copiii Sæi?

• Prin ce se diferenfliazæ una faflæ de cealaltæ relatærile despre Creaflie gæsite în
Genesa, în Moise øi în Avraam? (Avraam øi Moise au væzut într-o viziune
organizarea acestui pæmânt, iar dupæ aceea øi-au consemnat viziunile. Fiecare
confline detalii care diferæ puflin. Relatarea din Genesa a fost scrisæ original de
Moise însæ, o parte din plenitudinea relatærii sale a fost pierdutæ. Aceastæ
plenitudine este restauratæ în cartea lui Moise.)

2. Moise învaflæ cæ Dumnezeu a creat toate lucrurile.

Predafli øi discutafli Moise 2:1-25; 3:1-14.

• Cine a creat pæmântul? (Vezi Moise 1:32; 2:1; vezi, de asemenea, Ioan 1:1-3,
14; Evrei 1:1-2; Mosia 3:8; D&L 14:9). De ce este important pentru noi sæ øtim
cine este Creatorul?

• Ce a dezvæluit Dumnezeu despre scopul Creafliei? (Vezi Moise 1:39; Avraam
3:24-25; vezi, de asemenea, 1 Nefi 17:36; 2 Nefi 2:11-15. Scopul Creafliei este
de a oferi un loc unde copiii de spirit ai Tatælui Ceresc pot veni pentru a
obfline un trup fizic øi unde pot fi testafli sau puøi la probæ pentru a vedea dacæ
Îl vor asculta atunci când nu sunt în prezenfla Sa. Cei care sunt credincioøi vor
primi viaflæ veønicæ. Putefli sæ indicafli faptul cæ, deøi o relatare despre Creaflie
este conflinutæ în cartea Genesei, scopul øi importanfla Creafliei sunt explicate
numai în revelaflia din zilele din urmæ.)

• În ce moduri ne pregæteøte viafla pæmânteanæ pentru viafla eternæ?
(Ræspunsurile pot confline: primim trupuri fizice, învæflæm sæ ne folosim
libertatea de a alege, obflinem cunoaøtere, avem familii, primim rânduieli
øi facem legæminte.)

• Ce a spus Dumnezeu despre rezultatele Creafliei? (Vezi Moise 2:4, 10, 12, 18,
21, 25, 31; 3:2. Dumnezeu a declarat de opt ori în scurta relatare a Creafliei cæ
munca Sa a fost bunæ.) Care dintre creafliile lui Dumnezeu se remarcæ într-un
mod deosebit pentru dumneavoastræ? În ce fel vom fi ajutafli dacæ vom
remarca, în fiecare zi, cu mult mai multæ atenflie frumuseflile creafliei?

• A fost pæmântul creat din nimic? (Vezi Avraam 3:24; 4:1).
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Profetul Joseph Smith a spus: „Verbul a crea vine de la cuvântul din limba
ebraicæ baurau care nu înseamnæ a crea din nimic; înseamnæ a organiza; în
acelaøi mod în care un om øi-ar organiza materialele øi ar construi o corabie.
De aceea deducem cæ Dumnezeu a avut materiale pentru a organiza lumea din
haos – materie neorganizatæ“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, selectate de
cætre Joseph Fielding Smith [1976], pag. 350-351).

• Cum influenfleazæ relatarea despre Creaflie sentimentele dumneavoastræ faflæ
de Tatæl Ceresc øi Isus Hristos? Cum „depun“ creafliile „mærturie“ despre
Dumnezeu? (Vezi Moise 6:63; Alma 30:44). Cum ne putem aræta recunoøtinfla
pentru darul Creafliei?

3. Moise învaflæ cæ bærbaflii øi femeile sunt creafli dupæ chipul lui Dumnezeu.

Predafli øi discutafli Moise 2:26-31; 3:7, 15-25.

• Dupæ chipul cui suntem creafli? (Vezi Moise 2:26-27).

Prima Preøedinflie a declarat: „Tofli bærbaflii øi femeile sunt creafli dupæ
asemænarea Tatælui øi Mamei Cereøti øi sunt literalmente fiii øi fiicele
Dumnezeirii“ (“The Origin of Man”, Improvement Era, noiembrie 1909,
pag. 78).

• Cum ne poate binecuvânta vieflile cunoaøterea faptului cæ suntem creafli
dupæ chipul lui Dumnezeu? În ce mod ar trebui sæ ne influenfleze aceasta
relafliile cu ceilalfli oameni?

• Ce ne învaflæ cuvintele lui Enoh din Moise 7:30 despre grija pe care Dumnezeu
o are pentru fiecare dintre noi? Ce ne învaflæ acestea despre Tatæl nostru
Ceresc øi despre Isus Hristos?

• Care credefli cæ a fost intenflia Domnul atunci când ne-a spus sæ stæpânim
peste creafliile Sale de pe acest pæmânt? (Vezi Moise 2:26. Trebuie sæ respectæm
pæmântul øi sæ avem grijæ de creafliile lui Dumnezeu.) Cum ne putem
îndeplini mai bine responsabilitatea de a stæpâni peste creaflii?

Concluzie Depunefli mærturie despre adeværul principiilor pe care le-afli predat. Invitafli
cursanflii sæ-øi împærtæøeascæ sentimentele despre Creaflie.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Afli

putea sæ-l folosifli ca parte a lecfliei.

Durata Creafliei

Perioada de timp cât a durat Creaflia nu este cunoscutæ. Termenul ziuæ din
relatarea scripturilor despre Creaflie nu reprezintæ o perioadæ de 24 de ore.
Cuvântul din limba ebraicæ yom poate fi tradus ca „ziuæ“, „timp“ sau „perioadæ“.
Apostolul Petru a spus cæ „pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani“ (2 Petru
3:8; vezi, de asemenea, Avraam 3:4).
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Lecflia

4
„Datoritæ încælcærii mele 
ochii mei s-au deschis“
Moise 4; 5:1-15; 6:48-62

Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ cæ, de fapt Cæderea a fost o parte necesaræ a
planului pe care Tatæl Ceresc îl are pentru noi.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Moise 4; 5:10-11; 6:48-49, 55-56. Satana vine în grædina Edenului øi cautæ
s-o înøele pe Eva. Eva øi Adam iau din fructul pomului cunoaøterii binelui
øi a ræului (4:5-12). Cæzând, Adam øi Eva sunt alungafli din grædinæ
(4:13-31). Adam øi Eva se bucuræ mai târziu de binecuvântærile Cæderii
(5:10-11). Enoh predicæ despre efectele Cæderii (6:48-49, 55-56).

b. Moise 5:14-15; 6:50-54, 57-62. Datoritæ Ispæøirii lui Isus Hristos, fiinflele
muritoare sunt salvate de la moartea fizicæ prin Înviere øi pot fi salvate de
la moartea spiritualæ prin credinflæ, pocæinflæ, botez, darul Duhului Sfânt øi
supunere faflæ de porunci.

c. Moise 5:1-9, 12. Adam øi Eva îøi încep viafla ca fiinfle muritoare. Au copii øi-i
învaflæ adeværurile pe care le-au învæflat øi ei (5:1-4, 12). Adam oferæ jertfe ca
o reprezentare a sacrificiului Singurului Næscut (5:5-9).

2. Referinfle suplimentare: Genesa 2-3; 1 Corinteni 15:20-22; 2 Nefi 2:5-30;
2 Nefi 9:3-10; Helaman 14:15-18; Doctrinæ øi legæminte 19:15-19; 29:34-44;
Articolele de credinflæ 1:2; „Cæderea lui Adam øi a Evei“, Ghid pentru scripturi,
pag. 27.

3. Putefli sæ-i cerefli unui cursant sæ se pregæteascæ pentru a face un rezumat al
relatærii despre Cæderea lui Adam øi a Evei (Moise 4:6-31) iar altui cursant sæ se
pregæteascæ pentru a rezuma relatarea despre Adam oferind jertfe (Moise 5:5-9).

4. Dacæ urmætoarele materiale audio-vizuale sunt disponibile, putefli sæ le folosifli
ca parte a lecfliei:

a. „Cæderea“, un segment video ce dureazæ øase minute din Vechiul Testament
Prezentæri Video (53224).

b. Ilustraflia Adam øi Eva (34730; setul de ilustraflii inspirate din scripturi, 101).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Desenafli pe tablæ schifla de la pag.14. Spunefli cursanflilor cæ elder Bruce R.
McConkie a declarat cæ salvarea noastræ este posibilæ datoritæ celor „trei
evenimente divine – cei trei stâlpi ai eternitæflii“ (A New Witness for the Articles
of Faith [1985], pag. 81). Apoi, adresafli urmætoarea întrebare:

• Care sunt câteva dintre evenimentele ce sunt destul de importante pentru a fi
„stâlpii eternitæflii“ care fac salvarea posibilæ? (Elder McConkie a spus cæ aceøti



stâlpi sunt Creaflia, Cæderea øi Ispæøirea, care sunt toate o parte a planului lui
Dumnezeu pentru salvarea noastræ. Scriefli pe tablæ trei coloane cu cuvintele
Creaflie, Cædere øi Ispæøire.)

Explicafli cæ aceastæ lecflie ne ajutæ sæ înflelegem cum a fost Cæderea o parte
necesaræ a planului Tatælui Ceresc de a realiza nemurirea øi viafla veønicæ
(Moise 1:39).

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
în practicæ acestea în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Cæderea lui Adam øi a Evei øi efectele acesteia asupra lor øi asupra noastræ

Predafli øi discutafli Moise 4; 5:10-11; 6:48-49, 55-56.

În grædina Edenului, Dumnezeu le-a poruncit lui Adam øi Evei: „creøtefli,
înmulflifli-væ, umplefli pæmântul“ (Moise 2:28). El le-a poruncit, de asemenea, sæ
nu mænânce fructul pomului cunoaøterii binelui øi a ræului (Moise 3:17). Atât
timp cât ei nu luau din fructul oprit, ræmâneau în grædinæ øi nu mureau. Însæ
nu ar fi putut, de asemenea, sæ se supunæ poruncii de a se înmulfli (Moise 5:11;
2 Nefi 2:23). Tatæl Ceresc le-a dat libertatea de a alege între cele douæ porunci.

Revedefli, pe scurt, relatarea Cæderii lui Adam øi a Evei din Moise 4:6-31, sau
desemnafli un cursant sæ facæ aceasta.

• Care au fost consecinflele Cæderii pentru Adam øi Eva – øi pentru noi? (Vezi
Moise 4:22-29; 5:10-11; 6:48-49, 55-56; 2 Nefi 2:22-23; 9:6; Genesa 3:16-23).
Putefli sæ enumerafli pe tablæ o parte din aceste consecinfle. Indicafli faptul cæ
multe dintre aceste adeværuri despre Cædere au fost restaurate prin profetul
Joesph Smith øi în general, acestea nu sunt cunoscute în lume.

a. Adam øi Eva au putut sæ aibæ copii, fapt care ne-a permis sæ venim pe
pæmânt øi sæ primim trupuri muritoare (Moise 5:11; 6:48; 2 Nefi 2:23, 25).

b. Experimentæm moartea fizicæ sau separarea trupului fizic de spirit (Moise
4:25; 6:48; 2 Nefi 9:6).

c. Experimentæm moartea spiritualæ sau plecarea din prezenfla lui Dumnezeu
(Moise 4:29; 6:49; 2 Nefi 9:6).

d. Avem parte de mizerie øi nenorocire (Moise 6:48; Genesa 3:16-17).
e. Suntem capabili sæ pæcætuim (Moise 6:49, 55; 2 Nefi 2:22-23).

SALVARE
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f. Pæmântul este blestemat, fæcându-ne sæ trebuiascæ sæ muncim (Moise
4:23-25; Genesa 3:17-19).

g. Putem învæfla sæ cunoaøtem binele øi ræul (Moise 4:28; 6:55-56; 2 Nefi 2:23;
Genesa 3:22).

h. Putem avea bucurie în timpul vieflii muritoare (Moise 5:10; 2 Nefi 2:23, 25).
i. Putem cunoaøte bucuria mântuirii noastre (Moise 5:11).
j. Putem obfline viaflæ veønicæ (Moise 5:11).

În timp ce discutafli despre aceste consecinfle ale Cæderii, punefli accent pe
beneficiile pe care le avem datoritæ Cæderii. Revelaflia din zilele din urmæ
clarificæ faptul cæ, øi chiar înainte de Creaflie, Tatæl Ceresc a intenflionat ca
viafla noastræ pe pæmânt sæ fie un timp de încercare øi probæ, pentru ca noi sæ
putem deveni mai asemænætori Lui (Avraam 3:24-26). Acest lucru a necesitat
ca noi sæ fim muritori, capabili sæ învæflæm sæ alegem între bine øi ræu øi a fost
fæcut posibil prin Cædere.

• Cum ne poate ajuta o înflelegere corectæ a Cæderii în timpul vieflii muritoare?

• De ce este important sæ înflelegem cæ Dumnezeu a prevæzut Cæderea øi cæ
aceasta a fost o parte necesaræ a planului Sæu pentru salvarea noastræ?

• Satana a sperat cæ, fæcându-i pe Adam øi pe Eva sæ ia din fructul oprit va
împiedica planul lui Dumnezeu (Moise 4:6). Ce ne învaflæ relatarea Cæderii
despre abilitatea Satanei de a împiedica intenfliile lui Dumnezeu? (Vezi
D&L 3:1-2).

2. Ispæøirea lui Isus Hristos ne salveazæ de la moartea fizicæ øi de la cea
spiritualæ.

Predafli øi discutafli Moise 5:14-15; 6:50-54, 57-62.

Cæderea lui Adam øi a Evei a adus în lume moartea fizicæ øi cea spiritualæ.
Moartea fizicæ este separarea trupului øi a spiritului ce are loc la sfârøitul vieflilor
noastre muritoare. Moartea spiritualæ este plecarea din prezenfla lui Dumnezeu,
care a avut loc atunci când Adam øi Eva au fost alungafli din grædinæ. Explicafli
cæ noi nu putem birui moartea prin forflele proprii. Din acest motiv, Tatæl Ceresc
L-a trimis pe Singurul Sæu Fiu Næscut pentru a ne mântui de la moarte prin
sacrificiul Sæu ispæøitor (Alma 22:14).

• Atunci când profeflii propovæduiesc despre Cæderea lui Adam øi a Evei, deseori
propovæduiesc øi despre Ispæøirea lui Isus Hristos (Moise 5:10-15; 6:48-62;
2 Nefi 9:6-10). De ce este important sæ predafli Ispæøirea în acelaøi timp cu
Cæderea? (Cæderea a fæcut Ispæøirea necesaræ în planul lui Dumnezeu pentru
salvarea noastræ. Predarea Ispæøirii în acelaøi timp cu Cæderea ne ajutæ sæ
înflelegem cum suntem mântuifli de la moartea fizicæ øi de la cea spiritualæ.)

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Planul mântuirii trebuie sæ înceapæ cu
relatarea cæderii lui Adam. În cuvintele lui Moroni, ’Prin Adam a venit cæderea
omului. Øi din cauza cæderii omului a venit Isus Hristos,... øi datoritæ lui Isus
Hristos a venit mântuirea omului’ (Mormon 9:12). Aøa cum un om nu doreøte
mâncare pânæ când nu îi este foame, la fel acesta nu doreøte salvarea lui
Hristos pânæ când nu øtie de ce are nevoie de Hristos. Nimeni nu øtie suficient
øi exact de ce are nevoie de Hristos pânæ când nu înflelege øi acceptæ doctrina
Cæderii øi efectele acesteia asupra omenirii“ (în Conference Report, aprilie
1987, pag. 106; sau Ensign, mai 1987, pag. 85).

Lecflia 4
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• Cum suntem salvafli de la moartea fizicæ? (Vezi 1 Corinteni 15:20-22; 2 Nefi
2:8; 9:6. Prin Ispæøirea lui Isus Hristos noi vom fi înviafli.)

• Cum putem fi salvafli de la moartea spiritualæ? (Vezi Moise 5:14-15; 6:50-52,
59; Helaman 14:15-18; D&L 19:15-19. Datoritæ Ispæøirii, noi putem fi curæflafli
øi fæcufli demni de a locui cu Dumnezeu prin credinflæ în Isus Hristos,
pocæinflæ, botez, darul Duhului Sfânt øi supunere faflæ de porunci.)

Profetul Iacov din Cartea lui Mormon s-a bucurat de mântuirea de la moarte care
vine prin sacrificiul ispæøitor al Salvatorului (2 Nefi 9:10). Putefli sæ citifli acest
pasaj øi sæ væ împærtæøifli mærturia øi o parte din sentimentele pe care le avefli
pentru binecuvântærile pe care le primim prin Ispæøire. Invitafli cursanflii sæ facæ
acelaøi lucru.

3. Adam øi Eva îøi încep viafla ca fiinfle muritoare, au copii, îi învaflæ
Evanghelia øi Îl preamæresc øi I se supun lui Dumnezeu.

Predafli øi discutafli Moise 5:1-9, 12.

• Ce au fæcut Adam øi Eva dupæ ce au fost alungafli din grædina Edenului? (Vezi
Moise 5:1-5, 12). În ce fel se asemænau vieflile lui Adam øi ale Evei cu ale
noastre din ziua de azi? Ce putem învæfla din Moise 5:1-9, 12 despre scopurile
vieflilor noastre muritoare?

• Revedefli relatarea din Moise 5:5-9 sau desemnafli un cursant sæ facæ aceasta.
Ce poruncæ i-a dat Domnul lui Adam? (Vezi Moise 5:5). De ce a oferit Adam
jertfe chiar dacæ el nu cunoøtea motivul pentru care o fæcea? (Vezi Moise 5:6).

Profetul Joseph Smith a spus: „Orice lucru pe care Dumnezeu îl cere este
drept,... chiar dacæ noi nu înflelegem motivul acestuia mult timp dupæ ce
evenimentele s-au produs“ (Teachings of the Prophet Joseph Smih, selectate de
cætre Joseph Fielding Smith [1976], pag. 256).

• De ce este important sæ ne supunem poruncilor Domnului chiar dacæ nu
înflelegem toate motivele acestora? Cum afli fost binecuvântafli pentru flinerea
unei porunci pe care nu afli înfleles-o complet?

• Care a fost scopul jertfelor oferite de Adam? (Vezi Moise 5:7-9. Acestea erau o
reprezentare a sacrificiului pe care Tatæl Ceresc urma sæ-l facæ cu Singurul Sæu
Fiu Næscut. Oferirea acestor jertfe a fost o modalitate de a fline minte pentru
Adam øi pentru urmaøii acestuia cæ toate fiinflele muritoare pot fi mântuite de
la Cædere prin Ispæøirea lui Isus Hristos.) Ce modalitæfli de a fline minte aceastæ
doctrinæ ne-au fost date? Cum ne putem aræta recunoøtinfla pentru Cædere øi
Ispæøire?

Concluzie Recitifli mærturia Evei despre binecuvântærile Cæderii (Moise 5:11). Exprimafli-væ
recunoøtinfla pentru faptele lui Adam øi ale Evei, pentru Cædere øi pentru
Ispæøirea lui Isus Hristos.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care care a fost sugerat pentru lecflie.

Putefli folosi una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.
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1. Luarea din fructul oprit nu a fost un pæcat

Pentru a væ ajuta sæ explicafli cæ Adam øi Eva nu au pæcætuit atunci când au luat
din fructul oprit, citifli declaraflia urmætoare, fæcutæ de elder Dallin H. Oaks:

„Eva a fost prima care a încælcat regulile Edenului pentru a începe condifliile
vieflii muritoare. Fapta sa, indiferent de natura acesteia, a fost, din punct de
vedere al poruncilor date, o încælcare a acestora, însæ din punct de vedere veønic,
a fost o necesitate glorioasæ pentru a deschide poarta cætre viafla eternæ. Adam
øi-a arætat înflelepciunea fæcând la fel...

Noi særbætorim fapta Evei øi îi onoræm înflelepciunea øi curajul din timpul acelei
experienfle numitæ Cæderea... Elder Joseph Fielding Smith a spus: ’Niciodatæ nu
vorbesc despre rolul pe care Eva l-a avut în aceastæ Cædere ca despre un pæcat, øi
nici pe Adam nu-l acuz de vreun pæcat… Aceasta a fost o încælcare a legii, nu un
pæcat.’…

Acest contrast sugerat dintre un pæcat øi o greøealæ ne aminteøte de exprimarea
atentæ din al doilea articol de credinflæ: Noi credem cæ oamenii vor fi pedepsifli
pentru propriile lor pæcate øi nu pentru greøeala lui Adam (subliniere adæugatæ).
De asemenea, reprezintæ o distingere familiaræ în cadrul legii. Anumite fapte, cum
este uciderea, sunt crime deoarece acestea sunt în totalitate greøite. Alte fapte,
cum ar fi conducerea færæ permis, sunt crime numai pentru cæ sunt interzise legal.
fiinând cont de aceste deosebiri, fapta care a condus la Cædere nu a fost un pæcat
– total greøit – ci o încælcare – greøitæ, deoarece era interzisæ de lege. Aceste
cuvinte nu sunt folosite întotdeauna pentru a defini ceva diferit, însæ aceastæ
deosebire pare sæ aibæ sens în circumstanflele Cæderii“ (în Conference Report,
octombrie 1993, pag. 98; sau Ensign, noiembrie 1993, pag. 73).

2. Deosebirea dintre consecinflele Cæderii øi responsabilitatea pentru Cædere

Tofli urmaøii lui Adam øi ai Evei au moøtenit consecinflele Cæderii, inclusiv moartea
fizicæ øi cea spiritualæ, însæ nu øi responsabilitatea pentru Cædere. Al doilea articol
de credinflæ ne învaflæ cæ „oamenii vor fi pedepsifli pentru propriile lor pæcate øi
nu pentru greøeala lui Adam“. Vezi, de asemenea, Moroni 8:5-23.

3. „Dorinflele tale se vor îndrepta spre bærbatul tæu“

Declarafliile urmætoare i-ar putea ajuta pe cursanfli sæ înfleleagæ declaraflia
Domnului adresatæ Evei, când i-a spus: „Dorinflele tale se vor îndrepta spre
bærbatul tæu øi el va guverna asupra ta“ (Moise 4:22).

Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Am îndoieli în ceea ce priveøte verbul a
guverna. Lasæ o impresie greøitæ. Prefer sæ folosesc verbul a prezida deoarece aceasta
este ceea ce el face. Un sofl drept prezideazæ asupra sofliei øi familiei sale“ („The
Blessings and Responsibilities of Womanhood“, Ensign, martie 1976, pag. 72).

Elder M. Russell Ballard a spus: „Dumnezeu a dezvæluit, prin profeflii sæi, faptul
cæ bærbaflii trebuie sæ primeascæ preoflia, trebuie sæ devinæ tafli, iar cu blândefle øi
cu o dragoste puræ øi sinceræ trebuie sæ conducæ øi sæ aibæ grijæ în neprihænire de
familiile lor, aøa cum Salvatorul conduce Biserica (vezi Efeseni 5:23)“ (“Equality
through Diversity”, Ensign, noiembrie 1993, pag. 90).

Lecflia 4
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Lecflia

5
„Dacæ faci bine, 

vei fi primit bine“
Moise 5-7

Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ faptul cæ alegerile de a-L urma pe Isus Hristos
conduc la libertate, fericire øi viaflæ veønicæ, în timp ce alegerile de a-l urma pe
Satana conduc la mizerie øi captivitate.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi din Perla de Mare Prefl:

a. Moise 5:16-41. Cain îl iubeøte pe Satana mai mult decât pe Dumnezeu øi
se supune poruncii lui Satana de a aduce o ofrandæ Domnului (5:16-19).
Domnul respinge ofranda lui Cain øi îi porunceøte acestuia sæ se pocæiascæ
(5:20-25). Cain face legæmânt cu Satana øi-l ucide pe Abel (5:26-33). Domnul
îl blesteamæ pe Cain, acesta fiind alungat din prezenfla Domnului (5:34-41).

b. Moise 6:26-63. Enoh, care fæcea parte din a patra generaflie de strænepofli a
lui Adam, este chemat de Domnul sæ le predice oamenilor pocæinfla (6:26-
36). Enoh se supune poruncii Domnului øi îi învaflæ pe oameni (6:37-63).

c. Moise 7:13, 17-21, 23-47, 68-69. Credinfla lui Enoh este atât de mare încât
munflii sunt mutafli, râurile îøi schimbæ cursul øi toate nafliunile se sperie tare
(7:13, 17). Domnul øi Enoh plâng datoritæ ticæloøiei oamenilor de pe pæmânt
(7:23-47). Oamenii din oraøul lui Enoh sunt într-o singuræ inimæ øi într-un
singur gând cu Domnul øi întregul oraø este ridicat în cer (7:18-21, 68-69).

2. Referinfle suplimentare: Moise 5:42-55; 6:10-23; 7:14-16, 59-64; 2 Nefi 2:25-27;
Genesa 4:1-16.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Înainte de a începe ora de clasæ, scriefli pe tablæ, unul lângæ altul, urmætoarele
douæ seturi de declaraflii:

Setul 1

„Cine este Domnul pe care
trebuie sæ-L cunosc?“

„Sunt liber.“

„Sunt eu pæzitorul fratelui
meu?“

Setul 2

„El este Dumnezeul meu øi
Dumnezeul vostru.“

„De ce væ bazafli pe propria
înflelepciune øi Îl renegafli pe
Dumnezeu din cer?“

„Voi suntefli fraflii mei.“



Spunefli cursanflilor cæ declarafliile din aceste douæ liste au fost spuse de cætre
doi bærbafli despre care vor învæfla în cursul acestei lecflii. Întrebafli cursanflii ce
pot afla despre fiecare dintre aceøti bærbafli, bazându-se pe setul de declaraflii al
fiecæruia. (Putefli sæ le cerefli cursanflilor sæ se strângæ în grupuri mici pentru a
discuta declarafliile. Dupæ ce grupurile au discutat pe marginea declarafliilor timp
de cinci sau øase minute, rugafli o persoanæ din fiecare grup sæ prezinte pe scurt
pentru restul cursanflilor discuflia avutæ de grupul respectiv.)

Dupæ ce ræspund cursanflii, explicafli cæ declarafliile din primul set au fost fæcute
de Cain, care a ales sæ-l urmeze pe Satana. Declarafliile din al doilea set au fost
fæcute de Enoh, care a ales sæ-L urmeze pe Domnul. Declarafliile fiecærui bærbat
reflectæ atitudinea acestuia faflæ de Dumnezeu.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle personale care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Cain face un legæmânt cu Satana, îl ucide pe Abel øi este blestemat de
Domnul.

Predafli øi discutafli Moise 5:16-41.

• Adam øi Eva au sperat ca fiul lor, Cain, sæ-L urmeze pe Domnul, aøa cum au
fæcut ei. Însæ Cain „n-a ascultat“ de pærinflii sæi øi de Domnul øi a întrebat:
„Cine este Domnul pe care trebuie sæ-L cunosc?“ (Moise 5:16). Ce ne indicæ
aceastæ întrebare despre atitudinea lui Cain faflæ de Dumnezeu? Ce trebuie sæ
facem pentru a ajunge sæ-L cunoaøtem pe Dumnezeu? (Vezi Alma 22:17-18).

• De ce I-a adus Cain o ofrandæ Domnului? (Vezi Moise 5:18). Ce ofrandæ a adus
Cain? (Vezi Moise 5:19). De ce a acceptat Domnul jertfa lui Abel øi a respins
ofranda lui Cain? (Vezi Moise 5:5, 20-23). Domnul le-a poruncit lui Adam øi
Evei, precum øi copiilor lor, sæ ofere ca jertfe primii næscufli din turmele lor.
Abel s-a supus, însæ Cain a dat ascultare cuvintelor lui Satana øi a adus o
ofrandæ din fructele pæmântului.) De ce a fost important sæ se ofere sacrificii
în modul în care a poruncit Domnul?

Profetul Joseph Smith ne-a învæflat: „Abel I-a oferit lui Dumnezeu un sacrificiu
care a fost acceptat, care a constat din primii næscufli din turmæ. Cain a oferit
din fructele pæmântului øi ofranda sa nu a fost acceptatæ, deoarece el nu a
putut s-o facæ în credinflæ... Værsarea sângelui Singurului Næscut pentru a
ispæøi pentru om... a fost planul mântuirii;... aøa cum sacrificiul a fost instituit
într-un anumit fel, prin care omul trebuia sæ înfleleagæ marele Sacrificiu pe
care Dumnezeu l-a pregætit; prin oferirea unui sacrificiu într-un alt mod decât
acela, nici un pic de credinflæ nu putea fi exercitatæ...; în consecinflæ, Cain nu
putea sæ aibæ credinflæ; øi orice lucru care nu este fæcut cu credinflæ este un
pæcat“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, selectate de cætre Joseph Fielding
Smith [1976], pag. 58).

• Cum a reacflionat Cain, atunci când Domnul i-a respins ofranda øi i-a cerut sæ
se pocæiascæ? (Vezi Moise 5:21, 26). De ce ne este câteodatæ greu atunci când
ni se cere sæ ne pocæim? Cum putem sæ facem ca sæ avem o mai mare dorinflæ
de a ne pocæi?
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• Dupæ ce l-a ucis pe fratele sæu Abel, Cain a spus: „Sunt liber“ (Moise 5:33).
De ce anume credefli cæ a crezut Cain cæ s-a eliberat? În ce mod nesupunerea
faflæ de poruncile lui Dumnezeu ne limiteazæ de fapt libertatea? În ce mod
supunerea ne mæreøte libertatea?

• Cum a ræspuns Cain atunci când Domnul l-a întrebat unde era Abel? (Vezi
Moise 5:34). Ce înseamnæ sæ fim pæzitorul fratelui nostru? (Vezi 1 Ioan 3:11,
17-18). În ce moduri putem acfliona ca pæzitori ai fraflilor øi surorilor noastre?

Episcopul Robert L. Simpson a spus: „Lumea de azi væ spune sæ væ læsafli
prietenul în pace. Acesta are dreptul de a veni øi de a pleca atunci când
doreøte. Lumea væ spune cæ aceastæ convingere de a merge la Bisericæ, de a
participa la adunarea preofliei sau de a renunfla la un obicei ræu poate conduce
la frustrare øi la presiuni foarte mari; însæ eu repet încæ o datæ cuvântul
Domnului: Dumneavoastræ suntefli pæzitorul fratelui dumneavoastræ, iar
atunci când suntefli convertifli, avefli obligaflia de a væ întæri fratele“ (în
Conference Report, octombrie 1971, pag. 114 sau Ensign, dec. 1971, pag. 103).

• Ce i s-a întâmplat lui Cain ca rezultat al alegerii de a-l urma pe Satana în locul
lui Dumnezeu? (Vezi Moise 5:23-25, 36-41). În ce fel alegerile lui Cain i-au
afectat pe urmaøii lui, ca de altfel øi pe el însuøi? (Vezi Moise 5:41-43, 49-52,
55). Cum îi pot afecta pe membrii familiei noastre alegerile noastre drepte sau
nedrepte?

2. Enoh le predicæ oamenilor pocæinfla.

Predafli øi discutafli Moise 6:26-63.

• Cum a reacflionat Enoh când a fost chemat de Domnul sæ le predice oamenilor
pocæinfla? (Vezi Moise 6:31). Ce i-a promis Domnul lui Enoh, dacæ acesta se
ducea øi fæcea aøa cum i s-a poruncit? (Vezi Moise 6:32-34). Ce putem învæfla
din povestea lui Enoh despre modul în care Domnul Îøi alege conducætorii?
(Vezi, de asemenea, 1 Samuel 16:7). Ce putem învæfla de la Enoh despre cum
sæ-L slujim pe Domnul, chiar øi atunci când nu ne simflim în stare?

• De ce credefli cæ oamenii erau ofensafli atunci când Enoh a început sæ predice
pocæinfla? (Vezi Moise 6:37; vezi, de asemenea, 1 Nefi 16:2; Mosia 13:7). De
ce au continuat sæ-l asculte chiar dacæ erau ofensafli? (Vezi Moise 6:38-39.
La început ei erau doar curioøi, însæ apoi au realizat cæ el era un om al lui
Dumnezeu.) Cum putem dobândi o mærturie despre faptul cæ profetul în viaflæ
este un om al lui Dumnezeu? Cum ne poate ajuta aceastæ mærturie sæ-l urmæm
pe profet, chiar øi atunci când învæflæturile sale nu sunt uøor de acceptat?

• Ce doctrine ale Evangheliei a propovæduit Enoh pe mæsuræ ce chema oamenii
la pocæinflæ? (Vezi Moise 6:47-63. Dacæ afli discutat aceste versete în lecflia 4 nu
trebuie sæ le revedefli din nou.)

• Domnul ne-a fæcut sæ putem „acfliona pentru [noi înøine]“ (Moise 6:56). Ce
înseamnæ aceasta? (Avem puterea de a alege.) De ce este necesaræ libertatea
de a alege în planul lui Dumnezeu pentru salvarea noastræ? (Avem nevoie de
libertatea de a alege pentru a putea ræspunde pentru alegerile noastre.) Care
sunt consecinflele alegerii de a-l urma pe Satana? Care sunt consecinflele
alegerii de a-L urma pe Domnul? (Vezi 2 Nefi 2:25-27).
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3. Oamenii din oraøul lui Enoh sunt într-o singuræ inimæ øi într-un singur
gând cu Domnul øi întregul oraø este ridicat în cer.

Predafli øi discutafli Moise 7:13, 17-21, 23-47, 68-69.

• Ce miracole a fæcut Domnul datoritæ marii credinfle a lui Enoh? (Vezi Moise
7:13). Ce miracole face Domnul în zilele noastre datoritæ credinflei oamenilor?

• Cum au fost binecuvântafli oamenii care au auzit cuvintele lui Enoh øi s-au
pocæit de pæcatele lor? (Vezi Moise 7:17-18). De ce a fost numit Sion oraøul
lor? (Vezi Moise 7:18). Ce înseamnæ sæ fi „într-o singuræ inimæ øi într-un
singur gând“? Ce putem sæ facem pentru a deveni într-o singuræ inimæ øi
într-un singur gând cu Domnul? Dar cu familiile noastre? Dar cu membrii
Bisericii?

• Ce s-a întâmplat, într-un sfârøit, cu Enoh øi cu locuitorii oraøului sæu? (Vezi
Moise 7:19-21, 69).

• În Moise 7:28, Enoh L-a væzut pe Domnul plângând. De ce plângea Domnul?
De ce L-a întrebat Enoh pe Domnul de ce plânge? (Vezi Moise 7:29-31). Ce i-a
ræspuns Domnul? (Vezi Moise 7:32-33, 36-37). Ce sentimente avefli pentru
Domnul atunci când citifli aceste versete?

• Atunci când Enoh a væzut ticæloøia oamenilor a plâns øi el (Moise 7:41, 44).
Cum l-a alinat Domnul pe Enoh? (Vezi Moise 7:44-47).

Putefli sæ le spunefli cursanflilor cæ, în lecfliile viitoare, se va discuta despre
reclædirea Sionului în zilele din urmæ (incluzând un Nou Ierusalim), despre cea
de a Doua Venire a Salvatorului øi despre domnia Sa milenaræ pe pæmânt, lucruri
pe care Enoh le-a væzut într-o viziune (Moise 7:62-65).

Concluzie Indicafli cum a ales Cain sæ-l urmeze pe Satana øi sæ-i învefle pe copiii øi pe
urmaøii sæi practicile sale diabolice. Ca rezultat, urmaøii lui Cain au devenit
tot mai ticæloøi øi au fost blestemafli de Dumnezeu pentru nedreptæflile lor. În
contrast, Enoh a ales sæ-L urmeze pe Domnul. Ca o consecinflæ a alegerii lui
Enoh de a fi supus øi de a predica Evanghelia tuturor acelora care îl ascultau,
oamenii unui oraø întreg au devenit atât de drepfli încât au fost luafli de pe
pæmânt pentru a locui cu Dumnezeu.

Mærturisifli cæ alegerile pe care le facem de a-L urma pe Isus Hristos ne vor ajuta
sæ ne apropiem de El øi ne vor conduce cætre libertate, cætre fericire øi cætre viafla
veønicæ.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. fiinerea înregistrærilor de istorie a familiei

• De ce a fost important ca Adam øi Eva, precum øi urmaøii lor, sæ flinæ o carte
de aducere aminte øi o genealogie? (Vezi Moise 6:5-8, 45-46). De ce este
important pentru noi sæ flinem astæzi astfel de înregistræri? Cum v-au ajutat
relatærile scrise de cætre stræmoøii dumneavoastræ despre vieflile lor? Cum ar
putea sæ-i ajute pe membrii familiei dumneavoastræ o relatare scrisæ despre
viafla øi credinfla dumneavoastræ?

Lecflia 5
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• Cum pot fi considerate scripturile înregistræri ale familiei? Cum pot pærinflii øi
învæflætorii sæ foloseascæ eficient scripturile pentru a-i învæfla pe copii?

2. Comparaflie între Enoh øi Cain

Desenafli pe tablæ douæ perechi de paøi, una mergând în sus øi cealaltæ mergând
în jos (vezi schema de la pag. 22). Denumifli paøii care merg în sus Atitudini care
ne conduc cætre Dumnezeu øi scriefli numele lui Enoh pe primul pas. Denumifli
paøii care merg în jos Atitudini care ne conduc spre distrugere øi scriefli numele lui
Cain pe primul pas.

Rugafli cursanflii sæ citeascæ primul verset indicat de paøii lui Enoh (Moise 7:59) øi
primul verset indicat de paøii lui Cain (Moise 5:16). Scriefli apoi pe tablæ, câteva
cuvinte cheie în dreptul paøilor corespunzætori. Repetafli procesul pentru paøii care
au ræmas. Dupæ ce au fost citite toate versetele, denumifli sfârøitul paøilor lui Enoh
Locuind cu Dumnezeu, iar sfârøitul paøilor lui Cain Distrugere spiritualæ. Discutafli
despre cum cuvintele øi faptele lui Enoh l-au ajutat sæ se apropie de Dumnezeu, în
timp ce cuvintele øi faptele lui Cain l-au dus mai aproape de Satana.

• În ce moduri putem urma exemplul lui Enoh øi ne putem apropia de
Dumnezeu?
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Enoh

Atitudinile care ne conduc cætre distrugere. Distrugere
spiritualæ

„Cain a fost
scos din
prezenfla
Domnului“
(Moise 5:41)

Atitudinile care ne conduc cætre Dumnezeu.

„El s-a
mândrit cu
ræutatea lui“
(Moise 5:31)

„Sunt liber“
(Moise 5:33)

„Sunt eu
pæzitorul
fratelui meu?“
(Moise 5:34)

„El a respins
sfatul cel
mare“ 
(Moise 5:25)

„Cine este
Domnul?“
(Moise 5:16)

Cain

„Voi suntefli
fraflii mei“
(Moise 6:43)

„El mergea cu
Dumnezeu“
(Moise 6:39)

„Enoh... a
plâns pentru
fraflii lui“
(Moise 7:44)

„Era într-o
singuræ inimæ
øi într-un
singur gând“
(Moise 7:18)

„Sunt eu
slujitorul
Tæu?“ 
(Moise 6:31)

„Tu eøti
Dumnezeu øi 
eu Te cunosc“
(Moise 7:59)

Locuind cu
Dumnezeu



3. „Ungefli ochii tæi... øi vei vedea“ (Moise 6:35)

Isus Hristos a vindecat odatæ un orb ungându-i ochii cu lut (tinæ) (Ioan 9:1-7).
Lui Enoh, care încæ nu era matur din punct de vedere spiritual, fiind astfel orb
spiritual în ceea ce priveøte anumite lucruri, i s-a poruncit, de asemenea, sæ-øi
„[ungæ] ochii cu lut øi [sæ-i] spele“ (Moise 6:35).

• Ce a væzut Enoh dupæ ce a fæcut aceasta? (Vezi Moise 6:36). Ce ne învaflæ
simbolicul act al spælærii de lut?

• Ce putem face pentru a ne deschide tot mai mult ochii cætre lucrurile lui
Dumnezeu? Cum ne putem îmbunætæfli studiul scripturilor pentru a putea
vedea bogæfliile conflinute de acestea?

4. Cei iubifli care se rætæcesc

• Chiar dacæ Adam øi Eva øi-au învæflat copiii Evanghelia (Moise 5:12), Cain,
împreunæ cu alflii, au ales sæ træiascæ nedrept. Ce putem face pentru a ne ajuta
sæ înduræm durerea atunci când cei pe care îi iubim se rætæcesc? Ce putem face
pentru a-i ajuta pe aceøtia?

Elder Richard G. Scott ne-a sfætuit:

„Mulfli dintre dumneavoastræ avefli inimile îndurerate datoritæ unui fiu sau
unei fiice, datoritæ soflului sau sofliei, care a renunflat la neprihænire în
schimbul ræului. Mesajul meu este pentru dumneavoastræ.

Viafla væ este plinæ cu suferinflæ, durere øi, din când în când, disperare. Væ voi
spune cum putefli sæ fifli alinafli de cætre Domnul.

În primul rând, trebuie sæ recunoaøtefli douæ principii de bazæ:

1. Deøi existæ multe lucruri pe care le putefli face pentru a ajuta o persoanæ pe
care o iubifli aflatæ în nevoie, sunt câteva lucruri care trebuie fæcute de cætre
Domnul.

2. De asemenea, procesul continuu de îmbunætæflire nu poate sæ aibæ loc færæ
o exercitare dreaptæ a libertæflii de a alege. Nu încercafli sæ îngrædifli libertatea
de a alege. Domnul Însuøi nu ar face aceasta. Supunerea forflatæ nu aduce
binecuvântæri (vezi D&L 58:26-33).

Væ voi sugera øapte modalitæfli prin care putefli sæ ajutafli.

Prima, iubifli færæ mærginire... A doua, nu tolerafli încælcarea poruncilor, însæ
acordafli-i celui care face acest lucru toatæ încrederea øi tot sprijinul... A treia,
predicafli adeværul... A patra, iertafli sincer ori de câte ori este necesar... A
cincea, rugafli-væ având încredere cæ Tatæl Ceresc væ va ræspunde la rugæciuni.
’Rugæciunea unui om drept fæcutæ cu credinflæ valoreazæ mult’ (Iacov 5:16)...

A øasea, luafli în considerare problema în funcflie de îngrijorærile celorlalfli, acum
în viafla dumneavoastræ øi în eternitate... Atunci când lucrurile pe care le putefli
face în mod real pentru a ajuta sunt fæcute, læsafli problema respectivæ în mâinile
Domnului øi nu væ mai facefli griji. Sæ nu væ simflifli vinovafli pentru cæ nu putefli
face mai mult. Nu væ irosifli energia fæcându-væ griji inutile... În timp, vefli simfli
øi vefli øti cum sæ acordafli mai mult ajutor. Vefli gæsi o pace øi o fericire mai mare,
nu-i vefli neglija pe ceilalfli care au nevoie de dumneavoastræ øi vefli putea sæ dafli
mai mult ajutor, datoritæ acestei perspective veønice...

O ultimæ sugestie – Niciodatæ sæ nu renunflafli la o persoanæ iubitæ, niciodatæ!“ (în
Conference Report, aprilie 1988, pag. 69-71; sau Ensign, mai 1988, pag. 60-61).

Lecflia 5

23



24

Lecflia

6
„Noe... a construit o corabie

pentru a-øi salva familia“
Moise 8:19-30; Genesa 6-9; 11:1-9

Scop De a ajuta cursanflii sæ doreascæ sæ træiascæ demn øi sæ evite ræutæflile lumii.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Moise 8:19-30; Genesa 6:5-22; 7:1-10. Noe propovæduieøte Evanghelia, însæ
oamenii nu ascultæ (Moise 8:19-25). Datoritæ ticæloøiei oamenilor, Domnul
declaræ cæ va distruge toatæ fæptura de pe fafla pæmântului (Moise 8:26-30;
Genesa 6:5-13). Domnul îi porunceøte lui Noe sæ construiascæ o corabie øi
sæ-øi ia familia în aceasta, precum øi câte douæ exemplare din orice creaflie
vie (Genesa 6:14-22; 7:1-10).

b. Genesa 7:11-24; 8; 9:8-17. Plouæ timp de 40 de zile øi 40 de nopfli (7:11-12).
Tofli oamenii øi toate creaturile care nu sunt în corabie mor, iar apele
acoperæ pæmântul timp de 150 de zile (7:13-24). Când apele se retrag, Noe,
familia sa øi animalele pæræsesc corabia (8:1-19), iar Noe oferæ Domnului o
jertfæ (8:20-22). Domnul face un legæmânt cu Noe øi alege curcubeul ca
semn al legæmântului (9:8-17; remarcafli cæ traducerea versetului 15 fæcutæ
de Joseph Smith afirmæ cæ legæmântul a fost între Dumnezeu øi Noe, nu
între Dumnezeu øi toate fiinflele).

c. Genesa 11:1-9. La câteva generaflii dupæ potop, oamenii încearcæ sæ
construiascæ un turn cætre cer (turnul Babel). Domnul le încurcæ limbile,
pentru ca ei sæ nu se poatæ înflelege unul cu celælalt øi îi împræøtie pe toatæ
fafla pæmântului.

2. Referinfle suplimentare: Evrei 11:7; Moise 7:32-36.

3. Putefli sæ folosifli urmætoarele ilustraflii ca parte a lecfliei:

a. Construind arca (62053; setul de ilustraflii inspirate din scripturi, 102); Noe
øi corabia cu animale (62305; setul de ilustraflii inspirate din scripturi, 103);
øi Creaflia – Fiinflele (62483; setul de lustraflii inspirate din scripturi, 100).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli una dintre urmætoarele activitæfli (sau una dintre activitæflile
dumneavoastræ) pentru a începe lecflia. Alegefli activitatea cea mai potrivitæ
pentru clasæ.

1. În cazul în care sala dumneavoastræ de clasæ este suficient de spaflioasæ, cerefli
câtorva cursanfli sæ stea în picioare într-o linie dreaptæ, având braflele întinse,
astfel încât sæ atingæ cu degetele lor degetele persoanei de lângæ ei. Explicafli cæ ar
fi nevoie de aproximativ 85 de cursanfli, care sæ stea în acea poziflie, pentru a face
o linie care sæ fie de aceaøi lungime cu corabia care a fost construitæ de Noe.



2. Arætafli tabelul de la sfârøitul lecfliei pentru a-i ajuta pe cursanfli sæ vizualizeze
dimensiunea corabiei lui Noe, în comparaflie cu alte coræbii cu care sunt
familiarizafli.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Oamenii resping chemarea lui Noe la pocæinflæ; Noe construieøte o
corabie.

Predafli øi discutafli Moise 8:19-30 øi Genesa 6:5-22; 7:1-10. (În cazul în care
cursanflii au întrebæri despre animalele „curate“ øi „necurate“, îi putefli îndemna
sæ citeascæ Leviticul 11:1-31.)

• Cum era lumea atunci când Domnul l-a chemat pe Noe sæ propovæduiascæ
Evanghelia? (Vezi Moise 8:20-22). Ce asemænæri putefli sæ vedefli între oamenii
din zilele lui Noe øi oamenii din zilele noastre? Cum ar fi putut evita
distrugerea oamenii din zilele lui Noe? (Vezi Moise 8:23-24). Cum putem fi
ajutafli sæ evitæm distrugerea spiritualæ øi temporaræ atunci când ascultæm øi
urmæm sfatul profeflilor?

• De ce a construit Noe corabia? (Vezi Evrei 11:7). Conducætorii Bisericii ne-au
sfætuit pe fiecare dintre noi sæ ne „construim o corabie personalæ“ (W. Don
Ladd, din Conference Report, octombrie 1994, pag. 36; sau Ensign, noiembrie
1994, pag. 29). Ce putem face pentru a ne proteja spiritual, atât pe noi înøine,
cât øi pe familiile noastre? Ce porunci simflifli cæ sunt deosebit de importante
pentru a ne proteja în zilele noastre? (Putefli sæ folosifli în discuflia
dumneavoastræ broøura Pentru întærirea tineretului [34285].)

• Ce putem sæ facem pentru a fi pregætifli temporar în caz de calamitate sau alte
nevoi? (Vezi citatele de dedesubt precum øi citatul elderului L. Tom Perry de la
pag. 56. De ce amânæ majoritatea dintre noi sæ facæ pregætirile necesare? Cum
putem sæ devenim mult mai hotærâfli sæ ne pregætim, începând cu acest
moment?

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Revelaflia care confline îndemnul de a
produce øi de a înmagazina hranæ poate fi la fel de esenflialæ bunæstærii noastre
temporare din zilele noastre ca øi în cazul îmbarcærii pe corabie, care a avut loc
în zilele lui Noe“ (din Conference report, octombrie 1987, pag. 61; sau Ensign,
noiembrie 1987, pag 49).

Elder W. Don Ladd ne-a învæflat: „Este prea târziu sæ începi sæ construieøti
corabia atunci când începe sæ plouæ... Noi...trebuie sæ-l ascultæm pe purtætorul
de cuvânt al Domnului. Trebuie sæ continuæm cu calm sæ înaintæm øi sæ ne
pregætim pentru ceea ce va veni cu siguranflæ. Nu trebuie sæ intræm în panicæ
sau sæ ne temem, pentru cæ, dacæ suntem pregætifli spiritual øi temporar, noi
øi familiile noastre vom supravieflui potopului. Coræbiile noastre vor pluti
pe marea credinflei, dacæ prin faptele noastre ne-am pregætit treptat øi sigur
pentru viitor“ (în Conference Report, octombrie 1994, pag. 37; sau Ensign,
noiembrie 1994, pag 29).
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• Ce calitæfli øi-a etalat Noe când a construit corabia? (Ræspunsurile pot confline:
credinflæ, supunere øi muncæ sârguincioasæ.) Cum putem sæ dezvoltæm aceste
calitæfli la noi înøine?

Preøedintele Spencer W. Kimball a explicat cæ, atunci când Noe a construit
corabia, „nu exista nici un semn de ploaie sau de potop... Avertismentele sale
au fost considerate iraflionale... Ce prostie sæ construieøti o corabie pe pæmânt
uscat, când soarele stræluceøte iar viafla se desfæøoaræ ca de obicei! Însæ, timpul
a trecut. Corabia a fost terminatæ. Potopul a venit. Cei nesupuøi øi ræzvrætifli
s-au înecat. Miracolul corabiei a fost rezultatul credinflei de care s-a dat
dovadæ, atunci când a fost construitæ“ (Faith Precedes the Miracle [1972],
pag. 5-6).

2. Domnul curæflæ pæmântul prin potop.

Predafli øi discutafli Genesa 7:11-24; 8 øi 9:8-17.

• Ce s-a întâmplat atunci când a venit potopul? (Vezi Genesa 7:23). Ce „coræbii“
avem astæzi care ne pot ajuta sæ fim salvafli de ræul care ne înconjoaræ? (Putefli
sæ enumerafli ræspunsurile pe tablæ øi sæ-i invitafli pe cursanfli sæ spunæ cum
i-au ajutat aceste „coræbii“ sæ fie protejafli. Ræspunsurile posibile conflin:
casele øi familiile noastre, prietenii, templele, seminarul, adunærile Bisericii,
rugæciunea, scripturile øi profeflii în viaflæ.) Cum îi putem ajuta pe alflii sæ
gæseascæ un adæpost în aceste „coræbii“?

• De ce a trimis Noe un porumbel, afaræ din corabie, dupæ ce s-a oprit ploaia?
(Vezi Genesa 8:8). Ce s-a întâmplat la primele douæ încercæri, când a trimis
porumbelul? (Vezi Genesa 8:8-11). Ce s-a întâmplat a treia oaræ? (Vezi Genesa
8:12).

• Care a fost primul lucru pe care l-a fæcut Noe dupæ ce a pæræsit corabia? (Vezi
Genesa 8:20; vezi, de asemenea, Traducerea lui Joseph Smith, Genesa 9:4).
Cum ne putem aræta recunoøtinfla faflæ de Domnul, atunci când El ne ajutæ
sæ trecem printr-o situaflie dificilæ?

• Ce a aøezat Dumnezeu pe cer dupæ ce s-a terminat potopul? (Vezi Genesa
9:13). Ce a spus Dumnezeu cæ urma sæ reprezinte curcubeul? (Vezi Genesa
9:12-13, 16-17). Ce legæmânt a fæcut Dumnezeu cu Noe? (Vezi Genesa 9:8-11,
15; vezi, de asemenea, Traducerea lui Joseph Smith, Genesa 9:21-22, 24.)

3. Oamenii construiesc turnul Babel.

Predafli øi discutafli Genesa 11:1-9.

• De ce au hotærât urmaøii lui Noe sæ construiascæ un turn? (Vezi Genesa 11:4).
Ce credefli cæ au vrut sæ obflinæ „fæcându-øi un nume“ pentru ei înøiøi? Ce
diferenflæ existæ între a ne face un nume pentru noi înøine øi a lua asupra
noastræ numele lui Hristos? Ce responsabilitæfli luæm asupra noastræ atunci
când purtæm numele lui Hristos? (Vezi Mosia 18:8-10).

• Ce a rezultat din tentativa de a construi un turn pânæ la cer? (Vezi Genesa
11:5-9). De ce nu putem ajunge la cer prin noi înøine sau prin metodele
omeneøti? Care este calea Domnului pentru noi de a ajunge la cer?
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Concluzie Explicafli cæ oamenii care au construit turnul Babel au fost pedepsifli pentru cæ ei
au încercat sæ ajungæ la cer prin mijloace lumeøti. În schimb, Noe øi familia sa au
fost salvafli de potop, pentru cæ ei au træit conform poruncilor lui Dumnezeu.

Mærturisifli cæ singura modalitate pentru noi de a ajunge la cer – sæ ne întoarcem sæ
træim alæturi de Tatæl nostru Ceresc – este prin Evanghelia lui Isus Hristos. Trebuie
sæ træim în dreptate, aøa cum a fæcut Noe, având credinflæ în Hristos, pocæindu-ne
de pæcatele noastre, primind rânduieli sacre øi îndurând pânæ la sfârøitul vieflilor
noastre. Dacæ facem aceste lucruri, ne vom ridica deasupra ræului øi vom putea sæ
ne întoarcem în prezenfla lui Dumnezeu.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Enoh vede într-o viziune zilele lui Noe

Enoh, stræbunicul lui Noe, a væzut într-o viziune ticæloøia generafliei lui Noe,
precum øi rezultatul potopului (Moise 7:41-52). Enoh s-a întristat datoritæ
acestei ticæloøii øi I-a cerut Domnului sæ aibæ milæ de Noe øi copiii sæi. Domnul
i-a promis lui Enoh cæ nu va mai distruge niciodatæ lumea prin potop (Moise
7:51). De asemenea, Domnul i-a promis lui Enoh cæ Noe va fi urmaøul sæu
øi cæ seminflia lui Enoh va continua sæ fie pe pæmânt chiar øi dupæ potop
(Moise 7:52; 8:2, 6, 8-9). Domnul a reînnoit acest legæmânt cu Noe, dupæ
potop (Genesa 9:8-17; remarcafli cæ traducerea versetelor 9 øi 11, fæcutæ de
Joseph Smith, se referæ la legæmântul fæcut de Domnul cu Enoh; vezi, de
asemenea, Traducerea lui Joseph Smith, Genesa 9:21-25).

2. Domnul îi apæræ pe cei drepfli

Aøa cum Noe øi familia sa au fost salvafli de potop datoritæ neprihænirii lor,
Domnul i-a protejat, de asemenea, pe oamenii drepfli din timpul turnului Babel.
Discutafli pe scurt povestea lui Iared øi a fratelui acestuia, aøa cum se gæseøte în
Eter 1:1-5, 33-37 øi apoi discutafli despre motivul pentru care limba lor nu a fost
încurcatæ.

Lecflia 6
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Dimensiuni comparabile ale diferitelor coræbii (vezi activitatea pentru
captarea atenfliei)

Corabia

Trirema greceascæ

Bærbatul ræzboinic

Spærgætorul de gheaflæ

Vas de croazieræ

100' 200' 300' 400' 500' 600' 700' 800' 900' 1000'
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Lecflia

7
Legæmântul Avraamic

Avraam 1:1-4; 2:1-11; Genesa 12:1-8; 17:1-9

Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ binecuvântærile øi responsabilitæflile
legæmântului Avraamic.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli Avraam 1:1-4; 2:1-11; Genesa 12:1-8; 17:1-9. Avraam
cautæ sæ fie drept øi sæ træiascæ demn de binecuvântærile lui Dumnezeu.
Dumnezeu face un legæmânt cu Avraam, prin care îi promite acestuia cæ va
avea foarte mulfli urmaøi, care vor primi o flaræ a fægæduinflei, binecuvântærile
preofliei øi Evanghelia.

2. Referinfle suplimentare: Genesa 15; Doctrinæ øi legæminte 132:19-24, 29-32;
Legæmântul Avraamic, Ghid pentru scripturi, pag. 116.

3. Putefli sæ folosifli urmætoarele materiale ca parte a lecfliei:

a. poze cu misionari (62611) øi cu un templu din apropiere.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

• Ce este o binecuvântare patriarhalæ?

Prima Preøedinflie a declarat: „Binecuvântærile patriarhale [sunt] niøte
declaraflii inspirate despre linia genealogicæ a celor care le primesc øi, de
asemenea, atunci când influenfla Spiritului este foarte puternicæ, sunt niøte
declaraflii profetice despre misiunea vieflii celor care le primesc, împreunæ
cu anumite binecuvântæri, atenflionæri øi avertismente, pe care patriarhul ar
putea fi îndemnat sæ le ofere… Îndeplinirea tuturor binecuvântærilor promise
este condiflionatæ de credinfla în Evanghelia Domnului nostru“ (scrisoare cætre
preøedinflii de flæruø, 28 iunie 1957; citatæ în Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, a doua ediflie [1966], pag. 558).

• Câfli dintre dumneavoastræ v-afli primit binecuvântarea patriarhalæ? Ce
înseamnæ sæ avem patriarhul care sæ ne declare linia genealogicæ într-o
binecuvântare? (Atunci când un patriarh ne declaræ linia genealogicæ, el ne
dezvæluie faptul cæ suntem urmaøii profetului Avraam prin Efraim, Manase
sau printr-un altul dintre descendenflii lui Avraam.)

Explicafli cæ în aceastæ lecflie se discutæ despre binecuvântærile pe care le putem
primi precum øi despre responsabilitæflile pe care le avem, ca urmaøi ai lui Avraam.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.



1. Dumnezeu face un legæmânt cu Avraam.

Predafli øi discutafli Avraam 1:1-4; 2:1-11 øi Genesa 12:1-8; 17:1-9.

• Când Avraam era un tânær bæiat, a vrut sæ fie drept øi sæ træiascæ demn de
binecuvântærile lui Dumnezeu. Ce binecuvântæri øi-a dorit Avraam, în acord
cu Avraam 1:2-4?

• Dumnezeu i-a instruit pe Avraam øi pe familia acestuia sæ-øi pæræseascæ
locuinfla din Ur øi sæ cælætoreascæ cætre o flaræ, pe care ei au numit-o Haran
(Avraam 2:1-4). Acolo, Avraam s-a rugat øi a avut o viziune în care Dumnezeu
a fæcut un legæmânt prin care îi binecuvânta pe el øi pe urmaøii sæi. Acesta
este numit legæmântul Avraamic. Ce binecuvântæri i-a promis Dumnezeu lui
Avraam în acest legæmânt? (Vezi Avraam 2:6-11; Genesa 12:1-8; 17:1-9. Putefli
sæ indicafli faptul cæ Avraam a trebuit sæ aøtepte mulfli ani înainte ca o parte
din aceste binecuvântæri promise sæ se îndeplineascæ, iar acestea mai sunt
îndeplinite încæ øi astæzi.)

Tabelul urmætor væ poate ajuta sæ rezumafli binecuvântærile legæmântului
Avraamic. Putefli sæ desenafli pe tablæ un tabel mai mic, în care sæ læsafli loc
pentru a adæuga o rubricæ numitæ „Responsabilitæfli“, aøa cum este arætat la
pag. 30:

2. Suntem moøtenitori ai binecuvântærilor øi responsabilitæflilor
legæmântului Avraamic.

Explicafli cæ tofli membrii Bisericii fac parte din „seminflia lui Avraam“, ceea ce
înseamnæ cæ suntem urmaøii sæi. Elder Joseph Fielding Smith a spus: „Majoritatea
celor care devin membri ai Bisericii sunt urmaøi propriu-ziøi ai lui Avraam prin
Efraim, fiul lui Iosif. Cei care nu sunt urmaøii propriu-ziøi ai lui Avraam øi Israel
trebuie sæ devinæ astfel, iar când ei sunt botezafli øi confirmafli sunt alæturafli
arborelui genealogic øi au dreptul la toate privilegiile øi drepturile în calitate de
moøtenitori“ (“How One May Become of the House of Israel”, Improvement Era,
octombrie 1923, pag. 1149).

Paralele eterne: împæræflia
celestialæ (D&L
88:17-20);

cæsætoria veønicæ
øi progresul
veønic (D&L
132:19-22)

exaltarea øi viafla
veønicæ (D&L
132:23-24)

Binecuvântæri
pæmânteøti:

o flaræ a
fægæduinflei în
care sæ træiascæ
(Avraam 2:6, 19;
Genesa 12:7;
17:8);

un numær mare
de urmaøi
(Avraam 2:9-10;
Genesa 12:2-3;
17:2, 4-6);

Evanghelia lui
Isus Hristos øi
preoflia pentru
Avraam øi
urmaøii sæi
(Avraam 2:9-11;
Genesa 17:7).

Binecuvântæri øi responsabilitæfli ale legæmântului Avraamic
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• Fæcând parte din seminflia lui Avraam, membrii Bisericii sunt moøtenitorii
binecuvântærilor øi responsabilitæflilor legæmântului Avraamic. Cum devenim
moøtenitori ai acestui legæmânt? (Când suntem botezafli în Bisericæ, promisiunea
salværii din legæmântul Avraamic este reînnoitæ cu noi. Când suntem pecetluifli în
Templu, promisiunea exaltærii din legæmântul Avraamic este reînnoitæ cu noi.
Pentru a primi binecuvântærile legæmântului, noi trebuie sæ ne îndeplinim
responsabilitæflile asociate acestuia øi sæ træim demni.)

Elder Bruce R. McConkie a explicat:

„Avraam a primit mai întâi Evanghelia prin botez (care reprezintæ legæmântul
salværii); apoi i s-a conferit cea mai mare preoflie øi a fæcut legæmântul
cæsætoriei celeste (care reprezintæ legæmântul exaltærii), primind asigurarea
cæ prin acesta va progresa veønic; în cele din urmæ el a primit promisiunea
cæ toate aceste binecuvântæri le vor fi oferite tuturor urmaøilor sæi din viafla
muritoare. (Avraam 2:6-11; D&L 132:29-50). În promisiunea divinæ fæcutæ lui
Avraam a fost inclusæ øi asigurarea cæ Hristos va veni prin linia sa genealogicæ,
precum øi asigurarea cæ urmaøii lui Avraam vor primi anumite promisiuni,
pæmânturi fægæduite ca moøteniri veønice. (Avraam 2; Genesa 17; 22:15-18;
Galateni 3.)

Toate aceste promisiuni puse împreunæ sunt numite legæmântul Avraamic.
Acest legæmânt a fost reînnoit cu Isaac (Genesa 24:60; 26:1-4, 24) øi încæ o
datæ cu Iacov. (Genesa 28; 35:9-13; 48:3-4). Acele pærfli ale acestuia care se referæ
la exaltarea personalæ øi la progresul veønic sunt reînnoite cu fiecare membru al
casei lui Israel care intræ în legæmântul cæsætoriei celeste; prin acel legæmânt, cei
implicafli devin moøtenitori ai tuturor binecuvântærilor lui Avraam, Isaac øi
Iacov. (D&L 132; Romani 9:4; Galateni 3; 4).“ (Mormon Doctrine, a doua ediflie
[1966], pag. 13).

• Ce binecuvântæri putem primi prin legæmântul Avraamic? (Putem primi toate
binecuvântærile pe care le-a primit Avraam, aøa cum sunt rezumate în tabelul
precedent. Aceste binecuvântæri conflin: Evanghelia, preoflia, exaltarea øi
legæturile veønice de familie.)

• Care sunt responsabilitæflile noastre în calitate de moøtenitori ai legæmântului
Avraamic? (Vezi Avraam 2:9, 11; Genesa 18:19. Trebuie sæ-i ajutæm pe tofli
copiii lui Dumnezeu, vii sau morfli, sæ primeascæ plenitudinea
binecuvântærilor Evangheliei. Trebuie, de asemenea, sæ ne supunem faflæ de
poruncile lui Dumnezeu.)

În cazul în care afli scris pe tablæ tabelul de la pagina 30, adæugafli în partea de
jos a tabelului o rubricæ în care sæ enumerafli responsabilitæflile noastre, dupæ
cum urmeazæ:

Responsabilitæfli: sæ-i ajutæm pe tofli
copiii lui Dumnezeu 
sæ primeascæ
plenitudinea
binecuvântærilor
Evangheliei 
(Avraam 2:9,11);

sæ ne supunem 
faflæ de poruncile 
lui Dumnezeu 
(Genesa 18:19).

Lecflia 7
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• Cum îi putem ajuta pe alflii sæ primeascæ Evanghelia? (Fæcând muncæ
misionaræ, îndeplinind rânduielile în templu pentru cei morfli øi fiind exemple
de neprihænire. Putefli sæ arætafli poze cu un templu øi cu misionari.)

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Responsabilitatea seminfliei lui Avaam,
seminflie care suntem noi, este aceea de a fi misionari øi de a ’purta aceastæ
slujire øi preoflie cætre toate nafliunile’ (Avraam 2:9)“ (în Conference Report,
aprilie 1987, pag. 107; sau Ensign, mai 1987, pag. 85).

Elder Boyd K. Packer a fæcut urmætoarea analogie pentru a sublinia
responsabilitatea noastræ de a împærtæøi Evanghelia cu alflii:

Imaginafli-væ cæ episcopul nostru ne-a cerut sæ planificæm un picnic pentru
membrii episcopiei. Trebuie sæ fie cel mai bun eveniment social din istoria
episcopiei øi nu trebuie sæ ne facem griji în privinfla cheltuielilor. Rezervæm
la flaræ un loc minunat de desfæøurare a picnicului. Tot acest loc ne va sta la
dispoziflie.

Ziua soseøte øi totul este perfect. Mesele sunt aøezate øi ospæflul este deosebit.
Apoi, chiar în momentul în care este spusæ binecuvântarea, o maøinæ veche
intræ în locul de desfæøurare a picnicului øi opreøte într-un loc de parcare.
Un bærbat îngrijorat ridicæ capota, de sub care iese un nor de abur. Câfliva
copii coboaræ din maøinæ. O mamæ neliniøtitæ duce o cutie lîngæ o masæ din
apropiere. Ea pune pe masæ câte ceva din ce a ræmas de la o masæ anterioaræ,
încercând sæ asigure masa pentru copiii ei înfometafli. Însæ nu este suficient.

Apoi, una dintre fetifle vede masa noastræ. Ea îøi împinge fratele mai mic cætre
noi øi îøi bagæ capul între tine øi mine. Ne dæm la o parte. Fetifla spune: „Ia te
uitæ! Mæ întreb ce gust are aceasta“.

Ce am face? I-am ignora pe acei oameni sau le-am cere sæ facæ liniøte? Le-am
cere sæ se întoarcæ la masa lor, dându-le o parte din mâncarea de care nu prea
avem nevoie? Sau i-am invita sæ ni se alæture, sæ se aøeze între noi pentru a ne
ospæta împreunæ, cerându-le sæ ne lase sæ-i ajutæm sæ-øi repare maøina øi le-am
oferi ceva pentru cælætoria lor?

Elder Packer întreabæ: „Ar putea fi o bucurie mai puræ decât aceea de a vedea
cæ le putem oferi sæ mænânce acelor copii flæmânzi? Existæ satisfacflie mai
mare decât aceea de a ne întrerupe særbætoarea pentru a-[i] ajuta sæ-øi repare
maøina?…

Sunt oameni în toatæ lumea øi alæturi de noi – vecinii noøtri, prietenii noøtri,
unii dintre membrii familiei noastre – care, vorbind din punct de vedere
spiritual, sunt subnutrifli. Unii dintre aceøtia sunt foarte înfometafli! Dacæ
pæstræm toate acestea pentru noi înøine, este ca øi cum ne-am ospæta în fafla
celor cærora le este foame“ (în Conference Report, aprilie 1984, pag. 59-61;
sau Ensign, mai 1984, pag. 41-42).

• Ce ne învaflæ aceastæ analogie despre responsabilitatea noastræ de a-i ajuta pe
alflii sæ primeascæ binecuvântærile Evangheliei? (Noi am fost binecuvântafli cu
plenitudinea Evangheliei, cel mai mare ospæfl al cuvintelor pe care lumea l-a
cunoscut vreodatæ [D&L 58:8-12]. Dumnezeu aøteaptæ de la noi sæ împærtæøim
aceste binecuvântæri cu alflii, atât cu cei vii cât øi cu cei morfli.)
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• În ce fel se aseamænæ declararea liniei genealogice din binecuvântærile noastre
patriarhale cu chemarea de a ne îndeplini responsabilitæflile ca moøtenitori ai
legæmântului Avraamic? (Prin declararea faptului cæ noi suntem seminflia
lui Avraam, cæ binecuvântærile noastre patriarhale pun din nou accent pe
privilegiul nostru de a primi binecuvântærile legæmântului Avraamic øi pe
obligaflia noastræ de a-i îndeplini responsabilitæflile.)

Concluzie Depunefli mærturie despre binecuvântærile legæmântului Avraamic. Încurajafli
cursanflii sæ-øi îndeplineascæ responsabilitæflile pe care le au ca moøtenitori ai
acestui legæmânt.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ-l folosifli ca parte a lecfliei.

Provocarea de a træi în lume

Explicafli cæ israeliflii antici erau înconjurafli de multe popoare ai cæror oameni nu
credeau în adeværatul Dumnezeu. Printre aceste popoare se numærau asirienii,
babilonienii, egiptenii øi alflii.

• De ce credefli cæ Domnul Øi-a aøezat poporul de legæmânt în mijlocul lumii
antice, în loc sæ-l aøeze acolo unde puteau fi læsafli în pace? (Vezi Deuteronom
4:6-8. El a vrut sæ-i dea ca exemplu pentru ceilalfli øi sæ îndeplineascæ
legæmântul Avraamic de a binecuvânta toate popoarele.)

Explicafli cæ multe povestiri din Vechiul Testament ne aratæ succesul sau eøecul
poporului Domnului de a-øi fline legæmintele øi de a-i influenfla pe alflii cætre
neprihænire. Avraam, Iosif, Daniel, Estera øi mulfli alflii au avut influenfle bune.
Samson, Ahab, copiii lui Israel rætæcind în pustiu øi alflii i-au permis lumii sæ-i
influenfleze.

Aøa cum a fæcut cu Israelul antic, Domnul ne-a aøezat, pe noi – poporul Sæu de
legæmânt din zilele din urmæ, în mijlocul lumii. Provocarea noastræ este, mai
degrabæ de a influenfla lumea pe cæi drepte decât de a-i permite acesteia sæ ne
influenfleze pe noi pe cæi nedrepte.

Lecflia 7
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Lecflia

8
Træind drept într-o 

lume ticæloasæ 
Genesa 13–14; 18-19

Scop De a întæri hotærârea fiecærui cursant de a pæstra cu strictefle standardele dreptæflii
în timpurile creøterii ticæloøiei.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi. Notæ: Genesa 17:5 ne relateazæ
despre cum a schimbat Domnul numele lui Avram în Avraam. Numele
Avraam este folosit pe parcursul acestei lecflii.

a. Genesa 13. Dupæ ce au træit o perioadæ în Egipt din cauza foametei din flara
Canaan, Avraam øi familia sa se întorc în Cannan. Avraam se stabileøte în
Hebron, iar nepotul sæu, Lot, se stabileøte în apropierea Sodomei.

b. Genesa 14:1-2, 8-24. Lot este luat prozonier în timpul luptelor împæraflilor
øi este salvat de cætre Avraam (14:1-2, 8-16). Avraam îi plæteøte zeciuialæ lui
Melhisedec øi refuzæ sæ accepte recompensele de ræzboi care veneau din
partea împæratului Sodomei (14:17-24).

c. Genesa 18:16-33; 19:1-29. Domnul anunflæ cæ va distruge Sodoma øi Gomora
din cauza ticæloøiei oamenilor (18:16-22). Avraam Îl imploræ pe Domnul sæ
crufle oraøele în cazul în care el poate sæ gæseascæ oameni drepfli care træiesc
acolo (18:23-33). Lui Lot øi familiei sale li se porunceøte sæ plece din Sodoma
(19:1-23; remarcafli cæ în Traducerea lui Joseph Smith, Genesa 19:11-13
afirmæ cæ Lot nu øi-a oferit fiicele bærbaflilor din Sodoma; mai degrabæ, a
încercat sæ-øi protejeze fiicele de aceøti bærbafli.) Domnul distruge Sodoma
øi Gomora (19:24-29).

2. Referinfle suplimentare: Genesa 12; Traducerea lui Joseph Smith, Genesa
14:25-40; 19:9-15.

3. Dacæ folosifli activitatea de captare a atenfliei, aducefli la clasæ un ziar recent.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Arætafli cursanflilor un ziar recent. Færæ a væ opri asupra unor øtiri anume,
comentafli despre cum suntem înconjurafli de influenfle nedrepte. Explicafli cæ,
în aceastæ lecflie, se vorbeøte despre cât de important este sæ fim drepfli chiar øi
atunci când ticæloøia este peste tot în jurul nostru.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.



1. Avraam øi familia sa se stabilesc în Hebron, iar Lot øi familia sa se
stabilesc în apropierea Sodomei.

Predafli øi discutafli Genesa 13.

Putefli sæ facefli o scurtæ recapitulare a cælætoriilor lui Avraam pânæ la acest
moment din viafla sa. A fost crescut în Ur din Haldea, apoi a fost îndrumat de
cætre Domnul sæ se stabileascæ în Haran (Genesa 11:31; Avraam 2:1-5). Mai
târziu, Domnul l-a condus din Haran în flara Canaan øi i-a promis: „Toatæ flara
aceasta o voi da seminflei tale“ (Genesa 12:7). Din cauza foametei din Canaan,
Avraam împreunæ cu familia sa au mers în Egipt (Genesa 12:10). Genesa 13
începe cu Avraam øi familia sa întorcându-se din Egipt în Canaan.

• De ce nu au putut Avraam, Lot øi familiile lor sæ locuiascæ împreunæ dupæ ce
s-au întors din Egipt în Canaan? (Vezi Genesa 13:5-7). Ce învæflæm despre
Avraam din comentariile sale din Genesa 13:8-9? Cum putem urma exemplul
lui Avraam atunci când avem conflicte cu membrii familiei sau cu alflii?

• Unde a ales Lot sæ locuiascæ? (Vezi Genesa 13:10-12). Indicafli faptul cæ
oamenii Sodomei erau foarte ticæloøi (Genesa 13:13), însæ Lot a continuat sæ
aleagæ sæ træiascæ lângæ ei. Ce l-a atras pe Lot la pæmântul de lângæ Sodoma?
(Vezi Genesa 13:10. Era „bine [udat]“ øi frumos.)

• La început, Lot „a locuit în cetæflile din câmpie“, în afara Sodomei, însæ „øi-a
întins corturile pânæ la Sodoma“ (Genesa 13:12). Mai târziu, a locuit chiar în
Sodoma (Genesa 14:12). Ce lucruri am putea face care ar fi echivalente din
punct de vedere spiritual cu întinderea corturilor noastre pânæ la Sodoma?
(Am putea sæ ne asociem cu lucrurile rele în loc sæ le evitæm, sau ne-am putea
permite sæ facem pæcate mici færæ sæ ne gândim cæ acestea pot conduce la
unele mai mari.) Cum ne putem schimba comportamentul înainte ca
problemele sau pæcatele mici sæ devinæ unele mari?

• Asemenea lui Lot, oamenii regelui Beniamin din Cartea lui Mormon øi-au
întins, de asemenea, corturile îndreptate cætre o direcflie anume. Cætre ce erau
corturile lor îndreptate? (Vezi Mosia 2:6). Cum ne putem îndrepta casele mai
mult cætre templu decât cætre locurile lumeøti?

2. Avraam îl elibereazæ pe Lot, îi plæteøte zeciuialæ lui Melhisedec øi refuzæ sæ
accepte recompensele de ræzboi din partea împæratului Sodomei.

Predafli øi discutafli Genesa 14:1-2, 8-24.

• În timp ce Lot a locuit în Sodoma, împæraflii câtorva oraøe-state, inclusiv
Sodoma øi Gomora, au început sæ se ræzboiascæ unul cu altul (Genesa 14:1-2,
8-9). Ce i s-a întâmplat lui Lot în timpul acestui ræzboi? (Vezi Genesa 14:10-
12). Cum l-a ajutat Avraam pe Lot, dupæ ce acesta a fost luat prizonier?
(Vezi Genesa 14:13-16).

• Cu cine s-a întâlnit Avraam dupæ ce l-a eliberat pe Lot? (Vezi Genesa
14:17-18). Cine era Melhisedec? (Vezi Genesa 14:18; vezi, de asemenea,
D&L 107:1-2). Ce i-a dat Avraam lui Melhisedec? (Vezi Genesa 14:20;
vezi,de asemenea, Traducerea lui Joseph Smith, Genesa 14:36-40, din Ghid
pentru scripturi.)

• De ce a refuzat Avraam sæ accepte chiar øi „un fir de aflæ“ ca recompensæ din
partea împæratului Sodomei? (Vezi Genesa 14:21-24. El nu a vrut sæ primeascæ
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nimic din partea unui rege nedrept.) Ce ar putea fi considerat un „fir de aflæ“
al imoralitæflii în lumea de azi? Ce ar putea fi un „fir de aflæ“ al nesinceritæflii?
Cum ne coborâm câteodatæ standardele în nedreptate atunci când dorim sæ
acceptæm distracflia pe care o cæutæm? De ce este important ca noi sæ încercæm
sæ nu permitem nici mæcar unei mici influenfle lumeøti sæ pætrundæ în vieflile
noastre? (Vezi 2 Nefi 28:20-21).

• Ce putem învæfla despre angajamentul lui Avraam luat faflæ de Domnul,
comparând reacfliile sale faflæ de Melhisedec øi faflæ de împæratul Sodomei?

3. Domnul distruge Sodoma øi Gomora.

Predafli øi discutafli Genesa 18:16-33; 19:1-29.

• Datoritæ ticæloøiei oamenilor din Sodoma øi Gomora, Domnul a plænuit sæ
distrugæ acele oraøe (Genesa 18:20-21). Ce I-a cerut Avraam Domnului, dupæ
ce a înfleles acest plan? (Vezi Genesa 18:23-32). Ce putem învæfla din faptul
cæ Domnul a dorit sæ crufle oraøele în cazul în care în ele ar fi putut fi gæsifli
oameni drepfli?

• De ce a fost Lot instruit sæ pæræseascæ Sodoma? (Vezi Genesa 19:12-13, 15).
Cum au reacflionat ginerii lui Lot când acesta i-a îndemnat sæ plece? (Vezi
Genesa 19:14). De ce refuzæ unii oameni sæ se mute din zona influenflelor
negative chiar øi atunci când ei sunt conøtienfli de pericol?

• Ce sfat le-au dat îngerii lui Lot øi familiei sale când aceøtia au pæræsit oraøul?
(Vezi Genesa 19:17). Indicafli faptul cæ Salvatorul le-a dat ucenicilor Sæi un
sfat asemænætor (Luca 9:62; 17:29-32; D&L 133:14-15). Ce reprezintæ „uitatul
înapoi“? (Ezitarea de a renunfla la ceea ce ni se cere; un angajament incomplet
de a-L urma pe Hristos.) Cum ne putem „uita înapoi“ câteodatæ?

• Ce i s-a întâmplat sofliei lui Lot când s-a uitat înapoi cætre Sodoma? (Vezi
Genesa 19:26). Ce ne poate învæfla povestea sofliei lui Lot despre pocæinflæ?
(Pentru a ne pocæi trebuie sæ ne schimbæm inimile øi comportamentul. Pentru
a face aceasta trebuie, câteodatæ, sæ alegem un nou mediu în care sæ træim,
precum øi cunoøtinfle noi.)

• Ce a pierdut Lot din cauzæ cæ øi-a „întins corturile pânæ la Sodoma“? Ce
putem sæ pierdem atunci când ne expunem tentafliilor? În ce mod suntem
afectafli atunci când ne permitem sæ fim înconjurafli de ræu, chiar dacæ nu
suntem implicafli direct în activitæfli pæcætoase?

• Care a fost motivul sugerat de Genesa 19:29 pentru care Lot a fost cruflat
atunci când Sodoma øi Gomora au fost distruse? (Domnul øi-a amintit de
neprihænirea lui Avraam.) Cum îi poate ajuta pe alflii comportamentul nostru
drept?

Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Lumea noastræ se aseamænæ foarte
mult acum cu cea din zilele profetului nefit care a spus: ’… dacæ n-ar fi fost
pentru rugæciunile celor drepfli… chiar acum vi s-ar fi trimis completa
distrugere…’ (Alma 10:22). Bineînfleles, sunt mult mai mulfli oameni
credincioøi care træiesc în acord cu toate poruncile øi ale cæror viefli øi
rugæciuni salveazæ lumea de la distrugere“ (în Conference Report, aprilie
1971, pag. 7; sau Ensign, iunie 1971, pag. 16).
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Concluzie Mærturisifli despre importanfla de a væ pæstra liberi de pæcat, chiar øi atunci când
ræul este peste tot în jurul nostru. Încurajafli cursanflii sæ se stræduiascæ sæ aibæ o
influenflæ dreaptæ în lume, în loc de a permite lucrurilor lumeøti sæ-i influenfleze.

Putefli sæ concluzionafli cu urmætoarea afirmaflie fæcutæ de cætre elder M. Russell
Ballard:

„În Bisericæ, repetæm deseori distihul: ’Træieøte în lume, însæ nu fi de-al lumii’. Pe
mæsuræ ce observæm cæ emisiunile de televiziune fac în aøa fel încât nelegiuirea,
violenfla øi infidelitatea sæ paræ a fi normale øi chiar atrægætoare, ne dorim deseori
sæ putem încuia lumea într-un fel øi sæ ne izolæm complet familiile...

Probabil cæ ar trebui sæ declaræm distihul menflionat anterior sub forma a douæ
avertismente separate. Prima: ’Træieøte în lume’. Implicæ-te; informeazæ-te.
Încearcæ sæ fi înflelegætor, tolerant øi sæ apreciezi diversitatea. Adu-fli o contribuflie
importantæ în societate prin slujire øi implicare. A doua: ’Nu fi de-al lumii’. Nu
merge pe cæræri greøite, nu-fli schimba standardele øi nu accepta ce nu-i bun...

Membrii Bisericii trebuie mai mult sæ influenfleze decât sæ fie influenflafli. Trebuie
sæ lucræm pentru a opri dezvoltarea pæcatului øi a ræului, în loc sæ le permitem
acestora sæ se dezvolte færæ ca noi sæ facem nimic. Noi tofli trebuie sæ ajutæm la
rezolvarea problemei decât s-o evitæm sau s-o ignoræm“ (în Conference Report,
aprilie 1989, pag. 100-101; sau Ensign, mai 1989, pag. 80).

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Pæcatele Sodomei øi Gomorei

Aøa cum ni se spune în Genesa 19:4-11 øi în traducerea din Genesa 19:9-15
fæcutæ de Joseph Smith, locuitorii Sodomei øi Gomorei erau implicafli în pæcate
sexuale serioase. Însæ aceste pæcate, deøi grave, nu au fost singurele pæcate pentru
care oraøele au fost distruse. Rugafli un cursant sæ citeascæ Ezechiel 16:49-50 cu
voce tare øi discutafli cu restul cursanflilor despre celelalte pæcate de care se fæceau
vinovafli locuitorii Sodomei øi Gomorei. Ajutafli cursanflii sæ înfleleagæ faptul cæ
putem fi distruøi, la fel de bine, datoritæ pæcatelor ce par a fi mici cât øi datoritæ
celor mari.

2. Conducând prin exemplu

Pentru a ilustra o modalitate prin care sfinflii din zilele din urmæ pot avea o
influenflæ bunæ în loc sæ se lase influenflafli de cætre lume, putefli sæ prezentafli un
segment video lung de øapte minute intitulat „Conducând prin exemplu“ din
Vechiul Testament Prezentæri video (53224). În acest segment, exemplul drept al
unei tinere fete ajutæ o prietenæ sæ se converteascæ la Evanghelia lui Isus Hristos.

Lecflia 8
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Lecflia

9
„Dumnezeu Însuøi 

va purta grijæ de miel“
Avraam 1; Genesa 15-17; 21-22

Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ mai bine jertfa Tatælui Ceresc prin care Øi-a oferit
Fiul, în timp ce aceøtia învaflæ despre dorinfla lui Avraam de a-l jertfi pe Isaac.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi. Notæ: Genesa 17 relateazæ despre
cum a schimbat Domnul numele lui Avram în Avraam, øi cel al sofliei lui,
Sarai, în Sara (vezi versetele 5, 15). Numele Avraam øi Sara sunt folosite pe
parcursul acestei lecflii.

a. Avraam 1:1, 5-20. Ca tânær bæiat, Avraam este persecutat de cætre faløii
preofli ai faraonului. Ei încearcæ sæ-l ofere drept jertfæ, însæ acesta este salvat
de cætre Iehova.

b. Genesa 15-17; 21. Mai târziu în timpul vieflii sale, Avraam doreøte øi i se
promit urmaøi (15:1-6). Sara i-o dæ lui Avraam pe Agar ca soflie; Agar îl naøte
pe Ismael (16:1-16). Dumnezeu vorbeøte din nou despre legæmântul Sæu cu
Avraam, promiflându-i cæ el va fi tatæl multor neamuri (17:1-14; vezi lecflia
7). Este anunflatæ naøterea lui Isaac, prin care legæmântul va continua
(17:16-22). Sara îl naøte pe Isaac (21:1-12).

c. Genesa 22. Dumnezeu îi porunceøte lui Avraam sæ-l jertfeascæ pe Isaac
(22:1-2). Avraam se pregæteøte sæ-l jertfeascæ pe Isaac, însæ Dumnezeu îi
oferæ un berbec pe care sæ-l sacrifice în locul lui Isaac (22:3-19).

2. Referinfle suplimentare: Evrei 11:8-19; Iacov 2:21-23; Iacov 4:5; Doctrinæ øi
legæminte 132:34-36.

3. În cazul în care facefli a doua activitate de captare a atenfliei, rugafli câfliva
cursanfli, cu cel puflin o sæptæmânæ de zile înainte de desfæøurarea acestei
lecflii, sæ se pregæteascæ pentru a povesti despre o ocazie în care ei au fost
binecuvântafli datoritæ faptului cæ au dorit sæ facæ un sacrificiu.

4. Putefli sæ folosifli urmætoarele ilustraflii ca parte a lecfliei:

a. Un înger îl salveazæ pe Avraam (62607; setul de ilustraflii inspirate din
scripturi, 104) øi Avraam luându-l pe Isaac pentru a fi jertfit (62054; setul
de ilustraflii inspirate din scripturi, 105).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli una dintre urmætoarele activitæfli (sau una dintre activitæflile
dumneavoastræ) pentru a începe lecflia. Alegefli activitatea cea mai potrivitæ
pentru clasæ.

1. Cerefli cursanflilor sæ se gândeascæ la o persoanæ pe care o iubesc foarte mult
sau la ceva ce prefluiesc foarte mult.

• Cum v-afli simfli dacæ Dumnezeu v-ar cere sæ renunflafli la acel obiect sau sæ
jertfifli acea persoanæ? Ce afli face?



2. Invitafli câfliva cursanfli sæ vorbeascæ despre o perioadæ în care au fost
binecuvântafli pentru cæ au dorit sæ facæ un sacrificiu.

Dupæ fiecare dintre aceste activitæfli, explicafli faptul cæ Dumnezeu i-a poruncit
lui Avraam sæ-l jertfeascæ pe fiul sæu, Isaac; pe care Avraam îl iubea foarte mult.
Chiar dacæ lui Avraam nu i s-a cerut în cele din urmæ sæ aducæ aceastæ jertfæ,
dorinfla sa de a o face „i s-a considerat ca ceva drept“ (D&L 132:36). Datoritæ
neprihænirii lui Avraam, el øi urmaøii sæi au fost foarte binecuvântafli.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Avraam este cât pe ce sæ fie oferit ca jertfæ de cætre faløii preofli ai
faraonului.

Predafli øi discutafli Avraam 1:1, 5-20. O parte a acestei lecflii se concentreazæ
asupra poruncii lui Dumnezeu ca Avraam sæ-l jertfeascæ pe Isaac. Pentru a-i ajuta
pe cursanfli sæ înfleleagæ semnificaflia acestei porunci øi profunzimea credinflei lui
Avraam, lecflia începe cu o scurtæ discuflie despre experienfla pe care a avut-o
Avraam atunci când, fiind tânær bæiat, a fost cât pe ce sæ fie oferit ca jertfæ de
cætre faløii preofli ai faraonului.

• Care era atmosfera în Haldea atunci când Avraam locuia acolo? (Vezi Avraam
1:1, 5-8). Ce au încercat faløii preofli ai faraonului sæ-i facæ lui Avraam? (Vezi
Avraam 1:7, 12). Cum a fost salvat Avraam din mâinile acestor faløi preofli?
(Vezi Avraam 1:15-16, 20).

• Cum l-a ajutat pe Avraam experienfla pe care a avut-o pe altarul faløilor preofli
sæ se pregæteascæ pentru încercærile viitoare? Cum ne pot ajuta încercærile sæ
ne pregætim pentru dificultæflile care vor veni?

2. Avraam are copii cu Agar øi Sara.

Predafli øi discutafli Genesa 15-17; 21.

• Ce i-a promis Domnul lui Avraam în ceea ce priveøte copiii? (Vezi Genesa
15:1-6). De ce i-a oferit-o Sara pe Agar lui Avraam ca soflie? (Vezi Genesa 16:1-3;
D&L 132:34-35). Ce i-a promis Domnul lui Agar? (Vezi Genesa 16:10-11).

• Ce i-a dezvæluit Dumnezeu lui Avraam în Genesa 17:15-16, 19 øi 21? Cum
a reacflionat Avraam? (Vezi Genesa 17:17. Remarcafli cæ, în timp ce Biblia
relateazæ cæ Avraam „a râs“ când a auzit cæ Sara îi va naøte un fiu, o traducere
alternativæ a cuvântului din limba ebraicæ este „s-a bucurat“. Traducerea lui
Joseph Smith a Bibliei relateazæ cæ Avraam „s-a bucurat“ la aflarea veøtii.)

• Ce ne învaflæ revelaflia faptului cæ Avraam øi Sara vor avea un fiu despre cum Îøi
împlineøte Dumnezeu promisiunile? (Dumnezeu Îøi va îndeplini promisiunile,
chiar dacæ nu neapærat în modul sau în timpul la care ne aøteptæm. Indicafli
faptul cæ Avraam, precum øi mulfli alflii din scripturi au trebuit sæ aøtepte cu
credinflæ timp de mulfli ani pentru a primi binecuvântærile promise.)

• Prin ce se diferenfliau promisiunile fæcute de Dumnezeu în ceea ce-l priveau pe
Isaac faflæ de cele care îl priveau pe Ismael? (Vezi Genesa 17:19-21).
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3. Dumnezei îi porunceøte lui Avraam sæ-l jertfeascæ pe Isaac.

Predafli øi discutafli Genesa 22.

• De ce i-a cerut Dumnezeu lui Avraam sæ-l jertfeascæ pe Isaac? (Vezi Genesa
22:1). De ce, acest lucru, urma sæ fie un test dificil pentru Avraam? (Nu numai
datoritæ faptului cæ Isaac era fiul sæu, însæ øi datoritæ faptului cæ Dumnezeu a
promis cæ legæmântul Avraamic va continua prin Isaac øi urmaøii sæi [Genesa
17:19]. Un alt motiv pentru care acest lucru ar fi fost dificil este acela cæ,
atunci când a fost un tânær bæiat, Avraam însuøi era cât pe ce sæ fie oferit ca
jertfæ de cætre faløii preofli ai faraonului [Avraam 1:1, 5-20].)

• Cum a reacflionat Avraam la porunca lui Dumnezeu de a-l jertfi pe Isaac? (Vezi
Genesa 22:2-3). Ce putem învæfla de la Avraam despre credinflæ øi supunere?
(Vezi Evrei 11:17-19; Iacov 2:21-23).

• Cum a reacflionat Isaac în aceastæ situaflie? (Vezi Genesa 22:3-10. Nu existæ
nici un indiciu despre faptul cæ Isaac s-ar fi opus intenfliei lui Avraam de a-l
oferi ca jertfæ.)

Elder Dallin H. Oaks a explicat: „Când au ajuns la locul stabilit, Avraam a
construit un altar, peste care a aøezat lemne. Apoi, Biblia spune cæ: ’Avraam...
a legat pe fiul sæu Isaac, øi l-a pus pe altar deasupra lemnelor’ (Genesa 22:9).
Ce a gândit Isaac, atunci când Avraam a fæcut un lucru aøa ciudat? Biblia
nu menflioneazæ nici un efort sau vreo împotrivire. Liniøtea lui Isaac poate
fi explicatæ numai prin încrederea øi supunerea sa faflæ de tatæl sæu“ (în
Conference Report, octombrie 1992, pag. 51; sau Ensign, noiembrie 1992,
pag. 37).

