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CUM SE FOLOSEØTE ACEST
ÎNDRUMAR AL RESURSELOR

Cine trebuie sæ foloseascæ acest îndrumar
al resurselor? 

Acest îndrumar al resurselor este pentru tofli cei care
predau Evanghelia, incluzând: 
� pærinflii; 

� învæflætorii orei respective; 

� conducætorii preofliei øi ai organizafliilor auxiliare; 

� învæflætorii de acasæ øi învæflætoarele vizitatoare. 

Ce confline acest îndrumar al resurselor? 
Predarea, nu este chemare mai mare confline îndrumæri

øi sugestii referitoare la predare, aøa cum ni se aratæ în
planul urmætor: 

Partea A
Chemarea dumneavoastræ de a preda

Aceastæ parte a manualului explicæ importanfla predærii
Evangheliei în planul lui Dumnezeu. Cuprinde, de aseme-
nea, îndrumæri referitoare la modul în care persoanele pot
sæ se pregæteascæ pentru a preda Evanghelia. 

Partea B
Principii de bazæ ale predærii Evangheliei

Aceastæ parte a manualului ajutæ la stabilirea unei fun-
daflii pentru predarea completæ a Evangheliei. 

Partea C
Predarea diferitelor grupuri de vârstæ

Aceastæ parte a manualului oferæ informaflii øi sugestii
pentru predarea Evangheliei la copii, tineri øi adulfli. 

Partea D
Predarea în cadrul cæminului

Aceastæ parte a manualului le oferæ pærinflilor ajutor
pentru a preda Evanghelia copiilor lor. Cuprinde, de
asemenea, sugestii pentru învæflætorii de acasæ øi pentru
învæflætoarele vizitatoare. 

Partea E
Importanfla predærii pentru cei care sunt conducætori

Aceastæ parte a manualului ajutæ conducætorii preofliei
øi ai organizafliilor auxiliare sæ-øi înfleleagæ responsabilita-
tea vitalæ de a preda. 

Partea F
Metode de predare

Aceastæ parte a manualului descrie o diversitate de
metode pe care învæflætorii le pot folosi pentru a îmbunæ-
tæfli prezentærile lecfliilor. 

Partea G
Cursul Predarea Evangheliei

Aceastæ parte a manualului cuprinde douæsprezece lec-
flii care ajutæ persoanele sæ predea Evanghelia. Lecfliile
sunt concepute pentru a fi predate ca parte a unui curs
organizat. Acestea pot fi, de asemenea, studiate în parti-
cular sau împreunæ cu familia. 

Cum trebuie sæ fie folosit acest îndrumar
al resurselor? 

Predarea, nu este chemare mai mare este conceput mai
degrabæ ca un îndrumar al resurselor decât ca o carte care
sæ fie cititæ de la început pânæ la sfârøit. Se intenflioneazæ
sæ fie folositæ ca: 
� un îndrumar de studiu personal; 

� o resursæ pentru adunærile de perfecflionare a învæflætorilor; 

� manualul cursului Predarea Evangheliei; 

� o resursæ pentru conducætori, în timp ce aceøtia lucreazæ
în organizafliile lor cu învæflætorii. 

Pentru a obfline cel mai mare beneficiu din acest
manual, învæflætorii trebuie sæ: 
� revadæ articolele enumerate în cuprins; 

� studieze articolele care abordeazæ propriile lor interese
sau nevoile din acel moment. 
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De exemplu, pærinflii vor sæ foloseascæ mai bine
momentele de predare pentru a-øi ajuta copiii sæ creascæ
din punct de vedere spiritual. Partea D, „Predarea în
cadrul cæminului”, cuprinde un articol intitulat „Momente
de predare în viafla familiei”, în care se discutæ despre cum
pot fi recunoscute momentele în care este nevoie de pre-
dare øi cum pot fi predate principiile pe care copiii sunt
pregætifli sæ le învefle. Învæflætorii pot sæ includæ în lecfliile
lor o diversitate mai mare de metode de predare. Articolele
din partea B, din „Folosifli metode eficiente”, oferæ idei
ajutætoare despre cum sæ alegem øi sæ folosim diferite
metode de predare. 

Pe mæsuræ ce învæflætorii folosesc îndrumarul Predarea,

nu este chemare mai mare în acest mod, acesta va deveni
o resursæ importantæ în eforturile lor neîntrerupte de a-øi
îmbunætæfli modul de predare. 

Lista articolelor la care se face referinflæ
O listæ cu articolele produse de Bisericæ, la care se

face referinflæ în aceastæ publicaflie, este oferitæ mai jos.
Numerele articolelor sunt oferite mai jos, øi nu în textul
acestei publicaflii. 

Secfliunea „Activitæfli” din Church Handbook of

Instructions (35710) 

Povestiri din Cartea lui Mormon (35666) 

Imnuri øi cântece pentru copii (33438 171) 

Church Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood and

Auxiliary Leaders (35209) 

Church Materials Catalog (publicat anual, având un
nou numær în fiecare an) 

Family Home Evening Resource Book (31106) 

Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie (34730) 

Principiile Evangheliei (31110) 

Secfliunea „Predarea Evangheliei øi conducerea” din
Church Handbook of Instructions (35903) 

Imnuri (vezi The Church Materials Catalog pentru o
enumerare completæ a numerelor articolului) 

Improving Gospel Teaching: A Leader’s Guide (35667) 

Secfliunea „Muzicæ” din Church Handbook of

Instructions (35714) 

Broøura Zilele Împlinirii Mele(35317) 

Scripture Stories (31120) 

Teaching Guidebook (34595) 

Materiale vizuale de decupat (colecflia completæ: 08456,
seturi separate: 33239, de la 33242 pânæ la 33250) 
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Partea A :  CHEMAREA DUMNEAVOASTRÆ DE  A  PREDA

IMPORTANfiA PREDÆRII 
EVANGHELIEI ÎN 

PLANUL LUI DUMNEZEU

Ca învæflætori, dumneavoastræ væ aflafli pe culmea educafliei, 

cæci ce educaflie se poate compara, ca valoare neprefluitæ øi influenflæ vastæ, 

cu aceea care se preocupæ de om, aøa cum a fost el în eternitatea de ieri, 

aøa cum este el în mortalitatea de azi øi aøa cum va fi în eternitatea de mâine. 

Nu doar timpul, ci eternitatea este domeniul dumneavoastræ. 

Preøedintele J. Reuben Clark Jr. 



IMPORTANfiA PREDÆRII  EVANGHELIEI  ÎN PLANUL LUI  DUMNEZEU

NU ESTE 
CHEMARE MAI MARE

1

Vorbind în cadrul conferinflei generale,
vârstnicul Jeffrey R. Holland a spus: „Le
suntem atât de recunoscætori tuturor celor
care predau. Væ iubim øi væ apreciem mai
mult decât putem sæ spunem. Avem mare
încredere în dumneavoastræ”. El a conti-
nuat: „Sæ predafli într-un mod eficient øi
sæ realizafli faptul cæ reuøifli, cu siguranflæ
nu este o muncæ uøoaræ. Dar meritæ. Nu
putem sæ primim o ‘chemare mai mare’. ...
Pentru fiecare dintre noi sæ ‘venim la
Hristos’, sæ flinem poruncile Sale øi sæ
urmæm exemplul Sæu pânæ ajungem îna-
poi la Tatæl, este cu siguranflæ cel mai înalt
øi mai sfânt scop al existenflei umane. A-i
ajuta pe alflii sæ facæ la fel – a preda, a con-
vinge øi, prin rugæciune, a-i îndruma sæ
meargæ, de asemenea, pe acea cale a mân-
tuirii – cu siguranflæ, aceasta trebuie sæ fie
cea de-a doua responsabilitate importantæ
în viafla noastræ. Probabil de aceea preøe-
dintele David O. McKay a spus odatæ: ‘Nici
o responsabilitate mai mare nu poate fi
asupra unui bærbat [sau a unei femei],
decât aceea de a fi un învæflætor al copiilor
lui Dumnezeu’ ” (în Conference Report,
aprilie 1998, pp. 30–31; sau Ensign, mai
1998, p. 25). 

Rolul predærii în planul Tatælui Ceresc

Pentru a putea sæ ne exercitæm în totali-
tate libertatea de a alege în dreptate, tre-
buie sæ învæflæm despre Salvator øi despre
doctrinele Evangheliei Sale. Datoritæ aces-
tui lucru, predarea Evangheliei a avut
întotdeauna un rol esenflial în planul
Tatælui Ceresc pentru copiii Sæi. 

În lumea spiritelor premuritoare, noi am
„primit primele lecflii... øi [am] fost pregætifli
sæ venim, la timpul ales de Domnul, sæ
[muncim] în via Sa pentru salvarea suflete-

lor oamenilor” (D&L 138:56). Dupæ ce
Adam øi Eva au fost alungafli din Grædina
Edenului, Domnul a trimis îngeri pentru 
a-i învæfla planul mântuirii (vezi, Alma
12:27–32). Mai târziu, le-a poruncit lui
Adam øi Evei sæ-øi „învefle, în mod liber”
copiii (vezi, Moise 6:57–59). 

În fiecare dispensaflie a Evangheliei,
Domnul a condus predarea planului mân-
tuirii. El a trimis îngeri (vezi, Mosia 3:1–4;
Moroni 7:29–32; Joseph Smith-Istorie
1:30–47), a chemat profefli (vezi, Amos 3:7),
a asigurat scripturi (vezi, D&L 33:16) øi a
ajutat oamenii sæ cunoascæ adeværul prin
puterea Duhului Sfânt (vezi, 1 Nefi 10:19;
Moroni 10:5). El le-a poruncit ucenicilor
Sæi sæ predea Evanghelia membrilor fami-
liilor lor (vezi, Deuteronom 6:5–7; Mosia
4:14–15; D&L 68:25–28), altor membri ai
Bisericii (vezi, D&L 88:77–78, 122) øi celor
care nu au primit încæ deplinætatea
Evangheliei (vezi, Matei 28:19–20; D&L
88:81). 

Despre importanfla predærii Evangheliei
în Bisericæ, vârstnicul Gordon B. Hinckley
a spus: „Fundamentul fiecærui program al
Bisericii este predarea Evangheliei membri-
lor Bisericii. Pentru a se îndeplini respon-
sabilitatea care a fost datæ Bisericii chiar de
la începutul sæu, în cadrul Bisericii s-a dez-
voltat un sistem al unor mari organizaflii
de predare – cvorumurile preofliei, atât cea
a lui Melhisedec cât øi cea a lui Aaron, ræs-
pânditul sistem educaflional al Bisericii øi
organizafliile auxiliare..., toate având un
rol atât de important în educarea oameni-
lor noøtri” (în Conference Report, octom-
brie 1962, pp. 72–73).

Fiecare membru un învæflætor

Când Salvatorul Înviat i-a învæflat pe
nefifli, El a spus: „fiinefli sus lumina, pen-
tru ca aceasta sæ lumineze lumea. Iatæ,
Eu sunt lumina pe care voi o vefli fline
înælflatæ – ceea ce voi M-afli væzut pe mine
cæ fac” (3 Nefi 18:24). În aceastæ învæflæ-
turæ Domnul nu a fæcut nici o diferenfliere
între cei care I-au auzit glasul. Tuturor 
li s-a poruncit sæ predea. 

Acelaøi lucru este valabil øi astæzi.
Responsabilitatea de a preda Evanghelia
nu se limiteazæ doar la cei care au chemæri
oficiale ca învæflætori. Ca membru al
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ avefli responsabilitatea de
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a preda Evanghelia. Ca pærinte, fiu, fiicæ,
sofl, soflie, frate, soræ, conducætor în
Bisericæ, învæflætor al unei clase, învæflætor
de acasæ, învæflætoare vizitatoare, coleg de
muncæ, vecin sau prieten avefli ocazii sæ
predafli. Câteodatæ putefli sæ predafli des-
chis øi direct prin lucrurile pe care le spu-
nefli øi prin mærturia pe care o depunefli.
Øi întotdeauna, predafli prin exemplu. 

Domnul a spus: „Iatæ, aceasta este
lucrarea Mea øi slava Mea – sæ realizez
nemurirea øi viafla veønicæ a omului”
(Moise 1:39). În timp ce væ gândifli la rolul
predærii Evangheliei în salvarea øi exalta-
rea copiilor lui Dumnezeu, væ putefli ima-
gina o responsabilitate mai nobilæ sau mai
sacræ? Necesitæ eforturile dumneavoastræ
sârguincioase de a væ dezvolta înflelegerea
øi de a væ îmbunætæfli abilitæflile, øtiind
cæ Domnul væ va dezvolta abilitæflile
pe mæsuræ ce predafli în felul în care El a
poruncit. Este o lucrare a dragostei – o
ocazie de a-i ajuta pe ceilalfli sæ-øi exercite
drept libertatea de a alege, sæ vinæ la
Hristos øi sæ primeascæ binecuvântærile
vieflii veønice. 
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Pe malul Mærii Galileii, Domnul Înviat
l-a întrebat pe Petru de trei ori: „Mæ
iubeøti?” De fiecare datæ ræspunsul lui
Petru a fost acelaøi: „Øtii cæ Te iubesc”.
Domnul a ræspuns afirmafliei lui Petru:
„Paøte mieluøeii Mei... Paøte oiflele Mele...
Paøte oile Mele” (Ioan 21:15–17). 

Învæflæturile pe care Domnul i le-a dat
lui Petru se aplicæ tuturor celor care au fost
chemafli în slujirea Sa. Preøedintele Gordon
B. Hinckley a scris: „Este o foamete în flaræ
øi o sete adeværatæ – o mare foamete dupæ
cuvântul Domnului øi o sete nesæturatæ
dupæ lucrurile Spiritului... Lumea este înfo-
metatæ dupæ hranæ spiritualæ. A noastræ
este responsabilitatea øi ocazia de a hræni
sufletul” („Feed the Spirit, Nourish the
Soul”, Ensign, octombrie 1998, p. 2;
vezi, de asemenea, Amos 8:11–12). 

Evanghelia lui Isus Hristos: Hrænirea
statornicæ a sufletului

Aøa cum avem nevoie de mâncare hræ-
nitoare pentru a supravieflui fizic, tot aøa
avem nevoie de Evanghelia lui Isus Hristos
pentru a supravieflui spiritual. Sufletele
noastre sunt hrænite de orice lucru care
vorbeøte despre Hristos øi care ne conduce
la El, indiferent dacæ este scris în scripturi,
spus de profeflii din zilele din urmæ sau
predat de alfli slujitori umili ai lui
Dumnezeu. Salvatorul Însuøi a spus:
„Eu sunt Pâinea vieflii. Cine vine la Mine,
nu va flæmânzi niciodatæ; øi cine crede în
Mine, nu va înseta niciodatæ” (Ioan 6:35). 

Predarea care hræneøte sufletul îi înalflæ
pe ceilalfli, le clædeøte credinfla øi le dæ
încredere sæ întâmpine provocærile vieflii.
Îi motiveazæ sæ abandoneze pæcatul øi sæ
vinæ la Hristos, sæ cheme numele Sæu, sæ

se supunæ poruncilor Sale øi sæ ræmânæ în
dragostea Sa (vezi D&L 93:1; Ioan 15:10). 

Unele învæflæturi nu hrænesc sufletul

Multe subiecte sunt interesante, impor-
tante øi chiar relevante în ceea ce priveøte
viafla, øi totuøi nu hrænesc sufletul. Nu este
împuternicirea noastræ sæ predæm astfel
de subiecte. În schimb, noi trebuie sæ-i
edificæm pe ceilalfli øi sæ-i învæflæm princi-
pii care aparflin împæræfliei lui Dumnezeu
øi salværii omenirii. 

Predarea care stimuleazæ intelectul, færæ
sæ vorbeascæ spiritului, nu poate sæ hræ-
neascæ. Øi nici altceva care ridicæ îndoieli
despre adeværul Evangheliei restaurate sau
despre nevoia de a ne dedica acesteia cu
toatæ inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul
øi cu toatæ tæria noastræ. 

Vârstnicul Bruce R. McConkie ne-a
sfætuit: „Predafli doctrinele salværii; furni-
zafli hranæ spiritualæ; depunefli mærturie
despre divinitatea Domnului nostru – ori-
cine nu face aceasta nu este demn de a fi
un slujitor adeværat care a fost chemat
prin revelaflie. Numai atunci când Biserica
este hrænitæ cu pâinea vieflii membrii aces-
teia vor ræmâne pe cærærile neprihænirii
(Doctrinal New Testament Commentary,

3 volume [1966–1973], 2:178).

Provocarea de a-i hræni pe alflii

Unii oameni pot sæ nu fie interesafli
sæ asculte principiile Evangheliei.
Dumneavoastræ trebuie sæ cæutafli, cu aju-
torul rugæciunii, o cale prin care sæ-i învæ-
flafli oricum aceste principii. Trebuie sæ væ
amintifli întotdeauna de scopul de a-i ajuta
pe alflii sæ fie „hrænifli de cuvântul cel bun
al lui Dumnezeu” (Moroni 6:4). 

Cei cærora le predafli se pot asemæna cu
femeia samariteancæ ce L-a întâlnit pe Isus
la fântâna lui Iacov. Când Isus i-a vorbit
prima datæ, ea nu a øtiut cine era El. Totuøi,
El o cunoøtea pe ea. El îi cunoøtea pæsurile,
responsabilitæflile, îngrijorærile øi neliniøtile.
El øtia de nevoia ei pentru „apa vie”, pe
care numai El o putea oferi. El a început
cerându-i sæ-I dea sæ bea apæ. Apoi, i-a spus:
„Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iaræøi
sete. Dar oricui va bea din apa, pe care i-o
voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încæ
apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface în el
într-un izvor de apæ, care va flâøni în viafla
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veønicæ”. Interesul ei a fost stimulat. Ea a
devenit sincer interesatæ de ceea ce El avea 
s-o învefle. Când El a mærturisit cæ era Mesia,
ea L-a crezut øi a mers øi a mærturisit despre
El printre poporul ei. (vezi, Ioan 4:1–30). 

Sora Susan L. Warner, care a slujit ca a
doua consilieræ în preøedinflia generalæ a
Societæflii Primare, a împærtæøit urmætoarea
experienflæ: „În familia noastræ, am încercat
sæ studiem scripturile dis-de-dimineaflæ. Dar
deseori eram dezamægifli când un fiu se plân-
gea øi trebuia sæ fie convins cu greu sæ se dea
jos din pat. Atunci când în sfârøit venea,
deseori îøi punea capul direct pe masæ. Mulfli
ani mai târziu, în timp ce slujea ca misionar,
el a scris o scrisoare acasæ: ‘Væ mulflumesc
cæ m-afli învæflat scripturile. Vreau sæ øtifli cæ,
atunci când mæ prefæceam cæ dormeam,
într-adevær ascultam cu ochii închiøi’ ”. 

Sora Warner a continuat: „Pærinfli øi
învæflætori, eforturile noastre de a ne ajuta
copiii sæ-øi stabileascæ o moøtenire a boga-
telor amintiri spirituale nu sunt niciodatæ
irosite. Câteodatæ seminflele pe care le
plantafli pot sæ nu aducæ roade mulfli ani,
însæ putem sæ gæsim alinare în speranfla
cæ într-o zi, copiii cærora le predæm îøi vor
aminti cum au ‘primit øi auzit’ lucrurile
Spiritului. Ei îøi vor aminti ceea ce øtiu øi
ceea ce au simflit. Îøi vor aminti identitatea
lor de copii ai Tatælui Ceresc care i-a trimis
aici cu un scop divin” (în Conference
Report, aprilie 1996, p. 109; sau Ensign,

mai 1996, p. 79). 
Dacæ le predafli tinerilor, putefli sæ cre-

defli câteodatæ cæ ei nu vor sæ vorbeascæ
despre doctrinele øi principiile Evangheliei.
Putefli fi tentat doar sæ fifli prietenos cu ei,
întreflinându-i øi discutând cu ei despre
activitæflile lor sociale øi despre experienflele
lor de la øcoalæ. Aceasta ar fi o greøealæ
gravæ. Preøedintele J. Reuben Clark Jr.
a spus: 

„Tinerii Bisericii sunt înfometafli dupæ
lucrurile Spiritului; ei sunt dornici sæ
învefle Evanghelia øi o vor direct, puræ... 

Aceøti cursanfli, în timp ce vin la dum-
neavoastræ, se dezvoltæ din punct de
vedere spiritual cætre o maturitate la care
vor ajunge repede în vieflile lor numai
dacæ dumneavoastræ îi hrænifli cu hrana
potrivitæ... 

Nu trebuie sæ væ furiøafli în spatele [lor]
øi sæ le øoptifli religie în urechi; putefli sæ

venifli, faflæ în faflæ øi sæ vorbifli cu ei. Nu
trebuie sæ deghizafli adeværurile religioase
cu mantia lucrurilor lumeøti; putefli sæ le
aducefli aceste adeværuri în mod deschis,
în felul lor natural... Nu este nevoie de o
abordare gradatæ, de poveøti ‘de adormit
copii’, de menajæri sau de aere de superio-
ritate” (The Charted Course of the Church in

Education, ediflie revizuitæ [broøuræ 1994],
3, 6, 9). 

O membræ a Bisericii a fost chematæ sæ
predea la clasa grupei de vârstæ 12–13 ani
a Øcolii de duminicæ. Soflul ei a relatat mai
târziu cæ ea a discutat mult timp cu el care
avea sæ fie „hrana potrivitæ” pentru cei
cærora urma sæ le predea, chiar dacæ ei
„ar fi putut cere o porflie mai amuzantæ de
‘desert’ ”. El a scris despre experienfla pe
care ea a avut-o în timp ce hrænea spiritele
tinerilor din clasa ei: 

„Ea le-a predat mâncarea hrænirii øi
creøterii, încurajându-i sæ-øi aducæ scriptu-
rile øi sæ se gândeascæ la mæreflele doctrine
ale împæræfliei. 

O asemenea schimbare a necesitat timp,
însæ mult mai important, a necesitat într-
adevær în faptul cæ studenflii au avut într-
adevær nevoie øi au vrut hrænirea oferitæ
de Evanghelie, precum øi cæ reprezentarea
hranei prin scripturi øi prin Spirit a fost
întradevær ceea ce-i susflinea. Dupæ câteva
luni, o schimbare treptatæ s-a produs atunci
când studenflii au început sæ-øi aducæ scrip-
turile în mod regulat, când au început sæ
discute Evanghelia mult mai liber øi mai
dornici øi când au început sæ simtæ minu-
næflia mesajului. 

Pærinflii au început s-o întrebe ce se
petrecea în clasæ, de ce insistau copiii lor
sæ-øi aducæ scripturile la Bisericæ øi chiar,
în glumæ, cum sæ ræspundæ întrebærilor
adresate de cætre copiii lor în timpul mesei
de duminicæ referitoare la doctrinele øi
principiile Evangheliei predate la clasæ în
acea zi. Studenflii râvneau Evanghelia
deoarece aveau o învæflætoare care... a înfle-
les... ce mâncare era hrænitoare øi modul
în care trebuia sæ fie prezentatæ” ( Jerry A.
Wilson, Teaching with Spiritual Power

[1996], pp. 26–27). 
Dacæ le predafli copiilor mici, cunoaøtefli

faptul cæ a le preda Evanghelia poate fi o
provocare. Însæ copiii mici doresc øi au
nevoie sæ audæ adeværurile Evangheliei.
Ei vor ræspunde eforturilor dumneavoastræ
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Preøedintele Spencer W.

Kimball a povestit: 

„În urmæ cu câfliva ani am

vizitat o flaræ unde, în

fiecare zi, erau predate

ideologii stranii øi erau

promulgate ‘doctrine

ticæloase’ în øcoli øi în presa

cenzuratæ. În fiecare zi,

copiii ascultau doctrinele,

filozofiile øi idealurile

povestite de cætre

învæflætorii lor. 

Cineva spunea cæ

‘picurarea continuæ va

mæcina cea mai tare

piatræ’. Øtiam aceasta, aøa

cæ am întrebat despre copii:

‘Îøi pæstreazæ credinfla? Nu

sunt ei învinøi de presiunea

constantæ exercitatæ de

învæflætorii lor? Cum putefli

sæ fifli sigur cæ nu vor

pæræsi credinfla sinceræ în

Dumnezeu?’ 

Ræspunsul a fost scurt:

‘Reparæm în fiecare noapte

rezervorul deteriorat.

Noi ne învæflæm copiii

adeværata neprihænire

pentru ca filozofiile false

sæ nu-i acapareze. Copiii

noøtri cresc în credinflæ øi

în neprihænire, în ciuda

presiunilor aproape

copleøitoare din afaræ’. 

Chiar øi barajele fisurate

pot fi reparate øi salvate,

iar sacii cu nisip pot opri

inundaflia. Adeværul

reiterat, rugæciunea

reînnoitæ, învæflæturile

Evangheliei, exprimarea

dragostei øi interesul

pærintesc îi pot salva pe

copii øi-i pot fline pe calea

cea dreaptæ” (Faith
Precedes the Miracle
[1972], pp. 113–114). 
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o întrebare pe aceeaøi temæ care a pærut sæ cerceteze mai pro-
fund decât cea a lui Katie. Un ræspuns a fost oferit øi apoi
Carly a adresat o întrebare pe aceeaøi temæ. Pentru restul
timpului care a ræmas, copiii au continuat sæ adreseze între-
bæri øi sæ ræspundæ acestora cu un interes øi cu o preocupare
ce depæøeau cu mult vârsta lor. Nu au fost întreruperi øi au
vorbit pe rând. Gândurile lor cinstite øi directe, completate
ocazional de mine, au acoperit conflinutul lecfliei. Erau
curioøi; vroiau ræspunsuri; ei erau într-adevær interesafli; ceea
ce au spus cerea gândire øi înflelegere. Am øtiut atunci cæ acei
copii ai Tatælui din Cer erau pregætifli øi dornici sæ învefle
adeværurile pe care Evanghelia le are de oferit”. 

de a prezenta lecflii evanghelice plæcute, variate øi entu-
ziastice. O învæflætoare de la Societatea Primaræ a împærtæ-
øit urmætoarea experienflæ: 

„Cu adeværat, ceea ce s-a întâmplat a fost neobiønuit.
Însæ, a arætat ceea ce a contat cu adeværat pentru copiii de
nouæ ani cærora le predam. Færæ sæ realizeze ceea ce fæceau,
ei au preluat discuflia clasei øi au condus-o pe cont propriu.
A început cu Katie. Ea a ræspuns la o întrebare din manual
despre planul salværii. Apoi, ea a continuat cu propria-i
întrebare. Un alt cursant a oferit voluntar un ræspuns care a
ajutat-o pe Katie sæ înfleleagæ mai bine. Apoi, John a adresat
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ÎMPUTERNICIREA DIVINÆ 
A ÎNVÆfiÆTORULUI
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Ceea ce urmeazæ este un fragment dintr-o

cuvântare oferitæ de cætre vârstnicul Bruce R.

McConkie Departamentului Øcolii de dumi-

nicæ al Bisericii în 1977. Întregul fragment

este un citat direct.

În tot ceea ce predæm Îl reprezentæm pe
Domnul øi suntem desemnafli sæ predæm
Evanghelia Sa. Noi suntem reprezentanflii
Domnului øi, în aceastæ calitate, suntem
împuternicifli sæ spunem numai acele
lucruri pe care El vrea sæ le spunem. 

Reprezentanflii îøi reprezintæ directorul.
Ei nu au propria lor putere. Acflioneazæ în
numele altcuiva. Ei fac ceea ce li se spune
sæ facæ. Ei spun ceea ce sunt autorizafli sæ
spunæ – nimic mai mult, nimic mai puflin. 

Noi suntem reprezentanflii Domnului.
Noi Îl reprezentæm pe El. „Deoarece voi
suntefli reprezentanfli”, spune Domnul,
„suntefli angajafli în lucrarea Domnului;
øi tot ceea ce facefli conform voinflei
Domnului este lucrarea Domnului”
(D&L 64:29). 

Lucrarea noastræ ca învæflætori este sæ
predæm doctrina Sa øi nu alta. Nu existæ
un alt curs pe care-l putem urma dacæ tre-
buie sæ salvæm suflete. Nu avem propria
noastræ putere de salvare. Noi nu putem
sæ creæm o lege sau o doctrinæ care va
mântui, va învia sau va salva o altæ per-
soanæ. Doar Domnul poate face aceste
lucruri, iar noi suntem desemnafli sæ pre-
dæm ceea ce El reveleazæ despre acestea øi
despre toate doctrinele Evangheliei. 

Atunci, ce suntem autorizafli, sæ facem
pentru a preda Evanghelia? Care este
împuternicirea noastræ divinæ?
Împuternicirea divinæ a învæflætorului
este rezumatæ în cinci puncte: 

1. Ni s-a poruncit – este ceva asupra

cæruia nu putem alege; nu ne sunt deschise

cæi alternative – ni s-a poruncit sæ predæm

principiile Evangheliei. 

În revelaflia cunoscutæ ca „legea
Bisericii”, Domnul spune: „Vârstnicii,
preoflii øi învæflætorii acestei Biserici trebuie
sæ propovæduiascæ principiile Evangheliei
Mele” (D&L 42:12). Numeroase revelaflii
spun: Predicafli Evanghelia Mea øi cuvântul
Meu, „spunând nimic altceva decât ceea
ce au scris profeflii øi apostolii øi ceea ce au
fost învæflafli de cætre Mângâietor prin
rugæciune fæcutæ cu credinflæ” (D&L 52:9). 

Evident, nu putem sæ predæm ceea ce
ne este necunoscut. O condiflie esenflialæ
în predarea Evangheliei este studiul
Evangheliei. Iatæ câteva porunci divine: 

„Cercetafli Scripturile” (Ioan 5:39); 
„Cercetafli aceste porunci” (D&L 1:37); 
„Prefluifli cuvântul Meu” ( Joseph Smith

– Matei 1:37); 
„Studiazæ cuvântul Meu” (D&L 11:22); 
„Cæutafli-i pe profefli” (3 Nefi 23:5). 
„Trebuie sæ cercetafli aceste lucruri. Da,

Eu v-am dat vouæ porunca sæ cercetafli
aceste lucruri cu sârguinflæ; cæci mari sunt
cuvintele lui Isaia” (3 Nefi 23:1). 

„Nu cæuta sæ vesteøti cuvântul Meu, ci
mai întâi cautæ sæ obflii cuvântul Meu øi,
atunci, 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). 

Putem citi toate lucrærile canonice ale
Bisericii într-un singur an dacæ citim apro-
ximativ øase pagini zilnic. Pentru a face cer-
cetarea sinceræ øi cugetarea solemnæ, care ni
se cer, vom avea nevoie de mai mult timp. 

Existæ cunoaøtere øi experienfle spiri-
tuale care trebuie dobândite prin citit,
cugetare øi rugæciune referitoare la scrip-
turi, care nu pot fi dobândite în nici un
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„Propovæduifli cu sârguinflæ

øi harul Meu va fi cu voi ca

sæ putefli fi instruifli mult

mai bine în teorie, în

principii, în doctrinæ, în

legea Evangheliei, în toate

lucrurile care aparflin

împæræfliei lui Dumnezeu,

pe care este necesar sæ le

înflelegefli” (D&L 88:78). 
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altæ revelaflie, prin intermediul întrebærilor øi ræspunsuri-
lor revelate astfel: 

Întrebare: „Eu, Domnul, væ pun aceastæ întrebare:
la ce afli fost voi rânduifli?” (D&L 50:13). 

Aceasta înseamnæ: „Care este împuternicirea dumnea-
voastræ? Ce v-am împuternicit sæ facefli? Ce autoritate afli
primit de la Mine?” 

Ræspuns: „Sæ predicafli Evanghelia Mea prin Spirit,
chiar prin Mângâietorul care a fost trimis sæ propovædu-
iascæ adeværul” (D&L 50:14). 

Aceasta înseamnæ: „Împuternicirea voastræ, autoritatea
voastræ, lucrul pe care afli fost rânduit sæ-l facefli este sæ
predafli Evanghelia Mea, nu un punct de vedere personal,
nu filozofiile lumii, ci Evanghelia Mea nepieritoare øi s-o
facefli prin puterea Spiritului Meu, totul în armonie cu
porunca pe care v-am dat-o înainte: ‘Øi dacæ nu primifli
Spiritul, nu vefli propovædui’ ”.

Întrebare: „Acela care este rânduit de Mine øi trimis sæ
predice cuvântul adeværului prin Mângâietor, în Spiritul
adeværului, îl predicæ el prin Spiritul adeværului sau în alt
mod?” (D&L 50:17). 

Înainte de a auzi ræspunsul revelat, sæ remarcæm cæ
Domnul vorbeøte aici despre predarea Evangheliei,
cuvântul adeværului, principiile salværii. El nu vorbeøte
despre doctrinele lumii øi despre poruncile oamenilor,
urmarea acestora este inutilæ øi nu conduce la salvare. 

Întrebarea este, când predæm Evanghelia, când predæm
cuvântul adeværului, când prezentæm doctrinele adevæ-
rate ale salværii, o facem prin puterea Duhului Sfânt sau
în alt mod? În mod clar, „celælalt mod” de a preda adevæ-
rul este prin puterea intelectului. 

Acum, ræspunsul revelat: „Øi dacæ este în alt mod, nu
este de la Dumnezeu” (D&L 50:18). 

Sæ clarificæm aceasta. Chiar dacæ ceea ce predæm este
adeværat, nu este de la Dumnezeu decât dacæ este predat
prin puterea Spiritului. Nu existæ o convertire, o experienflæ
spiritualæ decât dacæ Spiritul Domnului este implicat. 

Întrebare: „Øi din nou, acela care primeøte cuvântul
adeværului, îl primeøte prin Spiritul adeværului sau în alt
mod?” (D&L 50:19). 

Ræspuns: „Dacæ este în alt mod, nu este de la
Dumnezeu” (D&L 50:20). 

De aceea am spus la început cæ, dacæ aceastæ prezen-
tare ar avea putere de convertire, eu trebuie s-o prezint
prin puterea Spiritului øi dumneavoastræ trebuie s-o
auzifli øi s-o primifli prin aceeaøi putere. Numai atunci pot
„cel care predicæ øi cel care primeøte [sæ se înfleleagæ] unul
cu altul” astfel încât „amândoi sunt edificafli øi se bucuræ
împreunæ” (D&L 50:22). 

4. Noi trebuie sæ adaptæm principiile predate ale

Evangheliei la nevoile øi condifliile ascultætorilor noøtri. 

Principiile Evangheliei nu se schimbæ niciodatæ. Ele
sunt la fel în toate timpurile. Øi, în general, nevoile
oamenilor sunt la fel în toate timpurile. Nu sunt pro-
bleme care s-au întâmplat înaintea noastræ, cu excepflia

alt fel. Nu conteazæ cât de devotafli øi de activi sunt mem-
brii Bisericii în problemele administrative, ei nu vor
dobândi niciodatæ cea mai mare binecuvântare care vine
din studiul scripturilor decât dacæ vor plæti preflul acelui
studiu fæcând astfel cuvântul scris o parte din viafla lor. 

2. Noi trebuie sæ predæm principiile Evangheliei aøa cum

se gæsesc în lucrærile canonice ale Bisericii. 

În legea Bisericii, Domnul spune: „Vârstnicii, preoflii øi
învæflætorii acestei Biserici trebuie sæ propovæduiascæ prin-
cipiile Evangheliei Mele” – øi acum remarcafli aceastæ res-
tricflie – „care sunt în Biblie øi în Cartea lui Mormon, care
confline plenitudinea Evangheliei”(D&L 42:12). 

Apoi, Domnul vorbeøte despre nevoia de a fi îndrumat
de Spirit, dar se întoarce la sursa scripturalæ a adeværului
Evangheliei în aceste cuvinte: „Øi toate acestea trebuie sæ
le respectafli, aøa cum am poruncit cu privire la propovæ-
duirea voastræ pânæ când plenitudinea scripturilor Mele
este datæ” (D&L 42:15). 

Când a fost datæ aceastæ revelaflie, Biblia øi Cartea lui
Mormon erau singurele scripturi disponibile pentru sfin-
flii din zilele din urmæ. Acum, noi avem, de asemenea,
Doctrinæ øi legæminte øi Perla de mare prefl øi existæ, desi-
gur, alte revelaflii care vor fi date la timpul potrivit. 

3. Noi trebuie sæ predæm prin puterea Duhului Sfânt. 

Poruncindu-le tuturor învæflætorilor sæ predea princi-
piile Evangheliei aøa cum se gæsesc în lucrærile canonice,
Domnul spune: „Øi acestea vor fi învæflæturile lor, dupæ
cum vor fi îndrumafli de cætre Spirit”. 

Apoi, El oferæ mæreafla instrucfliune: „Øi Spiritul va fi
dat... prin rugæciunea fãcutæ cu credinflæ; øi dacæ nu pri-
mifli Spiritul, nu vefli propovædui”. 

Odatæ cu aceastæ instrucfliune, El face urmætoarea pro-
misiune: „Øi în timp ce vefli înælfla glasurile voastre prin
Mângâietor, vefli vorbi øi profefli aøa cum Mi se pare bine;
Pentru cæ, iatæ, Mângâietorul cunoaøte toate lucrurile øi
mærturiseøte despre Tatæl øi despre Fiul” (D&L 42:13–14,
16–17). 

Fiecare învæflætor, în orice situaflie de predare, ar putea
foarte bine sæ gândeascæ în felul urmætor: 

Dacæ Domnul Isus ar fi aici, ceea ce El ar spune în aceastæ

situaflie ar fi perfect.

Dar El nu este aici. În schimb, El m-a trimis pe mine 

sæ-L reprezint.

Eu trebuie sæ spun ceea ce ar spune El dacæ ar fi aici;

trebuie sæ spun ceea ce El vrea sæ fie spus.

Singurul mod în care pot sæ fac aceasta este ca El sæ-mi

spunæ ce sæ spun.

Aceastæ îndrumare revelatæ poate veni la mine numai prin

puterea Spiritului Sæu.

De aceea, eu trebuie sæ fiu îndrumat de Spirit, dacæ vreau

sæ predau în calitatea mea de reprezentant al Domnului.

Aceste principii de predare a adeværurilor Evangheliei
prin puterea Spiritului sunt explicate mai departe, într-o
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celor care au fæcut parte încæ de la început din destinul
comun al oamenilor. Øi astfel nu este dificil sæ luæm prin-
cipiile cuvântului nepieritor øi sæ le punem în practicæ
în acord cu nevoile noastre specifice. Adeværul teoretic
trebuie sæ træiascæ în vieflile oamenilor dacæ ei vor sæ reu-
øeascæ. 

Nefi a citat din cartea lui Moise øi din scrierile lui Isaia
øi apoi a spus: „Eu am fæcut ca toate scripturile sæ ni se
aplice nouæ, pentru ca ele sæ fie spre folosul øi învæflætura
noastræ” (1 Nefi 19:23) – însemnând cæ el a aplicat învæ-
flæturile lui Moise øi Isaia nevoilor nefiflilor. 

5. Noi trebuie sæ mærturisim cæ ceea ce predæm este

adeværat. 

Noi suntem oameni care-øi depun mærturia, aøa cum
ar trebui sæ fim. Adunærile noastre abundæ în asiguræri
solemne cæ munca în care suntem implicafli este adevæ-
ratæ. Noi atestæm cu ardoare øi cu convingere cæ Isus
este Domnul, cæ Joseph Smith este profetul Sæu øi cæ
Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ
este „singura Bisericæ adeværatæ øi vie de pe toatæ fafla
pæmântului” (D&L 1:30). 

