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Introducere

În cadrul unei adunări cu cei Doispre-
zece Apostoli, profetul Joseph Smith 
„[le-a] spus fraţilor despre Cartea 
lui Mormon că este cea mai corectă 
carte de pe Pământ şi cheia de boltă 
a religiei noastre şi că omul va ajunge 
mai aproape de Dumnezeu supunân-
du-se învăţăturilor ei, decât a oricărei 
alte cărţi” (History of the Church, 4:461; 
vezi, de asemenea, Introducere la Car-
tea lui Mormon).

Acest îndrumar de studiu este conce-
put pentru a fi un tovarăş în cadrul 
studiului dumneavoastră despre Cartea 
lui Mormon. Este împărţit într-un nu-
măr de secţiuni care corespund lecţiilor 
din cursul Cartea lui Mormon – Ma-
nualul învăţătorului pentru doctrina 
Evangheliei. Fiecare secţiune furni-
zează versete şi întrebări desemnate 
săptămânal care să vă ajute să aveţi 
spor în studiul dumneavoastră. Puteţi 
folosi aceste întrebări pentru a îmbu-
nătăţi punerea în practică a scripturilor 
în cazul dumneavoastră şi pentru a vă 
pregăti să participaţi în mod creativ la 
discuţiile din timpul orelor.

Împreună cu învăţătorul dumnea-
voastră de Doctrina Evangheliei, aveţi 

responsabilitatea de a ajuta ca orele 
de clasă să fie reuşite. Domnul a spus 
că învăţătorii trebuie să „predice… 
în Spiritul adevărului” şi că cei care 
primesc „cuvântul adevărului” trebuie 
„[să îl primească] prin Spiritul adevă-
rului” (D&L 50:17, 19). Veniţi la clasă 
pregătiţi să contribuiţi cu idei, să adre-
saţi întrebări, să împărtăşiţi experienţe 
potrivite, să depuneţi mărturie şi să-i 
ascultaţi cu atenţie pe învăţător şi pe 
ceilalţi membri ai clasei. După ce aţi 
studiat versetele desemnate şi aţi me-
ditat la întrebările din acest îndrumar 
de studiu, veţi fi mai bine pregătiţi să 
simţiţi împlinirea cuvintelor Dom-
nului atunci când El a spus: „Cel care 
predică şi cel care primeşte se înţeleg 
unul cu altul şi amândoi sunt edificaţi 
şi se bucură împreună” (D&L 50:22).

Acest îndrumar de studiu este o resursă 
preţioasă pentru familii. Puteţi folosi în-
trebările din îndrumar pentru a orienta 
discuţiile în cadrul familiei concentrân-
du-vă pe principiile Evangheliei. De 
asemenea, fiecare secţiune conţine su-
gestii pentru discuţii în cadrul familiei. 
Membrii familiei se pot referi la aceste 
sugestii în timp ce îşi pregătesc lecţiile 
pentru serile în familie.

„Cheia de boltă a religiei noastre”

Rugându-vă, studiaţi scripturile urmă-
toare: 1 Nefi 13:38–41; 19:23; 2 Nefi 
25:21–22; 27:22; 29:6–9; Mormon 
8:26–41; Eter 5:2–4; Moroni 1:4; 
10:3–5; Doctrină şi legăminte 10:45–46; 
20:8–12; 84:54–58. De asemenea, 
studiaţi introducerea la Cartea lui 
Mormon.

•	 Care	sunt	cele	trei	scopuri	ale	Cărţii	
lui Mormon, potrivit celui de-al 

doilea paragraf din pagina de titlu a 
Cărţii lui Mormon?

•	 Ce	aţi	învăţat	despre	Isus	Hristos	
din Cartea lui Mormon? În ce fel v-a 
întărit Cartea lui Mormon mărturia 
despre Isus Hristos?

•	 Ce	pasaje	din	Cartea	lui	Mormon	vă	
inspiră în mod deosebit?

1



2

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Citiţi, în cadrul familiei, următoarea 
declaraţie a preşedintelui Marion G. 
Romney:

„Sunt convins că, dacă în casele noas-
tre, părinţii vor citi din Cartea lui Mor-
mon, cu regularitate şi rugându-se, atât 
singuri, cât şi împreună cu copiii lor, 
atunci spiritul acestei cărţi minunate 
va pătrunde în casele noastre şi în toţi 
cei care locuiesc în ele. Spiritul evlaviei 
va creşte; respectul reciproc şi stima 
unuia faţă de celălalt vor spori. Spiritul 
de ceartă va dispărea. Părinţii îşi vor 
sfătui copiii cu o mai mare dragoste şi 

înţelepciune. Copiii vor fi mai sensibili 
şi mai supuşi faţă de sfatul părinţilor 
lor. Neprihănirea va spori. Credinţa, 
speranţa şi caritatea – dragostea pură a 
lui Hristos – vor exista din abundenţă 
în căminele şi în vieţile noastre, adu-
când cu ele pace, bucurie şi fericire” (în 
Conference Report, apr. 1980, p. 90; 
sau Ensign, mai 1980, p. 67).

Discutaţi despre binecuvântările care 
vor veni în familia dumneavoastră 
atunci când veţi urma acest sfat. În-
tocmiţi un plan pentru a vă întruni în 
cadrul familiei ca să studiaţi Cartea lui 
Mormon. Încurajaţi fiecare membru al 
familiei să-şi ia responsabilitatea de a 
urma planul.

„Toate lucrurile potrivit voinţei Sale”
1 Nefi 1–7

•	 Unul	dintre	primele	evenimente	
descrise în Cartea lui Mormon este 
plecarea din Ierusalim a lui Lehi şi a 
familiei sale. Ce împrejurări au con-
dus la această plecare? (Vezi 1 Nefi 
1:4–15, 18–20; 2:1–3.)

•	 De	ce	oamenii	din	Ierusalim	au	res-
pins mesajul lui Lehi şi al altor pro-
feţi? (Vezi 1 Nefi 1:19–20; 2:12–13; 
16:1–2.) De ce se revoltă unii oameni 
astăzi împotriva Domnului şi a 
slujitorilor Săi? Ce puteţi învăţa de la 
Nefi despre cum să fiţi mai receptivi 
faţă de învăţăturile profeţilor? (Vezi 
1 Nefi 2:16, 19.)

•	 De	ce	era	necesar	ca	familia	lui	Lehi	
să obţină plăcile de aramă? (Vezi 
1 Nefi 3:3, 19–20; 4:15–16; vezi, de 
asemenea, 1 Nefi 5:21–22; Mosia 
1:3–7.)

În timp ce studiaţi 1 Nefi 2–4, com-
paraţi trăsăturile lui Nefi cu trăsăturile 
lui Laman şi Lemuel. Puteţi acorda o 
atenţie specială următoarelor pasaje: 
1 Nefi 1:1; 2:11–13, 16, 19; 3:5, 7, 14–15, 
31; 4:1, 3.

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Discutaţi de ce era necesar ca familia lui 
Lehi să obţină plăcile de aramă. Discu-
taţi despre motivele pentru care sunteţi 
recunoscători că aveţi scripturile. Apoi, 
rugaţi-i pe membrii familiei să facă o 
listă cu prietenii care nu au exemplare 
ale Cărţii lui Mormon. Rugându-vă, 
stabiliţi modalităţi de a oferi exemplare 
ale Cărţii lui Mormon unora sau tuturor 
acestor persoane. Furnizaţi fiecărui 
membru al familiei câte un exemplar al 
Cărţii lui Mormon pentru a-l oferi cuiva.
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Viziunea pomului vieţii
1 Nefi 8–11; 12:16–18; 15

Pe măsură ce studiaţi relatarea despre 
viziunea legată de pomul vieţii, daţi 
atenţie următoarelor simboluri şi înţe-
lesului lor:

pomul vieţii (1 Nefi 8:10; 11:8–25)
fructul pomului vieţii (1 Nefi 8:10–18, 

30; 15:36; vezi, de asemenea, 
D&L 14:7)

bara de fier (1 Nefi 8:19–24, 30; 11:25; 
15:23–24)

negură de întuneric (1 Nefi 8:23–24; 
12:17)

râu cu apă murdară (1 Nefi 8:13, 26, 
32; 15:26–29)

clădire mare şi spaţioasă (1 Nefi 
8:26–28, 31, 33; 12:18)

•	 Când	lui	Nefi	i-a	fost	arătat	pomul	
vieţii, el a cerut să cunoască însem-
nătatea lui (1 Nefi 11:8–11). Ce a 
aflat el că reprezintă pomul? (Vezi 
1 Nefi 11:21–25.) Ce a văzut Nefi 
şi l-a ajutat să înţeleagă mai bine 
dragostea lui Dumnezeu? (Vezi 
1 Nefi 11:13–21, 24–26–33; vezi, de 
asemenea, Ioan 3:16.)

•	 Cum	au	descris	Lehi	şi	Nefi	pomul	
vieţii şi fructele lui? (Vezi 1 Nefi 
8:10–12; 11:8–9, 23; 15:36.)

•	 În	viziune,	Lehi	a	văzut	„grupuri	
nenumărate de oameni” (1 Nefi 
8:21). Aceşti oameni pot fi împăr-
ţiţi în patru categorii, în funcţie de 
atitudinea lor faţă pom şi de fruct. 
Citiţi 1 Nefi 8:21–33 şi căutaţi aceste 
patru categorii. Cum se manifestă 
aceste categorii în lumea de azi? În 
care categorie simţiţi că vă încadraţi?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Conduceţi următoarea activitate pentru 
a-i ajuta pe membrii familiei să înţeleagă 
mai bine viziunea despre pomul vieţii:

legaţi la ochi un membru al familiei şi 
învârtiţi-l în cerc. Explicaţi că legă-
tura de pe ochi reprezintă negura de 
întuneric. Apoi, plasaţi un tablou al 
Salvatorului undeva în cameră. Cereţi-i 
membrului familiei care este legat la 
ochi să se îndrepte către tablou fără 
ajutorul nimănui. Când devine evident 
că acesta nu poate să meargă direct la 
tablou, rugaţi un membru al familiei să 
stea lângă tablou, ţinând capătul unei 
bucăţi de sfoară (ce reprezintă bara de 
fier). Rugaţi pe un alt membru al fami-
liei să ţină celălalt capăt. Apoi, rugaţi-o 
pe persoana legată la ochi să se ţină de 
sfoară şi să meargă spre tablou.

„Lucrurile pe care le-am văzut în 
timp ce eram purtat în Spirit”
1 Nefi 12–14

•	 În	1 Nefi	12,	Nefi	descrie	viziunea	sa	
despre viitorul seminţiei sale (descen-
denţilor săi) şi al seminţiei fraţilor lui. 
În ce mod prevestesc simbolurile din 

viziunea despre pomul vieţii (negura 
de întuneric, clădirea mare şi spa-
ţioasă şi râul cu apă murdară) căderea 
seminţiei lui Nefi?
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•	 Ce	a	văzut	Nefi	că	s-a	format	„printre	
popoarele neamurilor”? (Vezi 1 Nefi 
13:4–5.) Cine este fondatorul biseri-
cii mari şi odioase? (Vezi 1 Nefi 13:6.)

•	 Cum	s-a	comportat	marea	şi	odioasa	
biserică faţă de Biblie? (Vezi 1 Nefi 
13:20–26.) De ce? (Vezi 1 Nefi 13:27.) 
Care sunt unele doctrine care sunt 
greu de înţeles în Biblie, dar care sunt 
clare şi preţioase în Cartea lui Mor-
mon? Cum v-a ajutat Cartea lui Mor-
mon să înţelegeţi mai bine Biblia sau 
să vă măriţi mărturia despre Biblie?

•	 Nefi	a	văzut	că,	deşi	membrii	Bisericii	
Domnului în ultimele zile vor fi rela-
tiv puţini, ei vor putea să depăşească 

persecuţia bisericii mari şi odioase. Cu 
ce a văzut Nefi că erau înarmaţi sfinţii 
lui Dumnezeu? (Vezi 1 Nefi 14:14.) În 
ce mod puteţi fi „înarmaţi cu dreptate 
şi cu puterea lui Dumnezeu”?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Citiţi împreună, în cadrul familiei, 
versetele selectate din 1 Nefi 12–14. Pe 
măsură ce citiţi aceste capitole, acor-
daţi atenţie deosebită profeţiilor lui 
Nefi. Sugeraţi ca membrii familiei să-şi 
sublinieze în scripturi profeţiile respec-
tive. Întocmiţi o listă cu profeţiile care 
s-au împlinit.