• Dorinfla lui Avraam de a-l jertfi pe Isaac a fost asemænætoare cu dorinfla Tatælui
Ceresc de a-L jertfi pe Singurul Sæu Fiu Næscut (Iacov 4:5; Genesa 22:8, 13). Ce
asemænæri sunt între experienfla lui Avraam øi cea a Tatælui Ceresc? Care este
cea mai mare diferenflæ?

• În ce mod putem fi comparafli cu Isaac? Dacæ Isaac ne reprezintæ, pe cine
reprezintæ berbecul din tufiø? Cum væ ajutæ aceste comparaflii sæ înflelegefli
mai bine dragostea pe care Tatæl Ceresc a dovedit-o pentru dumneavoastræ
jertfindu-Øi Fiul?

Elder Dallin H. Oaks a spus: „Aceastæ poveste... aratæ bunætatea lui Dumnezeu
atunci când l-a protejat pe Isaac øi când a oferit un înlocuitor, pentru ca acesta
sæ nu trebuiascæ sæ moaræ. Din cauza pæcatelor øi a naturii noastre muritoare,
noi, asemenea lui Isaac, suntem condamnafli la moarte. Atunci când nu mai
existæ nici o altæ speranflæ, Tatæl nostru din Cer ni-L oferæ pe Mielul lui
Dumnezeu, iar noi suntem salvafli prin jertfa Sa“ (în Conference Report,
octombrie 1992, pag. 51; sau Ensign, noiembrie 1992, pag. 37).

• Ce a dovedit Avraam prin acest test? (Vezi Genesa 22:11-12). Invitafli cursanflii
sæ vorbeascæ despre alte situaflii, din scripturi sau personale, în care anumite
persoane au fost testate având ocazia de a-øi dovedi credinfla. Rugafli cursanflii,
de asemenea, sæ vorbeascæ despre bucuria øi binecuvântærile care vin în urma
dovedirii credinflei.

• De ce se face referire la Isaac, în Genesa 22:16, ca fiind singurul fiu al lui
Avraam? (Isaac a fost fiul prin care urma sæ continue legæmântul. Aceastæ
referinflæ subliniazæ, de asemenea, paralela între Isaac øi Salvatorul nostru,
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Singurul Fiu Næscut al Tatælui.) Ce binecuvântæri i-au fost garantate lui
Avraam datoritæ credinflei sale? (Vezi Genesa 22:15-18). Ce binecuvântæri ne
sunt promise prin legæmântul Avraamic? (Vezi lecflia 7). Ce responsabilitæfli
avem în calitate de moøtenitori ai legæmântului Avraamic?

Concluzie Exprimafli-væ aprecierea pentru exemplul de credinflæ øi supunere oferit de
Avraam. Mærturisifli cæ dorinfla lui Avraam de a-l jertfi pe Isaac a fost similaræ cu
dorinfla Tatælui Ceresc de a-L jertfi pe Singurul Sæu Fiu Næscut. Invitafli cursanflii
sæ-øi împærtæøeascæ sentimentele despre Ispæøire øi despre dragostea mare pe care
Tatæl Ceresc øi Isus Hristos o au pentru noi.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Sæ învæflæm din încercæri

• Preøedintele Hugh B. Brown a spus cæ Dumnezeu i-a poruncit lui Avraam sæ-l
jertfeascæ pe Isaac deoarece „Avraam trebuia sæ învefle ceva despre Avraam“
(în Truman G. Madsen, The Highest in Us [1978], pag. 49). Ce a putut învæfla
Avraam din aceastæ experienflæ despre el însuøi? Ce afli învæflat din propriile
încercæri?

• Domnul a dezvæluit faptul cæ noi trebuie sæ fim încercafli „chiar ca Avraam“
(D&L 101:4). De ce credefli cæ este necesar acest lucru? (Vezi D&L 101:5, 35-38;
122:5-7). Ce putem face acum pentru a ne pregæti pentru sacrificiile pe care
Domnul ar putea sæ ni le cearæ?

2. Construind o puternicæ legæturæ cu Dumnezeu

Avraam 1 øi 2 descriu relaflia pe care Avraam øi tatæl sæu au avut-o cu Dumnezeu.
Tatæl lui Avraam s-a întors cætre Dumnezeu în vremuri de necazuri, însæ, atunci
când lucrurile mergeau bine în viafla sa, a început sæ preaslæveascæ idoli (Avraam
1:5, 30; 2:5). Avraam, pe de altæ parte, L-a cæutat continuu pe Dumnezeu
(Avraam 1:2, 4; 2:12).

• Cum Îl putem cæuta pe Dumnezeu, transformând relafliile nostre cu El în
relaflii mai active? Cum putem face mai trainic angajamentul nostru faflæ de
Dumnezeu, astfel încât sæ-L cæutæm atât în momentele de pace øi liniøte cât
øi în momentele de încercæri?

Lecflia 9
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Lecflia

10
Binecuvântærile dreptului 

de întâi næscut; 
cæsætorie sub legæmânt 

Genesa 24-29

Scop De a întæri dorinflele cursanflilor de a træi demni de binecuvântærile dreptului lor
de întâi næscut øi de cele ale cæsætoriei veønice.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Genesa 24. Avraam subliniazæ importanfla cæsætoriei sub legæmânt
(a cæsætoriei veønice) prin alegerea unei neveste demne pentru Isaac.

b. Genesa 25:20-34. Rebeca primeøte o revelaflie despre gemenii ei nenæscufli
(25:22-23). Dupæ ce aceøti fii au crescut, Esau îi vinde lui Iacov dreptul
sæu de întâi næscut (25:29-34).

c. Genesa 26-29. Lui Isaac øi urmaøilor sæi le sunt promise binecuvântærile
legæmântului Avraamic (26:1-5). Esau se cæsætoreøte în afara legæmântului
øi îøi întristeazæ pærinflii (26:34-35). Isaac îl binecuvânteazæ pe Iacov sæ
domneascæ peste oameni øi popoare (27:1-46). Isaac îl binecuvânteazæ pe
Iacov cu binecuvântærile legæmântului Avraamic øi îl trimite sæ-øi gæseascæ
o nevastæ demnæ (28:1-10). Iacov se cæsætoreøte sub legæmânt cu Lea øi
Rahela (29:1-30).

2. În cazul în care facefli prima activitate de captare a atenfliei, aducefli un castron
mic sau o pungæ micæ cu floricele de porumb sau cu un fruct.

3. În cazul în care le predafli adolescenflilor sau tinerilor adulfli necæsætorifli, luafli
în calcul folosirea celei de-a doua idei suplimentare de predare: „O cæsætorie
potrivitæ începe cu o întâlnire potrivitæ“.

4. Dacæ urmætoarele materiale audio-vizuale sunt disponibile, putefli sæ folosifli
unele dintre acestea ca parte a lecfliei:

a. „Cæsætoria sub legæmânt“, un segment video care dureazæ patru minute din
Vechiul Testament Prezentæri video (53224).

b. Ilustraflia Rebeca la fântânæ (62160).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli una dintre urmætoarele activitæfli (sau una dintre activitæflile
dumneavoastræ) pentru a începe lecflia. Alegefli activitatea cea mai potrivitæ
pentru clasæ.

1. Expunefli un castron sau o pungæ cu floricele de porumb sau cu un fruct, iar
apoi adresafli-le cursanflilor urmætoarea întrebare:

• Dacæ ar fi sæ alegefli între un castron cu floricele de porumb (sau cu un fruct)
pe care-l vefli primi în acest moment øi promisiunea de a primi mai târziu



floricele de porumb (sau fructe) færæ restricflie, dupæ ce afli plantat, afli cultivat
øi afli cules recolta de porumb (sau fructe), ce afli alege? De ce?

Explicafli faptul cæ, deseori, trebuie sæ alegem între lucruri pe care le putem
avea cu uøurinflæ în acest moment øi lucruri pentru care trebuie sæ muncim
øi sæ aøteptæm. Câteodatæ, alegem ceea ce ne va aduce o satisfacflie imediatæ
(ne va satisface o plæcere imediatæ), chiar dacæ alegerea de a munci øi de a
aøtepta ne-ar oferi, în cele din urmæ, o binecuvântare mai mare. Alegerea de
a avea floricele de porumb (sau un fruct) acum sau mai târziu nu este o decizie
importantæ. Totuøi, ne vom confrunta cu alte alegeri în viaflæ – cum ar fi
decizii în ceea ce priveøte persoana cu care sæ ne cæsætorim øi locul în care ne
cæsætorim – iar alegerea satisfacfliei imediate ne-ar putea priva de
binecuvântærile glorioase øi nepieritoare.

2. Adresafli-le cursanflilor urmætoarele întrebæri:

• V-afli cheltuit vreodatæ banii sau v-afli petrecut timpul pentru a obfline ceva,
doar pentru a descoperi cæ nu a meritat ceea ce afli fæcut pentru a obfline
acel ceva?

Invitafli câfliva cursanfli sæ vorbeascæ despre momente când au cheltuit prea
mult pentru ceva ce credeau cæ doresc cu adeværat (poate dorifli sæ împærtæøifli
o experienflæ pe care afli avut-o dumneavoastræ).

Explicafli faptul cæ acelaøi lucru se poate întâmpla pe plan spiritual. Prin luarea
unor decizii nedrepte putem schimba binecuvântærile veønice cu lucruri mult
mai puflin valoroase. Totuøi, printr-o viaflæ dreaptæ putem primi toate
binecuvântærile pe care Tatæl Ceresc le-a pregætit pentru noi.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Avraam subliniazæ importanfla cæsætoriei sub legæmânt (a cæsætoriei
veønice).

Predafli øi discutafli Genesa 24. În timp ce discutafli importanfla cæsætoriei veønice,
avefli grijæ de sentimentele cursanflilor care nu au fost cæsætorifli în templu sau ai
cæror pærinfli nu au fost cæsætorifli în templu.

• De ce a insistat Avraam aøa de mult ca Isaac sæ se cæsætoreascæ cu o femeie
dintre rudele sale în locul uneia dintre femeile cananiflilor, în a cæror flaræ
Avraam øi Isaac au locuit? (Avraam a vrut ca Isaac sæ se cæsætoreascæ cu cineva
care sæ aibæ aceeaøi credinflæ, pentru ca el sæ se poatæ cæsætori sub legæmânt.
Acest lucru a fost necesar pentru ca binecuvântærile legæmântului Avraamic
sæ poatæ fi date urmaøilor lui Avraam.) De ce este de important ca noi sæ ne
cæsætorim sub legæmânt? (Dacæ este necesar, explicafli faptul cæ în zilele
noastre, expresiile cæsætorie sub legæmânt, cæsætorie veønicæ øi cæsætorie în templu
sunt deseori folosite cu rândul.)

• Cât timp a fost cæsætoria sub legæmânt o poruncæ a lui Dumnezeu? (Aceasta
este o rânduialæ veønicæ ce a fost o poruncæ a Domnului în toate timpurile,
atunci când plenitudinea Evangheliei a existat pe pæmânt. Adam øi Eva au fost
primii de pe acest pæmânt care au primit aceastæ rânduialæ.)
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• Avraam øi-a trimis robul sæ gæseascæ o soflie pentru Isaac (Genesa 24:4). Ce
væ impresioneazæ la robul lui Avraam? (Vezi Genesa 24. Ræspunsurile pot sæ
difere, însæ ar putea sæ includæ faptul cæ el era demn de încredere, loial, se
baza pe rugæciune øi era credincios. Chiar øi dupæ o cælætorie lungæ, el nu ar
fi mâncat pânæ când nu øi-ar fi îndeplinit însærcinarea primitæ de la Avraam.
Øi, în loc sæ stea la o petrecere de 10 zile, el a vrut s-o ia pe Rebeca øi sæ se
întoarcæ direct la Avraam.) Ce putem sæ învæflæm de la robul lui Avraam, care
sæ ne ajute sæ ne îndeplinim responsabilitæflile pe care ni le-a dat Domnul?

• Cum øi-a putut de seama robul lui Avraam cæ Rebeca urma sæ fie o nevastæ
bunæ pentru Isaac? (Vezi Genesa 24:15-20, 58. Rebeca era bunæ øi doritoare
sæ-i ajute pe alflii, aøa cum s-a arætat atunci când a scos apæ pentru robul lui
Avraam øi pentru cæmilele acestuia. Putefli sæ indicafli faptul cæ o cæmilæ poate
sæ bea pânæ la 114 litri de apæ pe zi, deci Rebeca a trebuit sæ scoatæ o cantitate
însemnatæ de apæ pentru a satisface setea a 10 cæmile. Rebeca a fost, de
asemenea, dornicæ sæ-øi pæræseascæ familia pentru a se cæsætori cu Isaac,
probabil øi datoritæ faptului cæ ea avea o credinflæ mare øi øtia cæ era voinfla
Domnului ca ea sæ se cæsætoreascæ cu Isaac.)

• Ce calitæfli dorifli sæ aibæ un sofl sau o soflie? De ce sunt mult mai importante
calitæflile spirituale decât aparenfla fizicæ? Ce calitæfli ar trebui sæ dezvolte
fiecare dintre noi (indiferent dacæ suntem sau nu deja cæsætorifli) pentru a
fi un sofl bun sau o soflie bunæ?

• Când ar trebui o persoanæ sæ înceapæ sæ se pregæteascæ pentru cæsætoria
veønicæ? Care sunt câteva dintre lucrurile pe care copiii øi tinerii le pot face
pentru a se pregæti pentru cæsætoria veønicæ? Cum îi pot ajuta pærinflii øi ceilalfli
adulfli pe copii øi pe tineri sæ se pregæteascæ pentru a fi cæsætorifli în templu?

Preøedintele Howard W. Hunter a spus: „Haidefli sæ planificæm, sæ-i învæflæm
øi sæ-i imploræm pe copiii noøtri sæ se cæsætoreascæ în casa Domnului. Haidefli
sæ reafirmæm, mai puternic decât am fæcut-o vreodatæ în trecut, faptul cæ, într-
adevær, conteazæ unde væ cæsætorifli øi prin ce autoritate suntefli declarafli sofl øi
soflie“ (în Conference Report, octombrie 1994, pag. 118; sau Ensign, noiembrie
1994, pag. 88).

2. Esau îi vinde lui Iacov dreptul sæu de întâi næscut.

Predafli øi discutafli Genesa 25:20-34.

• Ce revelaflie a primit Rebeca despre fiii sæi gemeni nenæscufli? (Vezi Genesa 25:22-
23). De ce a fost declaraflia Domnului cæ „cel mai mare va sluji celui mai mic“ o
revelaflie neobiønuitæ? (Dreptul de întâi næscut era, de obicei, trecut de la tatæ la
fiul cel mai mare. Primirea acestui drept de întâi næscut însemna cæ fiul cel mai
mare moøtenea o parte dublæ din averea familiei, iar în schimb, el prezida asupra
familiei øi avea grijæ de mama øi surorile sale dupæ moartea tatælui sæu. Declaraflia
precum cæ „cel mai mare va sluji celui mai mic“ din revelaflia Domnului pentru
Rebeca a însemnat cæ, în aceastæ situaflie, fiul mai tânær va primi dreptul de întâi
næscut, iar urmaøii sæi vor fi poporul de legæmânt.)

• Ce sentimente a avut Esau, fiul cel mare, pentru dreptul sæu de întâi næscut
în legæmântul care a fost fæcut între bunicul sæu Avraam øi Domnul? (Vezi
Genesa 25:29-34. Dorinfla lui Esau de a renunfla la dreptul de întâi næscut
pentru a-øi satisface foamea fizicæ temporaræ ne aratæ cât de puflin a prefluit
el dreptul de întâi næscut.)
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• În calitate de membri ai Bisericii, fiecare dintre noi are dreptul spiritual de întâi
næscut de la pærinflii noøtri cereøti. Ce binecuvântæri sunt conflinute în dreptul
nostru de întâi næscut? (Ræspunsurile pot confline: preoflia, binecuvântærile
templului, rânduieli, revelaflie øi potenflialul necesar pentru exaltare.)

• Cum ne influenfleazæ locul unde ne cæsætorim capacitatea de a primi
binecuvântærile dreptului nostru de întâi næscut? (Intræm în acea parte a
legæmântului avraamic ce corespunde exaltærii øi progresului veønic prin
facerea øi flinerea legæmintelor înzestrærii din templu øi ale cæsætoriei veønice.)

• Cum aratæ cuvintele øi faptele noastre cât de mult ne prefluim dreptul de întâi
næscut? Cum pot face unii dintre noi greøeli similare cu cea a lui Esau, alegând
lucruri care dau o satisfacflie imediatæ în locul lucrurilor care au o valoare
veønicæ?

• Când a stabilit moøtenitorul legæmântului, Domnul l-a ales pe Isaac în locul
fratelui acestuia mai în vârstæ, Ismael, (Galateni 4:22-23), pe Iacov în locul
fratelui sæu mai în vârstæ, Esau, pe Iosif în locul fratelui acestuia mai în vârstæ,
Ruben (1 Cronici 5:1-2), pe Efraim în locul fratelui sæu mai în vârstæ, Manase
(Genesa 48:17-20). Ce ne indicæ aceasta despre modul în care ne putem
califica pentru chemærile øi binecuvântærile lui Dumnezeu?

3. Iacov se cæsætoreøte prin legæmânt cu Lea øi Rahela øi prin el continuæ
legæmântul avraamic.

Predafli øi discutafli Genesa 26-29.

• Ce ne aratæ modul în care Esau øi-a ales sofliile despre prioritæflile sale? (Vezi
Genesa 26:34-35; 28:6-9). Ce putem învæfla despre Iacov din eforturile sale
de a se cæsætori prin legæmânt? (Vezi Genesa 28:1-5; 29:1-28. Unul dintre
lucrurile pe care le putem învæfla este acela cæ, pentru Iacov, cæsætoria prin
legæmânt a fost foarte importantæ. El a fæcut o cælætorie lungæ pentru a gæsi
o femeie credincioasæ cu care sæ se cæsætoreascæ. Apoi, el a lucrat pentru
Laban timp de øapte ani înainte de a se cæsætori cu Rahela øi a continuat sæ
munceascæ pentru el øi dupæ aceea.) Cum putem aræta cæ øi pentru noi
cæsætoria prin legæmânt este importantæ?

Preøedintele Gordon B. Hinckley a povestit despre o familie care s-a alæturat
Bisericii în Australia øi apoi øi-au vândut tot ce au avut pentru a putea sæ
cælætoreascæ în Noua Zeelandæ, ca sæ fie pecetluifli ca o familie. Tatæl acestei
familii a spus: „Nu ne puteam permite sæ venim [la templu]. Averea noastræ
lumeascæ a constat dintr-o maøinæ veche, mobila øi farfuriile noastre. Le-am
spus membrilor familiei mele: ’Nu ne putem permite sæ nu mergem. Dacæ
Domnul îmi va da tærie, pot sæ muncesc øi sæ strâng bani pentru o altæ maøinæ,
pentru o altæ mobilæ øi pentru alte farfurii, însæ dacæ i-aø pierde pe cei pe
care-i iubesc, voi fi cu siguranflæ særac, atât în aceastæ viaflæ cât øi în veønicie’“
(Be Thou an Example [1981], pag. 138).

• Ce trebuie sæ facæ douæ persoane dupæ ce s-au cæsætorit în templu, pentru a
se asigura cæ au într-adevær o cæsætorie veønicæ? Cum pot un sofl øi o soflie sæ-øi
menflinæ øi sæ-øi îmbunætæfleascæ relafliile din cadrul cæsniciei, astfel încât
legæmintele øi binecuvântærile promise în templu sæ se împlineascæ? (Putefli sæ
invitafli câfliva cursanfli sæ împærtæøeascæ un exemplu cu ceea ce face partenerul
sau unul dintre pærinflii lor, pentru a aduce un spirit celestial în cæsætorie.)

Lecflia 10
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Concluzie Subliniafli importanfla de a fi cæsætorit prin legæmânt øi de a træi demn de
binecuvântærile dreptului de întâi næscut. Provocafli cursanflii sæ ia decizii
înflelepte øi sæ nu renunfle la binecuvântærile veønice pentru plæcerile sau
satisfacfliile temporare.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Rebeca a fost aleasæ ca soflie pentru Isaac

Scriefli fiecare dintre citatele urmætoare din Genesa 24 pe bucæfli diferite de hârtie
øi dafli una sau mai multe dintre acestea fiecærui cursant. Cerefli-le cursanflilor
sæ-øi foloseascæ scripturile pentru a afla cine a fæcut declarafliile respective øi în
ce versete se gæsesc acestea. Dupæ ce au terminat cursanflii, discutafli declarafliile
øi contextul în care acestea au fost fæcute. Arætafli importanfla cæsætoriei prin
legæmânt, credinfla øi loialitatea robului lui Avraam øi calitæflile pe care Rebeca
le-a avut øi care au fæcut-o sæ fie o bunæ alegere pentru un partener veønic.

a. „Nu vei lua fiului meu o nevastæ dintre fetele Cananiflilor.“
b. „Ci te vei duce în flara øi la rudele mele sæ iei nevastæ fiului meu.“
c. „Domnul Dumnezeul cerului... va trimite pe Îngerul Sæu înaintea ta.“
d. „Øi prin aceasta voi cunoaøte cæ Te-ai îndurat de stæpânul meu.“
e. „Am sæ scot apæ øi pentru cæmilele tale, pânæ vor bea øi se vor sætura.“
f. „Eu sunt fata lui Betuel, fiul Milcæi øi al lui Nahor.“
g. „Binecuvântat sæ fie Domnul Dumnezeu [care] m-a îndreptat în casa fraflilor

stæpânului meu.“
h. „Øi care îmi va ræspunde: ’Bea tu însufli, øi voi da de bæut øi cæmilelor tale’, fata

aceea sæ fie nevasta pe care a rânduit-o Domnul pentru fiul stæpânului meu!“
i. „Acum, dacæ voifli sæ arætafli bunævoinflæ øi credincioøie faflæ de stæpânul meu,

spunefli-mi; dacæ nu, spunefli-mi iaræøi.“
j. „Iatæ, Rebeca este înaintea ta; ia-o øi du-te, ca sæ fie nevasta fiului stæpânului

tæu, cum a spus Domnul.“
k. „Da, vreau.“
l. „O, sora noastræ, sæ ajungi mama a mii de zeci de mii.“

Ræspunsuri: a-Avraam (v. 3); b-Avraam (v. 4); c-Avraam (v. 7); d-robul (v. 14);
e-Rebeca (v. 19); f-Rebeca (v. 24); g-robul (v. 27); h-robul (v. 44); i-
robul (v. 49); j-Laban øi Betuel (v. 51); k-Rebeca (v. 58); l-familia
Rebecæi (v. 60).

2. „O cæsætorie potrivitæ începe cu o întâlnire potrivitæ“

• Atât Isaac cât øi Iacov au fost învæflafli de cætre taflii lor sæ se cæsætoreascæ
cu femei care au aceeaøi credinflæ ca øi ei. Esau i-a întristat pe pærinflii sæi
cæsætorindu-se cu neveste care nu credeau în Dumnezeul lui Avraam. De ce
este important sæ ne cæsætorim cu o persoanæ care are aceeaøi credinflæ ca noi?

Preøedintele Spencer W. Kimball a dat urmætorul sfat: „Pavel le-a spus
corintenilor: ’Nu væ înjugafli la un jug nepotrivit...’. Probabil cæ Pavel a vrut
ca ei sæ vadæ cæ diferenflele religioase sunt diferenfle fundamentale. Diferenflele
religioase implicæ o arie mai extinsæ de neînflelegeri. Loialitatea faflæ de Bisericæ
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øi loialitatea faflæ de familie pot fi în opoziflie una faflæ de cealaltæ. Vieflile
copiilor sunt deseori neîmplinite. Persoana care nu este membræ a Bisericii
poate fi la fel de talentatæ, bine pregætitæ øi atractivæ, el sau ea putând avea
cea mai plæcutæ personalitate, însæ færæ o credinflæ comunæ, necazurile vor
apærea în cæsætorie. Existæ câteva excepflii, însæ regula este una duræ øi tristæ“
(The Miracle of Forgiveness [1969], pag. 240).

• Ce putefli sæ facefli pentru a væ asigura cæ persoana cu care væ cæsætorifli este
cineva cu care putefli avea o cæsætorie veønicæ? Cum væ vor influenfla
cunoøtinflele øi prietenii din prezent restul vieflii øi al eternitæflii?

Preøedintele Kimball a continuat: „În mod clar, o cæsætorie potrivitæ începe
cu o întâlnire potrivitæ. În general, o persoanæ se cæsætoreøte cu cineva dintre
aceia cu care se... asociazæ. De aceea, acest avertisment este puternic accentuat.
Nu profitafli de ocazia de a væ da întâlniri cu nemembri, sau cu membrii
care sunt nepregætifli sau nu au credinflæ. O fatæ ar putea spune: ’O, dar nu
intenflionez sæ mæ cæsætoresc cu aceastæ persoanæ. Ieøim doar pentru a ne
„distra“’. Însæ cineva nu-øi poate permite sæ aibæ o ocazie de a se îndrægosti
de cineva care poate nu va accepta Evanghelia niciodatæ. Într-adevær, un
procent mic s-au botezat într-un final, dupæ ce s-au cæsætorit cu membrii
Bisericii... Ei sunt minoritatea noastræ binecuvântatæ... Însæ majoritatea nu
s-au alæturat Bisericii øi... tensiunea, frustrarea øi divorflul au marcat multe
dintre cæsætoriile lor“ (The Miracle of Forgiveness, pag. 241-242).

3. Dumnezeu le dæ femeilor revelaflii, precum le dæ øi bærbaflilor

Relatærile din scripturi despre revelaflie ne spun în special despre interacfliunile
lui Dumnezeu cu conducætorii preofliei, care au fost bærbafli. Totuøi, Genesa
25:22-23 confline o relatare despre Dumnezeu, dând o revelaflie unei femei.

Referitor la rugæciunea Rebecæi, elder Bruce R. McConkie a spus: „Îmi permitefli
sæ væ dau un exemplu despre stræmoaøa noastræ comunæ, Rebeca, pentru ca
fiicele ei din Biserica din zilele noastre sæ învefle ce pot sæ facæ? Atunci când
Rebeca era îngrijoratæ øi avea nevoie de îndrumare divinæ, ea s-a rugat
Domnului, prezentându-i problema ei, iar El i-a dat ræspunsul. Domnul dæ
revelaflii femeilor care I se roagæ cu credinflæ“ (în Conference Report, Conferinfla
zonei Tahiti 1976, pag. 16).

• Cum se pot pregæti bærbaflii øi femeile aflafli în situaflii asemænætoare sæ
primeascæ revelaflii personale?

4. Viziunea lui Iacov despre scara al cærei vârf ajungea pânæ la cer

• În timp ce Iacov cælætorea dinspre Canaan cætre pæmântul rudelor sale pentru
a-øi gæsi o soflie øi pentru a scæpa de mânia lui Esau, s-a oprit sæ se odihneascæ
peste noapte øi a avut un vis extraordinar (Genesa 28:10-19). Ce a væzut Iacov
în acest vis? Ce binecuvântæri i-a promis Domnul? (Vezi Genesa 28:13-15.
Acestea sunt binecuvântærile legæmântului avraamic, ce a fost reînnoit prin
Iacov în aceastæ viziune; vezi lecflia 7.) Ce simbolizeazæ scara?

Elder Marion G. Romney a spus despre acest vis: „Iacov a înfleles cæ legæmintele
pe care le-a fæcut cu Domnul... erau treptele scærii pe care el însuøi trebuia
s-o urce, pentru a obfline binecuvântærile promise – binecuvântæri care îl
îndreptæfleau sæ intre în cer øi sæ se asocieze cu Domnul“ (“Temples – The Gates
to Heaven”, Ensign, martie 1971, pag. 16).

Lecflia 10
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Lecflia

11
„Cum aø putea sæ fac 

eu un ræu atât de mare?“
Genesa 34; 37-39

Scop De a ajuta cursanflii (1) sæ învefle cum sæ facæ în aøa fel încât toate experienflele øi
situafliile sæ conlucreze pentru binele lor øi (2) sæ-øi întæreascæ angajamentul de a
se supune faflæ de standardul Domnului în ceea ce priveøte moralitatea sexualæ.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Genesa 37. Iosif, cel de-al unsprezecelea copil al lui Iacov, este urât de cætre
fraflii sæi øi este vândut ca rob.

b. Genesa 39. Iosif prosperæ ca rob, însæ este acuzat de imoralitate øi este
trimis în temniflæ (39:1-20). Pæzitorul temniflei îi pune pe tofli deflinuflii
sub supravegherea lui Iosif (39:21-23).

c. Genesa 34:1-12; 35:22; 38:1-30. Pæcatul imoralitæflii are urmæri negative
asupra familiei lui Iacov – Dina, fiica sa (34:1-12); Ruben, fiul sæu cel mai
mare (35:22) øi Iuda, un altul dintre fiii sæi (38:1-30).

2. Referinfle suplimentare: Geneza 34:13-31.

3. Putefli sæ folosifli urmætoarele ilustraflii ca parte a lecfliei:

a. Iosif este vândut de cætre fraflii sæi (62525; setul de ilustraflii inspirate din
scripturi, 109) øi Iosif îi rezistæ sofliei lui Potifar (62548; setul de ilustraflii
inspirate din scripturi, 110).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Cerefli cursanflilor sæ numeascæ unele dintre filmele, programele de televiziune,
cærflile sau revistele care sunt la modæ în zona dumneavoastræ.

• Ce standarde de moralitate sexualæ sunt prezentate prin intermediul acestor
mijloace populare de comunicare în masæ? Prin ce diferæ aceste standarde
de cele ale Domnului, aøa cum sunt propovæduite în scripturi øi de cætre
conducætorii Bisericii?

Explicafli cæ, deseori, comportamentul moral al societæflii diferæ de standardele
morale stabilite de Domnul. În timp ce standardele societæflii se pot schimba,
cele ale Domnului sunt constante.

Aceastæ lecflie prezintæ experienflele unui bærbat care a træit dupæ standardele de
moralitate ale Domnului, precum øi experienflele altor bærbafli, care nu au fæcut
acelaøi lucru. De asemenea, lecflia prezintæ consecinflele punerii în practicæ a
standardelor Domnului precum øi pe cele ale ignorærii acestora.



Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Iosif este vândut ca rob de cætre fraflii sæi.

Predafli øi discutafli Genesa 37.

Iacov s-a cæsætorit cu Lea øi Rahela, fiicele fratelui mamei sale, Laban, precum øi
cu roabele acestora Zilpa øi Bilha. Sofliile lui Iacov i-au næscut doisprezece copii,
care au devenit pærinflii celor douæsprezece triburi ale lui Israel (Domnul i-a
schimbat numele lui Iacov în Israel; vezi Genesa 32:28). Al unsprezecelea fiu al
lui Iacov a fost Iosif; în calitatea sa de cel mai mare fiu al lui Iacov øi al Rahelei,
Iosif a primit dreptul celui întâi næscut când Ruben, fiul cel mai mare al lui Iacov
øi al lui Lea, l-a pierdut din cauza nedreptæflii lui (1 Cronici 5:1-2).

• De ce erau fraflii lui Iosif geloøi pe el? (Vezi Genesa 37:3-8). Cum reacflionafli
atunci când membrii familiei dumneavoastræ væ jignesc sau sunt tratafli mai
bine decât dumneavoastræ? Cum putem trece peste sentimentele de gelozie
sau mânie pe care le avem împotriva membrilor familiei sau prietenilor?

• Cum a reacflionat Iosif atunci când tatæl sæu i-a cerut sæ meargæ la Sihem
pentru a vedea ce fæceau fraflii sæi? (Vezi Genesa 37:13-14. Remarcafli faptul
cæ Sihem era situat la aproximativ 72 de kilometri depærtare.) Ce a fæcut Iosif
când nu øi-a putut gæsi fraflii în Sihem? (Vezi Genesa 37:15-17. Remarcafli
faptul cæ Dotan era situat la cel puflin 19 kilometri depærtare.) Ce putem
învæfla din aceastæ relatare despre tânærul Iosif ? (Ræspunsurile pot confline
faptul cæ el a fost supus faflæ de tatæl sæu øi perseverent în a face ceea ce tatæl
sæu i-a cerut.)

• Ce s-au sfætuit fraflii lui Iosif sæ facæ atunci când Iosif urma sæ vinæ la
câmpurile unde ei îøi pæøteau oile? (Vezi Genesa 37:12-18). Prin ce se
deosebeau motivele lui Ruben de a-i crufla viafla lui Iosif, faflæ de cele ale lui
Iuda? (Vezi Genesa 37:21-22, 26-27). În cele din urmæ, ce au fæcut fraflii cu
Iosif, în loc sæ-l omoare? (Vezi Genesa 37:28, 31-33).

2. Iosif refuzæ sæ „pæcætuiascæ împotriva lui Dumnezeu“.

Predafli øi discutafli Genesa 39.

• Cum l-a binecuvântat Domnul pe Iosif dupæ ce acesta a fost vândut ca rob?
(Vezi Genesa 39:1-4). De ce a avut Potifar, un dregætor bogat al faraonului,
atâta încredere în Iosif, care era un rob? (Vezi Genesa 39:5-6).

• Ce a fæcut Iosif când nevasta lui Potifar a încercat sæ-l ispiteascæ pentru a face
ræu? (Vezi Genesa 39:11-12. Indicafli faptul cæ Iosif a ieøit imediat din acea
situaflie.) Cum putem sæ urmæm exemplul lui Iosif atunci când suntem
ispitifli?

• Ce scuze ar fi putut sæ foloseascæ Iosif, dacæ ar fi vrut sæ dea curs avansurilor
nevestei lui Potifar? Ce scuze oferæ oamenii din ziua de astæzi pentru a încerca
sæ justifice pæcatele morale? De ce nu sunt aceste scuze justificæri valabile?

• Cum a fost Iosif pedepsit pentru faptul cæ a fost virtuos din punct de vedere
moral, atunci când l-a abordat nevasta lui Potifar? (Vezi Genesa 39:12-20.
Din poziflia pe care o avea, fiind mai mare peste casa lui Potifar, a ajuns sæ fie
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trimis în temniflæ.) Cum îi trateazæ unii oameni, în ziua de azi, pe cei care sunt
virtuoøi din punct de vedere moral? (Ræspunsurile pot varia. Oamenii care
sunt virtuoøi din punct de vedere moral sunt câteodatæ ridiculizafli øi excluøi
din punct de vedere social, însæ cel mai adesea sunt respectafli.) Putefli sæ
discutafli despre influenfla pe care o au de înfruntat din partea lumii pentru a fi
imorali, influenflæ de care au parte tinerii din ziua de astæzi, precum øi despre
cum pot aceøtia sæ reziste acestei influenfle.

• Scripturile subliniazæ faptul cæ, în timp ce Iosif era în temniflæ, Domnul a
fost cu el (Genesa 39:21-23). Ce ne dezvæluie acest lucru despre Iosif? (El a
continuat mai degrabæ sæ aibæ credinflæ decât sæ-I adreseze întrebæri sau sæ-L
învinovæfleascæ pe Dumnezeu pentru întemniflarea care s-a datorat faptului cæ
a fost virtuos din punct de vedere moral.) Ce putem învæfla de la Iosif despre
cum sæ transformæm experienflele øi situafliile rele în unele bune? (Putefli sæ
citifli Romani 8:28 în timpul acestei discuflii.)

Elder Hartman Rector Jr. a explicat: „Capacitatea de a transforma totul în ceva
bun pare a fi o caracteristicæ dumnezeiascæ. Tatæl nostru Ceresc pare întotdeauna
capabil sæ facæ acest lucru. Totul, indiferent de cât de ræu sau teribil ar putea fi,
devine o victorie pentru Domnul. Iosif, chiar dacæ era un rob care nu merita de
loc aceastæ soartæ, I-a ræmas totuøi credincios Domnului øi a continuat sæ træiascæ
în acord cu poruncile øi a fæcut ceva foarte bun din situafliile sale degradante.
Oamenii de acest gen nu pot fi învinøi“ (în Conference Report, octombrie 1972,
pag. 170; sau Ensign, ianuarie 1973, pag. 130).

3. Sihem, Ruben øi Iuda comit pæcate sexuale grave.

Predafli øi discutafli Genesa 34:1-12; 35:22 øi 38:1-30. Nu discutafli în detaliu
pæcatele acestor bærbafli; folosifli-i ca un contrast faflæ de credinfla deplinæ a lui
Iosif.

• Indicafli faptul cæ nu tofli membrii familiei øi rudele lui Iosif au fost la fel de
curajoøi ca Iosif atunci când s-au confruntat cu ispita. Cum au reacflionat
Sihem, Ruben øi Iuda în fafla ispitei sexuale?

• Remarcafli în Genesa 34:3 limbajul care descrie sentimentele lui Sihem pentru
Dina: „S-a lipit cu toatæ inima de Dina... a iubit fata“. De ce este aceastæ
descriere în contradicflie cu faptele lui Sihem? (Dacæ Sihem ar fi iubit-o într-
adevær pe Dina, atunci nu ar fi necinstit-o. Ajutafli cursanflii sæ înfleleagæ faptul
cæ, deseori, oamenii folosesc scuza „suntem îndrægostifli“ pentru a justifica
acfliunile imorale, însæ oamenii care se iubesc într-adevær unul pe altul nu-øi
vor provoca unul altuia ruøine øi suferinflæ pentru a-øi satisface pasiunile øi
dorinflele fizice. Comportamentul care împiedicæ rugæciunea, care îi face pe
oameni sæ nu fie demni pentru a intra în templu sau care destramæ familiile
nu este motivat de iubire.)

• Când Iacov i-a binecuvântat pe fiecare dintre fiii sæi la sfârøitul vieflii sale,
el s-a referit la pæcatul moral al lui Ruben øi l-a descris pe acesta ca fiind
„nævalnic ca apele“. În ce fel este aceasta o comparaflie valabilæ? Ce i-a spus
Iacov lui Ruben cæ va rezulta din comportamentul sæu „nævalnic ca apele“?

• Comparafli preflul pe care l-a plætit Iosif pentru a fi virtuos din punct de vedere
moral cu cel pe care l-a plætit Ruben pentru a fi imoral. Ce a pierdut Ruben din
cauza imoralitæflii sale? (Vezi 1 Cronici 5:1-2). Care sunt astæzi consecinflele
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spirituale øi temporare ale pæcatului sexual? De ce acordæ Domnul o
importanflæ atât de mare faptului de a fi curæflit din punct de vedere moral?

• Conducætorii Bisericii au predicat în mod constant faptul cæ supunerea faflæ de
poruncile lui Dumnezeu reprezintæ adeværata libertate. Cum putem sæ vedem
acest lucru în viafla lui Iosif? Cum a condus nesupunerea la mai puflinæ
libertate în cazul lui Sihem, al lui Ruben øi cel al lui Iuda? Cum ne poate ajuta
alegerea de a fline poruncile sæ fim mult mai liberi decât dacæ alegem sæ le
încælcæm? (Vezi Ioan 8:31-36).

Concluzie Mærturisifli faptul cæ, având ajutorul Domnului, toate experienflele noastre øi
situafliile în care ne aflæm pot conlucra spre binele nostru. Mærturisifli, de
asemenea, despre cât de important este sæ ræmânem curafli din punct de vedere
moral în gândurile øi faptele noastre. Provocafli cursanflii sæ evalueze filmele,
revistele øi celelalte resurse media øi sæ le utilizeze numai pe acelea care reflectæ
standardele Domnului în ceea ce priveøte moralitatea sexualæ. Încurajafli
cursanflii sæ fie la fel de hotærâfli ca øi Iosif în flinerea legii castitæflii.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Betel – Casa lui Dumnezeu

• În timp ce Iacov cælætorea dinspre Canaan cætre pæmântul rudelor sale, s-a
oprit peste noapte pentru a se odihni øi a avut un vis extraordinar despre o
scaræ al cærei vârf ajungea pânæ la cer (Genesa 28:10-19; vezi a patra idee
suplimentaræ de predare din lecflia 10). Iacov a numit locul în care s-a odihnit
Betel, care înseamnæ „Casa lui Dumnezeu“ (Genesa 28:19). Ce loc are acelaøi
nume în ziua de astæzi? (Templul, care este numit Casa Domnului.)

Elder Marion G. Romney a declarat: „Templele sunt pentru noi tot ceea ce
Betel a fost pentru Iacov“ (“Temples – The Gates to Heaven”, Ensign, martie
1971, pag. 16).

• În Genesa 35:1-15, Iacov øi-a dus familia înapoi la acest loc sacru. Ce le-a
cerut Iacov membrilor familiei sale sæ facæ pentru a se pregæti sæ se întoarcæ
la Betel, „Casa lui Dumnezeu“? (Vezi Genesa 35:2). Cum se comparæ aceste
lucruri cu pregætirile pe care noi le facem pentru a merge la Casa Domnului?
Ce „dumnezei stræini“ ar putea fi printre noi?

Preøedintele Spencer W. Kimball a spus:

„Domnul ne-a binecuvântat ca popor cu o prosperitate unicæ în trecut.
Resursele care ne-au fost puse la dispoziflie sunt bune øi necesare lucrærii
noastre aici, pe pæmânt. Mæ tem însæ cæ, mulfli dintre noi au primit prea
multe turme, cirezi, prea mult pæmânt, locuinfle, bogæflii øi au început sæ le
preaslæveascæ, socotindu-le ca pe niøte dumnezei faløi, iar aceøtia au cæpætat
putere asupra noastræ. Avem de-a face cu mai multe lucruri de genul acesta
decât poate accepta credinfla noastræ?…

În ciuda plæcerii noastre de a ne considera moderni øi a tendinflei noastre de
a crede cæ deflinem o înflelegere a lumii pe care nici un popor din trecut nu a
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avut-o vreodatæ – în ciuda acestor lucruri, noi, în ansamblu, suntem un popor
idolatru – o træsæturæ foarte respingætoare în fafla Domnului“ (“The False Gods
We Worship”, Ensign, iunie 1976, pag. 4, 6).

• Cum putem sæ „[ne scoatem] dumnezeii stræini... øi [sæ ne curæflim]“ øi sæ fim
demni de a merge la templu? (Vezi Genesa 35:3; Psalmul 24:3-4; 2 Corinteni
7:1; Moroni 10:30, 32).

2. Iacov øi Esau se reunesc

• Întorcându-se în flara Canaan, Iacov a øtiut cæ îl va reîntâlni pe fratele sæu
Esau (Genesa 32:3-23; 33:1-17). De ce se temea Iacov sæ-l vadæ pe Esau? (Vezi
Genesa 32:11). Cum s-a pregætit Iacov sæ-l întâlneascæ pe Esau? (Vezi Genesa
32:13-20). Cum a reacflionat Esau în fafla lui Iacov când s-au reîntâlnit? (Vezi
Genesa 33:4, 8-11). Ce putem sæ învæflæm de la Iacov øi de la Esau despre
rezolvarea problemelor familiale?

3. Concubinele (fliitoarele) din timpul Vechiului Testament

În Genesa 35:22, se face referire la Bilha, una dintre roabele Rahelei, ca fiind
fliitoarea (concubina) lui Iacov. Elder Bruce R. McConkie a oferit explicaflia
urmætoare pentru folosirea în Vechiul Testament a termenului concubinæ
(fliitoare):

„În toatæ istoria interacfliunilor lui Dumnezeu cu oamenii Sæi, inclusiv acelea cu
casa lui Israel, concubinele erau neveste cæsætorite legal cu soflii lor prin noul øi
nepieritorul legæmânt al cæsætoriei... În trecut, ele erau considerate a fi neveste
subordonate, adicæ neveste care nu aveau aceleaøi drepturi în sistemul castei care
exista în acea perioadæ, cu cele avute de nevestele care nu erau numite
concubine“ (Mormon Doctrine, a doua ediflie [1966], pag. 154).
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Lecflia

12
„Roditor în flara 
întristærii mele“
Genesa 40-45

Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ faptul cæ, dacæ suntem credincioøi øi supuøi,
Dumnezeu ne va sfinfli suferinflele spre binele nostru.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Genesa 40-41. Fiind în temniflæ, Iosif tâlcuieøte corect visele slujitorilor
faraonului. Apoi, tâlcuieøte visele faraonului despre vaci øi despre spicele
de grâu. Iosif este fæcut, sub autoritatea faraonului, conducætor peste tot
Egiptul øi pregæteøte poporul pentru foametea ce urma sæ vinæ.

b. Genesa 42-45. Iacov îøi trimite fiii de douæ ori în Egipt, pentru a cumpæra
grâu. Iosif li se face cunoscut fraflilor sæi, îi iartæ øi se bucuræ împreunæ.

2. Referinfle suplimentare: 2 Nefi 2:2; Doctrinæ øi legæminte 64:8-11; 122:5-9.

3. Putefli sæ-i cerefli unui cursant sæ se pregæteascæ sæ prezinte un rezumat scurt
din Genesa 42-43.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Cerefli cursanflilor sæ-øi imagineze cæ au murit øi au ajuns în lumea spiritelor, iar
acum îøi revæd experienflele avute în timpul vieflii muritoare. Explicafli faptul cæ
le vefli adresa patru întrebæri pentru a-i ajuta sæ se gândeascæ cum le-au
influenflat dificultæflile vieflile. Dupæ ce afli adresat toate cele patru întrebæri,
invitafli cursanflii sæ ræspundæ la orice întrebare doresc.

• Care au fost câteva dintre încercærile pe care le-afli înfruntat în viafla
muritoare?

• Ce lecflii afli învæflat din încercærile vieflii?

• Dacæ v-afli putea træi viafla din nou, ce afli schimba în modul în care afli abordat
încercærile?

• Cum afli fi putut profita mai bine de avantajul experienflelor vieflii?

Explicafli faptul cæ aceastæ lecflie ne vorbeøte despre Iosif, fiul lui Iacov, øi despre
cum a fost el credincios øi supus chiar øi în timpul încercærilor grele.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.



1. Iosif tâlcuieøte visele paharnicului, pitarului øi ale faraonului. Faraonul
îl face pe Iosif conducætor peste tot Egiptul.

Predafli øi discutafli Genesa 40-41.

Rugafli cursanflii sæ revizuiascæ lecflia precedentæ amintind câteva dintre
încercærile de care a avut parte Iosif în tinereflea sa (Genesa 37; 39). Putefli sæ
enumerafli pe tablæ ræspunsurile cursanflilor. Ræspunsurile pot confline:

a. A fost duømænit de fraflii sæi (Genesa 37:4).
b. Fraflii sæi s-au sfætuit sæ-l omoare, iar apoi, în loc sæ-l omoare, l-au vândut ca

rob (Genesa 37:18-28).
c. A fost pus în temniflæ pe nedrept, dupæ ce a refuzat sæ facæ ræu (Genesa 39:20).

• Cum a reacflionat Iosif la aceste încercæri? Cum l-a binecuvântat Domnul pe
Iosif pentru faptul cæ a fost drept, chiar øi în timpul încercærilor?

• Iosif a fost în temniflæ împreunæ cu paharnicul øi pitarul faraonului, care
avuseseræ vise pe care nu le-au înfleles. Când Iosif i-a tâlcuit visul paharnicului,
ce i-a cerut acestuia în schimb? (Vezi Genesa 40:14-15). Ce s-a întâmplat dupæ
ce paharnicul a fost eliberat din temniflæ? (Vezi Genesa 40:21, 23). De ce a
avut parte Iosif de acestæ nouæ încercare? (Vezi Genesa 41:1, 14. El a ræmas în
temniflæ pentru încæ doi ani.)

• De ce a fost Iosif eliberat din temniflæ în final? (Vezi Genesa 41:1, 8-15). Care
a fost ræspunsul lui Iosif când faraonul a spus cæ a auzit cæ Iosif putea tâlcui
vise? (Vezi Genesa 41:16). Cum putem sæ-L recunoaøtem pe Domnul, aøa
cum se cuvine, în talentele øi darurile noastre? (Le putem folosi pentru a-L
preaslævi pe Dumnezeu øi pentru a-i binecuvânta pe alflii, nu pentru propria
noastræ slavæ.)

• Ce a visat faraonul? (Vezi Genesa 41:1-7; 17-24). Care a fost tâlcuirea visului
faraonului? (Vezi Genesa 41:25-32). Dupæ ce i-a tâlcuit visul, ce i-a sugerat
Iosif faraonului sæ facæ? (Vezi Genesa 41:33-36; vezi, de asemenea, a doua
ideea suplimentaræ de predare.) Cum a ræspuns faraonul la sugestia lui Iosif
de a se pregæti pentru foamete? (Vezi Genesa 41:37-43).

2. Iosif li se face cunoscut fraflilor sæi øi îi iartæ.

Predafli øi discutafli Genesa 42-45. Putefli sæ desemnafli un cursant care sæ prezinte
pe scurt Genesa 42-43.

• De ce au venit prima datæ fraflii lui Iosif în Egipt? (Vezi Genesa 42:1-3). De ce
s-au întors a doua oaræ în Egipt? (Vezi Genesa 42:33-34; 43:2). De ce a ezitat
Iacov sæ-l lase pe Beniamin sæ se ducæ în Egipt împreunæ cu fraflii sæi? (Vezi
Genesa 42:36, 38). De ce, în final, a fost de acord sæ-l lase pe Beniamin sæ
meargæ? (Vezi Genesa 43:3-5, 11-14).

• Trimiflându-l pe Beniamin în Egipt împreunæ cu fraflii sæi, Iacov a simflit cæ-øi
va pierde un alt fiu (Genesa 42:36). Cum a transformat Domnul aceastæ
presupusæ încercare într-o binecuvântare pentru Iacov?

• Atunci când Iosif a fost tânær, el a avut un vis care-i prevestea cæ fraflii sæi se
vor apleca, la un moment dat, cu fafla la pæmânt înaintea sa (Genesa 37:5-11).
Cum s-a îndeplinit acest vis? (Vezi Genesa 42:6; 43:26-28). Cum s-a
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transformat aceastæ împlinire, despre care fraflii au crezut cæ va fi o mare
încercare pentru ei, într-o binecuvântare?

• La peste 20 de ani dupæ ce l-au vândut pe Iosif ca rob, fraflii acestuia încæ se
simfleau vinovafli pentru fapta lor (Genesa 42:21). Cum poate sæ fie vina o
forflæ pozitivæ în vieflile noastre? Cum poate sæ fie o forflæ negativæ? Cum
influenfleazæ pocæinfla completæ sentimentele de vinovæflie? (Vezi Enos 1:4-6).

• Cum a arætat Iuda, fratele lui Iosif, cæ a devenit o persoanæ mai bunæ de
când îl væzuse ultima datæ pe Iosif? (Vezi Genesa 44:18, 30-34. Amintifli-le
cursanflilor cæ ideea de a-l vinde pe Iosif ca rob i-a aparflinut lui Iuda.)

• De ce credefli cæ fraflii lui Iosif au fost îngrijorafli când Iosif øi-a dezvæluit
identitatea cætre aceøtia? (Vezi Genesa 45:1-3). Cum a arætat Iosif cæ îøi iertase
fraflii? (Vezi Genesa 45:4-11, 14-15). Cum credefli cæ a ajutat iertarea lui Iosif la
întærirea spiritualitæflii fraflilor sæi?

• Ce ne spune lumea sæ facem atunci când cineva a greøit faflæ de noi, aøa cum
au fæcut fraflii lui Iosif faflæ de acesta? Ce ne spune Domnul sæ facem? (Vezi
D&L 64:8-11). Cum afli fost binecuvântafli atunci când i-afli tratat cu bunætate
pe cei care s-au purtat ræu cu dumneavoastræ? Cum putem sæ devenim mai
iertætori?

• În ce fel întemniflarea lui Iosif în Egipt, care a fost o încercare pentru el, a
devenit o binecuvântare pentru el, pentru familia sa øi pentru tot Egiptul?
(vezi Genesa 45:4-8). Cum putem sæ urmæm exemplul lui Iosif în ceea ce
priveøte înfruntarea propriilor noastre provocæri øi încercæri?

• În Noul Testament, apostolul Pavel le-a spus romanilor cæ „toate lucrurile
lucreazæ împreunæ spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu“ (Romani 8:28).
Cum s-a adeverit aceasta în viafla dumneavoastræ? Invitafli cursanflii sæ
împærtæøeascæ experienfle personale în care, un eveniment, care la început
pærea sæ fie ceva negativ, s-a dovedit a fi mai târziu o binecuvântare.

Concluzie Amintifli-le cursanflilor faptul cæ, în timpul multelor sale încercæri, Iosif a ræmas
credincios. El chiar i-a iertat pe fraflii sæi pentru faptul cæ l-au vândut ca rob.
Datoritæ neprihænirii sale, Iosif a fost foarte binecuvântat. Mærturisifli faptul cæ,
dacæ suntem credincioøi, Dumnezeu ne va binecuvânta, fæcând ca toate lucrurile
sæ conlucreze în beneficiul nostru.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Marele Joseph din zilele din urmæ

Traducerea Bibliei de Joseph Smith pentru Genesa 50:24-38 confline profefliile
pe care Iosif le-a fæcut despre unul dintre urmaøii sæi care urma sæ devinæ un
„væzætor ales“. Lehi, profetul Cærflii lui Mormon, a reiterat aceste profeflii în
2 Nefi 3:5-15. Urmaøul la care se face referire în aceste profeflii este profetul
Joseph Smith.

Discutafli despre cum s-au îndeplinit în viafla lui Joseph Smith profefliile
urmætoare, fæcute de cætre Iosif din Egipt:
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a. Unul dintre urmaøii lui Iosif va fi un „væzætor ales“ (Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, Genesa 50:26; 2 Nefi 3:6).

b. Acest væzætor va fi prefluit mult de cætre ceilalfli urmaøi ai lui Iosif (Traducerea
Bibliei de Joseph Smith, Genesa 50:27; 2 Nefi 3:7).

c. El îi va învæfla despre legæmintele pe care Dumnezeu le-a fæcut cu stræmoøii
lor (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Genesa 50:28; 2 Nefi 3:7).

d. Va fi supus faflæ de Dumnezeu (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Genesa
50:28; 2 Nefi 3:8).

e. Va fi un mare profet, la fel ca Moise (Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
Genesa 50:29; 2 Nefi 3:9).

f. El va fi instrumentul prin care vor fi oferite scripturi noi (Cartea lui Mormon)
care vor susfline øi vor conlucra cu scripturile existente (Biblia) (Traducerea
Bibliei de Joseph Smith, Genesa 50:30-31; 2 Nefi 3:11-12).

g. Chiar dacæ el va fi slab, Domnul îl va face puternic (Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, Genesa 50:32; 2 Nefi 3:13).

h. Atât el cât øi tatæl sæu se vor numi Joseph (Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
Genesa 50:33, 2 Nefi 3:15).

2. Pregætirea pentru foamete

• Iosif l-a sfætuit pe faraon sæ foloseascæ cei øapte ani de beløug pentru a pregæti
Egiptul pentru cei øapte ani de foamete care urmau sæ vinæ (Genesa 41:29-30,
34-36). Ce ne sfætuiesc conducætorii noøtri din Bisericæ în legæturæ cu
pregætirea pentru timpurile de foamete sau de alte dificultæfli?

Elder L. Tom Perry ne-a învæflat:

„Aøa cum este important sæ ne pregætim din punct de vedere spiritual, trebuie,
de asemenea, sæ ne pregætim øi pentru nevoile temporale... Am fost instruifli
de ani de zile sæ urmæm cel puflin patru cerinfle ca sæ ne pregætim pentru ceea
ce urmeazæ sæ vinæ.

Prima, dobândifli o educaflie bunæ. Învæflafli o meserie sau dobândifli o profesie
care sæ væ permitæ sæ obflinefli slujbe stabile, ce væ vor oferi o remuneraflie
suficientæ pentru a putea avea grijæ de dumneavoastræ øi de familia
dumneavoastræ...

A doua, træifli numai din câøtigul dumneavoastræ øi economisifli ceva pentru
zile negre. Începefli sæ urmafli în vieflile dumneavoastræ un plan strict de
planificare a veniturilor øi cheltuielilor pentru câøtigul cu care Domnul v-a
binecuvântat. Tot atât de des cum væ plætifli zeciuiala, punefli de-o parte o
sumæ de bani care este necesaræ pentru nevoile viitoare ale familiei...

A treia, evitafli datoriile excesive. Datoriile necesare ar trebui sæ fie fæcute
numai dupæ o rugæciune atentæ, consistentæ øi dupæ obflinerea celor mai bune
sfaturi posibile. Avem nevoie de disciplinæ pentru a ne încadra în limitele
puterii noastre de cumpærare...

A patra, obflinefli øi înmagazinafli o rezervæ de hranæ øi provizii care væ vor
ajuta sæ supraviefluifli [în cazul în care legea permite o asemenea depozitare].
Procurafli-væ îmbræcæminte øi deschidefli-væ un cont pentru economii, bazat
pe un plan bine gândit, care væ poate ajuta bine în perioade de forflæ majoræ.
Dupæ cum îmi amintesc, am fost instruifli sæ ne pregætim pentru viitor øi sæ
ne procuræm provizii care sæ ne ajungæ pentru o perioadæ de un an de zile.
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Aø bænui cæ anii de beløug au fæcut ca majoritatea dintre noi sæ uitæm de acest
sfat. Cred cæ perioada de neglijare a acestui sfat s-a încheiat. Considerând ceea
ce se întâmplæ astæzi în lume, acest sfat trebuie tratat cu toatæ seriozitatea“
(în Conference Report, octombrie 1995, pag. 46-47; sau Ensign, noiembrie
1995, pag. 36).

• În timpul foametei, „din toate flærile venea lumea în Egipt la Iosif“ ca sæ
cumpere mâncare, deoarece Egiptul a fost singura flaræ care s-a pregætit
împotriva foametei (Genesa 41:54-57). Cum poate faptul de a fi pregætifli
sæ ne ofere øanse de a le sluji altora?

3. Fiii lui Iosif

• Dupæ ce faraonul l-a fæcut conducætor peste Egipt, Iosif s-a cæsætorit cu o
femeie pe care o chema Asnat øi au avut doi fii (Genesa 41:45, 50). Cum øi-
au numit fiii Iosif øi Asnat? (Vezi Genesa 41:51-52). De ce erau aceste nume
potrivite pentru fiii lui Iosif? (S-ar putea sæ fifli nevoifli sæ le spunefli cursanflilor
cæ Manase înseamnæ „uitare“, iar Efraim înseamnæ „rodire“.

Lecflia 12
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Lecflia

13
Robia, Paøtele øi exodul

Exodul 1-3; 5-6; 11-14

Scop De a încuraja cursanflii (1) sæ creadæ cæ Domnul Îøi va îndeplini promisiunile,
(2) sæ-øi sporeascæ aprecierea pentru sacrificiul ispæøitor al Salvatorului øi (3) sæ
facæ din împærtæøanie ceva mult mai profund în vieflile lor.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Exodul 1-3. Copiii lui Israel sunt luafli în robie de cætre egipteni (1:1-14).
Faraonul a poruncit ca tofli bæieflii næscufli de femeile israelite sæ fie uciøi
(1:15-22). Moise se naøte øi este crescut de fata faraonului (2:1-10). Moise
ucide un egiptean øi fuge în Madian, unde se cæsætoreøte cu Sefora (2:11-22).
Domnul îi apare lui Moise în rugul aprins øi îl cheamæ sæ salveze Israelul
din robie (3:1-22; remarcafli faptul cæ în Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
expresia „îngerul Domnului“ din Exodul 3:2 este schimbatæ cu „prezenfla
Domnului“).

b. Exodul 5-6. Moise øi Aaron îi cer faraonului sæ elibereze poporul lui Israel,
însæ faraonul refuzæ øi îi asupreøte prin munci mai grele (5:1-23). Domnul
promite sæ-Øi îndeplineascæ legæmântul pe care l-a fæcut cu Avraam (6:1-8).
(Notæ: capitolele 7-10 ne relateazæ despre Moise, care îl abordeazæ pe faraon
de mai multe ori, cerându-i sæ-i elibereze pe copiii lui Israel. În ciuda multor
semne, minuni øi urgii, faraonul refuzæ. În traducerea lui Joseph Smith a
acestor capitole, expresia „Domnul a împietrit inima faraonului“ este
schimbatæ cu „Faraonul øi-a împietrit inima“.)

c. Exodul 11-13. Domnul a promis sæ trimitæ încæ o urgie asupra Egiptului,
în urma cæreia întâiul næscut din fiecare casæ va muri (11:1-10). Domnul îl
instruieøte pe Moise în ceea ce priveøte pregætirea Paøtelui, care va proteja
pe Israel de urgie (12:1-20). Întâii næscufli din Egipt sunt uciøi (12:29-30).
Faraonul îi spune lui Moise sæ-øi scoatæ poporul din Egipt, iar israeliflii
pleacæ (12:31-42). Moise le spune copiilor lui Israel sæ flinæ în viitor
særbætoarea azimilor, ca o comemorare a eliberærii lor (13:1-16). Domnul
merge înaintea taberei lui Israel, ziua într-un stâlp de nor, iar noaptea
într-un stâlp de foc (13:17-22). (Remarcafli faptul cæ titlurile „særbætoarea
Paøtelui“ øi „særbætoarea azimilor“ sunt deseori folosite cu acelaøi sens;
Paøtele este prima zi a særbætorii azimilor.)

d. Exodul 14. Faraonul øi oøtirea sa îi urmæresc pe copiii lui Israel (14:1-9).
Oamenii se înspæimântæ, iar Moise îi cere ajutor Domnului (14:10-18).
Copiii lui Israel sunt salvafli de oøtirile faraonului øi traverseazæ Marea Roøie
pe pæmânt uscat; oamenii faraonului îi urmæresc øi se îneacæ (14:19-31).

2. Referinfle suplimentare: Exodul 4; 7-10; 15.

3. Rugafli un cursant sæ se pregæteascæ pentru a prezenta o scurtæ prezentare
despre Exodul 1 øi 2.

4. Pregætifli „panglici cu cuvinte“ pe care se fie scrise cuvintele Paøte øi
Împærtæøanie.



5. Dacæ urmætoarele materiale audio-vizuale sunt disponibile putefli sæ folosi
unele dintre acestea ca parte a lecfliei:

a. „Jertfirea animalelor øi Ispæøirea“, un segment video care dureazæ nouæ
minute din Vechiul Testament Prezentæri video (53224).

b. Ilustrafliile Isus Hristosul (62572; setul de ilustraflii inspirate din scripturi,
240); Moise în coøuleflul de papuræ (62063; setul de ilustraflii inspirate din
scripturi, 106); Moise øi rugul aprins (62239; setul de ilustraflii inspirate din
scripturi, 107) øi Traversarea Mærii Roøii (62100).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Întrebafli-i pe cursanfli dacæ au fost salvafli vreodatæ dintr-o situaflie periculoasæ.
Invitafli unul sau doi dintre ei sæ-øi împærtæøeascæ experienflele pe scurt, sau
povestifli o experienflæ prin care afli trecut dumneavoastræ. Întrebafli cursanflii
ce sentimente au avut faflæ de cei care i-au salvat.

Explicafli faptul cæ aceastæ lecflie ne învaflæ despre una dintre cele mai dramatice
salværi care au avut loc vreodatæ – salvarea copiilor lui Israel de urgia morflii
øi din robia egipteanæ. Explicafli, de asemenea, faptul cæ din multe puncte de
vedere, aceastæ salvare simbolizeazæ chiar o salvare mai mare – salvarea noastræ
de la pæcat øi moarte prin sacrificiul ispæøitor al Salvatorului.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

Dupæ ce Iacov øi familia sa s-au mutat în Egipt, israeliflii au træit acolo timp de
430 de ani. În acea perioadæ s-a înælflat un nou faraon care i-a înrobit øi i-a
asuprit prin munci grele. Aøa cum Iosif a profeflit, Domnul l-a ridicat pe Moise
pentru a salva copiii lui Israel (2 Nefi 3:10).

1. Domnul îl cheamæ pe Moise sæ salveze Israelul din robie.

Rugafli cursantul care a fost desemnat, sæ prezinte un scurt rezumat pentru
Exodul 1 øi 2; apoi predafli øi discutafli Exodul 3.

• Cum l-a chemat Domnul pe Moise sæ salveze Israelul din robie? (Vezi Exodul
3:1-4). Ce i-a spus Domnul lui Moise în timp ce-l chema? (Vezi Exodul 3:5-10).
Ce putem sæ învæflæm despre Domnul din chemarea pe care i-a dat-o lui
Moise? (Ræspunsurile pot confline afirmafliile cæ Domnul Îøi cunoaøte oamenii,
este milostiv faflæ de ei, vrea sæ-i binecuvânteze øi Îøi fline promisiunile faflæ de
ei.)

• Invitafli cursanflii sæ-øi imagineze cæ ei sunt copiii lui Israel care træiesc în
Egipt. De generaflii întregi au fost învæflafli faptul cæ ei sunt poporul de
legæmânt al lui Dumnezeu øi cæ El îøi va îndeplini promisiunile pe care I le-a
fæcut lui Avraam. Totuøi, acum ei sunt robi, træind în persecuflie øi în robie. Ce
putem învæfla din aceastæ situaflie, care sæ ne ajute în momentele în care avem
parte de necazuri? (Dumnezeu nu ne uitæ atunci când avem parte de necazuri,
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aøa cum a arætat atunci când l-a chemat pe Moise øi a eliberat, în final, pe
Israel. Însæ, de obicei, El nu ne scapæ imediat de greutæfli. Indiferent de durata
încercærii, noi ar trebui sæ continuæm sæ ne rugæm Lui, având încredere în
faptul cæ El ne iubeøte, precum øi în faptul cæ toate lucrurile vor conlucra
în benefeciul nostru, dacæ Îi suntem supuøi. Vezi D&L 90:24; 98:3; Mosia
24:14-15.) Cum afli primit alinare øi ajutor de la Domnul în timpul necazurilor
de care afli avut parte?

• Ce a spus Moise atunci când Domnul l-a chemat sæ elibereze pe Israel? (Vezi
Exodul 3:11; 4:1, 10). În ce privinfle s-a simflit Moise nesigur? Ce asiguræri i-a
dat Domnul? (Vezi Exodul 3:12; 4:11-12). Ce sentimente avefli atunci când
primifli o chemare din partea Domnului? De ce ar putea fi bune anumite
sentimente de nesiguranflæ? Cum v-a ajutat Domnul în chemærile
dumneavoastræ pentru care v-afli simflit nepregætifli?

• Ce a sacrificat Moise atunci când a acceptat chemarea de a-øi conduce
poporul? (Vezi Evrei 11:24-26). Ce sacrificæm noi atunci când acceptæm
chemæri prin care sæ-L slujim pe Domnul? De ce este atât de important ca
noi sæ fim dornici de a face sacrificii pentru Domnul?

2. Domnul trimite urgii asupra Egiptului.

Predafli øi discutafli Exodul 5-6. Putefli, de asemenea, sæ prezentafli un scurt
rezumat despre Exodul 7-10, în care sæ explicafli faptul cæ Moise l-a abordat de
mai multe ori pe faraon, cerându-i sæ elibereze pe Israel. În ciuda semnelor,
minunilor øi urgiilor, faraonul a refuzat. Ar fi bine sæ nu folosifli timpul orei
pentru a discuta din nou despre fiecare semn, minune sau urgie în parte.

• Cum a reacflionat faraonul atunci când Moise øi Aaron i-au cerut pentru
prima datæ sæ-i lase pe copiii lui Israel sæ plece? (Vezi Exodul 5:1-9). Cum au
reacflionat copiii lui Israel în fafla acestei încercæri? (Vezi Exodul 5:15-21). Cum
a reacflionat Moise? (Vezi Exodul 5:22-23). Ce putem sæ învæflæm din aceastæ
relatare? (Un lucru pe care-l putem învæfla este nevoia de a avea ræbdare în
timpul necazurilor. Domnul Îøi va îndeplini promisiunile, chiar dacæ, poate,
nu va face aceasta la momentul sau în modul în care noi ne aøteptæm.)

• Dupæ ce faraonul a îngreunat poverile lui Israel, Domnul Øi-a reafirmat
promisiunile lui Moise. Care erau aceste promisiuni? (Vezi Exodul 6:4-8).
Cum au reacflionat copiii lui Israel atunci când Moise le-a reamintit aceste
promisiuni? (Vezi Exodul 6:9). De ce unii dintre noi, atunci când au încercæri
nu le mai dau ascultare profeflilor øi nu mai cred în promisiunile lui
Dumnezeu? Cum ne putem pæstra credinfla în Dumnezeu în timpul
necazurilor?

• Cum a reacflionat Moise atunci când Domnul i-a cerut sæ meargæ în fafla
faraonului pentru a cere libertatea lui Israel pentru a doua oaræ? (Vezi Exodul
6:10-12). Indicafli faptul cæ øi noi poate ezitæm câteodatæ sæ facem ceea ce
Domnul ne cere pentru cæ ne temem sau pentru cæ nu credem cæ este posibil.
Cum v-a ajutat Domnul atunci când afli avut îndoieli sau v-a fost teamæ?

3. Domnul îl instruieøte pe Moise cum sæ pregæteascæ Paøtele.

Predafli øi discutafli Exodul 11-13.
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• Care a fost scopul primului Paøte? (Vezi Exodul 12:12-13, 22-23). De ce a vrut
Domnul ca Israel sæ continue sæ flinæ særbætoarea azimilor øi în viitor? (Vezi
Exodul 12:24-27, 42; 13:1-10).

• Explicafli faptul cæ, în afara faptului cæ amintea copiilor lui Israel cæ
Dumnezeu i-a protejat de urgia morflii øi i-a scæpat de egipteni, Paøtele a
simbolizat, de asemenea, un eveniment important care urma sæ aibæ loc.
Care a fost acest eveniment? (Sacrificiul ispæøitor al lui Isus Hristos, Mielul
lui Dumnezeu, care ne salveazæ de la pæcat øi de la moarte. Vezi 1 Corinteni
5:7). Cum a simbolizat Paøtele ispæøirea?

Putefli sæ arætafli urmætoarele asemænæri dintre Paøte øi sacrificiul ispæøitor al lui
Isus Hristos:

a. Copiii lui Israel trebuiau sæ sacrifice la Paøte primul miel næscut, de parte
bærbæteascæ, færæ cusur (Exodul 12:5). Salvatorul este primul Fiu næscut al
lui Dumnezeu, Mielul færæ cusur øi færæ prihanæ al lui Dumnezeu (1 Petru
1:19).

b. Copiii lui Israel trebuiau sæ ungæ stâlpii uøilor de la casele lor cu sângele
mielului, pentru a-øi salva primii næscufli de la moarte (Exodul 12:7, 22-23).
Sângele Salvatorului, pe care El l-a værsat în Ghetsimani øi pe cruce, îi
curæflæ øi-i salveazæ pe cei credincioøi de la moartea spiritualæ (Mosia 4:2).

c. Copiii lui Israel trebuiau sæ mænânce azimi (Exodus 12:8, 15-20). „În
vechime, aluatul, sau drojdia, a fost considerat un simbol al stricæciunii
datoritæ faptului cæ se strica øi mucegæia atât de uøor... Pentru israelifli, a
mânca azimi simboliza faptul cæ ei luau din pâinea care nu avea stricæciuni
sau impuritæfli, øi anume, Pâinea Vieflii, care este Isus Hristos (vezi Ioan
6:35)“ (Old Testament Student Manual: Genesis – 2 Samuel [1981], pag. 119).
Îndepærtarea aluatului (a drojdiei) sugera, de asemenea, pocæinflæ sau
îndepærtarea pæcatului din viafla unei persoane.

d. Copiii lui Israel trebuiau sæ mænânce mâncarea de Paøte în grabæ (Exodul
12:11). Asemenea israeliflilor, trebuie sæ ræspundem imediat øi cu entuziasm
eliberærii pe care Salvatorul ne-o oferæ.

• La Cina cea de tainæ, Salvatorul a instituit împærtæøania în locul Paøtelui
(Matei 26:19, 26-28). Expunefli poza Salvatorului, punând „panglica cu
cuvântul“ Paøte în partea stângæ øi „panglica cu cuvântul“ Împærtæøanie în
partea dreaptæ. Ce asemænæri sunt între Paøte øi împærtæøanie? (Vezi Exodul
12:14; 13:9-10; D&L 20:75-79).

Elder Howard W. Hunter ne-a învæflat cæ, la masa de Paøte, care este cunoscutæ
acum ca Cina cea de tainæ, „pâinea øi vinul au înlocuit animalele øi verdeflurile,
devenind simbolurile trupului øi sângelui mæreflului Miel, simboluri care
trebuie mâncate øi bæute cu pioøenie în amintirea Lui pentru totdeauna.

În aceastæ manieræ simplæ dar impresionantæ, Salvatorul a instituit rânduiala
care este cunoscutæ acum ca împærtæøania Cinei Domnului. Prin suferinfla
din Ghetsimani, prin sacrificiul de pe Cæpæflâna øi prin învierea din mormânt,
Isus a împlinit legea stræveche øi a introdus o nouæ dipensaflie bazatæ pe o
înflelegere mai mare øi mai sfântæ a legii sacrificiului. Oamenii nu mai trebuie
sæ ofere primul miel næscut din turmele lor, deoarece Primul Næscut al lui
Dumnezeu a venit pentru a se oferi El Însuøi ca o ’jertfæ nesfârøitæ øi veønicæ’“
(în Conference Report, aprilie 1985, pag. 22; sau Ensign, mai 1985, pag. 19).

Lecflia 13
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• Elder Howard W. Hunter a spus cæ, aøa cum Paøtele a fost un legæmânt al
protecfliei pentru vechiul Israel, împærtæøania este un „nou legæmânt de
protecflie“ pentru noi (în Conference Report, aprilie 1974, pag. 24 sau Ensign,
mai 1974, pag. 18). Cum este împærtæøania un legæmânt de protecflie pentu
noi? (Împærtæøania ne aminteøte de sacrificiul ispæøitor al Salvatorului, care
ne aduce o protecflie veønicæ, eliberându-ne de legæturile pæcatului øi de cele
ale morflii. Legæmintele pe care le reînnoim atunci când luæm din
împærtæøanie ne oferæ, de asemenea, o protecflie veønicæ.)

Elder Jeffrey R. Holland a întrebat:

„Percepem [împærtæøania] ca Paøtele nostru, ca o amintire a protecfliei, a
eliberærii øi a mântuirii noastre?

Fiind vorba de atât de multe lucruri importante, aceastæ rânduialæ care
comemoreazæ scæparea noastræ de îngerul întunericului, ar trebui sæ fie tratatæ
mult mai serios decât este tratatæ uneori. Ar trebui sæ fie un moment puternic,
pios øi de meditaflie. Ar trebui sæ încurajeze sentimente øi gânduri spirituale“
(în Conference Report, octombrie 1995, pag. 89; sau Ensign, noiembrie 1995,
pag. 68).

• În sfaturile Sale despre Paøte, Domnul subliniazæ nevoia ca pærinflii sæ-øi învefle
copiii semnificaflia acestuia (Exodul 12:26-27; 13:8, 14). De ce a fost important
ca pærinflii israelifli sæ facæ acest lucru? Cum s-ar putea pune în practicæ acest
lucru în zilele noastre? (La fel ca vechiul Israel, ar trebui sæ ne învæflæm copiii
semnificaflia împærtæøaniei øi a celorlalte rânduieli care ne amintesc de ceea ce
Domnul a fæcut pentru a ne elibera de pæcat øi de moarte.)

4. Copiii lui Israel trec marea Roøie.

Predafli øi discutafli Exodul 14.

• Dupæ ce faraonul i-a læsat pe copiii lui Israel sæ plece din Egipt, acesta s-a
ræzgândit øi a trimis oøtirea dupæ ei (Exodul 14:5-9). Ce au fæcut copiii lui
Israel când au væzut oøtirea care se apropia? (Vezi Exodul 14:10-12). Ce le-a
spus Moise copiilor lui Israel atunci când credinfla acestora era zdruncinatæ?
(Vezi Exodul 14:13-14). Cum ne putem dezvolta o credinflæ care sæ fie suficient
de puternicæ pentru a ne susfline atunci când suntem înspæimântafli?

• Cum i-a salvat Domnul pe copiii lui Israel de oøtirea egipteanæ care se
apropia? (Vezi Exodul 14:21-31). Cum ne poate ajuta aceastæ povestire în
perioadele de încercæri?

Concluzie Mærturisifli fapul cæ, exact aøa cum Domnul Øi-a îndeplinit promisiunea de
a-i elibera pe israelifli din robie, El Îøi va îndeplini øi promisiunile faflæ de noi.
Încurajafli cursanflii sæ-øi mæreascæ aprecierea faflæ de sacrificiul ispæøitor al
Salvatorului øi sæ ia din împærtæøanie în mod demn øi cu consideraflie, flinând
legæmântul de a-øi „aminti totdeauna de El“ (D&L 20:77).

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.
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1. Satana imitæ puterea lui Dumnezeu

• Ce a fæcut faraonul atunci când Moise øi Aaron i-au arætat semne ale puterii
lui Dumnezeu? (Vezi Exodul 7:8-12, 17-22). Ce putem învæfla din aceste
versete despre Satana?

• Care sunt câteva dintre modalitæflile prin care Satana imitæ puterea øi
binecuvântærile lui Dumnezeu în ziua de azi? Ce daruri ne-a dat Dumnezeu
pentru a ne ajuta sæ discernem între bine øi ræu? Cum ne putem îmbunætæfli
abilitatea de a discerne între bine øi ræu?

2. Urgiile

• De ce a trimis Domnul urgiile asupra Egiptului? (Vezi Exodul 7:5, 17; 8:10;
9:14, 29; 10:2; 14:4). Care a fost reacflia faraonului în fafla urgiilor? (Vezi, de
exemplu, Exodul 8:8, 15, 25, 28, 32). De ce nu i-au afectat urgiile pe copiii lui
Israel? (Vezi Exodul 9:4-6, 23-26; 10:22-23; 11:4-7).

3. Paøtele

În timp ce predafli despre cum este Paøtele un simbol al ispæøirii lui Isus Hristos,
putefli sæ væ procurafli urmætoarele obiecte pentru a ilustra simbolurile Paøtelui:

a. Poze cu un miel øi cu o uøæ.
b. Tortila(turte), biscuifli sau matzoth (pentru a reprezenta pâinea nedospitæ,

azimile).
c. Hrean sau salatæ romaine (pentru verdeflurile amare).
d. O pereche de pantofi sau de sandale (israeliflii au mâncat încælflafli,

simbolizând graba cu care au pæræsit Egiptul).

4. „Tofli au fost botezafli în nor øi în mare“ (1 Corinteni 10:2)

Putefli sæ citifli 1 Corinteni 10:1-4, unde Pavel ne învaflæ cum copiii lui Israel au
fost botezafli în nor øi în mare. Explicând semnificaflia acestui lucru, elder Bruce
R. McConkie a spus: „[Pavel] spune cæ, la fel ca øi Israel, când au trecut prin
marea Roøie sau când au fugit de deøertæciunea lumeascæ a Egiptului, tot aøa øi
urmaøii lor creøtini, prin botez, renunflæ la poftele trupului øi træiesc viefli pioase“
(Doctrinal New Testament Commentary, trei volume [1966-1973], 2:355).

Lecflia 13
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Lecflia

14
„Vefli fi ai Mei“

Exodul 15-20, 32-34

Scop De a încuraja cursanflii sæ ia din apa øi pâinea spiritualæ a Domnului, sæ-i susflinæ
pe conducætorii Sæi aleøi øi sæ se supunæ faflæ de poruncile Sale pentru ca El sæ
poatæ face din ei un „neam sfânt“ (Exodul 19:6).

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Exodul 15:22-27; 16:1-31; 17:1-7. Copiii lui Israel cârtesc deoarece sunt
însetafli øi înfometafli, iar Domnul le dæ apæ, manæ øi prepelifle.

b. Exodul 17:8-13; 18:13-26. Amalec vine sæ se lupte împotriva poporului lui
Israel. Poporul lui Israel triumfæ în timp ce Moise îøi fline mâinile ridicate,
însæ Amalec triumfæ atunci când Moise oboseøte øi îøi coboaræ mâinile.
Aaron øi Hur îi sprijinæ mâinile lui Moise øi Israel câøtigæ lupta (17:8-13).
Moise urmeazæ sfatul lui Ietro de a numi judecætori øi de a le da autoritate
acestora (18:13-26).

c. Exodul 19-20. Domnul se întâlneøte cu Moise pe muntele Sinai øi îi dæ
poporului lui Israel cele zece porunci.

d. Exodul 32-34. Moise primeøte tablele de piatræ care conflin poruncile
Domnului însæ le sparge atunci când se întoarce de pe muntele Sinai øi îi
vede pe oameni preaslævind un viflel de aur (31:18; 32:1-24). Domnul ia de
la poporul lui Israel rânduielile preofliei lui Melhisedec øi le dæ acestora o
lege inferioaræ, legea lui Moise (Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Exodul
34:1-2). Moise taie noi table de piatræ pentru a le înlocui pe acelea pe care
le-a spart, însæ noile table nu conflin „cuvintele legæmântului nepieritor
al preofliei sfinte“ (Exodul 34:1-5; Traducerea Bibliei de Joseph Smith,
Deuteronom 10:2). Oamenii fac legæmânt sæ se supunæ legii lui Moise
(34:10-35).

2. Referinfle suplimentare: Psalmul 78; 1 Corinteni 10:1-11; Doctrinæ øi
legæminte 84:19-27.

3. Dacæ folosifli principiul care este predat cu ajutorul exemplului practic de la
pag. 67, aducefli la curs câteva cærfli sau alte obiecte grele.

4. Dacæ Vechiul Testament Prezentæri video (53224) este disponibil, putefli sæ
prezentafli un segment video care dureazæ øapte minute, intitulat „Idolatria
modernæ“, ca parte a lecfliei.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

• Imaginafli-væ cæ trebuie sæ cælætorifli printr-un pustiu pe unde n-afli mai fost
niciodatæ øi pentru care nu existæ nici o hartæ. Cum v-afli pregæti pentru



aceastæ cælætorie? (Ræspunsurile pot varia, însæ un ajutor pentru pregætire ar
putea fi gæsirea unui ghid).

• Ce cerinfle avefli pentru un ghid care v-ar conduce în pustiu? (Ræspunsurile pot
varia, însæ douæ dintre ele ar trebui sæ fie: ghidul trebuie sæ cunoascæ zona øi sæ
fie demn de încredere).

• Cine a fost ghidul lui Moise øi al copiilor lui Israel dupæ ce aceøtia au scæpat
din Egipt øi au ajuns în pustiu? (Domnul).

Indicafli faptul cæ experienflele pe care le-au avut israeliflii în timp ce cælætoreau
prin pustiu ne pot învæfla lecflii importante, pe mæsuræ ce cælætorim prin viafla
muritoare. O lecflie importantæ este aceea cæ noi ne putem încrede în Dumnezeu
sæ ne ghideze øi sæ aibæ grijæ de noi, la fel cum a fæcut cu israeliflii.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi. Deoarece va fi dificil sæ
adresafli fiecare întrebare sau sæ parcurgefli fiecare punct al lecfliei, alegefli-le,
rugându-væ, pe acelea care vor ræspunde cel mai bine nevoilor cursanflilor.

1. Domnul le dæ copiilor lui Israel apæ, manæ øi prepelifle.

Predafli øi discutafli Exodul 15:22-27; 16:1-31 øi 17:1-7.

Dupæ ce israeliflii au trecut prin Marea Roøie, Domnul l-a instruit pe Moise cum
sæ-i conducæ spre flara fægæduinflei. Însæ, mai întâi, Domnul a pus credinfla
israeliflilor la încercare, în pustiu. Multora le-a lipsit credinfla, plângându-se
Domnului în loc sæ Îl roage. Totuøi, Domnul le-a dat apæ, atunci când au fost
însetafli øi manæ øi prepelifle, atunci când au fost înfometafli.

• Ce problemæ au întâmpinat israeliflii în Exodul 15:22-24 øi 17:1-3? Cum a
reacflionat Moise când oamenii au cârtit împotriva lui? (Vezi Exodul 15:25;
17:4. El s-a rugat Domnului pentru ajutor). Ce putem învæfla din reacflia lui
Moise? Cum a ræspuns Domnul la rugæciunile pentru ajutor ale lui Moise?
(Vezi Exodul 15:25-26; 17:5-7).

• Domnul le-a oferit copiilor lui Israel apæ fizicæ øi spiritualæ. Apa fizicæ a venit
din stânca pe care a lovit-o Moise; „bæutura duhovniceascæ“ a venit din
„stânca duhovniceascæ“, care este Hristos (1 Corinteni 10:4). Ce reprezintæ
apa spiritualæ care curge de la Hristos? (Vezi 1 Nefi 11:25). Cum putem sæ
bem acea apæ? Ce le este promis acelora care beau acea apæ? (Vezi Ioan 4:14;
D&L 63:23).

• Ce problemæ au întâmpinat israeliflii în Exodul 16:2-3? Cum a ræspuns
Domnul? (Vezi Exodul 16:4, 11-15). În afara nevoii de a potoli foamea
poporului, care au fost celelalte motive de a trimite manæ?

a. Sæ arate Domnului dacæ poporul Sæu Îi va fi sau nu supus (Exodul 16:4, 16-31).
b. Sæ aminteascæ zilnic poporului de puterea øi dragostea Domnului (Exodul

16:12).
c. Sæ-i învefle pe oameni faptul cæ ei nu træiesc „numai cu pâine, ci cu orice

lucru care iese din gura Domnului“ (Deuteronom 8:3).
d. Sæ-i smereascæ pe oameni øi sæ-i ajute sæ fie salvafli (Deuteronom 8:16).
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• Cum credefli dumneavoastræ cæ trimiterea manei a ajutat la îndeplinirea
fiecæruia dintre aceste scopuri? Cum îndeplineøte Domnul în vieflile noastre
fiecare dintre aceste scopuri?

• În ce fel este mana o reprezentare a lui Hristos? (Vezi Ioan 6:35). Prin ce se
diferenfliazæ pâinea vie a lui Hristos de manæ? (Vezi Ioan 6:48-51). Cum putem
lua zilnic din pâinea vie a lui Hristos?

• Israeliflii au trebuit sæ adune zilnic manæ pentru a-øi menfline tæria fizicæ. Cum
poate fi asemænat acest lucru cu ceea ce trebuie sæ facem pentru a ne menfline
tæria spiritualæ? (Aøa cum avem nevoie zilnic de hranæ pentru a ne menfline
tæria fizicæ, de asemenea, avem nevoie zilnic de hranæ pentru a ne menfline
tæria spiritualæ. Nu ne putem aøtepta sæ fim hrænifli spiritual dacæ studiem
scripturile øi ne rugæm numai ocazional.)

• Ce se întâmpla de obicei atunci când israeliflii pæstrau mana pânæ a doua zi?
(Vezi Exodul 16:19-20). Ce s-a întâmplat când ei au pæstrat mana pânæ a doua
zi, când s-au pregætit pentru Sabat? (Vezi Exodul 16:22-25). Cum putem pune
în practicæ acest principiu în pregætirea noastræ sæptæmânalæ pentru Sabat?

• Ce li s-ar fi întâmplat israeliflilor dacæ ar fi încercat sæ cælætoreascæ prin pustiu
færæ ajutorul Domnului? Ce ni se va întâmpla dacæ încercæm sæ cælætorim prin
viafla muritoare færæ ajutorul Domnului?

2. Aaron øi Hur îi sprijinæ mâinile lui Moise øi Israel triumfæ în lupta
împotriva lui Amalec. Moise urmeazæ sfatul lui Ietro de a numi judecætori
øi de a le da autoritate acestora.

Predafli øi discutafli Exodul 17:8-13 øi 18:13-26. Indicafli faptul cæ aceste douæ
relatæri ne învaflæ despre importanfla de a sprijini øi de a susfline conducætorii
Bisericii.

• Amaleciflii s-au ræzboit cu copiii lui Israel timp de mulfli ani, începând din
timpul lui Moise. Cum au putut israeliflii sæ învingæ poporul lui Amalec în
lupta descrisæ în Exodul 17:8-13? (Atunci când Aaron øi Hur l-au susflinut pe
Moise, sprijinindu-i mâinile, Israelul a triumfat în bætælie.) Ce fel de lupte
spirituale purtæm noi astæzi? Cum ne ajutæ faptul cæ-l susflinem pe profet sæ
triumfæm în aceste lupte?

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Îmi imaginez cum Moise, pe vârful
dealului, øi-a ridicat braflele pentru victoria oøtirii lui Israel. Atâta timp cât
braflele sale erau ridicate, Israel a triumfat, însæ când acestea au coborât din
cauza oboselii, atunci a triumfat inamicul. Øi astfel, Aaron øi Hur ’îi sprijineau
mâinile, unul de o parte, iar altul de alta’ iar Israel a ieøit victorios (Exodul
17:12). La fel vom fi øi noi victorioøi, pe mæsuræ ce sprijinim braflele
slujitorilor unøi ai Domnului“ (în Conference Report, aprilie 1986, pag. 98;
sau Ensign, mai 1986, pag. 77).

• Ce l-a îngrijorat pe Ietro când a væzut poporul care venea la Moise de
dimineafla pânæ seara? (Vezi Exodul 18:13-18). Ce l-a sfætuit Ietro pe Moise sæ
facæ? (Vezi Exodul 18:19-23).

• Care dintre responsabilitæflile unui profet sunt menflionate în Exodul 18:16-20?

Putefli sæ le cerefli cursanflilor sæ caute responsabilitæflile respective în aceste
versete, iar apoi enumerafli ræspunsurile pe tablæ. Putefli sæ folosifli urmætorul
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principiu care este predat folosind un exemplu practic. Invitafli un(o)
cursant(æ) sæ-øi flinæ braflele ridicate. Pe mæsuræ ce prima responsabilitate este
identificatæ, punefli în mâinile cursantului(cursantei) o carte sau un alt obiect
greu. Adæugafli o altæ carte sau un alt obiect greu, pe mæsuræ ce fiecare
responsabilitate este identificatæ.

a. Fii un judecætor pentru popor (Exodul 18:16).
b. Reprezintæ poporul înaintea lui Dumnezeu (Exodul 18:19).
c. „Învaflæ-i poruncile øi legile“ (Exodul 18:20).
d. „Aratæ-le calea pe care trebuie s-o urmeze“ (Exodul 18:20).
e. „[Aratæ-le] ce trebuie sæ facæ“ (Exodul 18:20).

• Cum putem sæ le sprijinim mâinile øi sæ le uøuræm greutæflile profetului øi
apostolilor noøtri în ziua de astæzi? (Vezi D&L 21:4-5; 107:22. În timp ce
cursanflii oferæ sugestii, luafli din mâinile cursantului(cursantei) o parte dintre
cærflile sau obiectele pe care le fline.)

• Cum îi putem sprijini øi susfline pe conducætorii locali ai Bisericii noastre?
(Ræspunsurile pot confline: vorbind bine despre ei, slujind cu sârguinflæ în
chemærile noastre din Bisericæ, precum øi fiind buni învæflætori de acasæ øi
bune învæflætoare vizitatoare.)

• Cum afli fost binecuvântafli în timp ce i-afli sprijinit pe conducætorii Bisericii?
(Putefli sæ folosifli în timpul acestei discuflii D&L 21:6).

3. Domnul se întâlneøte cu Moise pe muntele Sinai øi îi dæ poporului lui
Israel cele zece porunci.

Predafli øi discutafli Exodul 19-20.

Dupæ trei luni de la intrarea poporului lui Israel în pustiu, Domnul a vrut sæ
facæ legæmântul Sæu cu ei (Exodul 19:5-6). Ca parte a acestui legæmânt, El i-a
dezvæluit lui Moise cele zece porunci.

• În timp ce copiii lui Israel øi-au aøezat tabæra la muntele Sinai, ce le-a promis
Domnul dacæ erau supuøi? (Vezi Exodul 19:3-6. El îi va face „[pe ai Lui]... o
împæræflie de preofli øi un neam sfânt“.) Ce înseamnæ aceste promisiuni? Cum
sunt puse în practicæ pentru noi aceste promisiuni, în ziua de astæzi?

Aceste promisiuni înseamnæ cæ Israel urma sæ devinæ poporul de legæmânt al
Domnului, preferat dintre toate celelalte popoare øi ales sæ poarte preoflia øi
Evanghelia cætre tofli oamenii (vezi, de asemenea, Deuteronom 7:6; 14:1-2;
1 Petru 2:9).

• Ce experienflæ a vrut Domnul sæ aibæ poporul Sæu la muntele Sinai? (Vezi
Exodul 19:9, 11, 16-17; D&L 84:23). Ce a cerut Domnul poporului Sæu sæ facæ
înainte ca acesta sæ se poatæ întâlni cu El? (Vezi Exodul 19:10, 14).

• Muntele Sinai a fost un loc sfânt unde Domnul a vrut sæ vorbeascæ øi sæ se
înfæfliøeze poporului Sæu. Ce locuri sfinte ne-a oferit El unde putem sæ primim
aceleaøi binecuvântæri? (Templele; vezi D&L 97:15-16; 109:12-13). Invitafli
cursanflii sæ spunæ cum i-a ajutat templul sæ audæ vocea Domnului øi sæ-I simtæ
prezenfla.