Toate acestea noi le facem bine. Însæ trebuie sæ facem
mai mult. Învæflætorul inspirat, acela care predæ prin
puterea Spiritului, trebuie sæ-øi depunæ mærturia cæ doc-
trina pe care o predæ este adeværatæ. 

Alma ne-a stabilit un exemplu în aceastæ privinflæ. El
a predicat o cuvântare puternicæ despre a fi næscut din
nou. Apoi, el a spus cæ a vorbit clar, fiind împuternicit
sæ facæ aceasta, a citat scripturile øi a predat adeværul. 

„Øi aceasta nu este totul”, a adæugat el. „Nu credefli
voi cæ øtiu despre aceste lucruri eu însumi? Iatæ, væ mær-
turisesc vouæ cæ lucrurile despre care v-am vorbit sunt
adeværate” (Alma 5:45). 

Acesta este sigiliul regal pus pe predarea Evangheliei -
mærturia personalæ a învæflætorului cæ doctrina pe care a
predat-o este adeværatæ! 

Cine se poate certa cu o mærturie? Necredincioøii pot con-
trazice doctrina noastræ. Ei pot denatura scripturile autodis-
trugându-se. Ei pot explica un lucru sau altul dintr-un punct
de vedere pur intelectual, însæ nu pot birui o mærturie. 

Dacæ spun cæ aceasta sau o altæ profeflie mesianicæ a lui
Isaia a fost împlinitæ în acest sau acel eveniment din viafla
Domnului nostru, multe voci aøteaptæ sæ polemizeze pro-
blema øi sæ arate cæ înflelepflii lumii gândesc altfel. Dar
dacæ spun cæ øtiu prin revelafliile date sufletului meu de
cætre Duhul Sfânt cæ declarafliile mesianice se referæ la
Isus din Nazaret, care este Fiul lui Dumnezeu, ce ar fi de
polemizat? Îmi depun, atunci, mærturia personalæ despre

principiul din doctrinæ predat øi fiecare ascultætor, care
este în acord cu acelaøi Spirit, øtie în inima sa cæ ceea ce
am spus este adeværat. 

Alma, dupæ ce a mærturisit cæ lucrurile pe care le-a pre-
dat sunt adeværate, a întrebat: „Øi cum credefli voi cæ øtiu
despre adeværul lor?” Ræspunsul sæu, care stabileøte un
model pentru tofli învæflætorii, este: „Iatæ, væ spun vouæ,
ele mi-au fost fæcute cunoscute de cætre Spiritul Sfânt al
lui Dumnezeu. Iatæ, am postit øi m-am rugat multe zile
ca sæ cunosc aceste lucruri eu însumi. Øi acum, eu øtiu cæ
ele sunt adeværate; cæci Domnul Dumnezeu mi le-a fæcut
cunoscute mie prin Spiritul Lui Sfânt; øi acesta este spiri-
tul revelafliei care este în mine” (Alma 5:45–46). 

Øi astfel, avem acum în fafla noastræ o expunere a sta-
tutului nostru ca reprezentanfli ai Domnului øi a împuter-
nicirii noastre divine de învæflætori. 

Suntem desemnafli: 

1. sæ predæm principiile Evangheliei; 

2. sæ predæm din lucrærile canonice; 

3. prin puterea Duhului Sfânt; 

4. sæ aplicæm întotdeauna învæflæturile nevoilor noastre øi

5. sæ mærturisim cæ ceea ce am predat este adeværat. 

Acum mai am de spus un singur lucru referitor la
aceste aspecte øi acela este sæ depun mærturie cæ nofliunile
prezentate aici sunt adeværate øi cæ dacæ noi le urmæm,
vom avea putere sæ convertim øi sæ salvæm sufletele oame-
nilor. 

Eu øtiu: 

cæ Domnul ne-a poruncit sæ predæm principiile
Evangheliei Sale, aøa cum se gæsesc în sfintele Sale
scripturi; 

cæ dacæ nu facem aceasta prin puterea Spiritului Sæu
Sfânt, predarea noastræ nu este de la Dumnezeu; 

cæ El se aøteaptæ de la noi sæ punem în practicæ în
viafla noastræ principiile adeværului veønic; 

cæ noi trebuie sæ ne depunem mærturia cætre tofli cei
care vor auzi cæ învæflæturile noastre vin de la El, care
este Veønic øi care va conduce oamenii cætre pace
în aceastæ viaflæ øi cætre viaflæ veønicæ în lumea care
va veni; 

cæ tofli aceia dintre noi care predau o pot face în acord
cu acest model divin, mæ rog, în numele Domnului Isus
Hristos, amin. 
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Acum, aceøti fii ai lui Mosia... se întæriseræ în cunoaøterea adeværului; 

pentru cæ ei erau oameni cu bunæ înflelegere øi cercetaseræ scripturile 

cu sârguinflæ pentru ca sæ poatæ cunoaøte cuvântul lui Dumnezeu. 

Dar aceasta nu este totul; ei se dedaseræ la multæ rugæciune øi post; 

de aceea, aveau spiritul profefliei øi spiritul revelafliei øi atunci când propovæduiau,

ei propovæduiau cu puterea øi autoritatea de la Dumnezeu”. 

Alma 17:2–3
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SÆ CÆUTÆM 
DARUL MILOSTENIEI 

4

Cætre sfârøitul slujirii lui Isus în viafla
muritoare, El a spus ucenicilor Sæi: „Væ
dau o poruncæ nouæ: Sæ væ iubifli unii pe
alflii; cum v-am iubit Eu, aøa sæ væ iubifli
øi voi unii pe alflii” (Ioan 13:34). Acesta a
fost un sfat important pentru învæflætorii
de atunci care predau Evanghelia øi este
un sfat important pentru învæflætorii de
astæzi care predau Evanghelia. 

Apostolul Pavel a subliniat necesitatea
milosteniei sau a dragostei pure a lui
Hristos: „Chiar dacæ aø vorbi în limbi
omeneøti øi îngereøti, øi n-aø avea dragoste,
sunt o aramæ sunætoare sau un chimval
zængænitor. Øi chiar dacæ aø avea darul pro-
rociei, øi aø cunoaøte toate tainele øi toatæ
øtiinfla; chiar dacæ aø avea toatæ credinfla
aøa încât sæ mut øi munflii, øi n-aø avea
dragoste, nu sunt nimic. Øi chiar dacæ 
mi-aø împærfli toatæ averea pentru hrana
særacilor, chiar dacæ mi-aø da trupul sæ fie
ars, øi n-aø avea dragoste, nu-mi foloseøte
la nimic” (1 Corinteni 13:1–3). 

Dacæ avefli dragoste ca øi Hristos, vefli fi
mai bine pregætifli sæ predafli Evanghelia.
Vefli fi inspirafli pentru a-i ajuta pe alflii 
sæ-L cunoascæ øi sæ-L urmeze pe Salvator. 

Ce putefli face pentru a primi darul
milosteniei

Milostenia este un dar pe care îl putefli
primi pe mæsuræ ce væ rugafli sæ fifli
umplufli de dragoste, pe mæsuræ ce slujifli
øi pe mæsuræ ce cæutafli binele în ceilalfli. 

Rugafli-væ pentru a fi plini de dragoste.

Profetul Mormon a sfætuit: „Caritatea este
dragostea puræ a lui Hristos øi ea rabdæ în
vecii vecilor; øi acela care este gæsit cæ o
are în ziua din urmæ bine va fi de el. De
aceea... rugafli-væ la Tatæl cu toatæ puterea
inimii, pentru ca voi sæ fifli plini de dra-
gostea Lui” (Moroni 7:47–48). Este posibil
sæ nu simflifli dragostea puræ a lui Hristos
imediat sau toatæ deodatæ ca ræspuns la
rugæciunile dumneavoastræ. Dar pe mæsuræ
ce træifli în neprihænire øi continuafli sæ væ
rugafli sincer øi cu umilinflæ pentru a primi
aceastæ binecuvântare, o vefli primi. 

Slujifli. Noi ajungem sæ-i iubim pe
oameni în timp ce îi slujim. Când ne
punem deoparte propriile interese pentru
binele altuia, potrivit modelului stabilit de
Salvator, noi devenim mai receptivi faflæ de
Spirit. Pe mæsuræ ce væ rugafli pentru cei
cærora le predafli, meditafli la nevoile lor øi
pregætifli lecfliile, dragostea dumneavoastræ
pentru ei va creøte. (Pentru alte modalitæfli
de a le sluji celor cærora le predafli, vezi
„Sæ ajungem la cel cæruia îi predæm”, 
pp. 35–36). 

Cæutafli binele în ceilalfli. Pe mæsuræ ce
descoperifli calitæflile celorlalfli, puterea
dumneavoastræ de a-i privi ca pe copii ai
lui Dumnezeu va creøte. Spiritul va con-
firma adeværul descoperirilor pe care le vefli
face despre ei øi îi vefli aprecia øi îi vefli iubi
mai mult. 

12
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CÆUTAREA SPIRITULUI
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Sæ træim într-un mod care sæ ne ajute
sæ fim receptivi la îndemnurile
Spiritului

Dupæ ce ni s-a dat darul Duhului Sfânt,
ce putem face pentru a primi compania
Spiritului? Vârstnicul Dallin H. Oaks a spus:
„Predarea prin Spirit necesitæ, în primul
rând, ca noi sæ flinem poruncile øi sæ fim
curafli înaintea lui Dumnezeu, astfel încât
Spiritul Sæu sæ poatæ locui în templele noas-
tre personale” („Teaching and Learning by
Spirit”, Ensign, martie 1997, p. 9).

Pentru a fi „curafli în fafla lui
Dumnezeu”, putem sæ ne amintim de
Salvator în tot ce facem, acflionând întot-
deauna ca adeværafli ucenici. Putem sæ ne
pocæim de pæcatele noastre. Putem cæuta
lucruri care sunt „[virtuoase], vrednic[e]
de iubit, de bunæ reputaflie sau demn[e]
de laudæ” (Articolele de Credinflæ 1:13).
Putem studia scripturile zilnic cu intenflie
adeværatæ, cæutând sæ fim „hrænifli de
cuvântul cel bun al lui Dumnezeu”
(Moroni 6:4). Putem citi cærfli bune øi
putem asculta muzicæ înælflætoare, edifica-
toare. Putem „sta în locuri sfinte” (D&L
45:32), venind la Bisericæ øi luând din
împærtæøanie, precum øi mergând la tem-
plu cât de des posibil. Îi putem sluji pe
membrii familiei øi pe vecinii noøtri. 

Vârstnicul Boyd K. Packer ne-a învæflat
cæ „spiritualitatea, dacæ este puternic desæ-
vârøitæ, reacflioneazæ la cele mai delicate
schimbæri ale mediului sæu” („I Say unto
You, Be One”, Brigham Young University

1990–1991 Devotional and Fireside Speeches

[1991], p. 89). 

Trebuie sæ avem grijæ sæ evitæm complet
tot ce ne-ar putea face sæ pierdem compa-
nia Spiritului. Aceasta include evitarea
conversafliilor øi a distracfliilor nepotrivite
sau nechibzuite. Îmbræcæmintea noastræ
nu trebuie sæ fie vreodatæ lipsitæ de
modestie. Nu trebuie sæ-i rænim niciodatæ
pe ceilalfli, nici mæcar printr-o conversaflie
neîntemeiatæ. Nu trebuie sæ luæm numele
Domnului în deøert sau sæ folosim un lim-
baj nepotrivit sau vulgar. Nu trebuie sæ ne
ræzvrætim împotriva slujitorilor aleøi ai
Domnului sau sæ-i criticæm. 

Binecuvântærile primirii companiei
Spiritului

Tatæl Ceresc nu ne cere sæ fim perfecfli
înainte ca El sæ ne acorde Spiritul Sæu.
El ne va binecuvânta pentru dorinflele
noastre drepte øi pentru eforturile noastre
credincioase pe care le depunem pentru a
face tot ce putem mai bine. Preøedintele
Ezra Taft Benson a vorbit despre unele
dintre aceste binecuvântæri: 

„Duhul Sfânt face ca sentimentele noas-
tre sæ fie mai delicate. Ne simflim mai
milostivi øi mai compætimitori unii faflæ
de alflii. Suntem mult mai calmi în relafliile
noastre. Avem o capacitate mai mare de a
ne iubi unii pe alflii. Oamenii doresc sæ se
afle în preajma noastræ deoarece înfæfliøa-
rea noastræ radiazæ influenfla Spiritului.
Avem o atitudine mai pioasæ. Ca urmare,
suntem mai sensibili la îndemnurile
Duhului Sfânt øi, astfel, suntem capabili
sæ înflelegem mult mai clar lucrurile spiri-
tuale” („Seek the Spirit of the Lord”,
Ensign, aprilie 1988, p. 4).
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Vârstnicul Bruce R.

McConkie a spus:

„Nu existæ un prefl prea

mare... nici un efort

prea greu, nici un

sacrificiu prea mare,

dacæ din toate acestea

noi tofli primim øi ne

bucuræm de darul

Duhului Sfânt” 

(A New Witness for
the Articles of Faith
[1985], p. 253). 
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SÆ CÆUTÆM SÆ
OBfiINEM CUVÂNTUL

6

În luna mai a anului 1829, la scurt timp
dupæ restaurarea Preofliei aaronice, Hyrum
Smith, fratele profetului Joseph Smith,
„a simflit o mare preocupare faflæ de ceea
ce trebuia sæ fie lucrarea sa”. Hyrum i-a
pus întrebæri lui Joseph referitoare la
„locul sæu [anume] în marea lucrare a res-
taurærii” (Pearson H. Corbett, Hyrum Smith

– Patriarch [1963], p. 48). Ca ræspuns la
aceastæ cerere umilæ, Domnul i-a dat lui
Hyrum o revelaflie prin profet. O parte din
aceastæ revelaflie se aplicæ pregætirii noastre
pentru a preda Evanghelia: 

„Nu cæuta sæ vesteøti cuvântul Meu, ci
mai întâi cautæ sæ obflii cuvântul Meu øi,
atunci, 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). 

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus
cæ acest sfat ne aratæ „ordinea paøilor pe
care trebuie sæ-i facem pentru a ajunge în
posesia puterii lui Dumnezeu în predarea
[noastræ]... Cæutafli mai întâi sæ obflinefli
Cuvântul; atunci vine înflelegerea øi
Spiritul øi, în cele din urmæ, puterea de
convingere” (The Gospel Teacher and His

Message [cuvântare adresatæ pedagogilor
de religie, 17 septembrie 1976], p. 5).

Sæ învæflæm „prin studiu øi, de
asemenea, prin credinflæ” 

Domnul ne-a spus cum trebuie sæ obfli-
nem cuvântul Sæu: „Cæutafli sæ învæflafli,
chiar prin studiu øi, de asemenea, prin cre-
dinflæ” (D&L 88:118). Noi urmæm aceastæ
poruncæ atunci când studiem scripturile
cu sârguinflæ, cu dorinfla de a crede øi cu
angajamentul de a ne supune principiilor
pe care le învæflæm. Noi urmæm, de aseme-

nea, aceastæ poruncæ atunci când abordæm
studiul scripturilor cu rugæciune øi post. 

Studiul sârguincios

Vârstnicul Dallin H. Oaks ne-a sfætuit: 
„Citirea scripturilor ne pune pe aceeaøi

lungime de undæ cu Spiritul Domnului... 
Deoarece noi credem cæ citirea scriptu-

rilor ne poate ajuta sæ primim revelaflie,
suntem încurajafli sæ citim scripturile din
nou øi din nou. În acest fel, avem acces
la ceea ce Tatæl nostru Ceresc ar dori sæ
cunoaøtem øi sæ facem astæzi în viafla noas-
træ personalæ. Acesta este un motiv pentru
care sfinflii din zilele din urmæ cred în
studiul zilnic al scripturilor” („Scripture
Reading and Revelation”, Ensign, ianuarie
1995, p. 8).

Când vom studia scripturile permanent
øi cu sârguinflæ, cæutând sincer îndrumarea
Spiritului, noi vom fi receptivi la lumina ce
ni se dæ referitor la modul de pregætire a lec-
fliilor. Vom fi, de asemenea, pregætifli sæ pri-
mim øi sæ urmæm îndemnurile Spiritului în
timp ce predæm. Pe mæsuræ ce „[pæstræm]
continuu în inima [noastræ]... cuvintele
vieflii... [ne] va fi dat chiar în ceasul acela
partea care trebuie atribuitæ fiecærui om”
(D&L 84:85). 

Credinfla

Mormon ne-a sfætuit cæ noi ar trebui sæ
„nu [ne îndoim], ci [sæ fim] credincioøi”
(Mormon 9:27). Trebuie sæ abordæm
studiul scripturilor cu aceastæ atitudine.
De exemplu, Joseph Smith a avut o mare
credinflæ când a citit Iacov 1:5, unde i s-a
spus sæ cearæ înflelepciune de la Dumnezeu.
El a fãcut aøa cum l-a învæflat scriptura 
øi L-a întrebat pe Domnul cæreia dintre
biserici sæ i se alæture. Datoritæ atitudinii
sale pline de credinflæ, el a primit ræspuns
la rugæciunea sa. (Vezi Joseph Smith-Istorie
1:11–17.) 

Supunerea

Trebuie sæ ne stræduim sæ træim în
acord cu principiile pe care le studiem,
chiar înainte de a le înflelege în totalitate.
Pe mæsuræ ce ne vom încrede în ceea ce a
spus Domnul, cunoaøterea noastræ despre
Evanghelie va creøte. Domnul a declarat:
„Dacæ vrea cineva sæ facæ voia [Tatælui],
va ajunge sæ cunoascæ... învæflætura” (Ioan
7:17). 
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Rugæciunea øi postul

Studierea scripturilor se deosebeøte de citirea unui
roman, a unui ziar sau a unei cærfli. Trebuie sæ ne rugæm
înainte de a studia scripturile în fiecare zi. Trebuie sæ cæu-
tæm ca Spiritul sæ ne dea înflelegere pe mæsuræ ce studiem
cuvintele Domnului. 

În timp ce ne rugæm pentru a obfline înflelegere,
uneori trebuie sæ postim. Alma este un bun exemplu de
persoanæ care a postit øi s-a rugat pentru a învæfla adevæ-
rurile Evangheliei. Dupæ ce a depus mærturie despre
ispæøirea lui Isus Hristos øi despre necesitatea de a træi
experienfla unei schimbæri puternice în inimæ, el a spus:
„Nu credefli voi cæ øtiu despre aceste lucruri eu însumi?
Iatæ, væ mærturisesc vouæ cæ lucrurile despre care v-am
vorbit sunt adeværate. Øi cum credefli voi cæ øtiu despre
adeværul lor? Iatæ, væ spun vouæ, ele mi-au fost fæcute
cunoscute de cætre Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Iatæ,
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am postit øi m-am rugat multe zile ca sæ cunosc aceste
lucruri eu însumi. Øi acum, eu øtiu cæ ele sunt adeværate;
cæci Domnul Dumnezeu mi le-a fæcut cunoscute mie prin
Spiritul Lui Sfânt” (Alma 5:45–46). (Vezi, de asemenea,
„Cæutarea Spiritului”, p. 13.) 

Sæ ne reangajæm în studiul scripturilor

Preøedintele Benson a dat urmætorul sfat: „Sæ nu tratæm
cu uøurinflæ lucrurile mari pe care le-am primit din mâna
Domnului! Cuvântul Lui este unul dintre cele mai pre-
flioase daruri pe care El ni le-a dat. Væ îndemn sæ væ rean-
gajafli în studiul scripturilor. Cufundafli-væ în ele zilnic,
pentru a avea alæturi în chemærile dumneavoastræ puterea
Spiritului. Citifli-le împreunæ cu familia øi învæflafli-i pe
copiii dumneavoastræ sæ le iubeascæ øi sæ le prefluiascæ”
(„The Power of the Word”, Ensign, mai 1986, p. 82). 
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SÆ STABILIM UN PLAN PERSONAL 
PENTRU STUDIUL EVANGHELIEI

Vârstnicul M. Russell Ballard a spus: 
„Este obligatoriu pentru fiecare dintre noi
sæ facem tot ce putem pentru a ne dezvolta
cunoaøterea øi înflelegerea spiritualæ prin
studiul scripturilor øi al cuvintelor profeflilor
în viaflæ. Când citim øi studiem revelafliile,
Spiritul ne poate confirma în inimile noastre
adeværul a ceea ce învæflæm; în acest mod,
vocea Domnului vorbeøte fiecæruia dintre
noi” (în Conference Report, aprilie 1998,
pp. 40–41; sau Ensign, mai 1998, p. 32). 

Sugestiile urmætoare væ pot ajuta sæ væ
stabilifli un plan de studiu pentru a „[væ] dez-
volta cunoaøterea øi înflelegerea spiritualæ”,
aøa cum ne-a sfætuit vârstnicul Ballard.
Planul dumneavoastræ nu trebuie sæ fie
copleøitor, dar trebuie sæ væ ajute sæ fifli
consecvent în studiul dumneavoastræ legat
de Evanghelie. Putefli sæ væ consemnafli
planul într-un jurnal sau într-un caiet pentru
a nu-l uita. 

Ce sæ studiem

Concentrafli-væ studiul dumneavoastræ
legat de Evanghelie asupra scripturilor.
Putefli sæ alegefli sæ studiafli o carte de scrip-
turi în întregime sau væ putefli concentra
asupra unuia sau mai multor subiecte,
citind ceea ce toate lucrærile canonice spun
despre acestea. Putefli combina aceste douæ
metode studiind o carte de scripturi øi con-
centrându-væ asupra subiectelor øi temelor,
pe mæsuræ ce le gæsifli. Trebuie sæ studiafli,
de asemenea, învæflæturile profeflilor din
zilele din urmæ din cadrul cuvântærilor din
conferinflele generale øi din Liahona. 

Dacæ suntefli chemafli ca învæflætori,
lecflia din manualul dumneavoastræ este o
parte esenflialæ a planului dumneavoastræ
de studiu. 
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Trebuie sæ considerafli, de asemenea,
includerea în studiul dumneavoastræ legat
de Evanghelie a urmætoarelor: (1) materia-
lul cursului pentru Preoflia lui Melhisedec
øi Societatea de Alinare, (2) pasajele de
scripturi desemnate pentru clasa de doc-
trinæ a Evangheliei din cadrul Øcolii de
duminicæ øi (3) articolele din Liahona. 

Când sæ studiem

Dacæ este posibil, stabilifli un timp regu-
lat în care putefli sæ studiafli færæ întreru-
peri. Vârstnicul Howard W. Hunter ne-a
sfætuit: 

„Mulfli realizeazæ cæ cel mai bun timp
pentru studiu este dimineafla, dupæ ce
odihna de peste noapte a limpezit mintea
de multele griji care întrerup cugetarea.
Alflii preferæ sæ studieze în orele liniøtite
care vin dupæ ce munca øi grijile zilei 
s-au terminat øi sunt puse deoparte,
încheindu-øi astfel ziua cu pacea øi liniøtea
care vin prin comuniunea cu scripturile. 

Probabil mai important decât ora din
timpul zilei este faptul ca un timp regulat
sæ fie rezervat pentru studiu. Ar fi ideal dacæ
ar putea fi alocatæ o oræ zilnic; însæ dacæ nu
poate fi alocat atât de mult timp, o jumæ-
tate de oræ zilnic ar conduce la un rezultat
substanflial. Un sfert de oræ este un timp
scurt dar este surprinzætor cât de multæ
luminæ øi cunoaøtere pot fi obflinute într-un
subiect atât de important” (în Conference
Report, octombrie 1979, pp. 91–92; sau
Ensign, noiembrie 1979, p. 64).

Cum sæ studiem

Înainte de a începe sæ studiafli, 
rugafli-væ pentru discernæmânt øi înflele-
gere. Gândifli-væ la ceea ce citifli øi cæutafli
modalitæfli de a pune în practicæ aceasta
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în viafla dumneavoastræ. Învæflafli sæ recunoaøtefli øi sæ
ascultafli de îndemnurile Spiritului. 

Gândifli-væ sæ folosifli o parte sau toate ideile de mai
jos pentru a væ dezvolta studiul: 
� Folosifli ajutoarele oferite în edifliile sfinflilor din zilele

din urmæ ale scripturilor, cum ar fi Ghidul pentru scrip-
turi, selecfliunile din traducerea Bibliei de Joseph Smith
øi hærflile din scripturi (pentru sugestii, vezi „Sæ predæm
din scripturi” pp. 54–59). 

� În timp ce citifli, întrebafli-væ: „Ce principiu al
Evangheliei este predat în acest pasaj? Cum îl pot
pune în practicæ în viafla mea?” 

� Folosifli un caiet sau un jurnal pentru a væ putea scrie
gândurile øi sentimentele. Angajafli-væ în scris sæ punefli
în practicæ ceea ce afli învæflat. Recapitulafli des gândurile
pe care le-afli scris. 

� Înainte de a citi un capitol din scripturi, recapitulafli
titlurile capitolului. Aceasta væ va face sæ væ uitafli dupæ
anumite lucruri în capitol. 

� Însemnafli øi facefli comentarii pe scripturile dumnea-
voastræ. Scriefli, pe margine, referinflele din scripturi care
clarificæ pasajele pe care le studiafli. 

� Memorafli versetele care sunt semnificative în mod spe-
cial pentru dumneavoastræ. 

� Punefli-væ numele într-un verset din scripturi pentru a-l
personaliza. 

� Dupæ studiu, spunefli o rugæciune pentru a væ exprima
recunoøtinfla pentru ce afli învæflat. 

� Împærtæøifli ce afli învæflat. Pe mæsuræ ce facefli aceasta,
gândurile dumneavoastræ vor deveni mai clare øi pute-
rea dumneavoastræ de reflinere va creøte. 

Facefli ce putefli

O membræ a Bisericii a încercat de multe ori sæ urmeze
programe specifice pentru studiul scripturilor, însæ întot-
deauna a fost greu pentru ea. Ea s-a gândit mai târziu: 

„Se pærea cæ încercând sæ am grijæ de familie øi sæ-mi
îndeplinesc responsabilitæflile în Bisericæ, nu reuøeam
niciodatæ sæ-mi îndeplinesc în totalitate obiectivul. Îmi
alocam un anumit timp øi un anumit loc pentru a studia
în fiecare zi, pentru a avea programul întrerupt numai de
nevoile copiilor care erau bolnavi sau de alte crize speci-
fice unei familii în dezvoltare. În timpul acelei perioade
din viafla mea, niciodatæ nu m-am gândit la mine ca la
cineva care era bun la studiul scripturilor. 

Apoi, într-o zi, mama mea era la mine acasæ. Ea a privit
spre masa mare care era acoperitæ cu materiale ale Bisericii
– printre ele erau scripturile mele – øi a spus: ‘Îmi place
foarte mult felul în care întotdeauna îfli citeøti scripturile.
Ele par întotdeauna sæ fie deschise pe o masæ sau pe alta’. 

Dintr-o datæ am avut o nouæ viziune despre mine
însæmi. Avea dreptate. Îmi studiam în mod constant
scripturile, chiar dacæ nu o fæceam printr-un program
formal de studiu. Iubeam scripturile. Ele mæ hræneau.
Pe pereflii bucætæriei mele erau tapetate versete din scrip-
turi care mæ încurajau în timp ce munceam, scripturi pe
care copiii le memorau cu ajutorul meu, pentru cuvântæ-
rile ce le ofereau. Am træit într-o lume a cititului din
scripturi øi am realizat cæ am fost hrænitæ din beløug”. 
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Exemplul personal este unul dintre
cele mai puternice instrumente de predare
pe care le avem. Când suntem convertifli
cu adeværat, toate gândurile øi motivafliile
noastre sunt îndrumate de principiile
Evangheliei. Mærturisim despre adevær
prin tot ce facem. 

Vârstnicul Bruce R. McConkie ne-a
învæflat cæ mærturia include fapte drepte: 

„A avea o mærturie curajoasæ despre Isus
înseamnæ a crede în Isus øi în Evanghelia
Sa cu o convingere de nezdruncinat.
Înseamnæ a cunoaøte veridicitatea øi divini-
tatea lucrærii Domnului pe pæmânt. 

Dar, aceasta nu este totul. Înseamnæ
mai mult decât a crede øi a cunoaøte. Noi
trebuie sæ fim împlinitori ai Cuvântului,
nu numai ascultætori. Aceasta înseamnæ
mai mult decât vorbe; înseamnæ mai mult
decât o simplæ mærturisire cu buzele des-
pre descendenfla divinæ a Salvatorului.
Înseamnæ supunere, conformare øi nepri-
hænire personalæ” (în Conference Report,
octombrie 1974, pp. 45–46; sau Ensign,

noiembrie 1974, p. 35).

Influenfla exemplului

Comportamentul nostru poate
influenfla pozitiv atitudinea celor cærora le
predæm. Preøedintele Thomas S. Monson a
împærtæøit urmætoarea experienflæ: 

„La funeraliile unei Autoritæfli Generale
deosebite, H. Verlan Andersen, un fiu 
i-a adus tribut. Aceasta se aplicæ oriunde
ne-am afla øi orice am face... 

Fiul vârstnicului Andersen a relatat cæ
într-o sâmbætæ seara, cu ani în urmæ, a avut
o întâlnire specialæ la øcoalæ. El a împrumu-
tat de la tatæl sæu maøina familiei. Dupæ ce a
obflinut cheile de la maøinæ øi în timp ce se
îndrepta spre uøæ, tatæl sæu i-a spus: ‘Maøina

trebuie alimentatæ pânæ mâine. Sæ fii sigur
cæ umpli rezervorul înainte de a veni acasæ’. 

Fiul vârstnicului Andersen a relatat apoi
cæ activitatea din acea searæ a fost minu-
natæ... Totuøi, în exuberanfla sa a uitat sæ
urmeze instrucfliunea tatælui sæu de a
umple cu benzinæ rezervorul maøinii,
înainte de a se întoarce acasæ. 

Zorii zilei de duminicæ s-au ivit.
Vârstnicul Andersen a constatat cæ indica-
torul rezervorului indica zero. Fiul øi-a
væzut tatæl punând cheile maøinii pe masæ.
În familia Andersen, ziua de sabat era o
zi de preaslævire øi manifestare a recunoø-
tinflei, nu de fæcut cumpæræturi. 

Continuându-øi discursul, fiul vârstni-
cului Andersen a declarat: ‘L-am væzut pe
tata punându-øi haina, spunându-ne la
revedere øi parcurgând pe jos distanfla
mare pânæ la capelæ pentru a putea parti-
cipa la o adunare ce se desfæøura dimi-
neafla devreme’. Era chemarea la datorie.
Adeværul nu era sclavul convenienflei. 

În încheierea discursului sæu, fiul vârst-
nicului Andersen a spus: ‘Nici un fiu nu a
fost învæflat vreodatæ de tatæl sæu într-un
mod mai eficient decât am fost eu, cu
acea ocazie. Tatæl meu, nu numai cæ øtia
adeværul, dar øi træia potrivit lui’ ” (în
Conference Report, octombrie 1997, p. 22;
sau Ensign, noiembrie 1997, p. 18).

Comportamentul nostru poate avea øi o
influenflæ negativæ. De exemplu, când fiul
lui Alma, Corianton, a plecat în misiune
pentru a le preda zoramiflilor, el a pæræsit
slujirea øi a comis pæcate grave (vezi Alma
39:3). Alma a spus cæ mulfli oameni au
fost conduøi în rætæcire din cauza faptelor
lui Corianton. El i-a spus lui Corianton:
„Ce mare nedreptate ai adus tu asupra
zoramiflilor; cæci atunci când au væzut pur-
tarea ta, ei nu au vrut sæ creadæ în cuvin-
tele mele” (Alma 39:11). 

Preøedintele Heber J. Grant a spus: „Eu
rog fiecare bærbat øi fiecare femeie care
ocupæ o poziflie ce implicæ responsabilitate
øi a cæror îndatorire este sæ predea
Evanghelia lui Isus Hristos, sæ træiascæ
potrivit ei øi sæ flinæ poruncile lui
Dumnezeu, astfel încât ea sæ fie predatæ
de cætre exemplul lor” (Gospel Standards,
comp. G. Homer Durham [1941], p. 72). 

Când stabilifli un exemplu træind în
conformitate cu ce predafli: 
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Adresându-se unui

grup de învæflætori ai

Evangheliei, preøedintele

Spencer W. Kimball a

avertizat: „Vefli face tot

ceea ce-i învæflafli pe

studenflii dumneavoastræ

sæ facæ: sæ posteascæ,

sæ-øi depunæ mærturia,

sæ plæteascæ zeciuialæ,

sæ participe la toate

adunærile adecvate,

sæ frecventeze sesiunile

templului la timpul

potrivit, sæ flinæ ziua

de Sabat sfântæ, sæ

slujeascæ de bunævoie

în Bisericæ, sæ flinæ seri

în familie øi rugæciuni

cu familia, sæ-øi

plæteascæ toate

cheltuielile, sæ fie

cinstifli øi integri” (Men
of Example [cuvântare

adresatæ învæflætorilor de

religie, 12 sept. 1975],

p. 7).
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� Cuvintele dumneavoastræ vor vibra cu Spiritul, purtând
mærturia dumneavoastræ în inimile celor cærora le pre-
dafli (vezi, 2 Nefi 33:1). Preøedintele Joseph Fielding
Smith a scris: „Nici un bærbat øi nici o femeie nu pot
preda prin Spirit ceea ce nu practicæ” (Church History

and Modern Revelation, 2 volume [1953], 1:184).
� Îi vefli ajuta pe alflii sæ vadæ cæ pot fi urmate cuvintele

lui Hristos în viafla de zi cu zi. 
� Pacea øi fericirea pe care le simflifli træind potrivit

Evangheliei vor fi evidente. Se vor vedea în înfæfliøarea
dumneavoastræ, în cuvintele dumneavoastræ øi în pute-
rea mærturiei dumneavoastræ. 

� Aceia cærora le predafli se vor încrede în dumneavoastræ
øi vor fi mai dornici sæ creadæ ceea ce predafli. 

� Mærturia dumneavoastræ va creøte. „Dacæ vrea cineva sæ
facæ voia [Tatælui Meu]”, ne-a învæflat Salvatorul, „va
ajunge sæ cunoascæ... învæflætura” (Ioan 7:17). Este posi-
bil sæ simflifli cæ væ lipseøte înflelegerea unui anumit prin-
cipiu pe care væ pregætifli sæ-l predafli. Totuøi, dacæ îl
studiafli cu ajutorul rugæciunii, dacæ væ stræduifli sæ træifli
în acord cu acesta, dacæ væ pregætifli sæ-l predafli øi apoi îl
împærtæøifli cu alflii, propria dumneavoastræ mærturie se
va întæri øi va deveni mai profundæ. 

Sæ ne stræduim sæ træim potrivit Evangheliei

Predarea Evangheliei necesitæ mai mult decât pregætire
øi prezentare. Vârstnicul Richard G. Scott a explicat: 

„Angajamentul dumneavoastræ de a le preda copiilor
preflioøi ai Tatælui nostru din Cer nu constæ numai în
orele lungi pe care le petrecefli pentru a væ pregæti pentru
fiecare oræ de clasæ, nici în multele ore de post øi rugæ-
ciune pentru a putea sæ devenifli un învæflætor mai
eficient. Este angajamentul de a træi fiecare oræ cu un
scop precis în conformitate cu învæflæturile øi exemplul
Salvatorului øi al slujitorilor Sæi. Este un angajament de a
væ strædui în mod constant sæ devenifli tot mai spirituali,
tot mai devotafli, tot mai demni de a fi instrumentul prin
care Spiritul Domnului poate sæ atingæ inimile acelora
care væ sunt încredinflafli pentru a-i aduce la o înflelegere
mai mare a învæflæturilor Sale” („Four Fundamentals for
Those Who Teach and Inspire Youth”, în Old Testament

Symposium Speeches, 1987, p. 1). 
Deøi nu vefli fi perfecfli în toate, putefli face un efort

pentru a fi mai perfecfli træind potrivit adeværurilor pe
care le predafli. Vefli gæsi o mare tærie øi putere în predarea
principiilor Evangheliei pe mæsuræ ce væ vefli strædui con-
tinuu sæ træifli potrivit acestor principii. 
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Fiii lui Lehi, Iacov øi Iosif sunt un exem-
plu pentru cei care au fost chemafli sæ pre-
dea. Iacov a spus cæ avea „misiunea [lui]
de la Domnul”. El øi Iosif fuseseræ rânduifli
sau puøi deoparte ca „preofli øi învæflætori
ai popor[ului]”. Apoi, ei au „îndeplinit cu 
credinflæ øi sârguinflæ slujba [lor] pentru
Domnul” (Iacov 1:17–19). 

Primirea chemærii de a preda

Dacæ avefli o chemare de învæflætor sau
de conducætor în Bisericæ, putefli fi siguri
cæ acea chemare este de la Domnul. A fost
acordatæ de cætre unul dintre slujitorii Sæi
aleøi, iar El a spus: „Fie prin propriul Meu
glas, fie prin glasul slujitorilor Mei, este
acelaøi lucru” (D&L 1:38). 

O chemare este o ocazie sacræ de a
sluji. Aceasta implicæ ræspunderea în fafla
Domnului. Aceasta trebuie sæ influenfleze
modul în care træifli, guvernându-væ
hotærârile øi motivându-væ sæ fifli un
slujitor credincios øi înflelept. 

Atunci când primifli chemarea de a
preda afli putea sæ væ spunefli: „Dar nu am
fost instruit sæ predau. Nu am nici un
talent sæ prezint o lecflie sau sæ conduc o
discuflie în clasæ. Sunt atât de mulfli aceia
care ar putea sæ facæ aceste lucruri mai bine
decât mine”. Poate cæ alflii au, într-adevær,
mai multæ experienflæ în predare sau mai
multe aptitudini înnæscute decât dumnea-
voastræ. Totuøi, dumneavoastræ suntefli
persoana chematæ. Domnul va face din
dumneavoastræ un instrument în mâinile
Sale, dacæ suntefli umili, credincioøi øi sâr-
guincioøi. Preøedintele Thomas S. Monson
ne-a învæflat: 

„Dacæ un frate sau o soræ se simt nepre-
gætifli – chiar incapabili – sæ ræspundæ unei
chemæri de a sluji, de a face sacrificii, de
a binecuvânta vieflile altora, amintifli-væ
acest adevær: ‘Cine este chemat de
Dumnezeu, este pregætit de Dumnezeu’.
El, care øtie øi când cade o vrabie, nu va

neglija nevoia unui slujitor” („Tears, Trials,
Trust, Testimony”, Ensign, septembrie
1997, p. 5).

Susflinerea øi punerea deoparte

Vefli primi tærie sporitæ când vefli fi susfli-
nufli de congregaflie øi puøi deoparte. În tim-
pul punerii deoparte, conducætorii preofliei
îøi aøeazæ mâinile pe capul dumneavoastræ
øi væ dau însærcinarea de a acfliona în che-
marea dumneavoastræ. Vi se dau, de aseme-
nea, binecuvântæri care sæ væ întæreascæ øi
sæ væ îndrume. Preøedintele Spencer W.
Kimball a declarat: „Punerea deoparte poate
fi luatæ ca atare; este o punere deoparte de
pæcat, de carnal, de tot ce este grosolan, jos-
nic, vicios, ieftin sau vulgar; punerea deoparte

de lume într-un plan mai înalt al gândirii
øi activitæflii” (The Teachings of Spencer W.