„Ascultaţi adevărul şi să daţi atenţie acestuia”
1 Nefi 16–22

În timp ce studiaţi 1 Nefi 16–18, 
descoperiţi modurile în care Nefi a 
demonstrat supunere, credinţă şi curaj. 
Gândiţi-vă în ce fel puteţi urma exem-
plul lui Nefi.

•	 În	ce	mod	diferă	felul	în	care	a	răs-
puns Nefi încercărilor faţă de cel în 
care au răspuns mulţi dintre mem-
brii familiei lui? (Comparaţi 1 Nefi 
18:16 cu 1 Nefi 16:18–20, 34–36; 
17:21.) Cum putem învinge tendinţa 
de a cârti atunci când facem faţă 
încercărilor?

Studiaţi următoarele scripturi despre 
supunerea faţă de poruncile lui Dum-
nezeu. Puteţi sublinia aceste pasaje.

1 Nefi 3:7
1 Nefi 17:3
D&L 130:20–21

D&L 82:10
Avraam 3:25

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Procuraţi două bucăţi de frânghie – una 
în stare bună şi alta care este uzată. 
Arătaţi frânghia care este în stare bună 
şi explicaţi că este făcută din mai multe 
fire. Explicaţi că, tot aşa cum este 
important ca firele frânghiei să rămână 
strâns împletite împreună, la fel de 
important este ca familiile să fie unite. 
Arătaţi apoi frânghia uzată. Explicaţi 
că, tot aşa cum frânghia este slăbită 
când se separă firele, la fel de slăbite 
sunt familiile când nu sunt unite.

Revedeţi relatarea din 1 Nephi 16–18. 
Meditaţi asupra modului în care ac-
ţiunile fiecărui membru al familiei lui 
Lehi au afectat unitatea familiei. Dis-
cutaţi despre ce puteţi face în cadrul 
familiei pentru a fi mai uniţi.
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„Liberi de a alege libertatea şi viaţa veşnică”
2 Nefi 1–2

2 Nefi 1 conţine sfatul pe care l-a dat 
Lehi fiilor săi cu puţin timp înainte de 
a muri. În timp ce studiaţi acest capi-
tol, căutaţi lucrurile concrete pe care 
Lehi i-a sfătuit pe fiii săi să le facă şi 
binecuvântările pe care el a promis că 
le vor primi dacă îi vor asculta sfatul.

În timp ce studiaţi 2 Nefi 2, căutaţi 
cuvintele liber, fapt şi alege. Puteţi subli-
nia aceste cuvinte atunci când le găsiţi. 
Acordaţi-vă timp pentru a medita 
asupra importanţei acestor cuvinte.

•	 Citiţi	2 Nefi	2:6–8.	Cum	puteţi	„face	
ca aceste lucruri să fie cunoscute”? 
Făcând aceste lucruri, cum arătaţi 
recunoştinţă faţă de Salvator pentru 
ispăşirea Sa?

•	 Citiţi	2 Nefi	2:15–25	şi	căutaţi:	(1)	
condiţiile care au existat pentru 
Adam şi Eva înainte ca ei să ia din 
fructul oprit şi (2) opoziţia pe care au 
simţit-o după ce au luat din fruct. Ce 
binecuvântări puteţi primi datorită 
căderii lui Adam şi a Evei, care a 

adus opoziţie în lume? (Vezi 2 Nefi 
2:23–27; 5:10–12.)

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Explicaţi că misionarilor le sunt 
adresate deseori întrebări la care există 
răspunsuri clare în Cartea lui Mormon. 
Invitaţi-i pe membrii familiei să joace 
rolul misionarilor cărora le sunt adre-
sate întrebările de mai jos. Rugaţi-i să 
răspundă la întrebări folosind scriptu-
rile care le însoţesc din 2 Nefi 2.

 1. Ce vreţi să spuneţi atunci când afir-
maţi că Isus este Salvatorul? (Vezi 
2 Nefi 2:5–10.)

 2. De ce permite Dumnezeu să existe 
atât bine, cât şi rău în lume? (Vezi 
2 Nefi 2:11–13.)

 3. Eu nu vreau o mulţime de porunci. 
Nu va fi limitată libertatea mea dacă 
urmez învăţăturile lui Isus? (Vezi 
2 Nefi 2:26–29.)

„Eu ştiu în cine mi-am pus nădejdea”
2 Nefi 3–5

•	 Pe	măsură	ce	studiaţi	2 Nefi	3,	cău-
taţi învăţături despre profetul Joseph 
Smith. În ce mod aţi fost binecuvân-
taţi datorită contribuţiilor aduse de 
Joseph Smith?

•	 Cum	a	găsit	Nefi	speranţă,	în	pofida	
faptului că s-a simţit „încercuit” 
de ispită şi de păcat? (Vezi 2 Nefi 
4:18–25.) În ce mod vă ajută faptul 
că vă amintiţi în perioadele grele de 
binecuvântările primite în trecut?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Citiţi, în cadrul familiei, câteva versete 
sau toate versetele din 2 Nefi 4:15–35. 
Explicaţi că acest pasaj este numit 
uneori „psalmul lui Nefi”. El ex-
primă unele dintre cele mai profunde 
sentimente ale lui Nefi. Discutaţi de 
ce este important uneori să „[scriem] 
lucrurile [sufletelor noastre]”, aşa cum 
a făcut Nefi (2 Nefi 4:15). Îndemnaţi-i 
pe membrii familiei să scrie în mod 
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frecvent despre sentimentele lor. 
Ocazional, ei îşi pot consemna 

sentimentele sub forma unei poezii sau 
a unui cântec de preaslăvire.

„O, cât de mare este bunătatea 
Dumnezeului nostru”
2 Nefi 6–10

2 Nefi 9 conţine o predică a lui Iacov, 
unul dintre fraţii mai mici ai lui Nefi, 
despre ispăşirea lui Isus Hristos, care 
este evenimentul central în planul 
salvării. Pentru a înţelege învăţăturile 
din acest capitol, este de ajutor să înţe-
legem termenii moarte fizică şi moarte 
spirituală. Pentru o explicaţie a acestor 
termeni, vezi Ghidul pentru scripturi, 
„Moarte”, p. 134.

•	 Ce	a	făcut	Salvatorul	pentru	a	
învinge moartea fizică şi moartea 
spirituală? (Vezi 2 Nefi 9:5–7, 12, 
21–22; vezi, de asemenea, Luca 
22:44; Mosia 3:7; D&L 19:16–19.)

•	 Conform	predicii	lui	Iacov,	care	sunt	
unele dintre lucrurile pe care trebuie 
să le facem pentru a fi „salvaţi în 
împărăţia lui Dumnezeu” sau pentru 
a ni se permite să locuim pentru tot-
deauna în prezenţa lui Dumnezeu? 
(Vezi 2 Nefi 9:18, 21, 23–24, 39, 41, 
50–52.)

•	 Care	sunt	unele	atitudini	şi	fapte	
care ne împiedică să primim toate 
binecuvântările ispăşirii? (Vezi 2 Nefi 
9:27–38.)

•	 Iacov	a	profeţit	că	urmaşii	nefiţilor	
vor „pieri trupeşte din cauza ne-
credinţei” şi că evreii din Ierusalim 
Îl vor răstigni pe Salvator şi vor fi 
împrăştiaţi din cauza păcatelor lor 
(2 Nefi 10:2–6). Ce va face Domnul 
pentru aceşti oameni atunci când 
ei vor crede în El şi se vor pocăi de 
păcatele lor? (Vezi 2 Nefi 10:2, 7–8, 
21–22; vezi, de asemenea, 1 Nefi 
21:15–16; 2 Nefi 9:1–3, 53; 30:2.) În 
ce fel este acest lucru valabil pentru 
fiecare dintre noi în parte?

Gândiţi-vă în ce mod cuvintele şi frazele 
luate separat din următoarele versete 
întăresc înţelesul predicii lui Iacov: 

2 Nefi 9:10
2 Nefi 9:14
2 Nefi 9:18

2 Nefi 9:28
2 Nefi 9:39
2 Nefi 9:51

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Invitaţi-i pe membrii familiei să dis-
cute ce a făcut Salvatorul pentru fiecare 
dintre ei în parte şi ca familie.

„Sufletul meu se desfată în cuvintele lui Isaia” 
2 Nefi 11–25

Înainte de a începe să studiaţi învă-
ţăturile lui Isaia din 2 Nefi 11–25, 
citiţi această declaraţie a vârstnicului 
Boyd K. Packer: 

„Cartea lui Mormon este o scriptură. 
Ea este un alt testament al lui Isus 
Hristos. Este scrisă în limbaj biblic, 
limbajul profeţilor.

8
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În cea mai mare parte, ea este în stilul 
Noului Testament, într-un limbaj 
curgător, cu unele cuvinte folosite 
în vechime precum seminţie pentru 
 descendenţi, forma veche a zămisli pen-
tru a procrea, şi iată s-a întâmplat,  
şi acum iată şi se va întâmpla şi iarăşi.

Nu veţi citi multe pagini din ea şi veţi 
simţi cadenţa acelui limbaj, iar nara-
ţiunea va fi uşor de înţeles. De fapt, 
majoritatea adolescenţilor înţeleg uşor 
relatarea din Cartea lui Mormon.

Apoi, exact când începeţi să vă obiş-
nuiţi cu ea, veţi întâlni un obsta-
col. Stilul limbajului se schimbă în 
stilul limbajului profetic din Vechiul 
Testament. Deoarece există capitole, 
răspândite în naraţiune, care redau 
profeţiile profetului Isaia din Vechiul 
Testament. Ele se ivesc ca o barieră, 
ca un blocaj sau o piedică dincolo de 

care, în general, cititorul nepasionat, 
lipsit de curiozitate, nu va trece.

„Şi dumneavoastră veţi fi tentaţi să vă 
opriţi aici, dar să nu faceţi aceasta! Să nu 
vă opriţi din citit! Citiţi în continuare 
acele capitole care sunt greu de înţeles, 
cu profeţii din Vechiul Testament, chiar 
dacă le înţelegeţi foarte puţin. Conti-
nuaţi, chiar dacă tot ce faceţi este să 
frunzăriţi şi să spicuiţi doar o idee din 
loc în loc. Continuaţi, chiar dacă tot ce 
faceţi este să vă uitaţi la cuvinte…

 Domnul a avut un scop atunci când 
a păstrat profeţiile lui Isaia în Cartea 
lui Mormon, neîmpotrivindu-se ca 
ele să devină o barieră pentru cititorul 
nepasionat.

Cei care nu trec niciodată de capitolele 
lui Isaia pierd comorile personale care 
pot fi culese de-a lungul drumului” 
(în Conference Report, apr. 1986, p. 
76–77; sau Ensign, mai 1986, p. 61).

„El îi cheamă pe toţi să vină la El”
2 Nefi 26–30

2 Nefi 26–30 conţine profeţii puternice 
referitoare la ultimele zile. Nefi a pro-
feţit despre oameni care vor fi amăgiţi 
de Satana şi se vor îndepărta de adevăr. 
Cu toate acestea, el a prevăzut, de 
asemenea, restaurarea Evangheliei şi 
binecuvântările care vor fi acordate 
celor neprihăniţi.

•	 Care	sunt	unele	exemple	din	2 Nefi	
28 despre tacticile Satanei de a ne 
amăgi? În ce mod puteţi evita să fiţi 
învinşi de aceste tactici? (Vezi, de 
exemplu, 1 Nefi 15:24; 2 Nefi 28:30; 
Alma 17:2–3; Moroni 7:15–19; D&L 
21:1–6; 46:7.)

•	 De	ce	trebuie	să	studiem	Cartea	
lui Mormon pe lângă Biblie? (Vezi 
2 Nefi 29:4–14; vezi, de asemenea, 
2 Nefi 28:30.)

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Rugaţi-l pe un membru al familiei să 
stea în mijlocul camerei. Explicaţi că, în 
această demonstraţie, zona din partea 
dreaptă a persoanei reprezintă toate 
lucrurile bune care pot fi făcute în viaţă. 
Zona cea mai îndepărtată din dreapta 
reprezintă lucrurile foarte bune care 
pot fi făcute. Zona din partea stângă a 
persoanei reprezintă toate lucrurile rele 
care pot fi făcute în viaţă. Zona cea mai 
îndepărtată din stânga reprezintă lucru-
rile foarte rele care pot fi făcute.