• Primele patru porunci din Exodul 20 ne învaflæ despre adeværata relaflie dintre
noi øi Dumnezeu (Exodul 20:3-11). În ce mod este aplicabilæ în ziua de astæzi
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porunca de a-L preaslævi pe Domnul øi de a nu avea alfli dumnezei în afaræ de
El? Care sunt dumnezeii faløi pe care unii oameni îi preaslævesc în ziua de
astæzi? (Vezi 1 Samuel 15:23; Efeseni 5:5; D&L 1:15-16).

Preøedintele Spencer W. Kimball a spus:

„Idolatria se aflæ printre cele mai grave pæcate... Idolii moderni sau dumnezeii
faløi pot lua forma hainelor, caselor, afacerilor, echipamentelor tehnologice,
automobilelor, bærcilor de agrement øi a numeroase altor lucruri lumeøti, care
ne distrag de la calea care duce cætre Dumnezeire...

Lucrurile intangibile pot deveni foarte uøor dumnezei faløi sau idoli pentru
noi. Diplomele de absolvire a universitæflilor, cele dobândite în concursurile
sportive sau diversele titluri dobândite pot deveni idoli...

Mulfli oameni, mai întâi îøi construiesc øi îøi mobilieazæ casa, îøi cumpæræ o
maøinæ – iar apoi ’nu-øi pot permite’ sæ plæteascæ zeciuiala. Pe cine preamæresc
ei? Cu siguranflæ nu pe Domnul cerului øi al pæmântului...

Mulfli preamæresc mersul la vânætoare, mersul la pescuit, vacanfla, picnicurile
de la sfârøitul sæptæmânii øi excursiile. Alflii au ca idoli jocurile sportive,
baseball-ul, fotbalul, coridele sau golful...

Încæ o imagine pe care oamenii o preaslævesc este aceea a puterii øi a faimei...
Aceøti dumnezei ai puterii, ai bogæfliei øi ai influenflei necesitæ foarte mult din
timpul nostru øi sunt tot atât de reali ca øi vifleii de aur ai copiilor lui Israel din
pustiu“ (The Miracle of Forgiveness [1969], pag. 40-42).

• Care sunt câteva dintre modurile prin care oamenii iau în deøert numele lui
Dumnezeu? De ce este important ca noi sæ nu luæm numele Lui în deøert?

• De ce este important pentru noi sæ flinem ziua de Sabat sfântæ? (Vezi Exodul
20:8; 31:16-17; Isaia 58:13-14; D&L 59:9-10). Cum ar trebui sæ decidem care
sunt activitæflile potrivite pentru ziua de Sabat? Cum afli fost binecuvântafli
când afli flinut sfântæ aceastæ zi?

• Revedefli cele øase porunci care privesc relaflia noastræ cu ceilalfli oameni
(Exodul 20:12-17). Cum ne ajutæ supunerea faflæ de aceste porunci sæ ne
îmbunætæflim relafliile cu ceilalfli oameni? (Putefli sæ væ concentrafli asupra
fiecærei porunci, definind înflelesul acesteia øi discutând-o aøa cum cere
situaflia.)

4. Domnul instituie legea lui Moise.

Predafli øi discutafli Exodul 32-34.

Când Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai, El a dezvæluit o lege
care conflinea rânduielile preofliei lui Melhisedec (D&L 84:19-23). Totuøi,
comportamentul idolatric al israeliflilor a arætat faptul cæ aceøtia nu erau
pregætifli sæ træiascæ plenitudinea Evangheliei (Exodul 32:1-9; D&L 84:24).
Pentru cæ ei L-au uitat pe Domnul atât de repede, El a retras de la ei preoflia
lui Melhisedec øi a dezvæluit o lege inferioaræ – legea lui Moise (Traducerea
Bibliei de Joseph Smith, Exodul 34:1-2; D&L 84:25-27).

Legea lui Moise nu a înlocuit poruncile, legæmintele sau principiile Evangheliei.
Mai degrabæ, a oferit „o lege a ritualurilor øi a rânduielilor, o lege pe care
trebuiau s-o respecte cu strictefle de la o zi la alta, ca sæ-i pæstreze în amintirea
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lui Dumnezeu øi a datoriei lor cætre El“ (Mosia 13:30). Legea lui Moise i-a învæflat
pe oameni sæ-øi mærturiseascæ pæcatele øi sæ plæteascæ pentru acestea, sæ urmeze
reguli stricte, în ceea ce priveøte oferirea jertfelor de animale, sæ-øi menflinæ
trupurile sænætoase, sæ-øi ofere sprijinul în munca Domnului, sæ aducæ mulflumiri
øi sæ fie împæcafli cu Dumnezeu.

• De ce le-a dat Domnul copiilor lui Israel legea lui Moise? (Vezi Galateni 3:23-
24; Mosia 13:29; Alma 25:15-16; D&L 84:19-27). Cum îi va ajuta aceastæ lege
pe copiii lui Israel sæ devinæ sfinfli øi cum îi va aduce la Hristos? (Vezi Mosia
13:30; Alma 34:14-15).

• Când a fost împlinitæ legea lui Moise? (Vezi 3 Nefi 15:4-10). Acum când
Domnul nu mai cere jertfe de animale, care constituiau o parte importantæ a
legii lui Moise, ce jertfæ ne cere sæ facem? (Vezi 3 Nefi 9:19-22). Ce înseamnæ
sæ oferi o inimæ frântæ øi un spirit smerit?

Elder M. Russell Ballard ne-a învæflat:

„Chiar dacæ legea lui Moise a fost împlinitæ, principiile legii sacrificiului
continuæ sæ fie o parte a doctrinei Bisericii.

În timp ce scopul primar al legii sacrificiului a continuat sæ fie acela de a ne
testa øi a ne ajuta sæ venim la Hristos, dupæ jertfa supremæ a lui Hristos au fost
fæcute douæ schimbæri. Prima, rânduiala împærtæøaniei a înlocuit rânduiala
jertfei de [animale]; øi a doua, care a schimbat centrul atenfliei de la jertfa
animalelor omului la însæøi jertfirea omului. Într-un fel, jertfa s-a schimbat
de la ceea ce se oferæ la cel care o oferæ...

Dupæ slujirea Sa în viafla muritoare, Hristos a ridicat legea sacrificiului la un
nivel nou... În loc ca Domnul sæ cearæ animalul sau cerealele unei persoane,
acum Domnul vrea ca noi sæ renunflæm la tot ce nu este dumnezeiesc. Aceasta
este o practicæ mai avansatæ a legii sacrificiului; ajunge pânæ în adâncul
sufletului unei persoane“ (The Law of Sacrifice [cuvântare adresatæ în cadrul
simpozionului Sistemului Educaflional al Bisericii, 13 august 1996], pag. 5).

Concluzie Mærturisifli-le cursanflilor cæ, în cazul în care ei vor lua din apa øi pâinea
spiritualæ a Domnului, îi vor susfline pe conducætorii Sæi aleøi øi vor fi supuøi faflæ
de poruncile Sale, El îi va invita la muntele Sæu sfânt – templul. Acolo, ei Îl pot
întâlni, pot primi legile Sale, Îi pot vedea slava øi pot merge mai departe fiind
inspirafli sæ devinæ mai asemænætori Lui.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Cele zece porunci

Remarcafli faptul cæ cele zece porunci sunt repetate în Deuteronom 5:5-21, Mosia
12:33-36, 13:12-24, D&L 42:18-27 øi 59:5-16. Revedefli aceste pasaje pentru o
înflelegere mai bunæ a celor zece porunci.

Lecflia 14

69



2. Viflelul de aur

Putefli sæ discutafli despre povestea construirii øi preamæririi viflelului de aur, aøa
cum este descrisæ în Exodul 32. Numeroase învæflæminte pot fi trase din aceastæ
poveste, inclusiv urmætoarele douæ:

a. Obiceiurile vechi øi modurile de a crede øi de a ne comporta sunt greu de
schimbat. Chiar dacæ israeliflii au pæræsit fizic Egiptul, ei nu erau încæ liberi din
punct de vedere spiritual de influenflele acestuia. Dupæ ce israeliflii au auzit
vocea lui Dumnezeu declarând cele zece porunci de pe muntele Sinai, ei le-au
încælcat repede pe primele douæ.

b. Este important sæ rezistæm presiunii negative a societæflii în care træim. Aaron
a capitulat în fafla dorinflelor nedrepte ale israeliflilor. Sunt momente când
conducætorii øi pærinflii trebuie sæ spunæ „nu“, chiar dacæ riscæ sæ-i jigneascæ
sau sæ-i supere pe cei pentru care ræspund.
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Lecflia

15
„Sæ te uifli cætre 
Dumnezeu øi sæ træieøti“
Numeri 11-14; 21:1-9

Scop De a încuraja cursanflii sæ depæøeascæ dorinflele øi temerile lumeøti øi sæ se uite
cætre Salvator øi profeflii Sæi pentru îndrumare.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Numeri 11. Israeliflii nu mai vor manæ øi doresc sæ mænânce carne (11:1-9).
Moise Îi cere Domnului îndrumare øi ajutor pentru a-øi purta greutæflile
(11:10-15). Instruit de cætre Domnul, Moise adunæ 70 dintre bætrânii lui
Israel pentru a-l ajuta (11:16-17, 24-30). Domnul ræspunde dorinflei
israeliflilor de a avea carne, trimiflându-le prepelifle în exces øi lovindu-i
cu o urgie datoritæ læcomiei øi excesului lor (11:18-23, 31-35).

b. Numeri 12. Maria øi Aaron vorbesc împotriva lui Moise, cârtind împotriva
cæsætoriei acestuia cu o femeie etiopianæ øi ræzvrætindu-se împotriva lui, ca
autoritatea care prezida asupra lor (12:1-3). Domnul îi ceartæ øi îi pedepseøte
pe Maria øi pe Aaron pentru cârtirea lor (12:4-16).

c. Numeri 13-14. Moise instruieøte 12 bærbafli sæ iscodeascæ flara Canaanului
(13:1-20; remarcafli cæ „Hosea“ din versetul 16 este o variantæ a numelui
Iosua). Ei se întorc cu rapoarte favorabile despre resursele flærii, însæ tofli,
cu excepflia lui Iosua øi Caleb se tem de locuitorii acelei flæri øi doresc sæ se
întoarcæ în Egipt (13:21-14:10). Domnul îi spune lui Moise cæ israeliflii
necredincioøi øi cârtitori vor rætæci în pustiu timp de 40 de ani, pânæ când
vor muri tofli din generaflia adultæ, cu excepflia lui Iosua øi Caleb (14:11-39).

d. Numeri 21:1-9. Israeliflii îi distrug pe cananiflii care vin sæ se lupte împotriva
lor (21:1-3). Domnul trimite øerpi înfocafli ca pedeapsæ pentru cârtirea
nesfârøitæ a israeliflilor (21:4-6). Moise face un øarpe de aramæ, îl pune într-
o præjinæ øi le spune oamenilor cæ, dacæ se uitæ la el, vor træi (21:7-9).

2. Referinfle suplimentare: Ioan 3:14-16; 1 Nefi 17:41; Alma 33:18-22; 37:46-47;
Helaman 8:13-15.

3. Dacæ folosifli activitatea de captare a atenfliei, facefli un afiø pe care sæ scriefli
cuvintele fiara fægæduinflei.

4. Dacæ ilustraflia Moise øi øarpele de aramæ este disponibilæ, o putefli folosi în
timpul lecfliei (62202).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Scriefli pe tablæ cuvântul Egipt. Expunefli în cealaltæ parte a încæperii un afiø care
confline cuvintele fiara fægæduinflei. Cerefli-i unui cursant sæ meargæ de la tablæ la
afiø, uitându-se peste umær la cuvântul Egipt.



În cazul în care cursantul are probleme pentru a ajunge la afiø, adresafli
urmætoarea întrebare:

• De ce este dificil sæ mergefli înainte în timp ce væ uitafli înapoi?

În cazul în care cursantul ajunge cu uøurinflæ la afiø, adresafli urmætoarele
întrebæri:

• Cât de departe credefli cæ putefli merge færæ a væ îndepærta de la linia dreaptæ?
De ce este dificil sæ mergefli înainte în timp ce væ uitafli înapoi?

Explicafli faptul cæ aceastæ demonstraflie ar putea fi comparatæ cu cælætoria
israeliflilor din Egipt. În ciuda binecuvântærilor pe care israeliflii le-au primit de
la Domnul, teama øi lipsa lor de credinflæ i-au fæcut deseori sæ doreascæ sæ nu fi
pæræsit Egiptul. Dorul de Egipt le-a întârziat øi le-a complicat cælætoria cætre flara
fægæduinflei.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi. Deoarece va fi dificil
sæ adresafli fiecare întrebare sau sæ parcurgefli fiecare punct al lecfliei, alegefli-le,
rugându-væ, pe acelea care vor ræspunde cel mai bine nevoilor cursanflilor. S-ar
putea sæ fifli nevoifli sæ adaptafli anumite întrebæri pentru a se potrivi situafliilor
cursanflilor.

1. Domnul ræspunde dorinflei israeliflilor de a avea carne trimiflându-le
prepelifle øi lovindu-i cu o urgie.

Predafli øi discutafli Numeri 11.

• Chiar dacæ mana a fost o mare binecuvântare din partea Domnului, israeliflii
au început sæ se plângæ de aceasta (Numeri 11:6). Ce a provocat plângerea lor?
(Vezi Numeri 11:4-5; au început sæ se gândeascæ øi sæ doreascæ acea carne øi
celelalte alimente pe care le-au mâncat în Egipt.) Care sunt pericolele de a dori
mai mult decât avem?

• Israeliflii au devenit aøa de doritori de a consuma carne încât øi-au pierdut
dorinfla de a ajunge în flara fægæduinflei øi au început sæ-øi doreascæ sæ nu fi
pæræsit Egiptul (Numeri 11:4-6). Care sunt câteva dintre exemplele zilelor
moderne despre oameni care renunflæ la mari binecuvântæri pentru a-øi
satisface dorinflele imediate. De ce fac oamenii acest lucru? Cum putem sæ
depæøim asemenea ispite?

• Cum a ræspuns Domnul dorinflei israeliflilor de a consuma carne? (Vezi Numeri
11:18-20; 31-33).

• Moise a devenit atât de împoværat de pæcatele israeliflilor încât I-a cerut
Domnului sæ-i ia viafla (Numeri 11.14-15). Cum l-a alinat Domnul? (Vezi
Numeri 11:16-17. Øaptezeci de bærbafli au fost chemafli pentru a-l ajuta pe
Moise.) Ce mari binecuvântæri au primit aceøti bærbafli? (Vezi Numeri 11:24-29).

2. Domnul îi ceartæ pe Maria øi pe Aaron pentru cæ vorbesc împotriva lui
Moise.

Predafli øi discutafli Numeri 12.
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• Maria øi Aaron au vorbit împotriva lui Moise, în calitatea acestuia de
autoritate care prezida asupra lor, arætând cæ øi ei au primit revelaflie (Numeri
12.2). Care a fost ræspunsul Domnului la plângerea lor? (Vezi Numeri 12:5-9).
Care sunt limitele dreptului nostru de primi revelaflie?

Elder James E. Faust a spus: „Profeflii, væzætorii øi revelatorii au avut øi încæ
au responsabilitatea øi privilegiul de a primi øi de a declara cuvântul lui
Dumnezeu pentru lume. Fiecare membru în parte, pærinflii øi conducætorii
au dreptul de a primi revelaflie pentru propria lor responsabilitate însæ, nu
au nici o datorie sau nici un drept de a declara cuvântul lui Dumnezeu în
afara limitelor propriei lor responsabilitæfli“ (în Conference Report, octombrie
1989, pag. 9; sau Ensign, noiembrie 1989, pag. 8).

• Domnul i-a mustrat øi i-a pedepsit pe Maria øi pe Aaron pentru cæ au cârtit
împotriva cæsætoriei lui Moise cu o femeie etiopiancæ (Numeri 12:1, 9-10). În
ce mod suntem afectafli când îi criticæm pe conducætorii Bisericii? Cum poate
critica noastræ îndreptatæ împotriva conducætorilor Bisericii sæ ne afecteze
familia øi prietenii?

• Numeri 12:3 ne spune cæ „Moise era un om foarte blând“. Ce înseamnæ sæ fii
blând?

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Blândeflea implicæ un spirit de
recunoøtinflæ în contrast cu o atitudine de înfumurare, o recunoaøtere a unei
puteri mai mari decât cea pe care o deflinem, o recunoaøtere a lui Dumnezeu
øi o acceptare a poruncilor Sale“ (“With All Thy Getting Get Understanding”,
Ensign, august 1988, pag. 3-4).

• Cum øi-a arætat Moise blândeflea atunci când Maria a fost pedepsitæ pentru
cæ s-a revoltat împotriva lui? (Vezi Numeri 12:13-15. În loc sæ fie satisfæcut
de autoritatea sa de a prezida asupra sorei lui, el L-a implorat pe Domnul s-o
vindece. El, împreunæ cu poporul sæu, øi-au amânat cælætoria pânæ când ea
s-a vindecat.) Cum putem noi sæ fim blânzi chiar øi atunci când oamenii ne
criticæ sau se întorc împotriva noastræ? Cum ne ajutæ faptul de a ræspunde cu
blândefle la criticæ?

3. Moise instruieøte 12 bærbafli sæ iscodeascæ flara Canaanului.

Predafli øi discutafli Numeri 13-14.

• Când israeliflii au ajuns la granifla flærii Canaanului, Moise a trimis 12 bærbafli
sæ iscodeascæ flara, resursele øi poporul acesteia (Numeri 13:17-20). Ce raport
au prezentat aceøtia despre resursele flærii? (Vezi Numeri 13:23-27). Ce au
raportat cei 10 bærbafli, în afaræ de Caleb øi Iosua, despre poporul care locuia
în Canaan? (Vezi Numeri 13:28-33). Cum pot face unii dintre noi aceeaøi
eroare pe care au fæcut-o aceøti 10 bærbafli?

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus:

„Zece dintre spioni au fost victimele propriilor îndoieli øi temeri. Ei au
prezentat un raport negativ despre numærul øi statura canaaniflilor... S-au
simflit ca niøte læcuste în fafla uriaøilor pe care i-au væzut în acea flaræ...

Vedem în jurul nostru anumifli oameni care sunt indiferenfli în ceea ce priveøte
viitorul acestei lucræri, oameni care sunt apatici, care vorbesc despre limite,
care exprimæ temeri, care-øi petrec timpul cæutând øi scriind despre ceea ce ei
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consideræ a fi slæbiciuni øi care de fapt nu au nici o importanflæ. Având îndoieli
referitoare la trecutul acestei lucræri, ei nu au nici o viziune referitoare la
viitorul acesteia“ (în Conference Report, octombrie 1995, pag. 93-94; sau
Ensign, noiembrie 1995, pag. 71).

• Prin ce s-a deosebit raportul lui Caleb øi cel al lui Iosua de raportul celorlalfli
10 bærbafli? (Vezi Numeri 13:30; 14:6-9). De ce nu le-a fost teamæ lui Caleb øi
lui Iosua de locuitorii din Canaan? (Vezi Numeri 14:9). Care sunt câteva
dintre modurile în care putem sæ urmæm exemplul lui Caleb øi al lui Iosua
atunci când ne aflæm în situaflii dificile?

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus:

„Nu existæ loc în aceastæ lucrare pentru aceia care cred numai în evanghelia
care ne învaflæ despre eøec sau nefericire øi despre lipsa oricærei speranfle.
Evanghelia reprezintæ veøtile bune. Este un mesaj al triumfului. Este o cauzæ
care trebuie acceptatæ cu entuziasm.

Domnul nu a spus niciodatæ cæ nu vor exista probleme. Oamenii noøtri au
avut parte de tot felul de suferinfle pe mæsuræ ce aceia care s-au opus acestei
lucræri i-au atacat atât fizic cât øi verbal. Însæ credinfla lor i-a ajutat în timpul
tuturor supærærilor øi tristeflilor lor. Aceastæ lucrare a mers mai departe în mod
constant øi niciodatæ nu a fæcut un pas înapoi de când a început...

Aceasta este o eræ a pesimismului. Misiunea noastræ este o misiune a credinflei.
Pe voi, fraflii øi surorile mele de pretutindeni, væ chem sæ væ reafirmafli credinfla,
pentru a înainta aceastæ lucrare peste tot în lume. O putefli face mai puternicæ
prin felul în care træifli“ (în Conference Report, octombrie 1995, pag. 94-95; sau
Ensign, noiembrie 1995, pag. 71-72).

• Cum a reacflionat audienfla la cuvintele lui Caleb øi ale lui Iosua? (Vezi Numeri
14:10). Cum i-a pedepsit Domnul pe israelifli pentru cârtirea lor continuæ øi
dorinfla lor de a se întoarce în Egipt? (Vezi Numeri 14:22-23, 26-35). Cum i-a
pedepsit El pe cei 10 bærbafli care au prezentat raportul negativ despre Canaan?
(Vezi Numeri 14:36-37). Cum i-a binecuvântat El pe Caleb øi pe Iosua pentru
credinfla lor deplinæ? (Numeri 14:24, 38).

4. Moise face un øarpe de aramæ øi le spune oamenilor cæ, dacæ se uitæ la el,
vor fi vindecafli.

Predafli øi discutafli Numeri 21:1-9.

• Deøi Domnul i-a ajutat pe israelifli sæ-i învingæ pe cananiflii care i-au atacat,
israeliflii au continuat sæ cârteascæ. Cum i-a pedepsit Domnul? (Vezi Numeri
21:6). Cum au reacflionat israeliflii la aceastæ pedeapsæ? (Vezi Numeri 21:7).

• Ce i-a spus Domnul lui Moise sæ facæ atunci când acesta L-a rugat sæ alunge
øerpii înfocafli? (Vezi Numeri 21:8-9). Ce a trebuit sæ facæ fiecare persoanæ
pentru a fi salvatæ de muøcæturile øerpilor înfocafli?

• Nefi øi Alma, doi dintre profeflii Cærflii lui Mormon, ne-au învæflat cæ mulfli
israelifli au murit pentru cæ nu s-au uitat la øarpele de aramæ. De ce nu s-au
uitat aceøtia? (Vezi 1 Nefi 17:41; Alma 33:18-20).

• Pe cine simboliza øarpele de aramæ? (Vezi Ioan 3:14-16; Helaman 8:13-14).

• Aøa cum copiii lui Israel au trebuit sæ se uite la øarpele de aramæ pentru a
træi øi noi trebuie sæ ne uitæm cætre Isus Hristos pentru a primi viaflæ veønicæ
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(Alma 37:46-47; Helaman 8:15). Ce înseamnæ sæ ne uitæm cætre Hristos? Cum
fac mulfli dintre oamenii din ziua de astæzi aceeaøi greøealæ pe care au fæcut-o
israeliflii care nu s-au uitat la øarpele de aramæ? (Vezi Alma 33:20. Ei nu se
uitæ cætre Isus Hristos pentru cæ nu cred cæ pot fi salvafli fæcând acest lucru.)

Elder Carlos E. Asay a spus: „Noi, asemenea lui Israel din vechime, trebuie
sæ ne fixæm privirile øi gândurile asupra... lui Hristos dacæ avem speranfla de
a obfline viaflæ veønicæ... Nu putem permite privirilor noastre sæ rætæceascæ
peste drum sau sæ se aflinteascæ asupra lucrurilor pieritoare ale lumii. Ochiul...
trebuie sæ fie antrenat sæ se uite în sus. Trebuie sæ ne uitæm cætre Dumnezeu
øi sæ træim!“ (în Conference Report, octombrie 1978, pag. 81; sau Ensign,
noiembrie 1978, pag. 54).

• Alma ne-a învæflat cæ, aøa cum calea prin care au fost vindecafli de øerpii
înfocafli a fost uøoaræ, tot la fel øi calea spre viafla veønicæ este uøoaræ (Alma
37:46). În cel fel este calea cætre viafla veønicæ uøoaræ? Cum încearcæ unii
oameni sæ complice calea cætre viafla veønicæ? (Vezi Iacov 4:14. Ei au cæutat
lucruri pe care nu le-au putut înflelege, exceptând pricipiul credinflei în Isus
Hristos, cel al pocæinflei øi cel al supunerii.) Cum ne putem menfline atenflia
asupra credinflei în Hristos?

Concluzie Încurajafli cursanflii sæ lase la o parte lucrurile lumeøti øi sæ nu se teamæ de
„uriaøii“ care ne distrag de la lucrurile care sunt cele mai importante. Mærturisifli
cæ, dacæ noi vom „privi la Fiul lui Dumnezeu cu credinflæ“ (Helaman 8:15) øi Îi
urmæm profeflii, vom fi binecuvântafli în aceastæ viaflæ øi în viafla care va urma.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. „Sæ ne întoarcem în Egipt“ (Numeri 14:4)

• Care a fost reacflia israeliflilor atunci când:

a. au fost prinøi între egipteni øi Marea Roøie? (Vezi Exodul 14:10-12).
b. nu li s-a dat sæ mænânce decât manæ? (Vezi Numeri 11:4-6, 18-20).
c. li s-a cerut sæ cucereascæ flara Canaanului? (Vezi Numeri 14:1-4).
d. s-au simflit descurajafli din cauza cælætoriei dificile prin pustiu? (Vezi

Numeri 21:4-5).

• De ce credefli cæ le-a fost atât de greu israeliflilor sæ renunfle la Egipt? Care sunt
câteva dintre lucrurile la care ne este greu sæ renunflæm în ziua de astæzi? Cum
ne putem întæri unul pe altul pe mæsuræ ce ne stræduim sæ ne îndepærtæm de
vechile obiceiuri sau de atitudinile lumeøti?

2. Unde sæ ne uitæm pentru îndrumare

În Numeri suntem învæflafli unde ar trebui sæ ne uitæm pentru îndrumare. Putefli
sæ subliniafli aceste învæflæturi scriind pe tablæ urmætoarele principii, în timp ce
predafli relatærile din scripturi:

a. Uitafli-væ cætre profet (Numeri 12).
b. Uitafli-væ cætre flara fægæduinflei – pentru noi, împæræflia celestialæ (Numeri 13-14).
c. Uitafli-væ cætre Salvator (Numeri 21:4-9).
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Lecflia

16
„N-aø putea sæ fac 

nici un lucru împotriva 
poruncii Domnului“

Numeri 22-24; 31:1-16

Scop De a încuraja cursanflii sæ accepte færæ ezitare voinfla lui Dumnezeu.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Numeri 22:1-21. Balac, împæratul Moabului, este îngrozit de apropierea
israeliflilor. El îi oferæ daruri lui Balaam dacæ acesta va veni la Moab øi-i va
blestema pe israelifli. Dumnezeu îi porunceøte lui Balaam sæ refuze, iar
Balaam Îl ascultæ (22:1-14). Balac îi oferæ lui Balaam mai multæ cinste øi
mai multe bogæflii în cazul în care acesta va veni la Moab øi va blestema pe
Israel. Dumnezeu îi spune lui Balaam cæ poate sæ meargæ dacæ doreøte, însæ
el trebuie sæ rosteascæ numai cuvintele pe care Dumnezeu i le va da (22:15-
21). Ballam decide sæ meargæ. (Remarcafli faptul cæ traducerea Bibliei de
Joseph Smith pentru Numeri 22:20 spune cæ Balaam poate sæ meargæ cu
acei bærbafli dacæ doreøte.)

b. Numeri 22:22-35. Dumnezeu se mânie pe Balaam pentru cæ merge spre
Moab, øtiind cæ acesta spera sæ fie recompensat cu câteva daruri din partea
lui Balac. În timp ce cælætoreøte, Balaam învaflæ riscurile de a-L supæra pe
Dumnezeu atunci când mægærifla sa øi un înger îi vorbesc.

c. Numeri 22:36-24:25. Balaam se întâlneøte cu Balac (22:36-23:2). Balac îi
cere de trei ori sæ blesteme pe Israel, însæ Balaam I se supune lui Dumnezeu
øi binecuvânteazæ pe Israel de fiecare datæ (23:3-24:9). Apoi, el blesteamæ
Moabul øi profefleøte despre Isus Hristos (24:10-25).

d. Numeri 31:1-16. Israeliflii îi distrug pe madianifli øi-l ucid pe Balaam. Moise
explicæ faptul cæ Balaam i-a sfætuit pe madianifli sæ-i atragæ pe israelifli în
pæcat. (Consecinflele sfatului lui Balaam sunt descrise în Numeri 25:1-3.
Chiar dacæ Balaam nu urma sæ blesteme pe Israel în mod direct, el a dorit
în mod clar o recompensæ de la Balac suficient de mult încât i-a sugerat sæ
ispiteascæ pe Israel sæ pæcætuiascæ, fæcându-l în acest fel sæ-øi piardæ
protecflia lui Dumnezeu.)

2. Referinfle suplimentare: 2 Petru 2:15-16; Iuda 1:11; Apocalipsa 2:14.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Cerefli cursanflilor sæ asculte cu atenflie urmætoarele afirmaflii øi sæ se gândeascæ la
tipul de persoanæ care le-ar face:



„Sæ-mi dea [împæratul] chiar øi casa lui plinæ de argint øi de aur, øi tot n-aø
putea sæ fac nici un lucru... împotriva poruncii Domnului, Dumnezeului meu“
(Numeri 22:18).

„Voi face tot ce va spune Domnul“ (Numeri 23:26).

„N-aø putea sæ fac de la mine însumi nici bine nici ræu împotriva poruncii
Domnului, ci voi spune întocmai ce va zice Domnul“ (Numeri 24:13).

• Care sunt o parte dintre calitæflile persoanei care ar spune aceste lucruri?
(Asemenea afirmaflii sugereazæ faptul cæ persoana respectivæ este supusæ,
credincioasæ øi umilæ).

Explicafli faptul cæ aceste afirmaflii au fost fæcute de cætre un bærbat numit
Balaam, care vorbea despre o supunere riguroasæ însæ, în inima sa, tânjea dupæ
daruri øi laude lumeøti. Aceastæ lecflie ne aratæ urmærile insistenflei încæpæflânate
de a face lucrurile dupæ voia noastræ pentru a beneficia de recompensele øi
laudele lumeøti.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Balaam refuzæ darurile pe care Balac i le oferæ în schimbul blestemærii
lui Israel.

Predafli øi discutafli Numeri 22:1-21.

• Îngrozit de apropierea israeliflilor, Balac, împæratul Moabului, a trimis soli care
sæ-i ofere lui Balaam daruri dacæ acesta venea la Moab øi blestema pe Israel
(Numeri 22:5-7). Cum a reacflionat Balaam la aceastæ ofertæ? (Vezi Numeri
22:8-14). Ce fel de aøa-zise daruri ne sunt oferite din când în când în schimbul
nesupunerii faflæ de Dumnezeu?

• Dupæ ce Balaam a refuzat sæ meargæ la Moab, Balac a trimis un al doilea
grup de bærbafli, mult mai impresionant decât primul, pentru a încerca sæ-l
convingæ. Ce i-a oferit Balac lui Balaam? (Vezi Numeri 22:15-17). Cum a
reacflionat Balaam? (Vezi Numeri 22:18-19). De ce credefli cæ a dorit sæ-L
întrebe din nou pe Domnul? (Balaam poate a sperat cæ Domnul îøi va schimba
pærerea øi-i va permite sæ primeascæ darurile oferite de cætre Balac.) Care sunt
riscurile de a cæuta scuze sau motivaflii pentru a face ceea ce este împotriva
poruncilor øi sfatului lui Dumnezeu?

• Domnul i-a dat lui Balaam permisiunea sæ meargæ cu solii lui Balac, dacæ
acesta dorea. Însæ, apoi, Domnul s-a mâniat pe Ballam pentru cæ a mers
(Numeri 22:20-22). Ce ne sugereazæ mânia Domnului despre ceea ce era în
inima lui Balaam? (Vezi 2 Petru 2:15; Isaia 29:13).

2. Domnul aratæ pericolul insistenflei încæpæflânate a lui Balaam de a face
ceea ce dorea.

Predafli øi discutafli Numeri 22:22-35.

• În drumul sæu spre Moab, Balaam a încercat de trei ori sæ-øi forfleze mægærifla
sæ înainteze (Numeri 22:22-30). În ce fel s-a asemænat aceasta cu relaflia lui
Balaam cu Domnul? (Balaam a vrut sæ impunæ ceea ce dorea el sæ facæ, atât
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mægæriflei cât øi Domnului. Putefli, de asemenea, sæ indicafli faptul cæ mægærifla
a væzut îngerul, iar Balaam nu l-a væzut. În mod asemænætor, Domnul a væzut
multe lucruri pe care Balaam nu le-a væzut.)

• Care sunt câteva dintre paralelele moderne ale persoanelor øi ale grupurilor de
persoane care se încæpæflâneazæ sæ încerce sæ facæ ceea ce vor în loc sæ accepte
voinfla lui Dumnezeu sau sfatul drept al pærinflilor sau al conducætorilor?

Putefli sæ discutafli câteva dintre exemplele urmætoare:

a. Un copil, nemulflumit de ræspunsul oferit de unul dintre pærinfli, merge la
celælalt, sperând cæ va primi un ræspuns diferit.

b. Un membru al Bisericii, nemulflumit de sfatul unui conducætor al preofliei,
merge la un alt conducætor al preofliei.

c. Un membru al Bisericii oferæ motive pentru care o poruncæ nu se aplicæ
pentru el sau ea aøa cum se aplicæ pentru ceilalfli membri.

• Domnul l-a mustrat pe Balaam prin intermediul îngerului øi al mægæriflei.
Cum a reacflionat Balaam la cuvintele de mustrare ale îngerului? (Vezi Numeri
22:31-35). De ce Îøi mustræ Dumnezeu copiii? (Vezi D&L 95:1). Cum poate fi
mustrarea lui Dumnezeu o binecuvântare pentru noi?

3. Balaam refuzæ sæ blesteme pe Israel

Predafli øi discutafli Numeri 22:36-24:25.

• Dupæ ce Balaam a sosit în Moab, Balac i-a cerut de trei ori sæ blesteme pe
Israel. De fiecare datæ, Domnul i-a spus lui Balaam sæ binecuvânteze pe Israel,
iar Balaam s-a supus. De ce puncte de tærie dæ dovadæ Balaam în aceastæ
relatare? (Vezi Numeri 22:38; 23:8, 19-20; 24:1, 12-13). Ce puncte slabe au
fost vizibile totuøi la Balaam? (Vezi Numeri 22:41; 23:1-3, 13-15, 27-30. Chiar
dacæ Balaam a refuzat cererile lui Balac de a blestema pe Israel, acesta dorea
totuøi sæ-l urmeze pe Balac din loc în loc øi sæ asculte cerinflele acestuia, chiar
dacæ øtia cæ sunt greøite.) Care sunt pericolele la care ne expunem atunci când
ascultæm sugestiile nedrepte (din partea prietenilor sau din partea mijloacelor
de comunicare în masæ, de exemplu) atunci când øtim cæ acestea sunt greøite?

4. Israeliflii îi distrug pe madianifli øi-l ucid pe Balaam.

Predafli øi discutafli Numeri 31:1-16.

• De ce au mers israeliflii sæ lupte împotriva madianiflilor? (Vezi Numeri 31:1-3;
Domnul s-a mâniat pe madianifli pentru cæ aceøtia îi atrægeau pe israelifli în
pæcat, aøa cum este relatat în Numeri 25:1-3). Cine i-a sfætuit pe madianifli
sæ-i ispiteascæ pe copiii lui Israel sæ participe la preaslævirea unui idol øi sæ
curveascæ? (Vezi Numeri 31:16). De ce a oferit Balaam acest sfat? (Chiar dacæ
Balaam s-a supus poruncilor Domnului de a binecuvânta pe Israel în loc sæ-l
blesteme, în inima sa el tânjea dupæ laude øi daruri lumeøti. Pentru a primi
aceste daruri, el a sugerat ca Israel sæ fie ispitit sæ pæcætuiascæ, fæcându-l în
acest fel sæ piardæ protecflia lui Dumnezeu.) Ce s-a întâmplat cu Balaam în
timpul luptei israeliflilor împotriva madianiflilor? (Vezi Numeri 31:8).

• Trei scriitori din Noul Testament fac referire la Balaam (2 Petru 2:15-16;
Iuda 1:11; Apocalipsa 2:14). Care sunt pærerile lor despre el?
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• Ce lecflii putem învæfla din aceastæ poveste? (Membrii Bisericii care umblæ
dupæ daruri øi laude lumeøti, care cautæ scuze sau care fac ceea ce este
împotriva poruncilor øi a sfatului lui Dumnezeu sau cei care cautæ sæ
introducæ în Bisericæ idei, ritualuri sau standarde lumeøti, urmeazæ exemplul
nedrept al lui Balaam. Aceasta este numitæ „învæflætura lui Balaam“ în
Apocalisa 2:14 .)

Elder Bruce R. McConkie a spus:

„Ce poveste minunatæ este aceasta! Este vorba despre un profet al lui
Dumnezeu care se dedicæ în mod clar sæ declare numai ceea ce îl îndrumæ
Domnul cerului. Se pare cæ nu existæ nici cea mai micæ urmæ de îndoialæ în
mintea sa în ceea ce priveøte cursul pe care ar trebui sæ-l urmeze. El Îl
reprezintæ pe Domnul øi nici mæcar o casæ plinæ cu aur øi cu argint sau cele
mai înalte laude oferite de cætre împærat, nu-l pot convinge sæ nu-øi urmeze
cursul ales...

Însæ læcomia pentru bogæflii øi dorinfla de laude îl ispitesc. Cât de minunat
ar fi [pentru el] sæ fie bogat øi puternic... Poate cæ Domnul îi va permite sæ-øi
compromitæ standardele øi sæ aibæ puflinæ prosperitate øi putere lumeascæ...
Mæ întreb cât de des, unii dintre noi, primesc îndrumarea noastræ de la
Bisericæ iar apoi, la fel ca Balaam, se roagæ pentru anumite daruri lumeøti...

„Balaam... odatæ un om inspirat øi puternic, øi-a pierdut sufletul în final,
pentru cæ a dorit lucrurile acestei lumi în locul bogæfliilor eternitæflii“ (“The
Story of a Prophet’s Madness”, New Era, aprilie 1972, pag. 7).

• Referifli-væ din nou la afirmafliile din cadrul activitæflii de captare a atenfliei.
Indicafli faptul cæ, deøi Balaam pærea sæ fie foarte supus, dorinflele inimii sale
erau sæ primeascæ daruri øi laude lumeøti. Ce ne învaflæ aceastæ poveste despre
importanfla pæstrærii pure a dorinflelor inimilor noastre? Cum ne putem pæstra
pure dorinflele inimilor noastre?

Concluzie Mærturisifli cæ, dacæ Balaam ar fi acceptat cu umilinflæ sæ facæ voinfla Domnului,
ar fi fost evitate multe pæcate øi suferinfle, atât pentru el însuøi cât øi pentru
Israel. Încurajafli cursanflii sæ fie mai bine fermi în a face voinfla Domnului decât
sæ se încæpæflâneze sæ facæ ceea ce vor ei – sæ caute øi sæ urmeze voinfla Domnului
færæ a încerca sæ o evite sau s-o schimbe.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Sæ ne supunem Domnului.

Putem învæfla de la Balaam importanfla de a ne supune Domnului. De asemenea,
putem învæfla aceasta din exemplele bune ale multor alfli bærbafli øi femei din
scripturi. Putefli sæ discutafli urmætoarele exemple:

a. Salvatorul, conøtient de suferinfla ce urma S-o îndure în Ghetsimani øi pe
cruce, „a îngenuncheat øi a început sæ se roage, zicând: ’Tatæ, dacæ voieøti,
depærteazæ paharul acesta de la mine! Totuøi, facæ-se nu voia Mea, ci a
Ta’“(Luca 22:41-42).
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b. Când lui Avraam i s-a poruncit sæ-l jertfeascæ pe fiul sæu Isaac, el „s-a sculat dis-
de-dimineaflæ“ pentru a-øi începe cælætoria cætre muntele Moria (Genesa 22:3).

c. Când Mariei i s-a spus cæ va fi mama Fiului lui Dumnezeu, ea a ræspuns: „Iatæ,
roaba Domnului; facæ-mi-se dupæ cuvintele tale!“ (Luca 1:38).

d. Când Nefi a fost instruit sæ se întoarcæ la Ierusalim pentru a lua plæcile de
aramæ de la Laban, el a ræspuns imediat: „Mæ voi duce øi voi face toate
lucrurile pe care Domnul Le-a poruncit“ (1 Nefi 3:7).

e. Fiii lui Helaman au avut succes în luptæ deoarece „s-au supus øi au avut grijæ
sæ execute fiecare cuvânt al poruncii întocmai“ (Alma 57:21).

2. „Domnul te-a împiedicat s-o primeøti“ (Numeri 24:11)

• Atunci când Balaam a refuzat sæ blesteme pe Israel øi sæ primeascæ darurile
øi cinstea lui Balac, acesta i-a spus: „Domnul te-a împiedicat s-o primeøti“
(Numeri 24:11). Cum ne refline câteodatæ faptul cæ-L urmæm pe Domnul de
la primirea recompenselor øi cinstei pæmânteøti? Ce promite Domnul în
schimbul recompenselor pæmânteøti? (Vezi D&L 81:6).
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Lecflia

17
„Vezi sæ nu uifli“

Deuteronom 6; 8; 11; 32

Scop De a încuraja cursanflii (1) sæ-øi aminteascæ de Domnul øi de legæmintele pe care
le-au fæcut cu El øi (2) sæ creeze un mediu care îi va ajuta sæ facæ aceasta.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Deuteronom 6:1-9; 11:18-21. Moise le dæ instrucfliuni israeliflilor pentru a-i
ajuta sæ-øi aminteascæ legæmintele. El îi instruieøte pe pærinfli sæ-i învefle
cuvintele sale pe copii.

b. Deuteronom 6:10-12; 8:1-20. Moise le reaminteøte israeliflilor de
binecuvântærile pe care Dumnezeu le are pentru ei. El îi avertizeazæ cæ vor
pieri dacæ nu se supun poruncilor lui Dumnezeu øi dacæ nu-øi amintesc de El.

c. Deuteronom 32:1-4, 15-18, 30-40, 45-47. Moise îi sfætuieøte pe israelifli sæ fie
conøtienfli de Stânca mântuirii lor (Isus Hristos).

2. Referinfle suplimentare: Deuteronom 4; 7:1-4; 13:1-8; 34.

3. În cazul în care facefli prima activitate de captare a atenfliei, aducefli-væ de
acasæ obiectele descrise la „Activitate pentru captarea atenfliei“.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli una dintre urmætoarele activitæfli (sau una dintre activitæflile
dumneavoastræ) pentru a începe lecflia. Alegefli activitatea cea mai potrivitæ
pentru clasæ.

1. Expunefli obiectele aduse de acasæ care væ reamintesc de Domnul øi de
legæmintele pe care le-afli fæcut cu El. (Aceste obiecte ar putea fi: scripturi,
poze, cærfli øi înregistræri muzicale.) Spunefli-le cursanflilor de ce sunt
importante aceste obiecte pentru dumneavoastræ. Explicafli cæ o parte a
acestei lecflii este despre obiectele fizice pe care israeliflii din vechime le-au
folosit pentru a-øi aminti de Domnul øi de legæmintele lor cu El. Indicafli
faptul cæ obiectele fizice pot fi øi pentru noi niøte indicii puternice de
aducere aminte.

2. Scriefli pe tablæ urmætoarele cuvinte:

sæ înøele, sæ înøele prin vorbe amægitoare, cursæ, înøalæ, a înghifli, aflâflæ, sæ
ispiteascæ, a leagæna, mânie, orbesc, înøelau, minfleau, a nimici.

• Ce au în comun aceste cuvinte? (O caracteristicæ comunæ este aceea cæ toate
descriu tacticile Satanei în eforturile acestuia de a ne îndepærta de Domnul.)

• Rugafli un cursant sæ citeascæ D&L 76:28-29. Explicafli faptul cæ aceste
versete sunt dintr-o viziune datæ lui Joseph Smith øi Sidney Rigdon. Ce
putem sæ facem pentru a fi protejafli de influenfla Satanei? (Putefli sæ folosifli
urmætoarea schemæ pentru a ilustra câteva dintre lucurile pe care le putem
face pentru a ne proteja de ispitele Satanei.)



Explicafli faptul cæ, în Deuteronom, Moise i-a învæflat pe israelifli cum sæ creeze
o atmosferæ care sæ-i ajute sæ reziste împotriva ispitelor Satanei. Aceatæ lecflie
trece în revistæ sfatul lui Moise øi discutæ despre modul în care noi îl putem
pune în practicæ în ziua de astæzi.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

Dupæ ce i-a încercat, i-a mustrat øi i-a învæflat pe israelifli în pustiu timp de 40 de
ani, Domnul a spus cæ erau pregætifli sæ între în flara fægæduinflei. Însæ înainte, El
a avut câteva instrucfliuni importante pentru ei. Moise a oferit aceste intrucfliuni
prin intermediul a trei cuvântæri care sunt consemnate în Deuteronom.

În aceste cuvântæri, Moise a trecut în revistæ cei 40 de ani pe care i-au petrecut
în pustiu, recunoscând ajutorul lui Dumnezeu în eliberarea lor. Moise a discutat,
de asemenea, despre responsabilitæflile lui Israel în calitatea acestuia de popor
ales al lui Dumnezeu. El a accentuat faptul cæ acesta trebuie sæ se supunæ
poruncilor lui Dumnezeu øi, în special poruncilor de a-øi aminti de El øi de a se
abfline de la preaslævirea idolilor. Moise a avertizat cæ, deøi copiii lui Israel erau
pregætifli sæ intre pe pæmântul fægæduit, dacæ ei se întoarceau la ticæloøie urmau
sæ-øi piardæ moøtenirea øi urmau sæ fie împræøtiafli printre popoare.

1. Moise le dæ instrucfliuni israeliflilor pentru a-i ajuta sæ-øi aminteascæ de
legæminte.

Predafli øi discutafli Deuteronom 6:1-9 øi 11:18-21.

• Deuteronom consemneazæ ultimile cuvinte ale lui Moise adresate israeliflilor.
Dacæ afli fi fost puøi în situaflia de a oferi un ultim mesaj familiei øi prietenilor
dumneavoastræ, care ar fi fost acesta?

• Ce le-a poruncit Domnul israeliflilor sæ facæ în Deuteronom 6:5-7? Cum putem
sæ pæstræm cuvintele scripturilor în inimile noastre? Cum pot pærinflii sæ-øi
învefle copiii Evanghelia într-un mod eficient øi cum îi pot ajuta pe aceøtia sæ
învefle sæ iubeascæ scripturile?

• Ce i-a sfætuit Moise pe israelifli sæ facæ în Deuteronom 6:8-9 øi 11:18-20?
(Remarcafli faptul cæ fruntarele erau niøte „foi de pergament pe care erau scrise
patru pasaje din scripturi... øi care erau înfæøurate øi li se ataøau fâøii de piele
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tæbæcitæ... legate în jurul frunflii sau în jurul braflului“ [Bible Dictionary,
“Frontlets”, pag. 676]).

• De ce credefli cæ Moise le-a spus oamenilor sæ-øi aøeze pasajele din scripturi
între ochi, pe mâini, pe pærflile laterale ale tocului uøii øi pe porflile lor? Cum
ne-ar influenfla faptele asemenea lucruri de aducere aminte? Ce putem sæ
facem în casele noastre care sæ ne aminteascæ de Domnul, de cuvintele Sale
øi de legæmintele pe care le-am fæcut cu El? Ne reamintesc tablourile de pe
pereflii noøtri, cærflile pe care le citim sau filmele øi emisiunile de televiziune
de Domnul sau ne sugereazæ dorul de lume?

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus cæ oamenii care sunt „conduøi de cætre
Hristos vor fi preocupafli complet de Hristos... Intrafli în casele lor iar tablourile
de pe pereflii lor, cærflile de pe rafturile lor, muzica ascultatæ, cuvintele øi faptele
lor îi prezintæ ca fiind creøtini (în Conference Report, octombrie 1985, pag. 6;
sau Ensign, noiembrie 1985, pag. 6-7).

2. Moise îi sfætuieøte pe israelifli sæ se supunæ faflæ de poruncile lui
Dumnezeu øi sæ-øi aminteascæ de El.

Predafli øi discutafli Deuteronom 6:10-12 øi 8:1-20.

• Care sunt mesajele importante ale lui Moise în Deuteronom 6:10-12 øi 8:1-20? Ce
înseamnæ sæ-L uifli pe Domnul? (Vezi Deuteronom 8:11). Care sunt consecinflele
dacæ-L uitæm? (Vezi Deuteronom 8:19). Cum putem sæ fim siguri cæ nu-L uitæm
pe Dumnezeu?

• Ce condiflii øi provocæri a spus Moise cæ ar putea sæ-i facæ pe oameni sæ uite de
Dumnezeu? (Vezi Deuteronom 6:10-12: 8:10-20). De ce unii oameni Îl uitæ pe
Domnul dupæ ce El îi binecuvânteazæ din abundenflæ? (Vezi Deuteronom 8:17).

Preøedintele Brigham Young a spus: „Cea mai mare temere pe care o am
pentru [membrii acestei Biserici] este aceea cæ se vor îmbogæfli în aceastæ
flaræ, Îl vor uita pe Dumnezeu øi pe oamenii Sæi, se vor îngræøa, se vor
exclude singuri din Bisericæ øi vor merge în iad. Aceøti oameni vor suporta
supraaglomeraflia, furturile, særæcia, precum øi tot felul de persecuflii øi vor
ræmâne fideli. Însæ, cea mai mare teamæ a mea în ceea ce-i priveøte este aceea
cæ nu vor putea sæ suporte bogæflia, øi totuøi, ei trebuie sæ fie încercafli cu
bogæflii, pentru cæ ei vor deveni cel mai bogat popor de pe acest pæmânt“
(în Preston Nibley, Brigham Young: The Man and His Work [1936], pag. 128).

• Cine este sursa oricærui tip de prosperitate pe care am putea s-o avem? (Vezi
Deuteronom 8:18). Cum ne putem folosi prosperitatea materialæ pentru a
continua munca Domnului? (Vezi Deuteronom 8:18; Iacov 2:18-19).

3. Moise îi sfætuieøte pe israelifli sæ fie conøtienfli de Stânca mântuirii lor
(Isus Hristos).

Predafli øi discutafli Deuteronom 32:1-4, 15-18, 30-40, 45-47.

• Cine este Stânca despre care se vorbeøte în Deuteronom 32:3-4? (Isus Hristos;
vezi, de asemenea, versetele 15, 18 øi 30-31). De ce credefli cæ Isus Hristos este
numit câteodatæ Stânca? (Vezi Helaman 5:12).
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• Moise a declarat cæ „stânca lor“ (dumnezeii faløi ai celor ticæloøi) „nu este ca
Stânca noastræ“ (Deuteronom 32:31). Prin ce se diferenfliazæ „stânca lor“ de
„Stânca noastræ“? (Vezi Deuteronom 32:37-40).

• Ce înseamnæ sæ zideøti pe Stâncæ? (Vezi Deuteronom 32:46-47; Matei 7:24-27;
D&L 50:44). Cum putem sæ facem acest lucru? (Vezi Deuteronom 18:18-19,
care, profeflind despre venirea lui Hristos, ne vorbeøte despre nevoia de a
asculta cuvintele Sale.)

Concluzie Depunefli-væ mærturia despre Salvator øi exprimafli-væ mulflumirea pentru
legæmintele pe care le-afli fæcut cu El. Subliniafli importanfla de a ne aduce aminte
de Dumnezeu øi de a fline legæmintele pe care le-am fæcut cu El. Mærturisifli cæ
lucrurile pe care le pæstræm în jurul nostru – cum ar fi tablouri, cærfli øi muzicæ –
pot fi lucruri care ne amintesc foarte puternic de Domnul øi de legæmintele pe
care le-am fæcut cu El. Indicafli faptul cæ scopul nostru când ne înconjuræm cu
aceste lucruri este la fel cu scopul israeliflilor din vechime când purtau fruntare:
sæ ne ajute sæ zidim pe Stâncæ – sæ ne ajute sæ ne amintim øi sæ-L urmæm pe
Domnul.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. „Sæ le scrii pe uøiorii casei tale“ (Deuteronom 6:9)

Invitafli cursanflii sæ enumere tablourile, afiøele, înregistrærile muzicale øi celelalte
obiecte din casele lor. Cerefli-le sæ însemne fiecare obiect fie cu un „+“ (indicând
faptul cæ obiectul respectiv îi poate ajuta sæ-øi aminteascæ de Domnul) sau cu un
„-“ (indicând faptul cæ acel obiect tinde sæ le îndepærteze inimile de Domnul).
Putefli sæ le sugerafli cursanflilor sæ facæ aceasta împreunæ cu familiile lor, în
timpul serii de familie.

2. „[El] nu te va pæræsi“ (Deuteronom 4:31)

• Dupæ ce a profeflit cæ israeliflii se vor întoarce øi vor preaslævi alfli dumnezei,
precum øi cæ vor fi împræøtiafli printre popoare (Deuteronom 4:25-28), Moise
a adresat cuvinte de încurajare. Ce le-a promis el acelora care-L vor cæuta pe
Domnul din toatæ inima? (Vezi Deuteronom 4:29-31; Isaia 49:14-16). Cum
s-au îndeplinit aceste promisiuni în viafla dumneavoastræ? Ce trebuie sæ facem
pentru a-L cæuta pe Domnul din toatæ inima øi din tot sufletul nostru?

3. Sæ rezistæm influenflelor negative ale celorlalfli

• Despre ce pericol a avertizat Moise în Deuteronom 13:6-8? Cum ne putem da
seama când cineva încearcæ sæ ne îndepærteze de Domnul? Cum ar trebui sæ
reacflionæm faflæ de o asemenea persoanæ?

4. „Sæ nu se înfæfliøeze cu mâinile goale înaintea Domnului“
(Deuteronom 16:16)

• Locul menflionat în Deuteronom 16:2, 11 øi 16 este cortul întâlnirii
(tabernacolul), care a fost un templu mobil pentru israelifli. În vederea
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pregætirii pentru o særbætoare la cortul întâlnirii, Moise instruieøte poporul sæ
„nu se înfæfliøeze cu mâinile goale înaintea Domnului“ (Deuteronom 16:16).
Cum poate fi pus în practicæ acest lucru referitor la frecventarea templului de
cætre noi? Cum ne putem pregæti pentru a frecventa templul în aøa fel încât
sæ nu intræm în acesta „cu mâinile goale“? Cum ne ajutæ aceastæ pregætire sæ
„ne [bucuræm] înaintea Domnului“ în templu? (Deuteronom 16:11).

• Preøedintele Howard W. Hunter ne-a sfætuit: „Haidefli sæ fim un popor care
frecventeazæ templul. Frecventafli templul cât de des putefli. Pæstrafli în casa
dumneavoastæ o pozæ a unui templu pe care copiii s-o poatæ vedea“ (în
Conference Report, octombrie 1994, pag. 8; sau Ensign, noiembrie 1994,
pag. 8). De ce este important pentru noi sæ mergem la templu cât de des
putem? De ce este important sæ pæstræm în casa noastræ o pozæ a unui templu?

5. „Nimeni nu i-a cunoscut mormântul“ (Deuteronom 34:6)

Scriitorul care a terminat Deuteronomul a øtiut doar cæ Moise a plecat øi astfel,
a presupus cæ a murit iar Domnul l-a îngropat øi cæ nimeni nu a øtiut unde era
mormântul sæu. Totuøi, noi øtim cæ Moise a fost translatat. (Pentru o explicaflie
despre starea fiinflelor translatate vezi 3 Nefi 28:7-9, 37-40). Ghidul pentru
scripturi ne oferæ urmætoarea explicaflie despre translatarea lui Moise:

„Aøa cum a fost cazul multor profefli antici, slujirea lui Moise s-a extins dincolo
de limitele propriei sale viefli muritoare. Împreunæ cu Ilie, el a venit la Muntele
schimbærii la faflæ øi a conferit cheile preofliei lui Petru, Iacov øi Ioan (Matei 17:3-
4; Marcu 9:4-9; Luca 9:30; D&L 63:21; History of the Church, 3:387). Din acest
eveniment, care a avut loc înainte de Învierea lui Isus, înflelegem cæ Moise a fost
o fiinflæ translatatæ øi cæ nu a murit, aøa cum ni se spune în Deuteronom 34
(Alma 45:19). A fost necesar ca el sæ fie translatat pentru a putea avea un trup
din carne øi oase în momentul schimbærii la faflæ, având în vedere faptul cæ
învierea nu avusese loc încæ. Dacæ ar fi fost numai un spirit, el nu ar fi putut sæ
facæ lucrarea de pe munte, aceea de a conferi cheile lui Petru, Iacov øi Ioan, care
erau fiinfle muritoare (comparæ cu D&L 129)“ (Ghidul pentru scripturi, „Moise“,
pag. 136).

Lecflia 17
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Lecflia

18
„Întæreøte-te øi 

îmbærbæteazæ-te“ 
Iosua 1-6; 23-24

Scop De a încuraja pe fiecare cursant sæ fie puternic øi curajos øi sæ punæ în practicæ
Evanghelia lui Isus Hristos.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Iosua 1. Domnul îl cheamæ pe Iosua sæ-i succeadæ lui Moise øi îi porunceøte
sæ fie puternic, sæ aibæ curaj, sæ studieze scripturile øi sæ flinæ poruncile. Iosua
îi pregæteøte pe israelifli sæ primeascæ pæmântul pe care Domnul li l-a promis.

b. Iosua 3-4; 6. Israeliflii traverseazæ râul Iordan pe pæmânt uscat øi aøeazæ
12 pietre în chip de monument în amintirea traversærii râului. Prin credinfla
israeliflilor, Ierihonul este distrus.

c. Iosua 23; 24:14-31. Iosua øi poporul sæu intræ în legæmânt sæ-L slujeascæ pe
Domnul.

2. Referinfle suplimentare: Iosua 7; 14.

3. Rugafli pe un cursant sæ se pregæteascæ pentru a prezenta relatarea luptei de la
Ierihon ca øi cum el sau ea ar fi fost un martor ocular (Iosua 6). Rugafli unul
sau alfli doi cursanfli sæ se pregæteascæ pentru a împærtæøi o experienflæ care le
aminteøte de puterea øi dragostea lui Dumnezeu.

4. Dacæ folosifli activitatea de captare a atenfliei, facefli rost de o foaie de hârtie,
de bandæ adezivæ sau bandæ elasticæ øi de o carte. Dacæ folosifli întrebærile
despre curse øi capcane, putefli aducefli o cursæ micæ, cum ar fi o cursæ de
øoareci, pentru a ilustra discuflia.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Explicafli cæ aceastæ lecflie ne învaflæ despre Iosua, profetul care i-a condus pe
copiii lui Israel la cucerirea pæmântului promis. Atunci când l-a chemat pe Iosua
sæ fie un profet, Domnul l-a sfætuit: „Întæreøte-te øi îmbærbæteazæ-te“ (Iosua 1:6).
Scriefli aceastæ frazæ pe tablæ. Arætafli o foaie de hârtie øi o carte. Rugafli un cursant
sæ aøeze hârtia pe o margine øi sæ încerce sæ menflinæ cartea în echilibru pe
aceastæ foaie de hârtie.

Dupæ ce cursantul a încercat sæ facæ aceasta, explicafli cæ existæ o modalitate
de a face ca foaia de hârtie sæ fie suficient de rezistentæ încât sæ susflinæ cartea.
Înfæøurafli hârtia sub forma unui cilindru øi întærifli-o cu o bandæ elasticæ sau cu
bandæ adezivæ. Aøezafli un capæt al cilindrului respectiv pe o suprafaflæ platæ. Aøezafli
cu grijæ cartea în vârf. (Putefli sæ exersafli acest lucru înainte de începerea orei).



Explicafli faptul cæ Iosua a devenit puternic pe mæsuræ ce I-a permis lui Dumnezeu
sæ-i modeleze caracterul. În mod asemænætor, pe mæsuræ ce-I permitem lui
Dumnezeu sæ ne modeleze caracterul, putem sæ devenim puternici øi sæ
îndeplinim lucrurile pe care Domnul vrea ca noi sæ le facem.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

În timpul celor 40 de ani petrecufli de israelifli în pustiu, Moise le-a dat legea lui
Dumnezeu, a acflionat ca purtætorul de cuvânt al lui Dumnezeu øi le-a slujit ca
ghid. El a fost singurul conducætor cunoscut de o generaflie întreagæ de israelifli.
Însæ Domnul l-a luat la sfârøitul celor 40 de ani în pustiu – exact când ei au fost
supuøi unei test mare. Amintindu-Øi de promisiunile fæcute lui Israel, Domnul
a ridicat un conducætor nou, pe Iosua, care a condus într-un mod competent
cucerirea øi colonizarea pæmântului promis.

1. Domnul îl cheamæ pe Iosua.

Predafli øi discutafli Iosua 1.

• De ce încercæri credefli cæ a avut parte Iosua atunci când Domnul l-a chemat
sæ-i succeadæ lui Moise la conducerea israeliflilor? (El trebuia sæ conducæ
Israelul în cucerirea øi colonizarea Canaanului, ceea ce reprezenta o
responsabilitate uriaøæ. De asemenea, el înlocuia un mare conducætor.) Ce
asigurare i-a dat Domnul lui Iosua pe când acesta se pregætea sæ intre în flara
fægæduitæ? (Vezi Iosua 1:5). Cum ne poate ajuta aceastæ asigurare în noile
noastre chemæri sau încercæri? Cum v-a ajutat Domnul în asemenea situaflii?

• Ce poruncæ a repetat Domnul de trei ori în Iosua 1:6-9? Pentru ce a spus
Domnul cæ Iosua va avea nevoie de curaj øi tærie? (Vezi Iosua 1:7. Indicafli
faptul cæ, deøi Iosua avea nevoie de curaj pentru a purta multe lupte, el avea
nevoie, de asemenea, de curaj din punct de vedere moral – curajul de a face
ceea ce este drept.) Ce încercæri întâmpinæm în ziua de astæzi care necesitæ
tærie øi curaj din punct de vedere moral? Ce exemple de curaj, din punct de
vedere moral, afli observat?

• Ce i-a spus Domnul lui Iosua sæ facæ pentru a „lucra cu înflelepciune“? (Vezi
Iosua 1:8. Explicafli faptul cæ acea carte a legii reprezintæ scripturile.) De ce
credefli cæ studiul scripturii ar fi fost important pentru Iosua pentru a reuøi în
chemarea sa? Cum ne ajutæ studiul regulat al scripturilor?

2. Israeliflii traverseazæ râul Iordan pe pæmânt uscat; prin credinfla lor,
Ierihonul este distrus.

Predafli øi discutafli Iosua 3-4 øi 6.

• Atunci când israeliflii trebuiau sæ traverseze râul Iordan, malurile acestuia erau
inundate. Cum le-a arætat Domnul copiilor lui Israel faptul cæ El îl ajuta pe
Iosua la fel cum l-a ajutat øi pe Moise? (Vezi Iosua 3:7-8, 14-17; 4:14. Dacæ este
necesar, explicafli cæ chivotul legæmântului era un altar mobil care conflinea
scrieri sacre, inclusiv scrierile lui Moise øi plæcile care conflineau cele zece
porunci.) Cum ne aratæ Domnul cæ El îl îndrumæ øi îl inspiræ pe profetul în
viaflæ, aøa cum a fæcut-o øi cu profeflii din trecut?
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• Ce au trebuit sæ facæ preoflii care aduceau chivotul, înainte ca apele râului
Iordan sæ se opreascæ? (Vezi Iosua 3.13-17. Ei au trebuit sæ pæøeascæ în râul
ieøit din matcæ în timp ce duceau chivotul.) Cum cere Domnul, din când în
când, lucruri asemænætoare din partea noastræ?

Elder Boyd K. Packer a spus:

„La puflin timp dupæ ce am fost chemat ca Autoritate Generalæ, m-am dus la
elder Harold B. Lee pentru a mæ sfætui. El a ascultat cu foarte mare atenflie
problema mea øi mi-a sugerat sæ mæ întâlnesc cu preøedintele David O. McKay.
Preøedintele McKay m-a sfætuit în ce direcflie ar trebui sæ merg. Am dorit foarte
mult sæ fiu supus, însæ nu am væzut nici o posibilitate pentru mine sæ fac aøa
cum m-a sfætuit el.

M-am întors la Elder Lee øi i-am spus cæ nu væd nici o posibilitate de a acfliona
în modul în care am fost sfætuit. El a spus: ’Problema ta este cæ tu vrei sæ øtii
care va fi rezultatul încæ de la început’. I-am ræspuns cæ aø vrea sæ væd cel puflin
cu un pas sau doi înainte. Apoi, el m-a învæflat una dintre cele mai importante
lecflii din viafla mea: ’Trebuie sæ învefli sæ mergi la marginea luminii iar apoi,
câfliva paøi în întuneric; apoi lumina va apare øi-fli va aræta calea înaintea ta’“
(“The Edge of the Light”, BYU Today, martie 1991, pag. 22-23).

• De ce a ridicat Israel un monument de aducere aminte din 12 pietre dupæ ce
au traversat râul Iordan? (Vezi Iosua 4:1-9. Era ca o mærturie despre puterea
Domnului cætre generafliile viitoare, amintindu-le cæ Domnul îi va
binecuvânta aøa cum a fæcut-o øi cu taflii lor.) Ce monumente de aducere
aminte væ amintesc de puterea lui Dumnezeu în viafla dumneavoastræ?
(Ræspunsurile pot confline: împærtæøania; ilustrafliile cu Hristos, cu temple øi
cu profefli; scripturile øi experienflele spirituale pæstrate în jurnale.) Cum pot
aceste monumente de aducere aminte sæ binecuvânteze vieflile altora? (Vezi
Iosua 4:21-24).

Mærturisifli cæ Domnul va ræspunde la rugæciuni, va da binecuvântæri, va da
revelaflii øi va face lucræri minunate pentru fiecare generaflie nouæ. Cerefli
cursanflilor, desemnafli anterior, sæ împærtæøeascæ experienfle care le amintesc
de puterea øi dragostea lui Dumnezeu.

• Cerefli-i cursantului (cursantei) desemnat(æ) anterior sæ descrie cæderea
Ierihonului ca øi cum el sau ea ar fi fost martor ocular (Iosua 6). Ce a fæcut ca
zidurile Ierihonului sæ cadæ? (Vezi Evrei 11:30). De ce a fost comportamentul
israeliflilor un act de credinflæ?

• Cine au fost singurii locuitori ai Ierihonului care au fost salvafli? (Vezi Iosua
6:17, 22-25; vezi, de asemenea, Iosua 2:1-15). Ce putem învæfla din salvarea
lui Rahav øi a familiei acesteia?

3. Iosua øi poporul sæu fac legæmânt sæ-L slujeascæ pe Domnul.

Predafli øi discutafli Iosua 23 øi 24:14-31.

• Cætre sfârøitul vieflii sale, Iosua le-a reamintit israeliflilor ceea ce Dumnezeu a
fæcut pentru ei. Iosua i-a sfætuit, de asemenea, sæ evite cursele øi capcanele. În
cazul în care afli adus o cursæ micæ, arætafli cum funcflioneazæ aceasta. Dacæ nu
afli adus una, descriefli cum funcflioneazæ o asemenea cursæ. Care sunt câteva
dintre lucrurile pe care trebuie sæ le facem pentru a evita sæ fim prinøi în
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cursæ? (Trebuie, în primul rând, sæ recunoaøtem faptul cæ este o cursæ øi apoi
sæ stæm departe de aceasta.)

• În sfatul sæu final, Iosua a îndemnat pe Israel ca, mai degrabæ, sæ „se alipeascæ
de Domnul“ decât sæ se „alipeascæ de neamurile [cananiflii] care au ræmas“
(Iosua 23:8, 12). Cum putem noi mai degrabæ sæ ne „alipim de Domnul“
decât sæ ne alipim de lume? Cum era alipirea de poporul canaanit o cursæ øi
o capcanæ pentru israelifli? Care sunt câteva dintre cursele øi capcanele lumii
de care avem parte în ziua de astæzi?

• Ce sfat important a oferit Iosua la sfârøitul vieflii sale? (Vezi Iosua 24:14-15).
Cu cine au fæcut Iosua øi Israel legæmânt sæ-I slujeascæ? (Vezi Iosua 24:15-18,
21-25, 31). De ce nu poate o persoanæ sæ-I slujeascæ în acelaøi timp atât
adeværatului Dumnezeu cât øi dumnezeilor lumeøti?

• De ce este important sæ alegem astæzi sæ-I slujim Domnului? Cum putem aræta
cæ am ales sæ-I slujim?

Elder Marvin J. Ashton a spus: „Iosua ne aminteøte de importanfla de a lua
prompt decizii: ’Alegefli astæzi cui vrefli sæ slujifli... cât despre mine, eu øi casa mea
vom sluji Domnului’ (Iosua 24:15). Nu mâine, nu când suntem pregætifli, nu
când este convenabil – ci ’astæzi’, imediat, alegefli cui îi vefli sluji. El, care ne invitæ
sæ-L urmæm, va fi întotdeauna în fafla noastræ cu Spiritul øi cu influenfla Sa
îndrumându-ne calea. El a cartografiat øi a marcat drumul, a deschis porflile øi ne-
a arætat calea. El ne-a invitat sæ venim la El, iar cel mai bun timp de a ne bucura
de compania Sa este chiar acum. Cel mai bine putem gæsi øi pæstra drumul
fæcând ceea ce a fæcut Isus – sæ ne angajæm total sæ facem voia Tatælui Sæu“ (in
Conference Report, aprilie 1983, pag. 41; sau Ensign, mai 1983, pag. 30-31).

Concluzie Ultimul sfat al lui Iosua cætre israelifli a inclus aceeaøi însærcinare pe care Domnul
i-a dat-o lui, atunci când l-a chemat sæ fie profet – sæ fie puternici øi sæ se
îmbærbæteze (Iosua 23:1-6). Însærcinarea se aplicæ la fel de mult în ziua de astæzi
cum s-a aplicat øi atunci, deoarece noi tofli suntem implicafli în importanta luptæ
spiritualæ dintre bine øi ræu.

Elder Ezra Taft Benson a spus cæ douæ principii sunt esenfliale pentru securitate
øi pentru pace: „Primul, încrederea în Dumnezeu; øi al doilea, determinarea de
a fline poruncile, de a-I sluji Domnului, de a face ceea ce este drept... Domnul
a spus foarte clar în revelaflii cæ, indiferent dacæ vremurile devin periculoase,
indiferent dacæ suntem înconjurafli de ispite øi pæcate, indiferent dacæ existæ
un sentiment de nesiguranflæ, indiferent dacæ inimile oamenilor ar putea sæ-i
dezamægeascæ øi îngrijorarea sæ le cuprindæ sufletele, dacæ noi ne încredem doar
în Dumnezeu øi-I flinem poruncile, nu trebuie sæ ne temem“ (în Conference
Report, octombrie 1950, pag. 146).

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

Lecflia 18
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1. Înlocuind un conducætor de succes

• Mulfli oameni, precum Iosua øi Brigham Young, au fost chemafli sæ ia locul unor
mari conducætori. Care ar fi putut sæ fie câteva dintre încercærile lor? Ce credefli
cæ i-a ajutat sæ reuøeascæ? Ce putem face pentru a reuøi atunci când înlocuim
pe cineva care a strælucit, fie la muncæ, la bisericæ, la øcoalæ sau acasæ?

2. Consecinflele pæcatului unei persoane asupra altor persoane

• Predafli relatarea despre Acan din Iosua 7. Datoritæ nesupunerii lui Acan,
israeliflii au fost învinøi de cætre oamenii din Ai (Iosua 7:1-5). Ce a fæcut
Acan încât a cauzat acest lucru? (Vezi Iosua 7:20-21. El a adus condamnarea
Domnului asupra Israelului pentru cæ nu L-a ascultat øi a luat o manta øi
bani din Ierihon.)

• Ce sugereazæ efectele pæcatului lui Acan despre cum pot sæ-i afecteze pæcatele
noastre personale pe ceilalfli oameni? Care este eroarea atunci când gândim cæ
ceea ce facem ne priveøte numai pe noi øi nu va afecta pe nimeni altcineva?
(Putefli sæ folosifli exemple despre cum faptele unei persoane îi pot afecta pe
alflii: Un accident produs de cætre un øofer beat poate afecta vieflile oamenilor
nevinovafli care sunt rænifli. O persoanæ care deranjeazæ o clasæ a Øcolii de
duminicæ le îngreuneazæ celorlalfli puterea de a se concentra øi de a simfli
Spiritul. O persoanæ care comite un pæcat sexual sau care nu træieøte cuvântul
de înflelepciune le aduce durere øi suferinflæ celorlalfli. Un(o) sofl(soflie) care nu
este credincios(credincioasæ) poate distruge familia øi poate cauza o mare
durere membrilor nevinovafli ai familiei. Fiecare membru al Bisericii în parte,
care nu-L urmeazæ pe Domnul poate afecta întreaga Bisericæ, privând-o de
binecuvântærile Domnului.)

Elder James E. Faust a spus: „Alegerile personale nu sunt personale; toate au
consecinfle publice... Societatea noastræ este suma totalæ a ceea ce milioane
de persoane fac în vieflile lor personale. Acea sumæ totalæ de comportamente
personale are consecinfle publice cu ræspândire mondialæ de o importanflæ
uriaøæ. Nu existæ alegeri complet personale“ (în Conference Report, aprilie
1987, pag. 101; sau Ensign, mai 1987, pag. 80).

3. Caleb primeøte flara Hebronului

• Iosua 14 relateazæ cum a primit Caleb flara Hebronului de la Iosua. De ce a
primit Caleb flara Hebronului? (Vezi Iosua 14:6-14. Remarcafli faptul cæ
expresia „am urmat în totul calea Domnului“ se repetæ în versetele 8, 9 øi 14.)

Preøedintele Spencer W. Kimball øi-a afirmat admiraflia faflæ de Caleb øi ne-a
sugerat câteva lecflii pe care le putem învæfla de la el:

„Din exemplul lui Caleb, învæflæm niøte lecflii foarte importante. Aøa cum
Caleb a trebuit sæ se lupte øi sæ ræmânæ fidel øi credincios pentru a-øi câøtiga
moøtenirea, aøa øi noi trebuie sæ ne amintim cæ, în timp ce Domnul ne-a
promis un loc în împæræflia Sa, noi trebuie întotdeauna sæ ne stræduim în mod
constant øi credincios astfel încât sæ fim demni de a ne primi recompensa.

Caleb øi-a încheiat declaraflia sa impresionantæ cu o cerere øi cu o provocare cu
care sunt întru totul de acord. Anachimii, uriaøii, încæ locuiau pe pæmântul
promis øi trebuiau sæ fie învinøi. Caleb, acum în vârstæ de 85 de ani, a spus:
’Dæ-mi dar muntele acesta’ (Iosua 14:12).
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Acesta este sentimentul meu pentru lucrarea din acest moment. Existæ multe
provocæri în fafla noastræ, ocazii uriaøe cærora trebuie sæ le facem faflæ. Primesc
cu bucurie aceastæ viziune stimulativæ øi simt cæ trebuie sæ-I spun Domnului, cu
umilinflæ: ’Dæ-mi, dar, muntele acesta’, dæ-mi aceste provocæri“ (în Conference
Report, octombrie 1979, pag. 115; sau Ensign, noiembrie 1979, pag. 79).

4. „Alegefli astæzi cui vrefli sæ slujifli“

Dacæ Vechiul Testament Prezentæri video (53224) este disponibil, putefli sæ
prezentafli un segment video care dureazæ øase minute, despre testarea supunerii
unui armæsar arab în timp de înfometare øi de însetare, intitulat „Alegefli astæzi
cui vrefli sæ-i slujifli“.
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Lecflia

19
Domnia judecætorilor

Judecætorii 2; 4; 6-7; 13-16

Scop De a încuraja cursanflii sæ caute acele influenfle care-i vor întæri pentru a træi
Evanghelia într-o lume provocatoare.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Judecætorii 2:6-23. Ciclul apostaziei începe pe mæsuræ ce generaflia copiilor
lui Israel care se ridica Îl abandoneazæ pe Domnul pentru a le sluji
dumnezeilor la care se închinau oamenii din jurul lor.

b. Judecætorii 4:1-16. Lui Barac i se porunceøte sæ elibereze pe Israel de Iabin,
împæratul Canaanului (4:1-7). El acceptæ sæ meargæ numai dacæ Debora îl
va însofli (4:8-9). Debora øi Barac elibereazæ pe Israel de cananifli (4:10-16).

c. Judecætorii 6-7. Lui Ghedeon i se porunceøte sæ elibereze pe Israel de
madianifli (6:1-24). El, împreunæ cu alfli 10 bærbafli distrug, în timpul
nopflii, altarul lui Baal (6:25-35). Domnul îl asiguræ pe Ghedeon de ajutor,
arætându-i douæ semne (6:36-40). Ghedeon øi alfli 300 de bærbafli elibereazæ
pe Israel de madianifli (7:1-25).

d. Judecætorii 13-16. Un înger îi învaflæ pe pærinflii lui Samson sæ-l creascæ ca pe
un nazireat (13:1-25). Samson face multe fapte vitejeøti însæ încalcæ multe
dintre juræmintele sale de nazireat (14-15). Samson se lasæ ispitit de Dalila;
pærul îi este tæiat, el devine slab, este prins de cætre filisteni øi moare în timp
ce le dærâmæ templul (16:1-31).

2. Referinfle suplimentare: „Judecætori, cartea lor“ în Ghidul pentru scripturi,
pag. 113.

3. Putefli sæ le cerefli cursanflilor sæ se pregæteascæ pentru a face rezumatul uneia
sau mai multora dintre relatærile scripturilor din aceastæ lecflie.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Preøedintele Gordon B. Hinckley a povestit cum a plantat un pom în grædina
sa, însæ a neglijat sæ foloseascæ flæruøi de susflinere pentru a-l ajuta sæ creascæ
drept. În timp, vântul a fæcut ca pomul sæ se încline foarte mult într-o parte.
Preøedintele Hinckley a realizat cæ, dacæ ar fi legat pomul de flæruøi, acesta ar fi
fost sprijinit pânæ când ar fi fost suficient de puternic pentru a rezista singur
vântului. (în Conference Report, octombrie 1993, pag. 77-78; sau Ensign,
noiembrie 1993, pag. 59.)

Explicafli cæ putem fi din când în când, ca acel pom, neputând sæ ne împotrivim
singuri vântului (ispitelor lui Satana). În Judecætorii învæflæm despre câfliva dintre
„flæruøii“ care ne pot susfline. Desenafli pe tablæ un pom susflinut de patru flæruøi.



Pe mæsuræ ce parcurgefli cele patru relatæri ale scripturilor din lecflie, numifli
fiecare flæruø dupæ cum urmeazæ:

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

Fiind conduøi de cætre Iosua, israeliflii au cucerit o mare parte din flara fægæduinflei.
Dupæ ce a murit Iosua, Israel nu a mai fost unit sub un singur conducætor pânæ în
zilele profetului Samuel øi ale împæratului Saul. În aceastæ perioadæ, 12 judecætori
au slujit în calitate de domnitori ai lui Israel øi de conducætori militari. O mare
parte din domnia lor a fost tragicæ deoarece Israel a trecut de multe ori prin ciclul
apostaziei, al robiei, al pocæinflei øi al eliberærii.

Pentru a contrabalansa momentele tragice ale aceste istorii, avem poveøtile
oamenilor care au ræmas fideli, oferind exemple puternice despre cum sæ pui în
practicæ credinfla øi curajul într-o lume apostaziatæ. Debora øi Ghedeon au fost
amândoi judecætori drepfli, fiind ridicafli de cætre Domnul pentru a elibera pe
Israel. Credinfla Deborei a fost, în mare mæsuræ, responsabilæ de eliberarea lui
Israel de oøtirea cananitæ. Faptul cæ Ghedeon s-a bizuit pe Domnul a permis
oøtirii sale formatæ din 300 de bærbafli sæ-i învingæ într-un mod miraculos pe
madianifli.

1. Tæria pærinflilor drepfli øi consecinflele renunflærii la tradifliile lor

Predafli øi discutafli Judecætorii 2:6-23.

• În Judecætorii, copiii lui Israel au trecut prin câteva cicluri de neprihænire øi
de apostazie (vezi „Ciclul apostaziei în Judecætorii“, figura de la pag. 94). Cum
a început generaflia de israelifli care se ridica ciclul apostaziei? (Vezi, în special,
Judecætorii 2:10, 12, 17, 20 øi 22. Sugerafli-le cursanflilor sæ însemneze cuvintele
cheie din aceste versete. Arætafli cum copiii lui Israel L-au pæræsit pe Dumnezeu,
renunflând øi la tradifliile øi legæmintele pærinflilor lor.)

• De ce, din când în când, copiii renunflæ la învæflæturile drepte øi la tradifliile
pærinflilor lor? Cum pot pærinflii sæ-øi ajute copiii sæ fie credincioøi? Cum v-au
întærit pærinflii dumneavoastræ sau alfli membrii ai familiei pentru ca sæ putefli
træi în dreptate?

• Cum putem sæ recunoaøtem primele semne ale apostaziei? Cum poate o
persoanæ sæ întrerupæ ciclul apostaziei? Cum am putea sæ ajutæm într-un

Pærinfli 
drepfli

Credinflæ în
Dumnezeu

Prieteni 
drepfli

Legæminte

93



mod potrivit un membru al familiei sau un prieten care pare sæ se îndepærteze
de adevær?

2. Debora – tæria unui prieten drept

Revedefli pe scurt povestea Deborei øi a lui Barac din Judecætorii 4:1-16, sau
desemnafli un cursant sæ facæ aceasta.

• Ce i-a poruncit Domnul sæ facæ lui Barac? (Vezi Judecætorii 4:6-7). Ce
sentimente a avut Barac despre aceastæ responsabilitate? În ce condiflii a dorit
Barac sæ meargæ la luptæ împotriva lui Sisera øi a celor 900 de care de fier ale
sale? (Vezi Judecætorii 4:8). De ce credefli cæ Barac a dorit sæ-l înfrunte pe Sisera
dacæ îl însoflea Debora?

• Ce væ impresioneazæ la Debora? Ce calitæfli a avut ea pe care Barac se poate sæ
nu le fi avut? (Vezi Judecætorii 4:4-9, 14).

• Ce putem învæfla de la Debora despre a fi un prieten adeværat? (Un lucru pe
care-l putem învæfla este acela cæ prietenii adeværafli ne inspiræ sæ ne supunem
Domnului øi ne dau tæria de a face ceea ce este drept.) Cum v-au ajutat prietenii
dumneavoastræ sæ întâmpinafli încercærile dificile sau sæ væ supunefli faflæ de
poruncile Domnului? Cum putem sæ fim prieteni mai buni pentru ceilalfli?

Sugerafli-le cursanflilor sæ-øi scrie numele prietenilor øi sæ se întrebe (1) dacæ ei
sunt pentru aceøti prieteni la fel ca Debora øi (2) dacæ aceøti prieteni sunt ca
Debora.

3. Ghedeon – puterea credinflei în Dumnezeu

Revedefli pe scurt povestea lui Ghedeon din Judecætorii 6-7, sau desemnafli un
cursant sæ facæ aceasta.

• Ce i-a poruncit Domnul sæ facæ lui Ghedeon? (Vezi Judecætorii 6:14). Care a
fost primul ræspuns al lui Ghedeon? (Vezi Judecætorii 6:15).

• Cum l-a asigurat Domnul pe Ghedeon cæ El i-a poruncit sæ elibereze Israelul
øi cæ El va fi cu acesta øi-l va ajuta? (Vezi Judecætorii 6:16-23, 36-40; 7:9-15).

• Atunci când Ghedeon a crezut cæ Domnul i-a poruncit cu adeværat sæ elibereze
pe Israel, a mers înainte cu credinflæ. De ce a vrut Domnul ca oøtirea lui
Ghedeon formatæ din 32.000 de bærbafli sæ fie redusæ la 300 pentru a lupta
împotriva madianiflilor? (Vezi Judecætorii 7:2. Domnul a vrut ca israeliflii sæ
aibæ încredere în El øi sæ-I recunoascæ puterea, øi nu sæ se încreadæ în puterea
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lor.) Cum ne învaflæ Domnul sæ avem încredere în El øi sæ-I recunoaøtem
puterea în ziua de astæzi?

• Ce s-a întâmplat când Ghedeon, împreunæ cu cei 300 de bærbafli ai sæi, i-au
înfruntat pe madianifli? (Vezi Judecætorii 7:16-23). De ce credefli cæ Ghedeon
le-a cerut oamenilor sæi sæ strige: „Sabia Domnului øi a lui Ghedeon!“? (Vezi
Judecætorii 7:20. Ghedeon a øtiut – øi a vrut ca øi oamenii sæi sæ øtie – cæ
Domnul a fost cu ei.)

• Ce putem învæfla de la Ghedeon? Cum v-a ajutat Domnul sæ facefli ceva ce v-a
cerut sæ facefli øi care era dificil? (Pe mæsuræ ce cursanflii împærtæøesc
experienfle, mærturisifli cæ atunci când Domnul ne porunceøte sæ facem ceva,
El ne va ajuta sæ îndeplinim acel lucru.)

4. Samson – tæria legæmintelor øi consecinflele încælcærii lor

Revedefli pe scurt povestea lui Samson din Judecætorii 13-16, sau desemnafli un
cursant sæ facæ aceasta.

• Cum a aflat mama lui Samson, care era stearpæ, cæ va avea un fiu? (Vezi
Judecætorii 13:2-3). Ce i-a spus îngerul mamei lui Samson despre fiul pe
care urma sæ-l poarte? (Vezi Judecætorii 13:4-5. Explicafli cæ nazireii au fæcut
legæminte cu Domnul de a se separa de lucrurile lumeøti øi de a se sfinfli în
El. Juræmântul nazireatului este stabilit în Numeri 6:2-6, 8.)

• Ce binecuvântæri i-a dat Domnul lui Samson pentru a-l ajuta sæ-øi îndeplineascæ
misiunea de a elibera copiii lui Israel de filisteni? (Vezi Judecætorii 13:24-25;
14:5-6, 19; 15:14-15. Domnul i-a dat putere fizicæ øi spiritualæ.)

• Ca nazireat øi ca membru al casei lui Israel, Samson a fæcut legæminte cu
Domnul. Însæ, curând dupæ aceasta, el øi-a încælcat juræmântul de nazireat,
precum øi legæmintele de membru al casei lui Israel. Ce juræminte øi legæminte
a încælcat? (Câteva dintre legæmintele pe care Samson le-a încælcat sunt
enumerate mai jos.)

a. S-a cæsætorit în afara legæmântului casei lui Israel (Judecætorii 14:1-3).
b. A pæcætuit cu o curvæ (Judecætorii 16:1).
c. A avut pærul tæiat (Judecætorii 16:4-20).

• Care au fost consecinflele încælcærii propriilor legæminte de cætre Samson?
(Vezi Judecætorii 16:17-21. Øi-a pierdut tæria spiritualæ øi fizicæ, iar filistenii l-au
orbit øi l-au legat. Dacæ este necesar, explicafli cæ pærul lui Samson nu a fost
sursa puterii sale fizice. Mai degrabæ, pærul sæu a fost un semn al legæmântului
sæu cu Dumnezeu, iar atunci când pærul i-a fost tæiat, Domnul i-a luat tæria
fizicæ pentru cæ legæmântul a fost încælcat.) Ce se întâmplæ atunci când ne
încælcæm legæmintele? Ce semne avem în ceea ce priveøte legæmintele noastre
cu Domnul?

• Legæmintele pe care le facem cu Domnul ar trebui sæ fie o sursæ de putere, de
îndrumare øi de dedicare. Ce legæminte facem cu Domnul? Cum v-au întærit
aceste legæminte? (Un mod prin care legæmintele ne întæresc este acela de a ne
ajuta sæ rezistæm eforturilor Satanei de a ne înøela sau de a ne fline prizonieri
prin puterea sa.)

• Samson a avut un potenflial imens. Îngerul care i-a vestit naøterea a spus cæ el
va începe sæ elibereze pe Israel de filisteni. Domnul l-a binecuvântat cu multe
daruri, inclusiv cu o mare putere fizicæ. Ce slæbiciuni læuntrice i-au cauzat
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cæderea? (Vezi Judecætorii 15:7; 16:1; D&L 3:4. Ræspunsurile pot confline:
decadenfla, imoralitatea, cæutarea ræzbunærii øi încælcarea legæmintelor.) Cum
ne putem învinge slæbiciunile care ar putea sæ ne opreascæ sæ ne împlinim
potenflialul?

Concluzie Explicafli cæ, în Iosua, israeliflii s-au luptat øi au câøtigat multe lupte fizice
împotriva canaaniflilor. Însæ, în Judecætorii, israeliflii au început sæ piardæ luptele
spirituale, permiflându-øi sæ se lase influenflafli de cætre tradifliile lumeøti ale
canaaniflilor øi de cætre dumnezeii faløi. Noi avem parte de lupte spirituale
asemænætoare. Mærturisifli cæ putem sæ învingem în aceste lupte pe mæsuræ ce
(1) urmæm tradifliile pærinflilor øi stræmoøilor drepfli, (2) ne facem prieteni buni,
(3) ne mærim credinfla în Domnul øi (4) ne flinem legæmintele.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Contribuflia pærinflilor la pierderea credinflei copiilor (Judecætorii 1:28)

• Pierderea credinflei tinerei generaflii de israelifli nu a fost în totalitate vina
acesteia. Cum a fost stabilitæ fundaflia pentru eøecul copiilor, în acord cu
Judecætorii 1:21, 27-33 øi 2:1-4? (A fost stabilitæ prin refuzul pærinflilor de a-i
izgoni pe cananifli. Chiar dacæ pærinflii au fost suficient de puternici pentru
a rezista influenflelor lumii din jurul lor, copiii lor nu au fost.)

• Cum îøi expun copiii unii pærinfli în ziua de astæzi, influenflelor lumeøti,
fæcând aceeaøi greøealæ ca øi pærinflii „generafliei“ de israelifli „care se ridica“?
(Încurajafli ræspunsurile exacte).

2. Miracole în ziua de astæzi

• De ce unii oameni simt, la fel ca øi Ghedeon, cæ Domnul a fæcut mai multe
miracole în timpul generafliilor anterioare decât face în timpul generafliei lor?
(Vezi Judecætorii 6:13). Care este rolul nostru în înfæptuirea miracolelor? (Vezi
Moroni 7:35-38). Cum øtifli cæ Domnul continuæ sæ înfæptuiascæ miracole în
ziua de astæzi? Cum putem sæ recunoaøtem mai bine miracolele simple din
vieflile noastre?

3. „El ar putea sæ se laude împotriva Mea“ (Judecætorii 7:2)

• De ce i-a poruncit Domnul lui Ghedeon sæ-i trimitæ acasæ pe majoritatea
dintre luptætorii sæi înainte de a-i înfrunta pe madianifli? (Vezi Judecætorii 7:2).
În ce fel „[ne] læudæm singuri“ unii dintre noi în ziua de astæzi? (În loc sæ
recunoaøtem faptul cæ binecuvântærile øi tæria noastræ vin de la Dumnezeu,
unii dintre noi pretindem cæ am dobândit tot ceea ce avem prin propriile
noastre eforturi.) Cum putem sæ depæøim aceastæ problemæ?

4. Sæ rezistæm ispitei

• De ce, dupæ ce Samson a øtiut cæ Dalila încercase de trei ori sæ-l trædeze, i-a
spus secretul puterii sale? (Vezi Judecætorii 16:15-17). Comparafli reacflia lui
Samson faflæ de Dalila cu reacflia lui Iosif faflæ de nevasta lui Potifar (Genesa
39:7-12). Cum putem rezista sau trece peste ispitele persistente?
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Lecflia

20
„Toatæ cetatea øtie cæ 
eøti o femeie cinstitæ“
Rut; 1 Samuel 1

Scop De a încuraja cursanflii sæ aibæ dorinfla de a egala sau de a depæøi calitæflile drepte
ale lui Rut, ale Naomei øi ale Anei.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Rut 1-2. Dupæ ce îi moare soflul, Rut îøi pæræseøte casa pentru a merge la
Betleem împreunæ cu soacra sa, Naomi. În Betleem, Rut munceøte pe
câmpurile lui Boaz, care o trateazæ cu bunætate.

b. Rut 3-4. Rut se culcæ la picioarele lui Boaz, iar acesta îi promite cæ se va cæsætori
cu ea. Ei se cæsætoresc øi au un copil. Printre urmaøii lor sunt incluøi împæratul
David øi Isus Hristos.

c. 1 Samuel 1; 2:1-2, 20-21. Ana este binecuvântatæ cu un fiu, pe care I-l
închinæ Domnului, aøa cum promisese. Ea este binecuvântatæ mai târziu
cu mai mulfli copii.

2. Dacæ facefli activitatea de captare a atenfliei, aducefli pentru fiecare cursant câte
o foaie de hârtie øi câte un pix sau un creion.

3. Dacæ Vechiul Testament Prezentæri video (53224) este disponibil, putefli sæ
prezentafli un segment video care dureazæ de trei minute, intitulat „Credinfla
Anei“, ca parte a lecfliei.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Dafli cursanflilor câte o foaie de hârtie øi câte un pix sau un creion.

Explicafli faptul cæ, deøi relatarea despre Rut este scurtæ, aceasta ne aratæ în mod
clar cæ Rut a fost o femeie dreaptæ. Apoi, adresafli urmætoarele întrebæri øi cerefli-i
fiecærui cursant sæ scrie ræspunsurile pe foaia sa de hârtie:

• În cazul în care caracterul dumneavoastræ ar trebui sæ fie descris numai în
câteva cuvinte, care afli dori sæ fie acestea? Ce lucru putefli face în aceastæ
sæptæmânæ pentru a væ apropia cât mai mult de acea descriere doritæ?