Kimball, editate de cætre Edward L. Kimball
[1982], p. 478). 

Nici o chemare oficialæ de a preda nu
este completæ færæ punerea deoparte prin
adeværata autoritate a preofliei. Dacæ afli fost
chemat øi susflinut ca învæflætor, dar nu afli
fost pus deoparte, luafli legætura cu condu-
cætorul cvorumului sau al organizafliei
dumneavoastræ auxiliare pentru a face
aranjamentele necesare de a fi pus
deoparte. 

Sæ væ îndeplinifli chemarea cu credinflæ
øi sârguinflæ øi sæ fifli mærifli de cætre
Domnul

Aøa cum s-a menflionat mai sus, Iacov
øi Iosif øi-au îndeplinit cu credinflæ øi sâr-
guinflæ chemarea de a preda poporului.
Ei au predat cuvântul lui Dumnezeu „cu
toatæ sârguinfla... lucrând cu toatæ puterea
[lor]” (Iacov 1:19). 

Pe mæsuræ ce væ îndeplinifli cu credinflæ
øi sârguinflæ chemarea de a preda, Domnul
væ va mæri pe dumneavoastræ. Preøedintele
Ezra Taft Benson ne-a învæflat: „Nu se poate
produce un eøec în lucrarea Domnului
atunci când [noi] facem tot ce putem. Noi
nu suntem decât instrumente; aceasta este
lucrarea Domnului. Aceasta este Biserica Sa,
acesta este planul Evangheliei Sale. Cei cu
care lucræm sunt copiii Sæi. El nu va per-
mite ca noi sæ eøuæm dacæ ne facem partea.
El ne va mæri, chiar depæøind talentele øi
aptitudinile noastre, atunci când va fi nece-
sar. Øtiu acest lucru. Sunt sigur cæ mulfli
dintre dumneavoastræ au træit aceastæ expe-
rienflæ aøa cum am træit-o øi eu. Este una
dintre cele mai dulci experienfle pe care le
poate avea o fiinflæ umanæ” (The Teachings

of Ezra Taft Benson [1988], p. 372). 
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Preøedintele Gordon B.

Hinckley a vorbit despre

înflelesul verbului

„a mæri”. El a spus:

„Aøa cum eu îl înfleleg,

înseamnæ sæ amplifici,

sæ clarifici, sæ aduci mai

aproape øi sæ întæreøti”.

El a spus cæ atunci când

deflinætorii preofliei îøi

mæresc chemærile, ei

„amplificæ potenflialul

preofliei [lor]” (în

Conference Report,

aprilie 1989, pp. 60, 63

sau Ensign, mai 1989,

pp. 46, 49). 

Acest lucru este valabil

øi pentru chemarea

dumneavoastræ de a

preda. Când væ mærifli

chemarea „cu toatæ

sârguinfla..., lucrând

cu toatæ puterea

[dumneavoastræ]” (Iacov

1:19), væ amplificafli

potenflialul de a-i

influenfla pe alflii pentru

a face bine. 
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Domnul are o lucrare mæreaflæ pentru fiecare dintre noi. 

Væ putefli întreba cum este posibil. Putefli simfli cæ nu existæ nimic 

special sau superior în ceea ce priveøte persoana dumneavoastræ 

sau aptitudinile dumneavoastræ... 

Domnul poate face miracole remarcabile cu o persoanæ cu 

aptitudini obiønuite care este umilæ, credincioasæ øi sârguincioasæ, 

care-L slujeøte pe Domnul øi care cautæ sæ se îmbunætæfleascæ. 

Aceasta se datoreazæ faptului cæ Dumnezeu este 

sursa fundamentalæ de putere. 

Preøedintele James E. Faust
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SÆ ÎNVÆfiÆM 
ORIUNDE NE AFLÆM
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În timp ce lucra în grædina sa de flori,
un preøedinte de flæruø se gândea la o
cuvântare pe care urma sæ o flinæ în cadrul
conferinflei de flæruø care se apropia. El
plænuia sæ vorbeascæ despre întærirea
familiilor. 

Vecina sa, care pærea sæ aibæ o îndemâ-
nare specialæ pentru a face florile splen-
dide sæ înfloreascæ, lucra, de asemenea,
în grædina sa. El a strigat-o øi a întrebat-o:
„Care este secretul tæu în grædinærit?” 

Ræspunsul ei a fost deosebit de simplu.
Ea a spus: „Stau aproape de grædinæ. Merg
în grædina mea în fiecare zi, chiar øi atunci
când nu este convenabil. Øi, în timp ce mæ
aflu aici, caut semne mici ale unor posibile
probleme, lucruri ca buruieni, insecte øi sta-
rea solului care sunt simplu de îndreptat
dacæ sunt descoperite din timp, însæ care pot
deveni copleøitoare dacæ ræmân nerezolvate”. 

Preøedintele de flæruø a fost inspirat sæ
asemene grija vecinei sale pentru grædina ei
cu grija pe care noi ar trebui sæ o acordæm
familiilor noastre. În cuvântarea sa din
cadrul conferinflei de flæruø, el a vorbit des-
pre grædina vecinei sale. El a observat cæ,
dacæ noi vrem ca relafliile noastre cu mem-
brii familiei sæ prospere øi sæ înfloreascæ,
trebuie sæ „stæm aproape de grædinæ” – sæ
petrecem timp cu membrii familiei în fie-
care zi, sæ vorbim cu ei, sæ ne exprimæm
aprecierea faflæ de ei øi sæ ne uitæm dupæ
micile semne ale posibilelor probleme care
pot fi rezolvate înainte ca ele sæ devinæ
copleøitoare. 

O femeie care a auzit cuvântarea preøe-
dintelui de flæruø øi-a amintit de momentul
în care a væzut cum câteva dintre plantele
ei s-au uscat. Ea nu øi-a alocat timp pentru
a le verifica progresul zilnic. Aceasta i-a
amintit de copiii sæi care creøteau øi de

faptul cæ ea nu ar fi trebuit sæ iroseascæ cei
câfliva ani pe care i-a avut cu ei. Datoritæ
învæflæturii preøedintelui ei de flæruø, ea a
devenit un pærinte mai bun. 

Preøedintele de flæruø a urmat exemplul
Salvatorului, care a comparat deseori ade-
værurile spirituale cu obiectele øi activitæ-
flile familiare de zi cu zi. Dumneavoastræ
putefli sæ facefli la fel. Putefli gæsi lecflii de
viaflæ în lucrurile pe care le facefli øi le
observafli în fiecare zi. În timp ce væ gân-
difli øi væ rugafli în legæturæ cu o lecflie øi cu
oamenii pe care îi învæflafli, ambianfla dum-
neavoastræ poate prinde viaflæ cu ræspun-
suri la întrebæri øi exemple ale principiilor
Evangheliei. 

Urmætoarele douæ exemple aratæ cum
au gæsit învæflæturi alfli învæflætori, obser-
vând viafla de zi cu zi: 

O învæflætoare de la Societatea Primaræ
a remarcat o familie care a venit într-o
duminicæ la Bisericæ. Ea a privit cum bæia-
tul din familie, care fæcea parte din clasa
ei øi care, câteodatæ, era nepæsætor faflæ de
ceilalfli membri ai clasei, øi-a ajutat sora.
„Acesta este exemplul de care am nevoie”,
øi-a spus ea. „Va preda principiul øi-l va
ajuta pe bæiat”. Mai târziu, ea a împærtæøit
exemplul în cadrul unei lecflii despre cum
sæ fii amabil. Copiii au învæflat din exem-
plu øi bæiatul a început sæ-øi îmbunætæ-
fleascæ comportamentul faflæ de ceilalfli
membri ai clasei. 

Un tatæ øi fiul sæu se jucau cu niøte
cuburi. Când bæieflelul a eøuat de câteva ori
sæ construiascæ structuri mari pe temelii
mici, tatæl a væzut o ocazie de predare. El a
explicat importanfla fundafliilor puternice,
solide. Apoi, înainte de a continua sæ se
joace, el a citit Helaman 5:12, care spune cæ
„pe stânca Mântuitorului nostru, care este
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie sæ [ne]
clædim [noi] temelia [noastræ]”. Mai târziu
în acea zi, familia a studiat scripturile
împreunæ. Într-o scurtæ lecflie care a conso-
lidat pasajul pe care l-au citit, tatæl øi fiul au
expus cuburile øi au vorbit despre impor-
tanfla de a clædi pe fundaflia lui Hristos. 

Stimularea ochilor øi urechilor
învæflætorului

Sugestiile urmætoare væ pot ajuta sæ des-
coperifli peste tot idei de predare. 
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„Øi acum, aøa cum tu

ai început sæ predici

cuvântul, tot aøa aø dori

ca tu sæ continui sæ

predici; øi eu aø dori

sæ fii sârguincios øi

cumpætat în toate

lucrurile” (Alma 38:10). 
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Studiafli lecfliile cu mult înainte. Când suntefli familiari
cu lecfliile pe care le vefli preda, vefli fi mult mai con-
øtienfli de întâmplærile de zi cu zi pe care le putefli folosi
pentru a preda acele lecflii. Dacæ predafli un curs care are
un manual, este bine sæ avefli idee despre conflinutul
întregului manual. Atunci vefli putea mult mai bine sæ
remarcafli când o anumitæ observaflie poate fi aplicatæ
unei lecflii pe care o vefli preda peste câteva sæptæmâni. 

Rugafli-væ în fiecare zi pentru ajutor atunci când væ pregæ-

tifli. Rugafli-L pe Tatæl Ceresc sæ væ ajute sæ fifli conøtienfli
de lucrurile care væ vor face lecfliile pline de viaflæ, memo-
rabile øi pline de inspiraflie pentru cei cærora le predafli. 

Amintifli-væ întotdeauna de cei cærora le predafli øi de lec-

fliile pe care le pregætifli. Gândifli-væ la cei cærora le predafli.
Gândifli-væ la vieflile lor, la deciziile pe care trebuie sæ le ia
øi la direcfliile în care merg. Fifli deschiøi la idei de predare
pe mæsuræ ce facefli lucruri ca studiul scripturilor sau
observarea frumuseflilor naturii. Putefli gæsi idei de pre-
dare chiar øi în activitæfli cum ar fi curæflenia în casa dum-
neavoastræ, mersul la muncæ sau mersul la magazin.
Practic, orice experienflæ væ poate oferi tocmai exemplul,
îmbogæflirea sau læmurirea de care avefli nevoie pentru o
lecflie a Evangheliei. 

Consemnarea impresiilor care vin

Pe mæsuræ ce devenifli mai conøtienfli de ideile de pre-
dare din jurul dumneavoastræ, v-ar fi de ajutor sæ væ
consemnafli impresiile pe care le primifli. Purtafli la dum-
neavoastræ un carneflel øi scriefli despre lucrurile care væ
impresioneazæ, pentru a le folosi ca posibile idei de pre-
dare. Consemnafli gânduri din cuvântærile pe care le
auzifli sau din lecfliile la care participafli. Scriefli despre cre-
dinfla care promoveazæ experienfle. Pe mæsuræ ce væ dez-
voltafli obiceiul de a nota aceste lucruri, vefli deveni tot
mai conøtienfli de resursele bogate de predare care sunt în
jurul dumneavoastræ. 

Nu væ facefli griji despre cum afli putea sæ folosifli
ideile. Doar scriefli-le. Câteodatæ, observafliile dumnea-
voastræ se vor aplica într-o lecflie pe care urmeazæ s-o
predafli în curând, dar altæ datæ vefli vedea exemple minu-
nate sau ilustraflii ale principiilor pe care nu le vefli preda
decât peste multe sæptæmâni sau chiar ani. Putefli sæ le
uitafli, dacæ nu le notafli. 

Putefli, de asemenea, sæ facefli un dosar pentru fiecare
lecflie pe care o vefli preda în urmætoarele câteva luni. Pe
mæsuræ ce væ vin idei pentru lecflii practice, comparaflii
øi pentru alte lucruri, scriefli o notæ în dosarul potrivit.
Când vine timpul pentru a pregæti o lecflie anume, putefli
sæ realizafli cæ afli colecflionat o resursæ preflioasæ de idei øi
activitæfli care sæ væ îmbogæfleascæ lecflia. 
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Când Moroni prescurta cronica iaredifli-
lor, el a devenit îngrijorat în ceea ce pri-
veøte slæbiciunea sa de a scrie. El a crezut
cæ neamurile care vor citi cuvintele sale
le vor ridiculiza øi le vor respinge. El s-a
rugat ca neamurile sæ poatæ avea caritate
øi sæ nu respingæ cuvântul lui Dumnezeu.
Apoi, Domnul i-a fæcut urmætoarea promi-
siune: „Deoarece tu ai væzut slæbiciunile
tale, tu vei fi întærit” (Eter 12:37). Domnul
i-a spus, de asemenea, lui Moroni: „Dacæ
oamenii vin la Mine, Eu le voi aræta slæbi-
ciunea lor. 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 umi-
lesc în fafla Mea øi au credinflæ în Mine;
atunci Eu voi face ca lucrurile slabe sæ
devinæ puternice pentru ei” (Eter 12:27). 

În eforturile dumneavoastræ de a preda
Evanghelia, putefli sæ avefli câteodatæ
sentimente de neadaptare. Dar putefli sæ
fifli încurajafli de aceastæ promisiune a
Domnului. Pe mæsuræ ce væ umilifli, recu-
noaøtefli domeniile în care avefli nevoie
de ajutorul Sæu øi exersafli credinflæ în El,
El væ va întæri øi væ va ajuta sæ predafli
într-un fel care-L mulflumeøte. 

Evaluarea propriilor dumneavoastræ
puncte tari øi slæbiciuni

Putefli începe fæcând un plan de îmbu-
nætæflire în care sæ determinafli ceea ce
facefli bine în acest moment. Putefli sæ
împærflifli aceastæ evaluare în douæ pærfli:
punctele dumneavoastræ tari ca învæflæ-
tori øi slæbiciunile dumneavoastræ ca
învæflætori. 

Care sunt punctele mele tari ca
învæflætor? 

Începefli prin a lua în considerare câteva
dintre darurile pe care Domnul vi le-a dat
deja, care væ pot ajuta în predarea dumnea-
voastræ. Enumerafli aceste puncte tari 
într-un jurnal, într-un caiet sau în tabelul
de la pagina 25. În timp ce facefli aceasta,
putefli sæ væ gândifli la principiile de predare
care sunt evidenfliate în acest manual, cum
ar fi iubirea faflæ de cei cærora le predafli,
predarea prin Spirit, predarea doctrinei,
invitarea la o învæflare sârguincioasæ, crea-
rea unei atmosfere de studiu, folosirea de
metode eficiente sau pregætirea lecfliilor. 

Probabil cæ ræbdarea dumneavoastræ este
aceea care væ poate ajuta ca învæflætor. Sau
pot fi zâmbetul dumneavoastræ binevoitor,
preocuparea dumneavoastræ pentru oameni,
calitæflile dumneavoastræ artistice, cunoøtin-
flele dumneavoastræ în domeniul scripturilor,
dorinfla dumneavoastræ de a asculta, spiritul
dumneavoastræ calm, obiceiul dumneavoas-
træ de a væ pregæti pânæ la capæt sau dorinfla
dumneavoastræ sinceræ de a preda bine. 

Nu trebuie sæ descoperifli un numær
mare de puncte tari pe care le avefli; doar
câteva væ vor face sæ începefli. Scopul de a
væ concentra asupra câtorva dintre punc-
tele dumneavoastræ tari este de a clædi pe
ele, pe mæsuræ ce væ îmbunætæflifli dome-
niile în care nu suntefli la fel de puternici. 

Care sunt slæbiciunile mele ca
învæflætor? 

Dupæ ce væ gândifli la punctele dumnea-
voastræ tari, reflectafli asupra experienflelor
dumneavoastræ recente de predare.
Gândifli-væ la domeniile în care putefli sæ
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„Ia seama bine la citire,

la îndemnare øi la

învæflætura pe care o dai

altora. Nu fi nepæsætor

de darul care este în tine,

care fli-a fost dat prin

proorocie, cu punerea

mâinilor... Pune-fli pe

inimæ aceste lucruri,

îndeletniceøte-te în totul

cu ele, pentru ca

înaintarea ta sæ fie

væzutæ de tofli. Fii cu

luare aminte asupra

ta øi asupra învæflæturii

pe care o dai altora:

stæruieøte în aceste

lucruri, cæci dacæ vei

face aøa, te vei mântui

pe tine însufli øi pe cei ce

te ascultæ” (1 Timotei

4:13–16). 
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facefli mai bine. Din nou, væ putefli gândi la principiile de
predare evidenfliate în acest manual. Putefli sæ enumerafli
câteva lucruri pe care le putefli face mai bine, însæ proba-
bil este mai bine sæ væ limitafli la a lucra cu unul sau
douæ în acelaøi timp. Vorbind la modul general, noi creø-
tem „rând dupæ rând, precept dupæ precept” (2 Nefi
28:30). Noi trebuie sæ acflionæm „în înflelepciune øi în
ordine; cæci nu este nevoie ca omul sæ fugæ mai repede
decât este puterea lui” (Mosia 4:27). 

Dupæ ce v-afli ales unul sau douæ domenii în care vrefli
sæ væ îmbunætæflifli, scriefli-le în jurnalul sau în caietul
dumneavoastræ. 

Sæ stabilim un plan de îmbunætæflire

Pentru a decide cum sæ væ îmbunætæflifli în domeniul
sau domeniile pe care le-afli ales, gândifli-væ la urmætoarele
întrebæri: 
� Ce pot sæ fac acum pentru a fi un învæflætor mai bun? 
� Ce calitæfli trebuie sæ dezvolt? 
� Cine mæ poate ajuta? 
� Ce materiale sunt disponibile? 

Mai jos este un exemplu care væ aratæ cum putefli sæ
folosifli aceste întrebæri. În acest exemplu, o învæflætoare
de la Societatea de Alinare a decis cæ trebuie sæ-øi îmbu-
nætæfleascæ abilitatea de a discerne dacæ membrii clasei
sale înfleleg lecfliile pe care ea le predæ. 

Ce pot sæ fac acum pentru a fi un învæflætor mai bun? 

Învæflætoarea decide sæ se uite în acest manual pentru
a primi idei despre ce ar putea ea sæ facæ mai bine chiar
acum. În timp ce citeøte „Cum putem sæ øtim dacæ ei
învaflæ” (p. 73), ea descoperæ cæ o modalitate de a evalua
înflelegerea cursanflilor este aceea de a le cere sæ reafirme
principiile cu propriile lor cuvinte. Ea hotæræøte sæ folo-
seascæ aceastæ idee în urmætoarea lecflie pe care o predæ.
Îøi scrie acest plan în jurnal. 

Ce calitæfli trebuie sæ dezvolt? 

Învæflætoarea scrie, de asemenea, cæ trebuie sæ-i observe
pe cursanfli în timpul lecfliilor. Ea îøi spune: „Aceasta este
o calitate pe care trebuie s-o dezvolt, însæ va trebui sæ
exersez”. Îøi scrie acest plan în jurnal. 

În timp ce se gândeøte la planul sæu, realizeazæ cæ are
deja cel puflin un punct tare pe care poate clædi: ea pregæ-
teøte lecfliile cu sârguinflæ. Deoarece ea este întotdeauna
familiarizatæ cu conflinutul lecfliei, va putea sæ-i observe
pe cursanfli, în loc sæ se concentreze prea mult asupra
manualului sau a notiflelor sale. 

Cine mæ poate ajuta? Ce materiale sunt disponibile? 

În final, învæflætoarea se întreabæ dacæ existæ resurse pe
care le poate folosi. Ea a folosit deja acest manual ca o
resursæ. Se gândeøte la alte resurse posibile: „Alfli învæflæ-
tori? Aø putea vorbi cu coordonatorul de perfecflionare a
învæflætorilor sau cu un alt învæflætor care este specializat
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Cum mæ descurc? 
� Care sunt punctele mele tari ca învæflætor? 
� Care sunt slæbiciunile mele? 

Ce pot sæ fac pentru a mæ îmbunætæfli? 
� Ce pot sæ fac acum pentru a fi un învæflætor 

mai bun? 
� Ce calitæfli trebuie sæ-mi dezvolt? 

Ce resurse voi folosi? 
� Cine mæ poate ajuta? 
� Ce materiale sunt disponibile? 

Folosifli acest tabel (sau unul fæcut de dumneavoastræ) pentru a face un plan de îmbunætæflire a predærii
dumneavoastræ. În spafliile goale, scriefli ræspunsurile dumneavoastræ la întrebæri. 
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în evaluarea înflelegerii cursanflilor? Ar putea unul dintre
conducætorii mei sæ observe o lecflie pe care o predau
øi sæ-mi ofere sugestii? Ar putea cursanflii sæ-mi ofere
sugestii?” 

Fixarea unui obiectiv øi consemnarea progresului
dumneavoastræ

Dupæ ce afli fæcut un plan de îmbunætæflire, stabilifli o
datæ în care sperafli sæ væ îndeplinifli obiectivul. Putefli sæ
scriefli despre progresul dumneavoastræ într-un jurnal
sau într-un caiet. Dacæ trebuie sæ væ ajustafli obiectivul
în timp ce progresafli, fæcefli-o. 

Când simflifli cæ v-afli realizat îmbunætæflirea planificatæ,
începefli sæ lucrafli la un alt aspect al predærii. 

Calitæfli care conteazæ cel mai mult

În cæutarea dumneavoastræ continuæ de a væ îmbunæ-
tæfli ca învæflætor, amintifli-væ calitæflile care conteazæ cel
mai mult. 

Preøedintele Harold B. Lee a descris un învæflætor care a
avut o mare influenflæ asupra sa când el era copil. Putefli
folosi aceastæ descriere pentru a væ îndruma în timp ce
væ evaluafli eficienfla generalæ ca învæflætor øi væ stabilifli
planuri de îmbunætæflire: 

„În timpul copilæriei mele, lecfliile religioase cele mai
impresionante le-am învæflat la orele Øcolii de duminicæ.
Totuøi, foarte puflini învæflætori de la Øcoala de duminicæ
ce øi-au adus o contribuflie de duratæ la educaflia mea reli-
gioasæ se evidenfliazæ astæzi în memoria mea. Una dintre
aceøtia... avea o abilitate caracteristicæ, pærând sæ inocu-
leze adânc în sufletul meu lecfliile despre istoria Bisericii,
despre moralitate øi despre adeværul Evangheliei într-o
asemenea manieræ, încât în ziua de astæzi, dupæ aproape
patruzeci de ani, încæ îmi amintesc øi sunt îndrumat de
lecfliile ei. 

De unde a primit ea calitæflile esenfliale ale unui învæ-
flætor de succes al Øcolii de duminicæ? Ea nu poseda o
cunoaøtere laicæ deosebitæ øi nici nu era bine educatæ în
teoriile øi practicile pedagogiei moderne. Înfæfliøarea ei era
simplæ øi obiønuitæ – aceea de soflie øi mamæ într-o comu-
nitate micæ de la flaræ, unde necesitæflile cereau ore lungi
de trudæ din partea tuturor membrilor familiei. Au fost
trei calitæfli care, în opinia mea, au fæcut eficiente învæflæ-
turile ei: prima, ea avea capacitatea de a face fiecare elev
sæ simtæ cæ era interesatæ în mod special de el; a doua,
avea o cunoaøtere a Evangheliei øi o dragoste pentru
aceasta øi avea abilitatea de a ilustra fiecare lecflie atât de
bine, încât s-o poatæ pune în practicæ în propriile noastre
viefli øi a treia, ea avea o credinflæ absolutæ în Dumnezeu
øi o mærturie neclintitæ a divinitæflii Evangheliei restau-
rate a lui Isus Hristos. 

Mai era ceva ce nu ieøea în evidenflæ dar era... califica-
tivul cel mai vital øi esenflial pentru ea øi pentru orice altæ
persoanæ care ar fi un(o) învæflætor(învæflætoare) al(a)
Evangheliei lui Isus Hristos. Domnul a declarat legea

învæflætorului în aceste cuvinte: ‘Øi Spiritul væ va fi dat
vouæ prin rugæciunea fæcutæ cu credinflæ; øi dacæ nu pri-
mifli Spiritul, nu vefli propovædui’ (D&L 42:14)... 

„O astfel de persoanæ care se roagæ pentru ajutor în
predarea sa va avea puterea Duhului Sfânt øi învæflæturile
sale vor fi, aøa cum a declarat Nefi: ‘[purtate în] inimile
copiilor oamenilor… prin puterea Duhului Sfânt’ ”
(The Teachings of Harold B. Lee, editate de cætre Clyde J.
Williams [1996], p. 444). 

Pe mæsuræ ce væ evaluafli punctele tari øi slæbiciunile 
ca învæflætor, gândifli-væ cât de bine reflectafli asupra
acestor „calitæfli esenfliale”. Putefli sæ cugetafli la urmætoa-
rele întrebæri: 
� Le aræt celor cærora le predau cæ îi iubesc? Aræt faptul cæ

mæ intereseazæ personal fiecare dintre ei? 
� Pot ei sæ simtæ dragostea mea pentru Domnul øi învæflæ-

turile Sale? Îi ajut eu sæ vadæ cum se pun în practicæ
aceste învæflæturi în vieflile lor? 

� Pot cei cærora le predau sæ simtæ mærturia mea despre
Evanghelia restauratæ a lui Isus Hristos? Pot ei sæ simtæ
credinfla mea absolutæ în Dumnezeu? 

� Mæ rog cu credinflæ pentru a preda prin puterea Duhului
Sfânt? 

Chiar dacæ nu avefli experienflæ în multe aspecte teh-
nice de predare, væ putefli concentra asupra calitæflilor
care conteazæ cel mai mult. Îi putefli iubi pe cei cærora
le predafli. Væ putefli aræta în mod consecvent dragostea
pentru Domnul øi pentru învæflæturile Sale. Øi putefli sæ
væ împærtæøifli fervent credinfla în Dumnezeu øi mærturia
despre Evanghelia restauratæ. Putefli sæ reuøifli în ceea ce
priveøte calitæflile care sunt cele mai importante, chiar în
timp ce væ dezvoltafli deprinderile tehnice. 

Cu ajutorul Domnului, dumneavoastræ putefli sæ væ
îmbunætæflifli

În timp ce încercafli sæ væ îmbunætæflifli, ajutorul
Domnului va veni deseori prin intermediul altor oameni.
Povestea urmætoare, împærtæøitæ de cætre un bærbat care a
slujit ca preøedinte de misiune în Europa de Est, ilustreazæ
acest principiu: 

„În timpul verii anului 1993, am vizitat una dintre
cele mai noi ramuri ale noastre. Clasa Øcolii de duminicæ
a fost predatæ de cætre o membræ nou botezatæ. Ea s-a
simflit incomod, în mod evident, sæ stea în fafla grupului.
Pentru a nu risca sæ facæ o greøealæ, ea a citit lecflia
cuvânt cu cuvânt. În timp ce ea îøi flinea ochii flintuifli
în carte, cursanflii au început sæ se simtæ incomod. 

Dupæ lecflie, am felicitat învæflætoarea pentru acurate-
flea doctrinalæ a materialelor ei øi, cu tot tactul pe care 
l-am avut, am întrebat-o dacæ s-a gândit sæ adreseze
câteva întrebæri care dau de gândit pentru a stimula o
discuflie în clasæ. Ea mi-a ræspuns cæ învæflætorii europeni
nu adreseazæ întrebæri. Am plecat, întrebându-mæ ce
puteam sæ facem pentru a o ajuta pe ea øi pe mulfli alfli
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învæflætori noi, asemænætori ei, într-o flaræ unde Biserica
fusese stabilitæ numai de câfliva ani. 

În luna august a acelui an, un cuplu de misionari a fost
desemnat sæ înceapæ programele Sistemului Educaflional
al Bisericii în zona noastræ. Noi le-am cerut sæ conducæ
ceea ce erau numite atunci sesiunile de instruire pentru
învæflætori. Una dintre învæflætoarele pe care ei trebuiau
sæ le ajute era învæflætoarea a cærei clasæ am vizitat-o. 

Patru luni mai târziu, m-am întors în ramura ei.
Avusese loc un miracol. Ea stætea, în fafla clasei, transfor-
matæ, echilibratæ øi încrezætoare. Întrebærile ei, pregætite
cu atenflie, au încurajat ræspunsuri interesante. Ea
comenta, încurajând contribufliile fiecærui cursant.

Aranjase ca un cursant sæ împærtæøeascæ o experienflæ per-
sonalæ despre subiectul lecfliei øi apoi i-a invitat pe alflii sæ
împærtæøeascæ experienfle personale. Aproape de sfârøitul
orei, o membræ nouæ øi-a depus mærturia. Învæflætoarea 
s-a oprit øi a întrebat în liniøte: ‘Afli remarcat Spiritul
când vorbea sora Molnar? Acela este Spiritul Domnului’.
În timp ce ne bucuram de sentimentul acela de calm øi
iluminare pe care l-am simflit împreunæ în acea salæ de
clasæ închiriatæ, I-am mulflumit Tatælui Ceresc pentru
cuplul care a predat principiile predærii Evangheliei unei
membre noi înspæimântate øi care a ajutat-o sæ devinæ
una dintre aceia care meritæ într-adevær sæ fie chemafli
ca învæflætori ai Evangheliei lui Isus Hristos”. 
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OBfiINEfiI SPRIJINUL
CONDUCÆTORILOR
DUMNEAVOASTRÆ
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O parte a responsabilitæflilor unui con-
ducætor al preofliei sau al unei organizaflii
auxiliare este de a susfline øi de a ajuta învæ-
flætorii. Calitatea predærii în cadrul Bisericii
se va îmbunætæflii pe mæsuræ ce conducætorii
øi învæflætorii dezvoltæ o relaflie de susflinere
øi de sprijin. 

În organizafliile preofliei sau în cele auxi-
liare, conducætorii sunt desemnafli sæ
lucreze cu anumifli învæflætori. De exemplu,
o membræ din preøedinflia Societæflii Primare
poate fi desemnatæ sæ lucreze cu cei care
le predau copiilor cu vârste cuprinse între 
8 øi 11 ani. Un membru din preøedinflia
cvorumului vârstnicilor poate fi desemnat
sæ lucreze cu învæflætorii cvorumului. 

Instructaje pentru învæflætorii noi

Dacæ suntefli un învæflætor nou chemat,
conducætorul dumneavoastræ se va întâlni
cu dumneavoastræ, de preferinflæ înainte de
prima dumneavoastræ oræ de predare. El sau
ea væ vor vorbi despre importanfla chemærii
dumneavoastræ øi væ vor da materialele
necesare la curs. Dupæ ce afli predat prima
lecflie, dumneavoastræ øi conducætorul
dumneavoastræ trebuie sæ discutafli pe scurt
despre experienfla avutæ. 

Contactafli-i pe conducætori pentru a
væ sfætui cu ei

Contactafli-væ des conducætorul pentru a
împærtæøi experienfle, pentru a discuta des-
pre nevoile celor cærora le predafli, pentru a
rezolva probleme øi pentru a cere sfaturi.
Aceasta væ va oferi o ocazie de a væ revizui
planurile pentru îmbunætæflirea continuæ ca
învæflætor. 

Astfel de contacte sunt cele mai eficiente
dacæ sunt fæcute prin întâlniri directe, însæ,
dacæ este necesar, pot fi fæcute øi prin tele-
fon, prin poøtæ sau prin alte metode.
Trebuie sæ inifliafli aceste contacte oricând
avefli nevoie de ele, dar cel puflin o datæ la
trei luni. 

Când o conducætoare se întâlneøte cu un
învæflætor sau când un conducætor se întâl-
neøte cu o învæflætoare, ei trebuie sæ lase uøa
deschisæ øi sæ-i cearæ unui alt adult sæ stea
în camera, foaierul sau holul alæturat. Ei tre-
buie sæ evite circumstanflele care pot fi înfle-
lese greøit. 

În timp ce aøteptafli sæ væ sfætuifli cu con-
ducætorul dumneavoastræ, pregætifli-væ sæ
discutafli despre: 
� ce sentimente avefli despre chemarea

dumneavoastræ ca învæflætor; 
� experienflele pe care le-afli avut cu mem-

brii clasei dumneavoastre; 
� exemple care aratæ cum reacflioneazæ

cursanflii la lecfliile pe care le predafli; 
� nevoile specifice ale fiecærui cursant; 
� obiectivele dumneavoastræ ca învæflætor; 
� ce poate conducætorul dumneavoastræ sæ

facæ pentru a væ ajuta sæ væ îndeplinifli
obiectivele; 

� subiectele care simflifli cæ trebuie abordate
în adunærile de perfecflionare a învæflæto-
rului. 

Vizitele la clase

Unii conducætori participæ la aceiaøi clasæ
în fiecare sæptæmânæ, aceasta fiind o parte a
chemærilor lor. Alfli conducætori, cum sunt
membrii preøedinfliilor Societæflii Primare øi
a Øcolii de duminicæ, sunt instruifli sæ stabi-
leascæ împreunæ cu învæflætorii vizitarea oca-
zionalæ a claselor lor (vezi, Improving Gospel

Teaching: A Leader’s Guide, p. 6). Dacæ un
conducætor stabileøte sæ væ viziteze clasa,
putefli sæ-i cerefli doar sæ observe clasa sau
sæ ajute în alte moduri. De exemplu, un
conducætor poate prezenta o parte a lecfliei,
poate ajuta un anumit cursant sau poate
ajuta în timpul activitæflilor. 
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IUBIfiI-I PE CEI 
CÆRORA LE PREDAfiI

Nimic nu este mai bine calculat pentru a conduce oamenii sæ renunfle la pæcat,

decât faptul de a-i lua de mânæ øi de a-i supraveghea cu delicatefle. 

Când oamenii aratæ cât de puflinæ bunætate øi dragoste faflæ de mine, 

o, ce putere are asupra minflii mele, în timp ce 

acfliunea contraræ are tendinfla de a ræscolii toate sentimentele 

rele øi de a demoraliza mintea umanæ. 

Profetul Joseph Smith 
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DRAGOSTEA 
ÎNMOAIE INIMILE

1

O învæflætoare nouæ avea probleme cu
câfliva cursanfli care nu se comportau
cuviincios. Ea a cæutat îndrumare din partea
unui membru al preøedinfliei Øcolii de dumi-
nicæ øi el i-a sugerat sæ facæ o experienflæ.
Ea trebuia sæ aleagæ un cursant dintre cei
care nu se comportau cuviincios iar apoi,
sæ-i arate acelei persoane, în cinci modali-
tæfli diferite, faptul cæ-i pasæ de el sau de ea.
Peste câteva sæptæmâni, conducætorul a
întrebat-o pe învæflætoare cum se descurca.
Ea a raportat cæ persoana pe care o alesese a
încetat sæ se comporte necuviincios, astfel
încât ea se afla în procesul de a alege un alt
cursant. Dupæ încæ douæ sæptæmâni, condu-
cætorul a întrebat-o din nou. Învæflætoarea 
i-a spus cæ întâmpina dificultæfli în a gæsi pe
cineva cu care sæ lucreze. Când el a între-
bat-o a treia oaræ, ea i-a spus cæ alesese trei
cursanfli diferifli, unul dupæ altul, øi cæ
atunci când a început sæ le arate cæ îi pasæ
de ei, aceøtia au încetat sæ se comporte
necuviincios. În fiecare situaflie, dragostea
a înmuiat o inimæ. 

Puterea dragostei unui învæflætor

Pe mæsuræ ce arætæm dragoste faflæ de cei
cærora le predæm, ei devin mult mai recep-
tivi faflæ de Spirit. Ei devin mai entuziasmafli
sæ învefle øi mult mai deschiøi faflæ de noi
øi faflæ de ceilalfli din grup. Deseori, ei con-
øtientizeazæ un sens reînnoit al valorii lor
veønice øi o dorinflæ mai mare pentru nepri-
hænire. 

Vârstnicul Dallas N. Archibald din Cei
Øaptezeci a explicat: 

„Predarea adecvatæ va mæri sufletul. 
De exemplu, sæ comparæm un copil cu

un pahar gol, iar cunoøtinfla øi experienfla
noastræ, pe care le-am acumulat în timpul
anilor, cu o gæleatæ plinæ cu apæ... Nu
putem sæ turnæm o gæleatæ plinæ cu apæ

direct într-un pahar mic. Totuøi, folosind
principiile corecte ale transferului de cuno-
øtinfle, paharul poate fi umplut. 

Acele principii sunt convingerea, ræbda-
rea îndelungatæ, politeflea øi blândeflea, dra-
gostea sinceræ, bunætatea øi pura cunoaøtere.
Acestea vor umple paharul, care este sufle-
tul unui copil, permiflându-i acelui copil sæ
primeascæ mult mai mult decât gæleata ori-
ginalæ” (în Conference Report, octombrie
1992, pp. 34–35; sau Ensign, noiembrie
1992, p. 26).

O învæflætoare de la Societatea Primaræ a
relatat câteva dintre experienflele satisfæcæ-
toare pe care le-au avut ea øi cursanflii ei
dupæ ce ea i-a vizitat acasæ øi øi-a arætat inte-
resul faflæ de viafla lor. Unui bæieflel nu-i
fæcea plæcere sæ stea în clasæ, iar atunci când
stætea nu era activ la oræ. Dar dupæ ce învæ-
flætoarea i-a fæcut o vizitæ scurtæ acasæ øi a
vorbit cu el despre lucrurile lui preferate,
el a început sæ aøtepte cu neræbdare sæ vinæ
la Societatea Primaræ. O altæ cursantæ nu a
participat niciodatæ la lecflie, dar a vorbit cu
mult entuziasm când învæflætoarea a mers
la ea acasæ. Dupæ vizitæ, ea a început sæ fie
activæ la oræ. (Vezi Norda D. Casaus, „One
on One”, Ensign, februarie 1994, p. 59.)

Cum influenfleazæ dragostea
asemænætoare cu cea a lui Hristos
predarea noastræ

Apostolul Pavel a scris: „Chiar dacæ aø
vorbi în limbi omeneøti øi îngereøti, øi n-aø
avea dragoste, sunt o aramæ sunætoare sau
un chimval zængænitor. Øi chiar dacæ aø avea
darul proorociei, øi aø cunoaøte toate tainele
øi toatæ øtiinfla; chiar dacæ aø avea toatæ cre-
dinfla aøa încât sæ mut øi munflii, øi n-aø
avea dragoste, nu sunt nimic” (1 Corinteni
13:1–2). În aceastæ dispensaflie, Domnul a
spus cæ „nimeni nu poate ajuta în aceastæ
lucrare, decât dacæ este umil øi plin de dra-
goste, decât dacæ are credinflæ, speranflæ øi
caritate” (D&L 12:8). 

Dacæ vrem sæ-i influenflæm pe cei cærora
le predæm sæ facæ bine, nu trebuie doar sæ
ne placæ sæ predæm; trebuie sæ iubim fiecare
persoanæ cæreia îi predæm. Trebuie sæ ne
mæsuræm succesul prin progresul persoane-
lor cærora le predæm, nu prin meritul per-
formanflei noastre. 