Explicaţi că vârstnicul Richard G. Scott 
a prezentat o lecţie asemănătoare. Apoi, 
dânsul a observat: „Din mijloc, este 
dificil să discerni ce este drept şi ce este 
rău. Această zonă de mijloc este locul 

10



8

în care Satana lucrează asupra oame-
nilor neprihăniţi… Aici este uşor să fii 
confuz. Trăiţi corect în zona minunată 
a lucrurilor pe care Domnul le-a numit 
bune şi nu veţi avea nicio problemă cu 
ispitele. Dacă nu sunteţi siguri că ceva 
este bun de privit, de ascultat, de gân-
dit sau de făcut, mai bine evitaţi acel 

lucru. Aţi putea fi conduşi către una 
dintre capcanele lui Satana” („Do What 
Is Right”, Ensign, iunie 1997, p. 53–54). 

Discutaţi despre modul în care această 
demonstraţie este valabilă în cazul 
deciziilor şi ispitelor pe care membrii 
familiei le au de înfruntat în fiecare zi.

„Înaintaţi cu fermitate în Hristos”
2 Nefi 31–33

•	 Nefi	şi-a	început	scrierile	lui	finale	
spunând că va „[vorbi] despre doc-
trina lui Hristos” (2 Nefi 31:2). Ba-
zându-vă pe învăţăturile lui Nefi din 
2 Nefi 31, cum aţi defini „doctrina 
lui Hristos”?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Pregătiţi cina pentru toată familia  
şi spuneţi membrilor familiei că le 
veţi aduce mâncarea. Când membrii 
familiei se aşează la masă, daţi-le 

porţii de mâncare mai mici decât cele 
pe care le mănâncă de obicei. Apoi, 
purtaţi următoarea discuţie:

•	 în	ce	mod	studiul	scripturii	poate	fi	
comparat uneori cu mâncatul unor 
porţii foarte mici de mâncare?

•	 citiţi	în	cadrul	familiei	2 Nefi	32:3.	
Ce credeţi că înseamnă „ospătaţi-vă 
din cuvintele lui Hristos” (2 Nefi 
32:3)? Ce putem face pentru ca stu-
diul personal şi în familie al scriptu-
rii să devină un ospăţ?

„Căutaţi împărăţia lui Dumnezeu”
Iacov 1–4

Pentru a învăţa mai multe despre pro-
fetul Iacov, citiţi următoarele pasaje: 
1 Nefi 18:7; 2 Nefi 2:1–4; 6:2–4; Iacov 
1:1–2, 18–19.

•	 Profetul	Iacov	a	avertizat	împotriva	
dragostei pentru bogăţii, a mândriei, 
a lipsei de castitate şi a prejudiciilor 
rasiale (Iacov 2:12–16, 22–23; 3:5, 
9). După ce şi-a chemat poporul la 
pocăinţă, el şi-a încheiat predica 
depunând mărturie despre iertarea 
prin intermediul ispăşirii. În ce mod 
putem noi să obţinem speranţa în 

Hristos despre care a vorbit Iacov? 
(Vezi Iacov 4:4–12.)

Iacov i-a respins pe bărbaţii nefiţi din 
cauza comportamentului lor rău faţă 
de nevestele şi copiii lor (Iacov 2:9, 
31–32, 35). Conducătorii Bisericii din 
zilele din urmă au avertizat şi ei foarte 
mult împotriva abuzului de orice fel. 
Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli au avertizat că 
„acele persoane care încalcă legă-
mintele castităţii, care abuzează de 
partener sau de copii sau care nu îşi 
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îndeplinesc responsabilităţile faţă de 
familie… vor da socoteală într-o bună 
zi în faţa lui Dumnezeu” („Familia: o 
declaraţie oficială către lume”, Ensign, 
nov. 1995, p. 102).

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Rugaţi-i pe membrii familiei să citească 
Iacov 2:35. Apoi, adresaţi următoarele 
întrebări:

•	 Care	sunt	unele	dintre	lucrurile	pe	
care le putem face sau spune, care 
frâng inimile celorlalţi? Ce putem 
face pentru a aduce mai multă 
unitate şi mai multă dragoste în 
căminele noastre?

Pilda măslinului
Iacov 5–7

Iacov 5 conţine o pildă a lui Zenos, un 
profet evreu menţionat de mai multe 
ori în Cartea lui Mormon. O pildă este 
un procedeu literar prin care un obiect 
sau un eveniment este folosit pentru 
a descrie sau a reprezenta un altul. 
Următoarea schiţă vă poate face să 
înţelegeţi mai bine pilda:

simbol înţeles

via lumea

stăpânul viei Isus Hristos

măslinul altoit casa lui Israel, po-
porul de legământ 
al Domnului

măslinul sălbatic neamurile 
(oamenii care nu 
s-au născut în 
casa lui Israel) 

ramurile grupurile de 
oameni

simbol înţeles

slujitorii profeţii şi alţi 
oameni chemaţi 
să slujească

roadele vieţile sau lucră-
rile oamenilor

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Explicaţi că slujitorii menţionaţi în 
Iacov 5:61–72 sunt sfinţii din zilele 
din urmă care împărtăşesc Evanghelia 
(D&L 133:8). Discutaţi despre căile 
prin care membrii familiei se pot pre-
găti pentru a împărtăşi Evanghelia, atât 
în calitate de misionari cu timp deplin, 
cât şi prin activităţi zilnice. Stabiliţi 
un obiectiv care îi va ajuta pe membrii 
familiei să fie mai bine pregătiţi pentru 
a face munca misionară.

13
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„Pentru un scop înţelept”
Enos, Iarom, Omni, Cuvintele lui Mormon

•	 Cum	a	descris	Enos	rugăciunea	lui	
către Domnul? (Vezi Enos 1:2.) Ce 
vă învaţă despre pocăinţă povestirea 
sa privind căutarea iertării? Ce vă 
învaţă relatarea despre rugăciune?

•	 Cum	putem	să	„[ne	oferim]	sufletele	
[noastre] întregi ca o jertfă” pentru 
Salvator? (Omni 1:26).

•	 Care	a	fost	scopul,	spus	de	Mormon,	
al întregii înregistrări sacre prescur-
tate de el? (Vezi Cuvintele lui Mor-
mon 1:2, 8; vezi, de asemenea, pagina 
de titlu a Cărţii lui Mormon.) De ce 
este important să citim Cartea lui 
Mormon având acest scop în minte?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Explicaţi că, celor care au scris cărţile 
lui Enos, Iarom şi Omni li s-a poruncit 
să păstreze şi să completeze înregis-
trarea despre poporul lor. Sfinţii din 
zilele din urmă au fost şi ei sfătuiţi să 
păstreze istoria personală şi a familiei. 
Dacă aveţi acces la jurnalul unui stră-
moş, citiţi împreună, în cadrul familiei, 
câteva relatări. Discutaţi despre impor-
tanţa de a ţine un jurnal personal şi 
înregistrări despre istoria familiei.

„Îndatoraţi pe veşnicie Tatălui vostru Ceresc”
Mosia 1–3

•	 În	timpul	domniei	regelui	Beniamin,	
care era diferenţa dintre nefiţi, care 
au studiat scripturile şi lamaniţi, care 
nu le-au studiat? (Vezi Mosia 1:5.) 
În ce mod vedeţi această diferenţă 
reflectată în societatea modernă?

•	 Citiţi	Mosia	2:20–21,	34.	Ce	în-
seamnă a fi „slujitori netrebnici” 
care sunt „îndatoraţi pe veşnicie 
Tatălui…Ceresc”? De ce suntem noi 
slujitori netrebnici ai lui Dumnezeu, 
chiar dacă Îl lăudăm şi Îl slujim pe El 
din tot sufletul nostru? (Vezi Mosia 
2:22–25; vezi, de asemenea, pliantul 
de pe această pagină.) Ce ne învaţă 
aceasta despre dragostea Tatălui 
Ceresc faţă de dumneavoastră?

•	 Ce	învăţaţi	despre	ispăşirea	lui	Isus	
Hristos din Mosia 2–3?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Desenaţi un cântar pe o bucată de 
hârtie, ca mai sus.

Întrebaţi-i pe membrii familiei de ce 
cântarul nu este în echilibru. Rugaţi-i, 
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apoi, să citească cu glas tare Mosia 
2:20–25. Pe măsură ce citesc, invitaţi-i 
să caute darurile pe care noi le putem 
face Domnului şi binecuvântările pe 
care ni le dă El. Enumeraţi darurile 
oferite de noi pe partea cântarului eti-
chetată Darurile oferite de noi. Enumeraţi 

binecuvântările lui Dumnezeu pe partea 
cântarului etichetată Binecuvântările lui 
Dumnezeu. Ajutaţi-i pe membrii familiei 
să vadă că noi Îi vom fi veşnic înda-
toraţi Lui. Exprimaţi-vă recunoştinţa 
pentru binecuvântările lui Dumnezeu.

„Veţi fi numiţi copiii lui Hristos”
Mosia 4–6

•	 De	ce	credeţi	că	regele	Beniamin	a	
subliniat „nimicnicia” şi lipsa de 
valoare a poporului său? (Vezi Mosia 
4:5–8, 11–12.) De ce este important 
pentru noi să recunoaştem depen-
denţa noastră faţă de Domnul?

•	 Potrivit	celor	spuse	de	regele	Benia-
min, ce obligaţii au părinţii faţă de 
copiii lor? (Vezi Mosia 4:14–15.)

•	 Regele	Beniamin	şi-a	instruit	poporul	
să aibă grijă de cei nevoiaşi (Mosia 
4:16–17, 22). De ce avem „mare motiv 
să [ne pocăim]” dacă refuzăm să-i 
ajutăm pe cei nevoiaşi? (Vezi Mosia 
4:18–23.) În ce sens suntem noi, toţi, 
cerşetori? (Vezi Mosia 4:19–20.)

•	 Ce	sfat	le-a	dat	regele	Beniamin	celor	
săraci care nu puteau să împartă din 
avutul lor? (Vezi Mosia 4:24–25.) În 
ce mod putem avea o inimă gene-
roasă, indiferent de situaţia noastră 
financiară?

•	 Regele	Beniamin	şi-a	învăţat	poporul	
că, pentru a evita păcatul şi pentru 
a-şi menţine angajamentul faţă de 
Dumnezeu, ei trebuie să vegheze 
asupra gândurilor, cuvintelor şi 

faptelor lor (Mosia 4:29–30). În ce 
mod sunt asociate gândurile, cuvin-
tele şi faptele?

•	 Ce	efect	a	avut	Spiritul	Domnului	
asupra oamenilor în timp ce le-a 
vorbit regele Beniamin? (Vezi Mosia 
5:2–5.) Cum pot fi influenţate vieţile 
şi relaţiile noastre dacă „nu mai 
avem înclinare să facem rău”?

•	 Ce	înseamnă	să	devenim	copiii	lui	
Hristos? (Vezi Mosia 5:2, 5–7.) Ce în-
seamnă să „[luăm] numele lui Hris-
tos asupra [noastră]”? (Vezi Mosia 
5:8–11.) Ce puteţi face în fiecare zi 
pentru a vă ajuta să păstraţi numele 
lui Hristos scris în inima dumnea-
voastră? (Vezi Mosia 5:11–15.)

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Citiţi, în cadrul familiei, Mosia 
4:16–27. Discutaţi ce lucruri puteţi 
face împreună pentru a ajuta oamenii 
nevoiaşi. Puteţi planifica un proiect 
de slujire. De asemenea, puteţi vorbi 
despre darurile de post şi în ce mod 
sunt folosite ele.
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„Un văzător… devine foarte 
folositor pentru semenii săi”
Mosia 7–11

Pe măsură ce studiaţi Mosia 7–11, 
căutaţi pasajele care ne învaţă despre 
importanţa de a urma sfatul celor pe 
care Domnul i-a chemat să fie profeţi, 
văzători şi revelatori.

•	 Cum	descrie	Amon	rolul	unui	
văzător? (Vezi Mosia 8:16–18.) În ce 
mod şi-a îndeplinit Abinadi rolul de 
văzător? (Căutaţi exemple concrete 
în Mosia 11.)

Uneori putem înţelege mai bine scrip-
turile comparând doi oameni în situa-
ţii similare. Folosiţi schiţa următoare 
pentru a-l compara pe regele Noe cu 
regele Beniamin:

regele Noe regele Beniamin

Mosia 11:2 Mosia 2:13

Mosia 11:3–4, 6. Mosia 2:12, 14

Mosia 11:5, 7 Cuvintele lui 
Mormon 1:17–18

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Explicaţi că membrii Primei Preşedinţii 
şi cei ai Cvorumului celor Doispre-
zece Apostoli sunt profeţi, văzători şi 
revelatori. Discutaţi despre modul în 
care profeţii, văzătorii şi revelatorii din 
zilele din urmă ne sunt „foarte folosi-
tori” (Mosia 8:16–18). Apoi, revedeţi o 
cuvântare a preşedintelui Bisericii de la 
o conferinţă recentă.