Explicafli cæ, în aceastæ lecflie, se va discuta despre însuøirile pozitive ale lui Rut
øi ale altor douæ femei, Naomi øi Ana.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.



1. Rut îøi pæræseøte casa pentru a merge la Betleem împreunæ cu Naomi.

Predafli øi discutafli Rut 1-2.

• De ce s-au dus Naomi øi familia sa sæ locuiascæ în flara Moabului? (Vezi Rut
1:1-2). De ce s-a întors Naomi la Betleem dupæ moartea soflului øi a fiilor ei?
(Vezi Rut 1:6. Betleemul era casa ei, iar foametea de care suferiseræ oamenii
acolo luase sfârøit.)

• În timp ce locuiau în flara Moabului, fiii Naomei se cæsætoriseræ cu Orpa øi cu
Rut, care erau femei moabite (Rut 1:4). În ce fel øi-a arætat Naomi dragostea
øi grija pentru nurorile ei, atunci când acestea s-au oferit sæ se întoarcæ cu ea
la Betleem? (Vezi Rut 1:7-13). Ce putem învæfla din grija lui Naomi pentru
nurorile ei, care sæ ne poatæ ajuta în relafliile noastre de familie?

• Una dintre nurorile lui Naomi, Orpa, s-a întors la familia ei, însæ cealaltæ, Rut,
a insistat sæ meargæ împreunæ cu Naomi la Betleem. Ce putem învæfla despre
Rut din promisiunea pe care i-a fæcut-o lui Naomi în Rut 1:16-17? (Ea era
iubitoare, loialæ øi gata sæ se sacrifice.) Cum putem sæ arætæm o loialitate mai
mare în cadrul familiilor noastre? Cum putem sæ arætæm un altruism mai
mare, aøa cum a fæcut Rut?

• La ce a renunflat Rut mergând cu Naomi la Betleem? (Ræspunsurile pot confline:
flara de origine, familia, prietenii øi religia.) Ce a câøtigat Rut mergând cu
Naomi? (Evanghelia lui Isus Hristos; vezi prima idee suplimentaræ de predare.)
Ce putem învæfla de la Rut despre sacrificiile fæcute pentru Evanghelie?

• Ce a fæcut Rut dupæ ce a mers la Betleem pentru a procura hranæ, atât pentru
ea, cât øi pentru Naomi? (Vezi Rut 2:2. Putefli sæ explicafli cæ un culegætor era o
persoanæ cæreia i se permitea sæ strângæ øi sæ pæstreze spicele care ræmâneau pe
câmp dupæ seceriø.) De pe câmpurile cui a cules Rut spicele? (Vezi Rut 2:1-3). De
ce a fost Boaz impresionat de Rut? (Vezi Rut 2:5-7,11. Boaz a væzut cæ Rut era o
muncitoare foarte bunæ. El a øtiut, de asemenea, tot ceea ce Rut a fæcut pentru
Naomi.) Cum øi-a arætat Boaz bunætatea faflæ de Rut? (Vezi Rut 2:8-9, 14-16).

• Cum øi-a arætat Rut altruismul când s-a întors de la cules? (Vezi Rut 2:14, 17-18.
Rut i-a dus lui Naomi acasæ spicele pe care le-a cules, precum øi mâncarea pe
care ea a economisit-o din prânzul ei.) Cum afli fost binecuvântafli prin faptele
altruiste ale celorlalfli oameni?

2. Rut øi Boaz se cæsætoresc øi au un copil.

Predafli øi discutafli Rut 3-4.

• Naomi a sfætuit-o pe Rut sæ facæ un ritual, care, a sperat ea, va conduce la
cæsætoria dintre Rut øi Boaz (Rut 3:1-5). Culcându-se la picioarele lui Boaz,
Rut îi propunea, de fapt, cæsætoria cu el. Ce ne dezvæluie felul în care Rut a
ascultat de sfatul lui Naomi despre sentimentele acesteia faflæ de Naomi?

• Cum a reacflionat Boaz atunci când s-a trezit øi a gæsit-o pe Rut culcatæ la
picioarele sale? (Vezi Rut 3:8-15. Remarcafli faptul cæ, atunci când Rut a spus:
„Întinde-fli poala hainei peste slujnica ta“, ea a vrut sæ spunæ: „apæræ-mæ,
protejeazæ-mæ, ai grijæ de mine.“) În ce condiflii a fost Boaz de acord sæ se
cæsætoreascæ cu Rut? (Vezi Rut 3:11-13. Explicafli cæ, atunci când soflul lui
Rut a murit, cea mai apropiatæ rudæ a acestuia de sex masculin trebuia sæ se
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cæsætoreascæ cu Rut. Boaz nu era cea mai apropiatæ rudæ, însæ a fost de acord
sæ se cæsætoreascæ cu Rut în cazul în care cea mai apropiatæ rudæ nu dorea sæ
facæ acest lucru.)

• Care a fost reputaflia lui Rut printre locuitorii Betleemului? (Vezi Rut 3:11).
Cum a ajutat-o aceastæ reputaflie în relaflia sa cu Boaz? De ce este important ca
membrii familiei noastre, prietenii øi vecinii noøtri sæ cunoascæ convingerile
noastre øi valorile pe care ne stræduim sæ le menflinem?

• Ce a fæcut Boaz dupæ ce a promis cæ se va cæsætori cu Rut? (Vezi Rut 3:15; 4:1-8.)
Cum a arætat Boaz cæ era un om integru? (vezi Rut 4:9-10, 13. El øi-a flinut
promisiunea faflæ de Rut øi øi-a îndeplinit obligafliile pe care le avea în calitate
de rudæ a soflului decedat.)

• Ce împærat celebru al Israelului a fost urmaø al lui Rut øi al lui Boaz? (Împæratul
David a fost unul dintre strænepoflii lor; vezi Rut 4:17, 21-22.) Cine altcineva a
fost urmaø al lui Rut øi al lui Boaz? (Isus Hristos; vezi Matei 1:5-16; Ioan 7:42.)

• Elder Thomas S. Monson a spus cæ Rut a fost o eroinæ (în Conference Report,
octombrie 1974, pag. 156; sau Ensign, noiembrie 1974, pag. 108). În ce fel
credefli cæ este Rut o eroinæ? (Elder Monson a spus cæ Rut este un exemplu de
fidelitate øi de loialitate. Cursanflii pot sugera alte aspecte prin care Rut este o
eroinæ.)

3. Ana este binecuvântatæ cu un fiu, pe care I-l închinæ Domnului, aøa cum
promisese.

Predafli øi discutafli 1 Samuel 1.

• Ana, soflia lui Elcana, nu avea copii. În fiecare an ea plângea øi se ruga la
templu sæ poatæ avea un fiu (1 Samuel 1:1-7). Ce i-a promis Ana Domnului în
1 Samuel 1:11? Ce putem învæfla despre Ana din aceastæ promisiune? (Ea a fost
o femeie cu o credinflæ foarte mare; cursanflii pot da ræspunsuri suplimentare.)

• Cine a væzut-o pe Ana rugându-se în templu? (Vezi 1 Samuel 1:9-12). Ce i-a
spus Eli, Anei despre promisiunea pe care ea I-a fæcut-o Domnului? (Vezi
1 Samuel 1:17). Cum s-a simflit Ana dupæ ce a auzit cuvintele lui Eli? (Vezi
1 Samuel 1:18). Cum ne pot ajuta conducætorii Bisericii atunci când suntem
necæjifli?

• Ana i-a spus lui Eli cæ „[îøi værsa] sufletul înaintea Domnului“ (1 Samuel 1:15).
Ce putem face ca rugæciunile noastre personale sæ fie mai sincere øi mai
elocvente?

• Ce s-a întâmplat, ca ræspuns la promisiunea pe care Ana I-a fæcut-o Domnului?
(Vezi 1 Samuel 1:19-20). Cum øi-a flinut Ana promisiunea dupæ ce s-a næscut
Samuel? (Vezi 1 Samuel 1:21-28). Ce promisiuni Îi facem noi Domnului?
(Ræspunsurile pot confline: legæmintele pe care le facem cu El la botez øi în
templu.) Ce putem învæfla de la Ana, care sæ ne ajute sæ fim sârguincioøi în
flinerea acestor promisiuni?

• Ce sentimente credefli cæ a avut Ana când l-a dat pe Samuel în slujba
Domnului? Ce ne cere Domnul sæ-I dæm? Care ar trebui sæ fie atitudinea
noastræ atunci când Îi dæm Domnului ceea ce ne cere? (Ar trebui sæ dæm de
bunæ voie, amintindu-ne cæ tot ceea ce avem vine de la Domnul.)
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• Atunci când Ana l-a adus pe Samuel la templu, a oferit jertfe øi a adus laude
Domnului (1 Samuel 1:24-25, 28; 2:1-2). De ce este important sæ ne aducem
aminte sæ-I mulflumim Domnului pentru binecuvântærile pe care ni le dæ?

• Ana a aøteptat mulfli ani înainte de a fi binecuvântatæ cu copii (1 Samuel 1:2;
2:21). Ce alte personaje biblice au fost binecuvântate pentru cæ au nædæjduit
cu ræbdare în Domnul? Ce spune lumea despre timpul când ar trebui sæ
primim lucrurile pe care le vrem? Ce spune Domnul? Cum putem învæfla sæ
aøteptæm cu ræbdare binecuvântærile care vor veni atunci când hotæræøte
Domnul?

Concluzie • Ce calitæfli drepte au fost exemplificate de cætre Rut, Naomi øi de cætre Ana?
(Enumerafli aceste calitæfli pe tablæ).

Încurajafli cursanflii sæ aibæ dorinfla de a egala sau de a depæøi calitæflile drepte
arætate de Rut, Naomi øi de Ana. Mærturisifli cæ dezvoltarea acestor calitæfli ne
va aduce mai aproape de Salvatorul nostru, Isus Hristos.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Recunoaøterea neamurilor convertite în cadrul legæmântului lui Avraam

Explicafli faptul cæ Ruth nu era israelitæ prin naøtere. Când a pæræsit flara
Moabului pentru a merge la Betleem împreunæ cu Naomi, ea øi-a pæræsit
credinfla, de asemenea, øi L-a urmat pe Dumnezeul lui Israel, spunându-i lui
Naomi: „Dumnezeul tæu va fi Dumnezeul meu“ (Rut 1:16). Cæsætorindu-se cu
Boaz, Rut a devenit parte a linie regale a Israelului, o stræmoaøæ a împæratului
David øi a lui Isus Hristos.

• Cum reflectæ convertirea lui Rut øi recunoaøterea acesteia în casa lui Israel
atitudinea lui Hristos faflæ de aceia care doresc sæ se alæture Bisericii Sale? (Vezi
2 Nefi 26:33; Alma 19:36; 3 Nefi 21:6). Cum îi putem ajuta pe noii convertifli
sæ se simtæ bine venifli în Bisericæ?

2. Sæ judecæm corect

• Pe mæsuræ ce Eli, preotul, a privit-o pe Ana rugându-se în templu, a judecat-o
greøit, crezând cæ „este beatæ“ (1 Samuel 1:13). Care este pericolul la care ne
expunem atunci când judecæm oamenii numai pe baza aparenflelor? Cum
putem sæ evitæm acest tip de judecatæ?

• Preøedintele Hugh B. Brown a spus: „Dacæ eu fac greøeli [judecând oamenii],
doresc ca acestea sæ fie în favoarea milosteniei (compasiunii)“ (în Eugene E.
Campbell øi Richard D. Poll, Hugh B. Brown: His Life and Thought [1975], pag.
225). Cum putem sæ punem în practicæ acest principiu?

3. Sæ ne rezolvæm grijile øi problemele mergând la templu

• Unde I-a fæcut Ana promisiunea Domnului? (Vezi 1 Samuel 1:9-11). Cum ne
poate ajuta faptul cæ mergem la templu sæ ne rezolvæm grijile øi problemele
noastre?
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Elder John A. Widtsoe a spus: „Cred cæ o persoanæ ocupatæ... care are grijile
øi problemele sale, îøi poate rezolva mai bine øi mai repede problemele în casa
Domnului decât în oricare alt loc. Dacæ aceastæ persoanæ va face munca în
templu atât pentru ea cât øi pentru rudele ei decedate, va aduce o binecuvântare
puternicæ asupra acelora care au plecat înainte øi... o binecuvântare va veni
asupra sa, în cele mai neaøteptate momente, aducându-i, înæuntrul sau în afara
templului, ca o revelaflie, soluflia problemelor care-i afecteazæ viafla. Acesta este
darul care vine la cei care intræ demni în templu“ (citat de David B. Haight,
în Conference Report, octombrie 1990, pag. 76; sau Ensign, noiembrie 1990,
pag. 61).
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Lecflia

21
Dumnezeu îi cinsteøte 

pe aceia care-L cinstesc
1 Samuel 2-3; 8

Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ binecuvântærile care vin când Îl cinstesc øi
mulflumesc pe Domnul mai presus decât pe ei înøiøi, decât pe alflii sau decât pe
toatæ lumea.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. 1 Samuel 2:12-17, 22-25. Fiii lui Eli pæcætuiesc øi sunt avertizafli de cætre
tatæl lor.

b. 1 Samuel 2:27-36; 3:12-14. Un om al lui Dumnezeu îl avertizeazæ pe Eli
despre consecinflele ticæloøiei din familia sa.

c. 1 Samuel 3. Domnul îl cheamæ pe Samuel, iar acesta ræspunde.
d. 1 Samuel 8. Israeliflii vor un împærat pentru ca sæ poatæ fi în rând cu „toate

neamurile“. Samuel îi avertizeazæ despre pericolele unei asemenea alegeri.

2. Îi putefli cere unui cursant sæ se pregæteascæ pentru a rezuma relatarea
chemærii lui Samuel (1 Samuel 3), iar altui cursant sæ se pregæteascæ pentru a
rezuma relatarea despre cum øi-a dorit Israel un împærat (1 Samuel 8).

3. Dacæ decidefli sæ discutafli despre broøura Pentru întærirea tineretului (34285) în
cadrul acestei lecflii, aducefli la clasæ un exemplar al acesteia.

4. Dacæ facefli activitatea de captare a atenfliei, aducefli o ilustraflie a Salvatorului
(62572; setul de ilustraflii inspirate din scripturi, 240). Dacæ nu dorifli sæ facefli
desenele pe tablæ, aducefli o oglindæ, un obiect care sæ-i reprezinte pe ceilalfli
oameni, precum øi o hartæ, un glob pæmântesc sau un alt obiect care sæ
reprezinte lumea.

5. Dacæ ilustraflia Bæiatul Samuel chemat de cætre Domnul este disponibilæ, o putefli
folosi în timpul lecfliei (62498; setul de ilustraflii inspirate din scripturi, 111).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Înainte de a începe ora, expunefli o ilustraflie cu Salvatorul, acoperitæ cu ceva.
Desenafli pe tablæ cele trei desene de la pagina 103 øi acoperifli-le (sau expunefli
cele trei obiecte enumerate sub „Pregætire“, acoperite cu ceva). Explicafli cæ
fiecare obiect ascuns are ceva în comun cu cel pe care-L cinstim øi cu cel pe care
încercæm sæ-L mulflumim.

• Din ceea ce reiese din 1 Samuel 2:30, pe cine va cinsti Domnul?

Spunefli-le cursanflilor cæ, în aceastæ lecflie, se va discuta despre binecuvântærile
care vin când Îl cinstim pe Domnul. Explicafli cæ vefli descoperi obiectele ascunse
la momentul potrivit, în timpul acestei lecflii.



Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Fiii lui Eli se cinstesc pe ei înøiøi mai presus decât pe Domnul.

Predafli øi discutafli 1 Samuel 2:12-17, 22-25.

Hofni øi Fineas erau fiii lui Eli, înalt preot, øi erau ei înøiøi preofli. Însæ ei erau
ticæloøi. Când israeliflii veneau pentru a aduce jertfe la cortul întâlnirii, Hofni øi
Fineas luau cu forfla carnea animalului care trebuia sæ fie adus ca jertfæ, înainte ca
græsimea sæ fie arsæ pe altar. Ei luau, de asemenea, o parte din carnea pe care cel
care aducea jertfa o fierbea pentru masa ce se oferea ca jertfæ (1 Samuel 2:12-17).
Acestea erau pæcate serioase dupæ legea lui Dumnezeu, echivalând cu a-L tâlhæri
pe Dumnezeu. Fiii lui Eli au comis, de asemenea, extrem de gravul pæcat de a
seduce femeile care slujeau la uøa cortului întâlnirii (1 Samuel 2:22).

• Ce efect au avut acfliunile fiilor lui Eli asupra celorlalfli oameni din poporul lui
Israel? (Vezi 1 Samuel 2:17, 24).

• Ce ne indicæ faptele fiilor lui Eli în ceea ce priveøte persoana pe care au ales
s-o cinsteascæ? (Descoperifli primul desen sau o oglindæ disponibilæ). În ce
aspecte ale vieflii noastre ne cinstim øi ne mulflumim, din când în când, mai
degrabæ pe noi înøine decât pe Domnul? Cursanflii pot sugera aspecte cum ar
fi urmætoarele:

a. Divertisment
b. fiinerea zilei de Sabat
c. Întâlnirile între douæ persoane de sex opus øi moralitatea
d. Postul
e. Chemærile din Bisericæ

• De ce credefli cæ, din când în când, alegem sæ ne mulflumim, mai degrabæ, pe
noi înøine decât pe Dumnezeu? Care sunt consecinflele faptului cæ ne cinstim,
mai degrabæ, pe noi înøine decât pe Dumnezeu?

2. Eli îi cinsteøte pe fiii sæi mai presus decât pe Domnul.

Predafli øi discutafli 1 Samuel 2:27-36; 3:12-14.

SINE ALfiII LUMEA
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• Ce responsabilitate avea Eli în momentul în care a aflat despre ticæloøia fiilor
sæi? Ce a fæcut? (Vezi 1 Samuel 2:22-25). Care a fost reacflia lor? (Vezi 1 Samuel
2:25).

• Dupæ ce øi-a mustrat fiii, Eli nu a mai fæcut nimic dupæ aceea pentru a
îndrepta pæcatele grave fæcute atât în familia sa, cât øi la cortul întâlnirii.
Drept urmare, un om al lui Dumnezeu a venit øi l-a mustrat, spunându-i cæ
i-a cinstit pe fiii sæi mai mult decât pe Dumnezeu (1 Samuel 2:27-29). În ce
fel i-a cinstit Eli pe fiii sæi mai mult decât pe Dumnezeu? Ce i-a spus omul
lui Dumnezeu cæ urma sæ se întâmple casei lui Eli? (Vezi 1 Samuel 2:30-35).

• În ce moduri îi cinstim, câteodatæ, pe ceilalfli oameni mai mult decât pe
Dumnezeu? (Descoperifli al doilea desen sau obiectul care-i reprezintæ pe
ceilalfli oameni.) Cursanflii pot sugera moduri, cum ar fi urmætoarele:

a. Le permitem cunoøtinflelor noastre sæ ne convingæ sæ facem ceva despre
care øtim cæ este greøit.

b. Acflionæm necinstit, deoarece ne este teamæ de ceea ce ceilalfli oameni ar
putea sæ creadæ despre noi.

c. Evitæm sæ-i corectæm pe membrii familiei sau pe prieteni în ceea ce fac
greøit, deoarece vrem sæ ne pæstræm bunele relaflii cu ei.

Preøedintele Joseph F. Smith ne-a învæflat: „Nici unul dintre noi nu ar trebui sæ
fie atât de puflin înflelept în a stabili limite øi restricflii, sæ fie atât de nepæsætor
øi sæ aibæ o dragoste atât de micæ pentru copiii noøtri, încât sæ nu îndræznim
sæ-i oprim din calea lor rebelæ, sæ-i oprim din a face ræu øi din dragostea lor
iraflionalæ pentru lucrurile lumeøti, care este mai mare decât cea pentru
lucrurile neprihænirii, doar din cauza temerii de a nu-i jigni“ (Gospel Doctrine,
5th ed. 1939, pag 286).

• Cum îøi pot îndeplini pærinflii responsabilitæflile faflæ de un copil rebel printr-
un spirit al dragostei? Care este responsabilitatea copiilor pe mæsuræ ce
pærinflii lor se stræduiesc sæ-i conducæ în neprihænire?

3. Samuel Îl cinsteøte pe Domnul.

Predafli øi discutafli 1 Samuel 3. Putefli sæ-i cerefli unui cursant, desemnat anterior,
sæ prezinte un scurt rezumat al acestui capitol. Amintifli-le cursanflilor cæ bæiatul
Samuel slujea în templu, dupæ ce mama sa, Ana, l-a dat în slujba Domnului, aøa
cum promisese (1 Samuel 1).

• Cine i-a vorbit lui Samuel în timpul nopflii? (Vezi 1 Samuel 3:4). Cine a
crezut Samuel prima datæ cæ l-a chemat? (Vezi 1 Samuel 3:5-6, 8). Cum a
învæflat Samuel cæ Domnul era Cel care îl chema? (Vezi 1 Samuel 3:8-9).

• Cum comunicæ Domnul cu noi? (El comunicæ de cele mai multe ori prin
øoaptele Duhului Sfânt. Cursanflii pot sugera alte moduri prin care El
comunicæ cu noi.) Cum ne putem pregæti noi înøine pentru a primi øi
a înflelege mesajele de la Domnul?

• În ce fel l-a cinstit Samuel pe Domnul? (Descoperifli ilustraflia cu Domnul).
Putefli sæ luafli în considerare în discuflia dumneavoastræ urmætoarele pasaje
din scripturi:
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„Eu Îmi voi pune un preot credincios, care va lucra dupæ inima Mea øi dupæ
sufletul Meu“ (1 Samuel 2:35).

„Domnul l-a chemat pe Samuel. El I-a ræspuns: ’Iatæ-mæ!’“ (1 Samuel 3:4).

„Øi Samuel a ræspuns: ’Vorbeøte, cæci robul Tæu ascultæ’“ (1 Samuel 3:10).

• Domnul a promis sæ-i cinsteascæ pe aceia care-L cinsteau (1 Samuel 2:30).
Cum l-a cinstit Domnul pe Samuel? (Vezi 1 Samuel 3:19). Cum credefli cæ ne
va cinsti Domnul dacæ noi Îl cinstim aøa cum a fæcut-o Samuel?

4. Israeliflii cinstesc lumea.

Predafli øi discutafli 1 Samuel 8. Putefli sæ-i cerefli unui cursant care a fost
desemnat anterior sæ prezinte pe scurt acest capitol.

• Ce fel de conducere a avut Israel în timpul slujirii lui Samuel? (Vezi 1 Samuel
8:1. Israeliflii erau conduøi de cætre judecætori). Pe cine trebuiau oamenii din
poporul lui Israel sæ-L considere Împæratul lor? (Vezi 1 Samuel 12:12).

• De ce au vrut copiii lui Israel un împærat? (Vezi 1 Samuel 8:5, 20). Pe cine a
respins Israel atunci când a cerut sæ aibæ un împærat „cum [aveau] toate
neamurile“? (Vezi 1 Samuel 8:7). Ce l-a învæflat Domnul pe Samuel sæ spunæ
când s-a pus problema de a avea un împærat? (Vezi 1 Samuel 8:9-18). Care a
fost ræspunsul israeliflilor la avertismentele lui Samuel? (Vezi 1 Samuel 8:19-22).

• Pe cine au cinstit israeliflii atunci când au cerut un împærat? (Descoperifli al
treilea desen sau obiectul care reprezintæ lumea.)

• În ce moduri dorim câteodatæ sæ fim ca „toate neamurile“? (Vezi 1 Samuel 8:5).

Putefli sæ folosifli broøura Pentru întærirea tineretului (34285) pentru a discuta
standardele pe care Domnul le-a stabilit pentru noi, astfel încât sæ nu luæm
parte la obiceiurile ticæloase ale lumii. Explicafli cæ aceste standarde sunt
valabile atât pentru adulfli cât øi pentru tineri.

• Domnul Isus Hristos este adeværatul nostru Împærat, aøa cum El a fost
adeværatul Împærat øi pentru israelifli (Psalmii 47:7; 89:18; 149:2). Cum ar
trebui sæ ne influenfleze aceasta atitudinea faflæ de obiceiurile lumii? În ce
fel Îl repingem câteodatæ pe Domnul ca Împærat al nostru?

Concluzie Atragefli atenflia asupra celor patru obiecte care au fost expuse în timpul orei.
Explicafli faptul cæ noi, tofli, trebuie sæ alegem în fiecare zi pe cine vom cinsti.
Depunefli mærturie despre binecuvântærile øi bucuria pe care le-afli primit pe
mæsuræ ce L-afli cinstit pe Domnul. Invitafli cursanflii sæ-øi împærtæøeascæ propriile
experienfle sau mærturii.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Valoarea lucrurilor pe care le alegem

• Câteodatæ, schimbæm lucrurile de o mare valoare cu lucruri mai puflin
valoroase. La ce au renunflat Eli øi fiii sæi din cauza alegerilor lor? La ce lucruri
le-a spus Samuel israeliflilor cæ vor renunfla dacæ voiau un împærat? (Vezi
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1 Samuel 8:11-17). La ce lucruri de mare valoare renunflæm noi, câteodatæ,
în schimbul unora mai puflin valoroase?

2. „Cine este chemat de Domnul este øi pregætit de El“

Preøedintele Thomas S. Monson a fæcut afirmaflia urmætoare, pentru a aræta cum
îi cinsteøte Domnul pe aceia care-L cinstesc:

„O parte dintre dumneavoastræ putefli fi timizi prin firea dumneavoastræ sau
væ considerafli nepotrivifli pentru a ræspunde afirmativ la chemarea de a sluji.
Amintifli-væ cæ aceastæ lucrare nu este numai a dumneavoastræ øi a mea. Este
lucrarea Domnului, iar atunci când suntem angajafli în lucrarea Domnului
suntem îndreptæflifli sæ primim ajutorul Domnului. Amintifli-væ cæ, cine este
chemat de Domnul este øi pregætit de El“ (în Conference Report, aprilie 1996,
pag. 62; sau Ensign, mai 1996, pag. 44).

Apoi, preøedintele Monson a relatat urmætoarea întâmplare:

„Dacæ simflim cæ o responsabilitate este prea grea sau cæ necesitæ prea mult timp,
væ rog sæ-mi permitefli sæ væ împærtæøesc experienfla unui învæflætor de acasæ
credincios øi a colegului acestuia, care s-a întâmplat în ceea ce era atunci
Germania Democratæ.

Fratele Johann Denndorfer a fost convertit la Bisericæ în Germania, iar dupæ cel
de-al doilea ræzboi mondial s-a gæsit în postura de prizonier în propria-i flaræ – în
Ungaria, în oraøul Debrecen. Cât de mult îøi dorea sæ viziteze templul! Cât de
mult îøi dorea sæ-øi primeascæ binecuvântærile spirituale! Fiecare cerere fæcutæ de
a cælætori la templul din Elveflia i-a fost refuzatæ, iar el aproape cæ a renunflat la
aceastæ speranflæ. Apoi, l-a vizitat învæflætorul sæu de acasæ. Fratele Walter Krause
a venit din zona de nord-est a Germaniei tocmai pânæ în Ungaria. I-a spus
învæflætorului de acasæ care era coleg cu el: ’fii-ar plæcea sæ mergi cu mine în
aceastæ sæptæmânæ sæ facem vizitele de acasæ?’.

Colegul sæu i-a spus: ’Când vom pleca?’.

’Mâine’, i-a ræspuns fratele Krause.

’Când ne vom întoarce?’, l-a întrebat colegul.

’În aproximativ o sæptæmânæ – în cazul în care ne vom putea întoarce aøa de
curând!’

Øi s-au dus sæ-l viziteze pe fratele Denndorfer. El nu mai primise vizita
învæflætorilor de acasæ încæ dinainte de ræzboi. Acum, când i-a væzut pe slujitorii
Domnului, a fost copleøit. Nu le-a strâns mâinile în semn de salut; mai întâi,
a mers în dormitorul sæu, øi-a luat dintr-un loc bine ascuns zeciuiala pe care a
strâns-o din ziua în care a devenit membru al Bisericii øi s-a întors în Ungaria.
El le-a dat zeciuiala învæflætorilor lui de acasæ øi le-a spus: ‘Acum sunt la zi cu
Domnul. Acum mæ simt demn sæ le strâng mâinile slujitorilor Domnului!’.

Fratele Krause l-a întrebat dacæ doreøte sæ meargæ la templul din Elveflia. Fratele
Denndorfer a spus: ’N-am nici o speranflæ. Am tot încercat. Guvernul mi-a
confiscat chiar øi cærflile de la bisericæ, cea mai mare comoaræ a mea’.

Fratele Krause, care era patriarh, i-a dat fratelui Denndorfer binecuvântarea
patriarhalæ. La sfârøitul binecuvântærii, el i-a spus fratelui Denndorfer:
’Abordeazæ guvernul din nou în legæturæ cu plecarea în Elveflia’. Iar fratele

106



Denndorfer a trimis încæ o datæ cererea autoritæflilor. De data aceasta i s-a dat
acordul, iar fratele Denndorfer a mers cu bucurie la templul din Elveflia, unde a
stat timp de o lunæ. Øi-a primit propria înzestrare, soflia sa care decedase, a fost
pecetluitæ cu el, iar el a fost capabil sæ facæ munca pentru sute dintre stræmoøii
sæi. S-a întors acasæ reînnoit în trup øi în spirit“ (în Conference Report, aprilie
1996, pag. 64-65; sau Ensign, mai 1996, pag. 45-46).

Lecflia 21
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22
„Domnul se uitæ la inimæ“ 

1 Samuel 9-11; 13; 15-17

Scop De a încuraja cursanflii sæ se încreadæ în Domnul în loc sæ se bizuie pe propria lor
înflelegere.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. 1 Samuel 9-11. Saul cautæ sæ primeascæ îndrumare din partea profetului
Samuel (9:1-14, 18-24). Domnul îi dezvæluie lui Samuel faptul cæ Saul urma
sæ fie împærat (9:15-17). Samuel îl sfætuieøte pe Saul øi îl unge sæ fie primul
împærat al lui Israel (9:25-27; 10:1-8). Saul este renæscut spiritual øi proroceøte
(10:9-13). Samuel îl prezintæ pe Saul poporului (10:17-27). Saul conduce
pe Israel la victorie în lupta împotriva amoniflilor (11:1-11). El refuzæ sæ-i
pedepseascæ pe cei care s-au îndoit de capacitatea sa de a conduce poporul
(11:12-15).

b. 1 Samuel 13:1-14. Saul jertfeøte arderea de tot færæ a avea autoritatea
necesaræ.

c. 1 Samuel 15. Lui Saul i se porunceøte sæ-i distrugæ pe amalecifli øi tot ceea ce
aveau aceøtia, însæ el cruflæ câteva dinte animalele lor pentru jertfæ (15:1-9).
Domnul îl reneagæ pe Saul ca împærat, iar Samuel îi spune lui Saul cæ
supunerea este mai bunæ decât jertfa (15:10-35).

d. 1 Samuel 16. Domnul îl alege pe David, un tânær pæstor, pentru a-i succede
lui Saul ca împærat (16:1-13). Spiritul Sfânt se îndepærteazæ de Saul, iar un
spirit ræu pune stæpânire pe el (16:14-16; remarcafli faptul cæ Traducerea
Bibliei de Joseph Smith corecteazæ aceste versete, arætând cæ spiritul ræu
nu venea de la Dumnezeu). Saul îl alege pe David sæ-i cânte la harpæ øi sæ
fie cel care îi poartæ armele (16:17-23).

e. 1 Samuel 17. David primeøte putere de la Domnul øi îl ucide pe Goliat.

2. Referinfle suplimentare: 1 Samuel 12, 14.

3. Putefli sæ-i cerefli unui cursant sæ pregæteascæ un rezumat al relatærii în care
Domnul îl alege pe David ca împærat (1 Samuel 16:1-13 ), iar unui alt cursant
sæ pregæteascæ rezumatul relatærii care descrie cum l-a ucis David pe Goliat
(1 Samuel 17:1-54).

4. În cazul în care facefli vreuna dintre activitæflile de captare a atenfliei, scriefli
pe tablæ sau pe un afiø urmætoarea scripturæ: „Încrede-te în Domnul din toatæ
inima ta, øi nu te bizui pe înflelepciunea ta! Recunoaøte-L în toate cæile tale,
øi El îfli va netezi cærærile“ (Proverbe 3:5-6). Dacæ facefli prima activitate de
captare a atenfliei, alegefli din Ghidul pentru scripturi un cuvânt cu care
cursanflii sæ nu fie familiarizafli, cum ar fi: heruvim, Osana sau omnipotent.
Scriefli acest cuvânt pe tablæ sau pe un afiø.

5. Dacæ urmætoarele materiale audio-vizuale sunt disponibile putefli sæ le folosifli
ca parte a lecfliei:



a. „Domnul... mæ va elibera“, un segment video despre David, care dureazæ
patru minute din Vechiul Testament Prezentæri video (53224).

b. Ilustraflia David îl ucide pe Goliat (62073; setul de ilustraflii inspirate din
scripturi, 112).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli una dintre urmætoarele activitæfli (sau una dintre activitæflile
dumneavoastræ) pentru a începe lecflia. Alegefli activitatea cea mai potrivitæ
pentru clasæ.

1. Menflionafli cursanflilor cuvântul cu care sunt mai puflin familiarizafli pe care
l-afli scris pe tablæ sau pe afiø (vezi secfliunea „Pregætire“ de deasupra). Cerefli-le
cursanflilor sæ încerce sæ dea definiflia cuvântului. Dupæ câteva încercæri, cerefli-
le cursanflilor sæ se uite la definiflia corectæ din Ghidul pentru scripturi.

Explicafli-le cæ a încerca sæ dæm definiflia unui cuvânt cu care nu suntem
familiarizafli este ca øi cum am lua decizii bazate numai pe propria nostræ
înflelegere. Expunefli textul din Proverbe 3:5-6. Subliniafli faptul cæ exact aøa
cum ne-am îndreptat cætre o sursæ siguræ pentru învæfla definiflia corectæ a
cuvântului, tot aøa trebuie sæ ne încredem în Domnul øi sæ încercæm sæ-I aflæm
voinfla pentru a lua decizii corecte în vieflile noastre. Aceastæ lecflie comparæ
experienflele a doi bærbafli, Saul øi David, pentru a preda importanfla de a ne
încrede în Domnul øi de a-I cæuta îndrumarea, atunci când luæm decizii.

2. Cerefli cursanflilor sæ vorbeascæ despre câteva din deciziile importante pe care
le-au luat recent. Întrebafli-i ce i-a ajutat sæ ia acele decizii.

Expunefli textul din Proverbe 3:5-6 (putefli sæ le cerefli cursanflilor sæ memoreze
aceastæ scripturæ). Explicafli faptul cæ aceastæ lecflie comparæ experienflele a
doi bærbafli, Saul øi David, pentru a preda despre cât este de important sæ ne
încredem în Domnul øi sæ cæutæm îndrumarea Lui atunci când luæm decizii.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi. Deoarece va fi dificil
sæ adresafli fiecare întrebare sau sæ parcurgefli fiecare punct al lecfliei, alegefli-le,
rugându-væ, pe acelea care vor ræspunde cel mai bine nevoilor cursanflilor. Dacæ
dorifli sæ væ concentrafli atenflia asupra lui David øi Goliat, de exemplu, putefli sæ
folosifli mai puflin timp pentru a discuta despre viafla lui Saul.

1. Saul cautæ sæ primeascæ îndrumare din partea lui Samuel øi este uns sæ fie
împærat.

Predafli øi discutafli 1 Samuel 9-11.

• Israeliflii au vrut sæ aibæ un împærat, aøa cum aveau acele neamuri din jurul
lor. Acceptând cererea israeliflilor, Domnul i-a spus lui Samuel sæ-l ungæ pe
Saul pentru a fi primul împærat al lui Israel. Saul a fost „[un tânær ales]... mai
frumos decât oricare din copiii lui Israel“ (1 Samuel 9:2). Ce a fæcut Saul
înainte de a fi uns ca împærat øi imediat dupæ aceea, demonstrându-øi astfel
calitæflile?
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a. A fost sârguincios în cæutarea mægæriflelor tatælui sæu (1 Samuel 9:3-4).
b. A dorit sæ asculte øi sæ urmeze sfatul înflelept al slugii tatælui sæu (1 Samuel

9:5-10).
c. A avut încredere în profetul Samuel øi a vorbit cu acesta (1 Samuel 9:18-25).
d. El a fost umil (1 Samuel 9:20-21).
e. A renæscut spiritual øi a prorocit (1 Samuel 10:6-10).
f. I-a iertat pe cei care l-au criticat (1 Samuel 11:11-13).
g. El a recunoscut ajutorul Domnului în victoria lui Israel asupra amoniflilor

(1 Samuel 11:13).

2. Saul jertfeøte arderea de tot færæ a avea autoritatea necesaræ.

Predafli øi discutafli 1 Samuel 13:1-14.

• La doi ani dupæ ce Saul a fost uns împærat, filistenii øi-au adunat o oaste
puternicæ pentru a se lupta împotriva lui Israel. Oamenii lui Saul au fost atât
de înfricoøafli încât mulfli dintre ei s-au ascuns øi s-au împræøtiat. De ce a vrut
Saul ca profetul Samuel sæ vinæ la el în acel moment? (Vezi 1 Samuel 13:7-8.
Saul a vrut ca Samuel sæ-I aducæ Domnului jertfe în numele poporului.) Ce a
fæcut Saul când Samuel nu a venit la momentul stabilit? (Vezi 1 Samuel 13:9.
Saul a adus el singur jertfele, chiar dacæ nu a avut autoritatea preofliei pentru a
face acest lucru.)

Elder James E. Talmage a scris: „Saul a pregætit el însuøi arderea de tot, uitând
faptul cæ, deøi el ocupa tronul, purta coroana øi deflinea sceptrul, [el nu avea]
nici un drept sæ oficieze... în Preoflia lui Dumnezeu; pentru aceasta øi pentru
alte lucruri pe care nu avea autoritatea sau permisiunea sæ le facæ, a fost
renegat de cætre Dumnezeu øi altcineva a fost fæcut împærat în locul lui“
(The Articles of Faith, a 12-a ediflie 1924, pag 185).

• Care a fost reacflia lui Samuel când a auzit cæ Saul a adus jertfe neautorizate?
(Vezi 1 Samuel 13:10-14).

• Ce ne dezvæluie despre Saul faptul cæ acesta a adus jertfe neautorizate? (El
nu mai era „un om dupæ inima [Domnului]“ [1 Samuel 13:14]. El a devenit
neræbdætor, nesupus øi a încetat sæ se încreadæ în Domnul. Mai mult, fapta
de a-øi asuma autoritatea de a aduce o jertfæ ne aratæ cæ el a avut o pærere
exageratæ despre puterea lui øi despre importanfla pe care o avea.) În ce moduri
suntem, câteodatæ, neræbdætori faflæ de Domnul øi faflæ de slujitorii Sæi? Care ar
putea fi consecinflele unei astfel de neræbdæri? Cum ajungem sæ ne încredem
în totalitate în Domnul?

3. Saul nu I se supune Domnului în lupta împotriva amaleciflilor øi este
renegat ca împærat.

Predafli øi discutafli 1 Samuel 15.

• Ce i-a poruncit Domnul lui Saul sæ le facæ amaleciflilor? (Vezi 1 Samuel 15:1-3).
Ce a fæcut Saul în schimb? (Vezi 1 Samuel 15:4-9). Ce au dezvæluit faptele lui
Saul despre acesta? (Vezi 1 Samuel 15:11. El øi-a ascultat propriul discernæmânt
în loc sæ facæ voia Domnului.)

• Cum a încercat Saul sæ-øi justifice nesupunerea pæstrând cele mai bune
animale ale amaleciflilor? (Vezi 1 Samuel 15:13-15, 20-21, 24. El øi-a învinuit
poporul cæ ar fi dorit sæ pæstreze animalele.) Din spusele lui Saul, de ce a vrut

110



poporul sæu sæ pæstreze cele mai bune dintre animalele amaleciflilor? (Vezi
1 Samuel 15:15, 21). În ce moduri încercæm câteodatæ sæ ne justificæm
nesupunerea faflæ de Domnul? (Putem sæ ne spunem nouæ înøine: „Este doar
un pæcat mic.“, „Mæ supun mai bine spiritului legii decât literei legii.“, „Nu
va face ræu nimænui.“, „Voi încerca doar o datæ.“, „Ceilalfli oameni o fac.“
sau „Acea poruncæ nu este valabilæ pentru mine.“) Cum putem sæ depæøim
tendinfla de a scuza sau justifica pæcatul?

• Cum a reacflionat Samuel la explicaflia lui Saul referitoare la pæstrarea
animalelor amaleciflilor? (Vezi 1 Samuel 15:22). În ce fel cuvintele lui Samuel
se pot referi la noi?

• Atunci când l-a mustrat pe Saul pentru cæ a fost neascultætor øi pentru cæ
a respins cuvântul Domnului, Samuel i-a spus: „Neascultarea este ca...
închinarea la idoli“ (1 Samuel 15:23). În ce mod este neascultarea ca
închinarea la idoli? Care a fost urmarea transformærii lui Saul într-o persoanæ
neascultætoare øi rebelæ? (Vezi 1 Samuel 15:23, 26, 28). În ce fel suntem noi
câteodatæ neascultætori øi rebeli? Care sunt urmærile neascultærii øi ræzvrætirii
noastre? Cum putem sæ recunoaøtem øi sæ depæøim aceste atitudini?

4. Domnul îl alege pe David ca împærat.

Predafli øi discutafli 1 Samuel 16. Putefli sæ-i cerefli cursantului care a fost desemnat
anterior sæ prezinte pe scurt aceastæ relatare. Explicafli cæ, deøi, cu toate cæ Samuel
l-a uns pe David sæ fie împærat, David nu a devenit împærat pânæ când Saul nu a
murit mulfli ani mai târziu.

• Ce a învæflat Samuel în timp ce încerca sæ afle care dintre fiii lui Isai trebuia sæ
fie urmætorul împærat? (Vezi 1 Samuel 16:6-7). În ce fel se comparæ metoda
Domnului de a-l alege pe David cu cea prin care El Îøi alege conducætorii în
ziua de astæzi? Ce ne învaflæ 1 Samuel 16:7 despre modul în care ne evalueazæ
Domnul? Ce cautæ Domnul sæ vadæ în inimile noastre?

Elder Marvin J. Ashton a spus:

„Noi... tindem sæ-i evaluæm pe ceilalfli pe baza aparenflelor fizice, exterioare:
dupæ ’frumuseflea’ lor, dupæ statutul social, dupæ familia din care îøi au
originea, dupæ educaflia pe care o au sau dupæ situaflia economicæ.

Domnul, însæ, are un standard diferit dupæ care El evalueazæ o persoanæ...
El nu mæsoaræ cu un centimetru în jurul capului unei persoane pentru a-i
determina capacitatea mentalæ øi nici nu-i mæsoaræ pieptul pentru a-i
determina bærbæflia, însæ El evalueazæ inima ca pe un indicator al capacitæflii
øi potenflialului persoanei respective de a-i binecuvânta pe ceilalfli“ (în
Conference Report, octombrie 1988, pag. 17; sau Ensign, noiembrie 1988,
pag. 15).

• De ce este important ca în relafliile noastre cu ceilalfli sæ trecem peste
aparenflele exterioare øi sæ privim în inimæ? Cum ne putem îmbunætæfli
abilitatea øi angajamentul de a face aceasta?

• Pentru cæ Saul a fost nesupus, Spiritul Domnului s-a îndepærtat de el (1 Samuel
16:14). Cum a cæutat Saul sæ scape de spiritul ræu care a venit asupra sa? (Vezi
1 Samuel 16:15-23). Ce surse exterioare îi fac pe oamenii din ziua de astæzi sæ se
îndrepte cætre ele pe mæsuræ ce aceøtia încearcæ sæ scape de pæcatele lor? Care
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este calea Domnului pentru noi, care ne ajutæ sæ ne eliberæm de pæcatele
noastre? (Matei 11:28-30; D&L 58:42).

• Ce calitæfli a avut David, care l-au calificat pentru a fi un conducætor? (Vezi
1 Samuel 16:18).

5. David îl ucide pe Goliat prin puterea Domnului.

Predafli øi discutafli 1 Samuel 17. Putefli sæ-i cerefli cursantului care a fost
desemnat anterior sæ prezinte pe scurt aceastæ relatare.

• Ce ar fi câøtigat sau ar fi pierdut israeliflii în lupta împotriva lui Goliat? (Vezi
1 Samuel 17:8-9). De ce s-au temut Saul øi oøtirea sa sæ lupte împotriva lui
Goliat? (Vezi 1 Samuel 17:4-11. Ei nu au crezut cæ-l pot învinge pe Goliat din
cauza staturii, a puterii, a armurii øi a armelor sale.)

• Cum a dobândit David curajul de a se lupta cu Goliat? (Vezi 1 Samuel 17:32-37,
45-47. David a recunoscut cæ Domnul l-a scæpat de un leu øi de un urs în timp
ce pæøtea oile tatælui sæu øi øi-a pus încrederea în Domnul pentru a-l ajuta în
lupta împotriva lui Goliat.)

• Ce a spus Goliat când l-a væzut pe David venind sæ se lupte cu el? (Vezi
1 Samuel 17:42-44). Ce i-a ræspuns David? (Vezi 1 Samuel 17:45-47). Cum
putem fi ajutafli dacæ ne amintim ræspunsul lui David atunci când oameni îøi
bat joc de noi sau ne ameninflæ?

• Victoriile sale asupra leului øi asupra ursului l-au ajutat pe David, care era
tânær, sæ se pregæteascæ sæ facæ faflæ provocærii mai mari reprezentatæ de Goliat.
Cu ce provocæri putem sæ avem de-a face în ziua de astæzi, care ne pot pregæti
pentru alte provocæri mai mari? Cum ne afecteazæ reacfliile noastre faflæ de
aceste provocæri abilitatea de a ne lupta cu goliaflii care pot sæ aparæ mai
târziu? Mærturisifli cæ, pe mæsuræ ce ne învingem leii øi urøii din vieflile noastre,
vom cæpæta încredere, ne vom dezvolta caracterul øi credinfla de a ne învinge
proprii goliafli.

• Cu ce goliafli putem avea de-a face în ziua de astæzi? Ce putem învæfla de la
David despre cum sæ-i învingem? (Vezi 1 Samuel 17:45; Efeseni 6:11-18). Cum
v-a ajutat Domnul sæ învingefli goliaflii cu care afli avut de-a face?

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus:

„Sunt goliafli peste tot în jurul nostru, uriaøi impresionanfli care au intenflii
rele de a ne distruge. Aceøtia nu sunt bærbafli care au 2,7 metri înælflime însæ,
sunt bærbafli øi instituflii care controleazæ lucruri atractive dar rele, care væ pot
încerca, væ pot slæbi øi væ pot distruge. Printre acestea sunt incluse berea øi
alte bæuturi alcoolice, precum øi tutunul. Celor care vând aceste produse le-ar
plæcea sæ væ facæ sæ fifli dependenfli de ele. Existæ droguri de toate felurile
care, dupæ câte mi se spune, sunt destul de uøor de procurat în multe licee.
Pentru aceia care le vând, aceasta este o afacere de multe milioane de dolari,
o capcanæ giganticæ a ræului. Existæ pornografia care este seducætoare,
provocatoare øi ispititoare. A devenit o afacere uriaøæ ce produce reviste, filme
øi alte materiale concepute sæ væ ia banii øi sæ væ conducæ spre activitæfli care
væ vor distruge.
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Uriaøii care sunt în spatele acestor lucræri sunt formidabili øi foarte pricepufli.
Au câøtigat o experienflæ vastæ în ræzboiul pe care-l poartæ. Le-ar plæcea sæ væ
prindæ în capcanæ.

Este aproape imposibil sæ evifli în totalitate contactul cu produsele lor. Vedefli
peste tot aceste materiale. Însæ nu trebuie sæ væ temefli dacæ flinefli în mâinile
dumneavoastræ praøtia adeværului. Afli fost sfætuifli, învæflafli øi îndrumafli.
Dumneavoastræ avefli pietrele virtuflii, ale onoarei øi ale integritæflii pentru a
le folosi împotriva acestor duømani care ar dori sæ væ cucereascæ. În ceea ce
væ priveøte, îi putefli lovi ’chiar între ochi’, ca sæ folosesc o expresie figurativæ.
Îi putefli învinge disciplinindu-væ sæ-i evitafli. Le putefli spune tuturor acestora
ceea ce David i-a spus lui Goliat: ’Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliflæ øi
cu pavæzæ; dar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oøtirilor, în Numele
Dumnezeului oøtirii lui Israel, pe care ai ocærât-o.’

Victoria va fi a dumneavoastræ... Avefli cu dumneavoastræ puterea Sa pentru a
væ susfline. Avefli dreptul sæ fifli protejafli de îngeri. Nu-l læsafli pe Goliat sæ væ
înspæimânte. Apærafli-væ crezurile øi pæstrafli-væ locul øi vefli ieøi triumfætori“
(în Conference Report, aprilie 1983, pag. 66; sau Ensign, mai 1983, pag. 46, 51).

Concluzie Încurajafli cursanflii sæ se încreadæ în Domnul øi sæ I se supunæ. Promitefli-le cæ,
dacæ vor face aceasta, se vor întæri øi vor avea asigurarea Domnului cæ El îi va
ajuta sæ triumfe în fafla goliaflilor personali. Amintifli-le cursanflilor faptul cæ
Domnul se uitæ la inimile noastre, øi nu la bogæflia noastræ, la poziflia sau la felul
în care ne conformæm standardelor populare.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Justificând pæcatul

Urmætorul citat al elderului Spencer W. Kimball v-ar putea fi de folos pe mæsuræ
ce discutafli despre nesupunerea lui Saul în legæturæ cu amaleciflii:

„Saul s-a justificat. I-a fost uøor sæ se supunæ ordinelor referitoare la descotorosirea
de împærafli, cæci la ce erau buni împæraflii învinøi? Însæ, de ce sæ nu pæstreze vitele
øi oile grase? Nu era gândirea lui regalæ superioaræ celei a umilului Samuel?

Cât de mulfli sunt cei care se aseamænæ cu Saul în Israelul zilei de astæzi. Unul va
træi în acord cu o parte din revelaflia Domnului referitoare la sænætate, cu excepflia
faptului cæ trebuie sæ-øi bea din când în când ceaøca de cafea; ea nu va consuma
tutun øi nici bæuturi alcoolice, pentru cæ oricum nu-i plac, însæ trebuie sæ-øi bea
reconfortanta ceaøcæ de ceai negru sau verde.

El va sluji într-o poziflie în Bisericæ, pentru cæ acolo are parte de activitate, ceea
ce-i place, precum øi de cinstea dupæ care tânjeøte... însæ este uøor sæ gæseascæ un
motiv pentru a nu plæti zeciuiala care i se pare foarte greu de plætit. Nu-øi poate
permite... Nu este sigur cæ aceasta este întotdeauna gestionatæ aøa cum ar face-o
el øi, oricum, cine øtie cæ el n-o plæteøte?

Altcineva va participa la câteva adunæri însæ, asemenea lui Saul, va oferi motive
pentru a nu face altceva pentru tot restul zilei. De ce nu s-ar uita la un joc
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sportiv, sau la vreo emisiune de divertisment, de ce sæ nu-øi facæ munca ce
trebuie fæcutæ în grædinæ, sau de ce nu øi-ar continua afacerile ca de obicei?

Altcineva îøi va îndeplini cu devofliune responsabilitæflile din Bisericæ ce pot fi
væzute, însæ se va împotrivi oricæror sugestii referitoare la problemele familiale
din casa sa sau referitoare la rugæciunile în familie deoarece este foarte greu ca
familia sæ se adune împreunæ.

Saul a fæcut la fel. El putea sæ facæ lucrurile care erau în avantajul sæu øi putea
sæ gæseascæ scuze pentru lucrurile care erau în opoziflie cu dorinflele sale“
(în Conference Report, octombrie 1954, pag. 51).

2. Sæ ne învingem proprii goliafli

Tæiafli o bucatæ de sfoaræ lungæ de trei metri, înælflimea aproximativæ a lui Goliat.
Aducefli la clasæ sfoara, puflinæ bandæ adezivæ, câteva foi de hârtie øi o cariocæ.
Fixafli sfoara vertical pe perete, folosind o bucatæ de bandæ adezivæ la capætul de
sus øi o alta la capætul de jos (în cazul în care peretele nu este suficient de înalt,
desfæøurafli pe podea partea din sfoaræ ce ræmâne nefixatæ pe perete). Spunefli-le
cursanflilor cæ sfoara îl reprezintæ pe Goliat. Cerefli-le cursanflilor sæ numeascæ
lucrurile care ar putea fi periculoase pentru ei (ræspunsurile pot confline: mândria,
pornografia, gelozia øi drogurile). Scriefli fiecare dintre aceste pericole pe o foaie de
hârtie øi lipifli-le pe fiecare pe perete øi pe sfoaræ, acoperind sfoara de sus pânæ jos.

Explicafli cæ avem nevoie de arme pentru a-l învinge pe Goliat. Cerefli-le
cursanflilor sæ numeascæ armele care-l pot învinge pe Goliat (ræspunsurile pot
confline: încrederea în Domnul, rugæciunea, studiul scripturilor, învæflarea
adeværului, curæflenia moralæ øi alegerea unor prieteni buni). Pe mæsuræ ce
cursanflii numesc fiecare armæ, îndepærtafli o foaie de hârtie. Începefli cu capætul
de sus al sforii, îndepærtând foaia øi banda adezivæ care flin sfoara pe perete.
Permitefli-i sforii sæ cadæ pânæ la urmætoarea foaie de hârtie. Dupæ ce au fost
îndepærtate toate foile de hârtie precum øi toatæ banda adezivæ, sfoara va cædea
pe podea iar Goliat va fi învins.
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23
„Domnul este martor pe 
vecie pentru cuvântul pe 
care ni l-am dat unul altuia“
1 Samuel 18-20; 23-24

Scop De a încuraja cursanflii sæ le fie fideli prietenilor lor, aøa cum au fost Ionatan
øi David, øi sæ evite sæ fie distruøi de gelozie øi de uræ, aøa cum a fost Saul.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. 1 Samuel 18:1-16. Ionatan øi David fac un legæmânt de prietenie (18:1-4).
David este respectat de cætre israelifli pentru succesul sæu în luptæ (18:5-7).
Saul devine invidios pe David øi încearcæ sæ-l omoare cu o suliflæ (18:8-16;
remarcafli faptul cæ Traducerea Bibliei de Joseph Smith pentru 1 Samuel
18:10 indicæ faptul cæ spiritul ræu care a venit asupra lui Saul nu era de la
Dumnezeu).

b. 1 Samuel 18:17-30; 19:1-18. David se luptæ cu filistenii în schimbul
dreptului de a se cæsætori cu fiica lui Saul, nefiind conøtient de faptul cæ
Saul spera ca el, David, sæ moaræ pe câmpul de luptæ (18:17-25). David
triumfæ în lupta împotriva filistenilor øi se cæsætoreøte cu fiica lui Saul,
Mical (18:26-28). Ionatan îi spune lui David sæ se ascundæ øi încearcæ sæ-l
convingæ pe Saul sæ nu-l omoare pe acesta (19:1-7). Saul eøueazæ într-o altæ
tentativæ de a-l omorî pe David cu o suliflæ (19:9-10). Mical îl salveazæ pe
David de la o altæ tentativæ a lui Saul de a-i lua viafla (19:11-18).

c. 1 Samuel 20. Ionatan øi David îøi reînnoiesc legæmântul de prietenie øi de
pace (remarcafli faptul cæ acest legæmânt nu a fost numai între Ionatan øi
David, dar, de asemenea, øi între familiile lor). Ionatan îl avertizeazæ pe
David sæ fugæ, atunci când Saul încearcæ din nou sæ-l omoare.

d. 1 Samuel 23-24. David continuæ sæ lupte împotriva filistenilor øi sæ fugæ de
Saul. David îl gæseøte pe Saul øi îi cruflæ viafla.

2. Referinfle suplimentare: 1 Samuel 14:1-16; 2 Samuel 1.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Adresafli-le cursanflilor urmætoarea întrebare:

• Care sunt o parte dintre calitæflile pe care le cæutafli la un(o) prieten(æ)? (Putefli
sæ scriefli ræspunsurile cursanflilor pe tablæ. Acestea pot confline: loialitatea,
integritatea, altruismul, bunætatea øi caritatea.)

Explicafli cæ o parte a acestei lecflii ne învaflæ despre importanfla de a fi un prieten
fidel.



Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Ionatan øi David fac un legæmânt de prietenie. Saul devine gelos pe David
øi încearcæ sæ-l omoare.

Predafli øi discutafli 1 Samuel 18:1-16.

David a devenit foarte rapid erou dupæ ce l-a omorât pe Goliat. Împæratul Saul øi
întreaga împæræflie øi-au arætat respectul faflæ de el. Totuøi, nimeni nu i-a fost lui
David atât de fidel cum i-a fost Ionatan, fiul lui Saul.

• Ce sentimente au avut Ionatan øi David unul faflæ de celælalt? (1 Samuel 18:1,
3). De ce i-ar fi fost uøor lui Ionatan sæ fie invidios pe David?

a. Ca fiu al lui Saul, Ionatan era urmætorul care trebuia sæ fie împærat. Însæ,
profetul Samuel l-a uns pe David pentru a deveni urmætorul împærat
(1 Samuel 16:6-13).

b. În timp ce David era respectat foarte mult de cætre popor pentru succesul
sæu în luptæ, Ionatan a avut parte de puflinæ atenflie pentru propriul succes
pe care l-a avut pe câmpul de luptæ (1 Samuel 14:1-16).

• De ce credefli cæ Ionatan nu a fost invidios pe David sau nu s-a simflit
ameninflat de cætre acesta? (1 Samuel 18:1, 3). Cum øi-a arætat Ionatan
sprijinul pentru David? (Vezi 1 Samuel 18:4. I-a dat lui David armele øi
mantaua sa împæræteascæ).

• Ce sentimente a avut împæratul Saul faflæ de David dupæ omorârea lui Goliat?
(Vezi 1 Samuel 18:2, 5. Saul l-a luat pe David în casa sa øi l-a numit în fruntea
oøtirii sale.) Cum øi-a arætat David loialitatea faflæ de împæratul Saul? (Vezi
1 Samuel 18:5). Ce l-a îndemnat pe Saul sæ se întoarcæ împotriva lui David?
(Vezi 1 Samuel 18:6-9). De ce este dificil câteodatæ sæ fi bucuros pentru
succesul altora? Cum ne afecteazæ invidia øi mândria bunæstarea spiritualæ?

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus:

„Saul a devenit un duøman al lui David din cauza mândriei. El a fost gelos
pentru cæ mulflimea femeilor israelite cântau: ’Saul a bætut miile lui, iar David
zecile lui de mii’ (1 Samuel 18:7; vezi, de asemenea, 18:6, 8).

Mândria apare mai mult din cauza temerii faflæ de judecata oamenilor decât
faflæ de judecata lui Dumnezeu... ’Ce vor crede oamenii despre mine?’
conteazæ mai mult decât ’Ce va crede Dumnezeu despre mine?’

Teama faflæ de judecata oamenilor se manifestæ în lupta dusæ pentru a primi
aprecierile oamenilor. Cel mândru iubeøte ’mai mult slava oamenilor decât
slava lui Dumnezeu’ (Ioan 12:42-43). Motivele pentru care facem unele lucruri
sunt acolo unde se aratæ pæcatul mândriei. Isus a spus cæ El a fæcut ’totdeauna
ce-I este plæcut’ lui Dumnezeu (Ioan 8:29). Nu am face noi mai bine sæ avem
ca motiv sæ-L mulflumim pe Dumnezeu decât sæ încercæm sæ ne ridicæm pe noi
înøine deasupra fratelui nostru sau sæ-l întrecem pe altul?

Unii oameni mândri sunt mai îngrijorafli dacæ veniturile lor sunt mai mari
decât ale celorlalfli decât dacæ acestea sunt suficiente nevoilor lor. Recompensa
lor este aceea de a fi puflin deasupra celorlalfli...
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Atunci când mândria îøi gæseøte loc în inimile noastre, ne pierdem
independenfla faflæ de lume øi dæm libertatea noastræ în schimbul robiei
faflæ de judecata oamenilor. Lumea flipæ mai tare decât øoaptele Duhului
Sfânt. Logica oamenilor devine mai importantæ decât revelafliile venite de
la Dumnezeu, iar cel mândru îi dæ drumul barei de fier de care se flinea“
(în Conference Report, aprilie 1989, pag. 4-5; sau Ensign, mai 1989, pag. 5).

• Cum s-a purtat David dupæ ce Domnul l-a binecuvântat cu succes pe câmpul
de luptæ? (Vezi 1 Samuel 18:5, 14-16). Ce putem sæ învæflæm din exemplul sæu?
Ce credefli cæ înseamnæ sæ „[ne] comportæm înflelept“ atunci când avem succes?

2. Saul eøueazæ în încæ trei tentative de a-i lua viafla lui David.

Predafli øi discutafli 1 Samuel 18:17-30; 19:1-18.

• Saul s-a oferit sæ-l lase pe David sæ se cæsætoreascæ cu una dintre fiicele sale,
dacæ David s-ar fi luptat împotriva filistenilor. Care a fost adeværatul motiv al
lui Saul când a fæcut aceasta? (Vezi 1 Samuel 18:20-25. El a sperat cæ David va
fi omorât de cætre filisteni.)

• Cum a fost Ionatan un prieten fidel atunci când Saul a cæutat sæ-l omoare pe
David? (Vezi 1 Samuel 19:1-7). Ce înseamnæ sæ fi un prieten fidel? În ce
moduri væ sunt prietenii fideli? Cum le suntefli fideli prietenilor
dumneavoastræ?

• În ciuda eforturilor lui Ionatan de a schimba sentimentele lui Saul faflæ de
David, Saul a continuat sæ caute sæ-i ia viafla lui David (1 Samuel 19:9-10).
Cum a arætat Mical, nevasta lui David, cæ i-a fost fidelæ soflului ei? (Vezi
1 Samuel 19:11-18).

3. David øi Ionatan îøi reînnoiesc legæmântul de prietenie, iar Ionatan îi
salveazæ viafla lui David.

Predafli øi discutafli 1 Samuel 20.

• Care a fost reacflia lui David faflæ de ura lui Saul øi de eforturile acestuia de a-l
omorî? (Vezi 1 Samuel 20:1). Cum a continuat Ionatan sæ-øi arate prietenia în
timp ce Saul cæuta sæ-i ia viafla lui David? (Vezi 1 Samuel 20:2-4, 13-17, 23;
vezi, de asemenea, 1 Samuel 20:24-42, pasaj ce este discutat mai jos.)

• Cum a influenflat credinfla în Dumnezeu prietenia dintre Ionatan øi David?
(Vezi 1 Samuel 20:23). Cum influenfleazæ dragostea noastræ pentru Dumnezeu
dragostea pe care o avem pentru ceilalfli?

• Dacæ punem pe primul loc în vieflile noastre loialitatea faflæ de Dumnezeu,
ce vom face în cazul în care prietenii noøtri fac lucruri care nu sunt bune?
(Cu dragoste, vom încerca sæ-i ajutæm pe prietenii noøtri sæ se schimbe.)
Ce vom face dacæ prietenii noøtri ne vor cere sæ facem lucruri care nu sunt
bune? (Nu vom face lucrurile nedrepte pe care prietenii ni le cer sæ le facem,
indiferent de felul cum ne va afecta aceastæ decizie prietenia øi vom încerca
sæ-i influenflæm pe prietenii noøtri sæ ia decizii drepte.)

• Cum trebuia Ionatan sæ-l anunfle pe David dacæ era bine pentru el sæ se
întoarcæ la curtea împæratului Saul? (Vezi 1 Samuel 20:5-7, 18-22). Cum a
reacflionat împæratul Saul faflæ de absenfla lui David øi faflæ de felul în care
Ionatan i-a luat apærarea prietenului sæu? (Vezi 1 Samuel 20:24-33). Cum l-a
avertizat Ionatan pe David sæ fugæ de împæratul Saul? (Vezi 1 Samuel 20:35-42).

Lecflia 23

117



4. Saul este distrus de ura ce-o poartæ faflæ de David. David îi cruflæ viafla 
lui Saul.

Predafli øi discutafli 1 Samuel 23-24.

• David a fost binecuvântat cu un succes continuu pe câmpul de luptæ (1 Samuel
23:1-5). De ce a trebuit David sæ pæræseascæ cetatea Cheila dupæ ce øi-a salvat
oamenii de filisteni? (Vezi 1 Samuel 23:7-13).

• Când Saul a aflat cæ David era în Cheila, øi-a pregætit oøtirea pentru a distruge
întreaga cetate (1 Samuel 23:10). Care a fost cauza schimbærii lui Saul dintr-un
împærat drept într-o persoanæ care dorea sæ distrugæ un oraø întreg, doar pentru
a omorî o singuræ persoanæ? De ce sunt invidia øi ura atât de copleøitoare? Cum
putem sæ ne eliberæm de invidie øi de uræ?

• Atunci când David se ascundea de Saul, Ionatan l-a vizitat pe acesta øi „i-a
întærit încrederea în Dumnezeu“ (1 Samuel 23:16). Ce credefli cæ înseamnæ acest
lucru? Cum putem sæ le întærim prietenilor noøtri încrederea în Dumnezeu?

• În timpul unei alte tentative de a-l gæsi øi de a-l omorî pe David, Saul s-a oprit
pentru a se odihni într-o peøteræ (1 Samuel 24:1-3). Ce au spus oamenii lui
David când l-au gæsit pe Saul? (Vezi 1 Samuel 24:4). Ce a fæcut David? (Vezi
1 Samuel 24:4-5. Remarcafli faptul cæ o notæ de subsol a versetului 4 explicæ
faptul cæ David a tæiat colflul hainei lui Saul – partea hainei care simboliza
autoritatea.)

• De ce refuzat David sæ-i facæ vreun ræu lui Saul? (Vezi 1 Samuel 24:6-12). Ce ne
învaflæ exemplul lui David despre ræzbunare øi despre reacflia faflæ de aceia care
ne fac ræu? (Vezi 1 Samuel 24:12-15; vezi, de asemenea, Mormon 8:20). Ce a
spus Saul când David i-a cruflat viafla? (Vezi 1 Samuel 24:16-19).

Concluzie Indicafli faptul cæ povestea lui Ionatan øi a lui David ne aminteøte cæ adeværata
prietenie øi dragoste ne apropie mai mult de prietenii noøtri øi de Dumnezeu.
Povestea lui Saul ne aminteøte cæ invidia øi ura ne pot distruge øi ne pot îndepærta
atât de prietenii noøtri cât øi de Dumnezeu. Încurajafli cursanflii sæ le fie fideli
prietenilor lor pentru ca aceøtia sæ le poatæ spune: „Domnul este martor pe vecie
pentru cuvântul pe care ni l-am dat unul altuia“ (1 Samuel 20:33).

Idei suplimentare
de predare Proprie evaluare a prieteniei

Dacæ vrefli sæ subliniafli importanfla de a fi un prieten fidel, facefli activitatea
urmætoare.

Dafli-i fiecærui cursant câte o foaie de hârtie øi câte un pix sau un creion.
Explicafli cæ le vefli adresa câteva întrebæri pentru a-i ajuta sæ-øi dea seama dacæ
sunt prieteni fideli. Cerefli-le cursanflilor sæ-øi scrie ræspunsurile pe foaia de hârtie,
asigurându-i de faptul cæ nu vor trebui sæ-øi împærtæøeascæ ræspunsurile. Apoi
adresafli urmætoarele întrebæri:

1. Care a fost ultimul lucru amabil pe care l-afli fæcut pentru cineva?

2. Ce facefli atunci când auzifli pe cineva spunând lucruri neplæcute despre o altæ
persoanæ?

3. Ce afli fæcut pentru a væ ajuta prietenii sæ devinæ persoane mai bune?
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24
„Zideøte în mine o 
inimæ curatæ“
2 Samuel 11-12; Psalmul 51

Scop De a încuraja cursanflii sæ fie puri în gânduri øi în fapte øi sæ se pocæiascæ de
pæcate.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. 2 Samuel 11. David comite adulter cu Bat-Øeba, nevasta lui Urie (11:1-5).
David nu reuøeøte sæ-øi ascundæ pæcatul (11:6-13). El face aranjamente ca
Urie sæ moaræ în luptæ (11:14-17). David se cæsætoreøte cu Bat-Øeba øi au un
fiu (11:26-27).

b. 2 Samuel 12:1-23. Profetul Natan explicæ gravitatea pæcatelor lui David
spunându-i acestuia o pildæ (12:1-6). Lui David i se spune cæ va fi pedepsit
din cauza pæcatelor sale (12:7-14; remarcafli cæ, în traducerea Bibliei de
Joseph Smith a versetului 13, Natan declaræ: „Domnul nu fli-a îndepærtat
pæcatul ca sæ nu mori“). Primul fiu al lui David øi al Bat-Øebei a murit când
era foarte mic (12:15-23).

c. Psalmul 51. David, pocæindu-se, cautæ iertare.

2. Referinfle suplimentare: 2 Samuel 2-10.

3. Dacæ facefli activitatea de captare a atenfliei, aducefli un ghem de lânæ øi o
foarfecæ.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Rugafli un(o) voluntar(æ) sæ stea în fafla clasei cu mâinile întinse înainte. Legafli
un fir de lânæ destul de lejer în jurul ambelor încheieturi ale mâinilor cursantului
(cursantei). Explicafli cæ acest fir de lânæ simbolizeazæ un gând necurat. Apoi,
cerefli-i cursantului (cursantei) sæ rupæ firul desfæcându-øi brusc braflele spre
exterior.

• Ce ar trebui sæ facem atunci când un gând necurat ne pætrunde în minte?
(Trebuie sæ-l alungæm imediat).

Rugafli cursantul(cursanta) sæ-øi flinæ din nou braflele întinse. Înfæøurafli
încheieturile cursantului(cursantei) cu câteva fire de lânæ – suficiente pentru a-i
fi mai dificil sæ le rupæ. Cerefli-i apoi cursantului(cursantei) sæ încerce sæ rupæ
firele de lânæ. Repetafli acest proces folosind suficiente fire, astfel încât sæ-i fie
imposibil sæ-øi elibereze încheieturile mâinilor.

• Ce se întâmplæ atunci când permitem gândurilor necurate sæ ræmânæ în
minflile noastre?



Eliberafli mâinile cursantului(cursantei) tæind firele cu foarfeca. Explicafli cæ o
parte a acestei lecflii are legæturæ cu consecinflele pæstrærii gândurilor necurate în
minflile noastre. În aceastæ lecflie se va discuta, de asemenea, despre modurile
prin care putem scæpa de gândurile necurate.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi. Deoarece va fi dificil sæ
adresafli fiecare întrebare sau sæ parcurgefli fiecare punct al lecfliei, alegefli-le,
rugându-væ, pe acelea care vor ræspunde cel mai bine nevoilor cursanflilor. S-ar
putea sæ fifli nevoifli sæ adaptafli anumite întrebæri pentru a se potrivi situafliilor
cursanflilor.

De la 1 Samuel 25 pânæ la 2 Samuel 10 ne sunt oferite informaflii importante
despre cadrul istoric în care se petrec evenimentele din aceastæ lecflie. Deoarece
aceste capitole nu sunt parcurse în acest manual, putefli sæ le prezentafli pe scurt,
dupæ cum urmeazæ:

Curând dupæ ce David i-a cruflat viafla lui Saul, acesta a cæutat sæ-l omoare pe
David încæ o datæ. Din nou, David a avut øansa de a-l omorî pe împærat, însæ a
refuzat s-o facæ. Luptele dintre poporul lui Iuda øi popoarele din jur au continuat,
iar Saul øi Ionatan au fost omorâfli într-una dintre aceste lupte. David îi succede
lui Saul ca împærat øi devine unul dintre cei mai mari împærafli din istoria
poporului lui Israel. El a unit triburile într-un singur popor, a asigurat stæpânirea
flærii care i-a fost promisæ poporului sæu øi a stabilit o conducere bazatæ pe legea
lui Dumnezeu. Totuøi, ultimii 20 de ani ai vieflii sale au fost pætafli de deciziile
pæcætoase ce sunt discutate în aceastæ lecflie.

1. David comite adulter cu Bat-Øeba øi aranjeazæ moartea lui Urie, soflul 
Bat-Øebei.

Predafli øi discutafli 2 Samuel 11.

• David se plimba pe acoperiøul casei sale când a væzut-o pe Bat-Øeba øi a fost
ispitit sæ comitæ adulter cu ea (2 Samuel 11:2). Ce ar fi trebuit David sæ facæ
atunci când a væzut-o pe Bat-Øeba? Ce lucru a fæcut David care l-a condus sæ
pæcætuiascæ cu ea? (Vezi 2 Samuel 11:2-4). Ce poate sæ-i conducæ pe oameni
sæ fie ispitifli sæ comitæ pæcate sexuale? Ce putem sæ facem pentru a evita sæ
fim ispitifli sæ comitem pæcate sexuale?

Putefli sæ scriefli ræspunsurile cursanflilor pe tablæ, folosind un tabel ca cel de
mai jos. Ræspunsurile pot confline:
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Putefli sæ folosifli prima idee suplimentaræ de predare pentru a discuta
modurile prin care putem scæpa de gândurile necurate.

• Ce a încercat David sæ facæ atunci când a aflat cæ Bat-Øeba era însærcinatæ?
(Vezi 2 Samuel 11:6-13. A încercat sæ-l facæ pe Urie, soflul Bat-Øebei, sæ se
întoarcæ acasæ la ea. Astfel, ar fi pærut cæ acel copil nenæscut era al lui Urie.)
De ce a eøuat planul lui David? (Vezi 2 Samuel 11:11. Urie nu s-ar fi întors
acasæ atunci, deoarece le era fidel camarazilor sæi de pe câmpul de luptæ øi a
simflit cæ trebuia sæ stea cu ei.)

• Ce pæcat øi mai grav a fæcut David în tentativa sa de a-øi ascunde imoralitatea?
(Vezi 2 Samuel 11:14-17). Cui credefli cæ s-a gândit David cæ-i poate ascunde
pæcatul? Cum încearcæ oamenii în ziua de astæzi sæ-øi ascundæ pæcatele? Ce se
întâmplæ atunci când încercæm sæ ne ascundem pæcatele?

Elder Richard G. Scott a spus:

„Nu væ consolafli cu gândul cæ, de fapt, pæcatele dumneavoastræ nu sunt
cunoscute de cætre ceilalfli. Suntefli ca struflul care îøi bagæ capul în nisip. El
vede doar întunericul øi se simte bine ascuns. În realitate, el este foarte vizibil.
În mod asemænætor, fiecare faptæ a noastræ este væzutæ de cætre Tatæl nostru
din Cer øi de cætre Fiul Sæu Iubit. Ei øtiu totul despre noi...

Dacæ afli fæcut pæcate grave, nu vefli gæsi nici o plæcere permanentæ sau nici un
confort în ceea ce afli fæcut. Sæ treci peste un pæcat ascunzându-l pare a rezolva
problema, însæ n-o facefli. Ispititorul intenflioneazæ sæ spunæ tuturor faptele
dumneavoastræ de care væ este cel mai mult ruøine, în momentul cel mai
periculos. Minciunile creazæ un model care este mai limitat ca niciodatæ øi
care se transformæ într-o capcanæ pe care Satana o va folosi sæ væ prindæ øi sæ
væ facæ ræu“ (în Conference Report, aprilie 1995, pag. 103; sau Ensign, mai
1995, pag. 77).

Putefli sæ folosifli a doua idee de predare suplimentaræ pentru a ilustra pericolul
de a încerca sæ ne ascundem pæcatele.
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Lucruri de evitat

Gândurile necurate sau imorale

Programele de televiziune, filmele,
revistele, cærflile øi cântecele care sunt
pornografice sau care te fac sæ ai gânduri
necurate în orice fel

Întâlnirile neplæcute;

Flirtatul dupæ cæsætorie;

Locurile sau activitæflile care nu væ vor
permite sæ fifli însoflifli în permanenflæ 
de Duhul Sfânt.

Cum sæ le evitæm

Ocupafli-væ mintea cu gânduri înælflætoare;

Alegefli programele de televiziune, filmele,
revistele, cærflile, cântecele ce væ inspiræ sæ
facefli lucruri bune;

Urmafli, în timpul întâlnirilor, standardele
ce au fost predate de cætre profeflii din zilele
din urmæ øi care au fost prezentate în
broøura Pentru întærirea tineretului;

Iubifli-væ soflul (soflia) din toatæ inima.
Continuafli sæ væ „curtafli“ (sæ væ dezvoltafli
relaflia) cu soflul (soflia) dumneavoastræ;

Asigurafli-væ cæ locurile unde mergefli 
øi activitæflile la care participafli væ vor
permite sæ fifli însoflifli în permanenflæ 
de Duhul Sfânt.



2. Lui David i s-a spus cæ va fi pedepsit din cauza pæcatelor sale.

Predafli øi discutafli 2 Samuel 12:1-23.

• Ce pildæ a spus profetul Natan pentru a ilustra cât de nemulflumit a fost
Domnul de David? (Vezi 2 Samuel 12:1-4). Ce a gândit David despre faptele
fæcute de cel bogat împotriva celui særac, din pildæ? (Vezi 2 Samuel 12:5-6).
Cum s-au asemænat faptele lui David cu cele ale bogatului? (Vezi 2 Samuel
12:7-9). Cum a reacflionat David faflæ de mustrarea Domnului? (Vezi 2 Samuel
12:13).

• De ce credefli cæ David a refuzat sæ recunoascæ faptul cæ el a fost asemænat cu
bogatul din pildæ? De ce nu suntem în stare, câteodatæ, sæ ne recunoaøtem
propriile pæcate?

• Care au fost consecinflele pæcatelor lui David? (Vezi 2 Samuel 12:10-14.)
Împlinirea acestor profeflii poate fi gæsitæ în versetele 15-23 øi în capitolele
urmætoare din 2 Samuel øi 1 Împærafli; vezi, de asemenea, D&L 132:39.
Remarcafli faptul cæ adulterul este un pæcat grav, însæ David øi-a pierdut
exaltarea deoarece Domnul l-a fæcut responsabil pentru uciderea lui Urie.)

Preøedintele Marion G. Romney a spus: „David... deøi mult iubit de Domnul
(de fapt s-a fæcut referire la el ca la un om dupæ inima lui Dumnezeu), a cæzut
în ispitæ. Încælcarea castitæflii a condus la crimæ øi, ca rezultat, øi-a pierdut
familia øi exaltarea“ (În Conference Report, aprilie 1979, pag. 60; sau Ensign,
mai 1979, pag. 42).

• Care sunt câteva dintre consecinflele imediate ale imoralitæflii din ziua de
astæzi? Care sunt urmærile pe termen lung pentru cel care nu se pocæieøte?

3. David, pocæindu-se, cautæ iertare.

Predafli øi discutafli Psalmul 51.

Într-un psalm cætre Domnul, David øi-a exprimat dorinfla de a-i ajuta pe alflii sæ
se pocæiascæ, spunând: „Atunci voi învæfla cæile Tale pe cei ce le calcæ, øi pæcætoøii
se vor întoarce la Tine“ (Psalmul 51:13). Chiar dacæ David øi-a pierdut exaltarea
pentru cæ a pus la cale moartea lui Urie, putem sæ învæflæm totuøi din atitudinea
sa smeritæ, pe mæsuræ ce cæuta sæ primeascæ iertare pentru pæcatul prin care a
comis adulter. Cuvintele sale din Psalmul 51 ne învaflæ multe aspecte ale
pocæinflei adeværate. Pe mæsuræ ce studiafli psalmul împreunæ cu cei prezenfli în
clasæ, discutafli cum putem sæ punem în practicæ exemplul de pocæinflæ al lui
David în vieflile noastre.

• În Psalmul 51, David recunoaøte, în primul rând, pe Dumnezeu øi mila Sa
(Psalmul 51:1). David îøi recunoaøte, de asemenea, færædelegile (Psalmul 51:1-3).
De ce este important sæ recunoaøtem mæreflia lui Dumnezeu øi propriile
noastre færædelegi, atunci când ne pocæim de pæcate?

• Ce trebuie sæ sacrificæm pentru a putea primi iertarea pentru pæcatele noastre?
(Vezi Psalmul 51:16-17). Ce credefli cæ înseamnæ sæ avem „o inimæ zdrobitæ øi
mâhnitæ“?

• Cum stau pæcatele noastre „necurmat[e] înaintea [noastræ]“ înainte de a fi
iertafli? (Psalmul 51:3). Cum se schimbæ acestea dupæ ce suntem iertafli?
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(Vezi Psalmul 51:10; Alma 36:17-19). Cum priveøte Dumnezeu pæcatele
noastre din trecut, dupæ ce ne-a iertat? (Vezi Psalmul 51:9; Isaia 43:25;
D&L 58:42).

• David a descris iertarea ca pe o curæflire (Psalmul 51:1-2, 7, 9-10), ca pe o
restaurare (Psalmul 51:12) øi ca pe o izbævire (Psalmul 51:14). De ce sunt
acestea descrieri potrivite pentru binecuvântærile care vin prin iertarea lui
Dumnezeu?

Concluzie Explicafli cæ, indiferent de succesul pe care-l avem sau cât de puternici suntem,
noi nu ne aflæm la acel nivel unde sæ nu putem fi ispitifli. Încurajafli cursanflii sæ
facæ în vieflile lor toate schimbærile necesare care-i vor ajuta sæ fie puri în gânduri
øi în fapte. Exprimafli-væ dragostea pentru Isus Hristos øi recunoøtinfla pentru
ispæøirea Sa. Mærturisifli cæ, datoritæ ispæøirii, putem fi iertafli de pæcatele noastre.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Sæ alungæm gândurile necurate din minflile noastre

Împærtæøifli, folosindu-væ propriile cuvinte, urmætoarea afirmaflie fæcutæ de cætre
elder Boyd K. Packer despre cum putem sæ alungæm gândurile necurate care
ne-au pætruns în minte neinvitate:

„Mintea se aseamænæ cu o scenæ. Cu excepflia timplui în care dormim, cortina
este mereu ridicatæ. Mereu se interpreteazæ câte o piesæ pe acea scenæ. Poate fi o
comedie, o tragedie, interesantæ sau plictisitoare, bunæ sau rea, însæ întotdeauna
existæ o piesæ care este interpretatæ pe scena minflii.

Afli remarcat faptul cæ, færæ nici o intenflie din parte dumneavoastræ, în mijlocul
aproape al tuturor pieselor, un gând mic necurat se poate strecura în interior din
culise øi væ poate distrage atenflia? Aceste gânduri necurate vor încerca sæ capteze
atenflia tuturor. Dacæ le permitefli sæ continue, toate gândurile bune vor pæræsi
scena. Vefli fi pæræsit deoarece v-afli dat acordul pentru aceasta, pentru influenfla
gândurilor necurate.

În cazul în care nu væ opunefli acestora, ele vor interpreta pe scena minflii
dumneavoastræ tot ceea ce se poate pânæ la limita toleranflei dumneavoastræ.
Acestea pot interpreta un subiect de amæræciune, de gelozie sau de uræ. Ar putea
fi unul vulgar, imoral sau chiar depravat. Atunci când acestea sunt pe scenæ,
dacæ le permitefli, vor dezvolta cele mai inteligente metode de convingere pentru
a væ capta atenflia. Ele pot face, cu singuraflæ, ca subiectul sæ fie interesant øi chiar
væ pot convinge cæ este ceva nevinovat – pentru cæ nu sunt nimic altceva decât
gânduri.

Ce facefli într-o situaflie ca aceea în care scena minflii dumneavoastræ este
acaparatæ de cætre micii demoni ai gândurilor necurate, indiferent dacæ acestea
sunt cele gri dar par a fi aproape curate sau dacæ sunt cele murdare, care nu
lasæ nici un loc de îndoialæ? Dacæ væ putefli controla gândurile, atunci væ putefli
învinge obiceiurile, chiar øi pe cele degradante. Dacæ putefli învæfla sæ le
controlafli, vefli avea o viaflæ fericitæ.
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„Iatæ ce væ voi învæfla. Alegefli-væ imnul preferat dintre cântecele sacre ale
Bisericii, unul ale cærui cuvinte sunt înælflætoare øi a cærui melodie este pioasæ,
unul care væ face sæ simflifli ceva asemænætor inspirafliei. Parcurgefli-l cu atenflie în
mintea dumneavoastræ. Memorafli-l. Putefli sæ væ gândifli la cuvintele unui imn,
chiar dacæ nu afli avut o pregætire în domeniul muzicii.

Folosifli, acum, acest imn ca pe un loc spre care sæ se îndrepte gândurile
dumneavoastræ. Transformafli-l în canalul dumneavoastræ de urgenflæ. Oricând
realizafli cæ aceøti actori necurafli s-au strecurat pe scena minflii dumneavoastræ
de undeva din locurile îndepærtate ale gândirii dumneavoastræ, cântafli acel imn
ca øi cum ar fi o înregistrare audio. Pe mæsuræ ce muzica începe øi cuvintele
încep sæ formeze gândurile dumneavoastræ, cele necurate se vor îndepærta
ruøinate. Aceasta va schimba întreaga dispoziflie pe scena minflii dumneavoastræ.
Deoarece noile gânduri sunt înælflætoare øi pure, gândurile necurate vor dispare.
Pentru cæ, în timp ce virtutea nu se asociazæ cu imoralitatea, ræul nu poate tolera
prezenfla luminii.

În timp, væ vefli gæsi în ipostaza de a fredona acel imn în gând. Pe mæsuræ ce væ
reorganizafli gândurile, vefli descoperi cæ, atunci când anumite influenfle ale lumii
care acflioneazæ asupra dumneavoastræ au încurajat un gând necurat sæ aparæ
pe scena minflii dumneavoastræ, muzica s-a declanøat aproape automat.

Odatæ ce afli învæflat sæ væ curæflafli scena minflii de gânduri nedemne, flinefli-o
ocupatæ învæflând lucruri valoroase. Schimbafli-væ mediul în care træifli, astfel
încât sæ fifli înconjurat de lucruri care væ vor inspira gânduri bune øi înælflætoare.
Ocupafli-væ cu lucruri drepte“ (în Conference Report, octombrie 1976, pag.
99-100).

2. Pericolul de a încerca sæ ne ascundem pæcatele

Încercând sæ-øi ascundæ pæcatul prin care a comis adulter, David a fæcut un
pæcat øi mai mare. Pentru a discuta despre pericolul de a încerca sæ ne
ascundem pæcatele, comparafli pæcatul cu o græmadæ de gunoi. Ilustrafli acest
concept pe tablæ, aøa cum este arætat în primul desen de la pagina 124.

• Ce se va întâmpla dacæ încercæm sæ acoperim o græmæjoaræ de gunoi?
(Græmada va deveni mai mare øi mult mai vizibilæ. Ilustrafli acest concept aøa
cum este arætat în al doilea desen de mai sus.)

• Cum se aseamænæ ascunderea pæcatelor noastre cu acoperirea unei græmezi de
gunoi? (Greøeala noastræ devine mult mai mare øi mai gravæ atunci când
încercæm sæ ne ascundem pæcatele.)
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• Ce ar trebui sæ facem dacæ nu dorim ca oamenii sæ vadæ græmada de gunoi?
(Ar trebui mai degrabæ s-o îndepærtæm decât s-o acoperim.) Cum putem
îndepærta pæcatul din vieflile noastre?

3. „Apoi Amnon a urât-o foarte mult“ (2 Samuel 13:15)

2 Samuel 13 cuprinde povestea fiului lui David, Amnon, øi a fiicei lui David,
Tamar. Amnon s-a simflit atras de Tamar øi a forflat-o sæ curveascæ cu el.

• 2 Samuel 13:1 ne spune cæ Amnon a iubit-o pe Tamar. Cum s-au schimbat
sentimentele lui Amnon faflæ de Tamar dupæ ce acesta a pæcætuit împotriva ei?
(Vezi 2 Samuel 13:15). De ce între oamenii care încalcæ principiile moralitæflii,
ia naøtere ura în locul iubirii?

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „L-am auzit pe elder John A.
Widtsoe... spunând: ’Observaflia mea este cæ un tânær bæiat øi o tânæræ fatæ care
încalcæ principiile moralitæflii sfârøesc curând prin a se urâ unul pe celælalt’.
Am observat acelaøi lucru. Poate cæ la început existæ cuvinte de dragoste, însæ,
mai târziu, vor exista cuvinte de mânie øi de amæræciune“ (“True to the Faith”,
Ensign, iunie 1996, pag. 5).

4. Speranfla pentru cel pocæit

În cazul în care accentuafli faptul cæ niciodatæ nu este prea târziu pentru a ne
pocæi, putefli sæ împærtæøifli urmætoarea declaraflie fæcutæ de cætre elder Boyd K.
Packer:

„Ideea descurajatoare cæ o greøealæ (sau chiar o serie de greøeli), odatæ comisæ,
face ca sæ fie întotdeauna prea târziu sæ ne pocæim øi sæ primim iertare pentru
aceasta, nu vine de la Domnul. El a spus cæ dacæ ne vom pocæi, nu numai cæ
El ne va ierta greøelile, ci le va øi uita øi nu-øi va mai aminti deloc de pæcatele
noastre... Pocæinfla se aseamænæ cu un sæpun; poate curæfla pæcatul. Petele
profunde pot avea nevoie de cel mai puternic detergent al disciplinei pentru
a fi îndepærtate, însæ acestea vor fi îndepærtate cu siguranflæ“ (în Conference
Report, aprilie 1989, pag. 72; sau Ensign, mai 1989, pag. 59).
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25
„Tot ce are suflare, 

sæ laude pe Domnul!“ 
Psalmii

Scop De a ajuta cursanflii sæ-øi arate recunoøtinfla faflæ de Salvator øi faflæ de multele
binecuvântæri pe care El øi Tatæl nostru Ceresc ni le-au dat.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli scripturile discutate în cadrul lecfliei øi cât de mult putefli
citi din Psalmii.

2. Studiafli lecflia, øi alegefli, rugându-væ, scripturile, subiectele øi întrebærile care
întrunesc cel mai bine nevoile cursanflilor. Aceastæ lecflie nu acoperæ întreaga
carte a Psalmilor. Mai degrabæ, abordeazæ câteva subiecte importante care sunt
exprimate pe parcursul cærflii.

3. Dacæ facefli prima activitate de captare a atenfliei, aducefli o ilustraflie a
Salvatorului, precum øi patru sau cinci obiecte care reprezintæ lucrurile pentru
care suntefli recunoscætori, cum ar fi: scripturile, o pozæ a unei persoane care
væ este dragæ, un obiect care sæ ilustreze unul dintre talentele dumneavoastræ,
sau un obiect care are legæturæ cu mâncarea. Dacæ facefli a doua activitate
de captare a atenfliei, rugafli un cursant sau doi sæ se pregæteascæ pentru a
împærtæøi un psalm preferat øi pentru a spune de ce este acesta important
pentru ei.

4. Aducefli una sau mai multe fotografii cu temple.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli una dintre urmætoarele activitæfli (sau una dintre activitæflile
dumneavoastræ) pentru a începe lecflia. Alegefli activitatea cea mai potrivitæ
pentru clasæ.

1. Arætafli o ilustraflie cu Salvatorul øi exprimafli-væ recunoøtinfla pentru viafla øi
misiunea Sa. Expunefli obiectele care reprezintæ celelalte lucruri pentru care
suntefli recunoscætor. Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru fiecare dintre acestea.
Apoi adresafli urmætoarele întrebæri:

• Pentru ce daruri øi ocazii pe care le-afli primit de la Domnul suntefli
recunoscætori în mod special? Cum ar fi fost viafla dumneavoastræ færæ
aceste binecuvântæri?

Explicafli cæ majoritatea psalmilor exprimæ recunoøtinfla pentru binecuvântærile
pe care Domnul le-a dat. O parte a acestei lecflii se concentreazæ asupra acestor
binecuvântæri øi asupra a ceea ce noi putem sæ facem pentru a ne aræta
recunoøtinfla pentru ele.

2. Rugafli un cursant sæ citeascæ Psalmul 23 cu voce tare. Apoi adresafli
urmætoarele întrebæri:



• Ce sentimente sunt exprimate în acest psalm? Ce sentimente avefli pe
mæsuræ ce citifli sau ascultafli acest psalm?

Rugafli cursantul sau cursanflii desemnafli anterior sæ împærtæøeascæ psalmul
preferat øi sæ spunæ de ce acesta este important pentru ei.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

Explicafli cæ Psalmii reprezintæ o colecflie de poeme care au fost cântate iniflial
sub forma unor laude sau cereri solemne adresate lui Dumnezeu. Multe au fost
scrise de cætre David. Aceastæ colecflie este ca o carte de imnuri a poporului lui
Israel din vechime. Versurile sale constituie una dintre cele mai bune literaturi
de inspiraflie ale lumii, exprimând credinfla în Domnul øi o dorinflæ sinceræ de a
træi în dreptate.