Dragostea ne îndeamnæ sæ ne pregætim
øi sæ predæm diferit. Când îi iubim pe cei
cærora le predæm, ne rugæm pentru fiecare
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dacæ este umil øi plin de

dragoste” (D&L 12:8). 
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dintre ei. Noi facem tot ce putem pentru a le cunoaøte
interesele, realizærile, nevoile øi îngrijorærile (vezi,
„Înflelegefli-i pe cei cærora le predafli”, pp. 33–34). Ne
adaptæm predarea pentru a le împlini nevoile, chiar dacæ
aceasta necesitæ mai mult timp øi efort. Remarcæm când
sunt absenfli øi îi recunoaøtem când sunt prezenfli. Oferim
ajutor atunci când este necesar. Suntem devotafli bunæstærii
lor veønice, fæcând tot ceea ce putem pentru a o promova
øi nefæcând nimic pentru a o deteriora. 

Multe dintre cele mai importante calitæfli ale învæflætori-
lor credincioøi øi eficienfli ai Evangheliei au legæturæ cu dra-
gostea. Profetul Mormon ne-a învæflat: 

„Caritatea suferæ îndelung øi este binevoitoare øi nu
invidiazæ øi nu este îngâmfatæ øi nu cautæ nimic pentru
sine, nu este provocatæ cu uøurinflæ, nu se gândeøte la ræu 

øi nu se bucuræ în nedreptate, ci se bucuræ în adevær,
suportæ toate lucrurile, crede toate lucrurile, nædæjduieøte
toate lucrurile, rabdæ toate lucrurile. 

De aceea... dacæ voi nu avefli caritate, atunci voi suntefli
de nimic, cæci caritatea niciodatæ nu piere. De aceea,
lipeøte-te de caritate, care este cea mai mare dintre toate,
cæci toate lucrurile trebuie sæ piaræ – 

Dar caritatea este dragostea puræ a lui Hristos øi ea rabdæ
în vecii vecilor; øi acela care este gæsit cæ o are în ziua din
urmæ, bine va fi de el” (Moroni 7:45–47). 

Informaflie suplimentaræ

Pentru mai multe amænunte despre importanfla de a-i
iubi pe cei cærora le predafli, vedefli lecflia 2 din cursul
Predarea Evangheliei (pp. 194–197). 
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SÆ-I ÎNfiELEGEfiI PE CEI
CÆRORA LE PREDAfiI
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Gândifli-væ la ultima lecflie pe care afli
predat-o. La ce v-afli gândit în timp ce v-afli
pregætit øi v-afli prezentat lecflia? V-afli gândit
la conflinutul lecfliei? V-afli gândit la cei
cærora le predafli? Cât de multe øtiafli cu
adeværat despre cei cærora le-afli predat?
Dacæ nu i-afli cunoscut, ce diferenflæ ar fi
putut sæ facæ în lecflia dumneavoastræ faptul
de a cunoaøte mæcar puflin despre fiecare
dintre ei? 

Un supraveghetor al Preofliei aaronice a
împærtæøit urmætoarea constatare: 

„Ca supraveghetor al cvorumului diaco-
nilor, am învæflat câteva lucruri despre
bæieflii în vârstæ de 12–13 ani. Înfleleg provo-
cærile, oportunitæflile, experienflele øi între-
bærile pe care tinerii bæiefli de aceeaøi vârstæ
le împærtæøesc împreunæ. Înfleleg cæ fiecare
dintre aceøti tineri bæiefli a primit de curând
preoflia øi învaflæ ce înseamnæ sæ o exercite
demn. 

Cunosc, de asemenea, fiecare diacon în
parte – simpatiile lor, antipatiile lor, talen-
tele, îngrijorærile øi ceea ce se întâmplæ în
vieflile lor în acest moment. 

Pe mæsuræ ce pregætesc lecfliile øi le pre-
dau bæieflilor, încerc sæ predau principiile
Evangheliei într-un fel care se îmbinæ cu
înflelegerea øi experienfla lor. Pentru a
implica un tânær bæiat în lecflie, pot sæ-i
adresez o întrebare care îmbinæ un aspect
al lecfliei cu faptul de a juca fotbal. Pentru
a ajuta un alt tânær bæiat sæ se implice, pot
sæ relatez o experienflæ avutæ într-o tabæræ
recentæ care poate ajuta la ilustrarea punerii
în practicæ a unui principiu al Evangheliei.
Înflelegându-i pe aceøti bæiefli, eu pot mai
bine sæ gæsesc modalitæfli de a le asocia fie-
care lecflie”. 

Învæflafli caracteristicile øi experienflele
comune ale celor cærora le predafli

Chiar dacæ fiecare persoanæ este unicæ,
tofli oamenii cærora le predafli, fie cæ sunt
adulfli, tineri sau copii împærtæøesc multe
lucruri în comun. Primul øi cel dintâi, fie-
care este un copil al Tatælui Ceresc. Fiecare
are un potenflial divin. Fiecare vrea sæ se
simtæ iubit. Fiecare vrea sæ simtæ sprijinul
celorlalfli øi sæ se simtæ apreciat pentru
contribufliile sale. 

În plus faflæ de aceste caracteristici
comune, cei cærora le predafli au avut proba-
bil experienfle asemænætoare. De exemplu,
mulfli cursanfli într-o clasæ de Doctrina
Evangheliei pentru adulfli sunt pærinfli care
au dobândit o experienflæ øi o cunoaøtere
însemnatæ prin creøterea propriilor lor copii.
În cvorumurile vârstnicilor, mulfli au slujit
în misiuni cu timp deplin. Mulfli înalfli
preofli au slujit în poziflii administrative în
cadrul episcopiei sau flæruøului. Mulfli dintre
tinerii bæiefli sau tinerele fete frecventeazæ
aceeaøi øcoalæ sau øcoli asemænætoare. 

Întotdeauna va exista ceva pe care cei
cærora le predafli îl vor avea în comun.
Trebuie sæ învæflafli despre caracteristicile
øi experienflele pe care le au în comun øi
sæ gæsifli modalitæfli de a clædi pe aceste
asemænæri. Pe mæsuræ ce facefli aceasta,
cei cærora le predafli vor simfli cæ lecfliile
dumneavoastræ sunt sensibile øi relevante
faflæ de nevoile øi interesele lor. Ei se vor
implica mult mai mult øi vor contribui
cu mai multæ încredere. 

Pentru informaflii referitoare la caracteris-
ticile comune diferitelor grupuri de vârste,
vezi partea C, „Predarea în cazul diferitelor
grupuri de vârstæ” pp. 107–124. 

Ajungefli sæ cunoaøtefli fiecare persoanæ
cæreia îi predafli

Chiar dacæ oamenii cærora le predafli au
multe caracteristici comune, ei au trecuturi
øi experienfle destul de diferite. Nu sunt
doi la fel. Ei au diferite calitæfli, simpatii
øi antipatii. Ei au avut parte de diferite
bucurii, oportunitæfli øi provocæri. 

Pe când era un reprezentant zonal, vârst-
nicul Neal A. Maxwell a spus: 

„Un grup, un cvorum sau o salæ de clasæ
a Bisericii pot cuprinde câfliva oameni care
sunt plictisifli; câfliva oameni care îøi creazæ
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o relaflie neobservatæ, agonizantæ cu Biserica øi îøi fac o
reestimare crucialæ a acesteia; câfliva care sunt ‘vizitatori
care pot veni o singuræ datæ’ øi care îøi pot întemeia vii-
toarea participare øi atitudine faflæ de Bisericæ pe experien-
flele ‘duminicii eøantion’; câfliva care øi-au pierdut
entuziasmul øi un numær bun de… membrii bine infor-
mafli care au parte de bucurie øi de progres într-o Bisericæ
divinæ plinæ de oameni imperfecfli øi care pot face faflæ
dezamægirilor. 

A fi impersonal sau a folosi o abordare... discriminatorie
pentru a conduce øi a preda unei asemenea diversitæfli
inevitabile de persoane, înseamnæ în mod clar a nu fi
‘angajat cu sârguinflæ’ în procesul conducerii sau al predærii.
Conducerea øi predarea întâmplætoare øi nepæsætoare
înseamnæ cæ acea persoanæ se vede pe ea însæøi doar ca un
curs sau ca o vamæ prin care membrii trebuie sæ treacæ.
O astfel de conducere este necugetatæ faflæ de diferenflele
individuale øi lipsitæ de importanflæ, de însufleflire perso-
nalæ” („... A More Excellent Way” [1973], pp. 56–57). 

Pe mæsuræ ce ajungefli sæ cunoaøtefli øi sæ înflelegefli fie-
care persoanæ, vefli fi mai bine pregætifli sæ predafli lecfliile
care se adreseazæ situafliilor lor personale. Aceastæ înflelegere
væ va ajuta sæ gæsifli modalitæfli de a ajuta fiecare persoanæ
sæ fie implicatæ în discuflii øi în alte activitæfli de învæflare

(vezi „Sæ ajungem la cel cæruia îi predæm”, pp. 35–36).
Vefli øti cine va putea sæ ræspundæ la anumite întrebæri, cine
va putea sæ spunæ o poveste despre promovarea credinflei
sau o experienflæ personalæ sau cine a avut o experienflæ
care sprijinæ scopul unei anumite lecflii. Vefli putea mai
bine sæ evaluafli ræspunsurile date în timpul discufliilor øi
sæ væ adaptafli lecfliile. 

Luafli în considerare asemænærile øi diferenflele în
timp ce væ pregætifli lecfliile

Gândifli-væ la urmætoarea lecflie pe care o vefli preda.
Încercafli sæ væ imaginafli aøezarea în clasæ øi fiecare per-
soanæ care va fi acolo. Poate væ vine în minte cineva care
se aøeazæ în acelaøi loc în fiecare sæptæmânæ. Ce øtifli despre
acea persoanæ care v-ar putea ajuta sæ decidefli ce punct al
lecfliei sæ-l accentuafli? Ce experienfle a avut el sau ea care ar
putea sæ ajute pe altcineva sæ înfleleagæ mai bine un princi-
piu al Evangheliei? Cunoaøterea dumneavoastræ referitoare
la aceste lucruri væ va influenfla alegerile în timp ce væ pre-
gætifli øi væ prezentafli lecfliile. De aceea trebuie sæ facefli mai
mult decât doar sæ înflelegefli conflinutul lecfliei; trebuie sæ-i
înflelegefli pe oamenii cærora le predafli – în calitate de copii
ai lui Dumnezeu, ca membrii ai grupului lor de vârstæ øi ca
persoane. 
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SÆ AJUNGEM LA CEL
CÆRUIA ÎI PREDÆM

3

Un coordonator pentru perfecflionarea
învæflætorului a relatat experienfla urmætoare: 

„Am fost rugat sæ slujesc ca instructor al
unui curs pentru tofli învæflætorii Øcolii de
duminicæ. Øtiam cæ urma sæ le predau unor
oameni cu personalitæfli, trecuturi øi nevoi
ce difereau foarte mult de la unul la altul.
Una dintre aceøtia era o învæflætoare experi-
mentatæ care a lucrat deseori cu tinerii.
O altæ învæflætoare pærea sæ nu aibæ nici un
pic de încredere în ea ca învæflætoare, fiind
profund conøtientæ de lipsa calitæflilor ei.
Unui frate îi era ruøine sæ vinæ deoarece
nu cunoøtea bine scripturile. 

Am decis cæ trebuia sæ gæsesc o modali-
tate de a ajunge la fiecare dintre ei. Înainte
de prima lecflie, l-am desemnat pe fratele
care nu se simflea confortabil sæ predea
scripturile sæ vorbeascæ pe scurt despre rea-
lizarea unui plan personal pentru studiul
Evangheliei. Aceasta mi-a dat o øansæ sæ-l
întâlnesc în afara clasei øi sæ-mi exprim
încrederea în el. În timpul lecfliei am încu-
rajat-o pe învæflætoarea experimentatæ sæ
împærtæøeascæ câteva dintre gândurile ei
despre predare. Øi am gæsit o ocazie sæ-i
mulflumesc sorei neîncrezætoare pentru
mærturia umilæ pe care a depus-o într-o altæ
clasæ cu câteva sæptæmâni mai devreme.
Tofli trei au reacflionat foarte bine. 

În timpul acelei lecflii am remarcat o altæ
învæflætoare care nu stætea împreunæ cu cei-
lalfli. M-am decis s-o vizitez dupæ clasæ øi
i-am arætat cæ mæ intereseazæ persoana ei,
întrebând-o dacæ puteam s-o ajut cu însærci-
narea pe care i-am dat-o. În fiecare sæptæ-
mânæ am cæutat ocazii de a ajunge la fiecare
persoanæ din clasæ. 

Pe mæsuræ ce cursul progresa øi fiecare
era implicat, mi-a devenit clar faptul cæ
acesta era un grup neobiønuit. Ei tofli luau

parte la discuflii însufleflite øi la împærtæøirea
experienflelor. Ei pæreau unifli în dragoste.
Am putut sæ væd cum, cu cât am încercat
mai mult sæ ajung øi sæ le slujesc în mod
individual, cu atât mai mult ei erau mai
dornici sæ asculte øi sæ împærtæøeascæ unul
cu celælalt. Gândindu-mæ la ce a fost, reali-
zez cæ simplul efort de a mæ oferi fiecæruia
dintre ei a putut sæ fie cel mai important
lucru pe care l-am fæcut ca învæflætor al ace-
lui curs. A pærut sæ-i inspire sæ facæ acelaøi
lucru unul pentru celælalt”. 

O parte a lucrærii dumneavoastræ  ca
învæflætor al Evangheliei este de a-i ajuta
pe cei care învaflæ sæ înfleleagæ øi sæ simtæ
dragostea Tatælui Ceresc pentru ei. Acest
lucru nu poate fi fæcut numai prin inter-
mediul cuvintelor. Este necesar sæ ajun-
gefli la fiecare individ – la cei pe care îi
vedefli des, la cei pe care îi vedefli ocazio-
nal øi la cei pe care nu i-afli vedea færæ sæ
facefli un efort special. Este necesar sæ
ajungefli la ei, indiferent dacæ ei sunt
cooperanfli, dezinteresafli sau sfidætori.
Domnul ne-a îndemnat sæ ne amintim cæ
„valoarea sufletelor este mare înaintea lui
Dumnezeu” (D&L 18:10). 

Ajungefli la fiecare persoanæ, atunci
când væ întâlnifli împreunæ

Chiar øi atunci când predafli mai multor
persoane în acelaøi timp, putefli sæ ajungefli
la fiecare persoanæ. De exemplu, ajungefli
la fiecare persoanæ atunci când le întâmpi-
nafli cu cælduræ la începutul clasei. Fapte
mærunte ca acesta pot face o diferenflæ
importantæ. 

Dumneavoastræ ajungefli la ei, de aseme-
nea, atunci când realizafli o implicare activæ
øi siguræ. În serile în familie øi în cadrul cur-
surilor Bisericii îi putefli ajuta, pe cei care
învaflæ, sæ pregæteascæ o parte a lecfliei.
Putefli planifica rapoarte speciale, numere
muzicale sau întrebæri care conduc la discu-
flii care vor recunoaøte øi vor clædi pe talen-
tele fiecærei persoane. De exemplu, un frate
mai puflin activ care are o voce bunæ s-a
întors treptat la activitate în Bisericæ deoa-
rece a fost invitat ocazional sæ cânte în clase
øi în alte activitæfli ale episcopiei. 

Oamenii sunt impresionafli atunci când
le sunt recunoscute contribufliile. Putefli
sæ facefli un efort special sæ recunoaøtefli
comentariile fiecærei persoane øi, dacæ este
posibil, sæ includefli acele comentarii în
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discuflia clasei. Din când în când, este un ajutor sæ reafirmi
comentariile sau întrebærile cuiva, pentru ca toatæ lumea sæ
poatæ auzi øi înflelege. 

Ajungefli la fiecare øi în alte momente

Dumneavoastræ trebuie sæ cæutafli modalitæfli pentru a
ajunge la cei cærora le predafli. Lucrurile pe care le facefli
pentru oameni în afara clasei unde predafli pot crea o dife-
renflæ profundæ în atitudinea lor în ceea ce priveøte studiul
Evangheliei. Putefli sæ petrecefli timp cu fiecare membru al
familiei în parte. Putefli sæ mergefli sæ vorbifli cu membrii
clasei atunci când îi vedefli. Îi putefli încuraja øi ajuta în
timpul încercærilor, væ putefli aminti evenimentele impor-
tante din viafla lor, îi putefli vizita acasæ øi putefli participa
la activitæflile în care ei sunt implicafli. 

Preøedintele Thomas S. Monson a povestit urmætoarea
întâmplare: 

„Louis Jacobsen... era fiul unei væduve daneze særace.
Era mic de staturæ, nu era atrægætor – fiind obiectul
glumelor necugetate ale colegilor sæi de clasæ. Într-o
duminicæ dimineaflæ, la Øcoala de duminicæ, copiii au

râs de pantalonii sæi peticifli øi de cæmaøa sa uzatæ. Prea
mândru pentru a plânge, micuflul Louis a fugit din
capelæ, oprindu-se în cele din urmæ, abia trægându-øi
respiraflia, pentru a se aøeza øi a se odihni pe borduræ...
Din buzunarul sæu, a scos o bucatæ de hârtie care confli-
nea rezumatul lecfliei de la Øcoala de duminicæ øi cu
îndemânare a fæcut o barcæ de hârtie pe care a lansat-o
pe apa curgætoare. Din inima sa rænitæ de bæieflel au
venit cuvintele hotærâte: ‘Nu mæ voi mai întoarce
niciodatæ’. 

Dintr-o datæ, printre lacrimi, Louis a væzut reflectatæ în
apæ imaginea unui om mare øi bine îmbræcat. Louis øi-a
ridicat privirea øi l-a recunoscut pe George Burbidge, supra-
veghetorul Øcolii de duminicæ. 

‘Îmi permifli sæ mæ aøez lângæ tine?’, a întrebat amabilul
conducætor. 

Louis a dat din cap afirmativ... Câteva bærci au fost for-
mate øi lansate în timp ce conversaflia a continuat. În cele
din urmæ, conducætorul a stat øi, cu mâna bæiatului prinsæ
strâns de a sa, s-au întors la Øcoala de duminicæ” (în
Conference Report, aprilie 1977, p. 106; sau Ensign,

mai 1977, p. 72). 
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AJUTAfiI-I PE MEMBRII 
NOI ØI PE CEI MAI PUfiIN ACTIVI

4

Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a sfætuit: 
„Nu este un lucru uøor sæ devii membru al acestei

Biserici. În majoritatea cazurilor implicæ renunflarea
la obiceiurile vechi, pæræsirea vechilor prieteni øi asociafli
øi pæøirea într-o societate nouæ, care este diferitæ øi, 
într-un fel, mai strictæ. 

Având în vedere permanenta creøtere a numærului con-
vertiflilor, noi trebuie sæ facem un efort substanflial sporit
de a-i sprijini în timp ce ei îøi gæsesc drumul. Fiecare dintre
aceøtia are nevoie de trei lucruri: un prieten, o responsabili-
tate øi sæ fie hrænit de ‘cuvântul cel bun al lui Dumnezeu’
(Moroni 6:4). Este responsabilitatea øi øansa noastræ de a
oferi aceste lucruri…

Aceasta este o lucrare pentru toatæ lumea... 
Væ rog pe fiecare dintre dumneavoastræ sæ ajutafli în

acest angajament. Modalitæflile dumneavoastræ prieteneøti
sunt necesare. Simflul dumneavoastræ de ræspundere este
necesar” (în Conference Report, aprilie 1997, pp. 66, 68;
sau Ensign, mai 1997, pp. 47–48). 

Ca învæflætor al Evangheliei, putefli sæ le slujifli oameni-
lor care s-au alæturat recent Bisericii sau care redevin activi
în Bisericæ. Putefli urma sfatul preøedintelui Hinckley
sprijinindu-i, acordându-le øanse de a participa la lecflii øi
asigurându-væ cæ sunt hrænifli de cuvântul lui Dumnezeu.
Mai jos sunt câteva sugestii care sæ væ ajute pentru a face
aceasta. 

„Un prieten” 

Prima Preøedinflie ne-a sfætuit sæ „întindem mâna priete-
niei cætre simpatizanfli øi membrii noi, oferindu-le relaflii
bazate pe dragoste care sæ-i ajute sæ facæ tranziflia socialæ
cætre prieteni noi øi cætre noi modele de viaflæ” („Sæ-i aju-
tæm pe membrii noi”, anexæ la scrisoarea Primei
Preøedinflii, 15 mai 1997). 

Îi putefli ajuta pe alflii sæ facæ aceastæ tranziflie invitându-i
la clasæ, urându-le bun venit, folosindu-le numele atunci
când vin øi prezentându-i celorlalfli membri ai clasei. 

„O responsabilitate” 

În clasele Bisericii, tofli cursanflii sunt responsabili de a
contribui la atmosfera de studiu (vezi pp. 77–78). Totuøi,

membrii noi øi membrii mai puflin activi pot avea nevoie
de încurajæri speciale pentru a accepta aceastæ responsabili-
tate. Mai jos sunt enumerate câteva idei pentru 
a-i ajuta sæ participe la lecflii: 
� în timpul discufliilor din clasæ, adresaflile întrebæri la care

øtifli cæ vor putea sæ ræspundæ; 
� încurajafli-i sæ-øi împærtæøeascæ mærturiile øi experienflele

personale în învæflarea adeværurilor Evangheliei; 
� invitafli-i sæ citeascæ cu voce tare. Pentru a le da timp sæ

se pregæteascæ, vorbifli cu ei înainte despre pasajele din
scripturi sau celelalte materiale pe care afli dori ca ei sæ
le citeascæ. 

� invitafli-i sæ se roage. Pentru a evita sæ-i facefli sæ se simtæ
incomod, oferifli-le aceastæ invitaflie înainte. 

� dacæ dafli responsabilitæfli, facefli acest lucru înainte
pentru ca ei sæ aibæ suficient timp sæ se pregæteascæ.
Oferifli-væ ajutorul dacæ au întrebæri. 

Pe mæsuræ ce membrii noi øi membrii mai puflin
activi sunt implicafli în discufliile ce au loc în clasæ øi
în alte activitæfli de învæflare, ei vor înflelege mai bine
Evanghelia øi angajamentul lor faflæ de Domnul øi de
Biserica Sa. Ei væ vor întæri, de asemenea, pe dumnea-
voastræ øi pe ceilalfli cursanfli. 

„Sæ fie hrænifli de ‘cuvântul cel bun al lui Dumnezeu’ ” 

Noii convertifli øi membrii care redevin activi sunt
în general neræbdætori sæ învefle despre Evanghelie.
Dumneavoastræ îi putefli ajuta sæ-øi menflinæ acest
entuziasm øi sæ progreseze în cunoaøterea lor despre
Evanghelie. Luafli în considerare sugestiile de mai jos: 
� exprimafli-væ entuziasmul despre Evanghelie; 
� depunefli-væ mærturia; 
� împærtæøifli-væ dragostea pentru scripturi; 
� alocafli-væ timp pentru a vorbi cu ei în afara clasei 

- sæ-i sprijinifli øi sæ væ asigurafli cæ înfleleg principiile 
pe care le predafli; 

� spunefli-le despre experienflele pe care le-afli avut în timp
ce afli træit Evanghelia; 

� încurajafli-i sæ studieze singuri scripturile. 

37



Partea B :  PRINCIPI I  DE  BAZÆ ALE  PREDÆRII  EVANGHELIEI

SÆ LE PREDÆM CELOR
CU DIZABILITÆfiI

5

Vârstnicul Boyd K. Packer a împærtæøit
urmætoarea experienflæ din primul sæu an
ca învæflætor la seminar: 

„În clasa mea era o adolescentæ care mæ
deranja foarte tare prin atitudinea ei apa-
rent insolentæ. Ea nu participa activ la
clasæ, însæ o perturba încontinuu. Odatæ, 
i-am cerut sæ ræspundæ în clasæ la ceva care
nu avea nevoie de o pregætire anterioaræ.
Ea a spus, cu o anumitæ impertinenflæ: ‘Nu
voi ræspunde’. 

Am insistat mai mult, însæ ea a refuzat
cu o impertinenflæ crescutæ. Am spus ceva
foarte ridicol cum ar fi cæ ‘studenflii care
nu sunt dornici sæ ræspundæ nu vor primi
note sau credite’. Øi, flinându-mi respiraflia
am spus: ‘O sæ vedem noi. Ori væ vefli con-
forma ori nu’. 

Peste câteva sæptæmâni, într-o serie de
vizite pærinte-învæflætor, mama ei a descris-o
ca fiind timidæ, retrasæ øi ezitantæ în a se
implica. Comportamentul timid øi retras
nu m-ar fi deranjat pe mine; au fost imper-
tinenfla øi insolenfla cele care mæ îngrijorau. 

Din fericire, înainte ca eu sæ fi putut 
sæ-i descriu mamei sale impertinenfla sa,
mama sa a adæugat: ‘Aceasta se datoreazæ
deficienflei ei de vorbire’. 

Fiind surprins, am întrebat-o care era
aceea. Mama a spus: ‘Cum, nu afli remar-
cat?’ Nu remarcasem! ‘Ea va face aproape
orice pentru a nu fi implicatæ în activitæfli
de grup’, m-a informat mama ei. ‘Deficienfla
ei de vorbire este o ruøine atât de mare
pentru ea’. 

Dupæ discuflia cu mama ei m-am simflit
foarte ridicol! Ar fi trebuit sæ simt cæ exista
un anumit motiv pentru ea sæ reacflioneze
aøa cum a fæcut-o. Mi-am petrecut acel an
desævârøindu-mi pocæinfla. M-am sfætuit cu
fata øi am colaborat cu ea. I-am spus: ‘Vom
lucra împreunæ asupra acestui lucru’. 

Înainte de încheierea anului ea ræspun-
dea la clasæ øi se implica des, cu ajutorul
øi cooperarea celorlalfli studenfli” (Teach

Ye Diligently, ediflie revizuitæ [1991], pp.
92–93).

În timpul slujirii Sale din viafla muri-
toare, Salvatorul a arætat o compætimire
mare faflæ de oamenii care aveau imperfec-
fliuni ale trupului sau ale minflii. El le-a
oferit speranflæ, înflelegere øi dragoste. În
timp ce predafli acestui fel de oameni, tre-
buie sæ urmafli exemplul Sæu. Încercafli sæ
nu væ simflifli incomod faflæ de dizabilitæflile
lor. Recunoaøtefli faptul cæ tofli oamenii
sunt diferifli într-un fel sau în altul. 

Cu dragoste øi delicatefle, îi putefli ajuta
pe cursanflii cu dizabilitæfli sæ participe
activ la lecflii. S-ar putea sæ avefli nevoie sæ
lucrafli cu ceilalfli cærora le predafli pentru
a-i ajuta sæ-i înfleleagæ øi sæ-i accepte pe cei
cu dizabilitæfli. 

Mai jos sunt date descrieri ale diferitelor
tipuri de dizabilitæfli øi moduri prin care
dumneavoastræ îi putefli ajuta pe cursanflii
care au aceste dizabilitæfli. 

Pierderea auzului
Pierderea auzului poate varia gradat de

la pierderea uøoaræ la surzirea completæ.
Unii oameni aud suficient de bine pentru
a înflelege cuvântul vorbit cu aparat audi-
tiv, în timp ce alflii trebuie sæ foloseascæ
limbajul semnelor sau citirea buzelor pen-
tru a înflelege. 

Când descoperifli cæ un cursant are
probleme de auz, fifli atenfli øi delicafli în
mod special cu el. În funcflie de situaflie,
întâlnifli-væ cu persoana respectivæ pentru a
determina cel mai bun loc de stat în clasæ
pentru el sau ea pentru a putea urmæri dis-
cufliile øi activitæflile. Poate fi important pen-
tru persoana respectivæ sæ stea acolo unde el
sau ea væ pot vedea cu uøurinflæ în timp ce
vorbifli. El sau ea pot prefera sæ stea într-o
anumitæ parte a încæperii. Studiafli aceste
opfliuni având un spirit de într-ajutorare øi
prietenie øi într-un fel care aratæ dorinfla
dumneavoastræ ca acea persoanæ sæ parti-
cipe activ la clasæ. 

Deficienflele de vorbire

Deficienflele de vorbire afecteazæ abilita-
tea unei persoane de a interacfliona øi de
a comunica cu ceilalfli. Deficienflele pot fi
uøoare sau severe øi pot sæ aparæ la orice
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vârstæ. Persoanele cu deficienfle de vorbire pot sæ nu înfle-
leagæ bine cuvintele vorbite øi scrise. Ele pot sæ aibæ difi-
cultæfli în formarea cuvintelor øi propozifliilor pentru a-øi
exprima ideile. Unii oameni cu deficienfle de vorbire
încearcæ sæ le ascundæ, în timp ce alflii, în mod special
copiii, nu le conøtientizeazæ. 

În cazul în care credefli cæ un cursant are o astfel de
tulburare, fifli precaufli când invitafli acea persoanæ sæ
participe activ în fafla clasei. Arætafli-i acelei persoane o
atenflie mæritæ øi învæflafli mai mult despre capacitatea
ei de învæflare. Putefli sæ pregætifli activitæfli de învæflare
care vor ajuta acea persoanæ sæ participe færæ sæ se simtæ
jenatæ, cum ar fi discufliile în grup în care el sau ea
lucreazæ cu cei din clasæ care sunt în special buni øi
ræbdætori. Pe mæsuræ ce væ familiarizafli mai bine cu
persoana respectivæ øi pe mæsuræ ce încrederea lui sau
a ei creøte, cæutafli ocazii suplimentare pentru ca acea
persoanæ sæ participe activ la clasæ. Ajutafli persoana sæ
identifice paøii pe care el sau ea este dornic(æ) sæ-i facæ
pentru a se simfli mai bine când participæ activ. 

Dizabilitæfli mentale

O persoanæ cu dizabilitæfli mentale poate sæ aibæ o
vitezæ de dezvoltare mai micæ în abilitatea de a comunica,
de a interacfliona, de a studia, de a munci sau de a-øi sta-
bili independenfla. Unele persoane cu dizabilitæfli mentale
necesitæ sprijin în majoritatea aspectelor vieflii, în timp ce
altele au nevoie de ajutor doar în câteva domenii exacte. 

Fifli drægufli øi prietenoøi cu un cursant cu dizabilitæfli
mentale. Vorbifli normal cu el sau cu ea despre lucruri
obiønuite. Invitafli persoana sæ participe activ la clasæ în
moduri care-i vor fi plæcute. Putefli sæ ajutafli persoana
respectivæ sæ se pregæteascæ înainte. Din când în când,
putefli, de asemenea, sæ împærflifli clasa în grupuri mici
sau în perechi în care persoana se poate asocia cu stu-
denfli ræbdætori øi særitori. 

Dificultæfli la citire

Anumite persoane au dificultæfli de citire. Ei pot sæ
aibæ dislexie sau o altæ dificultate la citire. Ei se pot
forfla sæ citeascæ într-o limbæ care nu le este maternæ.
Pot sæ nu vadæ bine sæ citeascæ. Sau le poate lipsi, pur
øi simplu, experienfla de a citi. 

Când descoperifli cæ un cursant are dificultæfli la citire,
fifli atenfli în mod special la felul în care îi cerefli sæ parti-
cipe activ la lecflie. Nu provocafli un sentiment de jenæ
cerându-i acelei persoane sæ citeascæ cu voce tare dacæ el
sau ea nu s-a oferit. Cæutafli sæ væ familiarizafli mai bine

cu acea persoanæ. Învæflafli mai mult despre abilitatea øi
dorinfla lui sau a ei de a citi. Dacæ o persoanæ este dor-
nicæ sæ citeascæ dar are nevoie de timp sæ se pregæteascæ,
o putefli ajuta sæ se pregæteascæ sæ citeascæ anumite pasaje
din lecflia care urmeazæ. În alte cazuri, s-ar putea sæ trebu-
iascæ sæ cæutafli modalitæfli de a include persoana respec-
tivæ færæ a-i cere acesteia sæ citeascæ. Discutafli aceste
posibilitæfli cu persoana respectivæ. Lucrafli împreunæ
pentru a gæsi cea mai bunæ modalitate pentru el sau ea
de a participa activ la clasæ. 

Reducerea acuitæflii vizuale

Reducerea acuitæflii vizuale poate varia de la pierderea
uøoaræ a vederii la orbirea completæ. Unele persoane care
au acuitatea vizualæ redusæ pot sæ vadæ foarte bine dacæ
stau în rândurile din faflæ ale clasei sau dacæ poartæ oche-
lari. Altele se bazeazæ pe auz øi pe scrierea Braille pentru a
putea învæfla. Ajutafli-i pe cei cu acuitatea vizualæ redusæ
sæ stea acolo unde pot învæfla cel mai eficient øi unde pot
participa activ la clasæ. Cu un spirit de prietenie, vorbifli
cu ei despre nevoile lor øi despre ce putefli sæ facefli pen-
tru a-i ajuta. 

Informaflie suplimentaræ

Informaflia anterioaræ este doar un scurt rezumat. În
cazul în care conøtientizafli cæ un cursant are o dizabili-
tate, sfætuifli-væ cu acea persoanæ, cu membrii familiei
sale øi cu prietenii, despre cum putefli sæ ajutafli. Sprijinifli
cursantul. Putefli sæ væ sfætuifli, de asemenea, cu conducæ-
torii. Cæutafli îndrumarea Spiritului pentru a væ ajuta sæ
øtifli cum sæ ajutafli acea persoanæ sæ reuøeascæ øi sæ
gæseascæ bucurie la clasa dumneavoastræ. 

Pentru mai multe informaflii despre slujirea membrilor
cu dizabilitæfli, vezi pp. 310–314 din secfliunea „Gospel
Teaching and Leadership” din Church Handbook of

Instructions.

Resurse pentru membrii cu dizabilitæfli

Materialele pentru membrii cu dizabilitæfli sunt enu-
merate în Catalogul Materialelor Bisericii.

Întrebærile despre materialele pentru membrii cu diza-
bilitæfli pot fi adresate la: 

Members with Disabilities
Floor 24
50 East North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150-3200
Telefon: 1-801-240-2477
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PREDAfiI CU 
AJUTORUL SPIRITULUI

Dacæ avem Spiritul Domnului sæ ne îndrume, 

putem învæfla orice persoanæ, 

indiferent cât de bine educatæ este, 

în orice loc din lume. Domnul øtie mai multe decât oricare 

dintre noi øi dacæ noi suntem slujitorii Sæi, 

acflionând sub influenfla Spiritului Sæu, 

El poate furniza mesajul salværii fiecærui suflet. 

Vârstnicul Dallin H. Oaks
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Amprenta Duhului Sfânt

asupra unui suflet care

aude cuvântul lui

Dumnezeu este „puterea

lui Dumnezeu pentru

a convinge oamenii”

(D&L 11:21).

Preøedintele Joseph

Smith ne-a învæflat: 

„Spiritul lui Dumnezeu

vorbindu-i spiritului

omului are putere sæ

transmitæ adeværul cu

un efect øi cu o înflelegere

mai mare decât adeværul

care poate fi transmis

prin contact personal

chiar øi cu fiinfle cereøti.

Prin Duhul Sfânt

adeværul este împletit

în fiecare fibræ øi muøchi

al trupului astfel încât

sæ nu poatæ fi uitat”

(Doctrines of Salvation,

compilat de Bruce R.

McConkie, 3 volume.

[1954–1956], 1:47–48).

„Când un om vorbeøte prin puterea
Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt îi
duce vorba în inimile copiilor oamenilor”
(2 Nefi 33:1). Nici un învæflætor muritor,
indiferent cât de expert sau experimentat
este, nu poate aduce binecuvântærile mær-
turiei øi ale convertirii unei alte persoane.
Aceasta este responsabilitatea Duhului
Sfânt, sau a Spiritului. Oamenii ajung sæ
cunoascæ faptul cæ Evanghelia este adevæ-
ratæ prin puterea Duhului Sfânt (vezi
Moroni 10:5; D&L 50:13–14). 

Rolul Spiritului în predarea
Evangheliei

Pe mæsuræ ce predæm Evanghelia, tre-
buie sæ recunoaøtem cu umilinflæ faptul
cæ Duhul Sfânt este adeværatul învæflætor.
Privilegiul nostru este de a sluji ca instru-
mente prin care Duhul Sfânt poate preda,
mærturisi, alina øi inspira. Prin urmare,
noi trebuie sæ devenim demni sæ primim
Spiritul (vezi „Sæ cæutæm sæ obflinem
Spiritul”, p. 14). Trebuie sæ ne rugæm
pentru îndrumarea Spiritului în timp ce
pregætim lecfliile sau în timp ce predæm
(vezi „Recunoaøtefli øi urmafli Spiritul în
timpul predærii dumneavoastræ”, pp.
47–48). Trebuie sæ facem tot ce putem
pentru a crea o atmosferæ în care cei
cærora le predæm pot simfli influenfla
Spiritului (vezi „Invitafli Spiritul în timp
ce predafli”, pp. 45–46). 

Vârstnicul Gene R. Cook, din
Cvorumul celor Øaptezeci, ne-a sfætuit:
„Cine va preda? Mângâietorul. Fifli siguri
cæ nu credefli cæ dumneavoastræ suntefli
‘adeværatul învæflætor’. Aceea este o gre-
øealæ gravæ... Avefli grijæ sæ nu interferafli
cu aceasta. Rolul major al unui învæflætor
este de a pregæti calea prin care oamenii
vor avea o experienflæ spiritualæ cu

Domnul. Dumneavoastræ suntefli un
instrument, nu învæflætorul. Domnul
este Acela care cunoaøte nevoile acelora
cærora li se predæ. El este Acela care poate
impresiona inima cuiva øi îl poate face sæ
se schimbe” (cuvântare oferitæ educatori-
lor de religie, 1 septembrie 1989).

Sæ slujim umili ca instrumente în
mâinile Domnului

Putem fi tentafli, din când în când, sæ
credem cæ oamenii se vor apropia de Tatæl
Ceresc numai datoritæ eforturilor noastre.
Putem presupune cæ perseverenfla noastræ
este aceea care-i convinge despre adevær.
Sau ne putem imagina cæ elocvenfla øi
cunoaøterea noastræ despre un anumit
principiu al Evangheliei îi va inspira øi îi
va edifica. Dacæ începem sæ credem astfel
de lucruri, „interferæm” cu puterea de con-
vingere a Duhului Sfânt. Trebuie sæ ne
amintim întotdeauna porunca Domnului
de a „anunfla veøtile bune... cu toatæ umi-
linfla, având încredere în [El]” (D&L
19:29–30). 

Pe mæsuræ ce væ pregætifli spiritual øi-L
recunoaøtefli pe Domnul în predarea dum-
neavoastræ, vefli deveni un instrument în
mâinile Sale. Duhul Sfânt væ va mæri
cuvintele cu putere. 

Vârstnicul Richard G. Scott din
Cvorumul celor Doisprezece, ne-a învæflat
diferenfla dintre o persoanæ umilæ care Îi
permite Duhului Sfânt sæ predea øi o per-
soanæ mândræ care se bazeazæ pe propriile
sale forfle: 

„În urmæ cu câfliva ani, am avut o
însærcinare în Mexic øi în America
Centralæ asemænætoare cu cea a unui
preøedinte de zonæ... 

Într-o duminicæ, am vizitat adunarea
de preoflie a unei ramuri unde, un condu-

SPIRITUL ESTE 
ADEVÆRATUL ÎNVÆfiÆTOR
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cætor mexican al preofliei, umil øi nein-
struit, a avut probleme în a comunica ade-
værurile Evangheliei. Era clar cât de
profund i-au atins acestea viafla. Am
remarcat dorinfla sa intensæ de a comunica
acele principii. El le-a recunoscut fraflilor
pe care-i iubea cæ acestea erau de o mare
valoare. El a citit din manual, totuøi
maniera sa era a dragostei pure pentru
Salvator øi pentru cei cærora le-a predat.
Acea dragoste, sinceritate øi puritate a
intenfliei a permis influenflei Duhului
Sfânt sæ învæluie încæperea... 