„Dumnezeu Însuşi… va mântui poporul Său”
Mosia 12–17

În timp ce studiaţi Mosia 12–17, căutaţi 
mesajul principal al lui Abinadi adresat 
regelui Noe şi preoţilor săi. Adresaţi-vă 
întrebarea de ce Abinadi a preferat să 
moară ca să-şi poată face auzit mesajul.

•	 După	ce	Abinadi	a	rezistat	încer-
cărilor preoţilor de a-l face să se 
„contrazică”, unul dintre preoţi i-a 
adresat o întrebare despre un pasaj 
din scripturi (Mosia 12:19–24; vezi, 
de asemenea, Isaia 52:7–10). De ce 
erau preoţii incapabili să înţeleagă 
acest pasaj din scripturi? (Vezi Mosia 
12:25–27.) Ce înseamnă să ne dedi-
căm inimile noastre înţelegerii?

•	 Ce	înseamnă	să	avem	poruncile	
„scrise în inimile [noastre]” (Mosia 
13:11)? În ce mod faptul că aveţi 
poruncile scrise în inimile dumnea-
voastră vă influenţează efortul de a 
vă supune lor?

•	 Care	sunt	unele	lucruri	pe	care	le	
învăţaţi despre Salvator din profeţia 
citată în Mosia 14?

•	 La	sfârşitul	mesajului	său,	ce	i-a	în-
demnat Abinadi pe Noe şi pe preoţi 
să facă? (Vezi Mosia 16:13–15.) Cum 
puteţi pune în practică acest sfat în 
viaţa dumneavoastră?
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•	 Deşi	probabil	că	nu	va	fi	nevoie	să	
muriţi pentru credinţa dumneavoas-
tră, în ce mod puteţi urma exemplul 
lui Abinadi?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Împreună cu familia, întocmiţi o listă 
cu oameni care, precum Abinadi, au 
răspândit mesajul despre ispăşirea lui 

Isus Hristos în pofida faptului că erau 
în mare pericol (vezi, de exemplu, Fap-
tele apostolilor 4:1–12; 1 Nefi 1:18–20; 
Mosia 18:1–2; Helaman 13:1–7). Dacă 
aveţi cunoştinţă despre membri ai 
familiei care au făcut muncă misio-
nară în condiţii dificile, vorbiţi despre 
experienţa lor. Încurajaţi-i pe membrii 
familiei să consemneze aceste expe-
rienţe în jurnalele lor.

„Nimeni nu putea să-i elibereze, decât Domnul”
Mosia 18–24

Mosia 18 conţine o explicaţie a legă-
mântului de la botez. Înainte de a studia 
acest capitol, citiţi următoarea declaraţie 
a preşedintelui Joseph Fielding Smith: 

„Un legământ este un contract şi un 
acord între cel puţin două părţi. În 
cazul legămintelor Evangheliei, părţile 
sunt Domnul în cer şi oamenii pe 
pământ. Oamenii sunt de acord să ţină 
legămintele şi Domnul promite să-i 
recompenseze corespunzător” (în Con-
ference Report, oct. 1970, p. 91; sau 
Improvement Era, dec. 1970, p. 26).

•	 Ce	promitem	să	facem	atunci	când	
ne botezăm? (Vezi Mosia 18:8–13; 
Moroni 6:2–3; D&L 20:37.) Ce 
promite Domnul să facă atunci când 
ne botezăm şi respectăm legămân-
tul nostru de la botez? (Vezi Mo-
sia18:10, 12–13; vezi, de asemenea, 
2 Nefi 31:17.)

•	 De	ce	a	binecuvântat	Domnul	
poporul lui Alma, mai repede şi mai 
abundent, în timp ce erau în sclavie, 

decât a binecuvântat El poporul lui 
Limhi? (Comparaţi Mosia 21:5–15 
cu Mosia 23:26–27; 24:10–16.) În ce 
mod este valabil acest lucru în vieţile 
dumneavoastră? 

•	 	De	ce	sunt	poverile	noastre	mai	uşor	
de purtat atunci când „ne supunem 
cu bucurie şi cu răbdare voinţei 
Domnului” (Mosia 24:15)? În ce fel 
v-a întărit Domnul pentru a vă ajuta 
să „[vă purtaţi] poverile cu uşurinţă”? 

•	 Ce	putem	învăţa	de	la	poporul	lui	
Limhi şi de la poporul lui Alma despre 
eliberarea din sclavia păcatului? (Vezi 
Mosia 7:33; 21:14; 23:23; 29:18–20; 
vezi, de asemenea, D&L 84:49–51.)

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Discutaţi întrebările de pe pagina an-
terioară despre legământul de la botez. 
Invitaţi-i pe membrii familiei care au 
fost botezaţi să împărtăşească amintiri 
de la botezul lor.
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„Sufletul meu nu mai este în durere”
Mosia 25–28; Alma 36

Mosia 25–28 şi Alma 36 includ relatări 
despre convertirile miraculoase ale lui 
Alma şi ale fiilor lui Mosia. Pe măsură 
ce studiaţi aceste capitole, rezervaţi-vă 
timp să meditaţi la propria dumnea-
voastră convertire.

•	 De	ce	este	important	să	ne	„iertăm	
unul altuia greşelile” (Mosia 26:31)? 
Cum aţi fost binecuvântaţi iertând 
pe cineva sau fiind iertaţi de cineva?

•	 De	ce	a	trimis	Domnul	un	înger	să	
le vorbească lui Alma cel Tânăr şi 
tovarăşilor lui? (Vezi Mosia 27:14.) 
Cum ne poate ajuta rugăciunea 
atunci când o persoană dragă nouă 
încetează să mai trăiască potrivit 
principiilor Evangheliei?

Observaţi cuvintele şi frazele din Mosia 
27 şi Alma 36 care compară sentimen-
tele lui Alma înainte şi după ce a fost 
iertat. (De exemplu, vezi Mosia 27:29. 
Înainte ca Alma să fie iertat, „sufletul 
său a fost chinuit de o tortură veşnică”. 

După ce a fost iertat, „sufletul [său] nu 
mai [era] în durere”.)

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Adresaţi membrilor familiei următoa-
rea întrebare:

•	 care	sunt	cele	mai	importante	 
lucruri de luat în considerare când vă 
pregătiţi să slujiţi într-o misiune? 
(Ajutaţi-i pe membrii familiei să 
înţeleagă că nu este atât de 
important unde slujim, ci de ce slujim 
şi cum slujim.) Rugaţi-i pe membrii 
familiei să deschidă la Mosia 28. 
Explicaţi că acest capitol conţine o 
relatare despre fiii lui Mosia, care au 
vrut să slujească în calitate de 
misionari printre lamaniţi.

•	 De	ce	au	dorit	fiii	lui	Mosia	să	predice	
lamaniţilor? (Vezi Mosia 28:2–3.) În 
ce fel ne putem spori angajamentul 
de a împărtăşi Evanghelia?

„Alma… a făcut judecăţi drepte”
Mosia 29; Alma 1–4

Când toţi fiii regelui Mosia au refuzat 
să-i urmeze la tron, Mosia a trimis o 
proclamaţie scrisă poporului reco-
mandând un sistem de judecători care 
să înlocuiască domnia regilor după 
moartea sa. În timp ce studiaţi Mosia 
29, luaţi în considerare ce ne învaţă 
cuvintele regelui Mosia despre felul de 
conducători care vor ajuta „să [facă] 
ceea ce aduce pace acestui popor” 
(Mosia 29:10).

•	 În	primul	an	al	domniei	judecătorilor,	
un bărbat numit Nehor a fost adus 

în faţa lui Alma pentru a fi judecat 
(Alma 1:1–2, 15). Ce îi învăţase Nehor 
pe oameni? (Vezi Alma 1:3–4.) Care 
a fost efectul învăţăturii sale? (Vezi 
Alma 1:5–6.) De ce credeţi că învăţă-
turile lui Nehor atrăgeau atât de mulţi 
oameni? Care dintre aceste învăţături 
le-aţi auzit în zilele noastre?

•	 Ce	a	făcut	Alma	ca	răspuns	la	mân-
dria şi nedreptatea tot mai mari ale 
oamenilor? (Vezi Alma 4:15–19.) În ce 
mod predicarea cuvântului lui Dum-
nezeu poate să „aţâţe [oamenii] pentru 
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aducerea aminte a datoriei lor”? În ce 
mod poate predicarea cuvântului lui 
Dumnezeu să „[doboare]” mândria, 
vicleşugul şi conflictele?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Citiţi în cadrul familiei Alma 4:15–20. 
Apoi, adresaţi următoarele întrebări:

•	 de	ce	credeţi	că	nu	era	altă	cale	pen-
tru Alma de a ajuta oamenii decât 
„printr-o mărturie pură împotriva 
lor”? Ce probleme pot fi rezolvate 
în lumea de azi predicând şi trăind 
conform principiilor Evangheliei?

„Ați primit voi imaginea Lui în înfățișarea 
voastră?”
Alma 5–7

Alma 5 conţine peste 40 de întrebări. 
Căutaţi acele întrebări şi gândiţi-vă 
cum aţi răspunde la ele.

•	 Pe	tot	parcursul	cuvântării	sale	către	
oamenii din Zarahemla, Alma a vor-
bit despre experienţa unei „[măreţe 
schimbări]” în inimă şi despre a fi 
„născut… spiritual din Dumnezeu” 
(Alma 5:14). Folosim deseori cuvân-
tul convertire când vorbim despre 
această experienţă. Ce înseamnă să fii 
convertit? (Vezi Mosia 5:2; 27:24–26.)

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Citiţi în cadrul familiei Alma 5:14, 19. 
Explicaţi despre cuvântul înfăţişare că 
se referă la comportamentul unei per-
soane sau la modul în care chipul unei 
persoane exprimă caracterul acesteia.

•	 Ce	credeţi	că	înseamnă	să	„[primim]	
imaginea Lui în înfăţişarea [noas-
tră]”? Aţi văzut ceva deosebit la alţi 
oameni care să arate că au „primit 
imaginea Lui în înfăţişarea [lor]”?

„Mai mult decât un martor”
Alma 8–12

•	 După	ce	a	întemeiat	ordinea	Bisericii	
printre oamenii din Ghedeon şi 
Melec, Alma a mers să predice în 
ţinutul Amoniha. Ce provocări a 
avut de înfruntat în Amoniha? (Vezi 
Alma 8:8–9.)

•	 Ce	cuvinte	din	Alma	8:10	descriu	
intensitatea eforturilor lui Alma în 
Amoniha? Cum au răspuns oamenii 
din Amoniha la predicile lui Alma? 
(Vezi Alma 8:11–13.)

Pe măsură ce studiaţi Alma 8:18–32 şi 
Alma 10–11, căutaţi modurile în care 
s-a schimbat Amulec atunci când s-a 
supus mesajului îngerului şi a slujit ca 
tovarăş al lui Alma.

•	 În	ce	mod	starea	inimilor	noastre	in-
fluenţează gradul nostru de înţelegere 
a cuvintelor lui Dumnezeu? (Vezi 
Alma 12:9–11.) În ce fel ne putem 
forma inimile pentru ca să recunoasă, 
să înţeleagă şi să accepte cuvântul lui 
Dumnezeu? (Vezi 1 Nefi 2:16; 15:11.)
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Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Explicaţi că, atunci când Alma a mers 
singur în oraşul Amoniha, oamenii au 
spus: „Cine este Dumnezeu, care nu 
trimite altă autoritate, decât un singur 
om la acest popor?” (Alma 9:6). Oame-
nii au fost uimiţi mai târziu când Amu-
lec le-a predicat, „văzând că era mai 
mult decât un martor” (Alma 10:12). 
Împreună cu familia, citiţi scripturile 
din următoarea schemă. Observaţi în 
ce mod Alma şi Amulec au continuat 
să se sprijine unul pe celălalt predicând 
doctrine asemănătoare:

doctrina mărturia 
lui Amulec 

mărturia 
lui Alma

ispăşire Alma 11:40 Alma 
12:33–34

pocăinţă Alma 11:40 Alma 12:24

judecată Alma 11:41 Alma 12:14

înviere Alma 
11:41–42

Alma 
12:24–25

•	 Care	sunt	beneficiile	de	a	avea	mai	
mult decât un martor atunci când 
împărtăşim Evanghelia? În ce mod 
ne putem susţine unul pe altul în 
aceste eforturi?