1. Profeflii despre viafla øi misiunea lui Isus Hristos

Mulfli psalmi profeflesc despre misiunea lui Hristos ca Mesia. Salvatorul înviat
a declarat: „Trebuie sæ se împlineascæ tot ce este scris despre Mine în Legea lui
Moise, în Proroci øi în Psalmii“ (Luca 24:44). Discutafli despre împlinirea câtorva
dintre urmætoarele profeflii despre Hristos care sunt scrise în Psalmii:

Profeflie Împlinire

Psalmul 107:23-30 Matei 8:23-27. Isus a potolit vânturile øi valurile.
Psalmul 69:8 Ioan 1:11; 7:5. Isus nu a fost primit de cætre ai Sæi.
Psalmul 41:9; Ioan 13:18, 21. Isus fost vândut de cætre un prieten.
55:12-14
Psalmul 69:20 Marcu 14:32-41. Isus a suferit singur în Ghetsimani.
Psalmul 22:7-8 Matei 27:39-43. Isus a fost batjocorit.
Psalmul 22:16 Marcu 15:25. Isus a fost ræstignit.
Psalmul 22:18 Matei 27:35. Soldaflii au tras la sorfli pentru hainele lui

Hristos.
Psalmul 22:1 Matei 27:46. Isus L-a întrebat pe Tatæl de ce L-a pæræsit.
Psalmul 69:21 Ioan 19:28-30. Lui Isus I s-a dat oflet atunci când I-a fost sete.
Psalmul 34:20 Ioan 19:33-36. Nici un os de-al lui Isus nu a fost sfærâmat.
Psalmul 31:5 Luca 23:46. Isus Øi-a încredinflat duhul Tatælui øi a murit.
Psalmul 16:10 Faptele apostolilor 2:31-32; 13:34-35. Trupul Salvatorului nu

a væzut putrezirea, fiind ridicat prin Înviere.

• Isus Hristos este singura persoanæ a cærei naøtere, viaflæ, moarte øi înviere au
fost profeflite înainte de naøterea Sa. De ce credefli cæ au fost fæcute asemenea
profeflii amænunflite despre viafla Salvatorului? (Aceste profeflii au clarificat
faptul cæ Isus era Mesia cel promis, Salvatorul lumii.) Cum au fost aceste
profeflii o binecuvântare pentru cei care le-au primit? (Profefliile i-au ajutat
pe oameni sæ învefle despre Salvator øi sæ dobândeascæ mærturii despre El,
chiar înainte ca El sæ Se fi næscut [vezi Mosia 3:13]. Profefliile i-au ajutat, de
asemenea, pe unii oameni sæ-L recunoascæ atunci când a venit.)
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2. „Domnul fli-a fæcut bine“ (Psalmul 116:7).

În plus faflæ de profeflia despre viafla øi misiunea Salvatorului, mulfli psalmi
exprimæ recunoøtinfla pentru binecuvântæri cum ar fi: crearea cerului øi a
pæmântului; îndurarea, iertarea øi dragostea Salvatorului; scripturile øi templul.

Crearea cerului øi a pæmântului

Discutafli urmætorii psalmi care exprimæ recunoøtinfla faflæ de Domnul pentru
crearea cerului øi a pæmântului:

Psalmul 19:1
Psalmul 104:5-7, 14, 24
Psalmul 136:3-9

• Cum mærturiseøte crearea cerului øi a pæmântului despre puterea øi dragostea
lui Dumnezeu? (Vezi Alma 30:44; Moise 6:63). Cum ne putem aræta
recunoøtinfla pentru darul Creafliei?

Îndurarea, iertarea øi dragostea Salvatorului

Discutafli câfliva dintre psalmii urmætori care exprimæ recunoøtinfla faflæ de
Salvator, pentru îndurarea, iertarea øi dragostea Sa:

Psalmul 23 (nu trebuie sæ discutafli acest psalm dacæ l-afli folosit în cadrul
activitæflii de captare a atenfliei)
Psalmul 51 (nu trebuie sæ discutafli acest psalm dacæ afli fæcut-o în cadrul lecfliei 24)
Psalmul 59:16
Psalmul 78:38
Psalmul 86:5, 13
Psalmul 100:4-5
Psalmul 103:2-4, 8-11, 17-18

• Ce putem învæfla despre Domnul din aceøti psalmi? Invitafli cursanflii sæ
vorbeascæ despre cum au ajuns sæ cunoascæ îndurarea, iertarea øi dragostea
Domnului.

• Ce væ impresioneazæ în rugæciunea lui David pentru iertare din Psalmul 51?
Ce væ învaflæ acest psalm despre pocæinflæ øi despre iertare? (Remarcafli primele
cuvinte din versetele 2, 7 øi 12. Aceste cuvinte descriu aspecte importante ale
pocæinflei. Remarcafli, de asemenea, versetul 17, care descrie starea pe care
inima noastræ trebuie s-o aibæ pentru ca noi sæ ne pocæim cu adeværat.)

Scripturile

Discutafli urmætorii psalmi care exprimæ recunoøtinfla faflæ de Domnul pentru
scripturi:

Psalmul 19:7-11
Psalmul 119

• Ce cuvinte a folosit David în Psalmul 19:7-10 pentru a descrie scripturile?
(Sinonimele pentru scripturi sunt: legea, mærturia, orânduirile, poruncile øi
judecæflile. Adjectivele care descriu scripturile sunt: desævârøite, adeværate, færæ
prihanæ, curate, adeværate øi drepte. Scripturile sunt, de asemenea, descrise ca
fiind mult mai de prefl decât aurul øi mai dulci decât mierea.)

• Ce binecuvântæri pot aduce scripturile în vieflile noastre, aøa cum reiese din
Psalmul 19:7-11? Putefli sæ enumerafli pe tablæ aceste binecuvântæri:
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a. Învioreazæ (convertesc) sufletul (versetul 7).
b. Dau înflelepciune celui neøtiutor (versetul 7).
c. Ne înveselesc inimile (versetul 8).
d. Ne lumineazæ ochii (versetul 8).
e. Prin ele primim învæflæturæ (versetul 11).

• Cum v-au binecuvântat scripturile viafla în aceste moduri sau în altele?

• Psalmistul a exclamat cætre Domnul: „Cât de mult iubesc Legea Ta! Toatæ ziua
mæ gândesc la ea“ (Psalmul 119:97; vezi, de asemenea, versetele 15-16, 33-35,
40, 47-50, 72, 92, 104, 174). Cum putem sæ ne dezvoltæm o asemenea
dragoste pentru scripturi?

• Cum sunt scripturile ca „o candelæ pentru picioarele [noastre] øi ca o luminæ
pe cærarea [noastræ]“? (Psalmul 119:105)

Templul

Discutafli câfliva dintre psalmii urmætori referitori la templu. Putefli sæ expunefli
una sau mai multe poze cu temple pe mæsuræ ce cursanflii citesc aceøti psalmi:

Psalmul 5:7
Psalmul 15:1-3
Psalmul 24
Psalmul 27:4
Psalmul 65:4
Psalmul 84:1-2, 4, 10-12
Psalmul 122
Psalmul 134

• Ce putem învæfla despre templu din aceøti psalmi? Ce putem învæfla despre
pregætirea noastræ pentru a merge la templu?

3. „Cum voi ræsplæti Domnului toate binefacerile Lui faflæ de mine?“
(Psalmul 116:12)

• În Psalmul 116:12, David a întrebat: „Cum voi ræsplæti Domnului toate
binefacerile Lui faflæ de mine?“ Cum a ræspuns David la aceastæ întrebare?
Putefli sæ enumerafli fiecare dintre afirmafliile lui David, aøa cum este arætat
mai jos:

a. „voi înælfla paharul izbævitor“ (116:13);
b. „voi chema Numele Domnului“ (116:13);
c. „ascultæ-mæ, Doamne, cæci sunt robul Tæu“ (116:16);
d. „îfli voi aduce o jertfæ de mulflumire“ (116:17);
e. „îmi voi plæti juruinflele fæcute Domnului în fafla întregului Sæu popor, în

curflile Casei Domnului“ (116:18-19).

• Cum putem sæ punem în practicæ ræspunsurile lui David pentru a-I aræta
recunoøtinflæ Domnului?

4. „Încredefli-væ în Domnul“ (Psalmul 4:5)

• „Încredefli-væ în Domnul“ este una dintre cele mai frecvente atenflionæri din
Psalmi (Psalmii 4:5; 5:11; 9:10; 18:2; 56:11; 62:8; 118:8-9). Cum ne punem
încrederea în Domnul? Cum afli fost binecuvântafli pentru cæ v-afli pus
încrederea în El?

Lecflia 25
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Concluzie Psalmii depun o mærturie foarte puternicæ despre misiunea divinæ a lui Isus
Hristos. Ei ne reamintesc, de asemenea, de marile binecuvântæri pe care El øi
Tatæl nostru Ceresc ni le-au dat. Ne aratæ, de asemenea, modurile prin care ne
putem exprima recunoøtinfla pentru acele binecuvântæri.

Putefli sæ invitafli un cursant sæ citeascæ ultimul psalm (Psalmul 150) pentru a
rezuma mesajul Psalmilor. Adæugafli propria dumneavostræ mærturie de laudæ øi
de recunoøtinflæ.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Imnurile zilelor din urmæ inspirate din psalmii Vechiului Testament

Explicafli cum ar putea fi privitæ cartea de imnuri ca echivalentul psalmilor
pentru zilele din urmæ. Putefli sæ le cerefli cursanflilor sæ cânte un imn al zilelor
din urmæ care a fost inspirat dintr-un psalm al Vechiului Testament. Unul dintre
aceste imnuri este: „Mærefl, Tu eøti“ (Imnuri øi cântece pentru copii, pag. 78;
Psalmii 8:3-9; 9:1-2).

2. Binecuvântærile care vin ca urmare a intonærii imnurilor

• Care sunt câteva dintre temele principale ale imnurilor din zilele din urmæ?
(Ræspunsurile pot confline: Salvatorul, responsabilitæflile noastre ca membri
ai Bisericii, sæ înduræm pânæ la sfârøit, credinfla, cæminul øi familia, dragostea,
munca misionaræ, rugæciunea, preoflia, profeflii, restaurarea Evangheliei,
împærtæøania, slujirea, îndurarea în timpul încercærilor øi Sionul.) Cum
suntem binecuvântafli atunci când intonæm imnuri? (Vezi D&L 25:12).

Discutafli câteva dintre modurile prin care suntem binecuvântafli când
intonæm imnurile:

a. imnurile ne înalflæ spiritele;
b. imnurile ne inspiræ pentru a træi drept;
c. imnurile ne amintesc de binecuvântærile noastre;
d. imnurile ne oferæ o øansæ de a-I cânta laude Domnului;
e. imnurile ne oferæ o modalitate de a ne depune mærturia;
f. imnurile ne ajutæ sæ ne rededicæm Domnului;
g. imnurile ne ajutæ sæ simflim Spiritul;
h. imnurile ne ajutæ sæ fim mai mult în legæturæ cu Tatæl nostru Ceresc;
i. imnurile ne ajutæ sæ învæflæm øi sæ predæm Evanghelia.

Prima Preøedinflie a declarat:

„Muzica ce inspiræ este o parte esenflialæ a adunærilor Bisericii noastre.
Imnurile invitæ Spiritul Domnului, creazæ o atmosferæ de pioøenie, uneøte
membrii øi oferæ o cale de a-I aduce laude Domnului.

O parte dintre cele mai bune cuvântæri sunt propovæduite prin cântarea
imnurilor. Imnurile ne pot îndrepta cætre pocæinflæ øi fapte bune, ne pot întæri
mærturia øi credinfla, îi pot oferi alinare celui trudit, îi pot oferi consolare celui
care jeleøte øi ne pot inspira pentru a îndura pânæ la sfârøit“ (Hymns, nr. ix).
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• Câfliva psalmi aseamænæ cântatul cu a scoate „cætre Domnul... strigæte de
bucurie“ (Psalmii 98:4; 100:1; vezi, de asemenea, 66:1; 95:1-2). Cum putem
profita de ocazia de a intona imnurile în adunærile Bisericii noastre øi în casele
noastre, asigurându-ne cæ aceasta se face cu bucurie øi cu discernæmânt?

• La cina cea de tainæ, Isus øi apostolii Sæi au cântat un imn (Matei 26:30). Cum
credefli cæ acest imn i-a ajutat pe Isus øi pe apostolii Sæi sæ se pregæteascæ
pentru lucrarea care-i aøtepta?

• Chiar înainte ca profetul Joseph Smith sæ fie martirizat în închisoarea
Carthage, el i-a cerut lui John Taylor sæ cânte „Un biet drumefl îndurerat“
(Imnuri øi cântece pentru copii, pag. 74). Cum credefli cæ l-a ajutat pe profet
acest imn?

3. Paralelismul poetic din psalmi

Studiul dumneavoastræ despre psalmi poate fi îmbogæflit printr-o înflelegere a
tehnicilor poetice pe care le-au folosit David øi ceilalfli poefli evrei. Una dintre
aceste tehnici este paralelismul. O træsæturæ ce este comunæ paralelismului
constæ în repetarea unui gând, folosind cuvinte diferite. Asemenea repetiflii
extind sau intensificæ înflelesul unei idei. Un exemplu al acestui tip de paralelism
este Psalmul 102:1-2 unde, acelaøi gând este exprimat de cinci ori prin cuvinte
diferite („ascultæ-mi rugæciunea“, „s-ajungæ strigætul meu pânæ la Tine“, „nu-mi
ascunde fafla Ta“, „pleacæ-fii urechea spre mine“ øi „când strig, ascultæ-mæ
degrabæ“). Indicafli cum intensificæ repetiflia mesajul.

Lecflia 25
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Lecflia

26
Regele Solomon: 

om înflelept, om iraflional
1 Împærafli 3; 5-11

Scop De a încuraja cursanflii sæ-øi foloseascæ binecuvântærile cu înflelepciune øi sæ intre
demni în templu.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. 1 Împærafli 3:5-28. Solomon îi succede ca împærat tatælui sæu, David, øi Îl
urmeazæ pe Domnul. Domnul îi apare lui Solomon, care îi cere sæ fie
binecuvântat cu o inimæ priceputæ (3:5-9). Domnul îl binecuvânteazæ pe
Solomon cu înflelepciune, cu bogæflii øi cu slavæ (3:10-15). Douæ femei aduc
un copil la Solomon, care determinæ într-un mod înflelept care femeie este
mama copilului (3:16-28).

b. 1 Împærafli 5-6; 7:1-12. Împæratul Solomon conduce construcflia unui mare
templu (5-6). Stæpâneøte un palat construit pentru el însuøi (7:1-12).

c. 1 Împærafli 8:22-26; 9:1-9. Solomon dedicæ templul øi Îi cere Domnului sæ-i
binecuvânteze pe israelifli cu bunæstare spiritualæ øi temporalæ (8:22-53).
Poporul preaslæveøte timp de 14 zile (8:54-66). Domnul îi apare din nou lui
Solomon, promiflând sæ binecuvânteze poporul lui Israel dacæ aceøtia Îl vor
sluji sau sæ-i blesteme dacæ se vor îndrepta cætre alfli dumnezei (9:1-9).

d. 1 Împærafli 10-11. Faima lui Solomon creøte datoritæ bogæfliei øi înflelepciunii
sale (10:1-13, 24-25). El devine foarte bogat (10:14-23, 26). Se cæsætoreøte
cu mai multe femei stræine, care-l conving sæ preaslæveascæ dumnezei faløi
(11:1-10). Domnul ridicæ vræjmaøi împotriva lui Solomon (11:11-25). Un
profet proroceøte cæ împæræflia lui Israel va fi divizatæ datoritæ ticæloøiei lui
Solomon (11:26-40).

2. Referinfle suplimentare: 1 Împærafli 2:1-12; 4:29-34; 7:13-51; 1 Cronici 29;
Doctrinæ øi legæminte 46.

3. Dacæ ilustraflia Templul folosit în vechime este disponibilæ, o putefli folosi în
timpul lecfliei (62300; setul de ilustraflii inspirate din scripturi, 118).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Citifli sau rugafli un cursant sæ citeascæ declaraflia urmætoare fæcutæ de cætre elder
Dallin H. Oaks:

„Noi, în general, credem cæ Satana ne atacæ în punctele noastre cele mai slabe...
Însæ slæbiciunea nu este singura noastræ vulnerabilitate. Satana poate sæ ne atace,
de asemenea, acolo unde credem cæ suntem puternici – în fiecare zonæ unde
suntem mândri de punctele noastre forte. El ne va aborda prin intermediul celor
mai mari talente øi al celor mai mari daruri spirituale pe care le avem. Dacæ nu



suntem atenfli, Satana poate face ca spiritualitatea noastræ sæ slæbeascæ,
corupându-ne atât prin punctele noastre forte cât øi prin exploatarea
slæbiciunilor noastre“ (“Our Strenghts Can Become Our Downfall”, Ensign,
octombrie 1994, pag. 12).

• Care sunt câteva dintre punctele noastre forte care pot conduce la decæderea
noastræ?

Explicafli cæ aceastæ lecflie este despre împæratul Solomon, un bærbat care a primit
daruri deosebite de la Dumnezeu øi care, în final, a folosit nedrept aceste daruri.
Sugerafli-le cursanflilor sæ caute evenimentele care aratæ declinul treptat al lui
Solomon. Subliniafli faptul cæ noi cæutæm greøelile sale, nu pentru a-l judeca, ci
pentru a învæfla din acestea.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

Chiar înainte ca David sæ moaræ, preotul fiadoc øi profetul Natan l-au uns pe
Solomon pentru a fi noul împærat. Solomon, care era fiul lui David øi al Bat-
Øebei, a primit sfatul urmætor din partea tatælui sæu: „Întæreøte-te, øi fii om!
Pæzeøte poruncile Domnului, Dumnezeului tæu, umblând pe cæile Lui, øi pæzind
legile Lui, poruncile Lui, hotærârile Lui øi învæflæturile Lui... ca sæ izbuteøti în tot
ce vei face“ (1 Împærafli 2:2-3).

1. Domnul îl binecuvânteazæ pe Solomon cu înflelepciune, bogæflii øi slavæ.

Predafli øi discutafli 1 Împærafli 3:5-28.

• Curând dupæ ce Solomon a devenit împærat, Domnul i-a apærut în vis øi i-a
spus: „Cere ce vrei sæ-fli dau“ (1 Împærafli 3:5). Ce a cerut Solomon?

• De ce a fost Domnul mulflumit de cererea lui Solomon de a avea o inimæ
priceputæ? (Vezi 1 Împærafli 3:11-12. Solomon a cerut mai degrabæ un dar care
urma sæ-l ajute pentru a le sluji altora, decât un dar care sæ-i foloseascæ în
scopuri egoiste.) Care sunt câteva dintre darurile spirituale pe care am putea sæ
le cæutæm? (Vezi D&L 46:13-26). În ce circumstanfle oferæ Domnul daruri ale
Spiritului? (Vezi 1 Împærafli 3:14; D&L 46:8-12). Cum putem sæ folosim aceste
daruri pentru a le sluji celorlalfli?

• Ce binecuvântæri suplimentare i-a oferit Domnul lui Solomon? (Vezi 1
Împærafli 3:13-14). Cum ar putea fi folosite aceste binecuvântæri pentru a le
sluji celorlalfli?

• Care a fost primul eveniment care a necesitat judecata împæratului Solomon?
(Vezi 1 Împærafli 3:16-22). Cum a rezolvat Solomon problema? (Vezi 1
Împærafli 3:23-28). Cum a arætat decizia lui Solomon faptul cæ Domnul l-a
binecuvântat cu înflelepciune?

2. Împæratul Solomon conduce construcflia unui mare templu øi stæpâneøte
un palat construit pentru el însuøi.

Predafli øi discutafli 1 Împærafli 5-6; 7:1-12.

• Solomon a dat instrucfliuni sæ se construiascæ un templu, aøa cum i-a poruncit
Domnul. (Putefli sæ revedefli pe scurt 1 Împærafli 5:1-6, 17-18; 6:15-36 pentru a
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sublinia natura complexæ a templului.) De ce credefli cæ Solomon a folosit
materiale atât de preflioase pentru a construi templul?

• Cum øi-au arætat constructorii pioøenia faflæ de templu în timpul construirii
acestuia? (Vezi 1 Împærafli 6:7).

• Cum øi-a folosit Solomon înflelepciunea, bogæflia øi slava pentru a asigura o
construcflie adecvatæ a templului? (Vezi 1 Împærafli 5:1-12. Datoritæ acestor
calitæfli, el a fost capabil sæ obflinæ materiale de construcflie øi sæ primeascæ
ajutorul unor muncitori pricepufli în construirea templului.)

• Ce promisiune i-a fæcut Domnul lui Solomon în legæturæ cu templul? (Vezi
1 Împærafli 6:11-13). Ce promisiune asemænætoare ne-a fæcut Domnul în ziua
de astæzi? (Vezi D&L 97:15-17).

• Solomon a construit, de asemenea, o casæ pentru el însuøi. Cum erau
dimensiunile casei sale faflæ de cele ale Casei Domnului? (Vezi 1 Împærafli 6:2-3;
7:2, 6-7). Cum ne aratæ acest mod de a-øi folosi bogæflia declinul treptat al lui
Solomon?

3. Solomon dedicæ templul.

Predafli øi discutafli 1 Împærafli 8:22-66; 9:1-9.

• Dupæ øapte ani de construcflie, templul a fost dedicat. Care sunt câteva dintre
lucrurile pentru care Solomon s-a rugat în rugæciunea sa de dedicare? (Vezi
1 Împærafli 8:22-53).

Putefli sæ enumerafli ræspunsurile cursanflilor pe tablæ. Ræspunsurile pot
confline:

a. ræspunsuri la rugæciuni (1 Împærafli 8:28-30, 49-52);
b. iertare (1 Împærafli 8:33-39);
c. ploaie (1 Împærafli 8:35-36);
d. ajutor pe timp de foamete øi boalæ (1 Împærafli 8:37);
e. ajutor în luptæ (1 Împærafli 8:44-45).

• În rugæciunea sa de dedicare, Solomon s-a rugat Domnului pentru ca sæ-i ajute
poporul în timpul multor probleme dificile. Cum ne poate ajuta frecventarea
templului atunci când suntem împoværafli de probleme?

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „În pacea oferitæ de aceste temple
minunate gæsim câteodatæ soluflii pentru problemele importante ale vieflii.
Câteodatæ, cunoaøterea puræ se revarsæ asupra noastræ acolo, sub influenfla
Spiritului. Templele sunt locuri pentru primirea revelafliei personale. Când
am fost copleøit de vreo problemæ sau de vreo greutate, am mers în Casa
Domnului, rugându-mæ pentru a primi ræspunsuri. Aceste ræspunsuri au venit
în moduri clare øi bine definite“ (“What I Hope You Will Teach Your Childern
about the Temple”, Ensign, august 1985, pag. 8).

• Solomon s-a rugat ca templul sæ-i îndrume cætre Domnul pe cei necredincioøi
(1 Împærafli 8:41-43). Cum ar putea un templu sæ facæ aceasta? (Invitafli
cursanflii sæ împærtæøeascæ exemple despre cum ei sau alflii au devenit
interesafli despre Bisericæ, datoritæ interesului lor faflæ de temple.)

• Dupæ ce Solomon a oferit rugæciunea de dedicare, øi-a sfætuit poporul: „Inima
voastræ sæ fie în totul a Domnului, Dumnezeului nostru“ (1 Împærafli 8:61).
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Ce credefli cæ înseamnæ sæ avem o inimæ care este „în totul a Domnului“?
Cum ne poate ajuta frecventarea templului sæ ne desævârøim inimile?

• Ce putem sæ facem pentru a menfline puternicæ influenfla templului în vieflile
noastre? (Ræspunsurile pot confline: sæ mergem cât de des este posibil, sæ
deflinem o recomandare valabilæ øi sæ expunem poze cu temple în cæminele
noastre.)

• Ce au fæcut oamenii dupæ ce a fost dedicat templul? (Vezi 1 Împærafli 8:62-66).
Care a fost atitudinea oamenilor, pe mæsuræ ce se întorceau la casele lor dupæ
dedicarea templului øi dupæ 14 zile de preaslævire? (Vezi 1 Împærafli 8:66). Cum
væ simflifli când væ întoarcefli acasæ de la templu?

• Care a fost mesajul Domnului când l-a vizitat pe Solomon dupæ dedicarea
templului? (Vezi 1 Împærafli 9:3-9. Vezi, de asemenea, 1 Împærafli 6:11-13.
Remarcafli cæ Domnul a fæcut o afirmaflie asemænætoare în timpul construirii
templului.) De ce credefli cæ a fost nevoie sæ i se reaminteascæ lui Solomon de
legæmintele sale? Cum ne reaminteøte Domnul de legæmintele noastre?

4. Solomon devine foarte bogat øi se cæsætoreøte cu multe femei stræine care-l
conving sæ preaslæveascæ dumnezei faløi.

Predafli øi discutafli 1 Împærafli 10-11.

• Cum au crescut bogæfliile øi slava lui Solomon dupæ ce a fost construit
templul? (Vezi 1 Împærafli 10:1-15, 24-25). În ce fel a folosit greøit Solomon
aceste binecuvântæri? (Vezi 1 Împærafli 10:16-23, 26-29. Indicafli faptul cæ el
le-a folosit pentru a-øi clædi împæræflia proprie în loc sæ construiascæ Împæræflia
lui Dumnezeu.) Cum ar trebui folosite înflelepciunea, bogæfliile øi slava? (Vezi
Iacov 2:18-19).

• Cum a arætat alegerea nevestelor de cætre Solomon faptul cæ el s-a îndepærtat
de Dumnezeu? (Vezi 1 Împærafli 11:1-2. El s-a cæsætorit în afara legæmântului.)
Ce l-au influenflat sæ facæ nevestele stræine ale lui Solomon? (Vezi 1 Împærafli
11:3-8. Remarcafli faptul cæ în Traducerea Bibliei de Joseph Smith, versetul
4 spune cæ inima lui Solomon „a devenit ca inima tatælui sæu, David“, iar
versetul 6 spune cæ Solomon a fæcut ræu în ochii Domnului, la fel ca øi tatæl
sæu, David.)

• Ce a fæcut Domnul când Solomon øi-a încælcat legæmintele øi s-a îndepærtat?
(Vezi 1 Împærafli 11:9-14, 23-25, 33-36).

• Cum credefli cæ binecuvântærile cu înflelepciune, cu bogæflii øi cu slavæ au
contribuit la præbuøirea lui Solomon? Cum afli væzut cæ aceste binecuvântæri
contribuie la præbuøirea oamenilor în ziua de astæzi? Cum putem sæ ne
asiguræm cæ faptul cæ suntem binecuvântafli cu astfel de lucruri nu se
transformæ în cauza care duce la præbuøirea noastræ? (Vezi 1 Împærafli 8:61;
D&L 88:67).

Elder Dallin H. Oaks a spus:

„Cum... prevenim ca îmbogæflirea noastræ sæ se transforme în cauze care duc
la præbuøirea noastræ? Calitatea pe care trebuie s-o cultivæm este umilinfla.
Umilinfla este marele protector. Umilinfla este antidotul împotriva mândriei.
Umilinfla este catalizatorul pentru tot ceea ce învæflæm, øi în special pentru
învæflarea lucrurilor spirituale. Prin profetul Moroni, Domnul ne-a dat aceastæ
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viziune mæreaflæ despre rolul umilinflei: ’Eu le dau oamenilor slæbiciune pentru
ca ei sæ fie umili; iar harul Meu este destul pentru tofli oamenii care se umilesc
în fafla Mea; cæci dacæ ei se umilesc în fafla Mea øi au credinflæ în Mine, atunci
Eu voi face ca lucrurile slabe sæ devinæ puternice pentru ei’ (Eter 12:27).

Am putea spune, de asemenea, cæ dacæ bærbaflii øi femeile se umilesc în fafla
lui Dumnezeu, El îi va ajuta sæ previnæ ca lucrurile din cauza cærora ei se cred
puternici sæ se transforme în slæbiciuni pe care adversarul le poate exploata
pentru a-i distruge...

Dacæ suntem umili øi dornici sæ învæflæm, ascultând øi supunându-ne
poruncilor lui Dumnezeu, sfatului conducætorilor Sæi, precum øi inspirafliilor
Spiritului Sæu, putem fi îndrumafli cum sæ ne folosim în neprihænire darurile
spirituale, realizærile øi toate celelalte bogæflii pe care le avem. Putem fi
îndrumafli, de asemenea, sæ øtim øi cum sæ evitæm eforturile lui Satana de a
folosi lucrurile ce ne fac puternici pentru a ne cauza præbuøirea.

În toate acestea, trebuie sæ ne amintim øi sæ ne bazæm pe îndrumarea øi pe
promisiunea Domnului: ’Fii umil; øi Domnul, Dumnezeul tæu, te va conduce
de mânæ øi îfli va ræspunde la rugæciunile tale’ (D&L 112:10)“ (“Our Strenghts
Can Become Our Downfall”, Ensign, octombrie 1994, pag. 19).

Concluzie Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru binecuvântærile spirituale øi materiale pe care
Domnul vi le-a dat, precum øi pentru templu. Încurajafli cursanflii sæ se umileascæ
în fafla Domnului pentru ca sæ-øi poatæ folosi în mod înflelept binecuvântærile øi
pentru a putea intra demni în templu.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. „Pentru ca inima lui sæ nu se înalfle mai pe sus de fraflii lui“
(Deuteronom 17:20)

• Rugafli un cursant sæ citeascæ Deuteronom 17:14-20 cu voce tare. Cum ar fi
schimbat punerea în practicæ a acestei scripturi viafla lui Solomon øi vieflile
oamenilor din împæræflia sa?

2. Rugæciunile de dedicare a templelor

În cazul în care vreun cursant a participat la o dedicare de templu, rugafli unul
sau doi dintre aceøtia sæ vorbeascæ despre experienfla lor. Putefli sæ-i cerefli unui
cursant sæ se pregæteascæ pentru a împærtæøi douæ sau trei idei din cadrul
rugæciunii de dedicare a unui templu din zilele din urmæ. (Doctrinæ øi legæminte
109 confline rugæciunea oferitæ la dedicarea templului din Kirtland. Rugæciunile
de dedicare ale noilor temple sunt tipærite câteodatæ în Liahona.)

• Cum ar trebui rugæciunile de dedicare sæ ne influenfleze vieflile personale?

Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Atunci când dedicæm o Casæ a
Domnului, ceea ce facem de fapt este cæ ne dedicæm pe noi înøine în slujba
Domnului, cu legæmântul cæ vom folosi casa în modul în care El intenflioneazæ
sæ fie folositæ“ (Church News, 22 ianuarie 1972, pag. 3).
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27
Influenfla conducætorilor 
ticæloøi øi a celor drepfli
1 Împærafli 12-14; 2 Cronici 17; 20

Scop De a încuraja cursanflii sæ-øi dezvolte calitæfli bune de conducere pentru a-i putea
influenfla pe ceilalfli sæ træiascæ în dreptate.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. 1 Împærafli 12:1-20. Roboam îi succede tatælui sæu, Solomon, ca împærat
peste cele douæsprezece triburi ale lui Israel. El respinge sfatul înflelepflilor de
a sluji poporului, cæutând în schimb sæ le impunæ poveri mai mari (12:1-15).
Împæræflia se divide pe mæsuræ ce se revoltæ cele zece triburi (12:16-19; cele
zece triburi pæstrezæ titlul de împæræflia lui Israel, în timp ce triburile lui Iuda
øi Beniamin ræmân sub conducerea lui Roboam øi se numesc împæræflia lui
Iuda). Împæræflia lui Israel îl alege pe Ieroboam, un fost guvernant în
împæræflia lui Solomon, ca împærat (12:20).

b. 1 Împærafli 12:25-33; 13:33-34; 14:14-16, 21-24. Ieroboam îøi conduce
poporul cætre idolatrie øi înlocuieøte preoflii cu bærbafli care nu sunt levifli
(12:25-33; 13:33-34; pentru o explicaflie despre idoli øi înælflimi, vezi a doua
idee suplimentaræ de predare). Un profet proroceøte distrugere familiei lui
Ieroboam øi împræøtierea poporului lui Israel (14:14-16). Roboam conduce
împæræflia lui Iuda cætre idolatrie (14:21-24).

c. 2 Cronici 17:1-10; 20:1-30. Iosafat, strænepotul lui Roboam, domneøte în
dreptate în împæræflia lui Iuda, distrugând idolii øi înælflimile øi trimiflând
levifli pe tot cuprinsul împæræfliei lui Iuda pentru a preda din cartea legii
Domnului (17:1-10). Pe mæsuræ ce duømanii împæræfliei lui Iuda vin
împotriva lor, Iosafat øi poporul sæu postesc øi se roagæ. Domnul le spune
cæ lupta nu este a lor, ci a Lui. Atacatorii lor se luptæ între ei øi se distrug
unul pe altul (20:1-30).

2. Referinfle suplimentare: 1 Împærafli 11:26-40; 2 Împærafli 17:20-23.

3. Dacæ facefli activitatea de captare a atenfliei, facefli rost de un articol vechi de
îmbræcæminte care sæ poatæ fi rupt în bucæfli sau de o bucatæ mare de hârtie
care este decupatæ sub forma unui articol de îmbræcæminte.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Luafli un articol vechi de îmbræcæminte sau o bucatæ de hârtie care a fost decupatæ
sub forma unui articol de îmbræcæminte øi rupefli-o în 12 piese. Explicafli cæ, spre
sfârøitul vieflii lui Solomon, profetul Ahia a prorocit cæ Ieroboam, unul dintre cei
12 administratori ai lui Solomon responsabil cu impozitele øi munca oamenilor,
va conduce o mare parte a poporului israelit. Pentru a ilustra aceasta, Ahia øi-a



luat haina cea nouæ, a rupt-o în 12 bucæfli øi i-a dat lui Ieroboam 10 bucæfli
(1 Împærafli 11:29-32; nota de subsol pentru versetul 32 din Biblia SZU în limba
englezæ indicæ faptul cæ, în acord cu Septuaginta, traducerea în limba greacæ a
Vechiului Testament, douæ triburi, øi nu unul, vor fi læsate în împæræflia guvernatæ
de cætre urmaøii lui David).

Salvatorul ne-a învæflat cæ: „Orice împæræflie dezbinatæ împotriva ei însæøi, este
pustiitæ“ (Matei 12:25). Explicafli cæ aceasta este ceea ce s-a întâmplat cu împæræflia
lui Israel, dupæ moartea lui Solomon. Aceastæ lecflie ne vorbeøte despre influenfla
conducætorilor ticæloøi øi a celor drepfli asupra împæræfliei divizate a lui Israel.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Împæræflia lui Israel este divizatæ, în primul rând din cauza conducerii
dure a lui Roboam.

Predafli øi discutafli 1 Împærafli 12:1-20.

Putefli sæ scriefli afirmafliile urmætoare pe tablæ:

Un conducætor bun:
1. Oferæ slujire.

• Dupæ ce a murit Solomon, fiul sæu, Roboam, a devenit împæratul poporului
lui Israel. Ce schimbæri au vrut israeliflii ca Roboam sæ facæ, diferite de felul
în care a domnit tatæl sæu? (Vezi 1 Împærafli 12:3-4). Ce sfat i-au dat bætrânii
lui Roboam despre cum sæ domneascæ cu succes? (Vezi 1 Împærafli 12:6-7;
2 Cronici 10:7). De ce este mult mai probabil ca noi sæ fim influenflafli în mod
pozitiv de cætre un conducætor care este bun øi care ne slujeøte? Cum putem
pune în practicæ acest sfat acasæ? Dar la Bisericæ? Dar la øcoalæ? Dar la locul
de muncæ? (Vezi D&L 121:41-46). Care sunt câteva dintre exemplele pe care
le-afli væzut, prin care pærinflii sau alfli conducætori pun în practicæ acest sfat
cu succes?

• Dupæ ce a respins sfatul bætrânilor, Roboam s-a îndreptat cætre tinerii pe care
i-a cunoscut în tinereflea sa. Care a fost sfatul lor? (Vezi 1 Împærafli 12:8-11).
Care au fost consecinflele deciziei lui Roboam de a le urma sfatul? (Vezi
1 Împærafli 12:12-17. Explicafli cæ expresia „La corturile tale, Israele!“, se referæ
la cele zece triburi care s-au separat singure de împæræflia lui Roboam.) Cum ar
fi putut aceste consecinfle sæ fie diferite, dacæ Roboam ar fi urmat sfatul
bætrânilor? (Vezi 1 Împærafli 12:7).

• Ieroboam a fost unul dintre cei 12 administratori ai lui Solomon responsabili
cu impozitele øi munca oamenilor. Spre sfârøitul domniei lui Solomon,
profetul Ahia a prorocit cæ Ieroboam va deveni împærat peste multe dintre
triburile lui Israel (1 Împærafli 11:29-31; vezi activitatea de captare a atenfliei).
Cum a fost împlinitæ aceastæ profeflie? (Vezi 1 Împærafli 12:20; de asemenea,
o notæ de subsol din Biblia SZU în limba englezæ afirmæ cæ Septuaginta,
traducerea în limba greacæ a Vechiului Testament, îl include pe Beniamin,
ca øi pe Iuda, la sfârøitul acelui verset. Triburile lui Iuda øi Beniamin au ræmas
cu Roboam în Împæræflia de Sud, sau împæræflia lui Iuda. Celelalte zece triburi
l-au urmat pe Ieroboam în Împæræflia de Nord, sau împæræflia lui Israel.)
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2. Ieroboam øi Roboam îøi conduc împæræfliile cætre idolatrie.

Predafli øi discutafli 1 Împærafli 12:25-33; 13:33-34; 14:14-16, 21-24.

Putefli sæ adæugafli afirmaflia pe care afli scris-o pe tablæ:

Un conducætor bun:
1. Oferæ slujire.
2. Se încrede în Domnul øi I se supune.

• Prin profetul Ahia, Domnul îi promite lui Ieroboam cæ i se va da o „casæ
trainicæ“ (o împæræflie siguræ) dacæ va umbla pe cæile Domnului (1 Împærafli
11:38). Cum a pierdut Ieroboam binecuvântærile acelei promisiuni? (Vezi
1 Împærafli 12:25-33). De ce a fæcut Ieroboam viflei de aur, de ce a fæcut o casæ
de înælflimi øi de ce a rânduit preofli faløi? (Vezi 1 Împærafli 12:26-33; 13:33-34).

Explicafli cæ Ieroboam s-a temut cæ, dacæ poporul sæu ar fi mers la Ierusalim
pentru a preaslævi, ar fi putut sæ se întoarcæ la Roboam. Într-un efort de a-øi
controla poporul øi de a le pæstra loialitatea, el a fæcut viflei de aur în Betel
øi în Dan, douæ oraøe situate în Împæræflia de Nord øi øi-a invitat poporul sæ
preaslæveascæ în acele oraøe. Fæcând acest lucru, el i-a permis temerii sale de a
pierde sæ-i distrugæ încrederea în promisiunile Domnului. Indicafli faptul cæ un
conducætor înflelept se încrede în Domnul øi nu-øi bazeazæ deciziile pe teamæ
sau pe judecata proprie.

• Când fiul sæu s-a îmbolnævit, Ieroboam a cerut ajutorul profetului Ahia. Ce a
profeflit Ahia despre casa (familia) øi împæræflia lui Ieroboam? (Vezi 1 Împærafli
14:14-16. Împlinirea acestei profeflii se gæseøte în 2 Împærafli 17:20-23).

• Le fel ca øi Ieroboam, Roboam I s-a împotrivit, de asemenea, lui Dumnezeu
conducând poporul cætre idolatrie (1 Împærafli 14:21-24). Conducerea ticæloasæ a
acestor doi împærafli a avut consecinfle pe termen lung. Ambele împæræflii au fost
împræøtiate sau duse departe în robie mulfli ani mai târziu (împæræflia lui Israel de
cætre asirieni, iar împæræflia lui Iuda de cætre babilonieni) deoarece au continuat
sæ træiascæ dupæ tradifliile lor ticæloase. Cum poate un conducætor ticælos sæ aibæ
un efect atât de puternic asupra unui numær atât de mare de oameni?

Putefli sæ indicafli faptul cæ noi nu trebuie sæ urmæm sau sæ facem întocmai
conform faptelor conducætorilor ticæloøi, aøa cum au fæcut-o oamenii din
împæræfliile lui Israel øi a lui Iuda. Dumnezeu ne-a dat libertatea de a alege øi
noi putem sæ folosim acea putere pentru a alege binele, chiar øi în cazul în
care conducætorii aleg ræul (Helaman 14:30-31).

3. Iosafat conduce împæræflia lui Iuda astfel încât sæ-L urmeze pe Domnul øi
pe profeflii Sæi.

Predafli øi discutafli 2 Cronici 17:1-10; 20:1-30.

Putefli sæ adæugafli din nou la lista de pe tablæ:

Un conducætor bun:
1. Oferæ slujire.
2. Se încrede în Domnul øi I se supune.
3. Are credinflæ în Dumnezeu.
4. Predæ din scripturi.
5. Urmeazæ profeflii.
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• La trei generaflii dupæ Roboam, strænepotul sæu, Iosafat a domnit peste
împæræflia lui Iuda. Cum øi-a demonstrat Iosafat neprihænirea? (Vezi 2 Cronici
17:3-4, 6). Cum influenfleazæ devotamentul nostru personal faflæ de Dumnezeu
abilitatea noastræ de a-i conduce pe alflii?

• Iosafat „a îndepærtat din Iuda... înælflimile øi idolii“ (2 Cronici 17:6). Ce credefli
cæ a învæflat poporul din aceasta? (Vedefli 2 Cronici 20:12-13 øi remarcafli cæ
„Tot Iuda stætea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele øi fiii
lor“). Ce am putea sæ îndepærtæm din casele noastre øi din vieflile noastre
personale pentru a putea sæ-L preaslævim cu mai mult devotament pe
Dumnezeu?

• Iosafat a trimis levifli în toatæ împæræflia pentru a-i învæfla pe oameni din „cartea
legii Domnului“ (2 Cronici 17:9). Cum credefli cæ a influenflat poporul lui Iuda
faptul cæ i s-a predat din scripturi? Cum v-a ajutat studiul scripturilor personal
øi în familie? Cum influenfleazæ studiul scripturilor acasæ familiile noastre øi
Biserica, luatæ ca un întreg?

Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæflat: „Deseori, depunem un efort mare
încercând sæ creøtem numærul activitæflilor în flæruøii noøtri. Lucræm cu
sârguinflæ pentru a creøte procentajul acelora care participæ la adunærile de
împærtæøanie. Muncim pentru a avea un procentaj mai mare de tineri bæiefli
care slujesc în misiuni. Ne stræduim sæ creøtem numærul cuplurilor care se
cæsætoresc în templu. Toate acestea sunt eforturi demne de laudæ øi sunt
importante pentru dezvoltarea împæræfliei. Însæ, atunci când membrii øi
familiile se implicæ singuri în mod regulat øi consistent în studiul scripturilor,
alte zone de activitate vor veni automat. Mærturiile vor creøte. Angajamentul
va fi întærit. Familiile vor fi întærite. Revelaflia personalæ va veni“ (The
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], pag. 44).

• 2 Cronici 20 ne relateazæ despre o perioadæ de teamæ teribilæ pentru poporul
lui Iuda, pe mæsuræ ce trei popoare îi declarase ræzboi. Rezultatul la care se
aøteptau împæratul Iosafat øi poporul sæu, care erau întrecufli din punct de
vedere numeric, nu era unul încurajator. Ce a fæcut Iosafat pentru a primi
ajutor? (Vezi 2 Cronici 20:3-13). Care a fost ræspunsul Domnului la aceastæ
rugæciune? (Vezi 2 Cronici 20:14-17. Remarcafli cæ acest ræspuns a venit prin
profetul Iahaziel.) Ce sfat le-a dat Iosafat oamenilor sæi? (Vezi 2 Cronici
20:20). Ca sfinfli din zilele din urmæ, în ce fel suntem noi depæøifli din punct
de vedere numeric aøa cum au fost, în vechime, oamenii lui Iuda? Cum ni se
aplicæ sfatul lui Iosafat?

• Amintindu-øi de asigurarea datæ de profetul Iahaziel, cæ lupta era a lui
Dumnezeu, Iosafat, în loc sæ lupte, a numit cântærefli care sæ-L slæveascæ pe
Domnul. Când au început sæ cânte, Domnul i-a protejat fæcând ca atacatorii
lor sæ se lupte între ei øi sæ se distrugæ unul pe altul (2 Cronici 20:21-24). Cum
suntem protejafli atunci când ne amintim øi ne supunem cuvintelor profetului
în viaflæ?

• În comparaflie cu Ieroboam øi cu Roboam, care øi-au condus popoarele cætre
idolatrie, Iosafat a influenflat poporul lui Iuda sæ se umileascæ singur în fafla
Domnului (2 Cronici 20:3-4). Ce exemple afli væzut care se refereau la influenfla
conducætorilor drepfli? Ce putem face pentru a-i ajuta pe cei cærora le slujim sæ
træiascæ în dreptate?
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Concluzie Mærturisifli despre puterea pe care conducætorii o au de a îndruma oamenii cætre
ticæloøie sau cætre neprihænire. Amintifli-le cursanflilor de responsabilitatea
noastræ de a conduce în chemærile noastre din Bisericæ, în comunitæflile noastre,
la locul de muncæ øi acasæ. Încurajafli cursanflii sæ fie conducætori buni, oferind
slujire, având încredere øi supunându-se Domnului, având credinflæ în El,
predând din scripturi øi urmându-i pe profefli.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Sæ depæøim influenfla negativæ a societæflii (a anturajului) în care træim

• Împæræflia lui Israel a fost divizatæ în special pentru cæ Roboam a ales sæ
urmeze sfatul neînflelept al celor de vârsta lui (1 Împærafli 12:9-16). Cum
putem sæ rezistæm ispitei de a urma sfatul neînflelept al prietenilor noøtri?

Elder Malcolm S. Jeppsen a spus:

„Mulfli dintre dumneavoastræ... vefli fi, într-un moment sau în altul, abordat
de cætre unul sau de cætre mai mulfli dintre ’prietenii’ dumneavoastræ, care væ
vor ispiti sæ facefli ceva despre care øtifli cæ nu ar trebui sæ facefli...

’Nimeni nu va afla vreodatæ’, væ vor spune aøa-ziøii prieteni. ’Øi, în afaræ de
asta, care va fi diferenfla?’

Nu trebuie sæ væ respingefli prietenii care se aflæ pe calea greøitæ; nici mæcar nu
trebuie sæ renunflafli la ei. Putefli sæ fifli prietenul care are grijæ de ei, gata sæ-i
ajutafli atunci când sunt pregætifli sæ primeascæ ajutor. Putefli sæ vorbifli cu ei,
sæ-i înælflafli din punct de vedere spiritual øi putefli sæ væ depunefli mærturia în
fafla lor. Conducefli-i prin exemplu.

Însæ, niciodatæ sæ nu væ læsafli conduøi de cætre prietenii dumneavoastræ sæ
facefli ceva care sæ-L nemulflumeascæ pe Tatæl vostru Ceresc, chiar dacæ v-ar
putea cere, ca o condiflie de a væ fi prieteni, sæ trebuiascæ sæ alegefli între calea
lor sau calea Domnului.

Dacæ aceasta se întâmplæ, alegefli calea Domnului øi cæutafli-væ prieteni noi“
(în Conference Report, aprilie 1990, pag. 59; sau Ensign, mai 1990, pag. 45).

2. Însemnætatea înælflimilor øi a idolilor

Definifliile urmætoare væ vor ajuta sæ explicafli preaslævirea falsæ inifliatæ de cætre
Ieroboam øi de cætre Roboam.

Înælflimi (1 Împærafli 12:31): altare care au fost construite pe vârfurile dealurilor.
Când oamenii au început sæ preaslæveascæ idoli, ei au pângærit aceste altare øi
le-au folosit pentru preaslævirea idolilor.

Idoli (1 Împærafli 14:15): locuri de preaslævire pægâne unde oamenii se dedau
câteodatæ la comportamente imorale.

Lecflia 27
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3. „Øi... vefli sluji unor dumnezei, care sunt o lucrare fæcutæ de mâini
omeneøti“ (Deuteronom 4:28)

• Când Ieroboam a fæcut vifleii de aur øi când oamenii au preaslævit idolii pe
înælflimi øi în dumbrævi, el øi poporul sæu au ignorat avertismentele date de
Moise cu 500 de ani mai devreme (Deuteronom 4:25-28). Pentru ce dezastru
se pregæteau? Ce li s-a promis dacæ se întorceau spre Dumnezeu în loc sæ se
închine idolilor faløi? (Vezi Deuteronom 4:29-31).

4. Conducerea, principiu predat pe baza unui exercifliu practic

Aducefli la clasæ douæ seturi identice de materiale de construcflie (sau alte obiecte).
Invitafli doi cursanfli sæ participe la demonstraflia urmætoare. Dafli-i fiecærui
participant câte un set de materiale de construcflie. Desemnafli un cursant care sæ
aibæ rolul conducætorului øi un altul care sæ aibæ rolul celui care-l urmeazæ. Cerefli-
le celor doi cursanfli sæ se întoarcæ cu spatele unul la celælalt astfel încât sæ nu-øi
poatæ vedea unul altuia materialele de construcflie. Rugafli-l pe cel care are rolul
conducætorului sæ construiascæ rapid ceva cu materialele de construcflie, iar apoi
sæ-l îndrume pe cel care are rolul celui care-l urmeazæ sæ construiascæ o structura
identicæ. Cel care-l urmeazæ nu trebuie sæ adreseze întrebæri în timp ce el sau ea
urmeazæ indicafliile. Nici un participant nu trebuie sæ se uite la materialele de
construcflie ale celuilalt pânæ când proiectul nu este complet.

Dupæ ce, cel care are rolul de a urma øi-a terminat construcflia, discutafli despre
cât este de important pentru conducætori sæ ofere instrucfliuni clare, iar pentru
cei care-i urmeazæ sæ asculte cu atenflie. În cazul în care participantul care a avut
rolul celui care urma a construit o structuræ identicæ cu cea a conducætorului,
felicitafli-i pe amândoi øi cerefli-le altor cursanfli sæ comenteze motivul pentru
care aceøtia au reuøit. În cazul în care demonstraflia a avut ca rezultat structuri
diferite, adresafli urmætoarele întrebæri:

• Ar fi putut conducætorul sæ dea instrucfliuni într-un mod mult mai clar? Ar
fi putut cel care-l urma sæ asculte mai atent? Cum l-ar fi ajutat pe cel care
avea rolul de a urma dacæ i-am fi permis sæ se uite la cel care avea rolul de
conducætor, pe mæsuræ ce acesta îøi construia structura?

• Cum putem sæ punem în practicæ ceea ce am învæflat din aceastæ demonstraflie
în chemærile noastre din Bisericæ precum øi în cæminele noastre?

142



143

Lecflia

28
„Øi dupæ foc, a venit 
un susur blând øi subflire“
1 Împærafli 17-19

Scop De a încuraja cursanflii sæ-L punæ pe Dumnezeu pe primul loc în vieflile lor øi
sæ gæseascæ îndrumare øi alinare în cuvintele profetului în viaflæ øi în øoaptele
Duhului Sfânt.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. 1 Împærafli 17. Ilie pecetluieøte cerul ca sæ nu mai plouæ, fuge de Ahab øi de
Izabela øi este hrænit într-un mod miraculos în pustiu (17:1-6). Domnul îl
trimite pe Ilie la o væduvæ care îi dæ mâncare øi apæ (17:7-16). Ilie îl învie pe
fiul væduvei (17:17-24).

b. 1 Împærafli 18. Dupæ mai mult de doi ani de foamete, Ilie se întâlneøte cu
Ahab øi îi provoacæ pe prorocii lui Baal sæ cearæ foc din cer pentru a le arde
jerfele (18:1-2, 17-24). Prorocii lui Baal eøueazæ în încercærile lor, însæ Ilie
se roagæ øi Domnul trimite foc din cer pentru a arde jertfa pe care Ilie o
pregætise (18:25-40). Ilie se roagæ pentru ca foametea sæ se termine øi
Domnul trimite ploaie (18:41-46).

c. 1 Împærafli 19. Izabela încearcæ sæ-l omoare pe Ilie (19:1-2). Ilie fuge în
pustiu øi este hrænit de cætre un înger (19:3-8). Ilie merge la Horeb, unde
este alinat de cætre Duhul Sfânt øi instruit sæ continue lucrarea lui
Dumnezeu (19:9-19).

2. Rugafli un cursant sæ se pregæteascæ pentru a prezenta un raport scurt despre
confruntarea lui Ilie cu prorocii lui Baal (1 Împærafli 18:17-40).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Împærtæøifli povestea urmætoare, spusæ de cætre elder Thomas S. Monson:

„Næscut în særæcie dar hrænit în credinflæ, [José García] s-a pregætit pentru a sluji
într-o misiune. Am fost prezent în ziua în care a fost primitæ recomandarea sa.
Acolo, se spunea: ’Slujirea fratelui García va necesita un sacrificiu mare din
partea familiei sale, el fiind cel care ajutæ cel mai mult familia. El nu are nimic,
cu o singuræ excepflie – o colecflie valoroasæ de timbre – pe care este dornic s-o
vândæ, dacæ este nevoie, pentru a ajuta la finanflarea propriei misiuni’.

Preøedintele [Spencer W.] Kimball a ascultat cu atenflie pe mæsuræ ce acea
declaraflie i-a fost cititæ øi a ræspuns: ’Cerefli-i sæ-øi vândæ colecflia de timbre. Un
asemenea sacrificiu va fi o binecuvântare pentru el’“.

Invitafli cursanflii sæ se gândeascæ la modul în care ei ar fi reacflionat dacæ li s-ar fi
cerut sæ renunfle la tot ceea ce au pentru a-L sluji pe Domnul. Apoi continuafli cu
povestea:



„Apoi, având o licærire în ochi øi un zâmbet pe faflæ, acest profet iubitor a spus:
’În fiecare lunæ, la cartierul general al Bisericii, primim mii de scrisori din toate
colflurile lumii. Asigurafli-væ cæ noi vom cumpæra aceste timbre øi i le vom oferi
lui José la sfârøitul misiunii sale. El va avea, færæ sæ plæteascæ nimic, cea mai bunæ
colecflie de timbre dintre tofli tinerii bæiefli din Mexic’“ (în Conference Report,
octombrie 1978, pag. 83; sau Ensign, noiembrie 1978, pag. 56).

Explicafli cæ, atunci când punem lucrurile lui Dumnezeu pe primul loc în vieflile
noastre, recompensele pe care le primim sunt mult mari decât orice alt lucru pe
care l-am putea sacrifica de-a lungul timpului. Aceastæ lecflie ne relateazæ despre
doi oameni – Ilie øi væduva din Sarepta – care au primit mari binecuvântæri,
deoarece au fost dornici sæ-L urmeze pe Dumnezeu chiar øi atunci când le-a fost
greu s-o facæ.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

Dupæ ce Ieroboam a condus împæræflia lui Israel cætre idolatrie, el øi urmaøii sæi
au fost distruøi. Ei au fost succedafli de cætre o altæ serie de împærafli care s-au
dedat la idolatrie. Dintre acei conducætori, Ahab a fost împæratul care „a fæcut
mai multe rele decât tofli împæraflii lui Isarel care fuseseræ înaintea lui, ca sæ
mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel“ (1 Împærafli 16:33). S-a cæsætorit cu
Izabela, s-a dedat la practica ei de a-l preaslævi pe Baal øi øi-a încurajat poporul
sæ i se alæture în preaslævirea acestor dumnezei faløi. Profetul Ilie le-a spus
cuvinte de avertizare lui Ahab øi împæræfliei acestuia.

1. Ilie pecetluieøte cerul ca sæ nu mai plouæ, este hrænit în mod miraculos øi
îl învie din morfli pe fiul væduvei.

Predafli øi discutafli 1 Împærafli 17.

• Din cauza ticæloøiei lui Ahab øi a poporului sæu, Ilie a declarat: „În anii aceøtia
nu va fi nici rouæ, nici ploaie, decât dupæ cuvântul meu“ (1 Împærafli 17:1;
modificare adæugatæ). De ce a fost Ilie în stare sæ facæ o asemenea declaraflie?
(Putefli sæ-l comparafli pe Ilie cu Nefi, fiul lui Helaman, cæruia i s-a dat o
puterea similaræ. Motivele Domnului pentru care a fæcut ca toate lucrurile
sæ fie fæcute conform cuvintelor lui Nefi se gæsesc în Helaman 10:4-5).

• Dupæ ce Ilie a declarat cæ nu va mai ploua în împæræflie, Domnul i-a poruncit
sæ fugæ. Cum a reacflionat Ilie la porunca Domnului? (Vezi 1 Împærafli 17:2-5).
Ce putem sæ învæflæm din reacflia lui Ilie?

Elder Gordon B. Hinckley a spus:

„Primesc putere dintr-o simplæ declaraflie fæcutæ despre profetul Ilie, care l-a
averizat pe împæratul Ahab despre seceta øi foametea care vor veni asupra flærii.
Însæ Ahab l-a ridiculizat. Iar Domnul i-a spus lui Ilie sæ meargæ øi sæ se ascundæ
lângæ pârâul Cherit, unde va bea din pârâu øi va fi hrænit de cætre corbi. Iar
scripturile consemneazæ o declaraflie simplæ øi minunatæ: ’El a plecat øi a fæcut
dupæ cuvântul Domnului’. (1 Împærafli 17:5).

Nu a existat nici o contradicflie. Nu a existat nici o scuzæ. Nu a existat nici o
minciunæ. Ilie, pur øi simplu ’a plecat øi a fæcut dupæ cuvântul Domnului’. Øi
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a fost salvat de dezastrele teribile care au cæzut asupra acelora care au
ridiculizat, au contrazis øi au adresat întrebæri“ (în Conference Report,
octombrie 1971, pag. 159 sau Ensign, decembrie 1971, pag. 123-124).

• Cum a supraviefluit Ilie în pustiu dupæ ce a început seceta? (Vezi 1 Împærafli
17:4, 6). Ce experienfle afli avut atunci când Domnul v-a susflinut din punct
de vedere fizic sau spiritual?

• Pe cine a pregætit Domnul pentru a-l ajuta pe Ilie dupæ ce a secat pârâul din
pustiu? (Vezi 1 Împærafli 17:7-13). Ce ne poate învæfla aceasta despre cum îi
ajutæ Domnul pe cei care au nevoie de ajutor? (Explicafli cæ Domnul îi ajutæ
deseori pe cei care au nevoie de ajutor prin intermediul slujirii altor oameni.)
Cum L-afli væzut pe Domnul ajutându-i pe cei care au nevoie de ajutor prin
intermediul slujirii altor oameni? Ce putem face pentru a-i ajuta pe cei care
au nevoie de ajutor?

Elder Jeffrey R. Holland a spus: „Øtiu cæ fiecare dintre noi poate sæ facæ ceva,
indiferent cât de neînsemnat ar putea sæ paræ lucrul respectiv. Putem sæ plætim
o zeciualæ cinstitæ øi sæ dæm darurile noastre de post precum øi pe toate
celelalte pe care le dorim... Øi putem sæ cæutæm alte modalitæfli de a ajuta.
Pentru cauze drepte øi pentru oameni care au nevoie de ajutor, putem sæ ne
punem timpul la dispoziflie, dacæ nu avem bani, øi putem sæ oferim dragoste
atunci când nu mai avem timp de oferit. Putem sæ împærflim pâinea pe care o
avem øi putem sæ ne încredem în Dumnezeu cæ untdelemnul din ulcior nu se
va împuflina“ (în Conference Report, aprilie 1996, pag. 41; sau Ensign, mai
1996, pag. 31).

• Cum a reacflionat væduva la cererea lui Ilie de a-i da puflinæ apæ sæ bea? (Vezi
1 Împærafli 17:10-11. Ea s-a dus dupæ apæ færæ nici o ezitare.) Ce a spus væduva
atunci când Ilie i-a cerut o bucatæ de pâine? (Vezi 1 Împærafli 17:11-12). Ce i-a
promis Ilie? (Vezi 1 Împærafli 17:13-14). Ce a fæcut væduva dupæ aceea? (Vezi
1 Împærafli 17:15). Ce putem învæfla din reacflia væduvei?

Elder Holland a spus cæ reacflia væduvei, atunci când Ilie i-a cerut o bucatæ de
pâine, a fost o „exprimare a credinflei – cea mai mare, în aceste circumstanfle,
pe care o øtiu în scripturi... Probabil nesiguræ de rezultatul credinflei ei... i-a dat
lui Ilie prima turtæ, crezând în mod sigur cæ, dacæ nu mai ræmânea suficientæ
pâine, cel puflin ea øi fiul ei urmau sæ moaræ în urma unui act de caritate puræ“
(în Conference Report, aprilie 1996, pag. 39; sau Ensign, mai 1996, pag. 29).

• De ce credefli cæ Dumnezeu i-a poruncit væduvei sæ-l hræneascæ pe Ilie când ea
avea atât de puflin? Ce binecuvântæri a primit væduva pentru supunerea ei?
(Vezi 1 Împærafli 17:16). Care sunt câteva dintre lucrurile pe care Dumnezeu le
cere de la noi care par a fi dificile? În ce fel suntem binecuvântafli atunci când
Îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, fæcând ceea ce El ne cere chiar øi atunci
când este dificil?

Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæflat:

„Atunci când Îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, toate celelalte lucruri
ajung sæ-øi ocupe locul potrivit sau ies din vieflile noastre. Dragostea noastræ
pentru Domnul va guverna asupra a ceea ce ne place, asupra dorinflelor pentru
care ne alocæm timpul, asupra lucrurilor pe care alegem sæ le facem øi asupra
ordinii altor prioritæfli ale noastre...

Lecflia 28
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Fie ca Dumnezeu sæ ne binecuvânteze ca noi sæ-[L] punem pe primul loc øi,
drept consecinflæ, sæ culegem pace în aceastæ viaflæ øi viaflæ veønicæ împreunæ
cu o bucurie deplinæ în viafla care va veni“ (în Conference Report, aprilie
1988, pag. 3, 6; sau Ensign, mai 1988, pag. 4, 6).

• Ce a fæcut Ilie când fiul væduvei s-a îmbolnævit øi a murit? (Vezi 1 Împærafli
17:17-22). Prin ce putere a putut Ilie sæ-l readucæ la viaflæ pe fiul væduvei?
Cum a fost viafla dumneavoastræ binecuvântatæ prin puterea preofliei?

2. Ilie îi provoacæ pe prorocii lui Baal øi deschide cerul pentru a ploua.

Predafli øi discutafli 1 Împærafli 18.

• În timpul celui de-al treilea an de foamete, Domnul i-a poruncit lui Ilie:
„Du-te øi înfæfliøeazæ-te înaintea lui Ahab, ca sæ dau ploaie pe fafla pæmântului“
(1 Împærafli 18:1). Cum a reacflionat Ahab când l-a væzut pe Ilie? (Vezi
1 Împærafli 18:17. Indicafli faptul cæ Ahab l-a fæcut responsabil pe Ilie pentru
foamete.) Care a fost adeværata cauzæ a foametei? (Vezi 1 Împærafli 18:18).

• Aøa cum ceruse Ilie, Ahab i-a adunat pe tofli copiii lui Israel împreunæ cu 850
de proroci faløi la muntele Carmel (1 Împærafli 18:19-20). Când poporul s-a
adunat pentru a-l auzi pe Ilie vorbind, el i-a întrebat: „Pânæ când vrefli sæ
øchiopætafli de amândouæ picioarele?“ (Vezi 1 Împærafli 18:21). Ce credefli cæ
înseamnæ sæ øchiopætezi de amândouæ picioarele? Cum øchiopætæm noi
câteodatæ de amândouæ picioarele? (Vezi Matei 6:24. Indicafli faptul cæ
termenul Mamona se referæ la lucrurile lumeøti.)

Elder Neal A. Maxwell a spus: „Cuvintele miøcætoare ale diferiflilor profefli...
ne îndeamnæ sæ alegem, sæ decidem øi sæ nu ne oprim... Mesajul lui Ilie are
o semnificaflie extraordinaræ øi în ziua de astæzi, deoarece tofli trebuie într-un
final sæ aleagæ între dumnezeii acestei lumi øi Dumnezeul veøniciei“ (That My
Family Should Partake [1974], pag. 22).

Rugafli cursantul desemnat anterior sæ prezinte un raport scurt despre
confruntarea lui Ilie cu prorocii lui Baal (1 Împærafli 18:17-40).

• Care a fost scopul lui Ilie când i-a provocat pe prorocii lui Baal? (Vezi
1 Împærafli 18:36-37). Cum a reacflionat poporul la demonstrarea puterii
Domnului? (Vezi 1 Împærafli 18:38-39). Cum au fost binecuvântafli pentru
cæ L-au recunoscut pe Domnul øi puterea Sa? (Vezi 1 Împærafli 18:45). Cum
putem sæ-L recunoaøtem în totalitate pe Domnul øi puterea Sa? (Vezi
1 Tesaloniceni 5:16-18; Ama 34:38; Moroni 7:33-39).

3. Ilie este alinat de cætre Duhul Sfânt øi instruit sæ continue lucrarea lui
Dumnezeu.

Predafli øi discutafli 1 Împærafli 19.

Înfuriatæ de victoria lui Ilie în fafla prorocilor lui Baal, Izabela a cæutat sæ-l
omoare. Ilie a fugit în pustiu øi a strigat cætre Domnul, spunând: „Destul! Acum,
Doamne, ia-mi sufletul“ (1 Împærafli 19:4). Domnul l-a binecuvântat pe Ilie
trimiflând un înger cu mâncare øi cu apæ. Putefli sæ indicafli faptul cæ øi profeflii
pot sæ se simtæ descurajafli øi sæ aibæ nevoie de alinarea øi de îndrumarea pe care
numai Dumnezeu le-o poate oferi.
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• De ce a fost Ilie descurajat? (Vezi 1 Împærafli 19:10, 14. În ciuda reacfliei
oamenilor la spectaculoasa demonstrare a puterii lui Dumnezeu, Ilie s-a simflit
ca fiind singurul israelit care Îl preaslævea pe adeværatul Dumnezeu.) Ce a
fæcut pentru a-øi câøtiga liniøtea? (Vezi 1 Împærafli 19:4, 8. S-a rugat øi a postit.)
Ce putem învæfla din experienfla lui Ilie care sæ ne ajute atunci când ne simflim
descurajafli, deprimafli sau dezolafli?

• Cum l-a alinat Dumnezeu pe Ilie pe muntele Horeb? (Vezi 1 Împærafli
19:9-13). Ce putem învæfla din aceasta referitor la modul lui Dumnezeu de
a comunica cu noi? De ce credefli cæ Dumnezeu comunicæ mai des prin
„susur[ul] blând øi subflire“ al Duhului Sfânt decât printr-o demonstrare
gælægioasæ øi spectaculoasæ a puterii Sale? Cum putem discerne øoaptele
Duhului Sfânt?

Când un ziarist l-a întrebat pe preøedintele Hinckley cum comunicæ cu
Dumnezeu, profetul i-a ræspuns: „Eu cred cæ cea mai bunæ modalitatea de a
descrie procesul este aceea de a-l asemæna cu experienfla lui Ilie, aøa cum este
descrisæ în Cartea Întâi a Împæraflilor. Ilie I-a vorbit Domnului øi acolo a fost
un vânt, un vânt tare øi puternic, iar Domnul nu era în vântul acela. Øi dupæ
aceea a fost un cutremur de pæmânt, dar Domnul nu era în cutremurul de
pæmânt. Øi dupæ aceea a venit un foc, dar Domnul nu era în focul acela. Øi
dupæ foc, a venit un susur blând øi subflire, pe care eu îl descriu ca øoaptele
Spiritului“ (în Conference Report, octombrie 1996, pag. 71; sau Ensign,
noiembrie 1996, pag. 51).

Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæflat: „Dumneavoastræ væ facefli timp
pentru a asculta inspirafliile Spiritului? Ræspunsurile la rugæciuni vin foarte
des printr-un susur blând øi subflire øi pot fi înflelese prin sentimentele noastre
interioare cele mai profunde, cele mai intime. Væ spun cæ putefli sæ cunoaøtefli
voinfla lui Dumnezeu în ceea ce væ priveøte dacæ væ vefli face timp sæ væ rugafli
øi sæ ascultafli“ (în Conference Report, octombrie 1977, pag. 46; sau Ensign,
noiembrie 1977, pag. 32).

• În afara faptului cæ este Mângâietorul, Duhul Sfânt este, de asemenea, un
învæflætor (Ioan 14:26; 2 Nefi 32:5). Ce l-a instruit Domnul – prin intermediul
Duhului Sfânt – pe Ilie sæ facæ? (Vezi 1 Împærafli 19:15-16). Cum ne ajutæ
faptul cæ-I slujim Domnului atunci când suntem descurajafli?

• Un mod prin care Domnul l-a alinat pe Ilie a fost cæ i-a spus cæ încæ mai
erau mulfli israelifli care nu l-au preaslævit pe Baal (1 Împærafli 19:18). Cum
ne poate alina înfræflirea noastræ cu alfli sfinfli credincioøi din zilele din
urmæ? Ce influenfle avefli în jurul dumneavoastræ care væ ajutæ sæ øtifli cæ nu
suntefli singuri? Ce putefli sæ facefli pentru a-i ajuta pe alflii atunci când
aceøtia se simt singuri?

Concluzie Mærturisifli cæ vom fi alinafli øi îndrumafli pe mæsuræ ce Îl punem pe Dumnezeu
pe primul loc øi ascultæm øi ne supunem øoaptelor Duhului Sfânt.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Afli

putea sæ-l folosifli ca parte a lecfliei.

Lecflia 28
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Spiritul lui Ilie

Sfinflii din zilele din urmæ vorbesc deseori despre spiritul lui Ilie. Aceastæ expresie
se referæ la lucrarea pe care noi o facem „pentru a întoarce inima pærinflilor spre
copii øi inima copiilor spre pærinflii lor“ (D&L 110:15). Aceastæ lucrare include
cercetarea istoriei familiei øi munca în templu, atât pentru cei aflafli în viaflæ cât
øi pentru cei decedafli. O numim spiritul lui Ilie deoarece Ilie a fost cel care i-a
restaurat lui Joseph Smith cheile puterii de pecetluire a preofliei (D&L 110:13-16).
Prin aceastæ putere, rânduielile de pecetluire pot fi înfæptuite pentru a uni
familiile pentru veønicie.

Joseph Smith a spus:

„Spiritul, puterea øi chemarea lui Ilie înseamnæ cæ dumneavoastræ avefli puterea
de a defline cheia revelafliilor, rânduielilor, oracolelor, puterilor øi a înzestrærilor
plenitudinii Preofliei lui Melhisedec øi a împæræfliei lui Dumnezeu pe pæmânt,
precum øi de a primi, de a obfline øi de înfæptui toate rânduielile ce aparflin
împæræfliei lui Dumnezeu, chiar pânæ la a întoarce inima pærinflilor spre copii
øi inima copiilor spre pærinflii lor, chiar øi a acelora care sunt în cer...

Væ doresc sæ înflelegefli acest subiect, deoarece este important; øi dacæ îl primifli,
acesta este spiritul lui Ilie, ca noi sæ ne mântuim morflii øi sæ stabilim legætura cu
pærinflii noøtri care sunt în cer, sæ ne pecetluim morflii pentru ca aceøtia sæ poatæ
avea parte de prima înviere; iar aici, noi vrem puterea lui Ilie pentru a-i pecetlui
pe aceia care locuiesc pe pæmânt cu aceia care locuiesc în cer. Acestea sunt
puterea lui Ilie øi cheile împæræfliei lui Iehova“ (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, selectate de cætre Joseph Fielding Smith [1976], pag. 337-338).
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Lecflia

29
„A ridicat mantaua... 
[lui] Ilie“ 
2 Împærafli 2; 5-6

Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ cum trece autoritatea (mantaua) de la un profet
la altul, de a-i încuraja sæ se supunæ faflæ de cuvintele profeflilor øi de a-i asigura
cæ puterea lui Dumnezeu este mai mare decât orice altæ putere.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. 2 Împærafli 2:1-18. Ilie îl pregæteøte pe Elisei sæ devinæ noul profet (2:1-10).
Ilie este înælflat la cer. Elisei ia mantaua lui Ilie øi devine profet (2:11-15).
Cincizeci de bærbafli îl cautæ timp de trei zile pe Ilie, în ciuda sfatului lui
Elisei de a nu face aceasta (2:16-18).

b. 2 Împærafli 5. Elisei îl vindecæ pe Naaman de lepræ (5:1-14). Naaman Îl
slæveøte pe Dumnezeu øi îi oferæ un dar lui Elisei, pe care acesta îl refuzæ
(5:15-19).

c. 2 Împærafli 6:8-18. Elisei îl îndrumæ pe împæratul copiilor lui Israel într-un
ræzboi împotriva Siriei (6:8-10). Împæratul Siriei le porunceøte oamenilor
sæi sæ-l prindæ pe Elisei, iar oastea înconjoaræ cetatea Dotan (6:11-14).
Neînfricat, Elisei se roagæ, iar Domnul îi dezvæluie un munte plin de cai
øi de care de foc, apoi loveøte oastea sirianæ cu orbire (6:15-18).

2. Dacæ folosifli activitatea de captare a atenfliei, aducefli un articol de
îmbræcæminte ce poate fi folosit ca o manta.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Înfæøurafli un articol de îmbræcæminte în jurul umerilor dumneavoastræ (sau în
jurul umerilor unui cursant). Explicafli faptul cæ profetul Ilie purta o manta. Nu
øtim exact cum aræta mantaua, însæ se pare cæ a fost o învelitoare fæcutæ dintr-un
material textil. Trecerea mantalei de la Ilie la Elisei a simbolizat trecerea
autoritæflii profetice cætre Elisei.

În timpurile moderne vorbim adesea despre „mantaua“ autoritæflii pe care profetul
o primeøte atunci când este rânduit øi pus de-o parte. Chiar dacæ profetul din ziua
de astæzi nu poartæ o învelitoare sau bucatæ de material, Dumnezeu revarsæ cheile
preofliei asupra lui. Aceste chei îi conferæ puterea de a acfliona în numele lui
Dumnezeu în calitate de conducætor al Bisericii pe pæmânt. Când un profet moare,
aceastæ manta a autoritæflii îi este datæ unui nou profet.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.



1. Elisei îi succede lui Ilie ca profet.

Predafli øi discutafli 2 Împærafli 2:1-18.

• Ce relaflie exista între Ilie øi Elisei? (Vezi 2 Împærafli 2:2-10). De ce credefli cæ
Elisei a fost atât de hotærât sæ stea cu Ilie? Ce a fæcut Elisei dupæ ce Ilie a fost
înælflat la cer? (Vezi 2 Împærafli 2:11-13.) (Dacæ nu afli fæcut activitatea de
captare a atenfliei, folosifli-o pentru a explica ce a fost øi ce a reprezentat
mantaua lui Ilie.)

• Cine are mantaua profetului în ziua de astæzi? (Actualul preøedinte al
Bisericii). Cum este transferatæ aceastæ manta când profetul moare?

Preøedintele Joseph Fielding Smith a explicat:

„Nu existæ nici un secret în ceea ce priveøte alegerea succesorului preøedintelui
Bisericii. Domnul a stabilit aceasta cu mult timp în urmæ, iar apostolul care este
în aceastæ chemare de cel mai mult timp devine automat autoritatea care prezideazæ
în Bisericæ, el este astfel susflinut de cætre Cvorumul celor Doisprezece, cvorum
care devine autoritatea care prezideazæ în Bisericæ atunci când nu existæ o
Primæ Preøedinflie. Preøedintele nu este ales, ci trebuie sæ fie susflinut atât de
cætre fraflii din Cvorum cât øi de cætre membrii Bisericii“ (Doctrines of Salvation,
compilat de cætre Bruce R. McConkie, 3 volume [1954-1956], 3:156).

Preøedintele Gordon B. Hinckley a explicat cum a fost urmatæ aceastæ
proceduræ atunci când el a fost rânduit øi pus de-o parte ca profet øi preøedinte
al Bisericii dupæ moartea preøedintelui Howard W. Hunter:

„Odatæ cu moartea preøedintelui Hunter, Prima Preøedinflie a fost dizolvatæ.
Fratele Monson øi cu mine, care am slujit în calitate de consilieri ai sæi, ne-am
ocupat locurile în Cvorumul celor Doisprezece, care a devenit autoritatea care
prezida în Bisericæ.

[Câteva zile mai târziu] tofli cei în viaflæ care am fost rânduifli ca apostoli ne-am
adunat într-un spirit de post øi rugæciune în încæperea de sus a templului.
Acolo, am cântat un imn sacru øi ne-am rugat împreunæ. Am luat din
împærtæøania cinei Domnului, reînnoindu-ne, prin acel testament sacru,
simbolic, legæmintele øi relaflia cu El, care este Mântuitorul nostru divin.
Preøedinflia a fost apoi reorganizatæ, urmând un algoritm bine stabilit prin
generafliile din trecut [acest algoritm este explicat în declaraflia precedentæ a
preøedintelui Joseph Fielding Smith]. Nu a fost nici o propagandæ, nici un
concurs øi nici o ambiflie pentru acel oficiu. A fost ceva liniøtit, calm, simplu
øi sacru. A fost fæcut dupæ algoritmul pe care Domnul Însuøi l-a stabilit“
(în Conference Report, aprilie 1995, pag. 92; sau Ensign, mai 1995, pag. 69).

Putefli sæ indicafli faptul cæ, aøa cum a fæcut în vechime, Salvatorul a dat cheile
preofliei fiecærui apostol din zilele din urmæ. Totuøi, numai preøedintele
Bisericii, care este apostolul în viaflæ care are cea mai lungæ perioadæ de timp
în chemarea sa de apostol, poate folosi aceste chei (sau îi poate autoriza pe
alflii sæ le foloseascæ) în folosul întregii Biserici (vezi D&L 132:7).

• Cum au reacflionat oamenii atunci când l-au væzut pe Elisei fæcând din nou
miracolul fæcut de Ilie, de a despærfli apele Iordanului? (Vezi 2 Împærafli 2:14-15).
De ce este important ca noi sæ acceptæm øi sæ susflinem imediat un preøedinte
nou rânduit al Bisericii? (Vezi D&L 43:2-3, 7).
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• Curând dupæ ce Ilie a fost înælflat la cer, poporul a vrut sæ trimitæ 50 de bærbafli
puternici pentru a-l cæuta. Ce le-a spus Elisei oamenilor? (Vezi 2 Împærafli 2:16).
Cum au reacflionat oamenii la ræspunsul lui Elisei? (Vezi 2 Împærafli 2:17. Ei l-au
implorat pe Elisei pânæ când acesta le-a permis bærbaflilor sæ meargæ.)

• Ce le-a spus Elisei oamenilor când cei 50 de bærbafli s-au întors færæ sæ-l
gæseascæ pe Ilie? (Vezi 2 Împærafli 2:18). Ce putem învæfla din experienfla celor
50 de bærbafli? (Trebuie sæ urmæm sfatul profetului de prima datæ când îl
auzim.) De ce aøteptæm câteodatæ ca profetul sæ repete sfatul înainte ca noi
sæ-l urmæm? Ce sfat ne-au dat conducætorii Bisericii în ultimii ani? Cum afli
fost binecuvântafli pe mæsuræ ce afli urmat acest sfat?

2. Elisei îl vindecæ pe Naaman de lepræ.

Predafli øi discutafli 2 Împærafli 5.

• Cine a fost Naaman øi care a fost boala sa? (Vezi 2 Împærafli 5:1). De ce a mers
la Elisei? (Vezi 2 Împærafli 5:2-9). Ce i-a spus solul lui Elisei lui Naaman sæ facæ
pentru a se vindeca? (Vezi 2 Împærafli 5:10). De ce, la început, Naaman a
refuzat sæ-i urmeze instrucfliunile lui Elisei? (Vezi 2 Împærafli 5:11-12).

• Cum l-au convins slujitorii lui Naaman pe acesta sæ facæ ceea ce Elisei i-a
spus sæ facæ? (Vezi 2 Împærafli 5:13). Ce s-a întâmplat dupæ ce Naaman s-a
scufundat singur de øapte ori în râul Iordan? (Vezi 2 Împærafli 5:14).

• Ce ne poate învæfla povestea lui Naaman despre modul cum trebuie sæ urmæm
sfatul profetului – chiar øi atunci când poate nu ne place sau nu-l înflelegem
sau când are legæturæ cu lucruri mici øi simple? Care sunt câteva dintre
lucrurile mici øi simple pe care am fost rugafli sæ le facem de cætre profet sau
de cætre ceilalfli conducætori ai Bisericii? De ce sunt aceste lucruri câteodatæ
greu de fæcut? Cum ne putem mæri dorinfla de a urma sfatul conducætorilor
Bisericii?

Elder Rex D. Pinegar a întrebat: „Nu suntem noi câteodatæ ca Naaman,
cæutând sæ facem lucruri mari sau importante øi scæpând lucruri simple care
ar putea schimba vieflile øi care ne-ar putea vindeca de suferinflele noastre?“
(în Conference Report, octombrie 1994, pag. 106; sau Ensign, noiembrie 1994,
pag. 80).

Dupæ ce a spus din nou povestea lui Naaman, Elder Gordon B. Hinckley a
spus: „Calea Evangheliei este o cale simplæ. Câteva dintre cerinfle væ pot pærea
ca fiind prea simple øi inutile. Nu le respingefli. Umilifli-væ øi mergefli în
supunere. Væ promit cæ rezultatul care va urma va fi minunat de privit øi
mulflumitor, dacæ-l vefli experimenta“ (în Conference Report, octombrie 1976,
pag. 143; sau Ensign, noiembrie 1976, pag. 96).

• Ce a învæflat Naaman din vindecarea sa? (Vezi 2 Împærafli 5:15). Cum v-a
întærit mærturia supunerea faflæ de lucrurile simple?

• Ce a încercat sæ-i dea Naaman lui Elisei dupæ ce a fost vindecat? (Vezi
2 Împærafli 5:15). De ce credefli cæ Elisei i-a refuzat oferta lui Naaman? De
ce este important sæ slujim færæ a fi preocupafli de recompensele lumeøti?

3. Elisei îi îndrumæ pe copiii lui Israel într-un ræzboi împotriva Siriei.

Predafli øi discutafli 2 Împærafli 6:8-18.

Lecflia 29
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• Cum l-a ajutat Elisei pe împæratul lui Israel în ræzboiul împotriva Siriei? (Vezi
2 Împærafli 6:8-10). Ce a fæcut împæratul Siriei când a înfleles ce fæcea Elisei?
(Vezi 2 Împærafli 6:11-14).

• Cum a reacflionat slujitorul lui Elisei când a væzut cum caii øi carele siriene au
înconjurat cetatea? (Vezi 2 Împærafli 6:15). Cum a reacflionat Elisei? (Vezi
2 Împærafli 6:16). Ce a vrut Elisei sæ spunæ atunci când i-a spus slujitorului
sæu: „Mai mulfli sunt cei cu noi decât cei cu ei“? (2 Împærafli 6:16). Cum afli
væzut cæ declaraflia lui Elisei este încæ valabilæ øi în ziua de astæzi?

• Ce situaflii ale timpului modern ar putea sæ-i facæ pe unii dintre noi sæ creadæ
cæ suntem neajutorafli împotriva relelor lumii? Cum ne poate ajuta încrederea
în faptul cæ „mai mulfli sunt cei cu noi decât cei cu ei“ pe mæsuræ ce ne luptæm
împotriva acestor rele?

Elder Dallin H. Oaks a spus: „Când am citit aceastæ minunatæ poveste atunci
când eram un bæieflel, întotdeauna m-am asemænat cu tânærul slujitor al lui
Elisei. M-am gândit cæ, dacæ voi fi vreodatæ înconjurat de cætre forflele ræului
în timp ce sunt în slujba Domnului, sper ca Domnul sæ-mi deschidæ ochii øi
sæ-mi dea credinfla de a înflelege cæ, atunci când suntem implicafli în lucrarea
Domnului, aceia care sunt cu noi sunt întotdeauna mult mai puternici decât
aceia care ni se opun“ (în Conference Report, octombrie 1992, pag. 54; sau
Ensign, noiembrie 1992, pag. 39).

• Cum ne poate ajuta încrederea în faptul cæ „mai mulfli sunt cei cu noi decât
cei cu ei“ pe mæsuræ ce le vestim Evanghelia tuturor oamenilor? (Vezi D&L
84:87-88).

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Încæ nu am vestit Evanghelia tuturor
nafliunilor, neamurilor, limbilor øi popoarelor. Însæ am fæcut mari progrese.
Ne-am dus peste tot unde ni s-a permis sæ mergem. Dumnezeu conduce
aceastæ lucrare, iar uøile vor fi deschise prin puterea Sa în acord cu voia Sa
divinæ. Am încredere în aceasta. Sunt sigur de aceasta“ (în Conference Report,
octombrie 1995, pag. 93; sau Ensign, noiembrie 1995, pag. 70-71).

• Care a fost rugæciunea lui Elisei fæcutæ în numele slujitorului sæu? (Vezi
2 Împærafli 6:17). De ce, la început, slujitorul nu a væzut muntele plin de caii
øi de carele de foc pe care le-a trimis Dumnezeu? Ce putem sæ facem pentru a
vedea mai bine puterea lui Dumnezeu din propriile noastre viefli øi din lume?

Concluzie Mærturisifli cæ preøedintele Bisericii este profetul lui Dumnezeu. Încurajafli
cursanflii sæ-i susflinæ pe conducætorii noi ai Bisericii øi sæ urmeze sfatul profeflilor.
Mærturisifli cæ puterea lui Dumnezeu este mai mare decât orice altæ putere.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Miracolele lui Elisei

Elisei a fæcut multe miracole mari, arætând compasiune pentru oameni øi oferind
mai multe dovezi cæ el era succesorul autorizat al lui Ilie. El a despærflit apele
Iordanului, a curæflit apele de la Ierihon, a înmulflit untdelemnul væduvei, a
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înviat un bæiat din morfli, a vindecat oameni care au fost otrævifli, i-a hrænit pe
cei flæmânzi, a vindecat lepra lui Naaman, a fæcut ca o secure sæ pluteascæ øi a
îndrumat un împærat în vreme de ræzboi. Putefli sæ revedefli câteva dintre aceste
miracole din 2 Împærafli 2-6.

• V-afli gândit la faptul cæ miracolele au loc în zilele noastre în aceeaøi mæsuræ
în care acestea au avut loc în timpul lui Elisei? Care sunt pericolele la care ne
expunem atunci când cæutæm sæ vedem numai miracolele spectaculoase? Ce
miracole aparent mici au loc în vieflile noastre?

2. O tânæræ israelitæ îi spune lui Naaman despre Elisei

• Cum a aflat Naaman despre Elisei øi despre puterile sale vindecætoare? (Vezi
2 Împærafli 5:2-4. O tânæræ israelitæ, pe care sirienii au luat-o în robie, i-a spus
nevestei lui Naaman cæ în împæræflia lui Israel era un profet care-l putea
vindeca pe Naaman.) Cum este aceastæ tânæræ israelitæ un exemplu pentru
noi? (Indiferent de vârsta pe care o avem, de situaflia noastræ, sau de chemarea
noastræ în Bisericæ, putem sæ facem mult bine îndrumând oamenii cætre
profefli – øi cætre Domnul.)

Lecflia 29
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Lecflia

30
„Sæ vinæ la Casa Domnului“

2 Cronici 29-30; 32; 34

Scop De a inspira cursanflii sæ primeascæ binecuvântærile promise care vin ca urmare a
muncii efectuate în templu øi a studiului scripturii.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. 2 Cronici 29-30. Ezechia, împæratul lui Iuda, deschide uøile templului øi
instruieøte preoflii øi leviflii sæ-l curefle øi sæ-l sfinfleascæ pentru preaslævire
(29:1-19). Dupæ ce templul este curæflat, Ezechia øi oamenii sæi Îl preaslævesc
pe Domnul øi-I aduc laude (29:20-36). Ezechia îi invitæ pe tofli copiii lui
Israel sæ vinæ la casa Domnului din Ierusalim (30:1-9). O parte dintre aceøtia
râd øi îøi bat joc de invitaflie, însæ copiii credincioøi ai lui Israel Îl preslævesc
pe Domnul în Ierusalim (30:10-27).

b. 2 Cronici 32:1-23. Sanherib, împæratul Asiriei, invadeazæ împæræflia lui Iuda
øi vorbeøte batjocoritor la adresa Domnului (32:1-19). Isaia øi Ezechia se
roagæ pentru ajutor øi un înger al Domnului distruge o mare parte a oøtirii
asiriene (32:20-23).

c. 2 Cronici 34. Dupæ ce fiul øi nepotul lui Ezechia domnesc în ticæloøie,
strænepotul lui Ezechia, Iosia, devine împæratul lui Iuda. Iosia distruge idolii
din împæræflie øi reparæ templele (34:1-13). Cartea legii este gæsitæ în templu
øi îi este cititæ lui Iosia, care plânge atunci când înflelege cât de mult s-au
îndepærtat oamenii de lege (34:14-21). Prorocifla Hulda vorbeøte despre
nenorocirile care urmau sæ vinæ asupra împæræfliei lui Iuda, însæ profefleøte
cæ Iosia nu le va vedea (34:22-28). Iosia øi poporul sæu fac legæmânt sæ-I
slujeascæ Domnului (34:29-33).

2. Referinfle suplimentare: 2 Cronici 31; 33; 2 Împærafli 18-19; 22-23; Isaia
37:10-20, 33-38.

3. Dacæ urmætoarele ilustraflii sunt disponibile putefli sæ le folosifli în timpul
lecfliei: Templul folosit în vechime (62300) øi o pozæ cu un templu din zilele
din urmæ.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Explicafli cæ, pentru a ajuta la apærarea Ierusalimului împotriva atacurilor
asirienilor, împæratul Ezechia a deviat cursul izvorului Ghihon cætre
scældætoarea Siloamului, în interiorul zidurilor cetæflii (2 Cronici 32:2-4, 30).
Aceasta s-a realizat prin sæparea unui canal (tunel) pentru apæ în stâncæ de
granit, lung de aproximativ 540 de metri. Apoi, Ezechia a poruncit ca toate
izvoarele din afara cetæflii sæ fie astupate pentru a nu le permite asirienilor sæ



ajungæ uøor la apæ. Færæ aceastæ apæ în interiorul zidurilor cetæflii, oamenii din
Ierusalim nu ar fi supraviefluit asediului asirienilor.

Indicafli faptul cæ, la fel cum apa izvorului Ghihon a fost vitalæ pentru
supraviefluirea fizicæ a oamenilor lui Ezechia în timpul luptelor acestora
împotriva asirienilor, apa vie este esenflialæ pentru supraviefluirea noastræ
spiritualæ în timpul luptelor noastre cu Satana.

• Ce este apa vie? (Vezi Ioan 4:10-14).

Elder Bruce R. McConkie a explicat cæ apa vie simbolizeazæ „cuvintele vieflii
veønice, mesajul salværii, adeværurile despre Dumnezeu øi despre împæræflia Sa;
înseamnæ doctrinele Evangheliei“ (Doctrinal New Testament Commentary,
3 volume [1966-1973], 1:151).

• Cum putem sæ deschidem un canal cætre Domnul pentru ca apa vie sæ se
poatæ reværsa în vieflile noastre?

Explicafli cæ o modalitate de a primi apa vie este aceea de a merge la templu, la
casa Domnului, unde putem sæ fim înzestrafli cu putere øi înflelegere, unde putem
fi instrufli de cætre Domnul øi unde putem simfli pace øi bucurie.

Indicafli faptul cæ preaslævirea în templu a fost o protecflie importantæ pentru
israeliflii din vremea lui Ezechia øi poate fi, de asemenea, o protecflie importantæ
pentru noi în ziua de astæzi.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care se referæ la principiile din scripturi.

1. Ezechia porunceøte sæ fie curæflatæ Casa Domnului.

Predafli øi discutafli 2 Cronici 29-30.

• Tatæl lui Ezechia, Ahaz, a fost un împærat ticælos care a pângærit templul
Domnului øi „[i-a] închis uøile“ (2 Cronici 28:24). Când Ezechia a devenit
împæratul lui Iuda (al împæræfliei de sud) în anul 715 î.H., unul dintre primele
lucruri pe care le-a fæcut a fost acela de a deschide uøile templului øi de a le
porunci preoflilor øi leviflilor sæ-l curefle øi sæ-l sfinfleascæ (2 Cronici 29:3-5).
De ce, în acord cu Ezechia, a trebuit ca templul sæ fie sfinflit? (Vezi 2 Cronici
29:6-7). În ce moduri am putea noi sæ fim, de asemenea, vinovafli cæ „[ne
abatem] privirile de la cortul Domnului“? Ce i s-a întâmplat poporului lui
Iuda datoritæ indiferenflei faflæ de templu? (Vezi 2 Cronici 29:8-9).

• Ce a sperat Ezechia sæ realizeze curæflând templul øi pregætindu-l din nou
pentru preaslævire? (Vezi 2 Cronici 29:30). De ce este important sæ flinem
lucrurile necurate în afara templului? (Vezi D&L 97:15-17). Care este
responsabilitatea noastræ pentru a ne asigura cæ nici un lucru necurat nu
intræ în templu? (Vezi D&L 109:20-21. Trebuie sæ ne asiguræm cæ suntem
curafli atunci când mergem la templu.)