În consecinflæ, am vizitat clasa Øcolii de
duminicæ din episcopia unde mergea fami-
lia mea. Un profesor universitar bine edu-
cat a prezentat lecflia. Acea experienflæ a
fost într-un contrast izbitor faflæ de aceea
de care m-am bucurat în adunarea preofliei
din acea ramuræ. Mi s-a pærut cæ învæflæto-
rul a ales cu bunæ øtiinflæ referinfle neclare øi
exemple neobiønuite pentru a-øi dezvolta
tema desemnatæ – viafla lui Joseph Smith.
Am avut impresia claræ cæ el s-a folosit de
ocazia de a preda pentru a impresiona clasa
cu mæreafla sa cunoaøtere... El nu a pærut sæ
fie la fel de concentrat asupra comunicærii
principiilor, cum a fost umilul conducætor
al preofliei... 

Umilinfla conducætorului preofliei mexi-
can i-a fost necesaræ fiind folositæ ca un
instrument pentru comunicarea spiritualæ
a adeværului” (Helping Others to Be

Spiritually Led [cuvântare oferitæ educatori-
lor de religie, 11 august 1998], pp. 10–12).

Informaflie suplimentaræ

Pentru mai multe amænunte despre
predarea prin Spirit, vezi lecflia 3 din
Cursul de predare a Evangheliei (pp.
198–202). 
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SÆ PREDÆM CU 
AJUTORUL MÆRTURIEI

7

„Puterea supremæ a predærii Evangheliei,
puterea de a convinge øi de a converti
este manifestatæ”, a spus vârstnicul Bruce
R. McConkie, „când un învæflætor inspirat
spune: ‘Eu øtiu prin puterea Duhului Sfânt,
prin revelafliile Spiritului Sfânt cætre sufle-
tul meu, cæ doctrinele pe care le-am predat
sunt adeværate’ ” (The Promised Messiah

[1978], pp. 516–517). 
Preøedintele Brigham Young a învæflat

acest adevær înainte sæ fie botezat membru
al Bisericii. Mærturia unui misionar umil 
l-a ajutat sæ simtæ puterea de convertire
a Duhului Sfânt. Mai târziu el a relatat:
„Când am væzut un om færæ elocvenflæ sau
færæ talente de orator, care putea sæ spunæ
doar: ‘Eu øtiu prin puterea Duhului Sfânt
cæ aceastæ carte, Cartea lui Mormon, este
adeværatæ, cæ Joseph Smith este un profet
al Domnului’, Duhul Sfânt care radia din
acea persoanæ mi-a luminat înflelegerea,
iar lumina, gloria øi nemurirea erau înain-
tea mea” (în Journal of Discourses, 1:88). 

Preøedintelui Young i s-a reamintit de
puterea mærturiei în primele sale zile ca
misionar. El a remarcat: „Am cælætorit
numai pentru puflin timp pentru a le mær-
turisi oamenilor, înainte de a învæfla acest
fapt, cæ pofli sæ dovedeøti doctrina din
Biblie pânæ la sfârøitul lumii øi totuøi,
aceasta doar îi va convinge pe oameni,
însæ nu-i va converti. Putefli sæ citifli Biblia
de la Genesa la Apocalipsa øi sæ dovedifli
fiecare iotæ pe care o dezbatefli øi totuøi,
doar aceasta nu va avea nici o influenflæ
de convertire asupra oamenilor. Numai o
mærturie prin puterea Duhului Sfânt le va
aduce luminæ øi cunoaøtere – îi va con-
duce la pocæinflæ în inimile lor. Numai
aceasta va fi îndeajuns.” (în Journal of

Discourses, 5:327). 

Ce este o mærturie? 

Este important sæ înflelegem ce este øi ce
nu este o mærturie. În primul rând, nu este
o îndemnare, o chemare la pocæinflæ, un
jurnal de cælætorii sau experienfle, o cuvân-
tare sau o instruire. Este o declaraflie simplæ,
directæ de credinflæ – un sentiment, o asigu-
rare, o convingere. Este afirmatæ de regulæ
la persoana întâi, eu, urmatæ de un verb
puternic ce exprimæ credinfla, cum ar fi: „Eu
øtiu cæ...”, „Eu mærturisesc cæ...”, „Eu depun
mærturie cæ...” sau „Eu sunt sigur cæ...”.
Probabil cæ afli auzit mærturiile speciale ale
lui Isus Hristos care conflin expresiile: „Væ
las cu mærturia mea cæ...” sau „Eu mærturi-
sesc cæ...”. Mærturiile sunt deseori cele mai
puternice atunci când sunt scurte, concise
øi directe. 

Gândifli-væ la urmætoarele exemple din
scripturi. Remarcafli cæ aceste mærturii apar
în contextul altor mesaje – la început, la
mijloc sau la sfârøit. 

„Aceasta este mærturia, ultima dintre
toate, pe care o dæm despre El: Cæ El træ-
ieøte! Pentru cæ L-am væzut, chiar la dreapta
lui Dumnezeu; øi i-am auzit glasul depu-
nând mærturie cæ El este Singurul Næscut
al Tatælui – cæ de El, prin El øi din El lumile
sunt øi au fost create øi locuitorii din ele
sunt næscufli ca fii øi fiice ale lui Dumnezeu”
(D&L 76:22–24; subliniere adæugatæ). 

„Øtiu cæ orice væ voi spune despre ceea
ce va veni este adeværat; øi væ spun vouæ
cæ øtiu cæ Isus Hristos va veni, da, Fiul,
Singurul Næscut al Tatælui, plin de har øi
de milæ øi de adevær” (Alma 5:48; subli-
niere adæugatæ). 

„Øi acum iatæ, voi depune mærturie eu

însumi cæ aceste lucruri sunt adeværate.
Iatæ, væ spun vouæ cæ eu øtiu cæ Hristos
va veni printre copiii oamenilor ca sæ ia

43



Partea B :  PRINCIPI I  DE  BAZÆ ALE  PREDÆRII  EVANGHELIEI

asupra sa pæcatele poporului Sæu øi cæ El va ispæøi pentru
pæcatele lumii; cæci Domnul Dumnezeu a vorbit aceasta”
(Alma 34:8; subliniere adæugatæ). 

„Cæci eu øtiu cæ oricine îøi va pune nædejdea în
Dumnezeu va fi sprijinit în încercærile øi în necazurile
sale øi în suferinflele sale; øi va fi înælflat în ultima zi”
(Alma 36:3; subliniere adæugatæ). 

Alte exemple se gæsesc în Iacov 7:12, Alma 7:8 øi 36:30
øi Joseph Smith – Istorie 1:25. 

Facefli ca mærturia sæ fie o parte a predærii
dumneavoastræ

Pentru a putea preda prin puterea convingætoare de
convertire a Duhului Sfânt, dumneavoastræ trebuie sæ
avefli o mærturie despre ceea ce predafli. Preøedintele
David O. McKay a spus: „Este responsabilitatea dumnea-
voastræ sæ predafli cæ Isus Hristos este Mântuitorul lumii,
cæ Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu øi cæ
lui, în aceastæ ultimæ dispensaflie, i-au apærut în persoanæ
Dumnezeu Tatæl øi Fiul Sæu. Credefli acest lucru? Simflifli
acest lucru? Radiazæ acea mærturie din fiinfla dumnea-
voastræ? ... Dacæ da, acea radiere va da viaflæ oamenilor
cærora mergefli sæ le predafli. Dacæ nu, va fi o særæcie
mare, o secetæ, o lipsæ a acelui mediu spiritual în care
cresc sfinflii... Dumneavoastræ putefli preda eficient numai
ceea ce dumneavoastræ înøivæ simflifli” (Gospel Ideals

[1953], p. 190). 
Putefli sæ primifli o mærturie øi o putefli întæri prin

(1) studiul scripturilor øi al învæflæturilor profeflilor din
zilele din urmæ, (2) rugæciune, (3) post øi (4) supunere
faflæ de poruncile lui Dumnezeu. Vefli vedea, de aseme-
nea, cæ mærturia dumneavoastræ devine mai puternicæ
pe mæsuræ ce continuafli s-o împærtæøifli. 

În timp ce væ pregætifli sæ predafli fiecare lecflie, rugafli-væ
ca Spiritul sæ væ ajute sæ øtifli când sæ împærtæøifli sentimen-
tele dumneavoastræ cele mai sacre. Putefli sæ fifli îndemnafli
sæ væ depunefli mærturia de câteva ori în timpul lecfliei,
nu doar la sfârøit. 

Mærturia inspiræ mærturia

Depunându-væ mærturia prin ceea ce spunefli øi facefli,
dumneavoastræ îi motivafli pe ceilalfli sæ-øi întæreascæ pro-
priile mærturii. Un misionar cu timp deplin a scris scri-
soarea urmætoare cætre un bærbat care fusese învæflætorul
sæu în anul premergætor începerii slujirii sale misionare: 

„Eu øtiu cæ dumneavoastræ suntefli o persoanæ care nu
cautæ slavæ, onoare sau recunoaøtere. Sper însæ cæ-mi vefli
permite sæ-mi exprim mulflumirile sincere pentru cursul
nostru în care am studiat Cartea lui Mormon. Îmi amin-
tesc din nou øi din nou mærturia dumneavoastræ cæ, indi-
ferent dacæ sunt mulfli care abandoneazæ Cartea lui
Mormon deoarece o consideræ ca fiind scrisæ prost sau
inferioaræ prin ideile sale, Cartea lui Mormon are o fru-
musefle inerentæ øi o profunzime inegalabilæ. Prin studiul
de la curs øi prin cel personal am ajuns sæ iubesc aceastæ
carte. Mæ revæd stând în clasa dumneavoastræ, aøteptând
cu neræbdare sæ væ depunefli mærturia despre unele adevæ-
ruri clare øi simple. Îmi amintesc când am studiat
Alma 32 øi v-afli depus mærturia despre cum poate creøte
sæmânfla adeværului în fiecare dintre noi. Când v-afli
depus mærturia, I-afli permis Spiritului sæ-mi mærturi-
seascæ adeværul acelui principiu. 

Acum, iatæ-mæ aici, dupæ o lunæ de zile în misiunea
mea øi am o mærturie arzætoare despre Cartea lui
Mormon. Ceea ce am primit nu este doar o rezervæ spiri-
tualæ care va fi irositæ. Dumneavoastræ m-afli condus la
pomul vieflii. La fel ca øi Lehi, dumneavoastræ nu afli vrut
nimic mai mult decât sæ-i ajutafli pe ceilalfli sæ ia din el.
Aceasta este ceea ce m-a miøcat atât de mult – eu pot sæ
væd binecuvântærile fructului în viafla dumneavoastræ”. 
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Ca învæflætor, putefli sæ pregætifli o
ambianflæ care invitæ Spiritul sæ fie prezent
în predarea dumneavoastræ. Apoi Spiritul
poate depune mærturie despre adeværul
principiilor pe care le predafli. Urmætoarele
sugestii væ vor ajuta sæ invitafli Spiritul în
timp ce predafli. 

Rugafli-væ

Domnul a spus: „Roagæ-te întotdeauna
øi Eu voi reværsa Spiritul Meu asupra ta øi
mare va fi binecuvântarea ta – da, chiar
mai mare decât dacæ ai obfline comorile
pæmântului øi coruptibilitatea corespunzæ-
toare acestora” (D&L 19:38). Rugæciunea
încurajeazæ pioøenia øi ne ajutæ sæ ne pre-
gætim pentru a învæfla Evanghelia. Cei
cærora le predafli trebuie sæ ofere cu
schimbul rugæciunile înainte øi dupæ fie-
care lecflie. În rugæciunile lor, ei pot cere
îndrumarea Spiritului în timpul lecfliei øi
pe mæsuræ ce pun în practicæ adeværurile
pe care le-au învæflat. 

În timp ce predafli, rugafli-væ în inima
dumneavoastræ ca Spiritul sæ væ îndrume,
sæ le deschidæ inimile cursanflilor, sæ mær-
turiseascæ øi sæ inspire. Ocazional, îi putefli
invita pe cursanfli sæ se roage în inimile
lor pentru dumneavoastræ, ca învæflætor,
pentru ei înøiøi øi pentru ceilalfli care se
stræduiesc sæ învefle (vezi 3 Nefi 20:1). 

Dacæ le predafli copiilor mici, putefli
face multe lucruri pentru a-i ajuta sæ fie
pioøi în timp ce se pregætesc pentru rugæ-
ciune. Le putefli aminti sæ stea liniøtifli.
Væ putefli strânge mâinile pentru a da un
exemplu. Le putefli preda limbajul rugæ-
ciunii, ajutându-i sæ foloseascæ un limbaj
ales, politicos. Pânæ când vor învæfla sæ
foloseascæ propriile cuvinte, le putefli øopti
în timp ce se roagæ. Le putefli mulflumi

copiilor pentru rugæciunile pe care le-au
oferit øi putefli sæ comentafli scurt øi pro-
fund ceea ce au spus. 

Predafli din scripturi øi din cuvintele
profeflilor din zilele din urmæ

Învæflæturile din scripturi øi din cuvin-
tele profeflilor din zilele din urmæ au o
putere mare care ne ajutæ sæ simflim
influenfla Spiritului (vezi „Puterea cuvân-
tului”, pp. 50–51). Domnul a spus: 

„Aceste cuvinte nu sunt nici de la
oameni, nici de la om, ci de la Mine; de
aceea, voi trebuie sæ mærturisifli cæ sunt
de la Mine øi nu de la om; 

Pentru cæ este glasul Meu care væ vor-
beøte; pentru cæ ele væ sunt date vouæ prin
Spiritul Meu øi prin puterea Mea, voi le
putefli citi unii altora; øi færæ sæ fi fost
puterea Mea, voi nu le-afli fi putut avea; 

De aceea, putefli mærturisi cæ afli auzit
glasul Meu øi cæ voi cunoaøtefli cuvintele
Mele” (D&L 18:34–36). 

Depunefli-væ mærturia

În timp ce væ depunefli mærturia despre
principiile pe care le predafli, Duhul Sfânt
poate mærturisi fiecærei persoane despre
adeværul a ceea ce spunefli (vezi „Sæ pre-
dæm cu ajutorul mærturiei”, pp. 43–44).
Mærturisifli oricând væ îndeamnæ Spiritul
sæ facefli aceasta, nu doar la sfârøitul fiecæ-
rei lecflii. Oferifli-le celor cærora le predafli
ocazii de a-øi depune mærturiile. 

Împærtæøifli experienfle

Mærturiile noastre sunt deseori întærite
datoritæ experienflelor pe care le avem.
Poate cæ afli avut o experienflæ care v-a
întærit mærturia cæ Tatæl Ceresc ræspunde
rugæciunilor. Sau poate cæ afli fost bine-
cuvântafli pentru cæ afli fost supuøi faflæ
de o anumitæ poruncæ. Când împærtæøifli
asemenea experienfle, dumneavoastræ
suntefli o mærturie vie despre adeværurile
Evangheliei øi Spiritul le poate depune
mærturie celorlalfli cæ ceea ce spunefli este
adeværat. În plus faflæ de împærtæøirea
propriilor dumneavoastræ experienfle,
trebuie sæ încurajafli cursanflii sæ-øi împær-
tæøeascæ experienflele, pe mæsuræ ce se
simt confortabil sæ facæ acest lucru (vezi
„Povestiri”, pp. 179–182). 
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Folosifli muzicæ

Muzica ne permite sæ exprimæm sentimentele spiri-
tuale cu care am putea sæ avem dificultæfli în a le exprima
prin intermediul vorbirii. Vârstnicul Boyd K. Packer a
spus cæ „noi putem sæ simflim øi sæ învæflæm foarte rapid
prin intermediul muzicii... anumite lucruri spirituale pe
care în alte condiflii le-am învæfla foarte încet” („The Arts
and the Spirit of the Lord”, Ensign, august 1976, p. 61).

Imnurile Bisericii øi cântecele Societæflii Primare predau
principii ale Evangheliei. Le putefli folosi în aproape orice
lecflie pentru a prezenta sau a rezuma o idee. Cântecele
Societæflii Primare le permit copiilor sæ-øi depunæ mærtu-
riile simplu øi frumos. (vezi „Muzicæ”, pp. 172–174). 

Exprimafli-væ dragostea pentru Domnul øi pentru
ceilalfli

Putefli sæ væ exprimafli dragostea pentru cei cærora
le predafli ascultându-i cu atenflie øi fiind interesafli în
mod sincer de viafla lor. Dragostea asemænætoare celei
a lui Hristos are puterea de a înmuia inimile øi de a
ajuta oamenii sæ fie receptivi la øoaptele Spiritului (vezi
„Dragostea înmoaie inimile”, pp. 31–32). 

Informaflie suplimentaræ

Pentru mai multe amænunte despre predarea prin
Spirit, vezi lecflia 3 din Cursul de predare a Evangheliei
(pp. 198–202). 
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Dacæ v-afli pregætit aøa cum se cuvine,
Duhul Sfânt væ va lumina øi væ va
îndruma în timp ce predafli. Putefli primi
impresii despre cei cærora le predafli, des-
pre ce trebuie sæ accentuafli în ceea ce le
predafli øi despre cum putefli sæ le predafli
cel mai eficient. Eforturile dumneavoastræ
sârguincioase vor fi mærite pe mæsuræ
ce væ supunefli øoaptelor Spiritului.
Dumneavoastræ vefli putea, de asemenea,
sæ-i ajutafli pe cei cærora le predafli sæ recu-
noascæ influenfla Spiritului. Vefli fi pregætifli
sæ experimentafli împlinirea cuvintelor
Domnului: „De aceea, cel care predicæ øi
cel care primeøte se înfleleg unul cu altul
øi amândoi sunt edificafli øi se bucuræ
împreunæ” (D&L 50:22). 

Sæ recunoaøtem Spiritul

Vârstnicul Dallin H. Oaks ne-a învæflat: 
„Noi trebuie sæ recunoaøtem cæ

Domnul ne va vorbi prin Spirit în timpul
Sæu øi în felul Sæu... Noi nu putem forfla
lucrurile spirituale. 

În cele mai multe cazuri, ‘felul Sæu’ nu
înseamnæ un cutremur de pæmânt sau o
luminæ orbitoare, ci ceea ce scripturile
numesc ‘glasul slab, liniøtit’ (1 Împærafli
19:12; 1 Nefi 17:45; D&L 85:6)... Noi tre-
buie sæ øtim cæ Domnul vorbeøte rareori
cu voce tare. Mesajele Sale vin aproape
întotdeauna într-o øoaptæ” („Teaching and
Learning by the Spirit”, Ensign, martie
1997, pp. 10–12).

Când Domnul ne vorbeøte prin Spirit,
ocazional El poate „face ca inima [noastræ]
sæ ardæ în [noi]” (D&L 9:8). Aceastæ ardere,
a explicat vârstnicul Oaks, cu siguranflæ
„înseamnæ un sentiment de confort øi
pace” (Ensign, martie 1997, pp. 10–12).
De cele mai multe ori vom simfli iluminare,

bucurie øi pace (vezi Romani 15:13;
Galateni 5:22–23; D&L 6:23; 11:13). 

Preøedintele Howard W. Hunter a expli-
cat cum putem sæ discernem diferitele
manifestæri ale Spiritului: 

„Mæ îngrijorez când emoflia puternicæ
sau lacrimile care curg libere par a fi egale
cu prezenfla Spiritului. Cu siguranflæ,
Spiritul Domnului poate determina senti-
mente emoflionale puternice, inclusiv
lacrimi, dar acea manifestare exterioaræ
nu trebuie sæ fie confundatæ cu însæøi
prezenfla Spiritului. 

I-am observat pe mulfli dintre fraflii mei
de-a lungul timpului øi noi am împærtæøit
împreunæ anumite experienfle spirituale
rare øi inexprimabile. Aceste experienfle au
fost toate diferite, fiecare specialæ în felul
sæu øi astfel de momente sacre pot sau nu
sæ fie însoflite de lacrimi. De cele mai
multe ori sunt, dar câteodatæ ele sunt
însoflite de o liniøte totalæ. Altæ datæ, ele
sunt însoflite de bucurie. Întotdeauna ele
sunt însoflite de o manifestare mæreaflæ a
adeværului, a revelafliei cætre inimæ... 

Auzifli adeværul, ascultafli doctrina øi
læsafli manifestarea Spiritului sæ vinæ în
toate formele ei multe øi variate. Ræmânefli
cu principii solide; predafli dintr-o inimæ
puræ. Apoi, Spiritul væ va penetra mintea
øi inima, precum øi fiecare minte øi inimæ
a studenflilor dumneavoastræ” (Eternal

Investments [cuvântare adresatæ educatori-
lor de religie, 10 februarie 1989], p. 3).

Spiritul væ poate îndruma în timp ce
væ pregætifli sæ predafli

În timp ce væ pregætifli sæ predafli cu
ajutorul rugæciunii, în timp ce studiafli
scripturile øi chiar în timp ce væ îndepli-
nifli îndatoririle zilnice, deschidefli-væ
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mintea øi inima pentru îndrumarea Domnului. Putefli
primi „momente de idei neaøteptate” de la Spirit
(Teaching of the Prophet Jospeh Smith, selectate de Joseph
Fielding Smith [1976], p. 151). Putefli fi îndrumafli sæ
accentuafli anumite principii. Putefli sæ dobândifli o
cunoaøtere despre cum sæ prezentafli cel mai bine anu-
mite idei. Putefli sæ descoperifli exemple, lecflii practice øi
povestiri care inspiræ în activitæflile simple ale vieflii (vezi
„Sæ învæflæm oriunde ne aflæm”, pp. 22–23). Putefli sæ
simflifli îndemnul de a invita o anumitæ persoanæ sæ væ
ajute la lecflie. Vi se poate aminti de o experienflæ perso-
nalæ pe care o putefli împærtæøi. Scriefli aceste idei øi
rugafli-væ ca sæ øtifli când sæ le folosifli. 

Vârstnicul C. Max Caldwell a împærtæøit urmætoarea
experienflæ: „În urmæ cu câfliva ani, m-am pregætit sæ pre-
dau un curs cu un subiect despre care am simflit cæ era
foarte dificil. În noaptea dinaintea cursului programat,
m-am rugat pentru îndrumare øi apoi m-am dus în pat,
fiind foarte îngrijorat. Când m-am trezit, un anumit
gând mi-a venit în minte, pe care l-am împærtæøit cu cei
din clasæ mai târziu, în acea dimineaflæ. Dupæ oræ, un
tânær bæiat mi-a vorbit în particular øi a spus: ‘Lecflia a
fost pentru mine. Øtiu acum ce trebuie sæ fac’. Mai târziu
am înfleles cæ acel curs a fost pentru el primul sæu contact
cu Biserica dupæ mulfli ani. El a început apoi sæ-øi facæ
ordine în viaflæ øi în cele din urmæ a slujit o misiune
devotatæ. În prezent, el are parte de fericirea asociatæ cu
flinerea legæmintelor familiei veønice” (în Conference
Report, octombrie 1992, p. 40; sau Ensign, noiembrie
1992, pp. 29–30).

Spiritul væ poate îndruma în timp ce predafli

În general, dumneavoastræ vefli preda prin Spirit
atunci când vefli urma ceea ce afli pregætit temeinic øi cu
ajutorul rugæciunii. Mai mult, Spiritul væ poate îndemna
din când în când, în timp ce predafli. Aøa cum Domnul a
promis, vefli primi „chiar în ceasul acela, da, chiar în acel
moment, ceea ce va trebui sæ spunefli” (D&L 100:6).

Ocazional, putefli sæ simflifli un îndemn de a renunfla la
ceva din lecflie sau sæ adæugafli ceva ce nu afli pregætit.
Putefli sæ simflifli cæ trebuie sæ væ depunefli mærturia sau
sæ-i invitafli pe ceilalfli sæ-øi împærtæøeascæ mærturiile.
Când cursanflii adreseazæ întrebæri, putefli sæ væ simflifli
îndemnat sæ renunflafli la ce afli pregætit øi sæ discutafli
acele întrebæri cu atenflie. Asigurafli-væ cæ aceste îndem-
nuri vin de la Spirit øi nu numai de la întrebærile studen-
flilor. Urmafli cu umilinflæ aceste sentimente. Permitefli-I
Spiritului sæ lucreze prin dumneavoastræ pentru a atinge
inimile celor cærora le predafli. 

Îi putefli ajuta pe ceilalfli sæ recunoascæ Spiritul

Pe mæsuræ ce devenifli mult mai familiari cu vocea
Spiritului, vefli putea sæ-i ajutafli pe cei cærora le predafli sæ
recunoascæ influenfla Spiritului. Vârstnicul Richard G.
Scott a spus: „Dacæ nu realizafli nimic altceva în relaflia
dumneavoastræ cu studenflii decât sæ-i ajutafli sæ recu-
noascæ øi sæ urmeze îndemnurile Spiritului, totuøi dum-
neavoastræ le vefli binecuvânta vieflile peste mæsuræ øi
veønic” (Helping Others to Be Spiritually Led [cuvântare
adresatæ educatorilor de religie, 11 august 1998], p. 3).

Kristi, în vârstæ de opt ani, a participat împreunæ cu
tatæl ei la o adunare specialæ pentru misionari. Participând
în cadrul acelei adunæri, tatæl ei a arætat ilustraflii cu Isus
Hristos øi øi-a depus mærturia despre Salvator. Dupæ ce s-a
terminat adunarea, Kristi s-a întors cætre tatæl ei øi a spus:
„Îmi vine sæ plâng”. Tatæl sæu a recunoscut cæ ea simflea
influenfla Spiritului. El a îngenuncheat, a îmbræfliøat-o øi 
i-a spus cæ acele sentimente de tandrefle erau îndemnuri
de la Duhul Sfânt, care o ajutau sæ øtie cæ lucrurile pe care
le-a auzit în acea searæ erau adeværate. El i-a mærturisit cæ
ea putea întotdeauna sæ øtie când ceva era adeværat prin
recunoaøterea aceluiaøi sentiment dulce pe care-l simflea
atunci. 

Profitafli de orice ocazie pentru a-i ajuta pe ceilalfli sæ
recunoascæ øi sæ fie recunoscætori pentru pacea øi bucuria
care vin atunci când se supun øoaptelor Spiritului. 
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PREDAfiI DOCTRINA

Eu nu væ pot salva; dumneavoastræ nu mæ putefli salva; 

nu ne putem salva unul pe celælalt, putem doar sæ ne îndemnæm 

unul pe altul sæ primim adeværul, predându-l. Atunci când un 

om primeøte adeværul, el va fi salvat de acesta. 

El va fi salvat nu doar pentru cæ cineva i l-a predat, 

ci datoritæ faptului cæ el l-a primit øi a acflionat în conformitate cu acesta. 

Preøedintele Joseph F. Smith
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PUTEREA CUVÂNTULUI

10

Când Alma, înaltul preot nefit, a înfle-
les cæ oamenii numifli zoramifli s-au sepa-
rat de nefifli øi s-au dedat la practici
ticæloase, „inima lui... a început sæ fie
bolnavæ din cauza nedreptæflii poporului.
Cæci acesta era un motiv de mare supæ-
rare pentru Alma sæ afle despre nedrepta-
tea dintre oamenii sæi”. În plus, zoramiflii
au reprezentat pentru nefifli un mare
pericol militar. Nefiflii „se temeau mult
cæ zoramiflii ar putea sæ intre într-o rela-
flie cu lamaniflii øi cæ acesta ar fi un mij-
loc de mare pierdere în partea nefiflilor”.
(vezi Alma 31:1–4) 

În situaflii asemænætoare, mulfli condu-
cætori ar dori sæ punæ mâna pe arme øi sæ
meargæ la ræzboi. Însæ, în îngrijorarea sa
faflæ de fraflii sæi zoramifli, Alma a reco-
mandat o cale mai bunæ: „Øi acum, cum
predicarea cuvântului avea o mare ten-
dinflæ sæ conducæ poporul sæ facæ ceea ce
era drept – da, aceasta avusese un efect
cu mult mai puternic asupra minflilor
poporului, decât sabia sau orice altceva
care li se întâmplase lor – de aceea, Alma
a crezut de cuviinflæ ca ei sæ punæ la
încercare virtutea cuvântului lui
Dumnezeu” (Alma 31:5). 

Cuvântul lui Dumnezeu poate avea o
influenflæ puternicæ. Câteodatæ, putem fi
tentafli sæ credem cæ cei cærora le predæm
ar prefera sæ vorbeascæ mai degrabæ des-
pre altceva sau øi-ar petrece altfel timpul.
Însæ pærinflii, conducætorii, învæflætorii de
acasæ, surorile vizitatoare øi învæflætorii
cursurilor din cadrul Bisericii eficienfli
øtiu cæ atunci când ei predau doctrina
prin Spirit, celor cærora le predau li se
aprinde deseori o dorinflæ pentru lucru-
rile lui Dumnezeu. 

De ce trebuie sæ predæm cuvântul lui
Dumnezeu

Când Alma le-a predicat zoramiflilor, el
s-a adresat unui grup de oameni ale cæror
suferinfle i-au pregætit sæ audæ cuvântul lui
Dumnezeu. El le-a predat despre puterea
cuvântului. Studiind ceea ce a spus, noi
putem sæ înflelegem mai bine de ce trebuie
sæ folosim cuvântului lui Dumnezeu ca
sursæ a întregii noastre predæri a
Evangheliei. 

El a comparat cuvântul cu o sæmânflæ
care poate fi plantatæ în inimile noastre.
Dacæ afli îngrijit o grædinæ, afli væzut cæ
seminflele pe care le plantafli, chiar dacæ
sunt foarte mici, pot prinde viaflæ nu la
mult timp dupæ ce au fost udate puflin.
Energia dintr-o sæmânflæ este atât de puter-
nicæ încât poate sæ dea la o parte pæmântul
întærit pentru a putea sæ-øi scoatæ la supra-
faflæ primul vlæstar. Aceasta este ceea ce se
întâmplæ când „[facem] loc” cuvântului lui
Dumnezeu pentru a fi plantat în inimile
noastre. Dacæ nu aruncæm sæmânfla afaræ –
sau, cu alte cuvinte, dacæ nu ne împotrivim
Spiritului Domnului – sæmânfla va începe sæ
se umfle øi sæ creascæ. Alma a spus: „Ea va
începe sæ creascæ înæuntrul piepturilor voas-
tre; øi atunci când voi simflifli aceste miøcæri
de creøtere, voi vefli începe sæ zicefli în sinea
voastræ – Aceasta trebuie sæ fie o sæmânflæ
bunæ sau cuvântul este bun, cæci el începe
sæ-mi lærgeascæ sufletul; da, începe sæ-mi
lumineze înflelegerea, da, începe sæ fie deli-
cios pentru mine” (Alma 32:28). 

Când aceasta se întâmplæ înæuntrul nos-
tru, noi øtim cæ sæmânfla, sau cuvântul lui
Dumnezeu, este bunæ: „Dar iatæ, în timp ce
sæmânfla se umflæ øi încolfleøte øi începe sæ
creascæ, apoi voi va trebui sæ spunefli cæ
sæmânfla este bunæ... Øi acum, iatæ, pentru
cæ voi afli încercat experienfla øi afli plantat
sæmânfla; iar aceasta se umflæ øi încolfleøte
øi începe sæ creascæ, voi trebuie sæ øtifli cæ
sæmânfla este bunæ” (Alma 32:30, 33).
Alma a continuat: „Dar dacæ voi vefli hræni
cuvântul, da, hrænifli pomul atunci când
el începe sæ creascæ, prin credinfla voastræ,
cu mare sârguinflæ øi cu ræbdare, aøteptând
fructul lui, atunci el va face rædæcini; øi
iatæ, el va fi un pom crescând pentru viaflæ
nepieritoare” øi va face un fruct care este
„cel mai preflios” (Alma 32:41–42). 

Vârstnicul Boyd K. Packer a spus:
„Adeværata doctrinæ, dacæ este înfleleasæ,
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schimbæ atitudini øi comportamente. Studiul doctrinelor
Evangheliei va îmbunætæfli comportamentul mai repede
decât ar putea studiul comportamentului sæ îmbunætæ-
fleascæ acel comportament” (în Conference Report,
octombrie 1986, p. 20; sau Ensign, noiembrie 1986, p. 17).
Nici o idee sau un principiu lumesc nu are aceastæ putere.
Nici o lecturæ captivantæ øi nici o prezentare atractivæ nu
poate impresiona un individ într-atât încât el sæ-øi
întoarcæ inima cætre Hristos. Concentrarea predærii noas-
tre asupra adeværurilor Evangheliei este singurul mod prin
care noi putem sæ devenim instrumente în mâinile lui
Dumnezeu pentru a ajuta la insuflarea credinflei care-i va
conduce pe alflii sæ se pocæiascæ øi sæ vinæ la El. 

Predarea doctrinei ne protejeazæ împotriva rætæcirii
spirituale. Ne poate chema înapoi atunci când ne rætæcim.
Vârstnicul Russel M. Nelson a explicat: 

„Cu ani în urmæ, ca tânær student la medicinæ, am
væzut mulfli pacienfli care sufereau de boli care pot fi
prevenite acum. În ziua de astæzi este posibil sæ imuni-
zezi oameni împotriva condifliilor care conduceau odatæ
la paralizie – chiar la moarte. O metodæ medicalæ prin
care se conferæ dobândirea imunitæflii este inocularea.
Termenul inoculare este fascinant. Provine din douæ
rædæcini latine: in, însemnând ‘înæuntru’; øi oculus,

însemnând ‘un ochi’. Verbul a inocula, astfel, înseamnæ
literalmente ‘a pune un ochi înæuntru’ – ca supraveghe-
tor împotriva relelor. 

„O boalæ ca poliomelita poate sæ schilodeascæ sau sæ
distrugæ trupul. O boalæ ca pæcatul poate sæ schilodeascæ
sau sæ distrugæ spiritul. Ravagiile fæcute de poliomelitæ
pot fi prevenite acum prin imunizare, dar ravagiile fæcute
de pæcat solicitæ alte mijloace de prevenire. Doctorii nu
ne pot imuniza împotriva pæcatului. Protecflia spiritualæ
vine numai de la Domnul – øi în felul Sæu propriu. Isus
alege sæ nu inoculeze, ci sæ îndoctrineze. Metoda Sa nu
implicæ vaccinul; foloseøte predarea doctrinei divine –
‘un ochi înæuntru’ care supravegheazæ – care protejeazæ
spiritele veønice ale copiilor Sæi” (în Conference Report,
aprilie 1995, pp. 41–42; sau Ensign, mai 1995, p. 32). 

Predafli din scripturi øi din cuvintele profeflilor din
zilele din urmæ

Când folosim scripturile øi cuvintele profeflilor din
zilele din urmæ ca sursæ a tuturor învæflæturilor noastre,
invitæm Spiritul sæ depunæ mærturie. Acesta aduce pre-
dærii noastre „puterea lui Dumnezeu pentru a convinge
oamenii” (D&L 11:21). 

Un episcop a relatat urmætoarea experienflæ la o adu-
nare a conducætorilor din flæruø: 

„În urmæ cu aproape 30 de ani am slujit în calitate de
consilier al cvorumului preoflilor din episcopia noastræ.
În lecfliile cvorumului nostru, ne asiguram cæ citeam
scripturile øi cuvintele profeflilor în viaflæ øi cæ puneam
accentul pe doctrine. Pentru cæ Spiritul era acolo, adunæ-
rile noastre erau memorabile øi încântætoare. 

Din cvorum fæcea parte øi un preot tânær, Paolo, care
se ducea rareori acasæ; de regulæ, pærinflii sæi nu øtiau
unde sæ-l gæseascæ. Din când în când am putut sæ-l con-
tactez øi din când în când el venea la adunarea cvorumu-
lui. Noi ne stræduiam în cadrul cvorumului sæ dobândim
o înflelegere mai bunæ a principiilor Evangheliei øi ne-am
concentrat asupra învæflærii lecfliilor noastre din scripturi.
Când venea Paolo, eram conøtient din punct de vedere
spiritual cæ acele adeværuri îi atingeau inima chiar dacæ
el dispærea din oraø pentru sæptæmâni întregi. 

Într-o duminicæ dimineaflæ, Paolo a venit la Bisericæ,
proaspæt bærbierit øi îmbræcat în costum, cu cæmaøæ albæ
øi cu cravatæ. Noi tofli am fost plæcut surprinøi. Am înfle-
les mai târziu cæ el a avut o experienflæ în noaptea de
dinainte, aflându-se foarte departe de casæ. Se simflea
foarte descurajat. Pe la miezul nopflii, mintea i s-a lumi-
nat sau a avut experienfla spiritualæ cæ Dumnezeu øi
Satana se luptau pentru sufletul sæu øi cæ Satana câøtiga.
Chiar atunci, în mijlocul nopflii, s-a ridicat de unde se
afla øi a mers multe mile pânæ când a ajuns acasæ, øi-a
trezit pærinflii øi le-a spus ce s-a întâmplat, iar apoi, în
timp ce zorii s-au ivit, s-a spælat øi a venit la Bisericæ. 

Nu a privit niciodatæ înapoi. S-a pocæit de greøelile pe
care le-a fæcut øi mai târziu, s-a îndrægostit øi s-a cæsætorit
cu una dintre cele mai minunate tinere fete din episcopia
noastræ. Astæzi, el este un tatæ, un deflinætor al preofliei øi
un cetæflean integru. 

M-am gândit deseori cæ ceea ce Paolo a auzit în acele
adunæri ale cvorumului a avut o legæturæ mare cu coti-
tura pe care a fæcut-o în viafla sa. Am øtiut în acel
moment cæ fusese atins atunci când am vorbit în cadrul
cvorumului despre adeværurile Evangheliei. Cred cæ acele
adeværuri au continuat sæ-i aminteascæ cine era el cu ade-
værat øi ce aøtepta Dumnezeu de la el. Cred cæ acestea au
lucrat asupra minflii øi inimii sale øi l-au fæcut sæ se simtæ
din ce în ce mai incomod cu stilul de viaflæ pe care-l ale-
sese. Prin acea despicæturæ subflire din inima sa împie-
tritæ, Spiritul a putut sæ-i vorbeascæ øi sæ-l avertizeze. Cât
de recunoscætor sunt cæ noi nu am irosit timpul cvoru-
mului nostru vorbind despre maøini, sporturi sau despre
ideile mele în ceea ce priveøte modul în care trebuiau
sæ træiascæ bæieflii! Cred cæ Paolo a auzit chemarea
Domnului cætre el prin adeværurile Evangheliei pe care
le-am studiat împreunæ”. 