„Dă-ne nouă putere după credinţa 
noastră… în Hristos”
Alma 13–16

După ce Alma a propovăduit lui 
Zeezrom şi altora din Amoniha despre 
planul mântuirii, el a mărturisit despre 
preoţie şi despre doctrina prerânduirii. 
Citiţi următoarele citate atunci când 
studiaţi Alma 13:1–7.

Profetul Joseph Smith a spus: „Fiecare 
bărbat care are o chemare de a sluji lo-
cuitorilor lumii a fost rânduit în acest 
scop în Marele Consiliu din cer înainte 
ca această lume să existe” ( Teachings of 
the Prophet Joseph Smith, selecţiuni de 
Joseph Fielding Smith [1976], p. 365).

Preşedintele Spencer W. Kimball ne-a 
învăţat: „Înainte de a veni aici, femeilor 
credincioase li s-au dat anumite respon-
sabilităţi, în timp ce bărbaţii credincioşi 
au fost prerânduiţi pentru anumite 
sarcini ale preoţiei. Deşi, acum, nu ne 
amintim detaliile, aceasta nu schimbă 
realitatea glorioasă a ceea ce am ac-
ceptat odată. Dumneavoastră sunteţi 

răspunzători de acele lucruri pe care 
trebuia să le faceţi demult, exact aşa 
cum sunt cei pe care îi susţinem ca pro-
feţi şi apostoli!” („The Role of Righteous 
Women”, Ensign, nov. 1979, p. 102).

•	 În	ce	mod	au	fost	eliberaţi	în	cele	
din urmă Alma şi Amulec, după ce 
au fost persecutaţi în închisoare mai 
multe zile? (Vezi Alma 14:26–29; 
Eter 12:12–13.) Care sunt acele lu-
cruri de care trebuie să fim eliberaţi? 
De ce trebuie să fie credinţa noas-
tră concentrată asupra lui Hristos 
pentru a ne conduce către eliberare? 
(Vezi Mosia 3:17; 7:33.)

•	 Ce	ne	revelează	Alma	15:3–5	despre	
încrederea lui Zeezrom în Alma şi 
Amulec? În cine a trebuit Zeezrom 
să-şi pună încrederea pentru a fi vin-
decat? (Vezi Alma 15:6–10.) Ce învă-
ţaţi din faptele lui Zeezrom după ce a 
fost vindecat? (Vezi Alma 15:11–12.)
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Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

După ce aţi revăzut Alma 13–16, în în-
tregime sau o parte din capitole, rugaţi 

pe fiecare membru al familiei să împăr-
tăşească ceea ce a învăţat din relatare.

„Ei propovăduiau cu puterea şi 
autoritatea de la Dumnezeu”
Alma 17–22

•	 Ce	a	condus	la	succesul	lui	Amon	şi	
a fraţilor săi în eforturile lor de a-i 
aduce pe lamaniţi la cunoaşterea 
adevărului? Ce aţi învăţat din modul 
în care Amon şi Aaron au abordat 
munca misionară?

•	 Ce	doctrine	i-au	învăţat	Amon	şi	
Aaron pe regele Lamoni şi pe tatăl 
său? (Vezi Alma 18:34–39; 22:7–14.)

•	 Ce	sacrificii	a	fost	dornic	să	facă	tatăl	
lui Lamoni pentru a-L cunoaşte pe 
Dumnezeu? (Vezi Alma 22:15, 17–18.) 
Ce puteţi învăţa din exemplul său?

În timp ce studiaţi Alma 17–22, căutaţi 
relatări despre oameni care au primit 
binecuvântări după ce au îndurat 

încercări. Meditaţi la binecuvântările 
pe care le-aţi primit atunci când aţi 
îndurat încercările cu credinţă.

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Arătaţi câteva unelte sau instrumente 
diferite. Rugaţi-i pe membrii familiei 
să explice cum este folosită fiecare 
unealtă (sau fiecare instrument). 
Apoi, citiţi Alma 17:1–9 şi arătaţi că 
noi, precum fiii lui Mosia, putem fi 
„[unelte] în mâinile lui Dumnezeu” 
atunci când împărtăşim Evanghelia cu 
alţii. Subliniaţi că Domnul ne va ajuta 
atunci când ne vom strădui să fim 
instrumente în mâinile Sale.

„Convertiţi pentru Domnul”
Alma 23–29

ÎnAlma 23–27 se discută despre an-
ti-nefi-lehiţi, un grup de oameni care 
s-au convertit atât de mult încât „nu 
s-au rătăcit niciodată” (Alma 23:6). În 
timp ce studiaţi aceste relatări, căutaţi 
dovezi despre adevărul şi sinceritatea 
convertirii anti-nefi-lehiţilor.

•	 Anti-nefi-lehiţii	„au	fost	convertiţi	
pentru Domnul” (Alma 23:6). De ce 
este esenţial ca Isus Hristos să fie în 
centrul convertirii noastre?

•	 Lamaniţii	convertiţi	au	ales	să	se	
deosebească de fraţii lor care au ră-
mas ticăloşi (Alma 23:16–18; 27:27–
30.) În ce mod ne deosebim noi de 
lume atunci când ne convertim?

•	 În	pofida	necazurilor	lor,	pentru	ce	
anume erau recunoscători anti-ne-
fi-lehiţii? (Vezi Alma 24:7–10.) În ce 
mod ne ajută recunoştinţa faţă de 
Dumnezeu să facem faţă încercărilor 
şi necazurilor?
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•	 Anti-nefi-lehiţii	„şi-au	luat	săbiile…	
şi le-au îngropat adânc în pământ” 
(Alma 24:15–17). De ce a fost semnifi-
cativ faptul că şi-au îngropat săbiile 
în loc să promită, pur şi simplu, că nu 
le folosesc? Ce putem face noi pentru 
a ne îngropa „armele de război”?

În timp ce studiaţi Alma 26–27, căutaţi 
exemple de binecuvântări care se 
revarsă asupra misionarilor datorită 
eforturilor lor.

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Relataţi povestirea convertirii an-
ti-nefi-lehiţilor. Folosiţi unele dintre 
întrebările din această secţiune pentru 
a îndruma discuţiile. Apoi, rugaţi-i 
pe membrii familiei să citească unele 
pasaje sau toate pasajele următoare 
despre convertire:

Luca 22:32
Mosia 5:2
Mosia 5:7

Alma 5:7–14
3 Nefi 6:14
3 Nefi 9:13–14

„Toate lucrurile arată că este un Dumnezeu”
Alma 30–31

Amintiţi-vă următoarea declaraţie a 
preşedintelui Ezra Taft Benson în timp 
ce studiaţi Alma 30–31:

„Cartea lui Mormon îi demască pe duş-
manii lui Hristos… Tipul de apostazie 
din Cartea lui Mormon este asemă-
nător celui pe care-l avem noi astăzi. 
Dumnezeu, în infinita Sa previziune, 
a modelat Cartea lui Mormon astfel 
încât să putem vedea greşelile şi să 
putem şti cum să combatem concep-
tele greşite din timpul nostru despre 
educaţie, politică, religie şi filozofie” 
(„The Book of Mormon Is the Word of 
God”, Ensign, ian. 1988, p. 3).

•	 Ce	semne	a	arătat	Alma	ca	dovadă	că	
Dumnezeu trăieşte atunci când Cori-
hor a cerut un semn despre existenţa 
lui Dumnezeu? (Vezi Alma 30:44.) 

Cum v-au ajutat aceste dovezi să vă 
întăriţi credinţa?

În timp ce studiaţi Alma 31, comparaţi 
rugăciunea zoramiţilor cu rugăciunea 
lui Alma. Puteţi nota diferenţele pe 
care le găsiţi.

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Explicaţi că idei asemănătoare cu învă-
ţăturile lui Corihor sunt uneori prezen-
tate de oameni în zilele de astăzi. Apoi, 
adresaţi următoarea întrebare:

•	 ce	putem	face	pentru	a	ne	opune	in-
fluenţei oamenilor care încearcă să ne 
distrugă credinţa? (Răspunsurile pot 
include că putem studia scripturile, 
ne putem ruga, putem evita certurile 
şi putem vorbi cu părinţii, cu episco-
pul sau cu alţi prieteni de încredere.)

„Cuvântul este de la Hristos pentru salvare”
Alma 32–35

•	 Alma	a	comparat	cuvântul	lui	Dum-
nezeu cu o sămânţă (Alma 32:28). 
În ce fel puteţi „face loc” în inima 

dumneavoastră pentru cuvântul lui 
Dumnezeu (Alma 32:28)?
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•	 Citiţi	Alma	32:28–35.	Ce	credeţi	că	
înseamnă să simţiţi cuvântul „[cres-
când] înăuntrul piepturilor voastre”? 
În ce mod vă lărgesc scripturile 
sufletul, vă luminează înţelegerea 
şi vă dezvoltă mintea? În ce fel a 
fost delicios pentru dumneavoastră 
cuvântul lui Dumnezeu?

•	 După	ce	au	auzit	discursul	lui	Alma,	
oamenii au dorit să ştie „în ce fel 
trebuia ei să înceapă să-şi dovedească 
credinţa” (Alma 33:1). Alma a răs-
puns citându-le învăţăturile profeţi-
lor Zenos, Zenoc şi Moise. Care era 
mesajul central al acestor învăţături? 
(Vezi Alma 33:3–22.)

După ce studiaţi Alma 33:19–22, citiţi 
Numeri 21:4–9, Ioan 3:1–16, 1 Nefi 

17:41, Alma 37:46 şi Helaman 8:13–15. 
Găsiţi moduri în care combinaţia 
dintre aceste pasaje vă oferă o înţele-
gere mai bună decât v-ar oferi separat 
oricare dintre pasaje.

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Pentru a-i ajuta pe membrii familiei 
să vizualizeze mesajul lui Alma despre 
hrănirea cuvântului lui Dumnezeu în 
inimile noastre (Alma 32:28–43), daţi 
fiecărui membru al familiei o sămânţă 
şi un mic ghiveci cu pământ. Invitaţi-i 
pe membrii familiei să-şi planteze 
seminţele şi să le hrănească în mod 
adecvat cu apă şi lumină de la soare. În 
următoarele câteva săptămâni, obser-
vaţi cum au crescut seminţele.

„Apleacă-ţi urechea la cuvintele mele”
Alma 36–39

•	 Capitolele	Alma	36–39	conţin	
mărturia lui Alma aşa cum a fost ea 
exprimată fiilor săi Helaman, Şiblon 
şi Corianton. De ce este important 
pentru copii să-şi audă părinţii 
depunându-şi mărturiile? În ce fel 
v-au influenţat mărturiile părinţilor 
dumneavoastră?

Revedeţi următoarele pasaje din 
scripturi care arată importanţa sfatului 
părinţilor către copiii lor:

Alma 36–39
2 Nefi 1–3
Enos 1:1–3
Mosia 1:1–8
Alma 56:47–48

Alma 57:21, 26–27
Helaman 5:5–14
D&L 68:25–28
D&L 93:39–50

•	 Cum	a	fost	influenţată	viaţa	dum-
neavoastră atunci când v-aţi străduit 
să urmaţi sfatul din Alma 37:36–37?

•	 Cum	i-a	influenţat	pe	alţii	păcatul	lui	
Corianton? (Vezi Alma 39:11, 13.) 
De ce este important pentru membrii 
Bisericii să fie exemple bune? Cum 
pot influenţa faptele dumneavoastră 
părerile altora despre Biserică?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Rugaţi-i pe membrii familiei să citească 
Alma 37:6–7. Apoi, arătaţi un cui, o 
pioneză sau un alt obiect mic care ţine 
lucrurile laolaltă.

•	 Cum	este	acest	obiect	un	lucru	„mic	
şi simplu”? În ce mod poate fi folosit 
acest obiect pentru a înfăptui lucruri 
mari? Ce se putea întâmpla dacă nu 
aveam acest obiect?

29



20

•	 Care	sunt	„lucrurile	mici	şi	simple”	
care ne menţin familia unită? Care 
sunt câteva dintre „lucrurile mici 
şi simple” pe care le putem face în 

cadrul familiei pentru a ne arăta 
dragostea faţă de Tatăl Ceresc, Isus 
Hristos şi unul faţă de celălalt?