• Ce au fæcut Ezechia øi oamenii din Ierusalim când templul a fost curæflat?
(Vezi 2 Cronici 29:20-21, 29-31, 36). Pe cine a invitat Ezechia sæ vinæ la casa
Domnului pentru a præznui Paøtele? (Vezi 2 Cronici 30:1, 6). Cum a fost
primitæ aceastæ invitaflie? (Vezi 2 Cronici 30:10-11).
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• Ce binecuvântare au respins copiii lui Israel refuzând sæ vinæ la templu? (Vezi
2 Cronici 30:6-9. Explicafli cæ, în timpul domniei lui Ezechia, o mare parte a
împæræfliei lui Israel [împæræflia de nord] a fost luatæ în robie de cætre asirieni.
Ezechia le-a promis israeliflilor care au mai ræmas cæ, dacæ ei se vor „întoarce la
Domnul“, cei care au fost luafli în robie vor fi eliberafli. Totuøi, majoritatea
poporului lui Israel au respins invitaflia lui Ezechiel. Din cauza ticæloøiei
poporului, restul împæræfliei lui Israel a fost luatæ în robie câfliva ani mai târziu
[2 Împærafli 18:10-12]. Israeliflii luafli în robie au devenit cele zece triburi
pierdute.)

2. Asirienii invadeazæ împæræflia lui Iuda. Isaia øi Ezechia se roagæ pentru
ajutor, iar un înger al Domnului distruge o mare parte a oøtirii asiriene.

Predafli øi discutafli 2 Cronici 32:1-23.

• Dupæ ce împæræflia lui Israel a fost luatæ în robie, asirienii au început sæ atace
împæræflia lui Iuda (2 Cronici 32:1). Ce a fæcut Ezechia când a væzut cæ oøtirea
lui Sanherib plænuia sæ atace Ierusalimul? (Vezi 2 Cronici 32:2-5). Ce le-a
spus Ezechia oamenilor sæi despre atacul iminent, dupæ ce a fæcut pregætiri
pentru ræzboi? (Vezi 2 Cronici 32:6-8). Ce putem învæfla de la Ezechia despre
adeværata relaflie care trebuie sæ existe între încrederea în propriile forfle øi
încrederea în Domnul?

• Sanherib øi-a trimis slujitorii sæ le vorbeascæ oamenilor din Ierusalim. Ce au
spus slujitorii? (Vezi 2 Cronici 32:9-17). De ce au spus aceste lucruri? (Vezi
2 Cronici 32:18). În ce moduri încearcæ Satana sæ ne convingæ cæ Dumnezeu
nu poate sau nu ne va ajuta?

• Cum au reacflionat Ezechia øi profetul Isaia la cuvintele slujitorilor lui
Sanherib? (Vezi 2 Cronici 32:20; Isaia 37:14-20). Cum a ræspuns Domnul la
rugæciunile lui Ezechia øi ale lui Isaia? (Vezi 2 Cronici 32:21-22; Isaia 37:33-38).

• Ezechia øi oamenii sæi au primit protecflia Domnului datoritæ neprihænirii
lor, care a fost demonstratæ prin preaslævirea lor în templu. Cum poate fi
frecventarea templului o protecflie pentru noi? (Vezi D&L 109:24-28). Ce
putem sæ facem ca urmærirea scopului de a fi demni de a intra în templu øi
de a frecventa templul sæ devinæ o prioritate în vieflile noastre?

Preøedintele Howard W. Hunter ne-a încurajat:

„Haidefli sæ fim un popor care frecventeazæ templul. Frecventafli templul cât
de des putefli. Pæstrafli în casa dumneavoastæ o pozæ a unui templu pe care
copiii s-o poatæ vedea. Învæflafli-i despre scopul Casei Domnului. Îndemnafli-i
sæ planifice încæ din copilærie sæ meargæ acolo øi sæ ræmânæ demni de acea
binecuvântare.

Dacæ distanfla faflæ de templu nu permite frecventarea de câte ori se doreøte,
strângefli informaflii referitoare la istoria familiei dumneavoastræ øi pregætifli
numele pentru rânduielile sacre care se oficiazæ numai în templu. Aceastæ
cercetare a istoriei familiei este esenflialæ pentru munca în temple, iar
binecuvântærile vor veni cu siguranflæ asupra acelora care fac aceastæ lucrare“
(în Conference Report, octombrie 1994, pag. 8; sau Ensign, noiembrie 1994,
pag. 8).
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3. Iosia øi poporul sæu fac legæmânt sæ-I slujeascæ Domnului.

Predafli øi discutafli 2 Cronici 34.

Lui Ezechia i-au urmat la tron fiul sæu Manase øi nepotul sæu Amon (2 Cronici
33). Manase a condus împæræflia lui Iuda în ticæloøie, punând idoli în temple øi
fæcând poporul sæ pæcætuiascæ. În cele din urmæ, Manase s-a umilit øi s-a pocæit
înainte de a muri. Fiul lui Manase, Amon, a domnit, de asemenea, în ticæloøie,
preslævind idolii fæcufli de cætre tatæl sæu. Amon nu s-a pocæit øi a fost omorât de
cætre proprii sæi slujitori. Fiul lui Amon, Iosia, a fost fæcut împæratul lui Iuda
când avea opt ani. El a devenit un împærat drept, care a respins cæile ticæloase ale
tatælui øi bunicului sæu.

• Ce fel de persoanæ a fost împæratul Iosia? (Vezi 2 Cronici 34:1-2; 2 Împærafli
23:25. Remarcafli cæ acel David menflionat în 2 Cronici 34:2 este împæratul
David, care a fost stræmoøul lui Iosia øi nu tatæl sæu propriu-zis.)

• Ce lucruri bune a fæcut Iosia la începutul domniei sale ca împærat? (Vezi
2 Cronici 34:3-8. El L-a cæutat pe Dumnezeul adeværat, a distrus idolatria din
împæræflie øi a trimis oameni pentru a repara templul. Indicafli faptul cæ Iosia
avea 15-16 ani când a început sæ facæ aceste schimbæri importante.)

• Ce descoperire importantæ a fæcut înaltul preot Hilchia în timpul renoværii
templului? (Vezi 2 Cronici 34:14. El a gæsit o carte a legii Domnului, sau
scripturi. Remarcafli faptul cæ, în acea perioadæ în istoria poporului lui Iuda,
legea scrisæ fusese aparent pierdutæ øi era aproape necunoscutæ.) Cum a
reacflionat Iosia dupæ ce i-a fost cititæ cartea? (Vezi 2 Cronici 34:19. Remarcafli
faptul cæ în Israelul antic era obiceiul ca cineva sæ-øi rupæ sau sæ-øi sfâøie hainele
pentru a aræta cæ jeleøte sau pentru a indica o suferinflæ mare.) De ce a fost Iosia
atât de supærat sæ audæ ceea ce conflinea cartea legii? (Vezi 2 Cronici 34:21).

• Ce a spus prorocifla Hulda cæ urma sæ i se întâmple împæræfliei lui Iuda pentru
cæ poporul a renunflat sæ flinæ cuvântul Domnului øi sæ facæ ceea ce i-au învæflat
scripturile? (Vezi 2 Cronici 34:22-25.) Ce ni se va întâmpla dacæ neglijæm sæ
citim scripturile øi sæ punem în practicæ învæflæturile lor?

Preøedintele Ezra Taft Benson a descris pericolele neglijærii uneia dintre cærflile
noastre de scripturi, Cartea lui Mormon:

„În 1829, Domnul i-a avertizat pe sfinfli sæ nu trateze færæ respect lucrurile
sacre (vezi D&L 6:12). Cu siguranflæ, Cartea lui Mormon este un lucru sacru, øi
totuøi mulfli o trateazæ færæ respect, sau, cu alte cuvinte, o trateazæ cu uøurinflæ,
o trateazæ ca øi cum ar fi ceva lipsit de importanflæ.

În anul 1832, pe mæsuræ ce câfliva dintre primii misionari s-au întors din
misiunile lor, Domnul i-a mustrat pentru cæ au tratat cu uøurinflæ Cartea lui
Mormon. Ca o consecinflæ a acelei atitudini, El a spus cæ minflile lor s-au
întunecat. Faptul cæ au tratat cu uøurinflæ aceastæ carte sacræ nu numai cæ a
adus o pierdere a luminii pentru ei înøiøi, ci a adus, de asemenea, întreaga
Bisericæ sub condamnare, chiar pe tofli copiii Sionului. Øi apoi, Domnul a spus:
’Øi ei voi ræmâne sub aceastæ condamnare pânæ când se vor pocæi øi îøi vor
aminti de noul legæmânt, chiar de Cartea lui Mormon’ (D&L 84:54-57)...
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157



Dacæ sfinflii de la începuturile Bisericii au fost mustrafli pentru cæ au tratat
Cartea lui Mormon cu uøurinflæ, suntem noi sub o condamnare mai micæ dacæ
facem la fel?“ (în Conference Report, octombrie 1986, pag. 3-4; sau Ensign,
noiembrie 1986, pag. 4-5).

• Ce a spus Hulda cæ i se va întâmpla lui Iosia? (Vezi 2 Cronici 34:26, 28.
Împlinirea acestei promisiuni este descrisæ în 2 Cronici 35:20-24). De ce i-a
fæcut Domnul aceastæ promisiune lui Iosia? (Vezi 2 Cronici 34:27).

• Dupæ ce Iosia a aflat cæ poporul sæu va fi condamnat deoarece nu au fæcut
ceea ce era scris în scripturi, a chemat tot poporul la templu øi le-a citit
scripturile (2 Cronici 34:29-30). De ce credefli cæ a fæcut aceasta? (Poporul nu a
putut sæ urmeze legile lui Dumnezeu dacæ nu le cunoøtea.) Cum pot pærinflii
sæ umeze exemplul lui Iosia øi sæ-øi învefle copiii legile Evangheliei? (Vezi D&L
68:25, 28).

• Cum putem sæ arætæm valoarea pe care o acordæm scripturilor? Indicafli faptul
cæ avem mai multe scripturi la dispoziflie decât au avut israeliflii, iar acestea
ne sunt mult mai accesibile. Ce responsabilitæfli avem datoritæ acestor
binecuvântæri?

Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Domnul nu ne trateazæ færæ respect
atunci când ne dæ aceste lucruri, deoarece ’cui i s-a dat mult, i se va cere
mult’. (Luca 12:48). Accesul la aceste lucruri înseamnæ sæ fim responsabili
pentru ele. Trebuie sæ studiem scripturile în acord cu porunca Domnului
(vezi 3 Nefi 23:1-5); øi trebuie sæ le permitem sæ ne guverneze vieflile“ (“How
Rare a Possession – the Scriptures!”, Ensign, septembrie 1976, pag. 5).

• În timp ce Iosia øi poporul sæu erau la templu, au fæcut un legæmânt cu
Domnul. Ce au promis sæ facæ? (Vezi 2 Cronici 34:31-33). Explicafli cæ, în
temple, facem legæminte sacre cu Domnul, ale cæror împliniri ne vor aduce
binecuvântæri lumeøti øi exaltare veønicæ. Cum putem sæ ne pregætim pentru
a face legæmintele sacre din templu? Odatæ ce am fæcut aceste legæminte, de
ce este important sæ ne întoarcem cât se poate de des la templu?

Concluzie Explicafli cæ, la sfârøit, oamenii din împæræflia lui Iuda au devenit atât de ticæloøi
încât Domnul a permis ca ei sæ fie luafli în robie (2 Cronici 36:14-21). Totuøi, în
timpul domniei lor, Ezechia øi Iosia au cæutat sæ întæreascæ poporul, îndreptându-
le atenflia spre templu øi spre scripturi. Mærturisifli cæ, pe mæsuræ ce ne concentræm
atenflia pentru a ne supune faflæ de poruncile Domnului øi pentru a fi demni sæ
intræm în templu, vom fi binecuvântafli cu tærie øi bucurie spiritualæ. Încurajafli
cursanflii sæ se bucure de binecuvântærile templului træind demni øi frecventându-
l cât se poate de des.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. „O carte de credit pe care o avem cu Domnul“

Cu o sæptæmânæ înainte ca aceastæ lecflie sæ fie predatæ, rugafli un cursant sæ se
familiarizeze cu fragmentul urmætor din cuvântarea preøedintelui Gordon B.
Hinckley øi sæ se pregæteascæ sæ-l împærtæøeascæ clasei:
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„fiin în fafla dumneavoastræ douæ cærfli de credit. Majoritatea dintre
dumneavoastræ suntefli familiarizafli cu cærfli de credit asemænætoare acestora.

Prima este o carte de credit de la bancæ. Îmi permite sæ-mi cumpær bunurile pe
credit øi apoi sæ plætesc pentru acestea la o datæ ulterioaræ. Este un lucru valoros
care trebuie protejat. În cazul în care este furatæ øi folositæ într-un mod necinstit,
îmi poate produce o mare pierdere øi probabil, o ruøine considerabilæ. Atunci
când o accept de la banca mea, fac un contract øi devin legat de obligaflii øi de
înflelegeri. Acceptând cartea de credit, sunt de acord sæ îndeplinesc condifliile în
care a fost eliberatæ.

Este eliberatæ numai pentru un singur an øi trebuie sæ fie eliberatæ din nou în
fiecare an, dacæ vreau sæ mæ bucur de privilegiile pe care mi le oferæ. De fapt, nu
este a mea. Banca îøi pæstreazæ drepturile de deflinere. Dacæ nu fac ceea ce am
fost de acord sæ fac, atunci banca poate sæ închidæ creditul øi sæ ia cartea de
credit înapoi.

Cealaltæ carte de credit pe care o am este ceea ce noi numim recomandarea
pentru templu. Aceasta reprezintæ o carte de credit cu Domnul, care face sæ-mi
fie disponibile multe dintre cele mai mari daruri ale Sale. Cartea de credit de la
bancæ are legæturæ cu lucrurile lumeøti iar recomandarea, cu lucrurile lui
Dumnezeu.

Pentru a obfline o recomandare pentru templu, cel care o primeøte trebuie sæ-øi
fi demonstrat, de asemenea, eligibilitatea, iar acea eligibilitate se bazeazæ pe
demnitatea personalæ. Odatæ ce recomandarea a fost primitæ, nu este valabilæ
pentru totdeauna ci trebuie eliberatæ din nou în fiecare an. Mai mult, poate sæ
fie pierdutæ sau luatæ înapoi în cazul în care deflinætorul face ceva ce-l
descalificæ de la privilegiile acesteia.

Eligibilitatea pentru o recomandare pentru templu nu se bazeazæ pe valoarea
financiaræ. Aceasta nu are nimic în comun cu ea. Se bazeazæ pe un comportament
personal coerent, precum øi pe demnitatea vieflii unei persoane. Nu este interesatæ
de problemele financiare, ci mai degrabæ de lucrurile veøniciei.

Cartea de credit de la bancæ deschide uøa creditului financiar. Recomandarea
pentru templu deschide uøa Casei Domnului. Are legæturæ cu intrarea în locurile
sfinte pentru a face o lucrare sacræ øi divinæ...

Aceastæ recomandare pe care o am øi pe care mulfli dintre dumneavoastræ o avefli
este un lucru valoros øi minunat. Face o persoanæ sæ fie eligibilæ pentru un
privilegiu exclusiv øi remarcabil – privilegiul de a intra în acea Casæ pe ai cærei
perefli scrie: ’Sfinflenie Domnului – Casa Domnului’. Træifli demni de a sluji în casa
aceea. Pæstrafli-o sfântæ. Fæcefli-væ partea pentru a fline departe de casa Domnului
orice influenflæ sau persoanæ necuratæ sau orice ar putea s-o pângæreascæ. Bucurafli-
væ de frumuseflea sa. Bucurafli-væ de minunæflia lucrurilor care sunt spuse acolo, de
frumuseflea øi de binecuvântærile rânduielilor care sunt înfæptuite acolo.

Pentru voi [cei] care nu afli fost încæ la templu, permitefli-mi sæ væ sugerez sæ
profitafli de ocazia de a fi botezafli în folosul celor decedafli. Øi apoi læsafli ca acea
experienflæ sacræ sæ devinæ o ancoræ în viafla dumneavoastræ, ca în toate timpurile
øi în toate situafliile sæ væ comportafli astfel încât, la timpul potrivit, sæ væ asigurafli
o carte de credit specialæ øi limitatæ cu Domnul, chiar o recomandare pentru
casa Lui sfântæ, ca acolo sæ væ bucurafli de binecuvântærile øi privilegiile ei.“ (în
Conference Report, aprilie 1990, pag. 65, 69; sau Ensign, mai 1990, pag. 49, 52).
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2. Scopurile templelor

Aducefli poze cu câteva temple din zilele din urmæ (care sæ difere din punct de
vedere arhitectural, dacæ este posibil.) Indicafli faptul cæ, deøi aceste temple par
a fi diferite din exterior, rânduielile oficiate øi legæmintele fæcute în interiorul
acestor temple sunt la fel.

Explicafli cæ, deøi o parte dintre practicile din templul Israelului antic erau diferite
faflæ de ceea ce facem noi în templele din zilele din urmæ (de exemplu, noi nu
jertfim animale øi nu ardem lumânæri øi tæmâie în templele din zilele din urmæ),
scopurile templelor antice øi ale templelor din zilele din urmæ sunt aceleaøi: de a
ne pregæti sæ mergem în prezenfla Domnului øi de a fi asemænætori Lui.

Putefli sæ prezentafli un segment video care dureazæ nouæ minute intitulat
„Templele antice“ din Vechiul Testament Prezentæri video (53224), care descrie
cortul întâlnirii ridicat de Moise øi câteva dintre activitæflile care au avut loc acolo.

3. Sæ studiem scripturile

• De ce avem câteodatæ dificultæfli atunci când studiem scripturile?

Enumerafli ræspunsurile cursanflilor într-o coloanæ, pe tablæ. Apoi, discutafli
despre modurile prin care putem depæøi aceste dificultæfli. De exemplu, dacæ
nu înflelegem ceea ce citim, ne putem ruga pentru a putea înflelege øi putem sæ
studiem ceea ce profeflii øi apostolii au spus despre scriptura pe care o citim;
dacæ suntem prea somnoroøi pentru a putea citi scripturile noaptea, putem sæ
gæsim un alt moment în cursul zilei pentru a o face. Enumerafli aceste soluflii
într-o altæ coloanæ, pe tablæ.

Îndemnafli-i pe cursanfli sæ se dedice mai mult studiului din scripturi.
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31
„Ferice de omul care 
gæseøte înflelepciunea“ 
Proverbele øi Eclesiastul

Scop De a inspira cursanflii sæ fie mai asemænætori lui Hristos, punând în practicæ
sfatul înflelept din Proverbele øi Eclesiastul.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli scripturile discutate în planul lecfliei precum øi cât de
mult putefli din Proverbele øi Eclesiastul.

2. În cazul în care facefli prima activitate de captare a atenfliei, scriefli frazele
urmætoare pe un afiø sau pe tablæ, înainte de a începe ora:

a. ______ merge înaintea pieirii.
b. Învaflæ pe _______ calea pe care trebuie s-o urmeze.
c. Toate îøi au ________ lor, øi fiecare lucru de sub ceruri îøi are ________ lui.
d. ______ în Domnul din toatæ inima ta.
e. Un _____ ______ potoleøte mânia.
f. Cæci el este ca unul care îøi face ______ în suflet.

Dacæ facefli a doua activitate de captare a atenfliei, rugafli un cursant sau doi
sæ se pregæteascæ pentru a împærtæøi un pasaj preferat din Proverbele sau din
Eclesiastul øi pentru a spune de ce este acesta important pentru ei.

3. Dacæ Vechiul Testament Prezentæri Video (53224) este disponibil, putefli sæ
prezentafli un segment video lung de cinci minute, intitulat „Sæ ne încredem
în Domnul“, ca parte a lecfliei.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli una dintre urmætoarele activitæfli (sau una dintre activitæflile
dumneavoastræ) pentru a începe lecflia. Alegefli activitatea cea mai potrivitæ
pentru clasæ.

1. Arætafli-le cursanflilor frazele pe care le-afli scris pe afiø sau pe tablæ (vezi
secfliunea „Pregætire“ de mai sus). Explicafli cæ acestea sunt afirmaflii foarte
cunoscute din Proverbele øi din Eclesiastul, apoi rugafli cursanflii sæ completeze
spafliile libere. Dacæ este necesar, dafli-le referinflele urmætoare, astfel încât
cursanflii sæ se poatæ uita în scripturi pentru a gæsi cuvintele pe care nu le øtiu.

a. Proverbele 16:18 (Mândria)
b. Proverbele 22:6 (copil)
c. Eclesiastul 3:1 (vremea, ceasul)
d. Proverbele 3:5 (Încrede-te)
e. Proverbele 15:1 (ræspuns blând)
f. Proverbele 23:7 (socotelile)

2. Rugafli cursantul sau cursanflii desemnafli anterior sæ împærtæøeascæ pasajul
preferat din Proverbele sau din Eclesiastul øi sæ spunæ de ce acesta este
important pentru ei.



Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi. Deoarece va fi dificil sæ
adresafli fiecare întrebare sau sæ parcurgefli fiecare punct al lecfliei, alegefli-le,
rugându-væ, pe acelea care vor ræspunde cel mai bine nevoilor cursanflilor. S-ar
putea sæ fifli nevoifli sæ adaptafli anumite întrebæri pentru a se potrivi situafliilor
cursanflilor.

Proverbele sunt fraze scurte care, în general oferæ sfaturi despre cum sæ træim în
dreptate. Vechiul Testament consemneazæ cæ Solomon „a rostit trei mii de pilde“
(1 Împærafli 4:32). Câteva dintre aceste pilde sunt conflinute în Proverbele. Deøi
Solomon øi ceilalfli autori ai acestei cærfli nu au fost profefli, multe dintre lucrurile
pe care le-au scris au fost inspirate de cætre Domnul. Scrierile lor reflectæ, în
general, credinfla cæ înflelepciunea adeværatæ vine de la Dumnezeu.

Eclesiastul confline, de asemenea, vorbe înflelepte, iar anumifli oameni îl
consideræ pe Solomon ca fiind autorul acestuia. Mesajul Eclesiastului este acela
cæ viafla este plinæ de înfleles numai prin acceptarea existenflei lui Dumnezeu.

Aceastæ lecflie este împærflitæ în øapte secfliuni care se concentreazæ asupra
subiectelor importante din Proverbele øi din Eclesiastul. Putefli, în studiul
dumneavoastræ personal, sæ gæsifli alte subiecte despre care v-ar plæcea sæ
discutafli împreunæ cu clasa.

1. Înflelepciunea

Predafli øi discutafli urmætoarele pasaje din Proverbele øi din Eclesiastul.

• Proverbele øi Eclesiastul subliniazæ importanfla înflelepciunii. Ce diferenfle
existæ între a fi învæflat øi a fi înflelept? (Vezi Proverbe 1:7; 9:9-10; 2 Nefi
9:28-29. Indicafli faptul cæ, în limbajul biblic, frica de Domnul înseamnæ a-L
respecta øi a te supune Lui. Explicafli cæ înflelepciunea este ceva mai mult
decât cunoaøterea; este punerea în practicæ a cunoaøterii, în mod potrivit.
Pentru israelifli, înflelepciunea însemna supunerea faflæ de legile lui
Dumnezeu.)

• Ce putem învæfla din Proverbele 2:2-6 despre cum putem sæ Îl cunoaøtem pe
Dumnezeu? De ce credefli cæ este nevoie de sârguinflæ pentru a obfline aceastæ
cunoaøtere?

• Cum se comparæ valoarea înflelepciunii cu valoarea comorilor pæmânteøti?
(Vezi Proverbele 3:13-18; Eclesiastul 7:12. Remarcafli cæ în Proverbele 3:15-18,
cuvintele ea øi al ei se referæ la înflelepciune.) Cum aduce înflelepciunea fericire
øi pace?

• Proverbele 3:18 relateazæ cæ înflelepciunea „este un pom de viaflæ“ pentru aceia
care o au. Ce poate sæ ne învefle acest simbol despre valoarea înflelepciunii?
(Vezi 1 Nefi 11:8-11, 21-25, nimic altceva decât cæ pomul vieflii este un simbol
al dragostei lui Dumnezeu.)

• Ce calitæfli ale oamenilor înflelepfli sunt enumerate în Proverbele 9:9-10 øi în
15:31-33? De ce sunt necesare aceste calitæfli pentru a dobândi înflelepciune?

2. Încredefli-væ în Domnul

Predafli øi discutafli Proverbele 3:5-7.
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• Ce sfat este dat în Proverbele 3:5-7? Cum ne conduce Domnul cæile? Ce
experienfle v-au învæflat sæ væ încredefli în Domnul?

• Ce înseamnæ sæ-L recunoøti pe Dumnezeu? (Vezi Proverbele 3:6; Alma 34:38;
D&L 59:21). Cum suntem binecuvântafli pe mæsuræ ce-L recunoaøtem pe El?

3. Cuvintele pe care le rostim

Predafli øi discutafli urmætoarele pasaje din Proverbele.

• Proverbele 6:16-19 enumeræ øapte lucruri pe care Domnul le uræøte. Trei dintre
aceste lucruri – minciuna, depunerea unei mærturii false øi stârnirea certurilor
– au legæturæ cu acele cuvinte pe care le rostim. De ce este Domnul atât de
preocupat de cuvintele pe care le rostim? (Vezi Proverbele 16:27-28; 18:8;
25:18; Matei 12:36-37). Cum putem depæøi problema minciunii, a bârfei sau
cea a comentariilor negative despre alflii?

• Proverbele 16:24 ne spun: „Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere,
dulci pentru suflet“. Cum este adeværat acest lucru? Care sunt urmærile unei
vorbiri prietenoase? (Vezi Proverbele 12:25; 15:1; 16:24). Cum v-au ajutat
cuvintele prietenoase spuse de ceilalfli?

• Ce avantaje apar atunci când se vorbeøte pe un ton blând în timpul unui
dezacord? (Vezi Proverbele 15:1).

Elder Gordon B. Hinckley a spus: „Rareori provocæm supæræri când vorbim
blând. Numai atunci când ridicæm vocea mânia creøte, iar lucrurile mici øi
neînsemnate devin cauza unor certuri mari“ (în Conference Report, aprilie
1971, pag. 82; sau Ensign, iunie 1971, pag. 72).

4. Mândria

Predafli øi discutafli Proverbele 8:13; 13:10;16:18-19.

• Proverbele 8:13 afirmæ cæ Domnul uræøte mândria. De ce este mândria un
pæcat aøa de grav?

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus:

„Træsætura principalæ a mândriei este duømænia – duømænie faflæ de Dumnezeu
øi duømænie faflæ de aproapele nostru. Duømænie înseamnæ ’uræ cætre ceva,
mânie împotriva cuiva sau o stare de împotrivire’. Este puterea prin care
Satana doreøte sæ domneascæ asupra noastræ.

Mândria este competitivæ prin firea sa. Ne punem voinfla în opoziflie cu cea a
lui Dumnezeu. Când ne orientæm mândria cætre Dumnezeu, aceasta este în
spiritul ’facæ-se nu voia Ta, ci a mea’. Aøa cum Pavel a spus, ’tofli umblæ dupæ
foloasele lor, øi nu dupæ ale lui Isus Hristos’ (Filipeni 2:21).

Voinfla noastræ, în competiflie cu voinfla lui Dumnezeu, permite dorinflelor,
poftelor øi pasiunilor sæ nu poatæ fi controlate (vezi Alma 38:12; 3 Nefi 12:30).

Cei mândri nu pot accepta ca autoritatea lui Dumnezeu sæ le cælæuzeascæ
vieflile (vezi Helaman 12:6). Ei îøi folosesc conceptele øi ideile despre adevær
împotriva marii cunoaøteri a lui Dumnezeu, îøi folosesc aptitudinile împotriva
puterii preofliei lui Dumnezeu, precum øi realizærile lor împotriva lucrærilor
Sale puternice.
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Duømænia avutæ împotriva lui Dumnezeu poate lua diferite forme, cum ar
fi: ræzvrætirea, împietrirea inimii, încæpæflânarea, refuzul de a ne pocæi,
înfumurarea, uøurinfla cu care ne simflim jignifli øi dorinfla de a cæuta semne.
Cei mândri îøi doresc ca Dumnezeu sæ fie de acord cu ei. Ei nu sunt interesafli
sæ-øi schimbe opiniile pentru a fi de acord cu cele ale lui Dumnezeu...

Mândria este un pæcat grav, în adeværatul sens al cuvântului. Limiteazæ sau
opreøte progresul (vezi Alma 12:10-11). Cei mândri nu sunt uøor de învæflat
(vezi 1 Nefi 15:3, 7-11). Ei nu-øi vor schimba mentalitatea pentru a accepta
adeværurile deoarece, fæcând aceasta, înseamnæ cæ recunosc faptul cæ au
greøit“ (în Conference Report, aprilie 1989, pag. 3-5; sau Ensign, mai 1989,
pag. 4, 6).

• Proverbele 13:10 øi 16:18 ne învaflæ cæ mândria duce la ceartæ øi la pieire. Cum
poate mândria sæ facæ aceasta? Cum ne afecteazæ mândria familiile?

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus:

„Un alt aspect al mândriei este cearta. Certurile, luptele, exercitarea unei
autoritæfli nedrepte, conflictul între generaflii, divorflurile, abuzurile
matrimoniale, ræzvrætirile øi scandalurile, toate se încadreazæ în aceastæ
categorie a mândriei.

Cearta din cadrul famiilor noastre îndepærteazæ Spiritul Domnului. De
asemenea, îi îndepærteazæ pe mulfli dintre membrii familiei noastre...

Mândria ne afecteazæ relafliile într-un mod nefavorabil – relaflia noastræ cu
Dumnezeu øi cu slujitorii Sæi, relaflia dintre sofl øi soflie, dintre pærinte øi copil“
(în Conference Report, aprilie 1989, pag. 5; sau Ensign, mai 1989, pag. 6).

• Cum putem sæ învingem mândria? (Vezi Proverbele 16:19). Ce putem sæ
facem pentru a fi mult mai umili în cadrul relafliilor cu membrii familiilor
noastre øi cu Dumnezeu?

5. Prietenia

Predafli øi discutafli urmætoarele pasaje din Proverbele øi din Eclesiastul.

• De ce suntem avertizafli în privinfla prietenilor nedrepfli? (Vezi Proverbele
13:20; 22:24-25).

• Care sunt câteva dintre træsæturile prietenilor buni? (Vezi Proverbele 17:17;
27:9). Cum v-au ajutat prietenii buni în timpul momentelor dificile?

• Ce putem sæ facem pentru a avea prieteni fideli? (Vezi Proverbele 18:24.
Indicafli faptul cæ pentru a avea prieteni buni, noi trebuie sæ fim prieteni buni.)

• Cum reacflioneazæ prietenii fideli atunci când noi luæm decizii pripite?
(Vezi Ecleziastul 4:9-10).

Elder Marvin J. Ashton a spus:

„Cineva a spus: ’Un prieten este o persoanæ care doreøte sæ mæ accepte aøa cum
sunt’. Acceptând aceasta ca o definiflie a cuvântului, væ rog sæ-mi permitefli sæ
sugerez foarte rapid faptul cæ noi suntem ceva mai puflin decât un prieten
adeværat dacæ læsæm o persoanæ în acelaøi fel în care am gæsit-o...

Nici o recompensæ mai mare nu poate fi primitæ de vreunul dintre noi pe
mæsuræ ce slujim, decât un sincer: ’Îfli mulflumesc pentru cæ eøti prietenul
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meu’. Când cei care au nevoie de ajutor îøi gæsesc calea înapoi prin øi cu noi,
aceasta reprezintæ prietenia în acfliune. Când cei slabi sunt fæcufli puternici,
iar cei puternici devin mai puternici cu ajutorul nostru, atunci prietenia este
realæ. Dacæ un om poate fi judecat în funcflie de prietenii pe care îi are, atunci
el poate, de asemenea, sæ fie judecat în funcflie de nivelul spiritual al
acestora...

Da, un prieten este o persoanæ care doreøte sæ mæ accepte aøa cum sunt, dar øi
care doreøte øi poate sæ mæ facæ mai bun decât m-a cunoscut“ (în Conference
Report, octombrie 1972, pag. 32, 35; sau Ensign, ianuarie 1973, pag. 41, 43).

• Cum putem sæ întærim prieteniile dintre membrii familiilor?

• Isus Hristos i-a numit deseori pe discipolii Sæi prietenii Sæi (D&L 88:62; 93:45).
Cum a arætat El cæ este prietenul nostru? (Vezi Ioan 15:13). Cum arætæm cæ
suntem prietenii Lui? (Vezi Ioan 15:14). Cum I-afli simflit prietenia?

6. Sæ creøtem copii

Predafli øi discutafli urmætoarele pasaje din Proverbele.

• În Proverbele 22:6 se spune: „Învaflæ pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze“.
Ce trebuie sæ facæ pærinflii pentru a urma acest sfat? (Vezi D&L 68:25-28). Cum
îi putem învæfla pe copii mai eficient principiile Evangheliei øi cum îi putem
ajuta sæ-øi întæreascæ mærturiile?

Elder Richard G. Scott a spus: „Dumneavoastræ trebuie sæ dorifli sæ renunflafli
la plæcerile personale øi la propriul interes în interesul activitæflii concentrate
asupra familiei øi nu sæ atribuifli Bisericii, øcolii sau societæflii rolul principal
de încuraja øi de a ajuta un copil sæ se dezvolte în toate aspectele vieflii sale.
Pentru a-l ’învæfl[a] pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze’ este nevoie de
timp, un mare efort øi un important sacrificiu personal. Dar unde putefli sæ
gæsifli recompense mai mari pentru o sarcinæ bine fæcutæ?“ (în Conference
Report, aprilie 1993, pag. 43; sau Ensign, mai 1993, pag. 34).

• De ce au nevoie copiii de reguli, limite øi corecflii oferite cu dragoste? (Vezi
Proverbele 19:18; 29:17). Cum trebuie sæ reacflioneze copiii la sfatul drept al
pærinflilor lor? (Vezi Proverbele 6:20-23). Cum trebuie pærinflii sæ ofere
corecfliile? (Vezi D&L 121:41-44).

7. Fericirea øi umorul bun

Predafli øi discutafli Proverbele 15:13 øi 17:22.

• De ce este important sæ ne dezvoltæm o atitudine de fericire øi un bun simfl al
umorului? (Vezi Proverbele 15:13; 17:22).

Preøedintele Hugh B. Brown a spus: „Mi-ar place sæ væ væd zâmbind pentru cæ,
în final, trebuie sæ ne pæstræm simflul umorului, indiferent de ce se întâmplæ.
Cred cæ dintre tofli oamenii din lume noi trebuie sæ fim cei mai fericifli. Noi
avem cel mai minunat øi mai abundent mesaj din lume. Mæ gândesc cæ,
atunci când vom ajunge pe lumea cealaltæ, cineva ne va întâmpina cu un
zâmbet (numai dacæ nu mergem într-un loc greøit øi atunci cineva ne va
zâmbi batjocoritor), deci haidefli sæ fim fericifli. Sæ facem ca fericirea noastræ sæ
fie sinceræ – s-o læsæm sæ vinæ din interior“ (The Abundant Life [1965], pag. 83).

• Ce putem sæ facem pentru a încuraja un umor reconfortant în cadrul
familiilor noastre? (Putefli sæ le cerefli cursanflilor sæ vorbeascæ despre
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momentele în care umorul le-a ajutat familiile sæ-øi rezolve problemele,
precum øi sæ-øi arate dragostea unul faflæ de altul.)

Concluzie Împærtæøifli-væ sentimentele despre subiectele pe care le-afli discutat. Încurajafli
cursanflii sæ-øi aminteascæ øi sæ urmeze sfatul din Proverbele øi din Eclesiastul.
Putefli, de asemenea, sæ-i încurajafli sæ memoreze un pasaj preferat din una dintre
aceste cærfli.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Activitate cu proverbe

Scriefli câteva referinfle din Proverbele pe bileflele de hârtie øi punefli-le într-un
bol. Cerefli-le cursanflilor sæ extragæ, pe rând, câte un bileflel din bol, sæ citeascæ
pasajul din scripturæ citat pe bileflelul respectiv øi sæ explice cum se pune în
practicæ pasajul respectiv în vieflile noastre.

2. Punerea în practicæ a scripturilor

Desenafli pe tablæ conturul unui corp omenesc. Cerefli-le cursanflilor sæ gæseascæ
versetele urmætoare øi sæ scrie referinflele respective în dreptul fiecærei pærfli a
corpului cæruia îi corespund. Citifli împreunæ versetele øi discutafli cum pot fi
puse în practicæ în vieflile noastre.

a. Proverbele 2:2 (urechea øi inima)
b. Proverbele 3:5 (inima)
c. Proverbele 3:7 (ochii)
d. Proverbele 3:27 (mâna)
e. Proverbele 4:26-27 (piciorul)
f. Proverbele 8:7 (gura)
g. Proverbele 10:4 (mâna)
h. Proverbele 12:15 (ochii)

3. „O femeie cinstitæ“ (Proverbele 31:10)

Cerefli-le cursanflilor sæ recapituleze Proverbele 31:10-31 øi sæ enumere calitæflile
unei femei cinstite. Indicafli faptul cæ acestea sunt calitæfli pe care noi tofli, bærbafli
øi femei, trebuie sæ ne stræduim sæ le dezvoltæm. Putefli sæ scriefli ræspunsurile
cursanflilor pe tablæ. Ræspunsurile pot confline urmætoarele:

Versetul Calitatea
11 Este demnæ de încredere
13 Lucreazæ cu sârguinflæ
20 Este binevoitoare
25 Este puternicæ øi plinæ de integritate
26 Vorbeøte cu înflelepciune øi cu bunætate
28 Este o soflie øi o mamæ devotatæ
30 I se supune Domnului

Invitafli câfliva cursanfli sæ vorbeascæ despre oameni pe care-i cunosc øi care
demonstreazæ aceste calitæfli.
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Lecflia

32
„Øtiu cæ Ræscumpærætorul 
meu este viu“
Iov 1-2; 13; 19; 27; 42

Scop De a ajuta cursanflii sæ-øi dezvolte puterea de a înfrunta dificultæflile încrezându-
se în Domnul, clædindu-øi o mærturie despre El øi menflinându-øi integritatea
personalæ.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Iov 1-2. Iov, un om drept øi credincios, are parte de încercæri dure. El Îi
ræmâne credincios Domnului, în ciuda faptului cæ pierde tot ce are, inclusiv
copiii øi sænætatea.

b. Iov 13:13-16; 19:23-27. Iov gæseøte tærie încrezându-se în Domnul øi în
mærturia sa despre Salvator.

c. Iov 27:2-6. Iov gæseøte tærie în neprihænirea øi integritatea sa personalæ.
d. Iov 42:10-17. Dupæ ce Iov îøi înduræ cu credinflæ încercærile, Domnul îl

binecuvânteazæ.

2. Referinfle suplimentare: celelalte capitole din Iov; Doctrinæ øi legæminte 121:1-10.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Împærtæøifli-le cursanflilor urmætoarea analogie (sau rugafli un cursant sæ se
pregæteascæ pentru a o împærtæøi):

Elder Joseph B. Wirthlin a vorbit odatæ despre fermierii din deøertul fiebinte
situat în nord-vestul Mexicului, care „cultivæ diferite soiuri de porumb øi de
fasole ce sunt neobiønuit de puternice øi de rezistente la secetæ. Aceste soiuri
supraviefluiesc øi cresc într-un climat dur unde alte plante s-ar usca øi ar muri.
Una dintre aceste plante este fasolea albæ. Bobul acesteia va creøte iar planta se
va dezvolta chiar øi atunci când plouæ foarte puflin. Rædæcinile sale ajung pânæ la
adâncimea de 180 de centimetri în solul stâncos, nisipos pentru a gæsi umezeala
de care are nevoie. Poate înflori øi poate aduce roade în condifliile climaterice
specifice deøertului de aproximativ 46 de grade Celsius, cu numai o ploaie pe an.
Frunzele sale ræmân incredibil de verzi, cu ajutorul puflinelor irigaflii, chiar øi în
timpul cældurii din mijlocul lunii iulie“.

• Ce putem învæfla din aceastæ analogie care sæ ne ajute sæ înduræm dificultæflile?

Elder Wirthlin a sugerat: „Probabil, membrii Bisericii ar putea sæ urmeze exemplul
acestor plante puternice øi rezistente. Trebuie sæ ne fixæm rædæcinile adânc în
solul Evangheliei. Noi trebuie sæ creøtem, sæ ne dezvoltæm, sæ înflorim øi sæ
aducem roade bune din abundenflæ în ciuda ræului, a ispitei sau a criticii de care
putem sæ avem parte. Trebuie sæ învæflæm sæ înflorim în cældura dificultæflilor“
(în Conference Report, aprilie 1989, pag. 7; sau Ensign, mai 1989, pag. 7).



Explicafli cæ aceastæ lecflie este despre Iov, un om a cærui credinflæ øi neprihænire l-
au ajutat sæ îndure nenorociri grele.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Iov are parte de încercæri foarte grele.

Predafli øi discutafli Iov 1-2.

• Ce fel de om a fost Iov? Putefli sæ enumerafli pe tablæ câteva dintre caracteristicile
urmætoare. Multe dintre referinflele corespunzætoare nu sunt desemnate ca parte
de lecturæ, însæ putefli sæ le cerefli câtorva cursanfli sæ se uite la acestea øi sæ spunæ
ce caracteristicæ este descrisæ.

a. El a fost un om bun care se temea de Dumnezeu øi care se abætea de la ræu
(Iov 1:1).

b. A fost bogat însæ nu a fost subjugat de bogæflia sa (Iov 1:3, 21).
c. Era færæ prihanæ (Iov 2:3).
d. I-a întærit pe cei slabi (Iov 4:3-4).
e. A umblat pe cæile Domnului øi a prefluit cuvintele Domnului (Iov 23:10-12).
f. A avut compasiune faflæ de væduvæ, de cel særac, de cel øchiop øi faflæ de cel

orb (Iov 29:12-16).
g. A fost îngrijorat de soarta duømanilor sæi øi i-a iertat pe aceøtia (Iov 31:29-30).

• De ce încercæri a avut Iov parte? Putefli sæ enumerafli pe tablæ câteva dintre
aceste încercæri. Multe dintre referinflele corespunzætoare nu sunt desemnate
ca parte de lecturæ, însæ putefli sæ le cerefli câtorva cursanfli sæ se uite la acestea
øi sæ spunæ ce încercare este descrisæ.

a. Pierderea slujitorilor, bunurilor øi a venitului (Iov 1:13-17).
b. Pierderea copiilor (Iov 1:18-19).
c. Boala fizicæ øi durerea (Iov 2:7; 7:5; 16:16).
d. Somnul færæ odihnæ la care s-au adæugat coømarurile (Iov 7:4, 13-14).
e. Acuzafliile dure øi pierderea sprijinului din partea prietenilor øi a familiei

(Iov 2.9; 4:1, 7-8; 11:1-6; 19:13-22).
f. Confuzia referitoare la motivul pentru care i s-a cerut sæ treacæ prin toate

aceste încercæri (Iov 10:15).
g. Batjocura din parte acelora care se bucurau de declinul sæu (Iov 16:10-11:

30:1, 8-10).
h. Sentimentul cæ Dumnezeu l-a uitat sau cæ nu-l mai asculta (Iov 19:6-8; 23:3-4;

remarcafli cæ în Iov 23:3-4 cuvântul Lui se referæ la Dumnezeu).

• Cum se comparæ încercærile lui Iov cu încercærile cu care oamenii se confruntæ
în timpul nostru? (Încercærile sunt aceleaøi: pierderea bunurilor, pierderea
copiilor, îmbolnævirea øi pierderea dragostei øi companiei prietenilor øi a
familiei).

• Care a susflinut Satana cæ ar fi fost motivul neprihænirii lui Iov? (Vezi Iov 1:9-10).
Cum a prezis Satana cæ va reacfliona Iov atunci când averea sa øi toate celelalte
binecuvântæri îi vor fi luate? (Vezi Iov 1:11; 2:4-5). Cum a reacflionat Iov
atunci când s-a întâmplat aceasta? (Vezi Iov 1:20-22; 2:10). Ce putem sæ
învæflæm din aceste reacflii?
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• În ciuda dificultæflilor sale, Iov „n-a pæcætuit deloc, øi n-a vorbit nimic
necuviincios împotriva lui Dumnezeu“ (Iov 1:22). Cum îl acuzæ unii oameni
pe Dumnezeu, într-un mod neînflelept atunci când au parte de tristefle, de
ghinion sau de tragedii? (Ei Îl pot învinui pe Dumnezeu sau Îi pot pune la
îndoialæ înflelepciunea sau divinitatea, simflind cæ El nu-i înflelege sau cæ nu-i
iubeøte. Unii Îi pot pune la îndoialæ chiar øi existenfla.)

2. Iov gæseøte tærie în Domnul.

Predafli øi discutafli Iov 13:13-16; 19:23-27.

• Încrederea lui Iov în Domnul a fost pentru el o sursæ mare de tærie spiritualæ
(Iov 13:13-16). Ce înseamnæ sæ ne încredem în Domnul? Cum putem sæ ne
dezvoltæm încrederea în Domnul care ne ve susfline în timpul încercærilor
noastre? (Vezi Romani 8:28; 2 Nefi 2:2, 11, 24; D&L 58:2-4; 122:5-9). Mærturisifli
cæ, deoarece Domnul ne iubeøte, El ne-a asigurat cæ, dacæ suntem credincioøi,
toate lucrurile vor fi pentru beneficiul nostru øi ne vor ajuta sæ creøtem.

• În capitolul 19, Iov a descris încercærile de care a avut parte, iar apoi a
mærturisit despre Salvator. Cum l-a ajutat pe Iov mærturia sa despre Salvator
sæ-øi îndure încercærile? (Vezi Iov 19:25-27). Cum poate o mærturie despre
Salvator sæ ne întæreascæ în timpul nenorocirilor?

Putefli sæ le cerefli cursanflilor sæ cânte „Træieøte-al meu Mântuitor“ (Imnuri øi
cântece pentru copii, pag. 38), sau putefli sæ ascultafli o înregistrare a acestui imn.

3. Iov gæseøte tærie în neprihænirea øi intergritatea sa personalæ.

Predafli øi discutafli Iov 27:2-6.

• Integritatea lui Iov a fost o altæ sursæ de tærie spiritualæ în timpul greutæflilor
sale (Iov 27:2-6). Ce este integritatea? Cum l-a întærit pe Iov integritatea
personalæ în timpul încercærilor sale? Cum ne poate întæri integritatea
personalæ în perioadele de încercæri? (Atunci când ne menflinem integritatea,
putem sæ dobândim tærie din cunoaøterea faptului cæ felul în care ne træim
viafla este plæcut Domnului.)

Elder Joseph B. Wirthlin definea integritatea ca fiind „înfæptuirea întotdeauna a
ceea ce este drept øi bun, indiferent de consecinflele imediate. Înseamnæ sæ fim
neprihænifli pânæ în adâncul sufletului nostru, nu numai în faptele noastre ci,
mult mai important, în gândurile øi în inima noastræ. Integritatea personalæ
implicæ o astfel de sinceritate øi incoruptibilitate, încât nu suntem capabili sæ
fim faløi în privinfla unei responsabilitæfli sau a unui legæmânt“ (în Conference
Report, aprilie 1990, pag. 38; sau Ensign, mai 1990, pag. 30).

4. Dupæ ce Iov îøi înduræ cu credinflæ încercærile, Domnul îl binecuvânteazæ.

Predafli øi discutafli Iov 42:10-17.

• Dupæ ce Iov øi-a îndurat cu credinflæ încercærile, cum l-a binecuvântat Domnul?
(Vezi Iov 42:10-15; Iacov 5:11). Cum ne binecuvânteazæ Domnul pe mæsuræ
ce înduræm cu credinflæ încercærile? (Vezi Iov 23:10; 3 Nefi 15:9. Încurajafli
cursanflii sæ împærtæøeascæ experienfle personale. Putefli sæ indicafli faptul cæ,
deøi Domnul i-a dat lui Iov „îndoit decât tot ce avusese“, binecuvântærile
spirituale pe care Domnul ni le dæ, pe mæsuræ ce înduræm cu credinflæ, sunt
mult mai mari decât binecuvântærile temporale.)

Lecflia 32
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Elder Orson F. Whitney a spus: „Nici o durere pe care o simflim, nici o
încercare de care avem parte nu este irositæ. Slujeøte educafliei noastre,
slujeøte la dezvoltarea unor calitæfli cum ar fi: ræbdarea, credinfla, tæria øi
umilinfla. Tot ceea ce suferim øi tot ceea ce înduræm, în special atunci când
înduræm cu ræbdare, ne formeazæ caracterele, ne purificæ inimile, ne înalflæ
sufletele øi ne face mult mai tandri øi mai caritabili, mult mai demni de a fi
numifli copiii lui Dumnezeu ... øi, prin tristefle øi suferinflæ, prin muncæ øi
încercæri ne dobândim educaflia pe care venim s-o dobândim aici øi care ne va
face mult mai asemænætori Tatælui nostru øi Mamei noastre din Cer“ (citat în
Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle, pag. 98).

Profetul Joseph Smith a spus: „Sunt ca o piatræ uriaøæ øi necioplitæ care se
rostogoleøte de pe un munte înalt; øi singura modalitate de a fi cioplitæ este
aceea prin care câteva colfluri sunt îndepærtate prin contactul cu altceva,...
îndepærtând câte un colfl aici øi un altul acolo. În felul acesta voi deveni o
sægeatæ uøoaræ øi ascuflitæ în tolba celui Atotputernic“ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, selectate de cætre Joseph Fielding Smith [1976], pag. 304).

Concluzie Rezumafli discuflia dumneavoastræ despre cartea lui Iov, subliniind faptul cæ
putem primi tærie pentru a ne îndura încercærile încrezându-ne în Domnul,
dobândind mærturii despre El øi pæstrându-ne integritatea, astfel încât sæ putem
øti cæ vieflile noastre Îi sunt plæcute. Putefli sæ le povestifli cursanflilor despre un
moment în care afli primit tærie în timpul nenorocirilor. Sugerafli-le cursanflilor
sæ se gândeascæ la cum pot ei sæ punæ în practicæ principiile discutate în cadrul
acestei lecflii astfel încât sæ-i ajute sæ-øi îndure dificultæflile.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Prietenii lui Iov

• Cum au explicat Elifaz øi Bildad, doi dintre prietenii lui Iov, suferinfla acestuia?
(Vezi Iov 4:7-8; 8:6. Ei au crezut cæ suferinfla lui Iov a fost o pedeapsæ de la
Dumnezeu pentru pæcatele pe care le-a fæcut.) Care sunt pericolele la care ne
expunem atunci când credem cæ toate suferinflele vin ca pedeapsa lui
Dumnezeu pentru pæcatele noastre?

• Ce ne pot învæfla greøelile prietenilor lui Iov despre cum îi putem ajuta pe
oamenii care au greutæfli?

2. Întrebæri pe care vi le putefli adresa în timpul necazurilor

Elder Richard G. Scott a spus: „Când avefli parte de necazuri, putefli sæ ajungefli
sæ adresafli multe întrebæri. Unele au un scop bun; altele nu. Întrebærile de genul:
’De ce trebuie sæ mi se întâmple aceasta tocmai mie? De ce trebuie sæ îndur
aceasta tocmai acum? Ce am fæcut încât am provocat aceasta?’, nu væ vor
conduce nicæieri. Cu adeværat, nu are nici un rost sæ adresafli întrebæri care sæ
reflecte opoziflia faflæ de voinfla lui Dumnezeu. Întrebafli-væ mai degrabæ: ’Ce
trebuie sæ fac? Ce trebuie sæ învæfl din aceastæ experienflæ? Ce trebuie sæ schimb?
Pe cine trebuie sæ ajut? Cum pot sæ îmi aduc aminte în vremurile de încercare de
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multele mele binecuvântæri?’“. (în Conference Report, octombrie 1995, pag. 18;
sau Ensign, noiembrie 1995, pag. 17).

3. Sæ pæstræm o perspectivæ veønicæ în momentele grele din vieflile noastre

Preøedintele Spencer W. Kimball a spus:

„Dacæ am privi viafla muritoare ca fiind întreaga existenflæ, atunci durerea,
întristarea, eøecul øi viafla scurtæ ar fi un dezastru. Dar dacæ privim viafla ca fiind
un lucru veønic întinzându-se, pe de-o parte, pânæ în trecutul vieflii premuritoare,
iar pe de altæ parte cætre viitorul veønic de dupæ moarte, atunci tot ceea ce se
întâmplæ poate fi pus în perspectiva potrivitæ.

Nu suntem noi expuøi ispitelor pentru a ne fi testatæ tæria, expuøi bolilor pentru
a putea înflelege ræbdarea, expuøi morflii pentru a putea fi fæcufli nemuritori øi
pentru a putea fi slævifli?

Dacæ tofli cei bolnavi, pentru care ne rugæm, ar fi vindecafli, dacæ tofli cei
neprihænifli ar fi protejafli øi cei ticæloøi distruøi, atunci întregul plan al Tatælui
Ceresc ar fi anulat øi principiul de bazæ al Evangheliei, libertatea de a alege, ar
fi distrus. Nimeni nu va mai trebui sæ træiascæ prin credinflæ“ (Faith Precedes the
Miracle [1975], pag. 97).

4. Prosperitatea celor ticæloøi este temporaræ øi nu va dæinui

• Câteodatæ se pare cæ cel ticælos prosperæ în timp ce cel neprihænit suferæ.
Ce ne învaflæ cartea lui Iov despre prosperitatea aparentæ a celor ticæloøi?
(Vezi Iov 21, 24).
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Lecflia

33
Sæ împærtæøim 

Evanghelia cu lumea
Iona 1-4; Mica 2; 4-7

Scop De a încuraja cursanflii sæ-øi îndeplineascæ responsabilitæflile în calitatea lor de
copii ai lui Israel din zilele din urmæ, de a-i încuraja sæ iubeascæ toate popoarele
lumii øi sæ împærtæøeascæ cu acestea binecuvântærile Evangheliei.

Pregætire Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Iona 1-2. Domnul îl cheamæ pe Iona sæ propovæduiascæ pocæinfla cætre
oamenii din Ninive. Iona încearcæ sæ fugæ de Domnul pe o corabie, este
înghiflit de un peøte mare, se roagæ øi este eliberat din pântecele peøtelui.

b. Iona 3-4. Iona profefleøte despre distrugerea cetæflii Ninive øi se supæræ când
oamenii din Ninive se pocæiesc iar Domnul cruflæ cetatea (traducerea Bibliei
de cætre Joseph Smith pentru Iona 3:9-10 explicæ faptul cæ oamenii s-au
pocæit, øi nu Dumnezeu). Domnul foloseøte un curcubete (dovleac) øi un
vierme pentru a-l învæfla pe Iona cæ ar trebui sæ iubeascæ tofli oamenii.

c. Mica 2:12-13; 4:1-7, 11-13; 5:2-4, 7-8; 6:6-8; 7:18-20. Mica profefleøte despre
misiunea lui Israel în zilele din urmæ.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

• Cât de mulfli tineri bæiefli din Bisericæ doreøte Domnul sæ slujeascæ în misiuni
cu timp deplin? (Tofli tinerii bæiefli care sunt demni øi capabili.) De ce este atât
de important ca fiecare dintre aceøti tineri bæiefli sæ ræspundæ acestei chemæri?
Cine altcineva poate sæ slujeascæ în misiuni pe timp deplin? (Surorile
necæsætorite, demne, în vârstæ de cel puflin 21 de ani øi cuplurile în vârstæ,
în cazul în care ei pot face acest lucru).

În anul 1979, preøedintele Spencer W. Kimball a vorbit despre nevoia de mai
mulfli misionari care sæ poatæ propovædui Evanghelia oamenilor din toate
colflurile lumii. El a declarat: „Eu cred cæ Domnul poate sæ facæ tot ceea ce-Øi
propune. Dar nu pot sæ væd nici un motiv pentru care Domnul ar deschide
uøi prin care noi nu suntem pregætifli sæ intræm“ (“The Uttermost Parts of the
Earth”, Ensign, iulie 1979, pag. 9).

În aceastæ lecflie se va discuta despre cum vieflile øi scrierile lui Iona øi Mica ne
pot ajuta sæ înflelegem responsabilitatea de a iubi tofli oamenii øi de a împærtæøi
cu ei binecuvântærile Evangheliei.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.



1. Iona este chemat sæ propovæduiascæ în Ninive, însæ el fuge.

Predafli øi discutafli Iona 1-2.

• De ce a vrut Domnul ca Iona sæ meargæ la Ninive? (Vezi Iona 1:2). De ce nu
øi-a dorit Iona sæ accepte chemarea într-o misiune în Ninive? (Vezi Naum
3:1-5, unde sunt descrise marea ticæloøie øi violenflæ din Ninive. Oamenii din
Ninive, capitala Asiriei, erau duømanii poporului lui Israel.)

• De ce s-a dus Iona la Tars? (Vezi Iona 1:3). În ce moduri încercæm noi
câteodatæ sæ fugim din prezenfla Domnului sau sæ scæpæm de chemærile care
ne sunt date prin reprezentanflii Sæi? Care sunt rezultatele unor asemenea
eforturi?

• Cum a arætat Domnul îndurare øi cum l-a ajutat pe Iona sæ se pocæiascæ? (Vezi
Iona 1:4-2:10). Ce a învæflat Iona în timp ce se afla în interiorul marelui peøte?
(Vezi Iona 2:1-9). Cum ne ajutæ Domnul sæ ne pocæim øi sæ ne întoarcem pe
cæile Sale?

• În timpul slujirii Sale pe pæmânt, Salvatorul a vorbit despre „semnul prorocului
Iona“ (Matei 12:39). Ce a însemnat acest semn? (Vezi Matei 12:39-41. Iona a
petrecut trei zile øi trei nopfli în pântecele unui peøte mare øi apoi a fost scos
viu. Salvatorul urma sæ stea trei zile øi trei nopfli într-un mormânt øi apoi sæ
învie.)

• Prin profeflii sæi, Domnul a poruncit de mai multe ori ca fiecare tânær bæiat
demn øi în stare, sæ slujeascæ într-o misiune cu timp deplin. El a încurajat, de
asemenea, cuplurile în vârstæ sæ slujeascæ, dacæ pot, ca misionari cu timp
deplin. (Vezi ideile suplimentare de predare). Care sunt câteva dintre motivele
pentru care o parte dintre bæieflii tineri øi cuplurile mai în vârstæ aleg sæ nu
slujeascæ în misiuni? (O lipsæ a dedicærii øi a credinflei, faptul cæ nu sunt demni,
lipsa dorinflei de a pæræsi confortul cæminului øi al familei, teama de ceea ce li
s-ar putea cere.) Ce putem învæfla din povestea lui Iona, care sæ ne poatæ ajuta
sæ fim mai doritori sæ ne supunem Domnului øi sæ împærtæøim Evanghelia?

2. Oamenii din Ninive reacflioneazæ la mesajul lui Iona øi se pocæiesc.

Predafli øi discutafli Iona 3-4.

• Dupæ ce Iona s-a pocæit, Domnul l-a chemat încæ o datæ sæ propovæduiascæ
pocæinfla cætre oamenii din Ninive. Cum au reacflionat oamenii din Ninive la
mesajul lui Iona? (Vezi Iona 3:5-9. În timpurile strævechi, oamenii se îmbræcau
în haine fæcute dintr-o pânzæ aspræ, ca niøte saci øi se aøezau în cenuøæ pentru
a aræta faptul cæ s-au umilit øi s-au pocæit.) Cum a reacflionat Dumnezeu la
schimbarea care a avut loc în popor? (Vezi Iona 3:10).

• Iona profeflise distrugerea cetæflii Ninive (Iona 3:4). Cum a reacflionat Iona
când Domnul i-a iertat pe oamenii din Ninive? (Vezi Iona 4:1-3. El s-a supærat
deoarece Domnul a fost milos cu acei oameni.)

• Ce l-a învæflat Domnul pe Iona prin intermediul curcubetelui (dovleacului) care
a crescut, i-a oferit umbræ øi confort lui Iona øi apoi s-a uscat? (Vezi Iona 4:4-11.
Dumnezeu îi iubeøte pe tofli copiii Sæi. Exact aøa cum i-a arætat îndurare lui
Iona, tot la fel El a dorit sæ le arate îndurare øi oamenilor din Ninive, care s-au
pocæit.) Ce ne poate învæfla experienfla lui Iona despre dragostea pe care trebuie
s-o purtæm faflæ de ceilalfli oameni?
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3. Mica profefleøte despre misiunea lui Israel în zilele din urmæ.

Predafli øi discutafli urmætoarele pasaje din Mica.

Profetul Mica a chemat poporul lui Israel sæ se pocæiascæ de ticæloøia sa øi sæ se
întoarcæ la Domnul. El a profeflit distrugerea lui Iacov (Israel) øi a lui Iuda. El a
profeflit, de asemenea, cæ Israelul din zilele din urmæ (Biserica lui Isus Hristos a
Sfinflilor din Zilele din Urmæ) va realiza cu mare putere scopurile Domnului.

• Ce promisiuni a fæcut Domnul în Mica 2:12-13? (El a promis cæ va aduna
ræmæøifla lui Israel, cæ ei vor creøte în numær øi cæ El îi va conduce.) Cum sunt
îndeplinite aceste promisiuni în ziua de astæzi?

• Câteva dintre marile profeflii fæcute de Mica referitoare la zilele din urmæ sunt
consemnate în Mica 4:1-7. Ce a profeflit Mica despre templul din zilele din
urmæ? (Vezi versetele 1-2). Ce a profeflit despre Mileniu? (Vezi vesetele 3-7).
De ce sunt importante pentru noi aceste profeflii?

• Ce putem învæfla despre destinul lui Israel în zilele din urmæ din Mica 4:11-13?
(În lumea stræveche, boii erau deseori folosifli la treieratul grânelor. Ei mergeau
peste grâne, separând pleava de boabe. Pleava era înlæturatæ iar boabele
pæstrate. Popoarele care se opun Sionului vor fi adunate ca snopii øi vor fi
treierate de cætre Israel.) Cum poate fi comparatæ aceastæ separare a plevei de
boabe cu responsabilitatea lui Israel din zilele din urmæ de a face în toatæ
lumea muncæ misionaræ? (Vezi D&L 29:7; 33:5-7).

• Despre cine a profeflit Mica în Mica 5:2-4? (Comparafli aceastæ profeflie cu
consemnarea îndeplinirii sale din Matei 2:4-6.)

• Cu ce sunt comparafli oamenii Domnului în Mica 5:7? Cum poate fi comparatæ
imaginea cu roua sau cu ploia mæruntæ de pe iarbæ cu efectul pe care membrii
Bisericii îl au asupra oamenilor din lume? Ce credefli cæ a vrut sæ spunæ Mica
prin afirmaflia cæ aceastæ ploaie mæruntæ nu va „atârn[a] de copiii oamenilor“?
(Aøa cum oamenii muritori nu pot opri roua sæ se formeze sau ploaia mæruntæ
sæ cadæ, tot aøa nimic nu poate opri lucrarea Domnului sæ progreseze în lume.)

• Cu ce sunt comparafli oamenii Domnului în Mica 5:8? Ce sugereazæ aceastæ
imagine despre tæria øi puterea lucrærii Domnului? (Aøa cum o turmæ de oi nu
are nici o putere sæ opreascæ un leu tânær, tot aøa nici o putere de pe pæmânt
nu va putea sæ împiedice lucrarea Domnului.)

În anul 1842, profetul Joseph Smith a declarat: „Nici o mânæ nesfinflitæ nu
poate sæ opreascæ lucrarea din progres; persecufliile se pot dezlænflui, gloatele se
pot combina, armatele se pot aduna, calomnia poate defæima, însæ adeværul
lui Dumnezeu va merge înainte færæ teamæ, cu noblefle øi liber, pânæ când va
pætrunde pe fiecare continent, va vizita fiecare regiune, va trece peste fiecare
flaræ øi va ræsuna în fiecare ureche, pânæ când scopurile lui Dumnezeu vor fi
realizate øi Marele Iehova va spune cæ lucrarea este terminatæ“ (History of the
Church, 4:540).

• Cum ne poate ajuta cele scrise în Mica 6:6-8 atunci când ne simflim copleøifli
de tot ceea ce se aøteaptæ de la noi?

• Dupæ ce a profeflit despre lucrarea Domnului din zilele din urmæ, la ce
concluzie a ajuns Mica în ceea ce priveøte personalitatea lui Dumnezeu?
(Vezi Mica 7:18-20). Ce fraze din aceste versete ar putea fi folosite în relafliile
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Domnului cu oamenii din Ninive? Care dintre aceste fraze ar putea fi folosite
în relafliile Domnului cu noi?

Concluzie Mærturisifli cæ Domnul îi iubeøte pe tofli copiii Sæi øi cæ noi, ca Israelul din zilele
din urmæ, avem marea responsabilitate de a împærtæøi dragostea Sa øi adeværurile
Evangheliei cu tofli oamenii. Rugafli cursanflii sæ împærtæøeascæ ceea ce au învæflat
de la Iona øi de la Mica.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Fiecare bæiat tânær care este demn øi apt trebuie sæ se pregæteascæ sæ
slujeascæ într-o misiune

Discutafli urmætoarea declaraflie a preøedintelui Spencer W. Kimball:

„Când cer mai mulfli misionari, nu cer mai multe mærturii seci sau mai mulfli
misionari nedemni. Cer ca noi sæ începem mai devreme sæ ne pregætim mai bine
misionarii în fiecare ramuræ øi în fiecare episcopie din lume. Aceasta este o altæ
provocare – aceea cæ tinerii vor înflelege cæ este un mare privilegiu sæ meargæ
într-o misiune, iar ei trebuie sæ fie sænætoøi din punct de vedere fizic, din punct
de vedere mental, din punct de vedere spiritual, precum øi sæ înfleleagæ faptul cæ
’Domnul nu poate privi pæcatul nici cu cea mai micæ îngæduinflæ’…

Întrebarea care este adresatæ în mod frecvent: Trebuie ca fiecare tânær sæ slujeascæ
într-o misiune? Ræspunsul a fost dat de cætre Domnul. Acesta este: ’Da’. Fiecare
tânær trebuie sæ slujeascæ într-o misiune“ (“When the World Will Be Converted”,
Ensign, octombrie 1974, pag. 7-8).

2. Nevoia de cupluri misionare

Discutafli urmætoarea declaraflie a elderului David B. Haight:

„În numele fraflilor, acesta este un apel pentru cuplurile de pensionari de a se
gândi serios sæ slujeascæ într-o misiune. Avem nevoie foarte mare de mai multe
cupluri care sæ ne ajute sæ ne îndeplinim nevoile... Sunt completate mai puflin
de 50 de procente din cererile pentru cupluri misionare venite din partea
preøedinflilor [noøtri] de misiune...

Fraflii speræ cæ mult mai multe cupluri vor face în aøa fel încât sæ poatæ sluji în
Bisericæ în misiune cu timp deplin. Nevoia este mare! Sute de mii de membri noi
se alæturæ în fiecare an Bisericii, iar ei au nevoie sæ audæ o voce prietenoasæ din
partea membrilor cu experienflæ care sæ-i sprijine øi sæ-i aline.

Refrenul ’Voi merge unde vei vrea Tu, Doamne’ (Imnuri øi cântece pentru copii,
pag. 46), trebuie sæ fie mai mult decât un imn pe care-l cântæm duminica.
Trebuie sæ fie propria noastræ rugæciune de credinflæ pe mæsuræ ce slujim oriunde
Domnul are nevoie de noi“ (“Couple Missionaries: ‘A Wonderful Resource’”,
Ensign, februarie 1996, pag. 7, 12).

Lecflia 33
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34
„Te voi logodi cu 

Mine prin neprihænire“
Osea 1-3;11; 13-14

Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ faptul cæ Domnul este iubitor øi milos øi cæ ne va
ierta atunci când ne pocæim øi ne întoarcem la El.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Osea 1-3. Folosind similitudinea dintre un sofl credincios øi o nevastæ
adulteræ, Osea descrie relaflia dintre Domnul øi poporul lui Israel.

b. Osea 11; 13-14. Datoritæ dragostei pentru poporul Sæu, Domnul continuæ
sæ-l cheme pe Israel sæ se pocæiascæ øi sæ se întoarcæ la El.

2. Referinfle suplimentare: tot ceea ce a mai ræmas din Osea.

3. Dacæ facefli activitatea de captare a atenfliei scriefli, înainte de începerea orei,
fiecare dintre frazele urmætoare pe bucæfli diferite de hârtie. În cazul în care
numærul cursanflilor este mic, pregætifli numai o bucatæ de hârtie pentru
fiecare cursant.

„Copiii lui Israel [vor] fi ca nisipul mærii“ (Osea 1:10)
„Ca apa Îmi voi værsa mânia peste ei“ (Osea 5:10)
„Domnul... va veni la noi ca o ploaie“ (Osea 6:3)
„Vræjmaøul vine ca un vultur“ (Osea 8:1)
„Israel era o vie mænoasæ“ (Osea 10:1)
„Pedeapsa va încolfli ca o buruianæ otrævitoare din brazdele câmpiei“
(Osea 10:4)
„Vor fi... ca fumul care iese din horn“ (Osea 13:3)
„Mæ næpustesc asupra lor, ca o ursoaicæ lipsitæ de puii ei“ (Osea 13:8)
„Voi fi... ca un chiparos verde“ (Osea 14:8)

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Împærflifli printre cursanfli hârtiile pe care le-afli pregætit (vezi secfliunea
„Pregætire“ de mai sus). Explicafli cæ fiecare dintre aceste fraze este o comparaflie
din Osea. Rugafli fiecare cursant care a primit o hârtie sæ citeascæ fraza cu voce
tare øi sæ sugereze un posibil înfleles pentru comparaflia respectivæ. De exmplu,
dacæ cineva spune cæ este „ca un leu“ aceasta poate indica tæria sau neînfricarea.

• De ce credefli cæ Osea øi alfli profefli au folosit comparaflii? (Compararea
unei idei complicate sau necunoscute cu una care este mai simplæ sau mai
cunoscutæ o face sæ fie pe înflelesul celor cærora li se predæ. Comparafliile
ajutæ, de asemenea, la oferirea multor detalii în numai câteva cuvinte.)



Explicafli cæ, în plus faflæ de aceste comparaflii mai mici, Osea a folosit, de
asemenea, comparaflii mai complexe, care sunt numite metafore sau similitudini
(similitudine este cuvântul folosit în scripturi). Cartea lui Osea confline câteva
comparaflii, pentru a ne ajuta sæ înflelegem relaflia dintre Isus Hristos øi poporul
Sæu.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Folosind similitudinea dintre un sofl credincios øi o nevastæ adulteræ,
Osea descrie relaflia dintre Domnul øi poporul lui Israel.

Predafli øi discutafli Osea 1-3. Dacæ nu afli fæcut activitatea de captare a atenfliei,
explicafli înainte de a începe discuflia ce este aceea o similitudine.

Una dintre cele mai frecvente similitudini folosite în scripturi Îl descrie pe
Domnul ca un mire (sau sofl) øi pe poporul Sæu de legæmânt ca mireasa Sa (sau
nevasta). Osea 1-3 foloseøte într-un mod foarte puternic aceastæ similitudine,
comparând preaslævirea idolilor de cætre copiii lui Israel cu adulterul. În aceste
capitole, profetul Osea Îl reprezintæ pe Domnul, ca sofl, iar Gomera îl reprezintæ
pe Israel, ca nevastæ.

• În Osea, relaflia Domnului cu poporul lui Israel (øi cu Biserica din ziua de
astæzi) este comparatæ cu relaflia dintre un sofl øi soflie. Ce ne învaflæ aceastæ
comparaflie despre nivelul de dedicare øi de devofliune pe care Domnul îl
aøteaptæ de la noi?

• În ce fel s-a comparat poporul lui Israel din vechime cu Gomera, care este
descrisæ ca „o nevastæ curvæ“? (Vezi Osea 1:2-3; 2:5, 13. Gomera øi-a pæræsit
soflul pentru ibovnicii ei; poporul lui Israel L-a uitat pe Domnul øi a devenit
ticælos.)

• Cine sau care au fost „ibovnicii“ poporului lui Israel – lucrurile care au fæcut
ca poporul sæ se îndepærteze de Domnul? (Alfli dumnezei, bunurile materiale
øi obiceiurile lumii.) Ce lucruri ne pot distrage de la dedicarea noastræ de a-L
urma pe Salvator?

• Cui i-a dat crezare femeia care a curvit pentru hrana øi îmbræcæmintea ei?
(Vezi Osea 2:5). Cui i-au atribuit israeliflii flara roditoare în care locuiau? (Vezi
Osea 2:5, 12; dumnezeilor lor faløi sau idolilor). Cum dau oamenii din ziua de
astæzi crezare dumnezeilor faløi pentru binecuvântærile pe care le primesc?

• Cum i-a reamintit soflul nevestei sale faptul cæ el – nu ibovnicii ei – i-a oferit
hrana, apa øi celelalte lucruri? (Vezi Osea 2:8-9). În ce feluri v-a oferit Domnul
binecuvântæri materiale øi spirituale? Cum putem sæ ne arætæm aprecierea faflæ
de Domnul pentru binecuvântærile pe care ni le oferæ?

• Care a fost atitudinea soflului faflæ de nevasta lui necredincioasæ, în Osea
2:6-13? Cum diferæ aceastæ atitudine în versetele 14-23? (Indicafli faptul cæ,
indiferent dacæ nevasta i-a fost necredincioasæ, soflul a continuat s-o iubeascæ
øi a vrut ca ea sæ se întoarcæ la el. În mod asemænætor, Domnul încæ Îøi iubeøte
poporul care s-a rætæcit øi vrea ca acesta sæ se întoarcæ la El.)
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Elder Henry B. Eyring a explicat: „Aceasta a fost o poveste de dragoste. Aceasta
a fost povestea unui legæmânt al cæsætoriei fæcut prin dragoste, prin dragoste
fermæ... Domnul, Cel cu care am fost binecuvântat sæ fac legæminte, mæ
iubeøte, øi væ iubeøte... cu o fermitate despre care mæ minunez continuu øi spre
care vreau sæ tind din toatæ inima“ (Covenants and Sacrifice [cuvântare oferitæ
la Simpozionul Sistemului Educaflional al Bisericii, 15 august 1995], pag. 2).

• Ce i-a promis soflul nevestei sale dacæ aceasta se va întoarce la el? (Vezi Osea
2:19). Ce promite Domnul poporului Sæu dacæ acesta se va pocæi øi se va
întoarce la El? (Vezi Osea 2:20; 23). De ce este importantæ aceastæ promisiune?

• În Osea 3:1-2, soflul øi-a ræscumpærat nevasta de la ibovnicul ei (putefli sæ
explicafli cæ în cultura Vechiului Testament, femeile erau deseori considerate
ca un bun øi puteau fi cumpærate sau vândute). Ce i-a cerut soflul, nevestei
sale, dupæ ce a ræscumpærat-o? (Vezi Osea 3:3). Ce i-a promis acesta? În ce fel
ne-a „cumpærat“ Isus Hristos pe fiecare dintre noi? (Vezi 1 Petru 1:18-19). Ce
ne cere Hristos în schimb?

2. Datoritæ dragostei Sale pentru poporul Sæu, Domnul continuæ sæ invite pe
Israel sæ se pocæiascæ øi sæ se întoarcæ la El.

Predafli øi discutafli Osea 11; 13-14.

În cuprinsul cærflii lui Osea, Domnul îi mustræ pe israelifli pentru pæcatele lor
mari. Dupæ ce Domnul, prin Osea, descrie robia øi distrugerea care vor rezulta
ca urmare a ticæloøiei lui Israel, El Îøi invitæ din nou poporul sæ se pocæiascæ øi
sæ se întoarcæ la El.

• O altæ similitudine care este deseori folositæ în scripturi pentru a descrie relaflia
dintre Domnul øi poporul Sæu este relaflia stæpân-animal. Aceastæ similitudine
este folositæ pe scurt în Osea 11:4. Ce învæflæm din aceastæ comparaflie despre
sentimentele pe care Domnul le are pentru poporul Sæu? (Vezi, de asemenea,
Osea 11:7-9. Remarcafli faptul cæ, în traducerea Bibilei de Joseph Smith a
versetului 8 se spune cæ inima Domnului a fost îndreptatæ cætre Israel în loc
spre Sine Însuøi).

• De câteva ori, Domnul le-a amintit israeliflilor despre modul în care
stræmoøii lor au fost eliberafli din robie din Egipt (Osea 11:1; 12:9, 13;13:4-5).
Similitudinea cærui lucru ar putea fi acest eveniment? (Vezi Osea 13:14. Aøa
cum Domnul i-a eliberat pe copiii lui Israel din robie, din Egipt, tot aøa El îi
va elibera – øi pe tofli oamenii care vin la El – de pæcat øi de moarte.)

• Ce au trebuit sæ facæ israeliflii pentru a se întoarce la Domnul øi pentru a primi
eliberarea? (Vezi Osea 12:6; 14:2-3. Ei au trebuit sæ se pocæiascæ de pæcatele lor
øi sæ renunfle la ceilalfli dumnezei pe care i-au preaslævit.) Ce a promis Domnul
sæ facæ dacæ aceøtia se pocæiau? (Vezi Osea 14:4-7). Ce promite Domnul cæ va
face dacæ noi ne pocæim de pæcatele noastre?

• Cum væ ajutæ similitudinile din Osea sæ înflelegefli ce simte Salvatorul pentru
dumneavoastræ?
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Concluzie Mærturisifli cæ, în timp ce binecuvântærile Domnului sunt rezervate pentru aceia
care-I flin poruncile, dragostea Sa este constantæ øi oferitæ tuturor. Chiar øi când
ne îndepærtæm de El prin pæcat, Domnul ne iubeøte øi vrea ca noi sæ ne pocæim
øi sæ ne întoarcem la El. Încurajafli cursanflii sæ-I fie credincioøi Domnului.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. „Cæci bunætate voiesc, nu jertfe“ (Osea 6:6)

În Osea 6:6, Domnul îi spune lui Israel: „Cæci bunætate voiesc, nu jertfe, øi
cunoøtinflæ de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot“. În timpul slujirii Sale
pe pæmânt, Salvatorul s-a referit de douæ ori la acest verset pentru a ræspunde
criticilor fariseilor (Matei 9:13; 12:7). Dupæ examinarea contextului acestor douæ
referinfle (Matei 9:10-13; 12:1-8), discutafli ce se înflelege prin aceste versete.

2. „Pieirea ta, Israele, este cæ ai fost împotriva Mea“ (Osea 13:9)

În timpul slujirii lui Osea, împæræflia de nord (împæræflia lui Israel) a fost atacatæ
de cætre asirieni, care în final au distrus-o øi au dus poporul în robie. De fapt,
asirienii au fost responsabili pentru distrugerea lui Israel. Însæ Domnul a spus:
„Pieirea ta, Israele, este cæ ai fost împotriva Mea“ (Osea 13:9).

• În ce fel s-a distrus singuræ împæræflia lui Israel? Care a fost singura speranflæ
de salvare pentru copiii lui Israel dupæ distrugerea poporului lor? (Vezi Osea
13:9-10; 14:1). Cum ne poate proteja faptul cæ-L urmæm pe Isus Hristos de
distrugerea temporalæ øi spiritualæ?

3. Pocæinfla

Dacæ este disponibil, putefli sæ arætafli un segment video care dureazæ øase minute
intitulat: „Pocæinfla: niciodatæ nu este prea târziu“, din Family Home Evening
Video Supplement (International) (5X736).

Lecflia 34
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Lecflia

35
Dumnezeu Îøi descoperæ 

taina profeflilor Sæi
Amos 3; 7-9; Ioel 2-3

Scop De a învæfla cursanflii cæ, în zilele din urmæ, Domnul Îøi dezvæluie secretele
profeflilor Sæi øi cæ Îøi revarsæ Spiritul asupra tuturor oamenilor.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Amos 3:6-7. Amos ne învaflæ cæ Domnul Îøi dezvæluie secretele slujitorilor
Sæi, profeflii.

b. Amos 7:10-17; 8:11-13; 9:8-15. Amos este chemat de cætre Dumnezeu sæ fie
profet (7:10-15). El profefleøte despre robia øi împræøtierea copiilor lui Israel
(7:16-17; 9:8-10). Profefleøte cæ va fi o dorinflæ ca o foamete dupæ auzirea
cuvântului Domnului (8:11-13). Profefleøte cæ, în zilele din urmæ, Israel va
fi recunoscut ca un popor mare øi prosper (9:11-15).

c. Ioel 2; 3:16-17. Ioel profefleøte despre ræzboaiele øi dezastrele din zilele din
urmæ (2:1-11). El cheamæ poporul la pocæinflæ (2:12-14; remarcafli cæ în
traducerea Bibliei de Joseph Smith în versetele 13 øi 14 se explicæ faptul cæ
poporul, nu Domnul, trebuia sæ se pocæiascæ). Ioel profefleøte cæ Dumnezeu
Îøi va binecuvânta poporul în zilele din urmæ øi Îøi va reværsa Spiritul asupra
lor (2:15-32; 3:16-17).

2. Referinfle suplimentare: Joseph Smith – Istorie 1:41; Doctrinæ øi legæminte
1:14-28, 37-38.

3. Dacæ facefli a doua activitate de captare a atenfliei, putefli sæ facefli
aranjamentele pentru un acompaniament muzical al imnului. Putefli, de
asemenea, sæ invitafli un cursant sæ împærtæøeascæ pe scurt câteva sfaturi
recente date de cætre profet.

4. Dacæ este posibil, facefli rost de o pozæ a profetului în viaflæ.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli una dintre urmætoarele activitæfli (sau una dintre activitæflile
dumneavoastræ) pentru a începe lecflia. Alegefli activitatea cea mai potrivitæ
pentru clasæ.

1. Împærtæøifli-le cursanflilor urmætoarea povestire:

„Pe când eram soflie øi mamæ tânæræ, soflul meu øi-a petrecut doi ani în slujba
forflelor aeriene militare. Am locuit într-un complex militar în Long Island,
New York. În timp ce mæ îngrijeam de copilaøii noøtri, mæ vizitam deseori cu
vecinii care erau venifli de pe tot cuprinsul flærii. Într-o zi, în timp ce discutam
cu o vecinæ despre crezurile noastre, ea a vrut sæ øtie ce era diferit la Biserica
lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ.



I-am vorbit pe scurt despre restaurare øi i-am explicat cæ Biserica restauratæ
a lui Isus Hristos are în ziua de astæzi un profet în viaflæ. Acest lucru a pærut
sæ-i trezeascæ interesul cu adeværat øi a vrut sæ øtie ce a spus profetul. Pe
mæsuræ ce am început sæ-i vorbesc despre Doctrinæ øi legæminte øi despre
revelaflia modernæ, ea spus: ’Dar ce a spus el recent?’. I-am vorbit despre
conferinfla generalæ øi despre faptul cæ Biserica are o publicaflie lunaræ care
confline un mesaj de la profet. Atunci, ea a devenit foarte interesatæ. M-am
simflit atât de stânjenitæ sæ recunosc cæ nu citisem cel mai recent mesaj. Ea a
încheiat conversaflia noastræ spunând: ’Adicæ tu ai un profet în viaflæ øi nu øtii
ce a spus?’“ (Janette Hales Beckham, “Sustaining the Living Prophets”, Ensign,
mai 1996, pag. 84).

• Dacæ v-ar întreba cineva ce a spus recent profetul în viaflæ, afli putea sæ
ræspundefli la aceastæ întrebare?

Explicafli cæ aceastæ lecflie subliniazæ importanfla de a-l asculta øi de a-l urma pe
profetul în viaflæ.

2. Cerefli-le cursanflilor sæ cânte imnul „Îfli mulflumim, Doamne, pentru profet“
(Imnuri øi cântece pentru copii, pag. 19). Explicafli-le cæ este important pentru noi
sæ studiem sfatul profetului nostru în viaflæ. Invitafli cursanflii sæ împærtæøeascæ o
parte dintre sfaturile pe care el le-a dat recent. Sau invitafli un cursant desemnat
anterior se recapituleze pe scurt câteva dintre sfaturile recente oferite de cætre
profet.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

Amos a fost un pæstor din Tecoa, un oræøel situat la sud de Ierusalim. El le-a slujit
oamenilor din împæræflia lui Israel între anii 800-750 î.H.. Majoritatea acestor
oameni se aflau în apostazie. Ei au iubit bogæfliile, i-au asuprit pe særaci øi au fost
atât de împietrifli încât nici mæcar foametea sau ciuma nu i-a umilit. Pe mæsuræ
ce Amos i-a pus pe oameni faflæ în faflæ cu pæcatele lor, acesta a profeflit pedepse øi
mai aspre. Totuøi, el a subliniat faptul cæ Dumnezeu era dornic sæ curefle de pæcat
pe oricine se pocæia, adresându-le urmætorul îndemn: „Cæutafli pe Domnul øi vefli
træi!“ (Amos 5:6). Amos a profeflit, de asemenea, despre zilele din urmæ.

Profetul Ioel le-a slujit oamenilor din împæræflia lui Iuda. Nu øtim exact când a
træit, însæ profefliile sale sunt importante pentru noi, în mod deosebit, deoarece
multe dintre ele se referæ la zilele din urmæ. Ioel a folosit puternica imagine a
unei mulflimi de læcuste pentru a simboliza distrugerea pe care oøtirile øi
pedepsele lui Dumnezeu o vor aduce în zilele din urmæ. Ioel a profeflit, de
asemenea, mari binecuvântæri în zilele din urmæ, prezicând cæ Domnul va
„turna Duhul [Sæu] peste orice fæpturæ“ (Ioel 2:28).

1. Amos ne învaflæ cæ Domnul Îøi dezvæluie tainele slujitorilor Sæi, profeflii.

Predafli øi discutafli Amos 3:6-7.

• Cum auzim cuvântul Domnului în zilele noastre? Ce ne-a învæflat profetul
Amos despre importanfla profeflilor? (Vezi Amos 3:7). În traducerea Bibliei de
Joseph Smith, în versetul 6, în locul cuvântului fæcut se foloseøte cuvântul øtiut
iar în versetul 7 cuvintele pânæ când sunt folosite în locul cuvântului færæ.
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Cum clarificæ aceste schimbæri înflelesul acestui pasaj din scripturi? Indicafli
faptul cæ însæøi traducerea lui Joseph Smith a Bibliei este un exemplu al
faptului cæ tainele Domnului sunt fæcute cunoscute profeflilor pentru folosul
nostru.

• Ce învæflæm din Doctrinæ øi legæminte 1:37-38 despre respectul pe care trebuie
sæ-l avem faflæ de mesajele profeflilor? (Expunefli o pozæ a profetului în viaflæ.)
Aøa cum este consemnat în Doctrinæ øi legæminte 21:4-5, ce sfat øi ce poruncæ
le-a dat Domnul sfinflilor în ziua în care a fost organizatæ Biserica? Ce
binecuvântæri a promis El dacæ sfinflii vor face aceasta? (Vezi D&L 21:6). Cum
afli væzut aceastæ promisiune îndeplinitæ în viafla dumneavoastræ, pe mæsuræ
ce v-afli supus sfatului profeflilor?

2. Amos profefleøte despre împæræflia anticæ a lui Israel, precum øi despre cea
din zilele din urmæ.

Predafli øi discutafli Amos 7:10-17; 8:11-13; 9:8-15.

• De ce Amaflia, un preot în împæræflia lui Israel, i-a cerut lui Amos sæ plece din
flaræ? (Vezi Amos 7:10-17. Amos a profeflit cæ mult ræu se va abate asupra
poporului øi asupra împæratului lor. Amaflia øi oamenii sæi nu au vrut sæ audæ
adeværul despre faptele lor rele.) Ce ne învaflæ versetele de la 14 la 17 despre
profetul Amos? (El era integru øi curajos. Nu a schimbat ceea ce Domnul i-a
cerut sæ spunæ, ci a continuat sæ profefleascæ faptul cæ mult ræu se va abate
asupra poporului dacæ acesta nu se va pocæi.)

• De ce atât de mulfli oameni, din toate timpurile, au respins sau au ignorat
mesajele profeflilor? Care a profeflit Amos cæ va fi consecinfla dacæ Israel
respingea sfatul profeflilor? (Vezi Amos 8:11-13. Rezultatul ar fi fost foametea
spiritualæ sau apostazia.) Care sunt consecinflele pentru noi, personal, dacæ
respingem sfatul profeflilor?

Profeflia lui Amos despre foametea spiritualæ s-a îndeplinit printre copiii lui
Israel dupæ perioada lui Maleahi, ultimul profet din Vechiul Testament.
Aceastæ perioadæ s-a încheiat cu aproximativ 400 de ani mai târziu, atunci
când Ioan Botezætorul a fost chemat sæ-I pregæteascæ lui Isus Hristos calea.
Profeflia lui Amos este valabilæ, de asemenea, øi în cazul marii apostazii,
secolelor de întuneric spiritual care au urmat dupæ moartea apostolilor
Salvatorului øi care s-a terminat odatæ cu restaurarea Evangheliei prin profetul
Joseph Smith.

• În ce moduri poate fi comparatæ cu foametea absenfla cuvântului Domnului?
Ce dovadæ avefli prin care putefli sæ vedefli cæ oamenii din ziua de astæzi
rætæcesc „de la o mare la alta“ cæutând cuvântul Domnului? Cum poate fi
comparat faptul de a avea binecuvântærile Evangheliei restaurate cu un
praznic?

• Cu ce mesaj de încurajare se încheie cartea lui Amos? (Vezi Amos 9:8-15.
Copiii lui Israel nu vor fi complet distruøi, ei vor fi împræøtiafli printre toate
popoarele, iar, în zilele din urmæ, ei vor fi recunoscufli ca un popor mare øi
prosper. Remarcafli cæ, la sfârøitul versetului 9, Domnul clarificæ faptul cæ este
preocupat de fiecare membru al casei lui Israel.)
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3. Ioel profefleøte cæ Dumnezeu Îøi va binecuvânta poporul în zilele din
urmæ øi Îøi va reværsa Spiritul asupra lor.

Predafli øi discutafli Ioel 2; 3:16-17.

Profetul Ioel a descris câteva dintre evenimentele din zilele din urmæ care vor
precede cea de-a Doua Venire. El a descris marøul marii oøtiri care va cauza o
distrugere mare datoritæ ticæloøiei poporului (Ioel 2:1-11). L-a chemat pe Israel sæ
se pocæiascæ øi sæ se întorcæ la Domnul, a promis cæ Dumnezeu va fi în mijlocul
poporului lui Israel øi a descris triumful final øi mântuirea lui Israel (Ioel 2:12-32).

• Scriefli Ioel 2:12-32 øi Ioel 3:16-17 pe tablæ. Cerefli-le cursanflilor sæ revadæ aceste
pasaje din scripturi øi sæ caute ræspunsurile pentru întrebarea: Ce invitaflii le-a
fæcut Domnul celor care træiesc în zilele din urmæ?

Scriefli pe tablæ cuvântul Invitaflie. Pe mæsuræ ce cursanflii menflioneazæ diferite
fraze, scriefli pe tablæ cuvintele cheie din fiecare invitaflie. Încurajafli cursanflii
sæ-øi însemneze aceste fraze în propriile scripturi. Mai jos sunt enumarate
câteva dintre invitafliile care ar putea fi menflionate:

Invitaflii

a. „Întoarcefli-væ la Mine cu toatæ inima“ (Ioel 2:12).
b. „Sfâøiafli-væ inimile“ (Ioel 2:13, sæ væ frângefli inimile sau sæ fifli umili).
c. „Întoarcefli-væ la Domnul, Dumnezeul vostru“ (Ioel 2:13).
d. „fiinefli o adunare sfântæ“ (Ioel 2:16).
e. „Nu te teme, pæmântule, ci bucuræ-te øi veseleøte-te“ (Ioel 2:21).

• Ce sugereazæ aceste invitaflii despre importanfla de a ne îndrepta cætre Domnul
cu toatæ inima noastræ? Ce putem sæ facem pentru a ne sfinfli, astfel încât sæ
fim demni de binecuvântærile promise de Domnul?

• Cerefli-le cursanflilor sæ reciteascæ încæ o datæ Ioel 2:12-32 øi Ioel 3:16-17 øi sæ
caute ræspunsurile la întrebarea urmætoare: Ce binecuvântæri le-a promis
Domnul celor care Îl urmeazæ în zilele din urmæ?

Scriefli pe tablæ cuvântul Binecuvântæri. Pe mæsuræ ce cursanflii menflioneazæ
diferite fraze, scriefli pe tablæ cuvintele cheie din fiecare binecuvântare.
Cursanflii pot, de asemenea, sæ-øi însemneze aceste fraze în propriile scripturi.
Mai jos sunt date câteva dintre binecuvântærile care ar putea fi menflionate:

Binecuvântæri

a. „Domnul este milostiv øi plin de îndurare, îndelung ræbdætor øi bogat în
bunætate, øi-I pare ræu de relele pe care le trimite“ (vezi Traducerea Bibliei
de Joseph Smith, Ioel 2:13).

b. Domnul se va „îndura de poporul Sæu“ (Ioel 2:18).
c. Domnul va conduce oøtirea de la miazæ-noapte (descrisæ în versetele 1-11)

într-un loc pustiu (Ioel 2:20).
d. „Vefli mânca øi væ vefli sætura“ (Ioel 2:26).
e. „Eu sunt în mijlocul lui Israel... øi poporul Meu niciodatæ nu va mai fi de

ocaræ“ (Ioel 2:27).
f. „Voi turna Duhul Meu peste orice fæpturæ“ (Ioel 2:28; vezi, de asemenea,

versetul 29).
g. Tinerii øi cei în vârstæ vor profeflii, vor visa vise øi vor avea viziuni

(Ioel 2:28).
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h. „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit“ (Ioel 2:32).
i. „Domnul ræcneøte din Sion, glasul Lui ræsunæ din Ierusalim“ (Ioel 3:16).
j. „Domnul este scæparea poporului Sæu“ (Ioel 3:16).
k. „Domnul este... ocrotirea copiilor lui Israel“ (Ioel 3:16).
l. „Øi vei øti cæ Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care locuieøte în Sion“

(Ioel 3:17).