Le putem aræta celor cærora le predæm cum sæ gæseascæ
puterea în scripturi. Vârstnicul Boyd K. Packer a declarat:
„Dumneavoastræ trebuie sæ predafli scripturile... Dacæ stu-
denflii dumneavoastræ sunt familiarizafli cu revelafliile, nu
existæ nici o întrebare – personalæ, socialæ, politicæ sau
profesionalæ – care nu trebuie sæ primeascæ ræspuns. În
scripturi este cuprinsæ plenitudinea Evangheliei nepieri-
toare. În scripturi, gæsim principiile adeværului care vor
rezolva orice confuzie, orice problemæ øi orice dilemæ cu
care se va confrunta familia omeneascæ sau orice persoanæ
din cadrul acesteia” (Teach the Scriptures [cuvântare adre-
satæ educatorilor de religie, 14 octombrie 1977], p. 5).
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Este o dovadæ de umilinflæ øi de inspira-
flie sæ reflectæm la preflul pe care oamenii 
l-au plætit pentru adevær. Mulfli au fost
botezafli în ciuda faptului cæ au fost res-
pinøi de familiile lor datoritæ deciziei lor.
Profefli øi mulfli alflii au preferat sæ moaræ
decât sæ-øi nege mærturiile. Referindu-se
la martiriul lui Joseph øi Hyrum Smith,
vârstnicul John Taylor a declarat cæ pentru
„apariflia” Cærflii lui Mormon øi a scripturii
Doctrinæ øi legæminte „a fost necesar cel
mai bun sânge din secolul al nouæspreze-
celea” (D&L 135:6). 

Fiecærei persoane care predæ Evanghelia
i se cere sæ transmitæ celorlalfli, într-o
formæ puræ øi nedistorsionatæ, adeværurile
pentru care au fost fæcute asemenea sacrifi-
cii uriaøe. Preøedintele Gordon B. Hinckley
a afirmat: „Am vorbit înainte despre
importanfla de a pæstra puræ doctrina
Bisericii øi de a vedea cæ este predatæ în
toate adunærile noastre. Mæ îngrijorez când
mæ gândesc la aceasta. Devieri mici în pro-
cesul predærii doctrinale pot conduce la
neadeværuri mari øi periculoase” (Teachings

of Gordon B. Hinckley [1997], p. 620). 

Responsabilitæflile dumneavoastræ ca
învæflætori

În timp ce pregætifli øi prezentafli lecflii,
trebuie sæ væ luafli urmætoarele mæsuri
pentru a væ asigura cæ predafli adeværul
aøa cum Domnul l-a dezvæluit. 

Predafli prin Spirit din scripturi øi din

cuvintele profeflilor din zilele din urmæ

Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a
învæflat: „Care trebuie sæ fie sursa pentru
predarea marelui plan al Dumnezeului
Veønic? Scripturile, bineînfleles – în mod
special Cartea lui Mormon. Aceasta trebuie

sæ includæ, de asemenea, øi celelalte revela-
flii ale zilelor moderne. Acestea trebuie
sæ fie folosite împreunæ cu îndemnurile
apostolilor øi profeflilor øi cu îndemnurile
Spiritului (în Conference Report, aprilie
1987, p. 107 sau Ensign, mai 1987, p. 85). 

Folosifli materiale de predare publicate de

Bisericæ

Pentru a ne ajuta sæ predæm din scrip-
turi øi din cuvintele profeflilor din zilele
din urmæ, Biserica a publicat manuale øi
alte materiale. Este nevoie doar de câteva
comentarii sau de alte materiale de refe-
rinflæ. Noi trebuie sæ studiem temeinic
scripturile, învæflæturile profeflilor din zilele
din urmæ øi materialele de predare pentru
a fi siguri cæ înflelegem corect doctrina
înainte de a o preda. 

Predafli adeværurile Evangheliei øi nu alte

lucruri

Când Alma a rânduit preofli pentru a le
preda celor pe care el i-a botezat în apele
lui Mormon, „le-a poruncit sæ nu predice
nimic altceva decât ceea ce el i-a învæflat øi
care fuseseræ spuse de cætre gura sfinflilor
profefli” (Mosia 18:19). Când cei doispre-
zece ucenici nefifli ai Salvatorului au pre-
dat poporului, ei „au slujit cu aceleaøi
cuvinte pe care Isus le spusese – nimic
nefiind diferit de cuvintele pe care Isus le
spusese” (3 Nefi 19:8). În timp ce predafli
Evanghelia lui Isus Hristos, trebuie sæ
urmafli aceste exemple. 

Predafli adeværurile Evangheliei într-un

mod clar pentru ca nimeni sæ nu le

înfleleagæ greøit

Preøedintele Harold B. Lee a afirmat:
„Dumneavoastræ trebuie sæ predafli
vechea doctrinæ, nu atât de clar încât
ei abia s-o înfleleagæ, însæ dumneavoastræ

trebuie sæ predafli doctrinele Bisericii atât de

clar încât nimeni sæ nu le înfleleagæ greøit”

(„Loyalty”, în Charge to Religious

Educators, a doua ediflie, [1982], p. 64).

Avertizæri pentru învæflætorii
Evangheliei

În timp ce væ stræduifli sæ pæstrafli doc-
trina puræ, trebuie sæ evitafli urmætoarele
probleme. 
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Speculaflii

„În prezentarea unei lecflii sunt multe moduri prin
care un învæflætor indisciplinat poate sæ se rætæceascæ de
la calea care-l conduce la obiectivul sæu. Una dintre cele
mai comune ispite este de a face speculaflii asupra lucruri-
lor despre care Domnul a spus foarte puflin. Învæflætorul
disciplinat are curajul sæ spunæ ‘Nu øtiu’ øi sæ lase subiec-
tul în acel stadiu. Aøa cum preøedintele Joseph F. Smith a
spus: ‘Nu este o discreditare a inteligenflei sau a integritæ-
flii noastre sæ spunem sincer în fafla a sute de întrebæri
speculative: „Nu øtiu”’ [Gospel Doctrine, a cincea ediflie
(1939), p. 9]” ( Joseph F. McConkie, „The Disciplined
Teacher”, Instructor, septembrie 1969, pp. 334–335).

Citarea greøitæ

„Învæflætorul disciplinat va fi sigur pe sursele sale øi va
face, de asemenea, orice efort pentru a determina dacæ o
afirmaflie reprezintæ într-adevær doctrina Bisericii sau
dacæ este doar opinia autorului” (Instructor, septembrie
1969, pp. 334–335).

Noi nu trebuie sæ le atribuim conducætorilor Bisericii
afirmaflii færæ a confirma sursa acestora. Când citæm
scripturi, trebuie sæ ne asiguræm cæ felul în care le folo-
sim corespunde contextului acestora (vezi „Sæ predæm
din scripturi” pp. 54–55). 

Pasiuni evanghelice

„Pasiunile referitoare la unele principii evanghelice –
accentuarea specialæ sau exclusivæ a unui anumit princi-
piu al Evangheliei – trebuie sæ fie evitate, de asemenea,
de cætre învæflætori” (Instructor, septembrie 1969, pp.
334–335).

Preøedintele Joseph F. Smith a spus: „Pasiunile le
oferæ celor care le încurajeazæ o concepflie falsæ despre
Evanghelia Mântuitorului, ele distorsioneazæ øi înlæturæ
armonia principiilor øi învæflæturilor sale. Punctul de
vedere este nefiresc. Fiecare principiu øi practicæ dezvæ-
luitæ de Dumnezeu este esenflialæ pentru salvarea omului
øi a pune pe oricare dintre acestea în faflæ pe nedrept,
ascunzându-le øi diminuându-le pe toate celelalte, nu
este înflelept øi este periculos; ne pericliteazæ salvarea,
deoarece ne întunecæ mintea øi priceperea” (Gospel

Doctrine, pp. 116–117). 

Povestiri senzaflionale

„Probabil, cea mai mare ispitæ a unui învæflætor care se
chinuie sæ menflinæ atenflia clasei este împærtæøirea poves-
tirilor senzaflionale. Existæ un numær de astfel de poves-
tiri, cu o origine foarte îndoielnicæ, ce circulæ în mod
continuu în cadrul Bisericii... Acestea nu sunt instru-
mente de predare: stabilitatea øi mærturia nu sunt clædite
pe povestiri senzaflionale. Îndrumærile profetului pentru

noi sunt distribuite prin canale adecvate ale preofliei.
O atenflie mæritæ trebuie acordatæ mesajelor Autoritæflilor
Generale în cadrul conferinflelor de flæruø øi al celor gene-
rale, iar publicafliile Bisericii trebuiesc citite regulat.
O atenflie mæritæ va fi acordatæ învæflætorului care îøi
formeazæ o reputaflie de învæflætor consacrat øi integru
al doctrinei. 1969, pp. 334–335).

Reinterpretarea istoriei Bisericii

Presedintele Ezra Taft Benson ne-a avertizat: „Au exis-
tat øi continuæ sæ existe tentative de a introduce filozofia
[omeneascæ] în istoria propriei noastre Biserici... Scopul
este de a minimaliza revelaflia øi intervenflia lui
Dumnezeu în evenimentele importante øi de a umaniza
exagerat profeflii lui Dumnezeu, ca slæbiciunile lor ome-
neøti sæ devinæ mai vizibile decât calitæflile lor spirituale”
(„God’s Hand in Our Nation’s History”, în 1976

Devotional Speeches of the Year [1977], p. 310). 
Mai târziu, vorbind despre aceste tentative, preøedin-

tele Benson a spus: „Învæflætori, am dori sæ væ avertizæm
despre aceastæ tendinflæ, care pare sæ fie un efort de a
reinterpreta istoria Bisericii astfel încât aceasta sæ fie mai
atrægætoare lumii.”(The Gospel Teacher and His Message

[cuvântare adresatæ educatorilor de religie, 17 septembrie
1976], p. 11).

Interpretæri personale øi puncte de vedere neconvenflionale

Preøedintele J. Reuben Clark Jr. a spus: „Numai preøe-
dintele Bisericii, Înaltul Preot care prezideazæ, este susfli-
nut ca profet, væzætor øi revelator pentru Bisericæ øi numai
el are dreptul sæ primeascæ revelaflii pentru Bisericæ, fie cæ
aceste revelaflii sunt noi sau complementare, numai el are
dreptul sæ interpreteze cu autoritate scripturile, aceste
interpretæri fiind singurele folosite de Bisericæ, øi numai el
are dreptul sæ schimbe în orice fel doctrinele existente ale
Bisericii” (în Church News, 31 iulie 1954, p. 10). Nu tre-
buie sæ predæm propria noastræ interpretare a principiilor
Evangheliei sau a scripturilor. 

Vârstnicul Spencer W. Kimball a afirmat: „Sunt, în
ziua de astæzi, aceia care par sæ se mândreascæ cu faptul
cæ nu sunt de acord cu învæflæturile convenflionale ale
Bisericii øi care-øi prezintæ propriile lor opinii ce sunt
în contradicflie cu adeværul revelat. Unii pot sæ fie par-
flial inocenfli în aceastæ problemæ, alflii îøi hrænesc pro-
priul egoism øi alflii par s-o facæ intenflionat. Oamenii
pot sæ gândeascæ aøa cum doresc, însæ nu au nici un
drept sæ le impunæ celorlalfli punctele lor de vedere
neconvenflionale. Astfel de persoane trebuie sæ realizeze
cæ propriile lor suflete sunt în pericol” (în Conference
Report, aprilie 1948, p. 109).
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Profeflii din zilele din urmæ ne-au
instruit sæ folosim scripturile pentru a
preda doctrinele Evangheliei. Preøedintele
Ezra Taft Benson a spus: „Amintifli-væ
întotdeauna, nu existæ nici un înlocuitor
satisfæcætor pentru scripturi øi pentru
cuvintele profeflilor în viaflæ. Acestea tre-
buie sæ fie sursele dumneavoastræ origi-
nale. Citifli øi reflectafli mai mult la ceea
ce Domnul a spus øi mai puflin la ceea ce
au scris alflii referitor la ceea ce a spus
Domnul” (The Gospel Teacher and His

Message [cuvântare adresatæ educatorilor
de religie, 17 septembrie 1976], p. 6).

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus:
„Cea mai adeværatæ sursæ a înflelepciunii
divine este cuvântul Domnului care se
gæseøte în aceste volume sacre, lucrærile
canonice ale Bisericii. Aici se gæseøte doc-
trina de care trebuie sæ ne flinem strâns
dacæ vrem ca aceastæ lucrare sæ meargæ
înainte cætre destinul sæu divin autorizat”
(în Conference Report, aprilie 1982, pp.
67–68 sau Ensign, mai 1982, p. 45). 

Sugestiile urmætoare væ pot ajuta sæ
predafli din scripturi. 

„Cautæ sæ obflii cuvântul” 

Înainte de a putea preda din scripturi,
noi trebuie sæ studiem scripturile singuri
(vezi „Sæ cæutæm sæ obflinem cuvântul”,
pp. 14–15; „Sæ stabilim un plan personal
pentru studiul Evangheliei”, pp. 16–17). 

Conducefli discuflii øi folosifli întrebæri

În timp ce predafli din scripturi, în
mod deosebit este important sæ conducefli
discuflii øi sæ folosifli întrebæri, deoarece
aceste metode îi încurajeazæ pe cei cærora
le predafli sæ se gândeascæ la scripturi øi sæ
împærtæøeascæ gânduri. Când cursanflii
discutæ principii din scripturi, ei îøi dez-

voltæ calitæfli de care au nevoie pentru
studiul lor personal din scripturi. (Pentru
ajutor în ceea ce priveøte conducerea
discufliilor øi folosirea întrebærilor, vezi
pp. 63–65 øi 68–70.) 

Oferifli contextul

Cadrul sau fundalul unui pasaj din
scripturi se numeøte context. Cursanflii vor
înflelege mai bine ce s-a întâmplat sau ce
s-a spus într-un pasaj din scripturi atunci
când îi cunosc contextul. 

Pentru a începe sæ analizafli contextul,
adresafli urmætoarele întrebæri: 
� Cine vorbeøte? 
� Cui îi vorbeøte acea persoanæ? 
� Despre ce vorbeøte el sau ea? 
� La ce ræspunde el sau ea? 
� De ce spune el sau ea aceasta? 

De exemplu, Luca 15:11-32 confline
pilda Salvatorului despre fiul risipitor.
Profetul Joseph Smith a spus cæ el a
dobândit o înflelegere a acestei pilde anali-
zându-i contextul: 

„Am un mod prin care înfleleg scriptu-
rile. Mæ întreb, care a fost întrebarea care
a dus la acel ræspuns sau care L-a fæcut pe
Isus sæ spunæ acea parabolæ? În timp ce
Isus îi învæfla pe oameni, tofli vameøii øi
pæcætoøii se apropiau de El; ‘øi fariseii øi
cærturarii cârteau øi ziceau: Omul acesta
primeøte pe pæcætoøi, øi mænâncæ cu ei’.
Acesta este cuvântul-cheie care dezleagæ
pilda fiului risipitor. A fost datæ pentru a
ræspunde cârtelilor øi întrebærilor sadu-
cheilor øi fariseilor, care se întrebau,
gæsind o vinæ øi spuneau: ‘Cum se poate
cæ acest om atât de deosebit pe cât El pre-
tinde cæ este, mænâncæ împreunæ cu
vameøii øi pæcætoøii?’ ” (Teachings of the

Prophet Joseph Smith, selectate de Joseph
Fielding Smith [1976], pp. 276–277). 

Aøa cum profetul Joseph Smith a indi-
cat, contextul pildei fiului risipitor începe
în Luca 15:1–2, cu câteva versete înainte
de începutul pildei. O modalitate de a afla
contextul este de a citi versetele dinaintea
øi de dupæ pasajul pe care-l studiafli. 

Aceastæ abordare ne ajutæ chiar øi
atunci când vorbitorul dintr-un pasaj din
scripturæ reacflioneazæ nu numai faflæ de
oameni, dar øi faflæ de evenimentele
importante ale zilei. Un exemplu pentru
aceasta este rezumat la începutul secfliunii
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„Puterea cuvântului” (p. 50). Când înflelegem cine au fost
zoramiflii, starea spiritualæ groaznicæ în care s-au aflat øi
ameninflarea pe care o reprezentau pentru nefifli, putem
sæ înflelegem mai bine importanfla afirmafliei lui Alma cæ
el øi fraflii sæi trebuie sæ „punæ la încercare virtutea cuvân-
tului lui Dumnezeu” în efortul lor de a-i întoarce pe zora-
mifli de pe cæile lor (Alma 31:5). 

Câteodatæ, ne este, de asemenea, de ajutor sæ studiem
istoria politicæ, socialæ sau economicæ a vremurilor în
care a fost datæ o anumitæ scripturæ. De exemplu, pentru
a obfline o înflelegere a mângâierii øi promisiunilor
Domnului din Doctrinæ øi legæminte 121 øi 122, ne este
de ajutor sæ øtim despre suferinflele prin care treceau sfin-
flii în Missouri la acea vreme øi condifliile pe care profetul
Joseph øi colegii sæi le-au îndurat în închisoarea din
Liberty. Pentru a ne mæri cunoaøterea despre epistolele
lui Pavel, putem sæ beneficiem de o cunoaøtere elemen-
taræ despre zona în care a cælætorit øi despre starea ramu-
rilor Bisericii cærora le-a scris. Ghidul pentru scripturi
poate fi o sursæ excelentæ pentru aceasta øi pentru alte
informaflii despre contextul pasajelor din Biblie. 

Atunci când prezentæm contextul, este esenflial sæ
nu pierdem din vedere scopul acestuia, acela de a contri-
bui la o înflelegere mai bunæ a unui anumit pasaj din
scripturæ. Fifli atenfli sæ nu facefli din context – cum ar
fi istoria, situaflia politicæ, cea economicæ sau limba
poporului din scripturi – scopul principal al unei lecflii. 

Împærtæøifli povestiri din scripturi

Deseori, ne este mai uøor sæ înflelegem un principiu al
Evangheliei atunci când este prezentat ca parte a unei
povestiri din scripturi. Povestirile capteazæ interesul
oamenilor øi aratæ cum se aplicæ principiile Evangheliei
în viafla de zi cu zi. Mai mult, povestirile sunt de cele mai
multe ori mai uøor de amintit decât afirmafliile abstracte
ale principiilor. (Pentru sugestii despre împærtæøirea
povestirilor, vezi „Povestiri”, pp. 179–182.) 

O povestire din scripturi poate sæ conflinæ multe prin-
cipii øi aplicaflii (un exemplu este cartea lui Enos, care
confline doar 27 de versete dar ilustreazæ multe principii
ale Evangheliei). Va trebui sæ decidefli pe care dintre aces-
tea le vefli accentua în povestirile pe care le folosifli. 

Deseori, este un ajutor pentru cursanfli sæ citeascæ o
povestire împreunæ cu voce tare, citind pe rând (vezi
„Citifli cu voce tare”, p. 56). Dacæ povestirea este lungæ,
este bine de regulæ s-o rezumafli, cerându-le cursanflilor
sæ citeascæ doar câteva versete cheie ale momentelor
importante din povestire. Rubricile de prezentare ale
capitolului sau ale secfliunii væ pot fi de ajutor atunci
când pregætifli øi prezentafli rezumate. 

Împærtæøifli informaflii biografice

Când studiem vieflile oamenilor din scripturi, obser-
væm deseori cum principiile Evangheliei funcflioneazæ
dupæ o perioadæ de timp. De exemplu, povestirea com-

pletæ a lui Zeezrom din Cartea lui Mormon ne aratæ cæ o
persoanæ se poate pocæi øi poate continua sæ-L slujeascæ
pe Domnul în neprihænire. Dacæ citifli versetele citate în
Ghidul pentru scripturi la „Zeezrom”, putefli urmæri
povestirea atacurilor lui Zeezrom împotriva Bisericii, con-
vertirea sa øi la final, slujirea sa curajoasæ ca misionar øi
ca învæflætor al Evangheliei. Alte biografii instructive sunt
cele ale lui Rut, a regelui David, a lui Samuel, a Esterei,
a apostolului Pavel, a lui Alma cel vârstnic, a regelui
Beniamin, a lui Alma cel tânær, a lui Corianton, a lui
Mormon øi a lui Moroni. 

Folosifli abordæri de genul „cæutafli” øi „ascultafli”

Când predafli din scripturi, este deseori de ajutor sæ le
cerefli cursanflilor sæ caute sau sæ asculte un anumit lucru.
Mai jos sunt câteva exemple de lucruri pe care li le-afli
putea cere sæ le „caute” sau sæ le „asculte”. 

Principii ale Evangheliei ilustrate în vieflile oamenilor.

Exemplu: „În timp ce citim Moise 5:4–9, cæutafli afirmaflii
care ilustreazæ supunerea lui Adam, chiar înainte ca el sæ
fi înfleles complet principiile implicate”. 

Întrebæri. Exemplu: „În timp ce citim Alma 5:14–32,
ascultafli întrebærile adresate de Alma”. 

Liste. Exemplu: „În timp ce studiem Doctrinæ øi legæ-
minte 25, cæutafli calitæflile unei ‘doamne alese’. ”

Definiflii ale cuvintelor sau conceptelor. Exemplu:
„Cæutafli definiflii pentru Sion în Doctrinæ øi legæminte
97:21 øi în Moise 7:18”. 

Reprezentæri øi simboluri. Exemplu: „În Ioan 15:1–6,
cæutafli cum Se comparæ Salvatorul pe El Însuøi cu o vie
iar pe ucenicii Sæi cu ramurile acesteia”. 

Comentariu profetic despre un principiu sau despre un eve-

niment. Exemplu: „În timp ce citesc Alma 30:60, ascultafli
comentariile lui Mormon despre soarta lui Corihor”. 

Legæturi de tipul „dacæ, atunci”. Exemplu: „Ascultafli
promisiunile pe care ni le-a fæcut Isaia dacæ flinem ziua de
Sabat sfântæ”. (Vezi Isaia 58:13–14.) 

Conduitæ care Îl mulflumeøte sau nu pe Dumnezeu.

Exemplu: „În timp ce citim Alma 39:1–9, ascultafli sfatul
particular pe care Alma i l-a dat fiului sæu Corianton”. 

Modele de evenimente, caracteristici sau acfliuni.

Exemplu: „În timp ce studiem aceste pasaje, cæutafli
modele care aratæ nevoia de dorinfle neprihænite pe
mæsuræ ce cæutæm adeværul”. (Vezi 1 Nefi 10:17–22;
11:1–23; D&L 11.) 

Pe mæsuræ ce cæutafli øi ascultafli aceste lucruri în tim-
pul studiului øi pregætirii dumneavoastræ personale, vefli
putea sæ desfæøurafli mai bine activitæfli de tipul „cæutafli”
øi „ascultafli” cu cei cærora le predafli. 

„Sæ asociem situafliile din scripturi cu vieflile
noastre” 

Vezi „Asocierea situafliilor din scripturi cu viafla realæ”,
pp. 170–171. 
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Citifli cu voce tare

Citirea cu voce tare capteazæ interesul cursanflilor, le
mæreøte concentarea asupra anumitor pasaje øi îi ajutæ
sæ fie receptivi la influenfla Spiritului. Când o persoanæ
citeøte cu voce tare, dumneavoastræ trebuie sæ-i încura-
jafli pe ceilalfli s-o urmæreascæ în scripturile lor. Invitafli-i
sæ asculte øi sæ caute anumite principii sau idei. Oferifli-le
timp pentru a gæsi fiecare pasaj din scripturæ înainte de
a fi citit. Dacæ un pasaj confline cuvinte sau fraze neobiø-
nuite sau dificile, explicafli-le înainte ca pasajul sæ fie
citit. Dacæ în grup este cineva care are dificultæfli la
citire, cerefli voluntari în loc de a citi cu schimbul.
Lucrafli personal cu cei care au dificultæfli la citire pentru
ca ei sæ poatæ, într-un final, sæ vinæ pregætifli pentru a
citi cu succes un pasaj. 

Folosifli îndrumætoarele pentru studiu din
scripturi

Preøedintele Howard W. Hunter a spus: „Noi trebuie
sæ avem o Bisericæ plinæ cu femei øi bærbafli care cunosc
scripturile perfect, care le însemneazæ øi pe care-øi scriu
trimiteri, care dezvoltæ lecflii øi cuvântæri din Topical
Guide øi care stæpânesc foarte bine hærflile, the Bible
Dictionary øi celelalte îndrumætoare care sunt conflinute
în acest set minunat de lucræri canonice. În mod clar,
sunt mult mai multe lucruri pe care noi le putem stæpâni
rapid. Cu siguranflæ, câmpul scriptural este ‘alb, gata pen-
tru seceriø’ ” (Eternal Investments [cuvântare adresatæ edu-
catorilor de religie, 10 februarie 1989], pp. 2–3).

Ghid pentru scripturi

Ghidul pentru scripturi confline o selecflie de scripturi
semnificative øi informaflii explicative. Acest material este
aranjat sub forma unor articole mici care abordeazæ peste
1.000 de subiecte din scripturi, enumerate în ordine alfabe-
ticæ. Subiectele cuprind doctrine, principii, oameni øi locuri
care se gæsesc în lucrærile canonice. Acesta este o resursæ
excelentæ pentru a ræspunde la întrebæri, pentru a pregæti
øi îmbunætæfli cuvântæri øi lecflii, precum øi pentru a studia
scripturile atât individual cât øi împreunæ cu familia. 

Note de subsol øi trimiteri la scripturi

Paginile care cuprind un text scriptural conflin, de
regulæ, note de subsol. În tripla combinaflie a scripturilor,
notele de subsol conflin câteva tipuri de informaflii. De
exemplu, aceasta confline traducerea ebraicæ (EBR) pentru
cuvinte alese. Aceasta confline trimiteri la Ghidul pentru
scripturi (GS). Confline, de asemenea, explicaflii pentru
expresii øi formulæri dificile (I.E.). Notele de subsol care
sunt notate cu „TJS” sunt fragmente din traducerea inspi-
ratæ a Bibliei de cætre Joseph Smith. Selecfliuni din tradu-
cerea bibliei de Joseph Smith apar într-o secfliune specialæ
a Ghidului pentru scripturi.

Cel mai obiønuit tip de notæ de subsol este trimiterea
la alte pasaje de scripturi din lucrærile canonice. Aceste
pasaje suplimentare clarificæ sau adaugæ deseori informa-
flii pentru pasajul pe care-l citifli. De exemplu, uitafli-væ
la Doctrinæ øi legæminte 11:21. Citifli versetul øi apoi,
citifli pasajele enumerate la nota de subsol a. Cum mæresc
aceste pasaje înflelegerea dumneavoastræ despre acest
verset? 

Când predafli un pasaj din scripturi, putefli sæ folosifli
notele de subsol øi trimiterile la scripturi pentru a-i ajuta
pe cursanfli sæ înfleleagæ mai bine pasajul respectiv. 

Rubricile de prezentare ale capitolelor øi ale secfliunilor

O rubricæ de prezentare oferæ o trecere în revistæ a
capitolului sau a secfliunii care urmeazæ. Poate sæ conflinæ
informaflii despre doctrinæ, despre contextul istoric sau
despre oameni. Rubrica de prezentare pentru 2 Nefi 27,
de exemplu, explicæ faptul cæ acel capitol se aseamænæ
cu Isaia 29 øi cæ acesta confline o profeflie despre apariflia
Cærflii lui Mormon. 

Le putefli cere cursanflilor sæ însemneze pasajele din
scripturi conform cu rezumatele conflinute în rubrica de
prezentare a capitolului sau a secfliunii. De exemplu,
principiile importante ale Cuvântului de înflelepciune
sunt descrise în rubrica de prezentare a secfliunii 89 din
Doctrinæ øi legæminte. Le putefli cere cursanflilor sæ
citeascæ aceste principii din rubrica de prezentare øi apoi
sæ le sublinieze în textul din scripturæ. 

Le putefli cere cursanflilor sæ citeascæ în liniøte rubrica
de prezentare a capitolului sau a secfliunii înainte ca ei sæ
comenteze scripturile selectate. Aceasta îi poate ajuta sæ
înfleleagæ corect contextul scripturilor. 

Paginile de introducere

Fiecare lucrare canonicæ are pagini de introducere care
conflin informaflii de context folositoare despre scopul øi
originea cærflii. De exemplu, paginile de introducere ale
Cærflii lui Mormon conflin mærturia lui Joseph Smith øi a
celorlalfli øi informaflii despre originea cærflii. Paginile de
introducere din Doctrinæ øi legæminte ne vorbesc despre
cum au fost primite øi compilate revelafliile din aceastæ
carte. 

Acest material poate fi folosit pentru a preda contex-
tul, istoria, cronologia evenimentelor øi organizarea
scripturilor. Pot fi flinute lecflii întregi folosind materialul
din aceste pagini. De exemplu, introducerea explicativæ
din Doctrinæ øi legæminte cuprinde un rezumat scurt al
restaurærii Evangheliei øi enumeræ trimiteri la scripturi
despre acest subiect. 

Hærfli

Ghidul pentru scripturi confline hærfli ale locurilor øi
zonelor din scripturi care sunt importante pentru istoria
Bisericii. Cunoscând geografia flærilor despre care se dis-
cutæ, cursanflii pot sæ înfleleagæ mai bine evenimentele
descrise în scripturi. 
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Însemnarea scripturilor øi însemnærile pe
marginea scripturilor

Este un ajutor sæ însemnæm scripturile, sæ subliniem
pærfli din povestiri, teme øi principii pentru ca acestea
sæ fie uøor de gæsit. Acest lucru poate fi asemænat cu un
sistem personal de îndosariere. În timp ce predafli, îi
putefli încuraja pe cursanfli sæ-øi însemneze scripturile
spunându-le ceva de genul: „Acest verset confline un
principiu important. Putefli sæ-l însemnafli”. 

Nu existæ numai un singur mod de a însemna scriptu-
rile. Sistemul de însemnare al unei persoane trebuie sæ
reflecte abordarea personalæ a studiului scripturilor de
cætre aceasta. Dacæ le predafli adulflilor sau tinerilor,
putefli sæ væ gândifli sæ le cerefli câtorva cursanfli sæ împær-
tæøeascæ metodele pe care ei le folosesc. 

Metodele de însemnare a scripturilor cuprind, dar nu
se limiteazæ la, urmætoarele: 
� Haøurarea, sublinierea, punerea între paranteze sau

conturarea unui verset sau a mai multor versete cu un
creion negru sau cu unul colorat. 

� Sublinierea a numai câtorva cuvinte cheie în fiecare ver-
set din scripturæ. Aceasta creeazæ o versiune subliniatæ a
capitolului sau a secfliunii pe care îl(o) putefli parcurge
rapid cu vederea pentru a selecta ideile principale. 

� Încercuirea sau sublinierea cuvintelor cheie øi, cu linii
drepte, legarea împreunæ a acelora care au o legæturæ
strânsæ unul cu celælalt. 

� Însemnarea unui verset întreg sau a mai multor versete
øi legarea cuvintelor cheie din acel pasaj. 

� Remarcarea menflionærii unei serii de momente care au
legæturæ între ele øi numerotarea punctelor în cadrul tex-
tului sau pe marginea acestuia. 

Legarea scripturilor

Majoritatea principiilor Evangheliei sunt exprimate în
mai multe pasaje diferite ale scripturilor, fiecare pasaj
învæflându-ne ceva specific în plus. Putefli sæ dobândifli o
înflelegere mai completæ a unui principiu atunci când stu-
diafli diferite pasaje despre acesta. O modalitate de a face
aceasta este sæ alcætuifli o listæ a pasajelor din scripturi
despre un anumit subiect øi apoi sæ scriefli acea listæ în
scripturile dumneavoastræ. În funcflie de subiect, lista
poate sæ fie lungæ sau atât de scurtæ cât sæ cuprindæ douæ
sau trei versete cheie. Aceastæ metodæ, numitæ câteodatæ
legarea scripturilor, poate sæ fie o unealtæ valoroasæ în
studierea scripturilor øi a predærii din acestea. Putefli sæ
legafli o listæ cu pasaje din scripturi în felul urmætor: 

Pe marginea din dreptul fiecærui pasaj din scripturi,
scriefli referinfla cætre pasajul urmætor din listæ.
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Continuafli sæ facefli aceasta pânæ când ajungefli la ulti-
mul pasaj. În dreptul ultimului pasaj, scriefli referinfla
cætre primul. Atunci putefli sæ începefli din orice punct
al listei øi sæ continuafli secvenfla pânæ când citifli toate
pasajele. 

Putefli sæ facefli anumite liste care trebuie sæ fie aran-
jate într-o anumitæ ordine pentru a oferi o înflelegere mai
completæ a subiectelor lor. Pentru a øti întotdeauna de
unde sæ începefli o astfel de secvenflæ, putefli sæ scriefli în
paranteze referinfla cætre primul pasaj, sub fiecare dintre
celelalte referinfle. Sau putefli sæ scriefli lângæ fiecare dintre
celelalte pasaje referinfla cætre primul pasaj øi pe pagina
unde se gæseøte primul pasaj putefli sæ scriefli întreaga
listæ. 

Însemnærile pe marginea scripturilor

Realizarea însemnærilor pe marginea scripturilor dum-
neavoastræ poate sæ fie o modalitate preflioasæ de a perso-
naliza scripturile. Astfel de însemnæri oferæ o modalitate
de a consemna gânduri, de a identifica trimiteri la scrip-
turi care sunt importante pentru dumneavoastræ øi con-
semneazæ moduri în care putefli sæ punefli în practicæ
pasajele din scripturi în viafla dumneavoastræ de zi cu zi. 

Putefli sæ-i încurajafli pe cursanfli sæ facæ însemnæri pe
marginea scripturilor. Putefli sæ spunefli ceva de genul:
„Vreau sæ împærtæøesc un gând despre acest capitol. L-am
scris pe marginea scripturilor” sau „Aici este un pasaj
excelent despre pocæinflæ. Putefli sæ scriefli cuvântul
pocæinflæ pe marginea de lângæ el”. 

Sugestii despre cum sæ folosim scripturile pentru a
le preda copiilor

Dumneavoastræ putefli sæ binecuvântafli vieflile copiilor
ajutându-i sæ devinæ familiarizafli cu limbajul scripturilor.
Când le predafli copiilor, trebuie sæ folosifli frecvent scrip-
turile øi sæ gæsifli modalitæfli prin care copiii sæ înceapæ sæ
se simtæ bine folosind scripturile. Mai jos sunt câteva
exemple despre ceea ce afli putea sæ facefli: 
� Ajutafli copiii sæ devinæ familiarizafli cu numele øi cu

ordinea cærflilor din scripturi. 
� Ajutafli copiii sæ înfleleagæ limbajul scripturilor. Când

citifli scripturile împreunæ, explicafli-le înflelesul cuvin-
telor importante. Ajutafli copiii sæ pronunfle cuvintele
øi numele dificile. Cerefli-le sæ asculte anumite cuvinte,
fraze sau idei. 

� Când dorifli ca acei copii sæ gæseascæ un anumit pasaj în
scripturi, dafli-le numærul paginii unde se gæseøte pasajul,
precum øi referinfla. 

� Împærtæøifli o relatare din scripturi cu propriile dumnea-
voastræ cuvinte. Ajutafli cursanflii sæ vizualizeze eveni-
mentele øi oamenii în timp ce dumneavoastræ descriefli
ceea ce s-a întâmplat (vezi „Povestiri”, pp. 179–182).
Apoi, citifli cu voce tare pasajele cheie din scripturi. 

� Rugafli copiii sæ citeascæ din scripturi cu voce tare. Fifli
conøtienfli de abilitæflile fiecærui copil øi ajutafli-i pe fie-
care sæ participe cu succes. 
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� În cazul în care copiii sunt prea mici pentru a putea citi,
invitafli-i sæ urmæreascæ scripturile în timp ce dumnea-
voastræ citifli øi sæ arate cuvintele. Putefli avea, de aseme-
nea, copii mai mari care sæ-i ajute pe cei mai mici în
gæsirea øi citirea scripturilor. 

� Rugafli copiii sæ citeascæ relatærile din scripturi din cærflile
cu povestiri din scripturi ilustrate publicate de cætre
Bisericæ, cum ar fi Povestiri din Cartea lui Mormon.

� Ajutafli copiii sæ discute despre relatærile din scripturi.
Învæflafli-i sæ adreseze întrebæri atunci când citesc, cum
ar fi: „Ce se întâmplæ? De ce se întâmplæ aceasta? Cine
vorbeøte? Cum mi se aplicæ aceasta?” 

� Folosifli metodele descrise în partea F a acestui manual
(pp. 157–184). De exemplu, pentru a prezenta o poves-
tire din scripturi, putefli sæ folosifli o tablæ adezivæ, ilus-
traflii simple care se expun pe tablæ sau desene fæcute de
cætre copii. Putefli sæ-i cerefli unui copil sæ spunæ din nou
o povestire din scripturi sau sæ interpreteze cântece care
au legæturæ cu anumite scripturi. 

� La sfârøitul anumitor lecflii de la Societatea Primaræ,
existæ o secfliune numitæ „Sugestii pentru cititul acasæ”.
Invitafli copiii sæ citeascæ împreunæ cu familiile lor scrip-
turile menflionate acolo. 
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CEREfiI-LE CURSANfiILOR SÆ 
ÎNVEfiE SÂRGUINCIOS 

Fiecare dintre noi este responsabil sæ învefle Evanghelia printr-un efort sârguincios.

De asemenea, suntem privilegiafli în anumite momente sæ slujim ca învæflætori – 

sæ inspiræm øi sæ-i ajutæm pe ceilalfli în responsabilitatea lor de a învæfla Evanghelia. 

Noi oferim aceastæ slujire importantæ fæcând tot ceea ce putem sæ: 

1. trezim øi sæ menflinem interesul celor cærora le predæm; 

2. încurajæm implicarea lor activæ la lecflii; 

3. le arætæm cum sæ træiascæ în acord cu adeværurile pe care le învaflæ. 

Noi trebuie sæ facem aceste lucruri cu dragoste øi prin puterea Spiritului. 

Aceasta înseamnæ cæ nu ar trebui sæ ne concentræm atât de 

mult asupra performanflelor noastre cât ar trebui sæ ne concentræm 

asupra a cât de bine îi ajutæm pe ceilalfli sæ învefle sârguincios 

Evanghelia øi sæ træiascæ cu credinflæ conform cu aceasta. 
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Responsabilitatea fiecærui om de a învæfla Evanghelia

Într-o scrisoare despre studiul Evangheliei, vârstnicul
Bruce R. McConkie a scris: „Acum, sæ ajungem la... o
concluzie care va avea o semnificaflie importantæ pentru
salvarea noastræ veønicæ. Este aceea cæ fiecare persoanæ
trebuie sæ învefle doctrinele Evangheliei pentru ea însæøi.
Nimeni altcineva nu o poate face pentru ea. Fiecare per-
soanæ este singuræ atunci când este vorba despre o bursæ
øcolaræ despre Evanghelie; fiecare are acces la aceleaøi
scripturi øi este îndreptæflit sæ primeascæ îndrumarea ace-
luiaøi Spirit Sfânt; fiecare trebuie sæ plæteascæ preflul stabi-
lit de Providenfla divinæ dacæ vrea sæ câøtige perla de
mare prefl. 

Acelaøi principiu guverneazæ atât învæflarea adeværului
cât øi modul de a træi în armonie cu standardele acestuia.
Nimeni nu se poate pocæi pentru øi în locul altcuiva;
nimeni nu poate sæ flinæ poruncile în locul øi în folosul
altcuiva; nimeni nu poate sæ fie salvat în numele alt-
cuiva. Øi nimeni nu poate sæ dobândeascæ o mærturie sau
sæ înainteze în luminæ øi în adevær cætre slavæ veønicæ
pentru altcineva, decât pentru el însuøi. Atât cunoaøterea
adeværului cât øi binecuvântærile care vin la cei care se
conformeazæ principiilor adeværate sunt lucruri perso-
nale. Øi aøa cum un Dumnezeu drept oferæ aceeaøi salvare
fiecærui suflet care træieøte aceleaøi legi, tot aøa El oferæ
aceeaøi înflelegere despre adeværurile Sale veønice tuturor
celor care vor plæti preflul cæutætorului de adevær. 