„Marele plan al fericirii”
Alma 40–42

•	 Ce	se	întâmplă	cu	spiritele	noastre	
între moarte şi înviere? (Vezi Alma 
40:11–15, 21; vezi, de asemenea, 
D&L 138.)

•	 Ce	s-ar	fi	întâmplat	cu	noi	dacă	am	
fi fost supuşi numai dreptăţii? (Vezi 
Alma 42:14.) Ce ni se cere pentru 
a satisface cerinţele dreptăţii, astfel 
încât să ne putem întoarce să trăim 
în prezenţa Tatălui Ceresc? (Vezi 
Alma 42:15.) În ce fel ispăşirea lui 
Isus Hristos „[a satisfăcut] cerinţele 
dreptăţii”? (Vezi Mosia 15:7–9.) Ce 
trebuie să facem noi pentru a putea 
să primim plenitudinea milei lui 

Dumnezeu? (Vezi Alma 42:13, 23, 
27, 29–30; vezi, de asemenea, Alma 
41:14; D&L 19:15–18.)

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Pentru a-i ajuta pe membrii familiei să 
înţeleagă capitolul Alma 42, citiţi pilda 
vârstnicului Boyd K. Packer despre Me-
diator, care se găseşte în capitolul 12 
din Principiile Evangheliei (31110). Pu-
teţi ruga diferiţi membri ai familiei să 
citească pe roluri povestirea şi părţile 
datornicului, a celui care împrumută şi 
a prietenului datornicului.

„Neclintiţi în credinţa în Hristos”
Alma 43–52

Capitolele Alma 43–52 conţin mai 
multe relatări despre război. Aceste rela-
tări ne pot învăţa despre cum să proce-
dăm în cazul conflictelor pământeşti şi 
cum să ne apărăm pe noi şi pe familiile 
noastre în bătălia împotriva lui Satana.

•	 Aveţi	în	vedere	următoarele	prin-
cipii care au guvernat atitudinea 
şi faptele nefiţilor neprihăniţi în 
vremuri de război. În ce fel poate 
înţelegerea şi punerea în practică 
a acestor principii în ziua de azi să 
ajute la menţinerea păcii în lume? 
Cum puteţi pune în practică aceste 

principii în tratarea conflictelor din 
viaţa dumneavoastră personală?

 a.  Luptaţi numai pentru cauze 
drepte, cum ar fi auto-apărarea (Alma 
43:8–10, 29–30, 45–47; 48:14).

 b.  Nu nutriţi ură împotriva 
duşmanilor; căutaţi să le apăraţi 
interesele la fel ca pe propriile dum-
neavoastră interese (Alma 43:53–54; 
44:1–2, 6).

 c.  Duceţi o viaţă dreaptă şi aveţi  
încredere în Dumnezeu (Alma 
44:3–4; 48:15, 19–20).
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 d.  Urmaţi-i pe conducătorii  
neprihăniţi şi înţelepţi (Alma 
43:16–19; 48:11–13, 17–19; vezi,  
de asemenea, D&L 98:10).

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Citiţi relatarea despre căpitanul Moroni 
înălţând drapelul libertăţii (Alma 
46:12–20). Apoi, lucraţi împreună în 

cadrul familiei pentru a vă crea propriul 
drapel al libertăţii. Rugaţi-i pe membrii 
familiei să enumere câteva principii 
importante care le vor aminti şi-i vor 
inspira să ia asupra lor numele lui 
Hristos. Apoi, scrieţi acele principii pe 
o foaie mare de hârtie. Încurajaţi-i pe 
membrii familiei să trăiască în acord cu 
principiile pe care le-aţi scris pe drapelul 
libertăţii al familiei dumneavoastră.

„Ei s-au supus… [fiecărui] cuvânt 
al poruncii întocmai”
Alma 53–63

În timp ce studiaţi Alma 53 şi Alma 
56–58, căutaţi principiile pe care le-au 
urmat cei 2.060 de tineri războinici şi 
calităţile pe care şi le-au dezvoltat în 
tinereţea lor. Acordaţi atenţie specială 
modului în care aceste principii şi 
calităţi i-au ajutat pe tinerii războinici să 
primească tărie de la Domnului. Stabiliţi 
în ce fel puteţi pune în practică aceste 
principii în viaţa dumneavoastră.

•	 De	la	cine	au	învăţat	tinerii	războinici	
amoniţi să aibă o credinţă atât de 
mare şi un astfel de curaj? (Vezi Alma 
56:47–48; vezi, de asemenea, Alma 
53:21; 57:21.) De ce este important 
pentru copii să cunoască tăria şi sigu-
ranţa mărturiilor părinţilor lor?

Studiaţi următoarele scripturi despre 
calitatea de a fi mamă:

Alma 56:47–48
Genesa 24:60
Exodul 20:12

1 Samuel 1:27–28
Proverbe 1:8
Moise 4:26

•	 Tinerii	amoniţi	l-au	rugat	pe	pro-
fetul Helaman să fie conducătorul 

lor (Alma 53:19; 56:1, 5). Cum au 
răspuns ei la poruncile pe care le-au 
primit? (Vezi Alma 57:21.) Care sunt 
unele lucruri precise pe care trebuie 
să le faceţi pentru a-l urma „întoc-
mai” pe profet?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Spuneţi povestea celor 2.060 de tineri 
războinici ai lui Helaman (Alma 53; 
56–58). Apoi, rugaţi-i pe membrii fa-
miliei să citească unele pasaje sau toate 
pasajele enumerate mai jos. Vorbiţi 
despre cum pot membrii familiei să 
pună în practică principiile învăţate în 
aceste pasaje.

Alma 53:20–21
Alma 56:45–48
Alma 57:21

Alma 57:25–27
Alma 58:6–11
Alma 58:39–40

În cadrul acestei discuţii, puteţi cânta 
împreună „Mergi înainte cu credinţă”, 
(Imnuri, nr. 167).
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„O temelie sigură”
Helaman 1–5

Capitolele Helaman 1–4 descriu 
perioadele de pace şi perioadele de 
conflicte dintre nefiţi şi lamaniţi. 
Helaman 5 conţine o relatare despre 
munca misionară miraculoasă printre 
lamaniţii şi nefiţii disidenţi. Căutaţi 
asemănări cu zilele noastre, în timp ce 
studiaţi aceste relatări.

•	 Cum	au	reacţionat	ucenicii	umili	ai	
lui Hristos în faţa persecuţiei? (Vezi 
Helaman 3:33–35.) Cum vă poate 
ajuta exemplul lor?

•	 Citiţi	Helaman	5:12.	Ce	înseamnă	să	
clădeşti pe stânca lui Hristos? (Vezi, 
de asemenea, 3 Nefi 14:24–27.)

În Cartea lui Mormon, expresia a-şi 
aduce aminte sau forme ale acesteia (ca 
de exemplu aduceţi-vă aminte, amintire 
sau nu uitaţi ) sunt folosite de peste 

240 de ori. Găsiţi cele 15 exemple care 
apar în Helaman 5. În timp ce faceţi 
aceasta, gândiţi-vă de ce expresia a-şi 
aduce aminte este importantă pentru 
poporul de legământ al Domnului.

Puteţi folosi Topical Guide pentru a 
găsi alte pasaje care conţin expresia 
a-şi aduce aminte (remember) sau forme 
ale acesteia.

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Citiţi cu voce tare Helaman 5:12. Apoi, 
discutaţi despre căile prin care familia 
dumneavoastră poate clădi o temelie 
pe stânca lui Isus Hristos.

În cadrul discuţiei, puteţi cânta îm-
preună „Ce trainică temelie” (Imnuri, 
nr. 47).

„Cum de L-aţi putut voi uita 
pe Dumnezeul vostru?”
Helaman 6–12

Relatările din capitolele Helaman 6–12 
arată modul în care păcatul mândriei 
îi afectează pe oameni. În timp ce 
studiaţi această relatare, căutaţi ciclul 
descris mai jos la sugestiile pentru 
discuţii în cadrul familiei.

•	 Citiţi	Helaman	12:7.	Pe	ce	bază	a	
făcut Mormon această declaraţie? 
(Vezi Helaman 12:1–6, 8.)

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Desenaţi următoarea schemă pe o foaie 
de hârtie:

Neprihănire şi 
prosperitate

Mândrie şi 
păcătoşenie

Distrugere şi 
suferinţă

Umilinţă şi pocăinţă

Explicaţi că în Cartea lui Mormon 
sunt cuprinse mai multe exemple de 
oameni care au trecut prin acest ciclu.

•	 Cum	pot	ieşi	oamenii	din	acest	
ciclu? (Rugaţi-i pe membrii familiei 
să citească Alma 62:48–51; Helaman 
12:23–24.)

33

34



23

Pe foaia de hârtie, trageţi linii între Mân-
drie şi păcătoşenie şi Distrugere şi suferinţă. 
Subliniaţi că putem învăţa din greşelile 

nefiţilor. Ne putem aminti întotdeauna 
de Domnul cu umilinţă şi recunoştinţă, 
chiar atunci când suntem prosperi.

„[Pocăiţi-vă] şi [întoarceţi-vă] la Domnul”
Helaman 13–16

Preşedintele Ezra Taft Benson a spus: 
„Înregistrarea istoriei nefiţilor chiar 
înainte de vizita Salvatorului dezvăluie 
multe asemănări cu propria noastră 
perioadă de timp în care trăim, atunci 
când anticipăm a Doua Venire a Sal-
vatorului” (în Conference Report, apr. 
1987, p. 3; sau Ensign, mai 1987, p. 4).

Următoarea schemă arată că Helaman 
13–16 conţine relatări despre profeţii şi 
evenimente care sunt asemănătoare cu 
semnele şi evenimentele care vor pre-
ceda a Doua Venire a lui Isus Hristos.

Profeţii şi evenimente 
consemnate în 
Helaman 13–16

Profeţia sau 
evenimentul

Semne şi evenimente 
care vor preceda a 
Doua Venire 

Helaman 16:1, 3, 6, 10 Minoritate puternică şi 
neprihănită

1 Nefi 14:12; Iacov 5:70

Helaman 16:13–14 Revărsări spirituale şi 
miracole

Ioel 2:28–30;  
D&L 45:39–42

Helaman 13:22; 16:12, 
22–23

Mare păcătoşenie 2 Timotei 3:1–5;  
D&L 45:27

Helaman 13:2, 6, 8, 
10–11; 14:9, 11; 15:1–3, 
17; 16:2

Respingerea profeţilor 
Domnului şi a chemării 
lor la pocăinţă

D&L 1:14–16

Helaman 14:3–4 Profeţia unei nopţi fără 
întuneric

Zaharia 14:7; vezi, de 
asemenea, Teachings of 
the Prophet Joseph Smith, 
selecţiuni de Joseph 
Fielding Smith [1976], 
p. 287

Helaman 14:5–6, 20 Profeţii despre semne şi 
minuni în cer

Ioel 2:30–31; D&L 45:40

Helaman 16:13–18 Negarea semnelor, a 
minunilor şi a venirii lui 
Hristos

2 Petru 3:3–4; D&L 45:26
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Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Studiaţi împreună, în cadrul fami-
liei, întreaga schemă sau o parte din 

aceasta. Rugaţi-i pe membrii familiei să 
împărtăşească o cale prin care informa-
ţiile din schemă îi pot ajuta pe oameni 
să se pregătească pentru a Doua Venire. 

„Mâine Eu voi veni în lume”
3 Nefi 1–7

•	 În	timp	ce	aşteptau	ca	profeţia	lui	
Samuel să se îndeplinească, „oa-
menii care credeau au început să 
fie foarte supăraţi, de teamă că, 
printr-un mijloc sau altul, acele 
lucruri care fuseseră spuse să nu 
se îndeplinească” (3 Nephi 1:7). 
Care erau unele dintre motivele 
supărării lor? (Vezi 3 Nefi 1:5–9.) În 
pofida acestor încercări ale credinţei 
lor, ce au făcut cei care credeau? 
(Vezi 3 Nefi 1:8.) Ce puteţi face 
pentru a rămâne neclintiţi când 
credinţa dumneavoastră este pusă la 
încercare?

•	 Citiţi	3 Nefi	3:12–26,	în	care	se	arată	
cum se pregătesc nefiţii pentru atacul 
tâlharilor lui Gadianton. Ce puteţi 
învăţa din faptele nefiţilor din acea 
vreme periculoasă pentru a vă pro-
teja în vremuri de ispite şi de teamă?

•	 Care	sunt	binecuvântările	de	care	
s-au putut bucura toţi oamenii care 
rămăseseră credincioşi? (Vezi 3 Nefi 
10:18–19.)