• Ce ne învaflæ aceste binecuvântæri despre devotamentul Domnului faflæ de
poporul Sæu de legæmânt? Dar despre puterea Sa în folosul sfinflilor Sæi? Dar
despre milostenia øi dragostea Sa? Dar despre oportunitæflile noastre din zilele
din urmæ?

• Declaraflia lui Ioel despre faptul cæ Domnul Îøi va reværsa Spiritul asupra
tuturor oamenilor în zilele din urmæ (Ioel 2:28-29) este total diferitæ faflæ de
foametea descrisæ de Amos (Amos 8:11-12). Îngerul Moroni i-a citat lui Joseph
Smith profeflia lui Ioel øi i-a spus cæ nu era încæ împlinitæ, însæ urma sæ fie în
curând (Joseph Smith – Istorie 1:41). Ce exemple afli væzut referitoare la
aceastæ reværsare în vieflile tinerilor øi adulflilor din ziua de astæzi?

Concluzie Subliniafli faptul cæ este o mare binecuvântare sæ træim în zilele din urmæ, timp
în care se îndeplinesc multe profeflii øi când avem îndrumarea unui profet în
viaflæ. Încurajafli cursanflii sæ studieze, rugându-se, cuvintele profetului în viaflæ øi
sæ punæ în practicæ sfatul acestuia în vieflile lor.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Cei care ajung sæ træiascæ færæ grijæ în Sion

• Amos i-a avertizat pe oameni cæ vor ajunge sæ „[træiascæ] færæ grijæ în Sion“
(Amos 6:1). Ce înseamnæ sæ ajungi sæ træieøti færæ grijæ în Sion? (Vezi 2 Nefi
28:19-24, 27, 29-30). În ce moduri putem noi sæ ajungem sæ træim færæ grijæ
în Sion în ziua de astæzi? Cum ne putem proteja împotriva acestui lucru?

2. „Voi turna Duhul Meu peste orice fæpturæ“ (Ioel 2:28)

• Toate invenfliile moderne în domeniul cælætoriilor øi al comunicafliilor au
apærut dupæ ce Evanghelia a fost restauratæ. Cum au ajutat aceste evenimente
la îndeplinirea profefliei lui Ioel din Ioel 2:28-29? Cum ajutæ aceste evenimente
la progresul lucrærii Domnului în ziua de astæzi?

Putefli sæ citifli declaraflia urmætoare fæcutæ de cætre elder Joseph Fielding Smith
pentru a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ marele avantaj al acestor invenflii în
înfæptuirea lucrærii Domnului:

„Cred cu convingere cæ, dacæ restaurarea Evangheliei nu ar fi avut loc øi dacæ
Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ nu ar fi fost organizatæ,
atunci nu ar fi existat nici radioul, nu ar fi existat nici avioanele, nu ar fi avut
loc nici minunatele descoperiri din domeniul medicinei, chimiei, electricitæflii
øi nu ar fi existat nici celelalte multe lucruri de care lumea a beneficiat datoritæ
unor asemenea descoperiri. În asemenea condiflii, aceste binecuvântæri ar fi
fost reflinute, deoarece acestea aparflin Dispensafliei plenitudinii timpurilor
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pentru care restaurarea Evangheliei øi organizarea Bisericii constituie punctul
central, din care radiazæ Spiritul Domnului peste tot în lume. Inspiraflia
Domnului se revarsæ øi se dezvoltæ în minflile oamenilor – deøi aceøtia nu øtiu
acest lucru – øi ei sunt conduøi de cætre Domnul. În felul acesta, El îi aduce în
slujba Sa pentru ca scopurile Sale øi neprihænirea Sa sæ poatæ fi absolute pe
pæmânt, la timpul potrivit.

Nu cred nici un moment cæ aceste descoperiri au avut loc din întâmplare, sau
cæ au avut loc datoritæ unei inteligenfle superioare pe care o au oamenii din
ziua de astæzi faflæ de cei care au træit în vremurile de demult. Acestea au avut
øi au loc deoarece este timpul potrivit, pentru cæ aøa a dorit Domnul øi pentru
cæ El Øi-a reværsat Spiritul peste orice fæpturæ“ (în Conference Report,
octombrie 1926, pag. 117).
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Lecflia

36
Slava Sionului 

va fi un adæpost 
Isaia 1-6

Scop De a încuraja cursanflii sæ evite ræutæflile lumii stând în locuri sfinte, precum øi de
a-i ajuta sæ obflinæ tærie din dorinfla lui Isaia de a sluji.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli pasajele din Isaia 1-6 care sunt discutate în aceastæ lecflie.

2. Referinfle suplimentare: 2 Nefi 11.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Explicafli cæ Domnul, deseori, repetæ aceeaøi idee pe parcursul scripturilor. Scriefli
urmætoarele referinfle pe tablæ øi rugafli cursanflii sæ descopere ce sfat ne-a dat
Domnul pentru a ne ajuta sæ înduræm încercærile zilelor din urmæ:

Doctrinæ øi legæminte 45:32
Doctrinæ øi legæminte 87:8
Doctrinæ øi legæminte 101:22

Scriefli pe tablæ: „Stafli în locuri sfinte øi nu væ clintifli“.

• Care credefli cæ este semnificaflia acestei fraze? (Ræspunsurile pot confline: sæ
fifli întotdeauna demni, sæ dorifli sæ fifli în mod frecvent în locuri sfinte, sæ
alegefli sæ nu mergefli în locuri imorale, sæ væ încredefli în faptul cæ Dumnezeu
væ va îndruma øi sæ apærafli adeværul øi sfinflenia.)

Explicafli cæ în timpul acestei lecflii, cursanflii vor descoperi de ce ne-a poruncit
Domnul sæ stæm în locuri sfinte, precum øi ce sunt aceste locuri sfinte.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

„Mari sunt cuvintele lui Isaia“, a proclamat Salvatorul, în timp ce le-a poruncit
nefiflilor sæ cerceteze profefliile lui Isaia (3 Nefi 23:1). Profefliile lui Isaia sunt
mult mai des citate în Noul Testament, în Cartea lui Mormon øi în Doctrinæ øi
legæminte, faflæ de cele ale oricærui alt profet. El a profeflit multe lucruri despre
misiunea pæmânteanæ a Salvatorului, despre distrugerea care va veni ca urmare
a ticæloøiei lui Israel øi despre misiunea øi destinul lui Israel în zilele din urmæ.

1. Isaia descrie starea lumii din zilele din urmæ.

• Multe dintre avertismentele øi profefliile lui Isaia au fost valabile atât în timpul
sæu, care a fost un timp de mare ticæloøie, cât øi în timpul nostru. Cum sunt



evidente în lumea zilei de astæzi stærile descrise în scripturile urmætoare?
(Putefli sæ scriefli referinflele pe tablæ øi sæ le cerefli cursanflilor sæ le gæseascæ).

a. Isaia 1:3-5 (Ræzvrætirea împotriva Domnului)
b. Isaia 1:11-15 (Ceremoniile religioase færæ însemnætate sau fæcute færæ

credinflæ)
c. Isaia 2:7-8 (Preaslævirea lucrurilor lumeøti øi a securitæflii militare în locul

preaslævirii Domnului øi securitæflii Sale; remarcafli faptul cæ, în timpurile
strævechi, caii øi carele erau folosite ca unelte de luptæ)

d. Isaia 2:11-12 (Mândria)
e. Isaia 3:5 (Asuprirea celorlalfli oameni øi renunflarea la respectarea oamenilor

în vârstæ)
f. Isaia 3:9 (Nici o remuøcare pentru pæcat)
g. Isaia 3:14-15 (Profitarea de cei særaci øi lipsa de dorinfla de a avea grijæ de ei)
h. Isaia 3:16-24 (Punerea accentului pe frumuseflea fizicæ exterioaræ în

detrimentul neprihænirii øi al caracterului bun)
i. Isaia 5:8 (Dorinflele lacome de a avea din ce în ce mai multe lucruri

materiale)
j. Isaia 5:11-12 (Cæutarea constantæ a plæcerilor lumeøti în loc de a-L cæuta pe

Domnul øi lucrarea Sa)
k. Isaia 5:20 (Afirmarea faptului cæ lucrurile rele sunt bune øi lucrurile bune

sunt rele)
l. Isaia 5:21 (Încrederea în propria persoanæ în locul încrederii în Dumnezeu)
m. Isaia 5:24 (Nesocotirea poruncilor øi a cuvântului lui Dumnezeu)

• Cum sunt îndeplinite aceste profeflii în ziua de astæzi? (Vezi ideea suplimentaræ
de predare pentru o discuflie mai elaboratæ asupra acestor profeflii).

2. Isaia îi sfætuieøte pe cei credincioøi sæ stea în locuri sfinte.

• Care sunt locurile care oferæ protecflie împotriva stærilor lumeøti menflionate
de cætre Isaia? Care sunt cele trei locuri sfinte menflionate în Isaia 4:5-6?

a. Toatæ întinderea muntelui Sionului (casele, cæminele)
b. Locurile de adunare (flæruøii, episcopiile øi ramurile; vezi, de asemenea,

D&L 115:5-6)
c. Tabernacolul (templele)

• Cum poate sæ fie o casæ un loc sfânt care oferæ refugiu împotriva ticæloøiei
lumii? Cum pot fi flæruøii, episcopiile øi ramurile locuri sfinte øi adæposturi?
Cum poate templul sæ fie un loc sfânt øi un adæpost? Cum v-au ajutat aceste
trei locuri sfinte sæ gæsifli protecflie împotriva ræutæflilor lumii?

Putefli sæ scriefli Stafli în locuri sfinte pe tablæ, iar apoi, sub aceasta, scriefli:
1. Case (cæmine); 2. fiæruøi, episcopii øi ramuri; 3. Temple. Scriefli comentariile
cursanflilor sub fiecare titlu.

• Ce expresii sunt folosite în Isaia 4:5-6 pentru a descrie cum ne vor proteja
aceste locuri sfinte?

a. „Umbrar împotriva cældurii zilei“
b. „Loc de adæpost“
c. „O colibæ [un loc de refugiu sau un adæpost] împotriva furtunii øi ploii“

• Multe dintre scrierile lui Isaia sunt incluse, de asemenea, øi în Cartea lui
Mormon. Cerefli-le cursanflilor sæ citeascæ 2 Nefi 14:5 pentru a descoperi
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cuvintele care au fost adæugate la Isaia 4:5. (Au fost adæugate cuvintele a
Sionului). Ce adaugæ aceste cuvinte înflelegerii noastre despre acest verset?

• Ce profeflie despre templele din zilele din urmæ este conflinutæ în Isaia 2:2-3?
(Mulfli oameni vor veni la casa lui Dumnezeu, care este templul, vor dori sæ
învefle poruncile lui Dumnezeu øi sæ meargæ pe cæile Sale.) De ce credefli cæ a
descris Isaia templul ca fiind „muntele Domnului“? (Profeflii din vechime au
mers, deseori, în munfli pentru a comunica cu Domnul øi pentru a primi
sfaturi de la El. El le-a revelat anumite lucruri, acolo. Noi putem sæ avem
experienfle asemænætoare în templu în ziua de astæzi.)

3. Isaia descrie adunarea lui Israel în zilele din urmæ.

În Isaia 5:26-29, Isaia descrie adunarea lui Israel din zilele din urmæ. Steagul
care este ridicat este Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ. A
„fluiera“ reprezintæ invitaflia adresatæ popoarelor pæmântului de a se alætura
Bisericii. Aceastæ adunare va fi rapidæ øi puternicæ.

• Cum este împlinitæ în ziua de astæzi profeflia care spune cæ popoarele se vor
alætura Bisericii? (Misionarii merg în toatæ lumea pentru a propovædui
Evanghelia øi pentru a aduna oamenii ca sæ afle adeværul.) Ce putem sæ
facem fiecare dintre noi pentru a ajuta la împlinirea acestei profeflii?

4. Isaia a ræspuns cu bunævoinflæ chemærii sale de a fi profet.

Domnul l-a chemat pe Isaia sæ fie profet printr-o viziune în care Isaia L-a væzut
pe Domnul în slava Sa. Aceastæ viziune este consemnatæ în Isaia 6.

• Cum a descris Isaia slava Domnului? (Vezi Isaia 6:1-4). Care a fost reacflia lui
Isaia când L-a væzut pe Domnul? (Vezi Isaia 6:5. Isaia s-a simflit nedemn de a
sta în prezenfla Domnului.) Cum a arætat Domnul într-un mod simbolic cæ
Isaia era considerat curat în fafla Sa? (Vezi Isaia 6:6-7). Cum a reacflionat Isaia
atunci când Domnul l-a chemat sæ fie profet? (Vezi Isaia 6:8).

• Pentru a-øi accepta chemarea, Isaia a folosit aceleaøi cuvinte pe care Salvatorul
le-a folosit atunci când a acceptat responsabilitatea de a îndeplini planul Tatælui
nostru Ceresc pentru salvarea copiilor Sæi (Avraam 3:27). Care sunt câteva dintre
situafliile în care noi am putea sæ fim, de asemenea, nevoifli sæ-I ræspundem
Domnului folosind cuvinte asemænætoare? (Ræspunsurile pot confline: atunci
când suntem chemafli sæ slujim în misiuni, atunci când ni se cere sæ slujim în
Bisericæ sau atunci când ni se cere sæ înduræm încercæri dificile.)

• Multe capitole din Isaia sunt consemnate în Cartea lui Mormon, inclusiv
capitolele de la 2 la 6. Ce motiv a oferit profetul Nefi pentru includerea
scrierilor lui Isaia în cronica sa? (Vezi 2 Nefi 11:8).

• Ce mesaje din aceste capitole din Isaia væ fac sæ væ bucurafli? Ce mesaje din
aceste capitole simflifli cæ sunt cele mai importante pentru a le compara cu
dumneavoastræ?

Concluzie Cuvintele lui Isaia ne învaflæ multe lucruri despre zilele din urmæ. Studiind sfatul
lui Isaia, putem învæfla cum sæ stæm în locuri sfinte øi cum sæ evitæm ræutæflile
lumii. Urmând exemplul sæu, putem sæ fim slujitori mai pregætifli ai Tatælui
nostru din Cer.
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Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Afli

putea sæ-l folosifli ca parte a lecfliei.

Discuflie mai elaboratæ despre profefliile lui Isaia din Isaia 1-6

Sæ facem ca practicile noastre religioase sæ fie plæcute Domnului

• Conform cu Isaia 1:11, 16-17, de ce nu erau plæcute Domnului jertfele
israeliflilor? (Deøi israeliflii au încercat sæ fie religioøi în aparenflæ, inimile
lor nu erau îndreptate cætre Dumnezeu. Vezi, de asemenea, Matei 5:23-24;
Moroni 7:6-9). De ce încearcæ unii oameni sæ fie religioøi în aparenflæ chiar
dacæ inimile lor nu sunt îndreptate cætre Dumnezeu? De ce Îl supæræ pe
Dumnezeu acest gen de ipocrizie?

Binecuvântarile iertærii

• Isaia a prezentat douæ idei minunate care ne ajutæ sæ înflelegem cât de mult Îi
va ierta Domnul pe cei care se pocæiesc. El a spus: „De vor fi pæcatele voastre
cum e cârmâzul, se vor face albe ca zæpada; de vor fi roøii ca purpura, se vor
face ca lâna“ (Isaia 1:18). Cum ne pot ajuta aceste idei atunci când am pæcætuit
øi simflim cæ suntem departe de Domnul? (Vezi, de asemenea, D&L 58:42).

Sæ evitæm ca înfæfliøarea noastræ sæ fie mondenæ

• Elder Joseph Fielding Smith a spus cæ profeflia din Isaia 3:16-24 se referæ la
membrii Bisericii din ziua de astæzi øi „este valabilæ bærbaflilor la fel de bine
ca øi femeilor“ (Answers to Gospel Questions, compilaflie de Joseph Fielding
Smith Jr., 5 volume [1957-1966], 5:174). Cum poate felul nostru de a ne
îmbræca sæ reflecte sau sæ influenfleze bunæstarea noastræ spiritualæ? Ce
înseamnæ sæ ne îmbræcæm decent? Care sunt pericolele la care ne expunem
atunci când devenim prea preocupafli de felul în care ne îmbræcæm øi de felul
în care arætæm? (Vezi Alma 31:27-28). Cum îi putem învæfla pe copii sæ evite
ca înfæfliøarea lor sæ fie mondenæ?

Numirea ræului bine øi a binelui ræu

• De ce a fost diminuatæ capacitatea lui Israel de a distinge între bine øi ræu?
(Vezi Isaia 5:20). În ce feluri numesc oamenii din ziua de astæzi ræul bine øi
binele ræu? Ce putem sæ facem pentru a ne asigura cæ recunoaøtem diferenfla
dintre bine øi ræu? (Vezi 2 Nefi 32:5; D&L 45:57).

„Se socot înflelepfli“

• La ce s-a referit Isaia atunci când i-a avertizat pe oameni sæ nu „se socoatæ
înflelepfli øi sæ se creadæ pricepufli“? (Isaia 5:21). Ce cauzeazæ aceastæ problemæ?
De ce este acest lucru periculos? Cum ne putem proteja împotriva acestui
lucru?

„Mâna Lui este încæ întinsæ“

• Ce mesaj a subliniat Isaia în Isaia 5:25, 9:12, 9:17, 9:21 øi 10:4? De ce este
acest mesaj important? Cum afli ajuns sæ cunoaøtefli adeværul acestui mesaj?

Lecflia 36
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Lecflia

37
„Ai fæcut lucruri minunate“ 

Isaia 22; 24-26; 28-30

Scop De a ajuta cursanflii sæ vinæ la Hristos recunoscând câteva dintre lucrurile
minunate pe care El le-a fæcut.

Pregætire Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Isaia 22:22. Salvatorul deschide uøa prin care ajungem în prezenfla Tatælui
Ceresc.

b. Isaia 24:21-22. Salvatorul aratæ milæ faflæ de cei din închisoarea spiritelor.
c. Isaia 25:1-4; 32:1-2. Salvatorul este tæria øi adæpostul.
d. Isaia 25:6-9. Salvatorul va pregæti un ospæfl øi va înlætura „învelitoarea“.
e. Isaia 25:8. Salvatorul ne øterge lacrimile.
f. Isaia 26:19. Salvatorul va aduce învierea.
g. Isaia 28:16. Salvatorul este temelia noastræ siguræ.
h. Isaia 29:4, 9-14, 18, 24. Salvatorul va restaura Evanghelia pe pæmânt.
i. Isaia 30:19-21. Salvatorul ne cunoaøte încercærile øi ne conduce cærærile.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Vorbifli-le cursanflilor despre un membru al familiei sau despre un prieten care
a fæcut un lucru minunat pentru dumneavoastræ. Invitafli câfliva cursanfli sæ
vorbeascæ despre oameni care au fæcut lucruri minunate pentru ei. Rugafli-i sæ-øi
descrie, pe scurt, sentimentele faflæ de acele persoane. Explicafli cæ aceastæ lecflie
va sublinia câteva dintre lucrurile minunate pe care Salvatorul le-a fæcut.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

Explicafli cæ profetul Isaia a folosit, în multe dintre învæflæturile sale, un limbaj
simbolic. Acest limbaj nu ne învaflæ într-un mod direct, astfel încât noi trebuie sæ
analizæm øi sæ reflectæm asupra cuvintelor lui Isaia pentru a descoperi adeværurile
pe care acestea le predau.

O parte din limbajul simbolic cel mai frumos øi cel mai profund al lui Isaia este
despre Salvator, care este centrul atenfliei acestei lecflii. Putefli sæ scriefli pe tablæ:
„Îl vor numi Minunat“ (Isaia 9:6). Pe mæsuræ ce discutafli urmætoarele profeflii
despre Salvator, rezumafli-le pe tablæ pe fiecare dintre acestea.



1. Salvatorul deschide uøa prin care ajungem în prezenfla Tatælui Ceresc.

Discutafli Isaia 22:22.

• În Isaia 22:22 ni se spune faptul cæ Mesia are „cheia casei lui David“. Aceasta
este o modalitate simbolicæ de a spune cæ Salvatorul are puterea de a accepta
sau de a respinge orice persoanæ din prezenfla Tatælui Ceresc. (Vezi, de
asemenea, Apocalipsa 3:7-8; 2 Nefi 9:41). Ce a fæcut Salvatorul pentru a
deschide aceastæ uøæ pentru noi? Ce trebuie sæ facem pentru a putea intra?
(Vezi 2 Nefi 9:45).

2. Salvatorul aratæ milæ faflæ de cei din închisoarea spiritelor

Discutafli Isaia 24:21-22.

• La ce închisoare se face referire în Isaia 24:21-22? (Închisoarea spiritelor, locul
în care merg spiritelor anumitor oameni decedafli în timp ce aøteaptæ învierea.)
De ce sunt spiritele anumitor persoane decedate în închisoarea spiritelor? (Vezi
D&L 138:32. O parte dintre aceste persoane nu au primit Evanghelia pe
pæmânt, iar alflii nu au fost curajoøi în mærturiile lor.)

• Ce a fæcut Salvatorul pentru spiritele din închisoare? (Vezi Isaia 42:5-7; D&L
138:29-37. El a organizat spiritele drepte pentru a le preda Evanghelia.) Cum
a demonstrat aceasta dragostea øi mila Salvatorului? (Vezi Isaia 49:9-10).

3. Salvatorul este tæria øi adæpostul.

Discutafli Isaia 25:1-4; 32:1-2.

• Isaia a scris despre Salvatorul care ne întæreøte în timpul vânturilor, furtunilor,
în timpul secetei øi în timpul arøiflei din vieflile noastre. Ce ne învaflæ
urmætoarele idei despre modul în care Salvatorul ne ajutæ atunci când
întâmpinæm astfel de provocæri?

a. El este adæpost împotriva furtunii (Isaia 25:4).
b. El este umbrar împotriva cældurii (Isaia 25:4).
c. El este adæpost împotriva vântului (Isaia 32:2).
d. El este un loc de scæpare împotriva furtunii (Isaia 32:2).
e. El reprezintæ râuri de apæ într-un loc uscat (Isaia 32:2).
f. El este ca umbra unei stânci mari pe un pæmânt ars de sete (Isaia 32:2).

4. Salvatorul va pregæti un ospæfl øi va înlætura „învelitoarea“.

Discutafli Isaia 25:6-9.

• O interpretare pentru Isaia 25:6-7 este aceea cæ muntele este un simbol pentru
templu (vezi, de asemenea, Isaia 2:2; D&L 58:8-9). Ce reprezintæ ospæflul
menflionat în Isaia 25:6? (Un ospæfl al cuvintelor øi învæflæturilor lui Hristos).
Cum poate sæ se asemene prezenfla în templu cu un ospæfl?

• Un væl este o învelitoare subflire. În mod simbolic, acesta reprezintæ deseori
necredinfla care îi opreøte pe oameni sæ vinæ cu adeværat la Hristos (Moise
7:26). Cum va fi distrusæ „învelitoarea“ care acoperæ pæmântul? (Vezi Isaia
25:7-9).
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5. Salvatorul ne øterge lacrimile.

Discutafli Isaia 25:8.

• Ce facefli atunci când cineva pe care-l iubifli plânge? Cum „[ne] øterge“
Salvatorul „lacrimile“? (Sugerafli-le cursanflilor sæ-øi imagineze un pærinte
care øterge lacrimile de pe fafla unui copil. Existæ un sentiment de intimitate
în aceastæ faptæ. Este un gest tandru, care este fæcut numai între oamenii
care se iubesc øi au încredere foarte mare unul în celælalt.)

• Care sunt motivele menflionate în Apocalipsa 21:4 care cauzeazæ lacrimi?
Cum va øterge Salvatorul lacrimile care sunt cauzate de aceste motive?

6. Salvatorul va aduce învierea.

Discutafli Isaia 26:19.

• Isaia a profeflit cæ, atunci când va veni Mesia, El va muri øi va fi înviat (Isaia
25:8). Cine altcineva va fi înviat? (Vezi Isaia 26:19; 1 Corinteni 15:20-22;
Alma 11:43-44. Tofli copiii lui Dumnezeu care au træit pe pæmânt vor fi
înviafli.) Ce ne sugereazæ Isaia 26:19 despre felul în care ne vom simfli atunci
când vom fi înviafli? (Vezi, de asemenea, D&L 138:12-16, 50).

Profetul Joseph Smith a spus: „Când vocea îi cheamæ pe cei morfli sæ se
ridice... care va fi prima bucurie a inimii mele? Aceea de a-mi întâlni tatæl,
mama, fratele, sora, iar atunci când ei sunt lângæ mine, sæ ne îmbræfliøæm unul
pe altul“ (Teachings of the Prophet Jospeh Smith, selecflie de Joseph Fielding
Smith [1976], pag. 295-296).

7. Salvatorul este temelia noastræ siguræ.

Discutafli Isaia 28:16.

• Ce ne spune Isaia despre Salvator atunci când se referæ la El ca la o „piatræ
încercatæ“? (Vezi Moise 7:53). În ce fel este Isus Hristos „temelia“ noastræ
„siguræ“? (Vezi Helaman 5:12). Ce putem sæ facem pentru a clædi pe aceastæ
temelie? Ce promite Domnul dacæ noi clædim pe aceastæ temelie? (Vezi D&L
50:44).

8. Salvatorul va restaura Evanghelia pe pæmânt.

Discutafli Isaia 29:4, 9-14, 18, 24.

• Ce a prezis Isaia despre restaurarea Evangheliei în zilele din urmæ? (Vezi
Isaia 29:4, 9-14. El a prevæzut cæ aceasta se ve întâmpla într-un moment de
întuneric spiritual. El a prevæzut, de asemenea, apariflia Cærflii lui Mormon.)

Comparafli urmætoarele versete din Isaia 29 cu pasajele corespunzætoare din
Cartea lui Mormon, din Perla de mare prefl øi din Doctrinæ øi legæminte,
pentru a vedea cum au fost împlinite o parte dintre profefliile lui Isaia:

a. Isaia 29:4 Moroni 10:27
b. Isaia 29:9-10, 13 Joseph Smith – Istorie 1:18-19
c. Isaia 29:11-12 Joseph Smith – Istorie 1:63-65
d. Isaia 29:14 Doctrinæ øi legæminte 4:1; 6:1
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• Isaia a vorbit despre oamenii care se apropie de Domnul cu gura iar inimile lor
sunt departe de El (Isaia 29:13). Cum putem sæ fim siguri cæ suntem aproape
de Domnul, atât cu gândurile øi cu faptele noastre, cât øi cu propriile noastre
cuvinte?

• Isaia a spus cæ cei surzi øi orbi din punct de vedere spiritual vor fi ajutafli de
Cartea lui Mormon sæ audæ øi sæ vadæ (Isaia 29:18, 24). Cum a fost împlinitæ
aceastæ profeflie? Cum v-a ajutat Cartea lui Mormon sæ vedefli øi sæ auzifli mai
bine din punct de vedere spiritual?

9. Salvatorul ne cunoaøte încercærile øi ne conduce cærærile.

Discutafli Isaia 30:19-21.

• Ce ne învaflæ Isaia 30:19-21 despre necazuri? Ce ne învaflæ aceste versete despre
ceea ce Salvatorul va face pentru noi atunci când avem parte de necazuri?
(Vezi, de asemenea, Alma 37:37).

Concluzie Depunefli-væ mærturia despre Salvator øi exprimafli-væ mulflumirea pentru
lucrurile minunate pe care El le-a fæcut pentru noi. Invitafli cursanflii sæ
recapituleze lista de pe tablæ øi sæ spunæ ceea ce simt atunci când se gândesc la
aceste lucruri. Discutafli despre ceea ce putem sæ facem noi în schimb. (Pentru
sugestii vezi Isaia 35:3-4 ). Putefli sæ le cerefli cursanflilor sæ cânte „Eu mæ
minunez“ (Imnuri øi cântece pentru copii, pag. 22).

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Obiecte care reprezintæ câteva dintre ideile lui Isaia

Expunefli, pe mæsuræ ce discutafli despre ideile lui Isaia, diferite obiecte sau poze
care reprezintæ câteva dintre acestea, cum ar fi o cheie, o piatræ sau o pozæ a unei
umbre în deøert.

2. Ascultafli un fragment din „Messias“ de Handel

Ascultafli o înregistrare a fragmentului „Cæci un Copil ni s-a næscut“, o redare
muzicalæ a lui Isaia 9:6 din oratoriul „Messiah“ de George Frideric Handel.

3. „Atingerea mâinii Învæflætorului“

Dacæ Family Home Evening Video Supplement 2 (International) (5X736) este
disponibil, putefli sæ prezentafli un segment video care dureazæ 18 minute,
intitulat „Atingerea mâinii Învæflætorului“, ca parte a lecfliei.

Lecflia 37

193



194

Lecflia

38
„Afaræ de Mine nu 

este nici un Mântuitor!“ 
Isaia 40-49

Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ cæ Isus Hristos este atât de mærefl încât nu poate
fi comparat cu nimeni în ceea ce priveøte devotamentul faflæ de poporul Sæu,
precum øi cæ El are o lucrare mæreaflæ pentru ei.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli pasajele din Isaia 40-49 care sunt discutate în aceastæ
lecflie.

2. În cazul în care facefli activitatea de captare a atenfliei, scriefli, citatele
urmætoare pe un afiø sau pe tablæ, înainte de începerea orei:

a. „Ce credefli voi despre Hristos?“ (Matei 22:42).
b. „Ce fel de oameni trebuie sæ fifli voi?“ (3 Nefi 27:27).
c. „Cine zic oamenii cæ sunt Eu, Fiul omului? Dar voi... cine zicefli cæ sunt?“

(Matei 16:13, 15).
d. „Cine este pentru Domnul?“ (Exodul 32:26).
e. „Afli primit voi imaginea Lui în înfæfliøarea voastræ?“ (Alma 5:14).

3. Dacæ Family Home Evening Video Supplement 2 (International) (5X736) este
disponibil, putefli sæ prezentafli un segment video care dureazæ cinci minute,
intitulat „Ce credefli voi despre Hristos?“, ca parte a lecfliei.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Arætafli-le cursanflilor citatele pe care le-afli scris pe afiø sau pe tablæ (vezi
secfliunea „Pregætire“ de mai sus). Apoi adresafli urmætoarele întrebæri:

• Ce au în comun aceste citate? (Toate sunt întrebæri din scripturi care ne
ajutæ sæ ne evaluæm mærturia despre Salvator øi cât suntem de dedicafli
angajamentului nostru de a fi discipolii Sæi.) De ce credefli cæ sunt atât de
multe întrebæri de genul acesta în scripturi?

Explicafli cæ, o parte a acestei lecflii se concentreazæ asupra întrebærilor din
scripturi, care subliniazæ mæreflia Salvatorului.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle personale care au legæturæ cu principiile din scripturi.



1. Isaia ne învaflæ cæ Salvatorul este atât de mærefl încât nu poate fi comparat
cu nimeni.

• Prin Isaia, Domnul a adresat, în mod repetat, în diferite moduri, o anumitæ
întrebare. Ce întrebare este adresatæ în fiecare dintre versetele urmætoare?

a. Isaia 40:18 („Cu cine voifli sæ asemænafli pe Dumnezeu?“)
b. Isaia 44:8 („Este oare un alt Dumnezeu afaræ de Mine?“)
c. Isaia 46:5 („Cu cine Mæ vefli pune alæturi, ca sæ Mæ asemænafli? Cu cine Mæ

vefli asemæna øi Mæ vefli potrivi?“)

• Care sunt asemænærile între întrebærile precedente? (Toate învaflæ cæ Salvatorul
este superior oricærei persoane sau oricærui lucru cu care L-am putea compara.)
Cum afli ræspunde la aceste întrebæri? Cum li se ræspunde în cartea lui Isaia?
(Vezi versetele enumerate mai jos, remarcând faptul cæ, în fiecare situaflie,
Domnul se adresa oamenilor idolatri care øi-au fæcut proprii lor dumnezei din
argint øi din aur.)

a. Isaia 43:11 („Afaræ de Mine nu este nici un Mântuitor!“)
b. Isaia 44:6 („Afaræ de mine nu este alt Dumnezeu“).
c. Isaia 45:5 („Afaræ de Mine nu este Dumnezeu“; vezi, de asemenea, versetele

6, 14, 18, 21-22).
d. Isaia 46:9 („Eu sunt Dumnezeu, øi nu este altul“).

• De ce credefli cæ aceste întrebæri øi ræspunsuri sunt repetate de atâtea ori în
cartea lui Isaia? În ce fel sunt aceste întrebæri øi ræspunsuri relevante pentru
zilele noastre?

2. Isaia descrie calitæflile Salvatorului, care sunt atât de mærefle încât nu pot
fi comparate cu calitæflile altcuiva.

• Profetul Joseph Smith ne-a învæflat cæ avem nevoie de „o cunoaøtere corectæ
a caracterului, a perfecfliunii øi a træsæturilor [lui Dumnezeu]“ pentru a putea
avea credinflæ în El (Lectures on Faith [1985], pag. 38). Isaia oferæ multe
descrieri frumoase ale caracterului øi træsæturilor Salvatorului. Cerefli-le
cursanflilor sæ citeascæ o parte din pasajele enumerate mai jos øi discutafli
urmætoarele întrebæri: Ce træsæturæ a Salvatorului este menflionatæ în pasaj?
Cum ne ajutæ cunoaøterea acestor træsæturi sæ ne dezvoltæm credinfla în
Salvator? Putefli sæ enumerafli aceste træsæturi pe tablæ.

a. Isaia 40:13-14 (Nimeni nu-L sfætuieøte sau Îl învaflæ).
b. Isaia 40:28-31 (El nu oboseøte øi nu osteneøte niciodatæ; El ne întæreøte).
c. Isaia 40:12, 21-22, 26; 45:12, 18 (El a planificat øi a creat universul øi

cunoaøte fiecare parte a acestuia).
d. Isaia 41:17-18 (El ne ascultæ atunci când avem probleme øi ne

binecuvânteazæ din abundenflæ).
e. Isaia 42:1, 4 (El nu va renunfla sau nu va fi descurajat pânæ când scopurile

Sale nu vor fi îndeplinite).
f. Isaia 42:16 (El lumineazæ øi netezeøte calea oamenilor Sæi care sunt

pierdufli).
g. Isaia 43:1-4 (Îi va ajuta pe oamenii Sæi sæ treacæ prin încercæri).
h. Isaia 43:25-26; 44:21-23 (El ne øterge pæcatele øi nu-Øi mai aduce aminte

de ele).
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i. Isaia 44:2-4 (El Îøi revarsæ Spiritul asupra familiilor noastre asemenea apei
care se revarsæ pe pæmânt uscat).

j. Isaia 46:3-4 (El Îøi sprijinæ poporul de la naøtere pânæ la bætrânefle).
k. Isaia 49:14-16 (El nu ne va uita niciodatæ. Noi suntem „sæpafli“ în palmele

mâinilor Sale).

Invitafli cursanflii sæ vorbeascæ despre experienflele care le-au întærit mærturiile
despre oricare dintre aceste træsæturi ale Salvatorului.

3. Lumea (Babilonul) concureazæ cu Salvatorul pentru devotamentul nostru.

• Cui i se adreseazæ Isaia 47? (Vezi versetul 1. Babilonul a fost un oraø puternic
al lumii strævechi, care a fost distrus din cauza ticæloøiei oamenilor care
locuiau acolo. În scripturi, Babilonul este deseori folosit ca un simbol pentru
lumea ticæloasæ.)

• În capitolul 47, Isaia a avertizat despre faptul cæ Babilonul va fi distrus din
cauza ticæloøiei sale. Aceste avertismente pot fi valabile, de asemenea, øi
pentru distrugerea finalæ a lumii øi a ticæloøiei sale. Ce ne învaflæ pasajele
urmætoare despre consecinflele de a urma cæile ticæloase ale lumii?

a. Isaia 47:1, 5 (Lumea va fi pogorâtæ în flærânæ øi va deveni tæcutæ øi
întunecatæ).

b. Isaia 47:7-9 (În ciuda pærerilor lumii cæ ar fi invincibilæ, aceasta va fi
distrusæ øi îøi va pierde cele mai valoroase lucruri, simbolizate prin
pierderea soflului øi a copiilor).

c. Isaia 47:10-11 (Din cauza faptului cæ lumea declaræ cæ este mai mæreaflæ
decât Dumnezeu, præpædul va veni asupra ei).

• Ce afirmaflie face Babilonul (lumea), în Isaia 47:8, 10, care este aceeaøi cu
declaraflia fæcutæ de cætre Salvator despre El Însuøi? („Eu, øi numai Eu“.) Ce
poate sæ ofere lumea în comparaflie cu ceea ce ne oferæ Salvatorul? De ce
sunt atât de mulfli oameni care sunt devotafli lumii în loc sæ fie devotafli
Salvatorului? Cum îi putem ajuta pe alflii sæ vadæ ceea ce ne oferæ Salvatorul?

• În Isaia 48:17-18, Domnul le-a promis mari binecuvântæri acelora care-L cautæ
pe El în locul lumii. Cum væ fac aceste promisiuni sæ væ simflifli atunci când Îl
urmafli din toatæ inima pe Salvator?

4. Isaia descrie misiunea lui Israel în zilele din urmæ.

• Isaia 49 confline multe profeflii despre misiunea lui Israel în zilele din urmæ.
Aceste profeflii ne pot ajuta sæ înflelegem lucrarea importantæ pe care Domnul
o dæ fiecæruia dintre noi sæ o facem. Cerefli-le cursanflilor sæ citeascæ o parte
dintre pasajele enumerate mai jos øi discutafli întrebærile urmætoare: Ce ne
învaflæ acest pasaj despre responsabilitæflile noastre în aceste zile din urmæ?
(Remarcafli faptul cæ multe dintre profeflii sunt valabile atât în cazul lucrærii
Salvatorului cât øi a lucrærii slujitorilor Sæi, casa lui Israel [Isaia 49:3].)

a. Isaia 49:1, 5. „Domnul m-a chemat din sânul mamei“. (Noi suntem
chemafli încæ de la naøtere pentru a îndeplini lucrarea Domnului în
zilele din urmæ; vezi, de asemenea, Ieremia 1:5.)

b. Isaia 49:2. „Mi-a fæcut gura ca o sabie ascuflitæ“. (Aceastæ imagine ilustreazæ
rostirea cuvintelor puternice ale adeværului – cuvintele Domnului; vezi, de
asemenea, D&L 6:2.)
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c. Isaia 49:2. „M-a acoperit cu umbra mâinii Lui“. (Domnul ne-a protejat
øi ne-a pregætit pentru responsabilitæflile noastre mari; vezi, de asemenea,
D&L 86:9.)

d. Isaia 49:2. „M-a fæcut... o sægeatæ ascuflitæ“. (Sægeflile cu vârfurile ascuflite vor
zbura drept øi cu precizie. Noi am fost ascuflifli øi pregætifli de cætre Domnul
pentru a zbura drept øi cu precizie, indiferent unde ne trimite.)

e. Isaia 49:6. „Sæ duci mântuirea pânæ la marginile pæmântului“. (Domnul
le-a cerut slujitorilor Sæi sæ se ridice, sæ restaureze ræmæøifla lui Israel øi sæ fie
o luminæ pentru neamuri. În acest mod, noi putem sæ ajutæm la ducerea
salværii pânæ la marginile pæmântului; vezi, de asemenea, D&L 86:8-11.)

Concluzie Mærturisifli cæ scrierile lui Isaia ne pot ajuta sæ ne dezvoltæm o dragoste mai mare
pentru Salvator, precum øi o înflelegere mai mare despre lucrarea pe care El vrea
ca noi s-o facem. Putefli sæ invitafli cursanflii sau sæ invitafli un grup mic sæ cânte
„Mærefl, Tu eøti“ (Imnuri øi cântece pentru copii, pag. 78) sau „Ce trainicæ temelie“
(Imnuri si cântece pentru copii, pag. 6).

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Poate

vefli dori sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Simboluri folosite de Isaia

• Isaia a folosit în mod repetat orbirea ca pe un simbol al ticæloøiei øi al
ignoranflei spirituale (Isaia 29:10, 18; 32:3; 42:6-7, 16-18; 43:8; 44:9). Pe
mæsuræ ce reflectafli asupra acestor versete, amintifli-væ cæ Salvatorul a declarat
deseori cæ El este Lumina lumii (Ioan 8:12). Cum ne putem deschide mai mult
ochii spirituali cætre Lumina lumii?

• Isaia a folosit în mod repetat imaginea apei (Isaia 12:3; 32:2; 41:17-18; 43:19-20;
44:3-4; 48:18, 21:49:10). Cum væ ajutæ învæflæturile Salvatorului despre faptul
cæ El este sursa apei vii, sæ înflelegefli aceste pasaje? (Vezi Ioan 4:7-14).

2. Sæ ne încredem în Domnul

• Ce înseamnæ sæ te „încre[zi] în Domnul“? (Isaia 40:31). În ce moduri le
reînnoieøte Domnul puterea acelora care se încred în El? (Vezi Isaia 41:10).
Invitafli cursanflii sæ împærtæøeascæ experienfle despre cum a reînnoit Domnul
tæria spiritualæ øi fizicæ a unei persoane.

3. „Øi tu nu M-ai chemat“

• De ce simt câteodatæ unii dintre noi cæ Domnul ne-a abandonat? Dacæ simflim
cæ Domnul s-a retras din prezenfla noastræ, care este motivul cel mai probabil
al acestui fapt? (Vezi Isaia 43:22-26; Mosia 5:13). Ce putem sæ facem pentru a
ne simfli din nou aproape de El?

Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Am realizat faptul cæ, atunci când
nu dau o atenflie mare relafliei mele cu divinitatea øi cæ atunci când se pare cæ
nici o ureche divinæ nu mæ ascultæ øi nici o voce divinæ nu-mi vorbeøte, sunt
foarte, foarte departe. Dacæ mæ cufund în scripturi, distanfla se micøoreazæ iar
spiritualitatea se întoarce“ (The Teachings of Spencer W. Kimball, editat de
Edward L. Kimball [1982], pag. 135).

Lecflia 38

197



198

Lecflia

39
„Ce frumoase sunt pe munfli“ 

Isaia 50-53

Scop De a întæri mærturia fiecærui cursant despre ispæøirea lui Isus Hristos.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli pasajele din Isaia 50-53 care sunt discutate în aceastæ
lecflie. Acestea sunt axate asupra sacrificiului ispæøitor al Salvatorului.

2. Referinfle suplimentare: Mosia 14-15.

3. Dacæ facefli activitatea de captare a atenfliei, desemnafli doi sau trei cursanfli
sæ aleagæ un imn preferat despre dragostea øi sacrificiul Salvatorului øi sæ se
pregæteascæ sæ le vorbeascæ celorlalfli cursanfli despre mesajul imnului, precum
øi despre modul în care acesta i-a influenflat. Putefli sæ le vorbifli despre unul
dintre imnurile dumneavoastræ preferate despre Salvator.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Explicafli cæ multe imnuri ale Bisericii ne ajutæ sæ înflelegem dragostea pe care
Salvatorul a arætat-o pentru noi prin intermediul sacrificiului Sæu ispæøitor.
Invitafli fiecare cursant desemnat anterior sæ vorbeascæ despre un imn preferat,
care are legæturæ cu dragostea øi sacrificiul Salvatorului. Având în vedere cæ
muzica poate ajuta la invitarea Spiritului Domnului în clasæ, putefli sæ-i rugafli
pe cursanfli sæ cânte unul dintre imnurile despre care s-a vorbit.

Explicafli cæ aceastæ lecflie va aborda câteva dintre profefliile lui Isaia referitoare la
viafla øi misiunea Salvatorului.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Isaia vorbeøte despre mesageri care aduc veøti bune.

• În Isaia 52:7, Isaia îi descrie într-un mod poetic pe oamenii care aduc un
mesaj minunat. De ce credefli cæ s-a referit Isaia la picioarele mesagerilor?
(În lumea stræveche, înainte de a fi disponibile comunicafliile electronice,
mesajele importante erau deseori aduse de cætre alergætori, care cælætoreau
pe jos. Isaia se foloseøte de picioarele mesagerilor pentru a-i simboliza pe
mesageri.) Ce simflæminte a avut Isaia faflæ de aceøti mesageri?

• Cum a descris Isaia mesajul care era transmis? (Este un mesaj care aduce veøti
bune, un mesaj al pæcii øi al salværii.) Abinadi, profetul Cærflii lui Mormon, a
explicat cæ mesagerii descriøi de cætre Isaia îi includ pe profefli øi chiar pe



Domnul Însuøi (Mosia 15:13-18). Ce mesaj mærefl de pace øi de salvare au adus
aceøti mesageri? (Vezi 2 Nefi 2:6-8).

• Cine altcineva duce în lume mesajul Evangheliei? Putefli sæ le cerefli
cursanflilor sæ vorbeascæ despre experienflele pe care le-au avut împærtæøind
mesajul Evangheliei. Putefli, de asemenea, sæ le cerefli cursanflilor sæ vorbeascæ
despre sentimentele pe care le au faflæ de cei care le-au adus acest mesaj.

2. Isaia profefleøte despre sacrificiul ispæøitor al Salvatorului.

Discutafli urmætoarele profeflii despre sacrificiul ispæøitor al Salvatorului øi despre
binecuvântærile pe care ni le oferæ.

• Isaia 50:5-7. Ce ne învaflæ acest pasaj despre atitudinea Salvatorului faflæ de
mæreflul sacrificiu pe care trebuia sæ-l facæ în beneficiul nostru? Ce ne învaflæ
Matei 26:39 øi Filipeni 2:8 despre atitudinea Salvatorului în timp ce El a avut
parte de mare suferinflæ?

• Isaia 51:6. Ce comparaflie este fæcutæ în acest verset? Cât vor dura efectele
ispæøirii? (Vezi, de asemenea, Mosia 16:9; Alma 34:10, 14).

• Isaia 51:22. Pe cine apæræ Salvatorul? Cum Îi permite ispæøirea sæ fie avocatul
nostru? (Vezi D&L 45:3-5). Ce reprezintæ „potirul ameflelii“ pe care Isus l-a
bæut pentru noi? (Vezi D&L 19:15-20). Ce trebuie sæ facem pentru a primi
toate binecuvântærile oferite prin intermediul ispæøirii?

• Isaia 52:3. Ce înseamnæ sæ nu fii „ræscumpærat cu prefl de argint“? (Vezi 2 Nefi
26:27-28; Isaia 55:1-3).

• Isaia 52:2-4. Ce ne relateazæ aceste versete despre viafla Salvatorului? De ce
poate El sæ ne înfleleagæ întristærile øi suferinflele? (Vezi Alma 7:11-13; Evrei
2:16-18; 4:15). Cum afli simflit faptul cæ El væ înflelege întristærile øi suferinflele?

• Isaia 53:5. De ce a dorit Salvatorul sæ sufere durerea fiind stræpuns, zdrobit øi
biciuit? (Vezi 1 Nefi 19:9).

• Isaia 53:6-7. Ce calitæfli de caracter a demonstrat Salvatorul atunci când a fost
chinuit, asuprit øi fæcut sæ sufere pentru færædelegile noastre? Cum „[ne vedem
fiecare de drumul nostru]“ câteodatæ în loc sæ ne supunem voinflei Tatælui
Ceresc? Cum poate sæ ne ajute exemplul Salvatorului sæ ne supunem voinflei
Tatælui Ceresc?

• Isaia 53:10. Ce a vrut Isaia sæ spunæ atunci când a zis cæ „Domnul a gæsit cu
cale sæ-L zdrobeascæ prin suferinflæ“ pe Salvator? Ce învæflæm din acest pasaj
despre dragostea pe care Tatæl Ceresc o are pentru noi? (Vezi, de asemenea,
Ioan 3:16-17).

• Isaia 53:8-11. Explicafli cæ Abinadi, profetul Cærflii lui Mormon, a fæcut un
comentariu foarte profund referitor la aceste versete atunci când le-a vorbit
preoflilor ticæloøi ai regelui Noe (Mosia 15:10-13). Conform lui Abinadi, cine
va fi sæmânfla de urmaøi a Salvatorului? (Vezi, de asemenea, Mosia 5:7-8).

• Isaia 53:12. Explicafli cæ, la sfârøitul unei lupte, conducætorul oøtirii victorioase
împarte roadele victoriei cu cei care l-au urmat. Care sunt roadele victoriei lui
Hristos asupra pæcatului øi a morflii, pe care El doreøte sæ le împartæ cu noi?
(Vezi, de asemenea, Romani 8:16-17; 2 Timotei 4:7-8).
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3. Isaia descrie câteva dintre responsabilitæflile noastre.

• Din ceea ce este consemnat în Isaia 51 øi 52, ce responsabilitæfli avem în
calitatea noastræ de oameni care au acceptat ispæøirea Salvatorului?

a. Isaia 51:1, 4, 7. Sæ-L ascultæm øi sæ ne supunem Domnului; sæ nu ne temem
de insultele oamenilor.

b. Isaia 51:12-13. Sæ ne aducem aminte de Domnul, care este Creatorul. Sæ nu
ne temem de Satana.

c. Isaia 52:1-2. Sæ ne trezim øi sæ ne îmbræcæm cu tæria preofliei (vezi D&L
113:7-8). Sæ ne îmbræcæm cu frumosul veømânt al neprihænirii (vezi
Apocalipsa 19:7-8). „Dezleagæ-fli legæturile de la gât“ (vezi D&L 113:9-10).

d. Isaia 52:11. Sæ ne îndepærtæm de ticæloøia lumii. Sæ nu ne atingem de lucruri
necurate; sæ fim curafli.

• Cum putem sæ îndeplinim mai bine fiecare dintre aceste responsabilitæfli?

Concluzie Revedefli Mosia 15:18, unde profetul Abinadi Îl descrie pe Salvator ca fiind un
mesager ale cærui picioare sunt frumoase în munfli. Explicafli cæ unul dintre
motivele pentru care picioarele Sale sunt frumoase este acela cæ acestea poartæ
urmele cuielor, semnele dragostei Sale ispæøitoare. Mærturisifli despre cum v-au
întærit învæflæturile lui Isaia dragostea pentru Salvator øi dorinfla de a fi demni de
binecuvântærile sacrificiului Sæu ispæøitor. Rugafli cursanflii sæ împærtæøeascæ felul
în care mærturiile lor au fost, de asemenea, întærite.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Sæ umblæm în luminæ

Revedefli Isaia 50:10-11 øi subliniafli alegerea pe care ne-o indicæ Isaia în aceste
versete. Dacæ alegem sæ ne temem de Domnul, sæ ne supunem vocilor slujitorilor
Sæi øi sæ ne încredem în El, vom avea lumina Sa pentru a ne îndruma øi nu vom
umbla în întuneric (Ioan 8:12; 12:46). Dacæ alegem sæ umblæm în propria
noastræ luminæ, care este comparatæ cu lumina unor tæciuni, vom „[zace] în
dureri“.

2. Munca misionaræ

Dacæ Family Home Evening Video Supplement 2 (International) (5X736) este
disponibil, putefli sæ prezentafli „Munca misionaræ: cea mai mare îndatorire a
noastræ“, un segment video care dureazæ cinci minute, ca parte a lecfliei.
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Lecflia

40
„Lærgeøte locul cortului tæu“

Isaia 54-56; 63-65

Scop De a încuraja cursanflii sæ întæreascæ flæruøii Sionului øi sæ se pregæteascæ pentru
cea de-a Doua Venire øi pentru Mileniu.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli pasajele din Isaia 54-56 øi 63-65 care sunt discutate în
aceastæ lecflie.

2. Dacæ facefli activitatea de captare a atenfliei, aducefli un flæruø de cort.

3. Dacæ ilustraflia Isus Hristos înviat este disponibilæ, o putefli folosi în timpul
lecfliei (62187; setul de ilustraflii inspirate din scripturi, 239).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Desenafli pe tablæ un cort asemænætor celui arætat mai jos. Apoi, arætafli un flæruø
de cort øi adresafli urmætoarele întrebæri.

• De ce are acest cort nevoie de flæruøi? Ce s-ar întâmpla în cazul în care cortul
nu ar fi susflinut de cætre flæruøi?

• Ce reprezintæ cortul menflionat în Isaia 54:2? (Biserica lui Isus Hristos).
Ce reprezintæ flæruøii cortului?

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus:

„Termenul flæruø este o expresie simbolicæ. Imaginafli-væ un cort mare, susflinut
prin corzi întinse cætre numeroøi flæruøi care sunt bine înfipfli în pæmânt.

Profeflii au asemænat Sionul din zilele din urmæ cu un cort mare care acoperæ
pæmântul. Acel cort a fost susflinut prin corzi legate de flæruøi. Acei flæruøi,
desigur, sunt diferitele organizaflii geografice ræspândite pe suprafafla



pæmântului. În prezent, Israel se adunæ la diferifli flæruøi ai Sionului“
(“Strengthen Thy Stakes”, Ensign, ianuarie 1991, pag. 2).

Spunefli-le cursanflilor cæ primii flæruøi ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ au fost organizafli în Kirtland, Ohio øi în Clay County, Missouri,
în anul 1834. Pe mæsuræ ce Biserica a crescut, au fost adæugafli mai mulfli flæruøi,
aøa cum a poruncit Domnul (D&L 101:20-21). Astæzi, existæ sute de flæruøi
ræspândifli în toatæ lumea.

Explicafli cæ în aceastæ lecflie se va discuta despre cum putem noi sæ întærim
flæruøii Sionului. Se vor discuta, de asemenea, învæflæturile puternice ale lui Isaia
referitoare la cea de-a Doua Venire øi la Mileniu.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. „Lungeøte-fli funiile øi întæreøte-fli flæruøii“ (Isaia 54:2).

• Care credefli cæ este înflelesul propozifliei „Lærgeøte locul cortului tæu“ (Isaia
54:2)? (Domnul vrea ca membrii Bisericii sæ împærtæøeascæ Evanghelia cu
mulfli oameni pentru ca ea sæ poatæ acoperi pæmântul. Isaia a profeflit cæ, în
zilele din urmæ, Biserica va creøte rapid øi mulfli oameni din toatæ lumea vor
fi convertifli la adevær [Isaia 54:3]).

• Ce alt sfat ne este dat în Isaia 54:3 în ceea ce priveøte cortul sau Biserica? Cum
putem sæ urmæm acest sfat? Putefli sæ rezumafli discuflia pe tablæ, aøa cum este
ilustrat mai jos.

• Ce putem sæ facem pentru a întæri flæruøul în care træim? (Ræspunsurile pot
confline urmætoarele: sæ ne dezvoltæm tæria spiritualæ personalæ, sæ ne
influenflæm familiile øi prietenii sæ facæ acelaøi lucru, sæ le slujim vecinilor
noøtri indiferent dacæ aceøtia sunt membri sau nemembri øi sæ acceptæm,
din partea conducætorilor preofliei, chemæri pentru a sluji în Bisericæ.)

• Cum pot binecuvânta flæruøii vieflile oamenilor? (Vezi D&L 115:5-6). În ce
mod sunt flæruøii Sionului locuri de apærare øi de adæpost pentru noi?

2. „Te voi primi înapoi cu mare dragoste“ (Isaia 54:7).

• Chiar dacæ poporul lui Israel a fost împræøtiat pentru mulfli ani, Domnul a
promis cæ îl va chema la Biserica adeværatæ în zilele din urmæ (Isaia 54:4-10).
Ce putem învæfla despre Domnul în Isaia 54:4-10? Ce binecuvântæri specifice

Sfatul lui Isaia:

Întinde învelitoarele
cortului øi lungeøte funiile.

Întæreøte flæruøii cortului.

Ce putem sæ facem:

Sæ slujim ca misionari cu
timp deplin; sæ împærtæøim
Evanghelia cu prietenii øi
cu vecinii.

Sæ ne întærim flæruøii locali.
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le promite Domnul slujitorilor Sæi neprihænifli? (Vezi Isaia 54:13-14, 17). De ce
sunt importante aceste promisiuni?

• Cine este invitat sæ-øi gæseascæ adæpost adunându-se cu sfinflii? (Tofli copiii
Tatælui Ceresc). Revedefli urmætoarele pasaje din Isaia, care descriu grupurile
de oameni pe care Domnul îi vrea sæ se întoarcæ la El øi sæ gæseascæ protecflie
în Evanghelie:

a. Isaia 55:1-3. (Tofli cei însetafli). La ce fel de sete se face referire în aceste
versete? Ce se întâmplæ atunci când încercæm sæ ne potolim setea spiritualæ
cheltuind bani øi depunând efort pentru lucruri temporale? Cum poate sæ
fie potolitæ cu adeværat setea noastræ spiritualæ? (Vezi 2 Nefi 9:50-51; 3 Nefi
20:8).

b. Isaia 55:6-7. (Cei ticæloøi care se vor pocæi). Ce li s-a promis celor care se
pocæiesc?

c. Isaia 56:3, 5-8. (Stræinii care nu-L cunosc pe Domnul). Ce trebuie sæ facæ
stræinul pentru a fi acceptat de cætre Domnul?

• Ce ne învaflæ aceste pasaje despre mila Domnului? Ce ne învaflæ acestea despre
modul în care ar trebui sæ-i privim pe tofli copiii Tatælui Ceresc?

• Isaia a scris cæ sufletele noastre pot fi hrænite de cuvântul lui Dumnezeu aøa
cum ploaia øi zæpada hrænesc seminflele (Isaia 55:10-13). Cum ne hræneøte
cuvântul lui Dumnezeu sufletele? (Vezi Alma 32:28, 41).

3. Mileniul va fi un timp de pace øi de bucurie.

• În scrierile sale, Isaia a mærturisit cæ, indiferent dacæ vor fi încercæri, ispite
øi suferinfle în lume, binele va învinge în cele din urmæ ræul, iar pentru cei
neprihænifli, viitorul va fi plin de bucurie. Isaia s-a rugat intens pentru cea
de-a Doua Venire a Salvatorului, care va aduce pedeapsæ pentru cei ticæloøi
øi mare bucurie pentru cei neprihænifli (Isaia 64). Ce mesaj de speranflæ øi de
bucurie este cuprins în Isaia 64:1-4? Cum væ mæreøte acest mesaj dorinfla de
a îndura pânæ la sfârøit sæ-I slujifli Domnului?

• Ultimele capitole ale cronicii lui Isaia prezintæ o ilustrare minunatæ a
Mileniului, perioada de o mie de ani de pace care va fi instauratæ la a Doua
Venire a Salvatorului. Din ceea ce este consemnat în Isaia 65:17-25, ce condiflii
vor exista în timpul Mileniului? (Putefli sæ enumerafli aceste condiflii pe tablæ;
vezi, de asemenea, Isaia 11:6-9).

a. Domnul va face ceruri noi øi un pæmânt nou (Isaia 65:17).
b. Va fi mare bucurie øi nimeni din poporul Domnului nu va mai plânge

(Isaia 65:18-19).
c. Oamenii nu vor muri de tineri; ei vor træi pânæ la 100 de ani (Isaia 65:20).
d. Oamenii se vor bucura de roadele propriei lor munci (Isaia 65:21-23).
e. Rugæciunile îøi vor primi ræspunsul imediat (Isaia 65:24).
f. Nu va mai exista duømænie între animale (Isaia 65:25).

• Ce ne învaflæ Isaia 63:7-9 despre infinita bunætate øi dragoste a Domnului?
(Cerefli-le cursanflilor sæ sugereze cuvinte øi expresii din aceste versete care
aratæ dragostea pe care Salvatorul o are pentru noi. Putefli sæ scriefli aceste
lucruri pe tablæ.) În ce moduri v-a arætat Salvatorul „bogæflia dragostei Lui“?

Lecflia 40
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Concluzie Mærturisifli cæ, pe mæsuræ ce întærim flæruøii Sionului øi împærtæøim Evanghelia
cu lumea, bogæfliile veøniciei ne aøteaptæ. Putem sæ privim cætre cea de-a Doua
Venire a Salvatorului øi cætre pacea øi bucuria care vor exista în timpul
Mileniului. Profefliile lui Isaia ne încurajeazæ sæ ne amintim cæ este un
privilegiu sæ slujeøti Domnului øi cæ El Îøi binecuvânteazæ ucenicii.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Adeværata lege a postului (Isaia 58:3-12)

• Ce putem sæ învæflæm despre post din Isaia 58? Care sunt elementele esenfliale
ale unui post adeværat? (Vezi Isaia 58:3-7).

Un element esenflial al unui post adeværat este plætirea unui dar de post
generos. Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Cred cæ atunci când suntem
înstærifli, aøa cum mulfli dintre noi sunt, trebuie sæ fim foarte, foarte generoøi...
øi sæ dæm, în locul sumei pe care am economist-o din valoarea celor douæ
mese în care am postit, probabil mai mult, mult mai mult – de zece ori mai
mult atunci când suntem în posibilitatea de a o face“ (în Conference Report,
aprilie 1974, pag. 184).

• Ce promisiuni ne sunt date în Isaia 58 dacæ træim în acord cu legea postului?

a. Devenim mai puternici ca sæ rezistæm ispitelor (Isaia 58:6).
b. Greutæflile noastre devin mai uøoare (Isaia 58:6).
c. Sænætatea nostræ fizicæ øi spiritualæ este îmbunætæflitæ (Isaia 58:8).
d. Devenim umili øi pregætifli sæ comunicæm cu Domnul (Isaia 58:9).
e. Avem grijæ de cei særaci øi nevoiaøi (Isaia 58:10).
f. Primim îndrumare continuæ de la Domnul (Isaia 58:11).
g. Sufletele noastre sunt sætule chiar øi în locurile secetoase øi vom deveni ca

„un izvor ale cærui ape nu seacæ“ (Isaia 58:11).

Invitafli cursanflii sæ împærtæøeascæ exemple din scripturi, din istoria Bisericii
sau experienfle personale care aratæ binecuvântærile datorate træirii conform
legii postului. (Vezi Ghidul pentru scripturi, „(a) Posti, post“).

• Cum putem sæ flinem cu mai multæ sârguinflæ legea postului?

2. Descrierea misiunii de slujire a Salvatorului

• Isaia 61:1-3 este o declaraflie despre chemarea øi slujirea Salvatorului. La
începutul slujirii Sale în Nazaret, Salvatorul a citat aceste versete øi le-a spus
oamenilor: „Astæzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scripturæ, pe care le-afli
auzit“ (Luca 4:14-21). Ce ne învaflæ aceste versete despre natura øi misiunea
lui Isus Hristos?

3. A Doua Venire a lui Isus Hristos (Isaia 63:1-6)

• Cea de-a Doua Venire a Salvatorului este descrisæ în Isaia 63:1-6. Ce culoare va
avea roba Salvatorului când va veni în slava Sa? (Vezi Isaia 63:2; Apocalipsa
19:11-13; D&L 133:46-48). Ce simbolizeazæ culoarea roøie? (Sângele pe care l-a
værsat atunci când a suferit pentru pæcatele noastre în Ghetsimani øi pe cruce.)
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Lecflia

41
„În ziua aceasta te fac... 
un stâlp de fier“
Ieremia 1-2; 15; 20; 26; 36-38

Scop De a încuraja cursanflii sæ ræmânæ credincioøi în vremuri de ostilitate øi de
necazuri.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli pasajele din Ieremia care sunt discutate în aceastæ lecflie.
Aceastæ lecflie se concentreazæ asupra curajului øi devotamentului lui Ieremia
în timp ce acesta a trebuit sæ înfrunte ostilitatea celor care-l înconjurau.

2. Dacæ facefli activitatea de captare a atenfliei, aducefli la clasæ o baræ de metal.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Expunefli o baræ de metal øi invitafli cursanfli sæ încerce s-o rupæ. Apoi adresafli
urmætoarele întrebæri:

• Dacæ acest obiect ar reprezenta træsæturile unei persoane, ce ar sugera despre ea?

• Rugafli cursanflii sæ citeascæ Ieremia 1:17-19. Ce expresii foloseøte Domnul
în versetul 18 pentru a-l descrie pe Ieremia? Ce ne sugereazæ aceste expresii
despre personalitatea lui Ieremia? Cum v-afli simfli dacæ aceste cuvinte ar fi
fost folosite pentru a væ descrie pe dumneavoastræ în timp ce v-afli pregæti
sæ îndeplinifli o chemare sau o însærcinare din partea Domnului?

Explicafli faptul cæ împæraflii, prinflii, preoflii øi tot poporul flærii i s-au opus lui
Ieremia faflæ de misiunea sa, însæ el, într-un mod curajos, a fæcut aøa cum
Domnul i-a poruncit. Facefli referire la bara de metal øi explicafli cæ Ieremia a
fost un „stâlp de fier“ care a avut o mare tærie în momente dificile øi care nu
s-a îndoit øi nici nu s-a rupt.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

Ieremia a slujit în timpul domniilor a cinci împærafli, de la Iosia pânæ la Zedechia
(626-586 î.H.). În timpul lui Iosia, el a încercat sæ îndepærteze poporul de
idolatrie øi de imoralitate. Însæ, împæraflii care i-au urmat lui Iosia au condus
în ticæloøie iar poporul s-a aflat într-o apostazie totalæ. Misiunea lui Ieremia a
fost aceea de a încerca sæ înalfle un glas de avertisment cætre aceøti oameni, iar
condamnærile pe care el le-a fæcut împotriva ticæloøiei lor se numæræ printre
cele mai puternice din toate scripturile. El a fost unul dintre ultimele glasuri de
avertisment înainte ca împæræflia lui Iuda sæ fi fost cuceritæ de cætre Babilonieni.



Viafla lui Ieremia a fost plinæ de întristare, însæ reacflia sa în fafla încercærilor ne
poate învæfla øi inspira. El a fost bætut øi închis în temniflæ din cauza faptului
cæ a profeflit împotriva împæræfliei lui Iuda. Viafla lui a fost ameninflatæ în mod
constant. Însæ, în toate necazurile øi în toatæ împotrivirea de care a avut parte,
Ieremia a fost ca un „stâlp de fier“ (Ieremia 1:18). Ieremia oferæ o cronicæ
personalæ, care promoveazæ credinfla, a reacfliei profetului faflæ de întristærile øi
frustrærile din viafla sa.

1. Ieremia este chemat de Dumnezeu pentru a fi profet.

Revedefli relatarea chemærii lui Ieremia de a fi profet, aøa cum este redatæ în
Ieremia 1:4-10.

• Ce ne învaflæ chemarea lui Ieremia despre doctrina rânduirii dinainte? (Vezi
Ieremia 1:5). Cum credefli cæ l-a ajutat pe Ieremia faptul cæ øtia faptul cæ în
existenfla premuritoare a fost rânduit dinainte sæ fie profet?

Profetul Joseph Smith a spus: „Fiecare bærbat care are o chemare de a le sluji
locuitorilor lumii a fost rânduit pentru acel scop în cadrul Marelui Consiliu
din cer înainte ca aceastæ lume sæ fii existat“ (History of the Church, 6:364).

• Ce a fæcut Domnul atunci când Ieremia s-a simflit nepotrivit pentru a-øi
îndeplini chemarea? (Vezi Ieremia 1:6-10). Cum afli fost liniøtifli de cætre
Domnul atunci când nu v-afli simflit potrivifli?

2. Mulfli oameni i se opun lui Ieremia øi încearcæ sæ-l opreascæ sæ-øi
îndeplineascæ misiunea.

Folosifli scripturile urmætoare pentru a discuta despre opoziflia de care Ieremia
a avut parte pe mæsuræ ce øi-a îndeplinit misiunea care i-a fost datæ de cætre
Domnul:

a. Ieremia 20:1-6. Enervat de profefliile lui Ieremia, Paøhur, guvernatorul øef
al templului, a fæcut ca Ieremia sæ fie bætut øi închis în temnifla cu butuci.
Ieremia a profeflit cæ Paøhur, familia sa øi prietenii sæi vor fi luafli în robie de
cætre babilonieni øi vor muri în Babilon.

b. Ieremia 26:7-15. Majoritea locuitorilor flærii, inclusiv preoflii, s-au opus lui
Ieremia øi mesajului sæu (26:7-11). Totuøi, Ieremia a transmis într-un mod
curajos, mesajul pe care Domnul i l-a poruncit sæ-l transmitæ (26:12-15).
Prietenii øi rudele lui Ieremia i s-au împotrivit øi l-au urât (11:19-21; 12:6.
Remarcafli faptul cæ Ieremia era din oraøul Anatot).

c. Ieremia 36:1-6, 20-32. Cuvintele profefliilor lui Ieremia au fost scrise øi citite
poporului (36:1-6). Împæratul a ars aceste cuvinte, iar Domnul i-a poruncit
lui Ieremia sæ le scrie din nou (36:20-32).

d. Ieremia 37:12-15; 38:4-13. Ieremia a fost acuzat pe nedrept øi închis în
temniflæ (37:12-15). Mai târziu a fost aruncat într-o groapæ, unde s-a scufundat
în noroi (38:4-6). Prin porunca împæratului Zedechia, Ieremia a fost scos din
groapæ øi închis înapoi în temniflæ (38:7-13).

• Ce ne dezvæluie Ieremia 20:14-18 despre modul în care Ieremia s-a simflit
pe mæsuræ ce el a îndurat o asemenea împotrivire copleøitoare? Ce lucruri
putem sæ învæflæm de la Ieremia, care sæ ne ajute atunci când avem parte de
dificultæfli? (Ræspunsurile pot confline faptul cæ Ieremia a continuat sæ se
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supunæ Domnului øi sæ-øi îndeplineascæ chemarea, chiar øi atunci când a fost
persecutat øi descurajat; vezi Ieremia 26:12-15).

• Care a spus Domnul în Ieremia 2:13 cæ au fost cele douæ pæcate pe care le-a
fæcut poporul Sæu? (L-au pæræsit pe El, Izvorul apelor vii. Øi øi-au sæpat pufluri
cræpate care nu puteau sæ flinæ apa vie a Domnului, ceea ce însemna cæ ei au
cæutat împlinirea øi siguranfla în lucrurile lumeøti.) De ce ar avea oamenii cu
aceste træsæturi dificultæfli în acceptarea cuvintelor lui Ieremia? De ce nu ar fi
ei în stare sæ reacflioneze în fafla necazurilor aøa cum a fæcut Ieremia? Cum ne
sæpæm noi câteodatæ „pufluri cræpate“ care nu pot sæ flinæ apa vie a
Salvatorului?

Elder Marion D. Hanks a spus:

„Obiectivele materiale capteazæ prea mult atenflia noastræ. Efortul depus
pentru ceea ce avem nevoie sau pentru a avea mai mult decât este necesar ne
epuizeazæ timpul øi energia. Cæutæm plæcerea sau distracflia, sau devenim mult
prea implicafli în diverse grupuri sau probleme comunitare. Desigur, oamenii
au nevoie de recreere, au nevoie sæ se realizeze, au nevoie sæ contribuie, însæ
dacæ acestea ajung sæ ne coste prietenia cu Hristos, atunci preflul este mult
prea mare.

’Cæci poporul Meu a sævârøit un îndoit pæcat’, a spus Domnul lui Israel, ’M-au
pæræsit pe Mine, Izvorul apelor vii, øi øi-au sæpat pufluri, pufluri cræpate, care nu
flin apæ’ (Ieremia 2:13.)

Lucrurile pe care noi le creæm pentru a-I lua locul lui Dumnezeu în vieflile
noastre, într-adevær nu flin apa. În mæsura în care refuzæm ’apa vie’, pierdem
bucuria pe care am fi putut s-o avem“ (în Conference Report, aprilie 1972,
pag. 127 sau Ensign, iulie 1972, pag. 105).

Profefliile lui Ieremia despre faptul cæ babilonienii vor distruge Ierusalimul au
fost împlinite, aøa cum este consemnat în Ieremia 39-40. Ieremia s-a aflat în
temniflæ în timpul asediului, însæ dupæ aceea, babilonienii l-au eliberat øi i-au
permis lui øi ræmæøiflei iudeilor sæ ræmânæ în flara lui Iuda. Iohanan, conducætorul
celor care au ræmas, i-a cerut lui Ieremia sæ afle voinfla Domnului în ceea ce-i
privea øi a promis cæ i se va supune acesteia (Ieremia 42:1-6). Prin intermediul
lui Ieremia, Domnul i-a spus poporului sæ stea în flara lui Iuda øi a promis cæ-i
va binecuvânta dacæ vor face întocmai (Ieremia 42:9-22). Însæ Iohanan a condus
poporul în Egipt, unde majoritatea oamenilor au continuat sæ træiascæ în
ticæloøie (Ieremia 43-44).

3. Ieremia este întærit în timpul necazurilor datoritæ dragostei sale pentru
cuvântul lui Dumnezeu.

Discutafli scripturile urmætoare, care aratæ cum l-a ajutat cuvântul lui Dumnezeu
pe Ieremia sæ ræmânæ puternic în momentele dificile.

• Conform cu Ieremia 1:9, ce a pus Domnul în gura lui Ieremia? Conform
cu Ieremia 15:16, ce a fæcut Ieremia cu cuvintele Domnului? (Le-a mâncat,
adicæ în limbaj poetic, cuvântul lui Dumnezeu a devenit o parte din el.) Ce
sentimente a avut Ieremia faflæ de cuvintele Domnului?

• Cum putem noi sæ „mâncæm“ cuvintele Domnului, aøa cum a fæcut Ieremia?
(Prin studiul scripturilor øi prin punerea în practicæ a sfatului profeflilor din
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zilele din urmæ.) Nefi, profetul Cærflii lui Mormon, ne-a spus: „Ospætafli-væ din
cuvintele lui Hristos“ (2 Nefi 32:3). Cum ne poate întæri faptul cæ ne ospætæm
din cuvintele Domnului?

• Cum a descris Ieremia, în Ieremia 20:9, cuvântul Domnului pe care-l simflea în
interiorul sæu? Ce credefli cæ înseamnæ sæ simflifli cuvântul Domnului ca un foc
mistuitor în oasele dumneavoastræ? De ce credefli cæ Ieremia nu s-a putut opri
sæ predea cuvântul Domnului?

Concluzie Exprimafli-væ sentimentele despre exemplul lui Ieremia øi despre nevoia de a fi
credincios în vremuri de restriøte. Încurajafli cursanflii sæ caute øi sæ reflecteze
asupra cuvintelor Domnului pânæ când acestea devin ca un foc în oasele lor,
care-i întæreøte pe mæsuræ ce ei fac lucrarea Domnului. Dacæ afli fæcut activitatea
de captare a atenfliei, expunefli bara de metal øi îndemnafli cursanflii sæ devinæ, la
fel ca Ieremia, un stâlp de fier pentru Domnul.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. „Lutul în mâna olarului“ (Ieremia 18:6)

• Revedefli relatarea vizitei fæcute olarului de cætre Ieremia, consemnatæ în
Ieremia 18:1-4. Ce a predat Domnul poporului prin experienfla lui Ieremia?
(Vezi Ieremia 18:5-10. Domnul le-a arætat cæ, dacæ se vor pocæi, El îi va modela
în ceva mai bun, la fel cum olarul a refæcut vasul nereuøit. El le-a amintit, de
asemenea, cæ avea puterea de a-i distruge dacæ nu se pocæiau.)

• Cum este valabilæ pentru noi aceastæ comparaflie în ziua de astæzi? Cum
putem sæ devenim un lut mai bun în mâinile Domnului? (Fiind umili –
supunându-ne Domnului, pocæindu-ne, încrezându-ne în Domnul øi cæutând
sæ cunoaøtem voinfla Lui. Invitafli cursanflii sæ împærtæøeascæ experienfle care
aratæ cum a modelat øi a pregætit Domnul oameni pentru a îndeplini scopurile
Sale.) Ce se întâmplæ atunci când ne împotrivim sæ fim modelafli de Domnul?

Preøedintele Heber C. Kimball a oferit urmætoarele idei în ceea ce priveøte
comparaflia din Ieremia 18:1-10:

„Tofli [cei] care sunt flexibili în mâinile lui Dumnezeu øi sunt supuøi faflæ de
poruncile Sale, sunt vase de onoare, iar Dumnezeu le va primi“ (History of the
Church, 4:478).

„Existæ multe vase care sunt distruse dupæ ce au fost pregætite øi modelate.
De ce? Deoarece acestea nu sunt mulflumite de forma pe care olarul le-a dat-o
ci, imediat, se modeleazæ singure în forma care le mulflumeøte; prin urmare,
acestea nu înfleleg ceea ce concepe Dumnezeu øi se distrug singure prin
puterea propriei lor libertæfli de a alege. [Aceøti oameni] trebuie sæ treacæ prin
mult etape de modelare øi formare, apoi... trebuie sæ fie finisa[fli] øi pu[øi] în
cuptor; øi chiar øi în cuptor, anumite vase se crapæ“ (în Stanley B. Kimball,
Heber C. Kimball: Mormon Patriarch and Pioneer [1981], pag. 270).

208



2. Ieremia a predicat în acelaøi timp cu Lehi, profetul Cærflii lui Mormon

Profetul Ieremia a predicat øi a avertizat poporul lui Iuda pe vremea când Lehi a
plecat din Ierusalim. Atât Ieremia cât øi Lehi au profeflit cæ Ierusalimul urma sæ
fie distrus.

• Unde era Ieremia când Lehi øi familia sa au plecat din Ierusalim? (Vezi Ieremia
37:15-16; 1 Nefi 7:14).

• Ieremia a petrecut mult timp sfætuindu-l pe Zedechia, împæratul lui Iuda, însæ
Zedechia a refuzat sæ se supunæ cuvintelor Domnului care au fost fæcute
cunoscute prin intermediul lui Ieremia. Ce i s-a întâmplat lui Zedechia ca
urmare a nesupunerii sale? (Vezi Ieremia 39:4-7).

• Din Cartea lui Mormon, aflæm faptul cæ unul dintre fiii lui Zedechia nu a fost
omorât de cætre babilonieni. Cum îl chema? (Vezi Helaman 8:20-21). Unde a
mers? (Vezi Omni 1:15).

Lecflia 41
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Lecflia

42
„O voi scrie în inima lor“ 

Ieremia 16; 23; 29; 31

Scop De a încuraja cursanflii sæ se implice în mæreafla lucrare a lui Dumnezeu din zilele
din urmæ øi sæ aibæ legea Sa scrisæ în inimile lor.

Pregætire 1. Studiafli cu ajutorul rugæciunii Ieremia 16; 23; 29 øi 31.

2. Referinfle suplimentare: Ieremia 3-9; 13; 30; 32:37-42; 33; 35.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

• Dacæ afli fi putut sæ fifli martori sau sæ fifli implicafli în vreuna dintre povestirile
sau evenimentele din Vechiul Testament, pe care le-afli alege? (Putefli sæ scriefli
ræspunsurile cursanflilor pe tablæ).

• De ce v-ar fi plæcut sæ fifli martori sau sæ participafli la acest eveniment?

• Ce se întâmplæ în Bisericæ, în ziua de astæzi, care s-ar putea compara cu o parte
dintre evenimentele pe care le-afli ales?

Explicafli cæ, deøi Ieremia a avut câteva mesaje de speranflæ pentru oamenii din
vremea sa, el a prevæzut un timp de speranflæ în timpul adunærii lui Israel din
zilele din urmæ. Aceastæ lecflie abordeazæ profefliile lui Ieremia referitoare la
marea adunare din zilele din urmæ la care noi participæm în ziua de astæzi.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Ieremia prevede adunarea lui Israel din zilele din urmæ.

Dacæ povestirea exodului lui Israel din Egipt nu este menflionatæ în cadrul
activitæflii de captare a atenfliei, explicafli cæ acesta este unul dintre cele mai
miraculoase evenimente din Vechiul Testament. Despre acest eveniment se face
referire în Ieremia øi în celelalte cærfli ale Vechiului Testament, precum øi în
Cartea lui Mormon.

• Ce sentimente a avut Moise despre importanfla exodului? (Vezi Deuteronom
4:32-35). Cum credefli cæ ar fi fost sæ participafli la exodul lui Israel din Egipt?

• Cu multe generaflii mai târziu, Ieremia a avut o viziune a unui eveniment din
zilele din urmæ despre care Domnul a spus cæ va fi la fel de mare ca øi exodul
(Ieremia 16:14-16; 23:3-8). Ce eveniment este descris în Ieremia 16:15 øi 23:3?
(Adunarea lui Israel øi creøterea Bisericii). Cine sunt pæstorii despre care se
vorbeøte în Ieremia 23:4? (Conducætorii preofliei øi alfli conducætori ai



Bisericii). Cine este Împæratul despre care se vorbeøte în Ieremia 23:5-6? (Isus
Hristos). De ce credefli cæ aceste evenimente sunt la fel de mari ca øi exodul?

• Elder LeGrand Richards a spus cæ pescarii øi vânætorii descriøi în Ieremia 16:16
sunt misionarii Bisericii (în Conference Report, aprilie 1971, pag. 143 sau
Ensign, iunie 1971, pag. 98-99). Ce au în comun pescarii øi vânætorii cu
misionarii? (Vezi Matei 4:18-19). Cum putem sæ fim misionari mai eficienfli?

2. Dumnezeu Îøi va scrie legea în inimile oamenilor din poporul Sæu.

• Copiii lui Israel au depins de Moise pentru a primi revelaflii în timpul
cælætoriei lor în pustiu. Ce dorinflæ mare øi-a exprimat Moise în Numeri 11:29?
(El a vrut ca poporul sæ învefle legea lui Dumnezeu øi sæ învefle sæ asculte
Spiritul pentru ei înøiøi.)

• Conform cu Ieremia 31:31-34, ce a promis Domnul cæ va face în zilele din
urmæ? (Vezi, de asemenea, Ezechiel 11:17-20; 36:24-28; 2 Corinteni 3:2-3). Ce
înseamnæ sæ avefli legea lui Dumnezeu scrisæ în inimile dumneavoastræ? Ce
trebuie sæ facem pentru a avea legea lui Dumnezeu scrisæ în inimile noastre?

• Cum ne este influenflat comportamentul atunci când avem legea lui
Dumnezeu scrisæ în inimile noastre? Putefli sæ discutafli cum ne ajutæ aceasta
sæ ne supunem faflæ de unele porunci specifice, cum ar fi:

a. Sæ ne iubim aproapele.
b. Sæ ne cinstim pærinflii.
c. Sæ fim curafli din punct de vedere moral.
d. Sæ pæstræm sfântæ ziua de sabat.
e. Sæ alegem filme, programe de televiziune, cærfli øi reviste adecvate.
f. Sæ purtæm îmbræcæminte modestæ.
g. Sæ alegem o muzicæ adecvatæ.

• Joseph Smith a fost întrebat odatæ cum de conduce cu succes atât de mulfli
oameni. El a spus: „Îi învæfl pe oameni principii corecte iar ei se conduc singuri“
(citat de John Taylor, în Journal of Discourses, 10:57-58). Ce legæturæ are aceastæ
declaraflie cu faptul de a avea legea lui Dumnezeu scrisæ în inimile noastre?

• Ieremia a profeflit cæ, la 70 de ani dupæ ce poporul lui Iuda era luat în robie în
Babilon, acesta urma sæ se întoarcæ în propria flaræ øi sæ træiascæ din nou în
armonie cu Dumnezeu (Ieremia 29:10-14; împlinirea acestei profeflii este
discutatæ în lecflia 47). Conform cu Ieremia 29:12-14, ce putem sæ facem pentru
a ne apropia de Dumnezeu? Ce ne sugereazæ cuvintele a chema, a ruga, a cæuta
øi a cerceta despre atitudinea pe care trebuie s-o avem pe mæsuræ ce ne stræduim
sæ ne apropiem de Dumnezeu? Invitafli cursanflii sæ împærtæøeascæ experienfle pe
care le-au avut pe mæsuræ ce au cæutat sæ se apropie de Dumnezeu.

Concluzie Mærturisifli cæ noi træim într-un timp spre care Ieremia øi mulfli alfli profefli au
privit cu bucurie. Încurajafli cursanflii sæ se implice în adunarea lui Israel øi sæ
aibæ legea lui Dumnezeu scrisæ în inimile lor.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.
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1. Acum este timpul sæ ne pocæim

Mila Domnului le este oferitæ întotdeauna celor care se pocæiesc. Totuøi, oamenii
care amânæ pocæinfla ar putea sæ realizeze cæ este din ce în ce mai greu sæ se
pocæiascæ.

Preøedintele Joseph F. Smith ne-a învæflat: „Omul care a acumulat multe greøeli
øi pæcate din trecut pentru care nu s-a pocæit øi pentru care nu a primit iertare,
poate realiza faptul cæ îi este imposibil sæ evite sau sæ se îndepærteze de ræu, iar
starea sa în lume este lipsitæ de speranflæ; iar el, care într-un mod iresponsabil
face imposibilæ evitarea sau îndepærtarea de ræu din cauza eøecului sæu de a se
pocæi de greøelile øi de pæcatele din trecut, este cel mai nefericit. Astfel, cæutarea
zilnicæ a milei øi iertærii divine în drumul nostru, ne dæ putere sæ scæpæm de rele“
(Gospel Doctrine, ediflia a 5-a 1939, pag 374).

• Ce ne învaflæ urmætoarele pasaje din scripturi despre importanfla ascultærii
cuvântului Domnului øi aceea a pocæirii prompte?

Ieremia 5:1-5, 21-25
Ieremia 6:10-17
Ieremia 7:23-28
Ieremia 8:6-12, 20
Ieremia 13:11, 23
Ieremia 17:23

2. Sæ ascultæm cuvintele profeflilor

• Ieremia a consemnat în mod frecvent cæ poporul nu i-a ascultat cuvintele
(Ieremia 7:13; 25:3-4; 26:2-5; 32:33). Care dintre cuvintele profeflilor din zilele
din urmæ ar trebui sæ le urmæm mai sârguincios?

3. Repetarea pæcatelor generafliilor anterioare

• Ieremia i-a avertizat pe iudeii din timpul sæu despre faptul cæ pæcatele pe care
ei le-au fæcut erau aceleaøi pæcate pentru care generafliile din trecut au fost
aspru pedepsite (Ieremia 11:1-12). De ce credefli cæ generaflia lui Ieremia nu a
învæflat din pæcatele stræmoøilor lor, în special când pedeapsa pentru acele
pæcate a fost atât de clar recunoscutæ? Cum putem sæ beneficiem mai din plin
de lecfliile învæflate de cætre generafliile anterioare ale poporului de legæmânt al
lui Dumnezeu?

4. Importanfla de a ne încrede în Dumnezeu

• Ce comparaflii sunt fæcute între oamenii care se încred în om øi cei care se
încred în Dumnezeu, în Ieremia 17:5-8? Cum afli væzut cæ aceste comparaflii
sunt corecte? Cum putem sæ ne demonstræm încrederea în Dumnezeu?

5. Profeflii faløi

• Zedechia a fost un împærat care a vrut ca profeflii sæ-i spunæ ceea ce vroia el sæ
audæ. Drept urmare, mulfli profefli faløi i-au promis cæ Ierusalimul nu va cædea
(Ieremia 28:1-4; 37:19). În ziua de astæzi, mulfli profefli vin „îmbræcafli în haine
de oi“ (Matei 7:15). Ce dovadæ existæ cæ printre noi sunt, în ziua de astæzi,
profefli faløi? Care sunt câteva dintre mesajele profeflilor faløi din ziua de
astæzi? Cum putem sæ evitæm sæ fim conduøi în rætæcire de cætre profeflii faløi?
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Lecflia

43
Pæstorii lui Israel

Ezechiel 18; 34; 37

Scop De a încuraja cursanflii sæ-øi îndeplineascæ responsabilitæflile ca „pæstori ai lui
Israel“ (Ezechiel 34:2)

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Ezechiel 34. Domnul îi mustræ pe acei pæstori care nu pasc turma. El va
cæuta toate oile pierdute øi le va fi Pæstor.

b. Ezechiel 18:21-32. Ezechiel ne învaflæ cæ cei ticæloøi care se pocæiesc vor fi
salvafli, iar cei neprihænifli care se vor îndrepta cætre ticæloøie vor fi alungafli.

c. Ezechiel 37:1-14. Ezechiel are o viziune în care li se dæ viaflæ multor oase
uscate.

d. Ezechiel 37:15-28. Ezechiel profefleøte cæ bucata de lemn a lui Iuda øi cea a
lui Iosif vor deveni una în mâna Domnului.

2. Referinfle suplimentare: Ezechiel 2.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Citifli (sau scriefli pe tablæ) urmætoarea întrebare:

• Prin ce se diferenfliazæ un pæstor adeværat care iubeøte oile, de un pæstor care
are grijæ de oi doar pentru cæ este plætit?

Rugafli cursanflii sæ asculte citatul urmætor din ceea ce a spus preøedintele Ezra
Taft Benson, pentru a primi ræspunsuri la aceastæ întrebare (putefli sæ rugafli un
cursant sæ citeascæ citatul):

„În timpul lui Isus, pæstorul palestinian s-a remarcat datoritæ protecfliei pe care
o oferea oilor sale. Faflæ de pæstorii plætifli din timpul nostru, pæstorul mergea
întotdeauna înaintea turmei. El o conducea. Pæstorul cunoøtea fiecare oaie øi
avea, de regulæ, câte un nume pentru fiecare dintre ele. Oile îi cunoøteau vocea,
aveau încredere în el øi nu ar fi urmat un stræin. Astfel, atunci când era chematæ,
oaia venea la el. (Vezi Ioan 10:14, 16).

Noaptea, pæstorii îøi duceau oile într-un loc numit staul. Garduri înalte
înconjurau staulul, iar pe aceste garduri erau plasate flepuøe pentru a preveni
animalele sælbatice øi hoflii sæ le saræ.

Câteodatæ, totuøi, câte un animal sælbatic, îndemnat de foame, særea gardurile
øi ajungea în mijlocul oilor, înspæimântându-le. O astfel de situaflie a diferenfliat
pæstorul adeværat – cel care îøi iubea oile – de cel care era plætit – cel care muncea
doar pentru bani øi pentru faptul cæ a acceptat însærcinarea.



Adeværatul pæstor era gata sæ-øi dea viafla pentru oi. El ar fi mers în mijlocul oilor
øi s-ar fi luptat pentru bunæstarea lor. Pe de altæ parte, cel care era plætit, îøi
prefluia mai mult propria siguranflæ decât pe cea a oilor øi ar fi fugit, de regulæ,
din fafla pericolului“ (în Conference Report, aprilie 1983, pag. 61; sau Ensign, mai
1983, pag. 43).

Dupæ citirea citatului, rugafli cursanflii sæ facæ un rezumat cu diferenflele dintre
un pæstor adeværat øi un pæstor plætit (sau angajat). Dacæ este necesar, folosifli
întrebærile urmætoare øi enumerafli ræspunsurile pe tablæ:

• Care este poziflia pæstorului adeværat când îøi conduce oile? Dar a pæstorului
plætit? (Pæstorul adeværat merge înaintea oilor øi le conduce; citatul indicæ
faptul cæ pæstorul plætit merge în urma oilor øi le forfleazæ sæ se deplaseze.)

• Care este relaflia pe care o are pæstorul adeværat cu fiecare dintre oile sale?
Care este relaflia pe care o are pæstorul plætit cu fiecare dintre oile sale?

• Cum reacflioneazæ pæstorul atunci când oile se aflæ în primejdie? Cum
reacflioneazæ pæstorul plætit?

Explicafli cæ o parte a acestei lecflii discutæ despre responsabilitæflile noastre, ca
pæstori spirituali.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle personale care au legæturæ cu principiile din scripturi.

În anul 597 î.H., împæratul Babilonului, Nebucadneflar, a luat în robie mulfli
oameni din împæræflia lui Iuda. Printre aceøti robi se afla øi Ezechiel, pe care
Domnul l-a chemat ca profet cinci ani mai târziu. În anul 587 î.H., babilonienii
au distrus Ierusalimul øi au luat mai mulfli robi. Ezechiel a slujit poporului sæu
exilat pânæ în anul 570 î.H..

Scrierile lui Ezechiel conflin mustræri foarte severe øi promisiuni glorioase care
sunt valabile nu numai pentru împæræflia stræveche a lui Iuda, ci øi pentru întregul
Israel, inclusiv pentru membrii Bisericii din ziua de astæzi. Chiar dacæ Ierusalimul
a fost distrus, Ezechiel a prevæzut o zi când Israel va fi adunat øi restaurat. Acest
eveniment este simbolizat în viziunea sa prin valea plinæ de oase øi prin profeflia
sa despre bucæflile de lemn ale lui Iuda øi Iosif.

1. Pæstorii lui Israel

Predafli øi discutafli Ezechiel 34. În acest capitol, Domnul i-a mustrat pe pæstorii
egoiøti ai lui Israel care nu au pæscut turma. Apoi, El s-a descris ca fiind Pæstorul
cel Bun care Îøi va aduna turma în zilele din urmæ øi le va conduce în timpul
Mileniului.