Procesul Bisericii pentru dobândirea cunoaøterii este,
dupæ cum urmeazæ: 

a. fiecærei persoane îi revine resposabilitatea de a dobândi
o cunoaøtere a adeværului prin propriile sale eforturi; 

b. apoi, familiile trebuie sæ-øi învefle proprii lor membri.
Pærinflilor li s-a poruncit sæ-øi creascæ proprii copii în
luminæ øi adevær. Cæminul trebuie sæ fie centrul principal
de predare în viafla unui sfânt al zilelor din urmæ. 

c. Pentru a ajuta familiile øi persoanele individuale,
Biserica, în calitate de agenflie de slujire, oferæ multe opor-
tunitæfli de predare øi de învæflare. Ni s-a poruncit sæ ne
‘[învæflæm] unul pe altul doctrina împæræfliei’ (D&L 88:77).
Aceasta se face în adunærile de împærtæøanie, în conferinfle
øi în alte adunæri, prin învæflætorii de acasæ, în clasele de
preoflie øi în cele auxiliare, prin intermediul seminarului

øi al institutului øi prin sistemul educaflional al Bisericii”
(„Finding Answers to Gospel Questions”, în Charge to

Religious Educators, a treia ediflie [1994], p. 80).

Rolul învæflætorului de a ajuta oamenii sæ învefle
Evanghelia

Cunoscând faptul cæ oamenii sunt responsabili sæ
învefle Evanghelia, ne putem întreba: Care este rolul învæ-
flætorului? Este de a ajuta oamenii sæ-øi asume responsabi-
litatea de a învæfla Evanghelia – sæ trezeascæ în ei dorinfla
de a studia, de a înflelege, de a træi Evanghelia øi de a le
aræta cum sæ facæ aceasta. 

Sora Virginia H. Pearce, care a slujit ca primæ consi-
lieræ în preøedinflia generalæ a Tinerelor Fete, a spus: 

„Obiectivul unui învæflætor este mai mare decât acela
de a oferi o lecflie despre adevær. Este acela de a invita
Spiritul øi de a folosi tehnici care vor mæri posibilitatea
cursantului de a descoperi adeværul øi de a fi motivat sæ-l
punæ în practicæ... 

Imaginafli-væ sute de mii de clase în fiecare duminicæ,
fiecare cu un învæflætor care înflelege cæ ‘învæflarea trebuie
sæ fie fæcutæ de cætre elev. Prin urmare, elevul este acela
care trebuie pus la treabæ. Când un învæflætor este în cen-
trul atenfliei, când devine vedeta spectacolului, când vor-
beøte numai el øi prin alte mijloace monopolizeazæ
activitatea, este aproape sigur faptul cæ el interfereazæ cu
procesul de învæflare al cursanflilor’ [Asahel D. Woodruff,
Teaching the Gospel (1962), p. 37]. 

Un învæflætor experimentat nu se gândeøte la ‘Ce voi
face astæzi la curs?’, ci se întreabæ: ‘Ce vor face cursanflii
mei astæzi la curs?’; nu se întreabæ ‘Ce voi preda astæzi?’,
ci mai degrabæ: ‘Cum îmi voi ajuta studenflii sæ descopere
ceea ce trebuie sæ cunoascæ?’ [Teaching the Gospel:

A Handbook for CES Teachers and Leaders (1994), p. 13].
Învæflætorul experimentat nu-øi doreøte cursanfli care pæræ-
sesc clasa vorbind despre cât de grozav øi deosebit este
învæflætorul. Acest învæflætor îøi doreøte cursanfli care
pleacæ vorbind despre cât de grozavæ este Evanghelia!”
(în Conference Report, octombrie 1996, pp. 13–14; sau
Ensign, noiembrie 1996, p. 12).

Învæflætorii care îøi înfleleg adeværata responsabilitate
respectæ libertatea fiecærei persoane cæreia îi predau. 
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Ei se bucuræ când cei cærora le predau studiazæ singuri
scripturile, când descoperæ singuri principii ale
Evangheliei øi când îøi aduc o contribuflie importantæ la
discuflii. Învæflætorii au cel mai mare succes atunci când
cursanflii studiazæ cu sârguinflæ, cresc în cunoaøterea
Evangheliei øi primesc tærie de la Dumnezeu. 

Învæflætorii foarte buni nu-øi asumæ meritele pentru
învæflarea øi progresul acelora cærora le predau. Asemenea
grædinarilor care sædesc øi au grijæ de roade, ei se strædu-
iesc sæ creeze cele mai bune condiflii de învæflare. Apoi,
ei Îi aduc mulflumiri lui Dumnezeu când væd progresul
celor cærora le predau. Pavel a scris: „Aøa cæ nici cel ce
sædeøte, nici cel ce udæ nu sunt nimic; ci Dumnezeu,
care face sæ creascæ” (1 Corinteni 3:7). 

Sæ încurajæm bizuirea pe forflele proprii în ceea ce
priveøte învæflarea Evangheliei

Sugestiile urmætoare væ pot ajuta sæ-i încurajafli pe alflii
sæ-øi asume responsabilitatea de a învæfla Evanghelia: 
� hrænifli-væ propriul entuziasm pentru studiul scripturi-

lor øi al învæflæturilor profeflilor din zilele din urmæ.
Entuziasmul dumneavoastræ îi poate inspira pe cei
cærora le predafli sæ væ urmeze exemplul; 

� în timp ce predafli, direcflionafli întotdeauna atenflia cætre
scripturi øi cætre învæflæturile profeflilor din zilele din
urmæ. Aceasta îi va ajuta pe membri sæ aprecieze cât de
valoros øi important este cuvântul lui Dumnezeu; 

� adresafli întrebæri care le cer cursanflilor sæ gæseascæ
ræspunsuri în scripturi øi în învæflæturile profeflilor din
zilele din urmæ. În timp ce este bine câteodatæ sæ
întrebafli cursanflii ce cred despre anumite subiecte,
deseori este o idee mai bunæ sæ-i întrebafli ce ne învaflæ
scripturile øi profeflii din zilele din urmæ; 

� arætafli-le cursanflilor cum sæ foloseascæ îndrumætoarele
pentru studiu din scripturi. Scripturile pot pærea copleøi-
toare pentru unii, în special pentru cei care sunt relativ
neexperimentafli în Bisericæ. Îi putefli ajuta învæflându-i
cum sæ foloseascæ notele de subsol, Ghidul pentru scrip-
turi, selecfliunile din traducerea lui Joseph Smith øi
hærflile (pentru idei concrete, vezi „Sæ predæm din scrip-
turi”, pp. 54–59). Persoanele care învaflæ cum sæ folo-
seascæ aceste îndrumætoare pentru studiu devin mai
încrezætoare în abilitatea lor de a studia scripturile; 

� dafli responsabilitæfli care necesitæ studiul scripturilor
øi al învæflæturilor profeflilor din zilele din urmæ.
Gândifli-væ sæ încheiafli o lecflie adresând o întrebare
sau dând o însærcinare care cere din partea celor pre-
zenfli sæ cerceteze scripturile øi învæflæturile profeflilor
din zilele din urmæ. Chiar øi copiii mici pot sæ pri-
meascæ acest tip de însærcinæri. De exemplu, dupæ o
lecflie despre rugæciune, le putefli cere copiilor sæ
citeascæ împreunæ cu pærinflii lor o relatare din scrip-
turi sau o cuvântare dintr-o conferinflæ generalæ despre
rugæciune; 

� ajutafli cursanflii sæ înfleleagæ faptul cæ oamenii din
scripturi au fost oameni adeværafli care au avut parte
de încercæri øi bucurii în eforturile lor de a-L sluji pe
Domnul. Scripturile prind viaflæ pe mæsuræ ce ne amin-
tim cæ profeflii øi ceilalfli oameni din scripturi au avut
parte de multe dintre aceleaøi lucruri de care avem øi
noi parte; 

� arætafli-le cursanflilor cum sæ gæseascæ ræspunsuri pen-
tru provocærile vieflii în scripturi øi în învæflæturile pro-
feflilor din zilele din urmæ. De exemplu, îi putefli ajuta
sæ foloseascæ Ghidul pentru scripturi sau indexul
subiectelor conferinflei din revistele Bisericii pentru a
cæuta îndrumare despre subiecte cum ar fi alinare,
pocæinflæ, iertare, revelaflie sau rugæciune; 

� încurajafli-i în mod public pe cei cærora le predafli sæ stu-
dieze scripturile øi învæflæturile profeflilor din zilele din
urmæ. Unii nu øi-au înfleles niciodatæ responsabilitatea de
a învæfla Evanghelia. Unii au uitat. Un episcop a remarcat
faptul cæ, odatæ, a participat la o adunare de instruire a
Societæflii Primare unde a fost datæ sarcina de a se studia
scripturile zilnic. Ca rezultat direct al acelei experienfle, el
a pierdut doar o singuræ zi de studiu în urmætorii 13 ani.
El a spus cæ acel studiu i-a schimbat viafla; 

� depunefli mærturie despre Salvator ca fiind centrul a
tot ceea ce ne învaflæ scripturile øi profeflii din zilele
din urmæ. Fifli îndræznefli în mod special când væ depu-
nefli mærturia despre Salvator. Pe mæsuræ ce cursanflii Îl
væd pe Salvator în scripturi øi în învæflæturile profeflilor
din zilele din urmæ, dorinfla lor de a studia va creøte øi
mærturiile lor se vor întæri. 

Informaflie suplimentaræ

Pentru mai multe amænunte despre cum sæ-i ajutæm
pe oameni sæ-øi asume responsabilitatea de a învæfla
Evanghelia, vezi lecflia 5 din Cursul de predare a
Evangheliei (pp. 208–212). 
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SÆ CONDUCEM
DISCUfiII
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Discufliile importante sunt fundamen-
tale pentru majoritatea învæflæturilor
din Evanghelie. Noi invitæm influenfla
Spiritului atunci când ne predæm
Evanghelia unul celuilalt øi când ne acor-
dæm o atenflie deosebitæ unul celuilalt. 

Discufliile pot sæ aducæ rezultate care pot
sæ aparæ rareori færæ acestea. De exemplu,
ele pot: 
� sæ promoveze învæflarea sârguincioasæ.

Prin intermediul discufliilor bine con-
duse, interesul øi atenflia cursanflilor cresc.
Fiecare persoanæ prezentæ poate fi încura-
jatæ sæ devinæ implicatæ activ în procesul
de învæflare. În timp ce dumneavoastræ
øi cei cærora le predafli adresafli întrebæri,
cercetafli scripturile împreunæ øi væ ascul-
tafli unul pe altul, tofli cei care sunt pre-
zenfli vor putea sæ dobândeascæ abilitæflile
øi motivaflia care-i pot ajuta în studiul
personal al Evangheliei; 

� sæ încurajeze existenfla unitæflii printre
cei cærora le predafli. În timp ce-øi împær-
tæøesc gândurile øi experienflele øi în timp
ce ascultæ øi-øi ræspund unul celuilalt cu
respect, ei devin mult mai unifli øi cre-
eazæ o atmosferæ pozitivæ de învæflare; 

� sæ mæreascæ înflelegerea. Discufliile bune
sunt mai mult conversaflii prieteneøti în
care sunt împærtæøite opinii. Ele mæresc
øi aprofundeazæ înflelegerea fiecærui parti-
cipant despre principiile Evangheliei; 

� sæ reducæ neînflelegerea. Comentariile
cursanflilor dezvæluie cât de bine înfleleg
ei principiile predate. Aceasta væ poate
ajuta sæ øtifli când sæ dezvoltafli, sæ accen-
tuafli sau sæ revedefli mai departe anu-
mite principii. 

Sugestii pentru conducerea
discufliilor

Folosifli întrebæri

Întrebærile pot sæ-i încurajeze pe cei
prezenfli sæ participe la discuflii. Ele îi pot
ajuta pe cursanfli sæ înfleleagæ un principiu,
sæ se gândeascæ mult mai profund la
acesta øi sæ-l asocieze vieflilor lor. Acestea îi
pot face pe cursanfli sæ apeleze la scripturi
pentru ræspunsuri. 

Majoritatea manualelor oferæ întrebæri
pentru a începe discuflii øi pentru a le face
sæ continue. Putefli sæ folosifli aceste între-
bæri sau væ putefli pregæti propriile între-
bæri. Adresafli întrebæri care încurajeazæ
comentarii pertinente øi care-i ajutæ pe
cursanfli sæ reflecteze cu adeværat asupra
Evangheliei. (Pentru ajutor suplimentar,
vezi „Sæ predæm cu ajutorul întrebærilor”,
pp. 68–70.) 

Alegefli metode de predare care asociazæ

discufliile lecfliilor

Dupæ ce afli planificat întrebærile, între-
bafli-væ: „Ce altceva pot sæ fac? Ce metode
pot sæ folosesc pentru a îmbunætæfli discu-
flia?” Putefli sæ folosifli multe metode de
predare diferite pentru a începe øi a men-
fline discuflii. De exemplu, putefli sæ înce-
pefli o lecflie relatând o povestire, folosind
o lecflie practicæ sau cântând împreunæ un
imn øi cerându-le celor prezenfli sæ caute în
imn ræspunsul pentru o anumitæ întrebare. 

Fifli sensibili la influenfla Spiritului asupra

celor prezenfli

Duhul Sfânt îi poate îndemna pe unul
sau pe mai mulfli dintre cei cærora le pre-
dafli sæ împærtæøeascæ gânduri pe care cei-
lalfli au nevoie sæ le audæ. Fifli deschiøi la
îndemnurile pe care le primifli de a apela
la o anumitæ persoanæ. Putefli chiar sæ væ
simflifli îndemnafli sæ-i cerefli unei persoane
care nu s-a oferit voluntaræ sæ-øi exprime
punctele de vedere. 

Gæsifli modalitæfli pentru ca tofli sæ

participe

Cei cærora le predafli vor beneficia de
implicarea fiecæruia dintre ei. Totuøi, væ
putefli gæsi în situaflia în care sæ le cerefli
sæ comenteze numai celor care-øi ridicæ
mâinile. Din când în când, oamenii aleg
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sæ nu participe deoarece nu au nici o pærere despre
subiectul respectiv sau preferæ sæ le dea celorlalfli ocazia
sæ vorbeascæ. Sau, pot crede cæ greøesc sau cred cæ nu se
pot exprima la fel de bine ca ceilalfli. Ei pot simfli cæ nu
sunt acceptafli de grup. 

Fifli precaufli øi rugafli-væ în timp ce væ gândifli la fiecare
persoanæ. Putefli decide mai degrabæ sæ-i cerefli unei per-
soane pærerea despre un anumit subiect, decât sæ-i adre-
safli o întrebare efectivæ la care el sau ea nu ar putea sæ
ræspundæ. De exemplu, în loc sæ întrebafli „Ce daruri ale
Spiritului enumeræ Pavel în 1 Corinteni?”, putefli sæ între-
bafli: „De ce credefli cæ milostenia este cel mai mare dintre
toate darurile Spiritului?”. Putefli sæ-i cerefli cuiva sæ pregæ-
teascæ o prezentare scurtæ pentru o lecflie; putefli chiar sæ îl
ajutafli. Putefli, la început, sæ sprijinifli anumite persoane,
læsându-le sæ øtie cæ prefluifli ceea ce au de spus. 

Menflinefli obiectul lecfliei

Câteodatæ, cursanflii împærtæøesc idei care nu au legæ-
turæ cu lecflia. Dacæ simflifli cæ un comentariu se abate de
la lecflie, putefli sæ conducefli discuflia înapoi la punctele
principale ale lecfliei spunând ceva de genul: „Aceasta
este o observaflie interesantæ, dar eu cred cæ ne pierdem
într-o altæ zonæ. Putem sæ læsæm acea discuflie pentru altæ
datæ øi sæ ne întoarcem la întrebarea originalæ?”. Sau
putefli sæ spunefli: „Nu cred cæ sunt pregætit sæ vorbesc
astæzi despre aceasta. Probabil cæ putem sæ discutæm
despre aceastæ idee altæ datæ”. 

De asemenea, pot exista momente când nu øtifli ræs-
punsul la o întrebare. Dacæ aceasta se întâmplæ, spunefli
simplu cæ nu øtifli. Putefli sæ spunefli cæ vefli încerca sæ
gæsifli ræspunsul. Sau le putefli cere cursanflilor sæ gæseascæ
ræspunsul, acordându-le timp într-o altæ lecflie sæ rapor-
teze despre ceea ce au învæflat. 

Pæstrafli ordinea

Câteodatæ, anumifli cursanfli pot fi neræbdætori sæ
comenteze o anumitæ idee. Încurajafli-i sæ-øi ridice mâna
atunci când doresc sæ comenteze øi sæ aøtepte pânæ când
îi putefli numi. Arætafli-le cât de mult pot sæ învefle unul
de la altul øi invitafli-i sæ asculte cu respect ideile fiecæruia. 

Câteodatæ, o persoanæ poate sæ întrerupæ lecflia contra-
zicându-se cu dumneavoastræ øi cu ceilalfli, vorbind nepo-
liticos sau ridicând probleme controversate. O astfel de
persoanæ aduce un spirit de ceartæ care face predarea difi-
cilæ øi care poate slæbi credinfla unora. Pentru sugestii des-
pre cum sæ lucrafli cu astfel de persoane, vezi „Sæ-i ajutæm
pe cei care deranjeazæ clasa”, pp. 84–87. 

Nu vorbifli prea mult

Învæflætorii care flin prelegeri majoritatea timpului sau
care ræspund ei înøiøi la fiecare întrebare tind sæ descura-
jeze cursanflii sæ participe. Trebuie sæ avefli grijæ sæ nu vor-
bifli mai mult decât este necesar sau sæ nu væ exprimafli
pærerea prea des. Aceste acfliuni îi pot face pe cursanfli 
sæ-øi piardæ interesul. Gândifli-væ la dumneavoastræ ca

la un ghid într-o cælætorie de învæflare care adaugæ
comentarii adecvate pentru a-i fline pe cei cærora le
predæ pe calea corectæ. 

Grija dumneavoastræ principalæ trebuie sæ fie ajutarea
celorlalfli sæ învefle Evanghelia øi nu sæ facefli o prezen-
tare impresionantæ. Aceasta include sæ le oferifli cursan-
flilor øanse de a-øi preda unul celuilalt. Când o persoanæ
adreseazæ o întrebare, gândifli-væ sæ-i invitafli pe ceilalfli
sæ ræspundæ în loc sæ ræspundefli dumneavoastræ. De
exemplu, putefli sæ spunefli: „Este o întrebare intere-
santæ. Ce cred ceilalfli?” sau „Poate sæ ne ajute cineva
cu aceastæ întrebare?” 

Nu încheiafli discufliile prea devreme

Fifli atenfli sæ nu încheiafli discufliile bune prea devreme
încercând sæ prezentafli tot materialul pe care l-afli pregæ-
tit. Chiar dacæ este important sæ parcurgefli materialul,
este øi mai important sæ ajutafli cursanflii sæ simtæ
influenfla Spiritului, sæ le rezolvafli întrebærile, sæ le mærifli
cunoaøterea despre Evanghelie øi sæ le aprofundafli anga-
jamentul de a fline poruncile. 

Ascultafli

Facefli orice efort pentru a asculta în mod sincer
comentariile cursanflilor. Exemplul dumneavoastræ îi va
încuraja sæ se asculte cu atenflie unul pe celælalt. Dacæ nu
înflelegefli comentariul cuiva, adresafli o întrebare. Putefli
sæ spunefli: „Nu sunt sigur cæ înfleleg. Putefli sæ explicafli
încæ o datæ?” sau „Îmi putefli da un exemplu despre ceea
ce vrefli sæ spunefli?” (Pentru ajutor suplimentar, vezi
„Sæ ascultæm”, pp. 66–67.) 

Recunoaøtefli toate contribufliile

Îi putefli ajuta pe cei cærora le predafli sæ se simtæ mult
mai încrezætori în abilitatea lor de a participa într-o dis-
cuflie dacæ dumneavoastræ reacflionafli pozitiv la fiecare
comentariu sincer. De exemplu, putefli sæ spunefli: „Væ
mulflumesc pentru ræspuns”. „A fost foarte interesant”
sau „Ce idee bunæ! Nu m-am gândit niciodatæ la aceasta
înainte” sau „Acesta este un exemplu bun” sau „Apreciez
tot ceea ce afli spus astæzi”. 

Nu ridiculizafli sau criticafli niciodatæ vreo întrebare
sau vreun comentariu, ci arætafli politefle øi dragoste în
timp ce facefli tot ce putefli pentru a ræspunde. Când
oamenii simt cæ ceea ce spun este prefluit, îøi vor împær-
tæøi experienflele, sentimentele øi mærturiile mult mai
liber (vezi „Sæ-i învæflæm pe ceilalfli sæ contribuie la crea-
rea unei atmosfere de studiu”, pp. 77–78); „Cum pot
învæflætorii sæ contribuie la crearea unei atmosfere de
studiu”, pp. 79–81). 

Ajutafli cursanflii care dau ræspunsuri incorecte

Câteodatæ, cineva poate sæ spunæ ceva ce este incorect.
Îl putefli ajuta pe cursant cu un ræspuns de genul: „Nu 
m-am gândit înainte în acest fel despre acesta”. Sau
putefli sæ spunefli „Probabil cæ væ gândifli la altceva” sau
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„Mæ bucur cæ afli adus aceasta în discuflie”. În unele situa-
flii, putefli sæ væ asumafli responsabilitatea pentru un ræs-
puns incorect. De exemplu, putefli sæ spunefli: „Nu am
fost foarte clar, nu-i aøa? Îmi pare ræu”. 

Încheiafli discufliile la timp pentru a trage concluziile

Este important sæ încheiafli discuflia la timpul potrivit.
O mare parte din spiritul unei discuflii înælflætoare se
pierde atunci când dureazæ prea mult. Urmætoarele suges-
tii væ pot ajuta: 
� gestionafli timpul. Cunoaøtefli momentul când trebuie

sæ se termine lecflia. Acordafli-væ suficient timp pentru
a rezuma ceea ce s-a spus øi pentru a væ depune mær-
turia; 

� acordafli-le cursanflilor un timp limitæ. Putefli sæ spunefli
ceva de genul: „Mai avem timp doar pentru douæ
comentarii”. Sau putefli sæ spunefli: „Vom asculta încæ
un comentariu iar apoi voi încheia cu un ultim gând”. 

În plus, în afaræ de încheierea discufliilor la timpul
potrivit, este important sæ încheiafli discuflia în modul
potrivit. Când încheiafli o discuflie, mulflumifli-le cursanfli-
lor pentru participare. Apoi, rezumafli punctele pe care 
le-afli discutat în timpul discufliei sau invitafli pe altcineva
sæ facæ aceasta. Accentuafli principiile Evangheliei discu-
tate. Revedefli toate ideile noi rezultate din discuflie øi
încurajafli-i pe cei cærora le predafli sæ-øi foloseascæ înflele-
gerea aprofundatæ în punerea în practicæ a principiilor în
vieflile lor. Conform îndemnului Spiritului, depunefli-væ
mærturia sau invitafli pe altcineva s-o facæ. 
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A asculta este o exprimare a dragostei.
Necesitæ deseori sacrificiu. Când îi ascul-
tæm cu adeværat pe ceilalfli, renunflæm
deseori la ceea ce vrem sæ spunem pentru
ca ei sæ se poatæ exprima. 

Cum îi poate ajuta pe cei cærora le
predafli faptul cæ-i ascultafli cu atenflie

Ca învæflætori, putefli sæ facefli mult bine
ascultând. Când ascultafli, væ concentrafli
predarea asupra nevoilor øi intereselor
oamenilor. Væ demonstrafli respectul pen-
tru ideile, pærerile øi experienflele lor.
Arætafli cæ væ pasæ de fiecare în parte din-
tre ei. Când ei øtiu cæ gândurile lor sunt
importante pentru dumneavoastræ, ei sunt
mult mai disponibili sæ: 
� fie receptivi øi entuziasmafli; 
� împærtæøeascæ gânduri øi experienfle; 
� învefle cu sârguinflæ; 
� aplice în viaflæ ceea ce învaflæ. 

Unii pot sæ presupunæ cæ ascultarea
atentæ a unui membru dintr-un grup
înseamnæ ignorarea celorlalfli øi dezavanta-
jarea acestora. Nu este aøa. Ascultarea
atentæ a unei persoane îi ajutæ pe ceilalfli
sæ øtie cæ væ pasæ de fiecare persoanæ în
parte. Øi pe mæsuræ ce-i ascultafli pe mem-
brii familiei sau pe cursanfli pe rând, dum-
neavoastræ fixafli un exemplu pentru
ceilalfli de a face la fel. 

Cum putefli fi ajutafli dumneavoastræ
ca învæflætori atunci când ascultafli 
cu atenflie

Atunci când ascultafli cu atenflie putefli
fi ajutafli ca învæflætori. În timp ce ascultafli
comentariile cursanflilor cu dragoste øi res-
pect, vefli putea sæ: 

� determinafli cât de activ sunt cursanflii
implicafli în procesul de învæflare; 

� determinafli cât de mult învaflæ; 
� le înflelegefli mai bine nevoile; 
� percepefli øi îndepærtafli obstacolele care

le poate limita învæflarea, cum ar fi
descurajarea sau preocuparea cu alte
lucruri; 

� înflelegefli mai bine întrebærile care-i
preocupæ pentru a-i îndruma cætre
ræspunsuri; 

� øtifli când sæ continuafli cu un subiect
care este important pentru ei; 

� øtifli când au nevoie de o ocazie sæ
vorbeascæ; 

� decidefli când sæ repetafli anumite prin-
cipii sau sæ dafli mai multe explicaflii; 

� øtifli când sæ adaptafli prezentarea unei
lecflii. 

Faptul cæ ascultafli cu atenflie væ va
aduce, de asemenea, mari beneficii dum-
neavoastræ personal. Pe mæsuræ ce-i ascul-
tafli pe cei cærora le predafli, vefli vedea cæ
ei au foarte multe lucruri sæ væ învefle. 

Sugestii pentru a asculta mult mai
eficient

Cum vor øti cei cærora le predafli cæ-i
ascultafli? Le putefli demonstra cæ-i ascultafli
arætându-le interesul dumneavoastræ. 
Uitafli-væ la cel care vorbeøte, nu la materia-
lele de predare a lecfliei sau la alte lucruri
din clasæ. Îi putefli încuraja pe vorbitori 
sæ-øi termine gândurile færæ întrerupere.
Evitafli sæ intervenifli prea devreme în con-
versaflie cu sfaturi sau analize. Când înflele-
gefli ce s-a spus, putefli sæ facefli comentarii
care sæ indice ceea ce afli înfleles. Când nu
înflelegefli, putefli adresa întrebæri. 

Gândifli-væ la urmætoarele idei pe
mæsuræ ce væ stræduifli sæ væ dezvoltafli
abilitatea de a asculta. 

Adresafli întrebæri

Întrebæri cum sunt cele de mai jos pot
sæ arate cæ væ pasæ de ideile øi sentimen-
tele fiecærei persoane în parte. 
� Îmi putefli spune mai mult despre

aceasta? 
� Cum v-afli simflit când s-a întâmplat

aceasta? 
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� Nu sunt sigur cæ înfleleg. Vrefli sæ spunefli cæ… ? 
� Dorifli sæ-mi explicafli aceasta? 

Facefli pauzæ

Nu væ temefli de liniøte. Oameni au nevoie, deseori, de
timp pentru a se gândi øi a ræspunde la întrebæri sau pen-
tru a exprima ceea ce simt. Putefli sæ facefli o pauzæ dupæ
ce afli adresat o întrebare, dupæ o experienflæ spiritualæ
care a fost împærtæøitæ sau când o persoanæ are dificultæfli
de a se exprima. Asigurafli-væ cæ îi acordafli timp suficient
vorbitorului pentru a-øi încheia ideea înainte ca dumnea-
voastræ sæ ræspundefli. Desigur, nu trebuie sæ facefli o
pauzæ prea lungæ, în special când cineva se simte inco-
mod sau presat sæ vorbeascæ. 

Fifli atenfli la ceea ce spune vorbitorul

Câteodatæ, oamenii au tendinfla sæ se gândeascæ la
ceea ce ei urmeazæ sæ spunæ decât sæ asculte la ceea ce
spun alflii. Asigurafli-væ cæ væ concentrafli cu adeværat asu-
pra vorbitorului în loc sæ væ planificafli ræspunsul. 

Fifli atenfli la mesajul nespus al vorbitorului

Oamenii îøi transmit deseori sentimentele prin felul în
care stau aøezafli, prin expresiile feflei, prin ceea ce fac cu
mâinile lor, prin tonul vocii øi prin miøcærile ochilor lor.
Aceste mesaje nespuse væ pot ajuta sæ înflelegefli senti-
mentele celor cærora le predafli. 

Reafirmafli ceea ce a spus vorbitorul 

Dupæ ce afli ascultat mesajele spuse øi nespuse, putefli
sæ reafirmafli ceea ce afli înfleles. Rezumafli mesajul cu pro-
priile dumneavoastræ cuvinte pentru a vedea dacæ afli
înfleles corect. Dupæ ce facefli aceasta, putefli confirma cu
persoana respectivæ, întrebând: „Este aceasta ceea ce afli
spus?” sau „Trebuie sæ vorbim mai mult despre aceasta?”
Când facefli aceasta, asigurafli-væ cæ nu le vorbifli cu un
ton de superioritate. 

Învæflafli cursanflii sæ se asculte unul pe celælalt

Amintifli-le cursanflilor cæ ascultarea este o modali-
tate prin care arætæm dragoste. Sugestiile urmætoare væ
pot ajuta sæ-i încurajafli pe cursanfli sæ se asculte unul
pe celælalt: 
� dupæ ce o persoanæ a ræspuns la o întrebare sau øi-a

exprimat un gând, invitafli-i pe ceilalfli fie sæ vorbeascæ
pe tema comentariului, fie sæ exprime o pærere diferitæ; 

� când cineva adreseazæ o întrebare, redirecflionafli-o cætre
ceilalfli în loc sæ ræspundefli dumneavoastræ. De exemplu,
putefli sæ întrebafli: „Doreøte cineva sæ ræspundæ la aceastæ
întrebare?” 

� rugafli cu ceva timp înainte, una sau mai multe per-
soane sæ rezume ideile care sunt împærtæøite în tim-
pul unei discuflii. 

Salvatorul i-a privit øi i-a ascultat în mod constant
pe cei cærora El le-a predat, adaptându-Øi predarea la
nevoile pe care El le-a perceput. De exemplu, dupæ ce a
predat nefiflilor, El a spus: „Ducefli-væ la casele voastre øi
gândifli-væ la lucrurile pe care Eu vi le-am spus” (3 Nefi
17:3). Totuøi, în timp ce se pregætea sæ plece, „El iaræøi
Øi-a aruncat privirea în jur prin mulflime øi a væzut cæ ei
erau în lacrimi øi priveau fix cætre El ca øi cum ar fi vrut
sæ-L roage pe El sæ stea puflin mai mult cu ei” (3 Nefi
17:5). El le-a perceput nevoile øi a stat mai mult pentru
a le sluji øi pentru a-i învæfla. În timp ce ascultafli cu
atenflie øi le ræspundefli adecvat celor cærora le predafli,
putefli sæ-i ajutafli sæ-øi îndeplineascæ nevoile în ceea ce
priveøte învæflarea Evangheliei. 
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Isus Hristos, Învæflætorul Suprem, a
adresat deseori întrebæri pentru a încuraja
oamenii sæ se gândeascæ øi sæ punæ în
practicæ principiile pe care El le-a predat
(vezi, de exemplu, Matei 16:13–15; Luca
7:41–42; 3 Nefi 27:27). Întrebærile Sale au
îndemnat la gândire, la analiza sufletului
øi la angajament. 

Îndrumæri generale pentru pregætirea
întrebærilor

Manualele editate de cætre Bisericæ suge-
reazæ multe întrebæri pe care le putefli folosi
în cadrul lecfliilor. Citifli-le cu atenflie pen-
tru a decide care vor fi de cel mai mare aju-
tor pentru cei cærora le predafli. Putefli, de
asemenea, sæ væ pregætifli propriile între-
bæri. În timp ce væ gândifli la întrebæri care
sæ fie folosite în timpul lecfliei, întrebafli-væ:
„Îi vor ajuta acestea pe cei cærora le predau
sæ înfleleagæ ideile principale ale lecfliei?
Îi vor ajuta aceste întrebæri pe cei cærora
le predau sæ punæ în practicæ principiile
Evangheliei predate?” 

Ideile urmætoare væ pot ajuta sæ væ pre-
gætifli propriile întrebæri. 

Întrebæri la care se poate ræspunde cu Da

sau Nu

Întrebærile la care se poate ræspunde cu
da sau nu au o întrebuinflare limitatæ în
instruirea Evangheliei. Trebuie sæ le folo-
sifli în primul rând pentru a obfline angaja-
mente sau pentru a determina dacæ cineva
este sau nu de acord. 

Întrebæri despre fapte

Întrebærile despre fapte sunt folosite
pentru a stabili faptele fundamentale ale
unui pasaj din scripturi, ale unui eveni-
ment sau ale unui principiu al

Evangheliei. Acestea au ræspunsuri exacte.
Ele îi pot ajuta pe cursanfli sæ înceapæ sæ
studieze pasaje din scripturi, sæ înfleleagæ
puncte importante, sæ recapituleze idei øi
sæ depæøeascæ neînflelegerile. De exemplu: 
� Când fraflii lui Nefi i-au cerut sæ-i ierte

pentru cæ l-au legat cu funii, care a fost
ræspunsul lui imediat? 

� Când øi unde a fost Biserica organizatæ? 

Fifli siguri cæ nu adresafli numai între-
bæri despre fapte. Acestea nu necesitæ mult
timp de gândire øi-i pot descuraja pe cei
care nu øtiu ræspunsurile. Atunci când le
folosifli, trebuie sæ væ asigurafli în general
cæ informaflia necesaræ pentru a le ræs-
punde este la dispoziflia celor cærora le
predafli. 

Folosind întrebærile despre fapte, îi
putefli ajuta pe tofli sæ înceapæ o discuflie în
acelaøi timp. Putefli apoi sæ adresafli între-
bæri care îndeamnæ la o gândire mai pro-
fundæ øi-i ajutæ pe cursanfli sæ vadæ cum se
aplicæ principiile Evangheliei în vieflile lor. 

Întrebæri care îndeamnæ la o gândire mai

profundæ

Anumite întrebæri îi încurajeazæ pe
cursanfli sæ se gândeascæ mai profund la
înflelesul pasajelor din scripturi øi al prin-
cipiilor Evangheliei. Aceste întrebæri încep
deseori cu ce, cum sau de ce. Lor nu li se
poate ræspunde cu da sau nu øi de regulæ
nu au numai un singur ræspuns corect.
De exemplu: 
� De ce credefli cæ aceastæ revelaflie a

venit la acest moment în istoria
Bisericii? 

� Ce ne poate învæfla aceastæ povestire
despre modul în care Domnul îi ajutæ pe
cei nevoiaøi? 

� Cum afli defini dumneavoastræ credinfla? 
� Ce înseamnæ sæ fii smerit? 
� Cum se aseamænæ acest obiect cu princi-

piul Evangheliei pe care-l discutæm?
(Aceasta este o întrebare bunæ de adresat
în cadrul unei lecflii practice.) 

� Prin ce au diferit reacfliile lui Laman øi
lui Lemuel de cea a lui Nefi? 

Când adresafli astfel de întrebæri, fifli
deschiøi la toate ræspunsurile (vezi „Sæ
ascultæm”, pp. 66–67). Încurajafli cursanflii
sæ reflecteze asupra scripturilor øi a princi-
piilor Evangheliei discutate øi sæ-øi exprime
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ideile. Nu încercafli sæ-i facefli sæ dea ræspunsuri exacte la
întrebæri; ei vor conøtientiza rapid ceea ce facefli øi, ori nu
vor mai participa, ori vor începe sæ ghiceascæ în loc sæ
gândeascæ. Când avefli nevoie de un ræspuns exact, cel
mai bine este sæ adresafli o întrebare despre fapte sau sæ
prezentafli informaflia într-un alt fel. 

Întrebæri care-i ajutæ pe cursanfli sæ punæ în practicæ

principiile Evangheliei

Este important sæ adresafli întrebæri care-i ajutæ pe cur-
sanfli sæ punæ în practicæ în vieflile lor principiile
Evangheliei. De exemplu: 
� Cum s-a împlinit în viafla dumneavoastræ aceastæ pro-

misiune a Domnului? 
� Cum facem noi câteodatæ aceeaøi greøealæ ca oamenii

din aceastæ povestire? 
� Cum poate fi mustrarea lui Dumnezeu o binecuvântare

pentru noi? 
� Care sunt câteva dintre circumstanflele de astæzi care

sunt asemænætoare cu evenimentele din aceastæ relatare
din scripturi? 

� Dacæ afli fi fost aceastæ persoanæ, ce afli fi fæcut? 

Rugafli cursanflii sæ împærtæøeascæ exemple despre cum ei
sau alflii au pus în practicæ principiile Evangheliei care au
fost discutate. Fiind îndrumafli de Spirit, încurajafli cursanflii
sæ depunæ mærturie despre principiile pe care le discutæ. 

Îndrumæri generale pentru adresarea întrebærilor

Adresafli întrebæri la care cursanflii pot sæ ræspundæ

Nu folosifli întrebæri care aratæ propria dumneavoastræ
cunoaøtere. Adresafli întrebæri care vor stimula ræspunsuri
bune din partea celor cærora le predafli. 

Ræspundefli la ræspunsurile incorecte cu respect øi cu
politefle

Câteodatæ, cineva va da un ræspuns incorect sau un
ræspuns care aratæ cæ nu a înfleles bine. Ceilalfli din grup
pot sæ râdæ la un astfel de ræspuns. Acest lucru poate sæ
ruøineze persoana respectivæ øi s-o facæ sæ ezite sæ parti-
cipe în viitor. Aceasta poate sæ interfereze cu procesul
sæu de învæflare. 

Ræspundefli la ræspunsurile incorecte cu respect øi cu
politefle. Asigurafli-væ cæ persoana respectivæ încæ se simte
confortabil øi participæ la lecflie. Putefli sæ alegefli sæ væ
asumafli responsabilitatea, spunând ceva de genul: „Îmi
pare ræu. Nu cred cæ am adresat foarte clar acea întrebare.
Væ rog sæ-mi permitefli sæ încerc din nou”. Sau putefli
ajuta persoana respectivæ spunând: „Probabil cæ v-afli
gândit la altceva” sau „Væ mulflumesc pentru cæ afli adus
aceasta în discuflie, însæ nu sunt sigur cæ întrebarea mea a
fost claræ”. Asemenea ræspunsuri îi vor ajuta pe cei cærora
le predafli sæ se simtæ din ce în ce mai confortabil øi sæ

participe în continuare, chiar øi atunci când cred cæ riscæ
sæ dea un ræspuns greøit. 

Aøteptafli ræspunsuri

Nu væ îngrijorafli în cazul în care cursanflii sunt tæcufli
pentru câteva secunde dupæ ce afli adresat o întrebare. Nu
væ ræspundefli singuri la întrebare; dafli-le cursanflilor timp
pentru a se gândi la ræspunsuri. Totuøi, liniøtea prelungitæ
poate sæ indice faptul cæ ei nu înfleleg întrebarea øi cæ
dumneavoastræ trebuie sæ o reformulafli. 