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Citiţi 3 Nefi 5:13 în cadrul familiei. 
Explicaţi că acest verset conţine cuvin-
tele profetului Mormon. Apoi, adresaţi 
următoarele întrebări:

•	 ce	înseamnă	să	fii	un	„ucenic	al	lui	
Isus Hristos”? (Să-L urmezi pe Isus 
Hristos.) Care sunt unele lucruri pe 
care le putem face individual sau îm-
preună, ca familie, pentru a-L urma 
pe Salvator?

În cadrul acestei discuţii, puteţi cânta 
împreună „Urmaţi-Mă”, (Imnuri, 
nr. 74) sau „Mai multă sfinţenie”, (Im-
nuri, nr. 83 sau Tu, Salvatorul meu, să 
mă îndrumi (Imnuri, nr. 60).

„Oricine va veni, pe acela Eu îl voi primi”
3 Nefi 8–11

Profetul Samuel profeţise despre 
semnele răstignirii Salvatorului. Citiţi 
profeţiile sale în Helaman 14:20–27. 
Apoi, studiaţi 3 Nefi 8–9 pentru a găsi 
împlinirea acestor profeţii.

•	 Ce	invitaţie	le-a	făcut	Domnul	celor	
care supravieţuiseră distrugerii? (Vezi 
3 Nefi 9:13–14. Observaţi că în ver-
setul 14 cuvântul vine apare de trei 

ori.) Ce puteţi face pentru a accepta 
această invitaţie?

•	 Mulţimea	a	înaintat	„unul	câte	unul”	
către Salvator (3 Nefi 11:15; vezi, 
de asemenea, 3 Nefi 17:25, unde se 
spune că erau 2.500 de oameni în 
mulţime). Ce învăţaţi din acest exem-
plu despre dragostea Salvatorului?
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•	 Isus	a	propovăduit	că	nu	trebuie	să	
fie „niciun fel de certuri” printre 
oameni (3 Nefi 11:22, 28). De ce este 
periculoasă cearta despre doctrinele 
Evangheliei? (Vezi 3 Nefi 11:29; D&L 
10:62–63.) În ce fel putem noi fi 
uniţi în doctrina adevărată?  

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Citiţi 3 Nefi 11:1–17, în cadrul fami-
liei. Rugaţi-i pe membrii familiei să 
se gândească cum s-ar fi simţit dacă 
s-ar fi aflat printre nefiţi când a apărut 
Domnul înviat. Apoi, cântaţi sau citiţi 
cuvintele imnului „De Paşte, de dimi-
neaţă”, (Imnuri, nr. 122).

„Lucrurile vechi sunt terminate, iar 
toate lucrurile au devenit noi”
3 Nefi 12–15

În timp ce studiaţi învăţăturile Salvato-
rului din 3 Nefi 12–15, căutaţi învă-
ţăturile de care aveţi nevoie în mod 
deosebit.

Isus le-a spus nefiţilor: „Eu fac ca voi să 
fiţi sarea pământului” (3 Nefi 12:13). 
Pentru a înţelege mai bine această decla-
raţie, citiţi pasajele următoare. Le puteţi 
sublinia în scripturile dumneavoastră.

Leviticul 2:13
D&L 101:39–40

Matei 5:13.
D&L 103:9–10

•	 Citiţi	3 Nefi	12:48.	De	ce	avem	ne-
voie de ispăşirea lui Isus Hristos pen-
tru a fi perfecţi? (Vezi 2 Nefi 2:7–9; 
3 Nefi 19:28–29; Moroni 10:32–33.)

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Daţi membrilor familiei porţii dintr-o 
mâncare sărată, ca de obicei. Serviţi 
fiecărui membru al familiei o porţie 
sărată şi alta nesărată. Ei vor vedea în 
ce mod sarea îmbunătăţeşte gustul 
natural al mâncării.

Într-o cameră întunecată, luminaţi cu 
o lanternă sau aprindeţi o lumânare.

După aceste demonstraţii, discutaţi 
ce înseamnă să fii „sarea pământului” 
şi „lumina [acestui] popor” (3 Nefi 
12:13–14).

„Iată, bucuria Mea este deplină”
3 Nefi 17–19

În timp ce studiaţi 3 Nefi 17–19, cău-
taţi versetele care arată dragostea lui 
Isus. Vă puteţi consemna sentimentele 
în jurnalul dumneavoastră.

•	 De	ce	Isus	„[a	stat	puţin]	mai	mult”	
cu oamenii? (Vezi 3 Nefi 17:5–6.) În 
ce fel demonstrează aceasta dra-
gostea Sa faţă de oameni? Cum aţi 

simţit dragostea şi grija lui Isus faţă 
de dumneavoastră?

•	 Isus	a	instituit	împărtăşania	printre	
nefiţi. Ce învăţaţi despre rânduiala 
împărtăşaniei din 3 Nefi 18:1–11? Ce 
puteţi face pentru a vă pregăti perso-
nal pentru a lua din împărtăşanie în 
fiecare săptămână?
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•	 Isus	ne-a	învăţat:	„Rugaţi-vă	în	fami-
liile voastre la Tatăl” (3 Nefi 18:21). 
În ce mod rugăciunea în familie a 
influenţat familia dumneavoastră? 
Cum pot familiile să-şi mărească răs-
punderea faţă de rugăciunea zilnică 
în familie?

Citind scripturile cu voce tare puteţi 
pătrunde esenţa doctrinei şi a eveni-
mentelor pe care nu le puteţi sesiza 
atunci când citiţi în gând. Citiţi cu 
voce tare 3 Nefi 17. Pe măsură ce citiţi, 
daţi atenţie influenţei Spiritului. Puteţi 
sublinia pasajele care au un înţeles 
deosebit pentru dumneavoastră.

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

În fiecare dintre primele două zile 
petrecute de Salvator printre nefiţi, El a 
slujit copiilor. Citiţi, în cadrul familiei, 
3 Nefi 17:11–24 şi 3 Nefi 26:14–16. 
Apoi, discutaţi despre dragostea lui Isus 
faţă de copiii mici.

În timpul discuţiei, puteţi cânta îm-
preună „Copil al Domnului”, (Imnuri, 
nr. 191) sau „Un cămin de pe pământ 
ca raiul poate fi”, (Imnuri, nr. 189).

„Apoi, îi voi aduna Eu pe ei”
3 Nefi 16; 20–21

3 Nefi 16, 3 Nefi 20 şi 3 Nefi 21 conţin o 
parte dintre învăţăturile lui Isus Hristos 
către nefiţi din perioada pe care El a pe-
trecut-o cu ei după învierea Sa. În aceste 
capitole, Domnul predică şi profeţeşte 
despre restaurarea Evangheliei şi despre 
adunarea casei lui Israel în ultimele zile. 

•	 De	ce	a	fost	împrăştiat	Israel?	(Vezi	
3 Nefi 16:4.) Ce înseamnă aduna-
rea lui Israel? (Vezi 3 Nefi 16:4, 12; 
20:10–13.)

•	 Care	sunt	câteva	dintre	rolurile	pe	
care Cartea lui Mormon le joacă în 
adunarea lui Israel? (Pentru unele 
exemple, comparaţi 3 Nefi 16:4, 12 
şi 3 Nefi 20:10–13 cu 1 Nefi 6:3–4 şi 
pagina de titlu a Cărţii lui Mormon.) 

În calitate de membri ai Bisericii, 
care sunt responsabilităţile dumnea-
voastră în adunarea lui Israel?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Împrăştiaţi obiecte prin cameră. Apoi, 
rugaţi-i pe membrii familiei să adune 
acele obiecte. Puteţi sublinia că adunare 
înseamnă a aduce laolaltă.

După ce membrii familiei au adunat 
obiectele, citiţi 3 Nefi 20:12–13. Explicaţi 
că Tatăl Ceresc Îşi adună poporul din 
toată lumea, aducându-i la „cunoaşterea 
Domnului Dumnezeului lor, Cel care i-a 
mântuit pe ei”. Discutaţi ce puteţi face 
personal şi ca familie pentru a-L ajuta pe 
Tatăl Ceresc să-Şi adune poporul.

„El le-a explicat lor toate lucrurile”
3 Nefi 22–26

•	 După	ce	a	citat	din	profeţiile	lui	
Isaia, Isus a poruncit oamenilor 
să „[cerceteze] aceste lucruri cu 

sârguinţă” (3 Nefi 23:1). Ce în-
seamnă să cercetezi scripturile şi nu 
doar să le citeşti?
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•	 În	consemnarea	sa,	Mormon	a	inclus	
numai „o parte mai mică” a lucru-
rilor pe care Isus le-a propovăduit 
poporului (3 Nefi 26:8). Cum putem 
primi „lucruri şi mai mari”? (Vezi 
3 Nefi 26:9.)

•	 Citiţi	3 Nefi	26:19–21.	Cum	putem	
urma acest exemplu în căsătoriile, 
familiile şi în episcopiile noastre şi 
în ţăruşii noştri?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Explicaţi că, atunci când Isus a fost 
printre nefiţi, El a împărtăşit profeţia lui 
Maleahi despre misiunea lui Ilie (3 Nefi 
25:1–6). Această învăţătură este atât de 

importantă, încât ea se găseşte în toate 
cele patru lucrări canonice ale Bisericii.

În cadrul familiei, citiţi următoarele 
pasaje din scripturi:

Maleahi 4:1–6; Luca 1:17; 3 Nefi 
25:1–6; Doctrină şi legăminte 2:1–3; şi 
Joseph Smith – Istorie 1:37–39. Puteţi 
sugera ca membrii familiei să subli-
nieze aceste pasaje în scripturile lor.

Discutaţi despre modul în care aceste 
pasaje se referă la istoria familiei şi la 
munca în templu. Întocmiţi planuri 
de a lucra împreună pentru a găsi şi 
transmite numele strămoşilor decedaţi 
pentru rânduielile din templu. Când 
împrejurările permit, plănuiţi să slujiţi 
împreună în templu.

„Aceasta este Evanghelia Mea”
3 Nefi 27–30; 4 Nefi

•	 Cei	doisprezece	uceniţi	nefiţi	ai	lui	
Isus L-au întrebat cum trebuie să 
numească ei Biserica Sa (vezi 3 Nefi 
27:3). Care a fost răspunsul Său la 
întrebarea lor? (Vezi 3 Nefi 27:4–9.) 
Domnul a poruncit ca Biserica Sa 
restaurată, la fel ca şi Biserica Sa 
printre nefiţi, să fie numită după 
numele Său (D&L 115:4). De ce este 
important pentru noi să ne amintim 
că Biserica este numită după numele 
lui Isus Hristos?

•	 Studiaţi	3 Nefi	27:13–21,	căutând	di-
ferite aspecte ale Evangheliei lui Isus 
Hristos. Ce a promis Salvatorul celor 
care trăiesc în conformitate cu Evan-
ghelia Sa? (Vezi 3 Nefi 27:21–22.)

•	 Ca	răspuns	la	dorinţa	lor,	trei	uce-
nici nefiţi au fost schimbaţi la faţă, 
adică trupurile lor au fost schimbate 
temporar, astfel încât „au văzut şi 
auzit lucrurile lui Dumnezeu” (3 Nefi 

28:13–15). Apoi, au fost translataţi. 
Ce ne învaţă relatarea din 3 Nefi 28 
despre fiinţele translatate?

•	 Timp	de	mulţi	ani	după	ce	Isus	i-a	
vizitat pe nefiţi, nu a mai existat ni-
ciun alt fel de grup de oameni decât 
ucenici (4 Nefi 1:17). Ce înseamnă 
aceasta? (Vezi 4 Nefi 1:2–3, 15–17.) 
Ce probleme există azi din cauza di-
ferenţei dintre grupurile de oameni? 
În ce fel ne poate ajuta Evanghelia să 
devenim uniţi, în pofida diferenţelor 
dintre noi?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Citiţi împreună capitolul 4 Nefi. În 
timp ce citiţi versetele 4 Nefi 1:1–19, 
întocmiţi o listă cu atitudinile şi faptele 
care conduc la pace şi fericire. Când 
citiţi versetele din 4 Nefi 1:20–46, 
întocmiţi o listă cu atitudinile şi faptele 
care conduc la ceartă şi distrugere.
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Comparaţi listele pe care le-aţi făcut. 
Discutaţi despre ce puteţi face ca 

familie pentru a fi mai asemănători cu 
oamenii descrişi în 4 Nefi 1:1–19.