• Cine sunt „pæstorii lui Israel“ despre care se vorbeøte în Ezechiel 34?
(Conducætorii religioøi din timpul lui Ezechiel.) De ce a fost Domnul
nemulflumit de ei? (Vezi Ezechiel 34:2-4). Ce s-a întâmplat cu oile atunci
când pæstorii le-au neglijat? (Vezi Ezechiel 34:5-6).

• În ce moduri poate fi considerat fiecare dintre noi un pæstor al lui Israel?
(Noi trebuie sæ veghem øi sæ ne întærim unul pe altul ca membri ai familiei,
ca membri ai Bisericii, ca vecini, ca învæflætori de-acasæ øi învæflætoare
vizitatoare øi ca membri ai cvorumurilor øi ai claselor auxiliare.)
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Elder Bruce R. McConkie a spus: „Oricine slujeøte în orice chemare în Bisericæ,
în care este responsabil pentru bunæstarea spiritualæ sau temporalæ a oricæruia
dintre copiii Domnului, este pæstor al acelor oi. Domnul îi consideræ pe
pæstorii Sæi responsabili pentru siguranfla (salvarea) oilor Sale“ (Mormon
Doctrine, a doua ediflie [1966], pag. 710).

• Domnul a fost nemulflumit de o parte dintre pæstorii Sæi deoarece aceøtia s-au
hrænit pe ei înøiøi în loc sæ pascæ turmele (Ezechiel 34:2-3, 8). Cum ar putea o
parte dintre noi sæ facæ aceastæ greøealæ în ziua de astæzi?

• Conform cu Ezechiel 34:11-16, ce fac adeværaflii pæstori pentru oile lor?
(Remarcafli verbele a îngriji, a cerceta, risipite, a strânge, a paøte, a lega øi a întæri.)
Cum îi putem opri pe ceilalfli de la rætæcire sau de la risipire? Cum putem ajuta
la adunarea celor care s-au rætæcit? Cum putem sæ paøtem øi sæ întærim turmele
Domnului? Cum afli fost binecuvântafli de cætre adeværaflii pæstori care au fæcut
aceste lucruri?

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Væ cerem sæ muncifli mai din greu cu un
devotament reînnoit... Noi vrem ca dumneavoastræ sæ vegheafli, sæ paøtefli, sæ
avefli grijæ de turmæ øi, în cazul în care o parte sunt pierdute temporar, noi væ
provocæm sæ le gæsifli“ (în Conference Report, aprilie 1983, pag. 64; sau Ensign,
mai 1983, pag. 45).

• Cum este Salvatorul ca un pæstor pentru noi? (Vezi Ezechiel 34:11-16; Psalmul
23; Isaia 40:11; Ioan 10:11-15). Putefli sæ discutafli cum a fæcut Salvatorul
fiecare dintre lucrurile descrise în aceste scripturi. Depunefli mærturie despre
Salvator aøa cum suntefli îndemnafli de cætre Spirit.

2. Pocæinfla øi iertarea

Predafli øi discutafli Ezechiel 18:21-32.

• Ce ne învaflæ acest pasaj despre pocæinflæ øi iertare? (Vezi Ezechiel 18:21-22,
27-28). Ce înseamnæ sæ „facem... o inimæ nouæ øi un duh nou“? (Ezechiel
18:31). De ce este important sæ înflelegem cæ pocæinfla include atât întoarcerea
de la pæcat cât øi schimbarea inimii? Cum putem sæ simflim aceastæ schimbare
a inimii? (Vezi Alma 5:7-14).

• Ce ne învaflæ acest pasaj despre oamenii care se îndepærteazæ de la neprihænire
øi nu se pocæiesc? (Vezi Ezechiel 18:24, 26).

• Ce ne învaflæ acest pasaj despre sentimentele pe care Domnul le are atunci
când îi pedepseøte pe cei ticæloøi? (Vezi Ezechiel 18:23, 32).

• Ce ne învaflæ acest pasaj despre dreptatea øi mila Domnului? (Vezi Ezechiel
18:25, 29-32). De ce este important sæ øtim cæ Domnul este drept øi milostiv?

3. Viziunea lui Ezechiel despre valea plinæ de oase

Predafli øi discutafli Ezechiel 37:1-14. Explicafli cæ viziunea lui Ezechiel despre
valea plinæ de oase simbolizeazæ atât învierea cât øi restaurarea copiilor lui Israel
în flara fægæduitæ lor.

• Cum este simbolizatæ învierea în viziunea lui Ezechiel? (Oasele s-au apropiat
unele de altele, au fost acoperite cu carne øi piele øi li s-a dat viaflæ; vezi
Ezechiel 37:1-10; vezi, de asemenea, Alma 11:42-44; 40:23).
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• Cum este simbolizatæ în viziunea lui Ezechiel restaurarea copiilor lui Israel
în flara fægæduitæ lor? (Vezi Ezechiel 37:11-14. Învierea este folositæ pentru a
simboliza aceastæ restaurare.)

• Viziunea lui Ezechiel poate fi cititæ, de asemenea, ca o analogie ce descrie
reînnoirea „nædejdii“ lui Israel (Ezechiel 37:11). Chiar dacæ nædejdea lui Israel
ar putea fi la fel de moartæ ca øi „oastea mare“ a oaselor pe care le-a væzut
Ezechiel, Salvatorul o poate revigora øi readuce la viaflæ. Cum v-a reînnoit
Salvatorul nædejdea? (Pe mæsuræ ce discutafli aceastæ întrebare, putefli sæ citifli
Moroni 7:41).

• Oasele din viziunea lui Ezechiel au început sæ prindæ viaflæ dupæ ce Ezechiel
le-a spus sæ „[asculte] cuvântul Domnului“ (Ezechiel 37:4). Cum ne dæ viaflæ
cuvântul Domnului?

4. Bucata de lemn a lui Iuda øi bucata de lemn a lui Iosif

Predafli øi discutafli Ezechiel 37:15-28. Explicafli cæ profeflia lui Ezechiel despre
bucæflile de lemn ale lui Iuda øi Iosif are o dublæ semnificaflie. Se referæ la
combinaflia din zilele din urmæ a cronicilor scripturale ale lui Iuda øi Iosif (Israel).
Se referæ, de asemenea, la reunirea din zilele din urmæ a împæræfliilor lui Iuda øi
Iosif (Israel).

• Cum s-a îndeplinit profeflia din Ezechiel 37:15-20? (Vezi 1 Nefi 5:14; 2 Nefi
3:12; D&L 27:5. Explicafli cæ expresia bucatæ de lemn din aceste versete se referæ
la un tip de plæci de scris din lemn folosite frecvent în timpul lui Ezechiel.
Bucata de lemn a lui Iuda simbolizeazæ Biblia, iar bucata de lemn a lui Iosif
simbolizeazæ Cartea lui Mormon.)

Elder Boyd K. Packer a spus: „Bucata de lemn sau cronica lui Iuda – Vechiul
øi Noul Testament – øi bucata de lemn sau cronica lui Efraim – Cartea lui
Mormon, care este un alt testament al lui Isus Hristos – sunt acum întreflesute
astfel încât, pe mæsuræ ce studiafli cu sârguinflæ una dintre acestea, suntefli
atraøi de cætre cealaltæ; pe mæsuræ ce învæflafli din una, suntefli edificafli de
cealaltæ. Ele sunt, cu siguranflæ, una în mâinile noastre. Profeflia lui Ezechiel
s-a împlinit“ (în Conference Report, octombrie 1982, pag. 75; sau Ensign,
noiembrie 1982, pag. 53).

• Ce binecuvântæri am primit datoritæ faptului cæ avem øi Cartea lui Mormon
alæturi de Biblie? (Vezi 1 Nefi 13:39-40; 2 Nefi 3:12). Cum v-a ajutat Cartea lui
Mormon sæ înflelegefli Biblia mai bine? Cum a întærit pentru dumneavoastræ
mærturia Bibliei despre Domnul Isus Hristos?

• Ce a spus Ezechiel cæ urma sæ se întâmple dupæ unirea cele douæ bucæfli de
lemn?

a. Copiii lui Israel vor fi adunafli øi unifli într-o singuræ împæræflie, avându-L
pe Salvator ca Împærat (Ezechiel 37:21-22).

b. Oamenii vor fi curæflafli øi purificafli (Ezechiel 37:23).
c. Oamenii vor urma øi vor respecta poruncile Domnului (Ezechiel 37:24).
d. Oamenii vor locui într-o flaræ a fægæduinflei (Ezechiel 37:25).

• Ce alte binecuvântæri a promis Domnul în Ezechiel 37:26-28? (O binecuvântare
importantæ este restaurarea locaøului sau a locuinflei Domnului, adicæ a
templului. Lecflia urmætoare discutæ mai amænunflit despre binecuvântærile
templului.)
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Concluzie Învæflæturile lui Ezechiel ne ajutæ sæ înflelegem cât de mult ne iubeøte Salvatorul
øi cât de mult are grijæ de fiecare dintre noi. El este Pæstorul nostru. El este dornic
sæ ierte. El a fæcut posibil ca noi sæ fim înviafli. El conduce adunarea lui Israel în
zilele din urmæ. El a adus la luminæ Cartea lui Mormon, ca o altæ mærturie despre
El. Invitafli cursanflii sæ-øi împærtæøeascæ mærturiile despre aceste adeværuri.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Sæ învæflæm sæ fim un pæstor bun

În timp ce discutafli despre responsabilitæflile noastre ca pæstori, putefli sæ citifli
sau sæ spunefli urmætoarea povestire spusæ de preøedintele James E. Faust:

„Când eram un bæieflel, tatæl meu a gæsit un miel, singur în deøert. Turma de oi
din care mama sa fæcea parte s-a deplasat øi, cumva, mielul s-a separat de mama
sa, iar pæstorul trebuie sæ nu-øi fi dat seama cæ acesta s-a pierdut. Pentru cæ nu
putea sæ supraviefluiascæ singur în deøert, tatæl meu l-a luat øi l-a adus acasæ. Sæ-l
fi læsat acolo ar fi însemnat moartea siguræ a acestuia, fie ar fi cæzut pradæ
coioflilor, fie ar fi murit de foame, deoarece era atât de mic încât încæ avea nevoie
de lapte... Tatæl meu mi-a dat mielul, iar eu am devenit pæstorul sæu.

Timp de câteva sæptæmâni am încælzit lapte de vacæ într-un biberon øi am hrænit
mielul. Am devenit repede prieteni... El a început sæ creascæ. Mielul øi cu mine
ne jucam pe pajiøte. Câteodatæ, ne întindeam împreunæ pe iarbæ øi îmi aøezam
capul pe partea sa lateralæ moale, lânoasæ, privind cerul albastru øi norii albi
øi pufoøi. Nu am flinut mielul închis în timpul zilei. Nu ar fi fugit. Curând, a
învæflat sæ mænânce iarbæ. Puteam sæ-mi chem mielul de oriunde din grædinæ
imitând doar, pe cât de bine puteam, behæitul unei oi...

Într-o noapte a fost o furtunæ foarte puternicæ. În acea noapte, am uitat sæ-mi
pun mielul în staul aøa cum ar fi trebuit sæ fac. M-am dus la culcare. Micul meu
prieten era înspæimântat în furtunæ øi-i puteam auzi behæitul. Am øtiut cæ ar fi
trebuit sæ-mi ajut animalul, însæ am vrut sæ ræmân în siguranflæ, la cælduræ, øi
neudat în patul meu. Nu m-am ridicat aøa cum ar fi trebuit sæ fac. Dimineafla
urmætoare, am mers afaræ øi mi-am gæsit mielul mort. Un câine i-a auzit, de
asemenea, behæitul øi l-a omorât. Inima mea a fost frântæ. Nu fusesem un pæstor
sau un supraveghetor bun pentru ceea ce tatæl meu îmi încredinflase. Tatæl
meu mi-a spus: ’Fiule, nu pot sæ am încredere în tine sæ ai grijæ nici mæcar de
un singur miel?’. Remarca tatælui meu m-a durut mai mult decât pierderea
prietenului meu lânos. Mi-am promis în acea zi, ca un bæieflel ce eram, cæ voi
încerca sæ nu-mi neglijez niciodatæ responsabilitatea de pæstor, dacæ voi mai fi
din nou pus în acea poziflie.

Nu peste mulfli ani am fost chemat drept coleg al unui învæflætor de acasæ cu
experienflæ. Au fost momente când era atât de frig sau când vântul bætea atât
de tare încât eu vroiam sæ stau acasæ øi sæ mæ simt confortabil, însæ, în urechea
minflii mele, puteam sæ-mi aud mieluøelul behæind øi øtiam cæ trebuia sæ fiu un
pæstor bun øi sæ merg cu colegul meu mai experimentat. În acei mulfli ani, de
câte ori am avut o dorinflæ de a scæpa de îndatoririle mele, îmi aminteam de cât
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de ræu mi-a pærut în acea noapte, cu mulfli ani în urmæ, când nu am fost un
pæstor bun“ (în Conference Report, aprilie 1995, pag. 62-63; sau Ensign, mai
1995, pag. 46).

2. Pæzitorii sæ-øi înalfle glasul de avertisment

• Când l-a chemat pe Ezechiel ca profet, Domnul i-a spus: „Te pun pæzitor peste
casa lui Israel“ (Ezechiel 3:17). Cum se asemænau responsabilitæflile lui
Ezechiel cu cele ale unui pæzitor? (Vezi Ezechiel 3:17-21; 33:1-9. În timpul lui
Ezechiel, un pæzitor din turn avertiza poporul de pericolul iminent din partea
oøtirilor inamice. Ezechiel øi-a avertizat poporul despre duømanii care îi
puneau în pericol din punct de vedere spiritual.)

• Cine sunt pæzitorii noøtri în zilele din urmæ? De ce este important sæ-i avem
pe aceøti pæzitori? Care este responsabilitatea noastræ de a fi pæzitori? (Vezi
D&L 88:81. O parte a acestei responsabilitæfli este de a preda Evanghelia celor
care nu au primit-o.)

Pentru a preda importanfla de a da ascultare avertismentelor profeflilor – øi de a
ne avertiza aproapele prin predarea Evangheliei – elder Boyd K. Packer a povestit
despre o inundaflie devastatoare cauzatæ de præbuøirea barajului Teton din Idaho
în anul 1976. Chiar în calea øuvoaielor au fost 7.800 de persoane. Pe mæsuræ ce
apele curgeau rapid spre vale, au distrus 790 de case øi au avariat grav alte 800 de
locuinfle, biserici, øcoli øi magazine. Având în vedere cantitatea de apæ, viteza
acesteia øi populaflia zonei, un expert a estimat cæ 5.300 de persoane ar fi trebuit
sæ moaræ. În mod incredibil, s-au înecat doar 6 persoane.

Elder Packer a întrebat:

„Cum a putut sæ aibæ loc un dezastru atât de mare øi totuøi cu atât de pufline
pierderi de viefli omeneøti? ...Datoritæ faptului cæ au fost avertizafli! Nu au avut
mult timp la dispoziflie, însæ au fost avertizafli; øi fiecare persoanæ care a fost
avertizatæ øi-a avertizat aproapele...

Dar ce s-a întâmplat în cazul celor øase care s-au înecat? Unul dintre ei a fost
chiar sub baraj øi n-a avut nici o øansæ. Doi dintre ei nu au crezut avertismentul
pânæ când a fost prea târziu. Mai târziu au fost gæsifli în propria lor maøinæ, însæ
ei nu au dat ascultare avertismentului. Trei dintre ei s-au întors pentru a lua
câteva bunuri materiale øi øi-au pierdut viafla.

Dar a fost un miracol de proporflii uriaøe. Ca sfinfli din zilele din urmæ învæflæm
sæ dæm ascultare avertismentelor...

Acum væd o mare asemænare în ceea ce se întâmplæ în lume, un val uriaø de
ræu øi de ticæloøie în lume. Se strecoaræ în jurul nostru øi devine din ce în ce
mai adânc. Vieflile noastre sunt în pericol. Bunurile noastre sunt în pericol.
Libertæflile noastre sunt în pericol øi, totuøi, cu uøurinflæ ne vedem de munca
noastræ, nefiind în stare sæ înflelegem cæ se cuvine ca fiecare om care a fost
avertizat sæ-øi avertizeze aproapele...

[Noi am fost] avertizafli de cætre un profet. Vom da ascultare avertismentului
sau vom fi ca cei øase din Idaho care au crezut cæ avertismentele nu le erau
adresate?“ (That All May Be Edified [1982], pag. 220-221, 223).
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Lecflia

44
„Øi pretutindeni pe unde va
ajunge râul acesta va fi viaflæ“
Ezechiel 43-44; 47

Scop De a încuraja cursanflii sæ ia din puterile vindecætoare, dætætoare de viaflæ care
sunt disponibile în templu.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Ezechiel 43:1-12; 44:6-9, 23. Lui Ezechiel i se aratæ o viziune cu templul
din Ierusalim.

b. Ezechiel 47:1, 6-12. Ezechiel vede un râu care iese din templu, care dæ
viaflæ deøertului øi vindecæ Marea Moartæ.

c. Ezechiel 47:2-5. Ezechiel mæsoaræ adâncimea râului øi descoperæ cæ apa se
adânceøte de fiecare datæ când intræ în ea.

2. Înainte de a începe ora, desenafli pe un afiø sau pe tablæ harta de la
pagina 221.

3. Referinfle suplimentare: Ezechiel 40-42; Ioel 3:18; Zaharia 14:8; Apocalipsa
22:1-3; 1 Nefi 8:10-11; 11:25; Doctrinæ øi legæminte 97:8-20.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Adresafli-le cursanflilor întrebæri similare cu cele care urmeazæ:

• Afli fost vreodatæ entuziasmat în timp ce afli urmærit un eveniment sportiv
sau vreun alt tip de program de divertisment?

• Afli fost vreodatæ atât de entuziasmat de un astfel de eveniment încât v-afli
ridicat øi afli flipat sau afli aplaudat?

• Væ putefli gândi la evenimente sacre care au fost însoflite sau care vor fi
însoflite de expresii entuziasmante de bucurie øi de recunoøtinflæ? Unele dintre
aceste evenimente sunt:

a. Crearea pæmântului (Iov 38:4-7).
b. Intrarea triumfalæ a lui Isus în Ierusalim (Ioan 12:12-16).
c. A Doua Venire a lui Hristos øi învierea (1 Tesaloniceni 4:16).

• Cum se comparæ entuziasmul evenimentelor sportive sau al celorlalte
programe de divertisment cu bucuria acestor evenimente sacre? (În timp ce
entuziasmul evenimentelor sportive sau al altor programe de divertisment
este temporar, bucuria asociatæ evenimentelor sacre este veønicæ.)

• Care este unul din evenimentele sacre din Bisericæ unde participanflii îøi aratæ
bucuria øi recunoøtinfla stând în picioare, flipând øi gesticulând? (În timpul



dedicærii unui templu, congregaflia participæ într-o exprimare mæreaflæ a
bucuriei, numitæ Strigætul Osana.)

„Strigætul Osana este din toatæ inima, oferit din toatæ puterea persoanei
respective. Congregaflia se ridicæ øi strigæ în unison cuvintele ’Osana, Osana,
Osana lui Dumnezeu øi Mielului. Amin, amin øi amin’, repetat de trei ori.
Acesta este însoflit, de regulæ, de fluturarea ritmicæ a batistelor albe cu braflul
ridicat. Epitetul ’Mielul’ are legæturæ cu bunævoinfla øi cu ispæøirea lui Isus
Hristos“ (în Daniel H. Ludlow, editor, Encyclopedia of Mormonism, 5 volume
[1992], 2:659).

Explicafli cæ aceastæ lecflie îi va ajuta pe cursanfli sæ înfleleagæ câteva dintre
nenumæratele cæi prin care templul aduce bucurie.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Lui Ezechiel i se aratæ o viziune cu templul din Ierusalim.

Predafli øi discutafli Ezechiel 43:1-12; 44:6-9, 23.

• Rugafli cursanflii sæ citeascæ Ezechiel 43:1-12 øi 44:6-9, 23. Ce putem învæfla
despre templu din aceste versete?

Putefli sæ enumerafli ræspunsurile cursanflilor pe tablæ øi sæ discutafli înflelesul
acestora. Ræspunsurile pot confline urmætoarele:

a. Slava Domnului umple templul (Ezechiel 43:2, 4-5).
b. Templul este „locul scaunului [Domnului] de domnie“ pe pæmânt

(Ezechiel 43:7).
c. Domnul merge în templu, numindu-l „locul unde voi pune talpa

picioarelor Mele“ (Ezechiel 43:7).
d. Templul este un loc unde Domnul poate „locui în mijlocul“ poporului Sæu

(Ezechiel 43:7).
e. În templu învæflæm despre legile Domnului (Ezechiel 43:11).
f. Sunt rânduieli pe care Domnul vrea ca noi sæ le înfæptuim în templu

(Ezechiel 43:11).
g. Chiar øi pæmântul care înconjoaræ templu va fi „prea sfânt“ (Ezechiel 43:12).
h. În templu trebuie sæ intre numai cei care sunt demni (Ezechiel 44:6-9).
i. În templu învæflæm diferenfla dintre sfânt øi profan, precum øi pe cea dintre

curat øi necurat (Ezechiel 44:23).

2. Ezechiel vede un râu care iese din templu, care dæ viaflæ deøertului øi
vindecæ Marea Moartæ.

Predafli øi discutafli Ezechiel 47:1, 6-12.

• Ce a væzut Ezechiel cæ ieøea de sub uøile dinspre ræsærit ale templului din
Ierusalim? (Vezi Ezechiel 47:1). Unde s-a dus apa? (Vezi Ezechiel 47:8. Arætafli
pe hartæ cæ pustiul Iudeii øi Marea Moartæ sunt situate la est de Ierusalim.)
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• Pustiul Iudeii este un deøert arid, iar Marea Moartæ este prea særatæ pentru a
susfline fauna. Conform viziunii lui Ezechiel, ce schimbæri vor avea loc în
pustiul Iudeii øi în Marea Moartæ datoritæ râului care iese din templu? (Vezi
Ezechiel 47:6-12).

• Într-o viziune asemænætoare cu viziunea lui Ezechiel despre templu, lui Ioan cel
Preaiubit i-a fost arætat scaunul de domnie al lui Dumnezeu (Apocalipsa 22:1-3.
Remarcafli cæ, în Ezechiel 43:7, Domnul numeøte templul „locul scaunului Meu
de domnie“). Ce ieøea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu, în viziunea lui
Ioan? (Vezi Apocalipsa 22:1). Ce este „apa vieflii“? (Doctrinele Evengheliei; vezi
activitatea de captare a atenfliei din cadrul lecfliei 30). Cum suntem noi ca
pustiul Iudeii øi ca Marea Moartæ, dacæ nu luæm din apa vieflii?

• În ce mod vindecæ apa vieflii, care este disponibilæ în templu, øi în ce mod
dæ aceasta viaflæ cæsætoriilor? Dar familiilor? Dar stræmoøilor noøtri? Dar
Bisericii? Ce altceva iese din templu care oferæ viaflæ øi vindecare spiritualæ?
(Ræspunsurile pot confline: adeværul, înflelepciunea, revelaflia øi legæmintele).

• Ezechiel 47:12 descrie pomii care au crescut, în viziunea lui Ezechiel, de-a
lungul malurilor râului. Ce au avut pomii în comun cu apele râului? (Ei au
avut puteri vindecætoare øi dætætoare de viaflæ.)

• Ce a crescut, în viziunea lui Ioan, de-a lungul malurilor râului? (Vezi Apocalipsa
22:2). Unde altundeva în scripturi sunt profefli cærora li s-a arætat pomul vieflii?
(Vezi 1 Nefi 8:10-11; 11:25). Ce a reprezentat pomul vieflii din visul pe care l-au
avut Lehi øi Nefi? (Vezi 1 Nefi 11:25).

• Cum vindecæ øi cum dæ viaflæ dragostea lui Dumnezeu? Ce ræni spirituale øi
fizice va vindeca dragostea lui Dumnezeu?

3. Ezechiel mæsoaræ adâncimea râului.

Predafli øi discutafli Ezechiel 47:2-5.

• Cât de adânc a fost râul când Ezechiel a trecut prin apæ pentru prima datæ?
(Vezi Ezechiel 47:2-3). Cât de adânc a fost când a trecut prin râu a doua, a
treia øi a patra oaræ? (Vezi Ezechiel 47:4-5). Ce adevær ne sugereazæ aceste
versete despre templu? (Puterea templului creøte în vieflile noastre pe mæsuræ
ce mergem mai des la acesta).

Ierusalim

Marea
Moartæ

Pustiul Iudeii
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• Adeværuri minunate sunt predate în templu, multe dintre acestea cu ajutorul
simbolurilor. Dacæ la început, înflelegerea noastræ în ceea ce priveøte
adeværurile sau rânduielile templului este numai „pânæ la glezne“, ce trebuie
sæ facem? (Vezi Ezechiel 47:2-5. Trebuie sæ intræm în „râu“ din nou øi din nou
– sau, cu alte cuvinte, sæ mergem la templu cât mai des posibil.)

Concluzie Spunefli cursanflilor cæ Domnul a numit templul ca fiind „o casæ în care sæ [se]
aducæ mulflumiri“ (D&L 97:13). Exprimafli-væ mulflumirile pentru binecuvântærile
care vin datoritæ templului øi invitafli cursanflii sæ-øi împærtæøeascæ sentimentele
de recunoøtinflæ faflæ de templu. Mærturisifli faptul cæ, aøa cum apele din templu
au vindecat pustiul Iudeii øi Marea Moartæ în viziunea lui Ezechiel, tot aøa øi
Evanghelia lui Isus Hristos ne va vindeca øi ne va curæfla, dacæ ne vom împærtæøi
din ea.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. „Eu iubesc locaøul Casei Tale“ (Psalmul 26:8)

Mulfli psalmi menflioneazæ binecuvântærile pe care le primim datoritæ prezenflei
la templu øi exprimæ sentimente frumoase de dragoste øi recunoøtinflæ faflæ de
templu. Putefli sæ le cerefli câtorva cursanfli sæ-øi exprime sentimentele de
recunoøtinflæ faflæ de templu, în timp ce discutafli psalmii urmætori:

Psalmul 24:3-4
Psalmul 26:6-8
Psalmul 27:1, 4-6
Psalmul 65:4
Psalmul 84
Psalmul 122
Psalmul 134

2. „Simbolul mærefl al calitæflii [noastre] de membri“

Preøedintele Howard W. Hunter a spus: „Væ invit pe dumneavoastræ, sfinflii din
zilele din urmæ, sæ væ uitafli la templul Domnului ca la un simbol mærefl al
calitæflii dumneavoastræ de membri. Dorinfla cea mai profundæ a inimii mele
este aceea ca fiecare membru(æ) al(a) Bisericii sæ fie demn(æ) sæ intre în templu.
Îi va face plæcere Domnului dacæ fiecare membru adult va fi demn – øi va defline
– o recomandare pentru templu valabilæ. Lucrurile pe care trebuie sæ le facem
sau nu pentru a fi demni de o recomandare pentru templu sunt exact lucrurile
care ne asiguræ cæ vom fi fericifli, atât ca indivizi cât øi ca familii“ (în Conference
Report, octombrie 1994, pag. 8; sau Ensign, noiembrie 1994, pag 8).

• Cum putem sæ facem din templu „simbolul mærefl al calitæflii [noastre] de
membri“ ai Bisericii? Cum ne va influenfla privirea templului în acest mod
felul în care privim viafla øi devotamentul faflæ de lucrarea Domnului?
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Lecflia

45
„Øi dacæ va fi sæ pier, 
voi pieri“
Daniel 1; 3; 6; Estera 3-5; 7-8

Scop De a ajuta cursanflii sæ aibæ curajul sæ træiascæ în acord cu standardele
Evangheliei.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Daniel 1. Daniel øi prietenii sæi refuzæ sæ se pângæreascæ mâncând mâncarea
lui Nebucadneflar (1:1-16). Domnul îi binecuvântezæ pe Daniel øi pe
prietenii sæi cu sænætate øi cu înflelepciune (1:17-21).

b. Daniel 3. Øadrac, Meøac øi Abed-Nego refuzæ sæ-l preaslæveascæ pe idolul
împæratului Nebucadneflar (3:1-12). Împæratul Nebucadneflar îi aruncæ în
mijlocul unui cuptor aprins, iar Domnul îi salveazæ de la moarte (3:13-30).

c. Daniel 6. Oamenii împæratului Dariu îl conving pe acesta sæ semneze un
decret prin care timp de 30 de zile toate rugæciunile sæ fie îndreptate cætre el
în loc sæ fie îndreptate cætre orice alt om sau cætre Dumnezeu (6:1-9). În ciuda
poruncii împæratului, Daniel sæ roagæ la Dumnezeu (6:10-13). Ca pedeapsæ
pentru nesupunerea faflæ de lege, Daniel este aruncat în groapa leilor (6:14-17).
Domnul trimite un înger pentru a-l proteja pe Daniel (6:18-23).

d. Estera 3-5; 7-8. Mardoheu refuzæ sæ se plece în fafla lui Haman (3:1-4).
Haman îl convinge pe împæratul Ahaøveroø sæ pregæteascæ o poruncæ prin
care sæ se cearæ moartea tuturor iudeilor din împæræflie (3:5-14). Estera aflæ
de planul lui Haman de a-i omorî poporul øi îøi riscæ viafla mergând la
împærat pentru ajutor (4:1-17). Împæratul o primeøte pe Estera øi îi acceptæ
cererea de a merge împreunæ cu Haman la un ospæfl (5:1-8). La ospæfl, Estera
dezvæluie complotul lui Haman de a-i omorî pe iudei (7:1-6). Împæratul îl
spânzuræ pe Haman (7:7-10). Împæratul îl cinsteøte pe Mardoheu øi acceptæ
cererea Esterei de a schimba porunca lui Haman (8:1-17).

2. Referinfle suplimentare: Daniel 5; Estera 1-2; 6; 9-10.

3. În cazul în care facefli activitatea de captare a atenfliei, rugafli doi cursanfli sæ se
pregæteascæ pentru a vorbi pe scurt despre timpul în care ei, sau cineva pe care
ei îl cunosc, au trebuit sæ dea dovadæ de curaj pentru a I se supune Domnului.

4. Dacæ urmætoarele ilustraflii sunt disponibile putefli sæ le folosifli în timpul
lecfliei: Daniel refuzând carnea øi vinul împæratului (62094; setul de ilustraflii
inspirate din scripturi, 114); Trei bærbafli în cuptorul aprins (62093; setul de
ilustraflii inspirate din scripturi, 116) øi Daniel în groapa leilor (62096; setul de
ilustraflii inspirate din scripturi, 117).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.



Rugafli cursanflii desemnafli anterior sæ spunæ, pe scurt, despre un timp în care ei
sau cineva pe care ei îl cunosc, au trebuit sæ dea dovadæ de curaj pentru a I se
supune Domnului.

Dupæ ce cursanflii øi-au împærtæøit experienflele, explicafli cæ aceastæ lecflie ne
vorbeøte despre øase oameni din Vechiul Testament care au dat dovadæ de mare
curaj pentru a I se supune Domnului.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Daniel øi prietenii sæi refuzæ sæ mænânce mâncarea împæratului
Nebucadneflar; ei sunt binecuvântafli cu sænætate øi cu înflelepciune.

Predafli øi discutafli Daniel 1.

De tânær bæiat, Daniel a fost luat în robie din Ierusalim în Babilon. El øi ceilalfli
tineri evrei promiflætori – inclusiv prietenii sæi Øadrac, Meøac øi Abed-Nego – au
fost instruifli la curtea împæratului Nebucadneflar.

• Ce au propus Daniel øi prietenii sæi când li s-a oferit carnea øi vinul împæratului?
(Vezi Daniel 1:8-14). Ce binecuvântæri au primit pentru cæ s-au supus legii
de sænætate a Domnului? (Vezi Daniel 1:15, 17, 20). Cum se aseamænæ
binecuvântærile pe care le-au primit ei cu promisiunile pe care Domnul ni le
face dacæ ne supunem Cuvântului de înflelepciune? (Vezi D&L 89:18-20).

Elder Boyd K. Packer ne-a învæflat: „Am ajuns sæ øtiu... cæ un scop fundamental
al Cuvântului de înflelepciune are legæturæ cu revelaflia. Încæ din timpul în care
suntefli foarte tineri væ învæflæm sæ evitafli ceaiul negru sau verde, cafeaua,
alcoolul, tutunul, drogurile øi tot ceea ce væ distruge sænætatea... Dacæ cineva
’aflat sub influenfla acestora’ poate cu greu sæ asculte o cuvântare simplæ, cum
poate acesta sæ reacflioneze la îndemnurile spirituale care îi ating cele mai
delicate sentimente? Oricât de valoros este Cuvântul de înflelepciune, ca lege
a sænætæflii, acesta poate sæ fie mult mai valoros pentru dumneavoastræ din
punct de vedere spiritual decât este din punct de vedere fizic“ (în Conference
Report, octombrie 1979, pag. 28-29; sau Ensign, noiembrie 1979, pag. 20).

• Ce poate sæ ne învefle aceastæ povestire despre modul în care sæ reacflionæm
atunci când ne simflim presafli sæ facem ceva ce nu ar trebui sæ facem? (Vezi
Daniel 1:5, 8). Ce situaflii din ziua de astæzi necesitæ curaj din partea noastræ
pentru a ne supune poruncilor Domnului? Cum putem sæ dezvoltæm curajul
necesar pentru a ne supune în astfel de situaflii?

2. Domnul îi salveazæ pe Øadrac, Meøac øi Abed-Nego de la moartea din
cuptorul aprins.

Predafli øi discutafli Daniel 3.

• Împæratul Nebucadneflar a poruncit ca oricine nu-i va preaslævi idolul sæ fie
aruncat într-un cuptor aprins (Daniel 3:1-6). Cum au reacflionat Øadrac,
Meøac øi Abed-Nego faflæ de aceastæ poruncæ? (Vezi Daniel 3:12). Ce a fæcut
Nebucadneflar când a aflat cæ ei nu îi vor preaslævi idolul? (Vezi Daniel 3:13-
15, 19-20).
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• Ce au spus Øadrac, Meøac øi Abed-Nego atunci când împæratul i-a ameninflat
cæ îi va arunca în cuptor? (Vezi Daniel 3:16-18).

Elder Neal A. Maxwell a spus: „[Nu] vom fi salvafli întotdeauna de problemele de
care avem parte în vieflile noastre, însæ vom fi salvafli de la moartea nepieritoare!
Între timp, speranfla supremæ face posibil sæ spunem aceleaøi trei cuvinte folosite
cu secole în urmæ de cætre trei bærbafli curajoøi. Ei au øtiut cæ Dumnezeu putea
sæ-i salveze din cuptorul aprins, dacæ El alegea sæ facæ aceasta. ’Øi de nu’, au spus
ei, chiar øi aøa ar fi continuat sæ slujeascæ Lui!“ (în Conference Report, octombrie
1994, pag. 45; sau Ensign, noiembrie 1994, pag. 35).

• Ce ne învaflæ ræspunsul lui Øadrac, al lui Meøac øi cel al lui Abed-Nego despre
supunerea faflæ de poruncile Domnului? (Øadrac, Meøac øi Abed-Nego erau
dornici sæ se supunæ Domnului, indiferent dacæ El i-a protejat sau nu.
Supunerea noastræ nu trebuie sæ fie condiflionatæ de faptul cæ Domnul ne
dæ sau nu în schimb o binecuvântare pe care o aøteptæm într-un anumit
moment.) Care sunt pericolele la care ne expunem dacæ ne supunem
Domnului numai datoritæ faptului cæ ne aøteptæm ca El sæ ne dea în schimb
o anumitæ binecuvântare?

• Ce s-a întâmplat atunci când Øadrac, Meøac øi Abed-Nego au fost aruncafli în
cuptor? (Vezi Daniel 3:21-27). Cine a fost cu ei în cuptor? (Vezi Daniel 3:25).
Cum ne ajutæ Salvatorul atunci când ne îndreptæm spre El în timpul
încercærilor noastre?

• Ce efect a avut curajul lui Øadrac, al lui Meøac øi al lui Abed-Nego asupra lui
Nebucadneflar? (Vezi Daniel 3:28-30). Cum influenfleazæ faptele noastre
atitudinea aproapelui nostru faflæ de Bisericæ?

3. Daniel se roagæ în ciuda poruncii împæratului øi este aruncat în groapa
leilor. Domnul trimite un înger pentru a-l proteja pe Daniel.

Predafli øi discutafli Daniel 6.

Împæratului Nebucadneflar i-a urmat la tron fiul sæu, Beløaflar. Când Beløaflar a
fost omorât, „Dariu, Medul, a pus mâna pe împæræflie“ (Daniel 5:31), iar Daniel
a ajuns sæ ocupe o poziflie de mare importanflæ. (Notæ: Dariu, Medul, nu este
acelaøi împærat Dariu care a condus imperiul Persan dupæ Cir øi la care iudeii au
apelat în timp ce reconstruiau templul. Vezi Ezra 4-6; lecflia 47 øi Ghidul pentru
scripturi, „Dariu“, pagina 48).

• De ce au vrut cæpeteniile øi dregætorii împæratului sæ-i gæseascæ o vinæ lui
Daniel? (Vezi Daniel 6:1-5. Ei erau geloøi pentru cæ împæratul l-a preferat pe
Daniel øi erau îngrijorafli de faptul cæ împæratul putea sæ-i dea mai multæ
putere.) Ce poruncæ l-au convins aceøti oameni pe împærat sæ semneze?
(Vezi Daniel 6:6-9. Cunoscând faptul cæ Daniel se ruga în mod regulat, ei l-
au convins pe împæratul Dariu sæ semneze un decret prin care, timp de 30 de
zile, toate rugæciunile trebuiau sæ-i fie adresate lui øi nu vreunui alt om sau
lui Dumnezeu. Cei care nu se supuneau acelui decret urmau sæ fie aruncafli în
groapa leilor.)

• Cum a reacflionat Daniel faflæ de decretul împæratului? (Vezi Daniel 6:10). Ce
putem învæfla de la Daniel despre importanfla rugæciunii? (Rugæciunea a fost
atât de importantæ pentru Daniel, încât el a continuat sæ se roage, chiar øi
când viafla sa a fost ameninflatæ pentru cæ fæcea aceasta.) Invitafli cursanflii sæ
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reflecteze asupra importanflei pe care noi o acordæm privilegiului de a ne ruga
la Tatæl nostru Ceresc.

• Cum s-a simflit împæratul Dariu atunci când oamenii sæi i-au raportat cæ l-au
væzut pe Daniel rugându-se? (Vezi Daniel 6:12-15). Cum øi-a demonstrat
împæratul credinfla în Dumnezeu? (Vezi Daniel 6:16, 18).

• Cum l-a binecuvântat Domnul pe Daniel în groapa leilor? (Vezi Daniel 6:19-
23). Ce efect au avut credinfla øi curajul lui Daniel asupra împæratului Dariu øi
asupra locuitorilor împæræfliei? (Vezi Daniel 6:24-28).

Elder L. Tom Perry a spus: „Nu numai cæ slujirea lui Daniel l-a ajutat pe
împærat, dar datoritæ credinflei pe care Daniel a avut-o în Domnul o flaræ
întreagæ a fost atinsæ. Împæratul a trimis o proclamaflie prin care anunfla
cæ tofli locuitorii împæræfliei trebuiau sæ-L preaslæveascæ pe Dumnezeul
cel adeværat øi viu, pe Dumnezeul pe care L-a preaslævit Daniel. Cât de
puternicæ a fost puterea slujirii unui om neprihænit, influenflând atât de
mulfli oameni, pe mæsuræ ce el a slujit ’în lume[a]’ în care a træit! Cât de
productive vor fi rezultatele slujirii noastre, dacæ vom continua sæ slujim în
felul nostru ’în lume[a]’ în care noi træim!“ (în Conference Report, aprilie
1988, pag. 16; sau Ensign, mai 1988, pag. 15).

4. Estera îøi riscæ viafla pentru a-øi salva poporul.

Predafli øi discutafli Estera 3-5; 7-8.

Estera a fost o femeie iudaicæ care a træit la puflin timp dupæ Daniel. Dupæ ce
pærinflii sæi au murit, ea a fost crescutæ de cætre værul ei, Mardoheu. Estera a fost
foarte frumoasæ, iar lui Ahaøveroø, împæratul Persiei øi al Meziei, i-a plæcut atât
de mult frumuseflea ei, încât a fæcut-o împæræteasa lui.

• Împæratul Ahaøveroø l-a promovat pe Haman pentru a-i fi cea mai înaltæ
cæpetenie (Estera 3:1). Cum øi-a arætat Mardoheu curajul atunci când
împæratul i-a poruncit lui øi altor slujitori sæ se plece în fafla lui Haman?
(Vezi Estera 3:2-4). Care a fost reacflia lui Haman? (Vezi Estera 3:5-14. El a
fost mânios øi l-a convins pe împærat sæ porunceascæ distrugerea „unui popor
deosebit între popoare“ – a tuturor iudeilor din împæræflie.)

• Când Estera a aflat de plânsetele existente printre iudei, a trimis un mesager
care sæ-l întrebe pe Mardoheu care era motivul acestora (Estera 4:1-6). Ce i-a
cerut, Mardoheu, Esterei? (Vezi Estera 4:7-9). De ce era periculos ca Estera sæ
meargæ øi sæ vorbeascæ cu împæratul? (Vezi Estera 4:10-11. Legea îi permitea
împærtatului sæ omoare pe oricine îl aborda neinvitat.)

• Ce mesaj i-a trimis Mardoheu, Esterei, atunci când a aflat îngrijorærile acesteia
referitoare la modul în care urma sæ-l abordeze pe împærat? (Vezi Estera 4:13-
14). Cum credefli cæ s-a simflit Estera în timp ce se gândea cæ „pentru o vreme
ca aceasta a ajuns [ea] la împæræflie?“ (Estera 4:14). Cum putem sæ primim
asigurarea cæ vieflile noastre au un scop? Cum ne poate ajuta aceastæ asigurare?

• Ce le-a cerut Estera slujnicilor ei øi iudeilor din zona respectivæ sæ facæ pe
mæsuræ ce ea se pregætea sæ-l abordeze pe împærat? (Vezi Estera 4:16). Cum
ne pot ajuta postul øi rugæciunile unite ale multor oameni?

• Declarându-øi intenflia de a-l aborda pe împærat, Estera a spus: „Øi dacæ va fi sæ
pier, voi pieri“ (Estera 4:16). Cum s-a asemænat aceastæ declaraflie cu cea a lui
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Øadrac, a lui Meøac øi a lui Abed-Nego spusæ înainte ca ei sæ fie aruncafli în
cuptor? (Vezi Daniel 3:17-18). Cum a arætat aceastæ declaraflie devotamentul
Esterei faflæ de poporul ei øi faflæ de Dumnezeu?

• Când Estera l-a abordat pe împærat, acesta a primit-o øi i-a spus cæ-i va da tot
ceea i-a cerut (Estera 5:1-3). Ea a cerut ca împæratul øi Haman sæ vinæ la un
ospæfl (Estera 5:4-8). Ce i-a cerut Estera împæratului în a doua zi a ospæflului?
(Vezi Estera 7:3-4). Ce a fæcut împæratul când a aflat cæ oamenii, împotriva
cærora Haman complota sæ-i omoare, erau iudeii? (Vezi Estera 7:5-10).

• Haman a fost spânzurat, însæ decretul de a omorî tofli iudeii era deja valabil pe
tot cuprinsul împæræfliei. Ce i-a cerut, Estera, împæratului sæ facæ? (Vezi Estera
8:5-6). Ce binecuvântæri au primit iudeii datoritæ curajului øi credinflei Esterei?
(Vezi Estera 8:16-17). Ce binecuvântæri afli primit dumneavoastræ datoritæ
curajului øi credinflei altora?

• Ce provocæri întâmpinæm în ziua de astæzi care necesitæ un curaj asemænætor
cu cel al Esterei? Ce binecuvântæri vom primi pe mæsuræ ce ne stræduim sæ
facem ceea ce este drept, chiar øi atunci când avem de-a face cu urmæri grele?

Concluzie Mærturisifli cæ Domnul ne va binecuvânta pe mæsuræ ce avem curajul de a apæra
adeværul. Încurajafli cursanflii sæ urmeze exemplele lui Daniel, Øadrac, Meøac,
Abed-Nego, Estera øi al lui Mardoheu.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Binecuvântærile supreme ale supunerii curajoase

• Ce au avut în comun Øadrac, Meøac, Abed-Nego, Estera øi Mardoheu? (Ei tofli
au avut curajul de a face ceea ce este drept, chiar øi când îøi riscau viafla pentru
a face aceasta). Ce situaflii afli întâmpinat în care a trebuit sæ decidefli dacæ vefli
apæra sau nu ceea ce afli øtiut cæ este drept?

Mærturisifli cæ, pe mæsuræ ce ne stræduim sæ flinem poruncile, Domnul ne va
binecuvânta. Totuøi, binecuvântærile pe care le primim nu sunt totdeauna
vizibile imediat. Pentru a ilustra aceasta, putefli sæ discutafli despre încercærile
pe care le-au îndurat persoanele urmætoare:

a. Sara nu a putut sæ aibæ copii pânæ la vârsta de 90 de ani (Genesa 17:15-17;
21:1-2).

b. Iosif a fost vândut de cætre fraflii sæi, iar mai târziu a fost întemniflat pentru
un lucru pe care nu l-a fæcut (Genesa 37:27-28; 39:7-20).

c. Salvatorul a fost trædat de cætre un prieten, a fost judecat ilegal øi crucificat
(Ioan 18-19).

d. Nefi a fost bætut øi mai târziu legat cu frânghii de cætre fraflii sæi (1 Nefi 3:28;
18:10-11).

e. Alma øi Amulec au fost obligafli sæ priveascæ cum femei øi copii au fost arøi
pentru crezurile lor (Alma 14:8-11).

f. Joseph Smith a fost întemniflat øi martirizat (D&L 135).
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• De ce credefli cæ Domnul a permis ca aceøti oameni sæ sufere asemenea
încercæri? De ce credefli cæ au putut sæ îndure asemenea încercæri? Ce putem
învæfla din exemplele lor?

2. Sæ apæræm adeværul

Rugafli cursanflii sæ ilustreze sub forma unor scenete diferite situaflii în care ei vor
trebui sæ apere ceea ce øtiu cæ este drept. Gândifli-væ la situaflii care li s-ar putea
aplica cursanflilor. Urmætoarele sugestii væ pot ajuta:

a. Un prieten îøi bate joc de cineva øi væ încurajeazæ sæ facefli la fel.
b. Cineva væ sugereazæ sæ ascultafli o muzicæ despre care øtifli cæ nu este adecvatæ.
c. Cineva væ roagæ sæ mergefli la un restaurant duminica, dupæ Bisericæ.
d. Cineva væ oferæ alcool sau o altæ substanflæ care este împotriva Cuvântului de

înflelepciune.
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Lecflia

46
„O împæræflie, care nu 
va fi nimicitæ niciodatæ“
Daniel 2

Scop De a întæri mærturiile cursanflilor despre Biserica restauratæ a lui Isus Hristos øi
de a-i încuraja sæ ajute la construirea împæræfliei lui Dumnezeu pe pæmânt.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Daniel 2:1-23. Împæratul Nebucadneflar are un vis øi le porunceøte
sfætuitorilor sæi sæ-l descrie øi sæ-l interpreteze (2:1-13). Daniel se roagæ
împreunæ cu prietenii sæi, iar Dumnezeu îi dezvæluie visul øi interpretarea
acestuia (2:14-23).

b. Daniel 2:24-49. Daniel dezvæluie faptul cæ visul împæratului Nebucadneflar
prezice ridicarea øi cæderea marilor împæræflii ale pæmântului, precum øi
triumful împæræfliei lui Dumnezeu asupra tuturor celorlalte împæræflii, în
zilele din urmæ.

2. Referinfle suplimentare: Doctrinæ øi legæminte 65.

3. Invitafli doi sau trei cursanfli(te) sæ se pregæteascæ sæ depunæ o mærturie scurtæ
despre deplinætatea adeværului Bisericii.

4. Dacæ facefli activitatea de captare a atenfliei, înainte de a începe ora, desenafli
pe un afiø sau pe tablæ tabelul din josul acestei pagini.

5. În cazul în care folosifli diagrama „Visul lui Nebucadneflar“ (vezi pagina 231),
desenafli-o pe un afiø sau pe tablæ înainte de a începe ora. Nu scriefli numele
fiecærei împæræflii pânæ când nu discutafli diagrama în clasæ.

6. Dacæ ilustraflia Daniel interpreteazæ visul lui Nebucadneflar este disponibilæ, o
putefli folosi în timpul lecfliei (62531; setul de ilustraflii inspirate din scripturi,
115).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Direcflionafli atenflia cursanflilor cætre tabelul pe care l-afli desenat pe afiø sau pe
tablæ:



• Ce credefli cæ reprezintæ aceste numere?

Acordafli-le cursanflilor câteva minute pentru a da ræspunsuri la aceastæ întrebare.
Apoi, completafli tabelul aøa cum este arætat mai jos:

(Statisticile curente pot fi gæsite în publicafliile recente ale Bisericii. Putefli sæ
adæugafli la tabel o coloanæ care sæ conflinæ aceste statistici.)

Invitafli cursanflii sæ comenteze despre creøterea rapidæ a Bisericii. Explicafli cæ
aceastæ lecflie vorbeøte despre Daniel, un profet din vechime care a prevæzut
triumful împæræfliei lui Dumnezeu pe pæmânt – Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor
din Zilele din Urmæ.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Daniel primeøte o revelaflie în care i se aratæ visul împæratului
Nebucadneflar øi i se oferæ interpretarea acestuia.

Predafli øi discutafli Daniel 2:1-23.

Împæratul Nebucadneflar a avut într-o noapte un vis tulburætor. El øi-a testat
sfætuitorii spunându-le cæ a uitat visul, poruncindu-le sæ-i dezvæluie atât visul
cât øi interpretarea acestuia (Daniel 2:2-5). Când ei i-au spus cæ nu-i pot descrie
visul, Nebucadneflar a poruncit ca tofli înflelepflii din Babilon sæ fie omorâfli,
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inclusiv Daniel øi prietenii sæi (Daniel 2:10-13). Când cæpetenia stræjerilor
împæratului a venit sæ-l ia pe Daniel pentru a-l omorî, Daniel s-a dus la împærat
øi i-a cerut sæ-i acorde un timp pentru a interpreta visul (Daniel 2:14-16).

• Cum s-a pregætit Daniel pentru a interpreta visul împæratului? (Vezi Daniel
2:17-18. El le-a cerut prietenilor sæi sæ se roage cu el.) Cum v-au ajutat
rugæciunile membrilor familiei øi cele ale prietenilor?

• Cum li s-a ræspuns rugæciunilor lui Daniel øi ale prietenilor sæi? (Vezi Daniel
2:19, 27-28). Ce a fæcut Daniel imediat dupæ ce a primit viziunea visului
împæratului? (Vezi Daniel 2:20-23). Ce au dezvæluit cuvintele sale despre
sentimentele lui faflæ de Dumnezeu? De ce este important sæ arætæm
recunoøtinflæ Domnului? Cum Îi putem aræta recunoøtinfla noastræ?

• Comparafli sursele spre care Daniel øi Nebucadneflar s-au îndreptat atunci când
au cæutat ræspunsuri pentru întrebæri. (Vezi Daniel 2:2, 19-23, 28). Spre ce
surse îndoielnice se îndreaptæ oamenii în ziua de astæzi atunci când au nevoie
de ajutor pentru a gæsi ræspunsuri la întrebæri dificile sau pentru a lua decizii?
Ce-i opreøte pe mulfli oameni sæ caute îndrumarea lui Dumnezeu în astfel de
situaflii?

2. Daniel descrie øi interpreteazæ visul lui Nebucadneflar.

Predafli øi discutafli Daniel 2:24-49.

• Cum a descris Daniel chipul mare pe care împæratul l-a væzut în visul sæu?
(Vezi Daniel 2:31-33. Facefli referire la ilustraflia Daniel interpreteazæ visul lui
Nebucadneflar sau la desenul dumneavoastræ dupæ diagrama arætatæ mai jos.)

• Ce reprezentau diferitele pærfli ale chipului? (Vezi Daniel 2:36-43. Pærflile
reprezentau diferitele împæræflii care urmau sæ se succeadæ una dupæ alta, ca
puteri ale lumii.)

Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor
din Zilele din Urmæ

„O piatræ... [care s-a dezlipit] 
færæ ajutorul vreunei mâini“ 
(Daniel 2:34).

Nebucadneflar
Babilon

Cir cel Mare
Împæræflia mezilor øi a perøilor

Filip øi Alexandru cel Mare
Grecia

Imperiul roman

Un grup de popoare europene

Visul lui Nebucadneflar (Daniel 2:31-45)
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Scriefli pe diagramæ numele împæræfliilor, în timp ce revedefli urmætoarea
interpretare a preøedintelui Spencer W. Kimball:

a. Capul de aur îl reprezenta pe Nebucadneflar øi împæraflia sa, Babilonul.
b. Pieptul øi braflele de argint îl reprezentau pe Cir øi împæræflia sa, împæræflia

mezilor øi a perøilor.
c. Pântecele øi coapsele de aramæ îi reprezentau pe Filip øi pe Alexandru,

precum øi împæræflia greacæ øi macedonianæ.
d. Picioarele de fier reprezentau imperiul roman.
e. Picioarele de fier øi de lut reprezentau un grup de popoare europene. (în

Conference Report, aprilie 1976, pag. 10; sau Ensign, mai 1976, pag. 8).

• Ce a distrus, în visul lui Nebucadneflar, chipul care reprezenta împæræfliile
lumeøti? (Vezi Daniel 2:34-35). Ce reprezenta „piatra... [care s-a dezlipit] færæ
ajutorul vreunei mâini“? (Vezi Daniel 2:44-45; D&L 65:2).

Preøedintele Kimball ne-a învæflat: „Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ a fost restauratæ în anul 1830... Aceasta este împæræflia,
stabilitæ de cætre Dumnezeul cerului, care nu va fi niciodatæ distrusæ øi nici
cuceritæ, iar piatra desprinsæ din munte færæ ajutorul vreunei mâini va deveni
un munte mare øi va umple tot pæmântul“ (în Conference Report, aprilie
1976, pag. 10; sau Ensign, mai 1976, pag. 8-9).

• Ce a profeflit Daniel despre Biserica din zilele din urmæ? (Vezi Daniel 2:34-35, 44).

Putefli sæ enumerafli pe tablæ profefliile urmætoare. Daniel a profeflit cæ Biserica:

a. Va fi „dezlipitæ færæ ajutorul vreunei mâini“ (Daniel 2:34).
b. Va deveni „un munte mare øi [va umple] tot pæmântul“ (Daniel 2:35).
c. „Nu va fi nimicitæ niciodatæ“ (Daniel 2:44).
d. „Nu va trece sub stæpânirea unui alt popor“ (Daniel 2:44).
e. „Va nimici toate [celelalte] împæræflii“ (Daniel 2:44).
f. „Va dæinui veønic“ (Daniel 2:44).

• Ce a însemnat faptul cæ piatra se va „[dezlipi] færæ ajutorul vreunei mâini“?
(Vezi Daniel 2:34. Nu va fi fæcutæ de mâna omeneascæ.) Cum se aseamænæ
Biserica restauratæ a lui Isus Hristos cu o piatræ dezlipitæ færæ ajutorul vreunei
mâini?

Elder Joseph B. Wirthlin a spus: „Domnul øi Salvatorul nostru este capul
acestei Biserici øi o conduce prin slujitorii Sæi. Aceasta este Biserica Domnului;
nu este o bisericæ a oamenilor“ (în Conference Report, octombrie 1993, pag.
4; sau Ensign, noiembrie 1993, pag. 5).

• Cum este împlinitæ în ziua de astæzi profeflia lui Daniel referitoare la faptul
cæ Biserica va „umple întreg pæmântul“ øi cæ „nu va fi nimicitæ niciodatæ“?
(Putefli sæ væ referifli la cel de-al doilea tabel din cadrul activitæflii de captare
a atenfliei.)

Preøedintele Gordon B. Hinckley a mærturisit: „Aceastæ Bisericæ este adeværatæ.
Va rezista oricærei furtuni care se va abate asupra ei. Va supravieflui oricærei
critici care va fi spusæ pentru a o ridiculiza. A fost stabilitæ de cætre Dumnezeu,
Tatæl nostru Veønic, pentru a-i binecuvânta pe fiii øi fiicele Sale din toate
generafliile. Poartæ numele Lui, care este capul acesteia, Însuøi Domnul Isus
Hristos, Salvatorul lumii. Este guvernatæ øi se miøcæ prin puterea preofliei.
Trimite în lume o altæ mærturie despre divinitatea Domnului. Fifli credincioøi,
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prietenii mei. Fifli loiali. Fifli loiali faflæ de lucrurile mærefle ale lui Dumnezeu
care au fost revelate în aceastæ dispensaflie“ (“Keep the Faith”, Ensign,
septembrie 1985, pag. 6).

• Ce putem sæ facem pentru a participa la construirea împæræfliei lui Dumnezeu
în casele noastre, în comunitæflile noastre øi peste tot în lume?

Invitafli membrii clasei desemnafli anterior sæ-øi depunæ scurte mærturii despre
deplinætatea adeværului Bisericii.

Concluzie Mærturisifli cæ Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ este
împæræflia lui Dumnezeu pe pæmânt øi cæ Isus Hristos o conduce. Încurajafli
cursanflii sæ participe la construirea împæræfliei lui Dumnezeu pe pæmânt.

Lecflia 46
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Lecflia

47
„Sæ ne sculæm øi sæ zidim!“

Ezra 1-8; Neemia 1-2; 4; 6; 8

Scop De a încuraja cursanflii sæ ajute la construirea Sionului øi de a aræta dragoste
asemænætoare celei a lui Hristos celor care se opun lucrærii Domnului.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli urmætoarele scripturi:

a. Ezra 1-6. Împæratul Cir îøi citeøte numele în profefliile lui Isaia øi devine
dornic sæ facæ voia Domnului. El îi elibereazæ pe iudeii care au fost robi în
Babilon øi îi invitæ sæ se întoarcæ la Ierusalim øi sæ reconstruiascæ templul
(Ezra 1). Zorobabel øi Iosua conduc aproximativ 50.000 de oameni înapoi
în Ierusalim øi încep sæ reconstruiascæ templul (Ezra 2-3). Samaritenii se
oferæ sæ ajute la construirea templului, sunt refuzafli øi încearcæ sæ opreascæ
lucrarea; reconstruirea înceteazæ (Ezra 4). Câfliva ani mai târziu, profeflii
Hagai øi Zaharia îi îndeamnæ pe iudei sæ termine templul; samaritenii
continuæ sæ se opunæ (Ezra 5; vezi, de asemenea, Hagai 1). Împæratul Dariu
reînnoieøte decretul lui Cir de a reconstrui templul, iar acesta este terminat
øi dedicat în jurul anului 515 î.H.. (Ezra 6)

b. Ezra 7-8. La peste 50 de ani dupæ ce templul este dedicat, Ezra primeøte din
partea împæratului Persiei, Artaxerxe, permisiunea de a conduce înapoi în
Ierusalim un alt grup de iudei. Ezra øi poporul sæu postesc øi se roagæ, iar
Domnul îi protejeazæ în timpul cælætoriei lor.

c. Neemia 1-2; 4; 6. Aflând cæ iudeii care s-au întors în Ierusalim se aflau
„în mare nenorocire øi ocaræ“, Neemia primeøte din partea împæratului
Artaxerxe permisiunea de a merge la Ierusalim pentru a reconstrui zidurile
cetæflii (Neemia 1-2). Duømanii iudeilor cautæ sæ-i opreascæ sæ reconstruiascæ
zidurile. Neemia îi înarmeazæ pe lucrætori øi face ca lucrarea sæ înainteze
pânæ când zidurile sunt terminate (Neemia 4; 6).

d. Neemia 8. Dupæ ce zidurile sunt reconstruite în jurul Ierusalimului, Ezra
le citeøte oamenilor scripturile. Când aud cuvintele legii, oamenii plâng
øi doresc sæ se supunæ acestora.

2. Referinfle suplimentare: Hagai 1; „Ezra“, Ghidul pentru scripturi, pag. 72;
„Neemia“, Ghidul pentru scripturi, pag. 144.

3. Putefli sæ invitafli un cursant sæ se pregæteascæ pentru a prezenta un rezumat
scurt despre contextul istoric dat la începutul primei relatæri din scripturæ.

4. Dacæ ilustraflia Templul folosit în vechime este disponibilæ, o putefli folosi în
timpul lecfliei (62300; setul de ilustraflii inspirate din scripturi, 118).

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.



Rugafli un cursant sæ citeascæ declaraflia urmætoare fæcutæ de cætre elder Dallin H.
Oaks:

„Putem ... sæ vedem cæ, un anumit verset din scripturi care a fost spus cu un scop
total diferit într-o anumitæ perioadæ, ne va oferi, sub influenfla interpretativæ a
Duhului Sfânt, un mesaj foarte personal, adaptat la nevoile noastre personale
din ziua de astæzi... Dacæ noi cæutæm sæ punem în practicæ scripturile în propriile
noastre situaflii, ’pentru ca ele sæ fie spre folosul øi învæflætura noastræ’ (1 Nefi
19:23), un Tatæ iubitor din cer le poate folosi pentru a ne binecuvânta în moduri
individuale deosebite“ (Studying the Scriptures [mesaj de devofliune oferit în
Tabernacolul din Salt Lake, 24 noiembrie 1985]).

• Afli simflit vreodatæ, în timp ce citeafli scripturile, cæ pasajul pe care-l citeafli
vi se adresa direct dumneavoastræ? (Invitafli cursanflii sæ-øi împærtæøeascæ
experienflele). În ce fel anume v-au ghidat scripturile în viafla dumneavoastræ?

Explicafli cæ evenimentele discutate în aceastæ lecflie au fost animate de cætre
un om care a realizat cæ un pasaj din scripturi, scris cu 150 de ani înainte de
naøterea sa, i s-a adresat direct lui – de fapt, i-au menflionat numele.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.

1. Împæratul Cir le permite iudeilor sæ se întoarcæ la Ierusalim pentru a
reconstrui templul.

Predafli øi discutafli Ezra 1-6.

Prezentafli (sau desemnafli unul din cursanfli sæ prezinte) un scurt rezumat al
urmætoarelor informaflii istorice:

În anul 721 î.H., când împæræflia lui Israel (împæræflia de nord, sau cele zece
triburi) a fost dusæ în robie de cætre Asiria, imperiul asirian era cel mai mare din
lume. Totuøi, în jurul anului 612 î.H., imperiul asirian a fost distrus de cætre
babilonieni. Sub conducerea împæratului Nebucadneflar, Babilonul a guvernat
majoritatea flærilor care au fost cucerite de cætre asirieni. Cucerirea împæræfliei lui
Iuda (împæræflia de sud) de cætre babilonieni s-a desfæøurat din jurul anului 605
î.H., când au dus în robie mulfli iudei, pânæ în anul 507 î.H., când au distrus
Ierusalimul.

Dupæ ce Nebucadneflar a murit în anul 562 î.H., Babilonul a decæzut rapid în
putere. În anul 539 î.H., Babilonul a fost cucerit de cætre mezi øi de cætre perøi,
unifli sub conducerea lui Cir. Spre deosebire de Nebucadneflar, care i-a tratat cu
cruzime pe cei pe care-i cucerea, Cir a fost un conducætor binevoitor. Datoritæ
faptului cæ îi trata cu bunætate pe oamenii pe care-i cucerea øi le respecta
religiile, Cir a câøtigat loialitatea celor pe care-i conducea.

Curând dupæ cucerirea Babilonului, Cir a poruncit ca templul din Ierusalim sæ
fie reconstruit. El i-a invitat pe iudeii din imperiul sæu sæ se întoarcæ la Ierusalim
øi sæ reconstruiascæ templul, iar el le-a înapoiat vasele de aur øi de argint pe care
trupele lui Nebucadneflar le furaseræ din templu. (Vezi 2 Cronici 36:22-23; Ezra
1:1-3, 7. Profeflia lui Ieremia, la care se face referire în aceste versete, este aceea cæ
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iudeii se vor întoarce la Ierusalim dupæ 70 de ani de robie babilonianæ; vezi
Ieremia 25:11-12; 29:10).

• De ce a decretat Cir cæ un templu trebuia sæ fie reconstruit în Ierusalim? (Vezi
Ezra 1:1-2). Cum a øtiut Cir faptul cæ Domnul a vrut ca el sæ facæ aceasta?
Cuvintele lui Cir care sunt consemnate în Ezra 1:2 se referæ la o profeflie din
Isaia 44:28, care-l menflioneazæ pe Cir pe nume (vezi, de asemenea, Isaia 45:1-5;
explicafli cæ, deøi povestea lui Cir este înaintea cærflii lui Isaia în Vechiul
Testament, Isaia a træit cu aproximativ 150 de ani înainte de naøterea lui Cir).
Anticul istoric iudeu, Flavius Josephus a raportat cæ Cir øi-a citit numele în
profefliile lui Isaia, a fost atins de Spiritul Domnului øi a dorit sæ îndeplineascæ
ceea ce era scris (The Works of Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, tradus de
William Whiston [nedatatæ], cartea 11, capitolul 1, paragrafele 1-2).

• Cum v-afli simfli dacæ, citind scripturile, afli citi o profeflie care vorbeøte despre
dumneavoastræ, menflionându-væ numele øi descriind anumite lucruri pe care
urmeazæ sæ le facefli?

Când Zorobabel øi Iosua au condus primul grup de iudei înapoi în Ierusalim, i-
au gæsit acolo pe samariteni. Putefli sæ explicafli faptul cæ samaritenii erau
descendenflii israeliflilor care au scæpat atunci când aceøtia au fost duøi în robie
øi s-au cæsætorit cu coloniøtii asirieni øi babilonieni pe care împæraflii i-au trimis
pentru a ocupa flara.

• Ce au cerut samaritenii de la iudeii care s-au întors? (Vezi Ezra 4:1-2). Cum
au reacflionat iudeii la cererea samaritenilor? (Vezi Ezra 4:3. Iudeii nu i-au
læsat pe samariteni sæ ajute la recontruirea templului, deoarece au simflit cæ
samaritenii nu erau adeværafli israelifli.) Ce au fæcut samaritenii când iudeii
nu i-au læsat sæ ajute? (Vezi Ezra 4:4-7, 11-24. Ei au încercat sæ opreascæ
reconstruirea templului, plângându-se împæraflilor care l-au succedat pe Cir.)

• Într-un final, munca la templu a încetat. Ce i-a îndemnat pe iudei sæ-øi reia
munca la templu câfliva ani mai târziu? (Vezi Ezra 5:1-2; Hagai 1. Profeflii
Hagai øi Zaharia au oferit o îndrumare inspiratæ.) Ce le-a spus Domnul
iudeilor din Ierusalim, prin intermediul lui Hagai, referitor la templu? (Vezi
Hagai 1:3-4, 7-8). Ce atitudine a iudeilor a împiedicat reconstruirea templului?
(Vezi Hagai 1:2). Ce atitudini ne împiedicæ sæ preaslævim în mod regulat øi sæ
slujim în templu?

• Samaritenii au încercat din nou sæ opreascæ reconstruirea templului atunci
când aceasta a fost reluatæ. Însæ iudeii au explicat decretul împæratului Cir,
iar împæratul Dariu a permis ca lucrarea sæ continue (Ezra 5-6). Ce au fæcut
iudeii când templul a fost terminat? (Vezi Ezra 6:15-22).

2. Ezra conduce un alt grup de iudei înapoi la Ierusalim.

Predafli øi discutafli Ezra 7-8.

• Exact aøa cum Domnul i-a înmuiat inima împæratului Cir pentru a-i elibera
pe iudei, El i-a înmuiat inima împæratului Artaxerxe sæ permitæ grupului de
iudei al lui Ezra sæ se întoarcæ la Ierusalim (Ezra 7:27-28; vezi, de asemenea,
versetele 11-26). Ce exemple cunoaøtefli când Domnul a înmuiat inimile
conducætorilor guvernului faflæ de Bisericæ în zilele din urmæ? (Vezi, de
exemplu, Thomas S. Monson, în Conference Report, aprilie 1989, pag. 65-69;
sau Ensign, mai 1989, pag. 50-53). Ce putem sæ facem pentru a îmbuna inimile
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conducætorilor guvernelor spre a fi sensibili faflæ de Bisericæ? (Ræspunsurile
pot confline: sæ ne supunem faflæ de legile flærii, sæ ne pregætim pentru a preda
Evanghelia lumii întregi øi sæ ne rugæm ca Domnul sæ înmoaie inimile
conducætorilor. Vezi D&L 58:21, 27; 98:4-6).

• Ce a fæcut Ezra pentru a se asigura cæ grupul de iudei pe care îl ducea înapoi la
Ierusalim era protejat? (Vezi Ezra 8:21-23, 31). Cum afli fost dumneavoastræ,
familia dumneavoastræ sau alflii pe care-i cunoaøtefli binecuvântafli datoritæ
postului?

3. Neemia merge la Ierualim øi conduce poporul pentru a reconstrui zidurile
care protejau cetatea.

Predafli øi discutafli Neemia 1-2; 4; 6. Putefli sæ indicafli faptul cæ Neemia a fost
paharnicul împæratului Persiei, Artaxerxe. Aceasta a fost o poziflie de mare
încredere øi responsabilitate, solicitându-i lui Neemia sæ se asigure cæ mâncarea
øi bæutura împæratului erau neotrævite. Chiar dacæ Neemia a ocupat o poziflie
importantæ în Persia, flinea la poporul sæu din Ierusalim øi a cæutat sæ-i ajute
atunci când a auzit despre greutæflile lor.

• Ce a fæcut Neemia când a auzit despre greutæflile poporului sæu din Ierusalim?
(Vezi Neemia 1:4-11; 2:1-5). Cum a reacflionat împæratul Artaxerxe la cererea
lui Neemia? (Vezi Neemia 2:6-8. Împæratul i-a dat lui Neemia permisiunea
de a pleca, i-a asigurat gærzi øi o escortæ pentru protecflie øi l-a autorizat sæ
foloseascæ lemn din pædure pentru a reconstrui zidurile cetæflii.) Ce putem
învæfla de la Neemia, care sæ ne poatæ îndruma atunci când suntem tulburafli
de suferinfla altora?

• Cum i-a încurajat Neemia pe oameni sæ reconstruiascæ zidurile din jurul
cetæflii? (Vezi Neemia 2:17-18). De ce credefli cæ mærturisirea adeværului øi
împærtæøirea experienflelor spirituale au asemenea putere de a-i inspira pe alflii
sæ facæ bine? Cum v-au inspirat mærturiile øi experienflele spirituale ale altora?

• Sanbalat a fost guvernatorul Samariei, iar el øi poporul sæu erau duømanii
iudeilor care s-au întors cu Zorobabel. Cum a reacflionat Sanbalat la planurile
de reconstruire a zidurilor cetæflii? (Vezi Neemia 2:10, 19; 4:1-3, 7-8, 11). Cum
au reacflionat iudeii la aceste eforturi de a opri construcflia zidurilor? (Vezi
Neemia 4:9, 13-15).

• Ce a fæcut Neemia când Sanbalat i-a cerut sæ se opreascæ din muncæ øi sæ se
întâlneascæ cu el? (Vezi Neemia 6:1-4). Cum încearcæ unele persoane sæ-i
distragæ pe membrii Bisericii de la lucrarea Domnului în ziua de astæzi? Cum
ar trebui sæ reacflionæm la asemenea acfliuni?

Elder Marvin J. Ashton ne-a sfætuit: „Anumite persoane øi organizaflii încearcæ
sæ ne provoace la certuri prin batjocuræ, prin discreditæri øi prin clasificæri
neadecvate. Cât de neînflelepfli suntem noi în societatea de azi pentru cæ ne
permitem sæ devenim iritafli, descurajafli sau jignifli din cauza altora, cærora
le place sæ ne denatureze poziflia sau implicarea. Principiile sau standardele
noastre nu vor avea o valoare mai micæ decât meritæ numai datoritæ
afirmafliilor celor ræu voitori. Noi trebuie sæ ne explicæm poziflia prin rafliune,
prin convingere prieteneascæ øi prin date precise. Noi trebuie sæ ræmânem fermi
faflæ de principiile veønice ale Evangheliei øi sæ nu cedæm în fafla problemelor
morale ale zilei de astæzi, însæ færæ sæ ne certæm cu vreo persoanæ sau cu vreo
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organizaflie... Noi trebuie sæ ne facem auzifli øi sæ-i învæflæm. Noi nu trebuie
doar sæ evitæm cearta, dar trebuie sæ ne asiguræm cæ astfel de lucruri sunt
eliminate“ (în Conference Report, aprilie 1978, pag. 10; sau Ensign, mai 1978,
pag. 8).

4. Poporul se bucuræ pe mæsuræ ce Ezra le citeøte scripturile.

Predafli øi discutafli Neemia 8.

• Dupæ ce oamenii au terminat reconstruirea zidului oraøului, ce au cerut de la
Ezra? (Vezi Neemia 8:1-2. Remarcafli faptul cæ majoritatea iudeilor au fost în
robie atât de mult timp încât niciodatæ nu au auzit sau citit scripturile.)

• Cât timp le-a citit Ezra oamenilor? (Vezi Neemia 8:3, 17-18). Cum au
reacflionat aceøtia? (Vezi Neemia 8:3, 6, 9, 12). Cum putem fi mai atenfli atunci
când citim scripturile? (Discutafli despre cum sæ fim mai atenfli la ceea ce citim
din scripturi øi la øoaptele Spiritului, care vin în timp ce citim scripturile).
Cum putem sæ dezvoltæm acel entuziasm pentru scripturi pe care l-au avut
aceøti oameni?

• Ce a fæcut Ezra pentru a-øi ajuta poporul sæ înfleleagæ scripturile? (Vezi Neemia
8:8). Ce v-a ajutat în eforturile dumneavoastræ de a înflelege scripturile øi de a
væ ajuta familia sæ le înfleleagæ? (Putefli sæ invitafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
lucrurile exacte pe care le-au fæcut pentru a-øi îmbunætæfli studiul personal al
scripturilor øi pe cel al familiei.)

• Ce au spus Ezra øi ceilalfli conducætori atunci când oamenii au început sæ
plângæ pe mæsuræ ce ascultau scripturile? (Vezi Neemia 8:9-11). Cum v-au
fæcut scripturile sæ væ bucurafli?

Concluzie „Energia, abilitatea, patriotismul altruist øi integritatea personalæ ale lui Neemia
au adus încæ o datæ la viaflæ împæræflia lui Iuda, nouæ øi exuberantæ. Restaurarea
Ierusalimului, care fusese în ruine timp de un deceniu øi jumætate, începuse.
Ezra, un preot neprihænit, devotat, i s-a alæturat lui Neemia în aceastæ lucrare øi,
împreunæ, ei au reuøit sæ restaureze încæ o datæ comunitatea iudaicæ în Ierusalim“
(Old Testament Student Manual:1 Împærafli-Maleahi [1982], pag. 314).

Explicafli cæ, aøa cum iudeii au avut responsabilitatea de a reconstrui Ierusalimul,
sfinflii din zilele din urmæ au responsabilitatea de a construi Sionul în toatæ
lumea. Pentru a ne ajuta sæ facem aceasta, noi trebuie sæ urmæm învæflæturile
din scripturi øi sæ participæm la munca din templu. Mærturisifli despre adeværul
scripturilor øi despre importanfla muncii din templu.

Amintifli-le cursanflilor cæ unii oameni vor încerca sæ opreascæ lucrarea Domnului.
Trebuie sæ le arætæm dragoste asemænætoare celei a lui Hristos, dar sæ nu le permitem
sæ ne distragæ de la eforturile noastre de a construi împæræflia lui Dumnezeu.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.
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1. „Lucrarea este mare øi întinsæ, øi noi suntem risipifli“ (Neemia 4:19)

În timp ce reconstruiau zidul din jurul Ierusalimului, iudeii s-au risipit ca sæ
poatæ lucra simultan la diferite secfliuni ale zidului (Neemia 3; 4:19). Din când în
când erau departe unul de celælalt, însæ tofli lucrau pentru acelaøi scop øi, lucrând
împreunæ, ei au reuøit sæ termine zidul. Amintifli-le cursanflilor cæ Biserica este
împærflitæ în diferite unitæfli (cum ar fi: familii, episcopii, ramuri, flæruøi, districte
øi cvorumuri) în toatæ lumea. Uneori o unitate pare a fi departe de celelalte
unitæfli. Însæ tofli sfinflii lucreazæ pentru aceleaøi scopuri øi, dacæ fiecare persoanæ
øi fiecare unitate lucreazæ cu sârguinflæ, întreaga Bisericæ va continua sæ creascæ.

2. „Templele sunt pentru legæminte veønice“

Dacæ Family Home Evening Video Supplement 2 (International) (5X736) este
disponibil, putefli sæ prezentafli un segment video care dureazæ øase minute,
intitulat „Templele sunt pentru legæminte veønice“, ca parte a unei discuflii
despre importanfla templelor.

Lecflia 47
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Lecflia

48
„Ziua Domnului, 

ziua aceea mare øi înfricoøatæ“
Zaharia 10-14; Maleahi

Scop De a încuraja cursanflii (1) sæ se pregæteascæ pentru cea de-a Doua Venire a
Domnului Isus Hristos, (2) sæ plæteascæ o zeciuialæ cinstitæ øi daruri generoase
øi (3) sæ aibæ parte de binecuvântærile care vin datoritæ puterii de pecetluire a
preofliei.

Pregætire 1. Rugându-væ, studiafli pasajele din Zaharia 10-14 øi din Maleahi care sunt
discutate în aceastæ lecflie.

2. Referinfle suplimentare: Doctrinæ øi legæminte 45.

3. Putefli sæ scriefli câteva dintre referinflele scripturale din prima parte a lecfliei
pe bucæfli de hârtie pentru a le împærfli cursanflilor.

4. Dacæ facefli activitatea pentru captarea atenfliei, procurafli ilustraflia A Doua
Venire (62562; setul de ilustraflii inspirate din scripturi, 238).

5. Obflinefli câte un exemplar al manualului Noul Testament Îndrumar de studiu
pentru cursant (31392) pentru fiecare cursant. (Episcopia trebuie sæ comande
aceste îndrumare de studiu ca parte a comenzii programei anuale; un membru
al episcopatului trebuie sæ le dea preøedinfliei Øcolii de Duminicæ.)

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Putefli sæ facefli activitatea urmætoare (sau una dintre activitæflile dumneavoastræ)
pentru a începe lecflia.

Expunefli ilustraflia A Doua Venire. Apoi adresafli urmætoarele întrebæri:

• Ce sentimente avefli atunci când auzifli expresii ca a Doua Venire, zilele din
urmæ sau semnele vremurilor? Scripturile se referæ la cea de-a Doua Venire ca la
o „[zi]... mare øi înfricoøatæ“ (Maleahi 4:5). Cum poate aceasta sæ aibæ ambele
înflelesuri?

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Venirea [Salvatorului] va fi atât glorioasæ
cât øi înfricoøætoare, în funcflie de starea spiritualæ a celor care ræmân“ (“Prepare
Yourself for the Great Day of the Lord”, New Era, mai 1982, pag. 49).

Explicafli cæ aceastæ lecflie confline discuflii despre (1) profefliile pe care Zaharia øi
Maleahi le-au fæcut în ceea ce priveøte zilele din urmæ øi despre (2) pregætirea
noastræ pentru cea de-a Doua Venire.

Discuflie pe
marginea scripturii
øi punerea în
practicæ

În timp ce predafli urmætoarele pasaje din scripturi, discutafli cum pot fi puse
acestea în practicæ în viafla de zi cu zi. Încurajafli cursanflii sæ împærtæøeascæ
experienfle care au legæturæ cu principiile din scripturi.



1. Zaharia øi Maleahi profeflesc despre multe evenimente din zilele din urmæ.

Discutafli despre câteva dintre profefliile urmætoare fæcute de cætre Zaharia øi de
cætre Maleahi, care descriu evenimentele din zilele din urmæ. Dacæ afli pregætit
bucæfli de hârtie cu referinfle din scripturi, împærflifli-le cursanflilor. Cerefli-le
cursanflilor sæ citeascæ fiecare pasaj øi sæ spunæ ce ne învaflæ acesta. În cazul în
care pasajul ne dæ informaflii care ne pot ajuta sæ ne pregætim pentru cea de-a
Doua Venire, discutafli despre cum putem sæ-l punem în practicæ.

Profeflii care au fost îndeplinite în perioada de pregætire a celei de-a Doua Veniri

a. Maleahi 3:1. Maleahi a profeflit cæ un sol va pregæti calea pentru venirea
Domnului. Ioan Botezætorul a pregætit calea pentru slujirea Domnului în
viafla muritoare, iar Joseph Smith este solul care a pregætit calea pentru cea
de-a Doua Venire (vezi Matei 11:10).

b. Maleahi 4:5-6. Maleahi a profeflit cæ profetul Ilie se va întoarce înainte de
cea de-a Doua Venire pentru a întoarce inima pærinflilor spre copii øi inima
copiilor spre pærinflii lor. Aceastæ profeflie a fost îndeplinitæ atunci când Ilie
i-a apærut lui Joseph Smith în templul Kirtland, restaurând cheile puterii de
pecetluire (D&L 110:13-16). Aplicaflie posibilæ: Trebuie sæ cæutæm numele
stræmoøilor noøtri øi sæ facem pentru ei rânduieli în templu (acest lucru este
discutat mai detaliat mai târziu în cadrul lecfliei).

• De ce ne este de ajutor sæ øtim faptul cæ o parte dintre profefliile despre cea
de-a Doua Venire au fost deja îndeplinite?

Profeflii care încæ trebuie sæ se îndeplineascæ înainte de venirea Salvatorului

a. Zaharia 10:6-8. Poporul lui Iuda øi cel al lui Iosif vor fi adunate, iar poporul
lui Efraim va deveni puternic. Domnul va „fluiera“ sau Îøi va chema poporul
øi-l va aduna. Aplicaflie posibilæ: Putem ajuta la aceastæ adunare împærtæøind
Evanghelia cu alflii.

b. Zaharia 12:2-3, 8-9. Va avea loc un mare ræzboi în Ierusalim øi în împrejurimile
acestuia, însæ Domnul va interveni øi-i va salva pe locuitorii Ierusalimului de la
distrugere. Aplicaflie posibilæ: Ar trebui sæ ne încredem în Dumnezeu pentru a-I
proteja poporul în timpul necazurilor din zilele din urmæ.

c. Zaharia 14:8. Ape vii vor izvorî de la templul din Ierusalim øi vor vindeca
Marea Moartæ øi pustiul Iudeii (vezi, de asemenea, Ezechiel 47:1, 8-9).

• Multe dintre profefliile referitoare la zilele din urmæ conflin tragedii cum ar fi:
ræzboaie, dezastre naturale øi larga ræspândire a ticæloøiei. Cum putem sæ ne
menflinem speranfla când auzim aceste profeflii øi când suntem martori la
împlinirea lor? (Vezi D&L 38:28-30).

Profeflii care vor fi îndeplinite atunci când vine Salvatorul

a. Zaharia 14:3-4. Salvatorul va sta pe muntele Mæslinilor, iar muntele va fi
despicat în douæ (vezi, de asemenea, D&L 45:48).

b. Zaharia 12:10; 13:6. Iudeii care vor træi în momentul eliberærii Ierusalimului
Îl vor vedea pe Isus Hristos øi vor plânge deoarece ei, ca popor, L-au respins
pe El, care era Mesia (vezi, de asemenea, D&L 45:51-53).

c. Zaharia 13:2. Idolii faløi, spiritele necurate øi profeflii faløi vor fi distruøi.
d. Zaharia 14:5. Cei neprihænifli care træiesc pe pæmânt vor fi ridicafli pentru a-L

întâlni pe Salvator. Cei neprihænifli care au murit, vor fi înviafli øi vor fi, de
asemenea, ridicafli pentru a-L întâlni (vezi, de asemenea, D&L 88:96-98).
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e. Zaharia 14:9. Domnul va fi împærat peste tot pæmântul øi va domni în timpul
Mileniului.

f. Zaharia 14:12-13; Maleahi 3:13-18; 4:1-3. Cei ticæloøi vor fi distruøi, iar cei
neprihænifli vor fi cruflafli (vezi, de asemenea, 1 Nefi 22:15-17, 19).

• De ce credefli cæ Domnul a dezvæluit aceste profeflii despre zilele din urmæ,
despre cea de-a Doua Venire øi despre Mileniu? (Vezi D&L 45:34-44). Cum ne
putem pregæti pentru cea de-a Doua Venire a Salvatorului? (Vezi D&L 45:56-57).

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Când træim în acord cu poruncile lui
Dumnezeu, putem privi plini de bucurie înainte, cætre cea de-a Doua Venire a
Domnului Isus Hristos øi putem øti cæ prin eforturile noastre suntem demni,
împreunæ cu cei dragi, sæ locuim în prezenfla Sa pentru toatæ veønicia. Cu
siguranflæ, nimic nu este prea greu pentru a realiza acest obiectiv mærefl. Nu
putem sæ ne relaxæm nici un moment. Trebuie sæ dovedim, în fiecare zi din
viafla noastræ, cæ suntem dornici sæ facem voinfla Domnului – sæ ræspândim
Evanghelia restauratæ, sæ ne depunem mærturia cætre lume, sæ împærtæøim
Evanghelia cu alflii“ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], pag. 341).

• Cum væ ajutæ cunoaøterea faptului cæ neprihænirea va triumfa în cele din
urmæ în fafla ticæloøiei?

2. Maleahi predicæ despre binecuvântærile care vin la cei care plætesc
zeciuieli øi daruri.

Predafli øi discutafli Maleahi 3:8-12.

• Cum Îl „înøealæ pe Dumnezeu“ oamenii care nu plætesc zeciuielile øi darurile?

• Ce înseamnæ sæ plæteøti o zeciuialæ întreagæ?

Prima Preøedinflie a declarat: „Cea mai simplæ afirmaflie, pe care noi o
cunoaøtem, este aceea a Domnului Însuøi, øi anume, cæ membrii Bisericii
trebuie sæ plæteascæ ’a zecea parte din tot venitul lor anual’, din ceea ce se
înflelege cæ este venit. Nimeni nu este justificat sæ facæ orice altæ afirmaflie în
afaræ de aceasta“ (Scrisoarea Primei Preøedinflii, 19 martie 1970; vezi, de
asemenea, D&L 119:1-4).

• Ce binecuvântæri ne-a promis Domnul dacæ plætim zeciuiala? (Vezi Maleahi
3:10-12). Cum v-a binecuvântat Domnul când v-afli plætit zeciuielile øi
darurile?

• Care ar trebui sæ fie motivaflia noastræ de a plæti zeciuielile øi darurile?

Dupæ ce s-a referit la binecuvântærile pe care Domnul le dæ plætitorilor de
zeciuialæ, preøedintele Gordon B. Hinckley a spus:

„Acum, sæ nu mæ înflelegefli greøit. Nu mæ aflu aici pentru a væ spune cæ dacæ
plætifli o zeciuialæ cinstitæ væ vefli îndeplini visul de a avea o casæ frumoasæ,
un Rolls Royce øi o casæ de vacanflæ în Hawaii. Domnul va deschide zægazurile
cerurilor în acord cu nevoile noastre øi nu în acord cu læcomia noastræ. Dacæ plætim
zeciuiala pentru a ne îmbogæfli, înseamnæ cæ o facem pentru un motiv greøit.
Scopul de bazæ al zeciuielii este acela de a oferi Bisericii mijloacele de care are
nevoie pentru a-I continua lucrarea Lui“ (în Conference Report, aprilie 1982,
pag. 60; sau Ensign, mai 1982, pag. 40).
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• De ce este câteodatæ o provocare faptul de a ne supune legii zeciuielii? Ce se
poate face pentru a depæøi acea provocare?

3. Maleahi profefleøte despre întoarcerea lui Ilie pe pæmânt pentru a restaura
cheile puterii de pecetluire.

Predafli øi discutafli Maleahi 4:5-6.

• Maleahi a profeflit cæ profetul Ilie va veni pe pæmânt înainte de cea de-a Doua
Venire a Domnului (Maleahi 4:6). Cum a fost îndeplinitæ aceastæ profeflie?
(Vezi D&L 110:13-16. Ilie a apærut în Templul Kirtland øi i-a restaurat lui Joseph
Smith cheile puterii de pecetluire.) Ce înseamnæ faptul cæ „va întoarce inima
pærinflilor spre copii, øi inima copiilor spre pærinflii lor?“ (Înseamnæ sæ fim
pecetluifli cu tofli stræmoøii noøtri – „pærinflii“ noøtri – øi cu toatæ posteritatea
noastræ – „copiii“ noøtri – pentru totdeauna. Datoritæ puterii de pecetluire a
preofliei øi a rânduielilor templului pentru cei vii øi pentru cei decedafli, familiile
pot fi legate împreunæ pentru veønicie.)

• Cum afli simflit cæ inima dumneavoastræ s-a întors cætre stræmoøii
dumneavoastræ pe mæsuræ ce afli lucrat la istoria familiei øi afli fæcut pentru
ei munca în templu? Cum væ întorc promisiunile legæmintelor din templu
inima dumneavoastræ cætre pærinflii dumneavoastræ, cætre soflul (soflia)
dumneavoastræ øi cætre copii?

• Mesajul din Maleahi 4:5-6 este predat în fiecare dintre lucrærile standard
canonice (Luca 1:17; 3 Nefi 25:5-6; D&L 2:1-3; Joseph Smith – Istorie 1:37-39).
De ce credefli cæ acest mesaj este repetat atât de des?

Concluzie Mærturisifli despre lucrurile pe care le-afli ales sæ le discutafli în aceastæ lecflie. Ca
o concluzie a cursului de studiu al acestui an, putefli sæ væ exprimafli recunoøtinfla
faflæ de învæflæturile Vechiului Testament.

Dafli-i fiecærui cursant câte un exemplar din Noul Testament Îndrumar de studiu
pentru cursant (31392; vezi secfliunea „Pregætire“, de la pagina 240. Explicafli cæ
anul urmætor se va studia Noul Testament. Încurajafli membrii sæ înceapæ sæ
foloseascæ îndrumarul de studiu pentru a se pregæti pentru lecflia sæptæmânii
urmætoare, precum øi sæ studieze Noul Testament împreunæ cu familiile lor.

Idei suplimentare
de predare Materialul urmætor suplimenteazæ planul care a fost sugerat pentru lecflie. Putefli

sæ folosifli una sau mai multe dintre aceste idei ca parte a lecfliei.

1. Aparifliile profeflite al Salvatorului

• Cel puflin øapte apariflii ale Salvatorului în zilele din urmæ au fost prezise în
scripturi. Cât de multe putefli sæ identificafli?

Urmætoarele informaflii ne vor ajuta sæ ræspundem la aceastæ întrebare:

a. Cea cætre profetul Joseph Smith în Prima Viziune (Faptele apostolilor 3:19-21;
Joseph Smith – Istorie 1:15-17).

b. Cele din templele Sale din zilele din urmæ (Maleahi 3:1; D&L 133:1-2).
c. Cea din valea Adam-ondi-Ahman (D&L 116; Daniel 7:13-14, 22; vezi, de

asemenea, D&L 107:53-56, care descrie o întâlnire ce a avut loc în trecut la

Lecflia 48
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Adam-ondi-Ahman øi care este asemænætoare cu întâlnirea care va avea loc
tot acolo).

d. Cea din Ierusalim din timpul unui conflict mondial cunoscut ca fiind bætælia
Armaghedon (Ezechiel 38-39; Zaharia 12-14; Apocalipsa 11; D&L 45:47-53).

e. Cea din oraøul Noului Ierusalim, la Independence, Missouri (3 Nefi 21:24-26).
f. Cea cætre cei neprihænifli în momentul celei de-a Doua Veniri a Sa (Zaharia

14:5; 1 Tesaloniceni 4:16-17; D&L 88:96-98).
g. Cea cætre cei ticæloøi (D&L 133:42-51).

2. Când va avea loc cea de-a Doua Venire?

Domnul a clarificat faptul cæ, în timp ce El va veni cu siguranflæ din nou, nimeni
nu øtie timpul exact (D&L 39:20-21; 49:7).

Elder Richard L. Evans a spus: „O parte dintre frafli... l-au abordat [pe preøedintele
Wilford Woodruff] øi... i-au cerut sæ le spunæ când simflea el ca va fi sfârøitul –
când va veni Învæflætorul? Cred cæ acestea nu sunt cuvintele sale exacte, însæ ele
comunicæ spiritul replicii sale: ’Eu træiesc ca øi cum ar urma sæ fie mâine – dar
încæ plantez cireøi!’. Cred cæ noi putem sæ luæm aceasta ca pe o paginæ pentru
propria noastræ carte a vieflii øi sæ træim ca øi cum sfârøitul ar putea fi mâine – øi sæ
continuæm, încæ, sæ plantæm cireøi! Atunci când ne facem griji pentru lucrurile
care sunt peste puterea noastræ de face ceva, nu ar trebui sæ ne irosim ocaziile de
a fi împreunæ cu familiile øi prietenii noøtri; atunci când ne facem griji pentru
lucrurile care s-ar putea întâmpla, nu ar trebui sæ neglijæm lucrurile care trebuie
sæ fie fæcute aici øi acum øi pe care le putem face“ (în Conference Report, aprilie
1950, pag. 105-106).
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