„Cum de aţi putut voi să vă 
îndepărtaţi de căile Domnului?”
Mormon 1–6; Moroni 9

•	 Când	Mormon	avea	15	ani,	el	a	fost	
„vizitat de către Domnul şi [a] gustat 
şi [a] cunoscut bunătatea lui Isus” 
(Mormon 1:15). În ce fel putem noi 
să cunoaştem bunătatea lui Isus?

•	 Ce	condiţii	existau	în	societatea	nefită	
în timpul vieţii lui Mormon? (Vezi 
Mormon 1:19; 2:8, 10, 18.) Chiar 
dacă noi, la fel ca Mormon, trăim în 
timpuri în care există multă răutate, 
ce putem face pentru a ne menţine 
credinţa şi neprihănirea personală?

•	 Mormon	a	spus	că,	atunci	când	
poporul său i-a învins pe lamaniţi în 
bătălie, „nu şi-au dat seama că Dom-
nul îi cruţase pe ei” (Mormon 3:3). 
De ce este important să recunoaştem 
că binecuvântările pe care le primim 
sunt de la Domnul?

•	 Citiţi	Mormon	5:17–18.	În	ce	fel	
sunt oamenii care nu-L urmează pe 
Salvator „[ca] o corabie… fără pânză 
şi ancoră”? În ce fel este Evanghelia 
asemănătoare cu o pânză de corabie 
şi o ancoră pentru dumneavoastră?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Citiţi, în cadrul familiei, Mormon 1:13–
14 şi Mormon 2:18. Apoi, citiţi Mor-
mon 1:15 şi Mormon 2:19. Subliniaţi 
că, şi atunci când suntem înconjuraţi 
de răutate, putem cunoaşte bunătatea 
Domnului. Dacă noi, la fel ca Mormon, 
ne străduim să-L urmăm pe Domnul şi 
să fim fideli mărturiilor noastre despre 
Evanghelie, putem găsi speranţă în fap-
tul că ştim că vom „fi [înălţaţi] în ziua 
din urmă” (Mormon 2:19).

„Eu vorbesc către voi ca şi cum 
voi aţi fi prezenţi”
Mormon 7–9

În timp ce studiaţi Mormon 7–9, gân-
diţi-vă că toate învăţăturile din aceste 
capitole sunt adresate oamenilor care 
trăiesc în ultimele zile.

•	 Ce	a	profeţit	Moroni	despre	condi-
ţiile din lume în momentul apariţiei 
Cărţii lui Mormon? (Vezi Mormon 
8:26–33.) De ce a putut Moroni să 
profeţească atât de clar despre ulti-
mele zile? (Vezi Mormon 8:34–35.)

•	 Ce	a	spus	Moroni	despre	mândria	
din ultimele zile? (Vezi Mormon 
8:35–41.)

•	 Moroni	a	spus	că	în	ultimele	zile,	
unii oameni vor crede că Domnul 
„nu este un Dumnezeu al minuni-
lor” (Mormon 9:10). Dacă cineva 
v-ar spune că Domnul nu a fost 
un Dumnezeu al minunilor, ce aţi 
răspunde? Ce experienţe aţi putea 
împărtăşi în mod adecvat pentru a 
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depune mărturie că Domnul este un 
Dumnezeu al minunilor?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Citiţi în cadrul familiei Mormon 8:34–
35. Apoi, rugaţi fiecare persoană să scrie 
o scrisoare viitorilor membri ai familiei 
(cum ar fi copiilor, nepoţilor, nepoate-
lor, strănepoţilor), scriind „ca şi cum 

[acei membri ai familiei] ar fi prezenţi”. 
Sugeraţi ca scrisorile să includă sfatul 
care i-ar putea ajuta pe viitorii membri 
ai familiei să trăiască în conformitate 
cu Evanghelia în pofida încercărilor pe 
care le vor avea de înfruntat. Aţi putea 
sugera, de asemenea, ca scrisorile să fie 
păstrate în locuri sigure, cum ar fi în 
jurnale, astfel încât să poată fi citite la 
un moment dat, în viitor.

„Niciodată nu a crezut vreun 
om în Mine aşa ca tine”
Eter 1–6

•	 Care	a	fost	răspunsul	Domnului	când	
fratele lui Iared L-a întrebat pe Dom-
nul cum să lumineze corăbiile? (Vezi 
Eter 2:23–25.) De ce este important 
să facem tot ceea ce putem pe lângă 
faptul că cerem ajutor Domnului?

•	 Înainte	de	a	I	se	arăta	El	Însuşi	frate-
lui lui Iared, ce l-a întrebat Domnul? 
(Vezi Eter 3:11.) În ce fel răspunsul 
fratelui lui Iared demonstrează pro-
funzimea credinţei sale? (Vezi Eter 
3:12.) Ce puteţi face pentru a urma 
exemplul său?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Citiţi împreună Eter 6:1–12. Folosiţi 
următoarele întrebări pentru a-i ajuta 
pe membrii familiei să vadă asemănă-
rile dintre călătoria iarediţilor către ţara 
făgăduită şi călătoria noastră prin viaţă: 

•	 Domnul	a	făcut	ca	pietrele	din	
corăbii „să lumineze în întuneric” 
(Eter 6:3). Ce „lumină” ne-a furnizat 
Domnul nouă?

•	 Ce	au	făcut	iarediţii	după	ce	au	pre-
gătit tot ce au putut pentru călătoria 
lor? (Vezi Eter 6:4.) Cum puteţi arăta 
dumneavoastră aceeaşi încredere în 
Domnul?

•	 În	timp	ce	vântul	sufla	şi	iarediţii	au	
fost împinşi pe valurile mării, ce au 
făcut iarediţii zi şi noapte? (Vezi Eter 
6:8–9.) Care sunt câteva moduri prin 
care putem aduce laude Domnului?

•	 Ce	au	făcut	iarediţii	când	au	ajuns	în	
ţara făgăduită? (Vezi Eter 6:12.) În ce 
mod poate fi acest lucru asemănător 
cu momentul întoarcerii noastre la 
Tatăl nostru din Cer?

„Prin credinţă toate lucrurile sunt împlinite”
Eter 7–15

•	 Cum	i-a	descris	Eter	pe	cei	care	cred	
în Dumnezeu? (Vezi Eter 12:4.) În 
ce mod credinţa şi speranţa pot fi o 
ancoră pentru dumneavoastră? Care 

sunt câteva exemple despre modul 
în care credinţa conduce la lucrări 
bune care Îl slăvesc pe Dumnezeu?
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•	 Cum	defineşte	Moroni	credinţa?	(Vezi	
Eter 12:6.) Ce credeţi că înseamnă 
„nu [vom] primi nicio mărturie decât 
după încercarea credinţei [noastre]”? 
În ce fel au întărit şi au confirmat 
încercările credinţa dumneavoastră?

•	 Domnul	ne-a	învăţat	că,	dacă	dăm	
dovadă de umilinţă înaintea Lui şi 
avem credinţă în El, El va „face ca 
lucrurile slabe să devină puternice 
pentru [noi]” (Eter 12:27). În ce fel 
au fost împlinite aceste promisiuni 
în scripturi, în viaţa dumneavoastră 
şi în vieţile altora?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Atunci când Hyrum Smith s-a pregătit 
să meargă la închisoarea Carthage, 
unde el şi profetul Joseph Smith au 
fost omorâţi, el a citit Eter 12:36–38 
şi a îndoit pagina (D&L 135:4–5). 
Rugaţi-i pe membrii familiei să citească 
aceste versete.

•	 Ce	alinare	oferă	aceste	versete?	Ce	
pasaje din scripturi v-au întărit sau 
v-au alinat?

„Pentru ca să-i păstreze pe ei pe calea cea bună”
Moroni 1–6

•	 De	ce	sunt	capitolele	Moroni	2–5	
din Moroni importante pentru zilele 
noastre? În ce mod vă întăreşte 
faptul că vedeţi aceleaşi rânduieli 
prezente în diferite dispensaţii în 
Biserica Domnului?

•	 Ce	legăminte	facem	noi	prin	inter-
mediul împărtăşaniei? (Vezi Moroni 
4:3; 5:2.) Ce ni se promite în schimb? 
Cum vă simţiţi când aţi luat din îm-
părtăşanie cu evlavie şi demnitate?

•	 După	ce	oamenii	au	fost	botezaţi	
şi au primit darul Duhului Sfânt, 
„au fost număraţi printre oamenii 
Bisericii lui Hristos; iar numele lor 
au fost luate” (Moroni 6:4). De ce au 
fost înregistrate numele lor? (Vezi 
Moroni 6:4.) În ce fel puteţi contri-
bui la eforturile Bisericii de a vedea 
că, atât membrii mai vechi, cât şi cei 
noi sunt „ţinuţi minte şi hrăniţi de 
cuvântul cel bun al lui Dumnezeu”?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Dacă membrii familiei sunt con-
vertiţi de curând, discutaţi despre 

sentimentele pe care le-au avut când 
s-au alăturat Bisericii. Permiteţi-le 
membrilor familiei să vorbească despre 
lucrurile care le-au plăcut când s-au 
alăturat Bisericii şi despre încercările 
pe care le-au avut de înfruntat când 
s-au alăturat Bisericii. Dacă membrii 
familiei sunt membri ai Bisericii de mai 
mult timp, rugaţi-i să vorbească despre 
cum s-ar simţi dacă ar veni la Biserică 
pentru prima oară.

Rugaţi-l pe un membru al familiei să 
citească următorul sfat al preşedintelui 
Gordon B. Hinckley:

„Cu fiecare creştere a numărului de 
convertiţi trebuie să facem un efort 
substanţial pentru a-i ajuta în timp ce 
îşi găsesc drumul. Fiecare dintre ei are 
nevoie de trei lucruri: un prieten, o 
chemare şi să fie hrănit de «cuvântul 
cel bun al lui Dumnezeu» (Moroni 
6:4)” (în Conference Report, apr. 1997, 
p. 66; sau Ensign, mai 1997, p. 47).

•	 Ce	putem	face	pentru	a	urma	acest	
sfat?
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„Veniţi la Hristos”
Moroni 7–8; 10

Moroni 7–8 conţine învăţăturile lui 
Mormon, tatăl lui Moroni. Moroni 10 
conţine ultima mărturie scrisă a lui 
Moroni. 

•	 Mormon	s-a	referit	la	membrii	Bise-
ricii ca fiind aceia care „[Îl urmează] 
în pace pe Hristos” (Moroni 7:3). Pe 
ce bază a făcut Mormon acest raţio-
nament? (Vezi Moroni 7:4–5.) Cum 
devenim cei „care-L [urmăm] în pace 
pe Hristos?”.

Moroni a încheiat consemnarea sa spu-
nând „câteva cuvinte de îndemn” (Mo-
roni 10:2). Cuvântul îndemn înseamnă 
a sfătui sau a recomanda cu tărie. În 
timp ce studiaţi Moroni 10, puteţi 
sublinia cuvântul îndemn de fiecare 
dată când apare. Meditaţi la înţelesul şi 
importanţa îndemnului lui Moroni din 
acest capitol.

•	 Ce	ne-a	învăţat	Moroni	despre	daru-
rile spirituale? (Vezi Moroni 10:8–19.)

•	 În	ce	fel	îndemnul	lui	Moroni	de	a	
„[veni] la Hristos” reflectă întregul 
mesaj al Cărţii lui Mormon (Moroni 
10:30, 32)? Cum v-a ajutat concret 

acest an de studiu al Cărţii lui Mor-
mon să veniţi la Hristos?

Sugestii pentru discuţii în cadrul 
familiei

Depuneţi-vă mărturia despre Cartea 
lui Mormon şi invitaţi-i pe membrii 
familiei să facă la fel. Apoi, citiţi urmă-
toarea declaraţie a preşedintelui Ezra 
Taft Benson:

„Cartea lui Mormon este studiată la 
Şcoala noastră de duminică şi la clasele 
de seminar la fiecare patru ani. Acest 
tipar de patru ani, totuşi, nu trebuie 
urmat de membrii Bisericii în studiul 
lor personal şi în cadrul familiei. Avem 
nevoie să citim zilnic din paginile căr-
ţii care va aduce un om «mai aproape 
de Dumnezeu, supunându-se învăţătu-
rii ei, decât oricărei alte cărţi» (History 
of the Church, 4:461)” (în Conference 
Report, oct. 1988, p. 3, sau Ensign, nov. 
1988, p. 4).

Încurajaţi-i pe membrii familiei să 
continue studiul Cărţii lui Mormon şi 
s-o împărtăşească cu alţii.
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