Folosifli întrebæri pentru revizuire

Întrebærile pentru revizuire îi pot ajuta pe cursanfli sæ
se gândeascæ mai profund la principiul pe care-l discutæ.
De exemplu, dacæ studenflii sugereazæ un mod în care o
scripturæ le poate fi asociatæ, putefli întreba: „ce altceva
putem învæfla din aceastæ povestire?” 

Oferifli-le tuturor ocazia sæ vorbeascæ

Pentru a-i încuraja pe cursanfli sæ participe, putefli sæ
adresafli câteva întrebæri de revizuire celor care nu au
fæcut încæ nici un comentariu în timpul lecfliei. 

În cazul în care câfliva oameni au comentarii despre
un anumit subiect, putefli sæ spunefli ceva de genul: „Vom
auzi comentariul tæu prima datæ øi apoi pe ale voastre”.
Atunci, cei cærora le predafli vor pæstra ordinea deoarece
ei øtiu cæ vor avea ocazia sæ vorbeascæ. 

Ajutafli cursanflii sæ se pregæteascæ pentru a ræspunde la

întrebæri

Pentru a ajuta cursanflii sæ se pregæteascæ sæ ræspundæ
la întrebæri, le putefli spune, înainte ca ceva sæ fie citit
sau prezentat, cæ le vefli cere ræspunsurile (vezi abordærile
„cæutafli” øi „ascultafli” din „Sæ predæm din scripturi”,
pp. 55–56). De exemplu, putefli sæ spunefli: „Ascultafli în
timp ce citesc acest pasaj, pentru ca dumneavoastræ sæ
putefli împærtæøi ceea ce væ intereseazæ cel mai mult din
acesta” sau „Pe mæsuræ ce se citeøte aceastæ scripturæ,
vedefli dacæ putefli sæ înflelegefli ceea ce ne spune Domnul
despre credinflæ”. 

Evitafli întrebærile care conduc la controverse sau care

încurajeazæ cearta

Salvatorul a spus: „Cel care are spiritul de ceartæ nu
este de-al Meu” (3 Nefi 11:29; vezi, de asemenea, verse-
tele 28 øi 30). Fifli siguri cæ nu adresafli întrebæri care încu-
rajeazæ cearta sau care subliniazæ lucruri senzaflionale.
Nu adresafli întrebæri care creazæ îndoieli sau care conduc
la discuflii care nu edificæ. Asigurafli-væ cæ întrebærile
dumneavoastræ îi conduc pe cursanfli cætre o unitate a
credinflei øi dragostei (vezi Mosia 18:21). Dacæ existæ un
dezacord, încercafli sæ accentuafli punctele de acord øi de
doctrinæ corectæ. 
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Adresafli, din când în când, întrebæri care îndeamnæ la

reflecflie tæcutæ

Câteodatæ putefli alege sæ adresafli întrebæri asupra
cærora cursanflii sæ reflecteze în liniøte în loc sæ ræspundæ
într-o discuflie deschisæ. De exemplu: 
� Ce afli fæcut astæzi care sæ væ îndrepte cætre viafla

veønicæ? 
� Afli ratat sæ facefli astæzi ceva care ar fi putut sæ væ

îndrepte cætre viafla veønicæ? 

Folosirea creativæ a întrebærilor

Putefli sæ folosifli întrebæri în câteva dintre felurile
urmætoare: 
� scriefli întrebæri pe fâøii de hârtie øi lipifli-le pe partea

de jos a scaunelor. La momentul potrivit în timpul
discufliei, rugafli fiecare persoanæ sæ ia întrebarea de pe
scaunul sæu. Apoi, rugafli-o sæ citeascæ întrebarea øi sæ
ræspundæ la aceasta; 

� cerefli-i fiecærui cursant sæ scrie o întrebare bazatæ pe un
principiu al Evangheliei sau pe un verset din scripturi.
Adunafli întrebærile øi discutafli-le; 

� rugafli cursanflii sæ interpreteze personajele pe care le
aleg din lecflie øi læsafli-i pe ceilalfli sæ le adreseze întrebæri
(vezi „Interpretare de roluri”, p. 178). Aceasta are efect
în special când predafli copiilor; 

� în timpul sæptæmânii care precede lecflia, dafli-le între-
bæri câtorva cursanfli. Rugafli-i sæ se pregæteascæ sæ ræs-
pundæ la acele întrebæri, care fac parte din lecflia care
urmeazæ; 

� folosifli întrebærile urmætoare pentru a discuta un princi-
piu al Evangheliei: „Ce cunoaøtefli deja despre acest
principiu?” „Ce vrem sæ cunoaøtem?” „Ce am învæflat
astæzi?” Væ putefli construi lecflia cerându-le cursanflilor
sæ ræspundæ la aceste întrebæri øi apoi scriindu-le ræspun-
surile în trei coloane pe tabla de scris; 

� scriefli o întrebare pe tablæ înainte de începerea lecfliei,
astfel încât cursanflii sæ poatæ începe sæ reflecteze asupra
sa, imediat ce ajung. 

� cerefli-le cursanflilor sæ ræspundæ la întrebæri gæsind øi
citind scripturi øi imnuri adecvate. Rugafli cursanflii sæ
ræspundæ la întrebæri împærtæøind exemple din pro-
priile lor viefli; 

� împærflifli clasa în grupuri mici. Oferifli fiecærui grup
câteva întrebæri la care sæ se gândeascæ. Apoi, rugafli fie-
care grup sæ-øi prezinte ræspunsurile în fafla clasei. 

Informaflie suplimentaræ

Pentru mai multe informaflii, vezi „Planificafli øi con-
ducefli discuflii importante”, pp. 310–314 din secfliunea
„Gospel Teaching and Leadership” din Church Handbook

of Instructions.
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Un învæflætor de la Øcoala de duminicæ
a împærtæøit gândul urmætor despre o lec-
flie pe care a predat-o: 

„M-am simflit ca øi cum aø fi mers cu
clasa într-o excursie prin pædure. În timp
ce am început sæ mergem împreunæ pe
potecæ, le-am indicat cugetæri scripturale
interesante pe mæsuræ ce treceam pe lângæ
ele. Le-am explicat cu grijæ ideile lecfliei,
aøa cum ar explica un ghid diferitele tipuri
de frunziøuri care se gæsesc de-a lungul
unei poteci forestiere. 

La un moment dat, m-am întors pentru
a mæ uita la cursanfli. Am descoperit cæ
aceøtia erau cu mult în spate pe poteca
scripturalæ. Nici unul dintre ei nu a flinut
pasul cu mine. Unii zæboveau; unii s-au
împotmolit; alflii s-au rætæcit de potecæ øi
s-au pierdut. Era ca øi cum ar fi trebuit sæ
mæ întorc pe potecæ, sæ adun cursanflii øi
sæ încercæm din nou sæ înaintæm”. 

Aøa cum ne aratæ aceastæ experienflæ, un
învæflætor se poate „separa” de cursanfli în
timpul lecfliilor. Cursanflii îøi pierd intere-
sul câteodatæ sau devin neatenfli. 

Cum îi pot ajuta învæflætorii pe cursanfli
sæ ræmânæ atenfli? Nu existæ numai un ræs-
puns pentru aceastæ întrebare, însæ sunt
lucruri pe care dumneavoastræ le putefli
face øi care vor duce la o schimbare. 

Observafli-i øi ascultafli-i pe cei cærora
le predafli

Putefli sæ spunefli deseori dacæ cei cærora
le predafli „se separæ” de dumneavoastræ.
Putefli sæ remarcafli faptul cæ sunt mult
mai neliniøtifli decât de obicei, cæ nu citesc
atunci când alflii citesc cu voce tare pasaje
din scripturi sau cæ vorbesc între ei despre
lucruri care nu au legæturæ cu lecflia. Putefli
sæ simflifli o lipsæ de interes sau entuziasm

în ræspunsurile lor la întrebærile pe care le
adresafli. 

Fifli atenfli atunci când interpretafli indi-
ciile referitoare la atenflia cursanflilor. Unii
care par sæ fie „separafli” pot de fapt sæ
urmæreascæ lecflia foarte atent. De exemplu,
un cursant care nu se uitæ la dumneavoastræ
poate sæ se gândeascæ la ceva care s-a spus
în clasæ sau poate sæ se gândeascæ la un
îndemn pe care l-a primit de la Duhul Sfânt. 

Când predafli prin Spirit, suntefli bine-
cuvântafli, deseori, sæ discernefli nivelul de
atenflie al celor cærora le predafli. În anu-
mite momente, putefli fi îndemnafli sæ
facefli schimbæri în lecflie pentru a ajuta la
redirecflionarea atenfliei cursanflilor. 

Cum sæ-i ajutæm pe cursanfli sæ fie
atenfli

Sugestiile urmætoare væ pot fi de folos în
timp ce-i ajutafli pe cursanfli sæ fie atenfli: 
� facefli ca lecflia sæ fie relevantæ. Ajutafli-i

pe cei cærora le predafli sæ vadæ cum se
pune în practicæ lecflia în vieflile lor.
Dacæ ei nu pot sæ vadæ cum se pune în
practicæ lecflia în vieflile lor, mai mult ca
sigur ei nu vor fi interesafli sau atenfli; 

� alternafli-væ vocea cu care predafli.
Vorbifli prea rar, prea repede, prea încet,
prea tare? Folosifli aceeaøi tonalitate a
vocii, cu mici inflexiuni? Este vorbirea
dumneavoastræ claræ? Suntefli entuzias-
mafli de ceea ce predafli? Modul în care
væ folosifli vocea poate sæ influenfleze
nivelul atenfliei celor cærora le predafli; 

� menflinefli contactul vizual. Folosifli
contactul vizual ca pe o modalitate de
a-i atrage pe cursanfli la lecflii. Când
predafli folosind contactul vizual, aten-
flia dumneavoastræ este concentratæ
asupra celor cærora le predafli øi nu asu-
pra materialelor de predare a lecfliei.
Realizarea contactului vizual, în timp
ce le ascultafli comentariile øi întrebæ-
rile, îi ajutæ sæ øtie cæ væ intereseazæ
ceea ce au de spus. Asigurafli-væ cæ pri-
virea dumneavoastræ nu se plimbæ prin
toatæ clasa în timp ce vorbifli. Aranjafli
scaunele în clasæ astfel încât sæ putefli
vedea fafla fiecærei persoane øi astfel
încât fiecare persoanæ sæ væ poatæ vedea
fafla. Copiii mici vor fi mult mai atenfli
dacæ dumneavoastræ væ aøezafli lângæ ei
øi le vorbifli de la nivelul ochilor; 
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� folosifli miøcarea. Încercafli sæ væ miøcafli în clasæ în timp
ce predafli, dar nu pæøifli înainte øi înapoi. Apropierea de
cursanfli în timp ce le adresafli o întrebare aratæ interesul
dumneavoastræ øi cere un ræspuns. Miøcærile adecvate
ale braflului øi ale mâinii pot sæ ajute la accentuarea
unui punct al lecfliei. Miøcafli-væ în mod natural, care sæ
corespundæ personalitæflii dumneavoastræ. Dacæ miøcæ-
rile dumneavoastræ sunt pripite, prea des folosite sau
nu sunt naturale, îi pot distrage pe cursanfli øi îi pot
face sæ-øi piardæ interesul faflæ de lecflie; 

� variafli ritmul lecfliei. Ritmul cu care parcurgefli materia-
lul lecfliei poate sæ influenfleze atenflia cursanflilor. Dacæ
lecflia este parcursæ prea repede, cursanflii pot sæ devinæ
confuzi. Dacæ parcurgefli materialul prea încet, ei îøi pot
pierde interesul. Anumite pærfli ale unei lecflii pot pærea
cæ sunt parcurse încet sau cæ se pierd în discuflii sau în
povestiri. Anumite materiale pot fi importante, dar mai
puflin relevante decât alte materiale pentru cei cærora le
predafli. Trebuie sæ parcurgefli rapid aceste materiale pen-
tru ca sæ putefli ajunge la punctele importante ale lecfliei; 

� folosifli o varietate de metode de predare. Metodele dife-
rite de predare væ pot ajuta sæ variafli ritmul unei lecflii,
sæ concentrafli atenflia cursanflilor la începutul lecfliei, sæ
le recâøtigafli atenflia în timpul lecfliei sau sæ facefli o tre-
cere de la o parte a lecfliei la alta. De exemplu, discufliile
în grupuri mici îi pot implica instantaneu pe cei ce par
sæ-øi piardæ interesul øi concentrarea. (vezi „Sæ predæm
folosind diverse metode ”, pp. 89–90.) 

Responsabilitatea fiecærei persoane de a participa

În timp ce cæutafli sæ-i ajutafli pe cursanfli sæ fie mai
atenfli, amintifli-væ cæ ei sunt responsabili în cele din
urmæ pentru propria lor implicare. Dacæ cineva nu se
implicæ, nu forflafli acea persoanæ sæ participe. În schimb,
continuafli sæ fifli interesat, respectuos øi de ajutor, amin-
tindu-væ acest sfat dat de Domnul deflinætorilor preofliei:
„Nici o putere sau nici o influenflæ nu poate øi nici nu
trebuie sæ fie menflinutæ... decât prin convingere, prin
ræbdare îndelungatæ, prin bunætate øi blândefle øi prin
dragoste sinceræ” (D&L 121:41). 
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O învæflætoare la Societatea Primaræ preda o lecflie unei
clase de copii cu vârsta de nouæ ani. Principiile impor-
tante ale lecfliei erau acelea cæ preøedintele Bisericii pri-
meøte revelaflii pentru întreaga Bisericæ øi cæ oamenii pot
sæ primeascæ revelaflii personale pentru a-i îndruma în
propriile lor viefli. Lecflia a fost pregætitæ bine. Cuprindea
însemnarea scripturilor, scrierea pe tablæ a ideilor princi-
pale din discuflii, activitæfli sugerate în manual øi o recapi-
tulare. 

Cætre sfârøitul lecfliei, învæflætoarea a adresat o între-
bare recapitulativæ: „Cine are autoritatea de a primi reve-
laflie pentru Bisericæ?” Tofli copiii øi-au ridicat mâinile.
Tofli au øtiut ræspunsul: Preøedintele Bisericii. 

Apoi, învæflætoarea a întrebat: „Despre ce lucruri putefli
voi sæ primifli revelaflie?” Nu s-a dat nici un ræspuns.
Deoarece ei discutaseræ despre acest subiect în timpul
lecfliei, învæflætoarea a fost surprinsæ cæ nimeni nu a ræs-
puns la a doua întrebare. Învæflætoarea a reformulat uøor
întrebarea, însæ din nou nu a primit nici un ræspuns.
Apoi, Sarah, una dintre cursante, øi-a ridicat mâna øi a
întrebat: „Ce înseamnæ revelaflie?” 

Deoarece cursanflii au recitat ræspunsuri corecte, învæflæ-
toarea nu a realizat cæ ei nu au înfleles principiile de bazæ
ale lecfliei. Dacæ Sarah nu ar fi adresat acea întrebare, lecflia
ar fi fost incompletæ pentru ea øi probabil pentru alfli cur-
sanfli. Ei ar fi învæflat foarte puflin din ceea ce era impor-
tant pentru ei. Cum ar fi putut învæflætoarea sæ se asigure
mai devreme în acea lecflie cæ înflelegea toatæ lumea? 

Cum stabilim dacæ studenflii înfleleg

Vârstnicul Boyd K. Packer ne-a învæflat: „Ochii unui
învæflætor precaut sæ mutæ constant, înainte øi înapoi în
clasæ, observând fiecare miøcare fæcutæ, reflinând fiecare
expresie a feflelor, ræspunzând rapid la dezinteres sau la
confuzie. Ei citesc imediat o expresie de nedumerire sau
simt dintr-o datæ când s-a învæflat ceva” (Teach Ye

Diligently, ediflie revizuitæ [1991], pp. 164–165).

Observând progresul celor cærora le predafli, putefli sæ
facefli modificæri foarte mici în ceea ce priveøte prezenta-
rea lecfliei. De exemplu, putefli sæ repetafli sau sæ subliniafli
din nou idei, sæ væ oprifli pentru o discuflie, sæ împærtæøifli
o povestire sau sæ væ depunefli mærturia. Putefli, de aseme-
nea, sæ øtifli când sæ ajungefli la fiecare individ. Ca sæ
putefli fi atenfli øi sæ væ putefli concentra asupra cursanfli-
lor, trebuie sæ væ pregætifli bine pentru a nu depinde prea
mult de notifle sau de manual. 

Anumite metode de predare væ pot ajuta sæ stabilifli
dacæ studenflii înfleleg pricipiile pe care le predafli. Luafli
în considerare sugestiile de mai jos: 
� rugafli cursanflii sæ reafirme principiile cu propriile lor

cuvinte. Aceasta væ va ajuta sæ øtifli mai devreme în
timpul lecfliei dacæ ei înfleleg sau nu anumite cuvinte
sau idei. Dacæ ei nu înfleleg, le putefli oferi explicaflii
care vor face ca restul lecfliei sæ fie mai mult pe înflele-
sul lor; 

� folosifli câteva studii scurte de caz. Planificafli studiile
de caz astfel încât o parte dintre ele sæ ilustreze corect
principiile pe care le predafli, iar cealaltæ parte sæ nu o
facæ. Rugafli-i pe cei cærora le predafli sæ identifice stu-
diile de caz care pun în practicæ principiile în mod
corect (vezi „Studii de caz”, pp. 161–162); 

� adresafli întrebæri care le cer cursanflilor sæ exprime
ceea ce au înfleles din principiile predate. Ræspunsurile
cursanflilor pot aræta nevoia de a recapitula anumite
puncte ale lecfliei øi de a ajusta planul lecfliei; 

� conducefli o discuflie. În timp ce ascultafli cu atenflie
comentariile cursanflilor, vefli øtii dacæ au înfleles corect
sau nu principiile pe care le-afli predat. Folosifli scriptu-
rile, învæflæturile profeflilor din zilele din urmæ sau
manualul pentru a corecta, clarifica sau pentru a
confirma punctele importante. (Vezi „Sæ conducem
discuflii”, pp. 63–65.) 
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Isus ne-a învæflat: „Nu oriøicine-Mi zice:
‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împæræflia
Cerurilor, ci cel ce face voia Tatælui Meu
care este în ceruri” (Matei 7:21). Nu este
suficient sæ cunoaøtem Evanghelia; trebuie
sæ træim în acord cu învæflæturile sale. 

Un învæflætor a împærtæøit urmætoarea
analogie: „Am învæflat o lecflie importantæ
din literele alfabetului... Le putem repeta
de la prima la ultima øi de la ultima la
prima, însæ atunci când o facem ele au
un înfleles mic deoarece nu au fost puse
împreunæ pentru un anumit scop øi o
anumitæ direcflie. Când le punem
împreunæ pentru un anumit scop øi o
anumitæ direcflie rezultatul constæ în
imnuri sacre, în scripturi, în prozæ øi poe-
zii deosebite, în cântece minunate øi aøa
mai departe. Aøa cum este în cazul litere-
lor din alfabet, aøa este øi în vieflile noas-
tre... Acfliunea este importantæ, însæ
trebuie sæ facem ceea ce trebuie – acfliunea
cu un scop” (William H. Bennett, în
Conference Report, Tonga Area
Conference 1976, p. 15). 

Ca învæflætori, îi putefli ajuta pe alflii sæ
fie „împlinitori ai Cuvântului, nu numai
ascultætori” (Iacov 1:22). Pentru a realiza
aceasta, dumneavoastræ trebuie sæ predafli
într-o manieræ care-i va ajuta pe cursanfli
sæ punæ în practicæ în vieflile lor princi-
piile Evangheliei. 

Asigurafli-væ cæ studenflii înfleleg
principiile pe care le predafli

Dumneavoastræ îi putefli ajuta pe cur-
sanfli sæ înfleleagæ principiile Evangheliei
într-un mod care le va permite sæ le punæ
în practicæ în vieflile lor. De exemplu, când
un copil câøtigæ bani sau i se dau bani,

tatæl îi poate explica ceea ce scripturile
øi profeflii din zilele din urmæ ne învaflæ
despre zeciuialæ øi cum se foloseøte. Apoi,
el îl poate ajuta pe copil sæ ia zece pro-
cente din bani, sæ completeze un formular
pentru donaflii, sæ punæ banii øi formularul
într-un plic de zeciuialæ øi sæ-i dea plicul
episcopului. 

Ajutafli-i pe alflii sæ învefle prin Spirit

Nu este suficient doar sæ înflelegem
principiile Evangheliei. Pentru ca oamenii
sæ træiascæ într-adevær în acord cu ceea ce
învaflæ, trebuie sæ primeascæ o mærturie cæ
lucrul respectiv este adeværat. Aceasta se
va întâmpla numai când dumneavoastræ
vefli preda prin Spirit øi când ei vor învæfla
prin Spirit (vezi „Invitafli Spiritul în timp
ce predafli”, pp. 45–46). 

Pot fi folosite multe metode diferite pen-
tru a-i ajuta pe alflii sæ învefle prin Spirit.
De exemplu, când dumneavoastræ sau cei
cærora le predafli împærtæøifli povestiri despre
depæøirea provocærilor, Spiritul îi poate
ajuta pe cursanfli sæ capete curaj pentru a
træi în acord cu principiile Evangheliei. 
Într-o clasæ a Preofliei aaronice, învæflætorul
a vorbit foarte convingætor despre fratele
sæu, care a renunflat sæ fumeze øi care a pri-
mit mari binecuvântæri pentru cæ a fæcut
aceasta. Aceastæ povestire l-a impresionat
pe un tânær bæiat din clasæ øi l-a inspirat sæ
renunfle la propriul sæu obicei de a fuma. 

Încurajafli cursanflii sæ se „[ducæ]øi 
[sæ facæ]… la fel” 

Dupæ ce Salvatorul a împærtæøit pilda
bunului Samaritean, El le-a poruncit ascul-
tætorilor Sæi: „Du-te de fæ øi tu la fel”
(Luca 10:37). Trebuie sæ le cerefli cursanfli-
lor în mod frecvent sæ punæ în practicæ
principiile pe care le învaflæ. Asemenea
însærcinæri trebuie sæ fie realiste øi realiza-
bile. De exemplu, într-o lecflie despre
rugæciune, îi putefli încuraja pe membrii
familiei sau pe cursanfli sæ se roage în fie-
care dimineaflæ øi în fiecare noapte. Într-o
lecflie despre slujire, îi putefli încuraja sæ
ajute un vecin nevoiaø. 

În mod normal, trebuie sæ urmærifli
îndeplinirea invitafliilor pe care le dafli;
acest lucru îi va ajuta pe cursanfli sæ apre-
cieze importanfla a ceea ce li se cere. 
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CREAfiI O ATMOSFERÆ DE STUDIU

Ordinea øi autodisciplina sunt esenfliale pentru învæflare. 

Aceste calitæfli se stabilesc cel mai bine atunci când ne iubim unul 

pe altul øi când vrem sæ ne ajutæm unul pe celælalt sæ progresæm. 

Când suntem atenfli, complezenfli øi pioøi ne 

concentræm mai bine asupra învæflærii Evangheliei. 

Spiritul este mai abundent cu noi. 

Întreruperile sunt mai puflin probabile. 

Ca învæflætori, noi trebuie sæ facem foarte multe lucruri pentru 

a crea o atmosferæ de respect reciproc. 

Noi trebuie, de asemenea, sæ-i învæflæm pe 

ceilalfli sæ ajute la crearea unei atmosfere de învæflare. 

În felul acesta, îi învæflæm pe ei sæ fie ucenici mai buni ai Salvatorului, 

iar noi devenim, de asemenea, ucenici mai buni. 
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SÆ PREGÆTIM 
SALA DE CLASÆ
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O ambianflæ confortabilæ øi care invitæ
la învæflare poate sæ contribuie la auto-
disciplina cursanflilor, la dorinfla de a se
concentra asupra lecfliilor øi la receptivitatea
faflæ de Spirit. Indiferent dacæ dumneavoas-
træ suntefli învæflætorul unei clase sau un
pærinte care se pregæteøte pentru seara în
familie, trebuie sæ facefli tot ce putefli pentru
a îmbunætæfli mediul fizic în care predafli. 

Sugestii pentru pregætirea sælii de clasæ

Curæflenia

Asigurafli-væ cæ zona este curatæ. Poate
va trebui sæ mæturafli, sæ strângefli hârtiile
de pe jos sau sæ øtergefli tabla. De aseme-
nea, asigurafli-væ cæ purtafli haine modeste
øi curate. 

Temperatura

Dacæ este posibil, asigurafli-væ cæ în
încæpere nu este prea cald sau prea frig.
Dacæ predafli într-o salæ de clasæ dintr-o
clædire a Bisericii, trebuie sæ colaborafli
cu conducætorii dumneavoastræ pentru a
face ca temperatura sæ fie plæcutæ. 

Iluminarea

Asigurafli-væ cæ încæperea este iluminatæ
corespunzætor. Aranjafli scaunele astfel încât
soarele sæ nu stræluceascæ în ochii nimænui. 

Amprenta personalæ

Putefli sæ creafli o atmosferæ plæcutæ øi sæ
trezifli interesul cursanflilor, aducând din
când în când ceva care sæ îmbunætæfleascæ
estetica încæperii. De exemplu, putefli sæ
aducefli flori, putefli sæ expunefli ilustraflii
sau obiecte care au legæturæ cu lecflia. 

Materiale de predare a lecfliei

Asigurafli-væ cæ avefli toate materialele de
care avefli nevoie pentru predarea lecfliei,
cum ar fi cretæ, burete de øters, creioane,

bandæ adezivæ sau materiale vizuale. Dacæ
folosifli orice tip de echipament, testafli-l
înainte de a-l folosi în cadrul lecfliei.
Aceasta væ va oferi suficient timp pentru a
væ schimba planurile în cazul în care echi-
pamentul nu funcflioneazæ corespunzætor. 

Aranjarea scaunelor

Aranjafli scaunele astfel încât cursanflii
sæ væ poatæ vedea øi auzi atât pe dumnea-
voastræ cât øi pe ceilalfli. Încercafli sæ facefli
tot ce putefli pentru a putea privi în ochi
fiecare persoanæ. Asigurafli-væ, de aseme-
nea, cæ modul în care sunt aranjate scau-
nele va permite fiecæruia sæ vadæ tabla de
scris øi celelalte materiale vizuale. 

Dacæ este posibil, asigurafli-væ cæ scau-
nele sunt confortabile. Copiii se simt mult
mai confortabil pe scaune sau pe bænci
care le permit picioarelor lor sæ atingæ
podeaua. Câteodatæ, ei se bucuræ atunci
când stau pe jos. Scaunele pentru adulfli
øi pentru tineri trebuie sæ aibæ mærimea
adecvatæ øi trebuie sæ fie aranjate astfel
încât sæ permitæ uøor accesul, având spafliu
suficient pentru picioare. 

Când este necesar, desemnafli locurile
într-o manieræ care-i va separa pe copiii
care se deranjeazæ unul pe celælalt. Luafli
în considerare faptul de a scrie, înainte de
a începe lecflia, numele copiilor pe foi de
hârtie øi de a pune aceste foi pe spatele
scaunelor sau pe jos, în fafla scaunelor. 

Dacæ în aceeaøi salæ de clasæ se întâl-
nesc mai multe grupuri de cursanfli, aran-
jafli scaunele astfel încât aceste grupuri sæ
fie aøezate cu spatele unul la celælalt, în
colflurile opuse ale încæperii. Dacæ dispu-
nefli de panouri despærflitoare, folosifli-le. 

Spafliul

Alocafli un spafliu suficient pentru acti-
vitæflile pe care le planificafli. De exemplu,
dacæ planificafli o piesæ de teatru, asigu-
rafli-væ cæ este loc suficient pentru ca parti-
cipanflii sæ se ridice în picioare øi sæ se
miøte împrejur. Pentru astfel de activitæfli
în casa dumneavoastræ, s-ar putea sæ tre-
buiascæ sæ væ rearanjafli mobila. 

Cerefli-le cursanflilor sæ væ ajute

Ca învæflætori, suntefli responsabili în ceea
ce priveøte mediul fizic din zona în care pre-
dafli. Dar nu trebuie sæ facefli singuri toate
pregætirile. Permitefli-le celor cærora le predafli
sæ ia parte la îmbunætæflirea ambianflei de
învæflare. Putefli sæ le dafli responsabilitæfli
exacte, fie în mod regulat, fie doar ocazional. 
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Caracteristicile unei atmosfere de
studiu

Când ne întâlnim pentru a învæfla
Evanghelia, nu ne strângem împreunæ doar
ca învæflætori, cursanfli øi prieteni. Ne strân-
gem împreunæ ca frafli øi surori – copii ai
Tatælui Ceresc. Legæmântul botezului nos-
tru ne uneøte ulterior, deoarece noi împær-
tæøim responsabilitæflile pe care Alma le-a
descris sfinflilor care fuseseræ botezafli
recent în apele lui Mormon: trebuie sæ
„[privim] înainte ca un singur ochi, având
o singuræ credinflæ øi un singur botez,
având inimile legate în unitate øi iubire
unul pentru altul” (Mosia 18:21). 

Aceastæ înflelegere a legæmântului bote-
zului nostru trebuie sæ ne inspire pentru
a ne ajuta unul pe altul sæ træim conform
învæflæturilor Evangheliei, pentru a ne
putea întoarce sæ træim în prezenfla Tatælui
din Cer. O modalitate prin care atât cur-
sanflii, cât øi învæflætorii pot sæ facæ aceasta
este aceea de a crea o atmosferæ de studiu. 

Într-o atmosferæ de studiu, noi (1) ne
edificæm unul pe celælalt prin intermediul
implicærii noastre, (2) ne iubim øi ne aju-
tæm unul pe celælalt øi (3) dorim sæ cæu-
tæm împreunæ adeværul. 

Învæflætorii øi cursanflii se edificæ unul pe

celælalt prin intermediul implicærii lor. Noi
ne edificæm unul pe celælalt atunci când
ne ascultæm cu atenflie comentariile unul
altuia, când ne implicæm în discuflii øi în
alte activitæfli de învæflare, când adresæm
întrebæri pertinente, când ne rugæm
împreunæ, când împærtæøim experienfle øi
gânduri personale øi când ne depunem
mærturia (vezi D&L 88:122). 

Învæflætorii øi cursanflii se iubesc øi se ajutæ

unul pe celælalt. Oamenii învaflæ mult mai
eficient atunci când simt cæ se aflæ printre
prieteni cærora le pasæ de ei. Dacæ simt cæ

pot fi ridiculizafli sau fæcufli de ruøine, va
fi puflin probabil ca ei sæ participe activ la
lecflii øi sæ dobândeascæ tot mai multe
cunoøtinfle despre Evanghelie. Putem sæ
arætæm prin vorbele øi faptele noastre cæ
ne pasæ de ei øi cæ vrem ca ei sæ progreseze.
Urmætorul sfat al vârstnicului Henry B.
Eyring are legæturæ cu dragostea pe care ar
trebui s-o simflim atunci când ne adunæm
pentru a învæfla Evanghelia: „Tatæl nostru
Ceresc vrea ca inimile noastre sæ fie gru-
pate împreunæ. Aceastæ uniune în dragoste
nu este doar un ideal. Este o necesitate”
(în Conference Report, aprilie 1998, p. 85
sau Ensign, mai 1998, p. 66). 

Învæflætorii øi cursanflii doresc cu toflii

sæ caute adeværul. În timp ce ne strângem
împreunæ pentru mæreflul scop de a învæfla
sæ înflelegem øi sæ træim în acord cu învæ-
flæturile Evangheliei, øansele noastre de a
învæfla cresc. Când devenim mai unifli în
cæutarea adeværului, invitæm Spiritul
Domnului sæ fie din beløug cu noi. 

Sæ-i învæflæm pe ceilalfli despre
atmosfera de studiu

O parte a responsabilitæflii dumneavoas-
træ ca învæflætori este aceea de a ajuta cur-
sanflii sæ înfleleagæ ce pot sæ facæ pentru a
crea o atmosferæ care sæ conducæ la învæ-
flare. Fiecare cursant este responsabil sæ-i
ajute pe ceilalfli sæ aibæ o experienflæ bunæ
legatæ de învæflare. În timp ce væ stræduifli
sæ stabilifli o atmosferæ de studiu în clasa
dumneavoastræ, dumneavoastræ nu corec-
tafli doar comportamentul sau nu væ asigu-
rafli doar cæ prezentarea dumneavoastræ
nu este întreruptæ. Dumneavoastræ væ
îndeplinifli însærcinarea divinæ de a-i ajuta
pe ceilalfli sæ devinæ ucenici mai buni ai
Salvatorului. 
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„Numifli un învæflætor

dintre voi øi sæ nu fie tofli

purtætori de cuvânt în

acelaøi timp; ci sæ

vorbeascæ câte unul øi

tofli sæ asculte ceea ce

spune, astfel încât,

atunci când tofli au

vorbit, tofli sæ fie edificafli

de cætre tofli øi fiecare om

sæ aibæ un privilegiu

egal” (D&L 88:122). 
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Pentru a-i învæfla pe membrii familiei sau pe cursanfli
sæ contribuie la o atmosferæ de studiu, gândifli-væ sæ con-
ducefli o discuflie folosind sugestiile urmætoare: 
� exprimafli-væ sentimentele despre Evanghelie øi explicafli

cæ dorifli sæ-i ajutafli pe alflii sæ învefle adeværurile
Evangheliei; 

� discutafli responsabilitatea pe care o avem de a ne
ajuta unul pe celælalt sæ învæflæm Evanghelia (vezi
p. 77); 

� vorbifli despre importanfla participærii la lecflii; 
� cerefli-le celor prezenfli sæ sugereze lucruri pe care ei le

pot face pentru a ajuta la crearea unei atmosfere de
studiu. 

O învæflætoare care a fost chematæ sæ predea copiilor cu
vârste de øapte øi opt ani de la Societatea Primaræ a condus
o astfel de discuflie atunci când øi-a întâlnit prima datæ cur-
sanflii. „Dragii mei prieteni”, a spus ea în acea dimineaflæ
de duminicæ, „episcopul m-a chemat sæ fiu învæflætoarea
voastræ. El øi-a aøezat mâinile pe capul meu øi m-a binecu-
vântat ca eu sæ væ pot înflelege, iubi øi învæfla lucruri adevæ-
rate. Aceasta mæ face atât de fericitæ. În clasa noastræ voi
încerca sæ pregætesc lecflii care sunt interesante øi adeværate.
Mæ voi asigura cæ væ voi da multe ocazii sæ întrebafli øi sæ
ræspundefli la întrebæri, sæ cântafli, sæ ascultafli povestiri øi
sæ-mi spunefli lucruri care øtifli cæ sunt adeværate”. 

Învæflætoarea a continuat: „Înainte sæ ne fi næscut,
noi tofli am træit în prezenfla Tatælui Ceresc. Noi suntem
copiii Sæi øi astfel, suntem frafli øi surori. În clasa noas-
træ, vrem sæ ne ajutæm unul pe celælalt sæ învæflæm pen-
tru ca astfel sæ ne putem întoarce sæ træim din nou în
prezenfla Tatælui Ceresc. Care sunt câteva dintre lucru-
rile pe care fiecare dintre noi poate sæ le facæ pentru a-i

ajuta pe ceilalfli din clasæ sæ învefle lucrurile importante
despre care vom vorbi? Sæ ne gândim fiecare dintre noi
la ceva ce putem sæ facem”. 

Învæflætoarea a enumerat pe tablæ ideile cursanflilor.
Lista conflinea lucruri cum ar fi: sæ ne purtæm cu bunæ-
tate unul faflæ de celælalt, sæ participæm activ la lecflii,
sæ împærtæøim experienfle øi mærturii øi sæ încercæm din
toate puterile sæ înflelegem principiile Evangheliei. 

Apoi, învæflætoarea a întrebat: „Væ putefli gândi la ceva
care poate sæ interfereze cu procesul nostru de învæflare?”
Ea a fæcut o altæ listæ pe tablæ. Aceastæ listæ conflinea
lucruri cum ar fi: sæ râzi de cineva øi sæ vorbeøti în timp
ce vorbeøte altcineva. 

Din aceste douæ liste, învæflætoarea øi cursanflii au sta-
bilit câteva reguli ale clasei care descriau ceea ce trebuiau
sæ aøtepte unul de la altul. 

Aceasta nu a fost singura datæ când învæflætoarea a vor-
bit despre aceste principii. Ea le-a discutat în particular
cu studenflii din când în când øi, atunci când a fost nece-
sar, cu întreaga clasæ. 

În timp ce væ pregætifli sæ predafli, gândifli-væ cum
putefli sæ adaptafli aceastæ abordare a învæflætoarei sau cum
putefli sæ folosifli alte idei pentru a-i ajuta pe ceilalfli sæ
contribuie la atmosfera de studiu. Dacæ suntefli atenfli øi
væ rugafli, vefli gæsi multe ocazii sæ predafli cæ învæflarea
are loc cel mai bine atunci când (1) ne edificæm unul pe
celælalt prin intermediul implicærii noastre, (2) ne iubim
øi ne ajutæm unul pe altul øi (3) când dorim sæ cæutæm
împreunæ adeværul. 

Informaflie suplimentaræ

Pentru mai multe amænunte despre crearea unei
atmosfere de studiu, vezi lecfliile 6 øi 7 din Cursul de pre-
dare a Evangheliei (pp. 213–221). 
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Pentru a ajuta mai mult cursanflii sæ
înfleleagæ cum pot sæ contribuie la o atmos-
feræ de studiu (vezi pp. 77–78), existæ
câteva lucruri pe care dumneavoastræ ca
învæflætori le putefli face pentru a væ aduce
contribuflia la o asemenea atmosferæ. 

Pregætifli-væ spiritual

Propria dumneavoastræ pregætire spiri-
tualæ contribuie mult la atmosfera de învæ-
flare din cæminul dumneavoastræ sau din
sala de clasæ. Când suntefli pregætifli spiri-
tual, aducefli un spirit de pace, de dragoste
øi de pioøenie. Cei cærora le predafli se simt
mai în siguranflæ reflectând øi discutând
lucruri de o valoare veønicæ. Când suntefli
supærafli, preocupafli, înfuriafli sau preten-
flioøi øi nu v-afli pregætit spiritual, cursanflii
vor putea mai puflin sæ învefle prin Spirit.
(Pentru sugestii despre cum sæ væ pregætifli
spiritual, vezi pp. 11–20.) 

Iubifli øi ajungefli la fiecare persoanæ

Isus a spus: „Væ dau o poruncæ nouæ: Sæ
væ iubifli unii pe alflii; cum v-am iubit Eu,
aøa sæ væ iubifli øi voi unii pe alflii” (Ioan
13:34). Trebuie sæ cæutafli sæ-i iubifli pe cei
cærora le predafli – nu numai atunci când
væ este uøor sæ-i iubifli, ci øi atunci când væ
pun ræbdarea la încercare (vezi „Sæ cæutæm
darul milosteniei”, p. 12). 

Fiecare persoanæ cæreia îi predafli este
preflioasæ în fafla Domnului øi fiecare per-
soanæ trebuie sæ fie preflioasæ în fafla dum-
neavoastræ, de asemenea. Gæsifli modalitæfli
de a ajunge la fiecare persoanæ cæreia îi
predafli (vezi „Sæ ajungem la cel cæruia îi
predæm”, pp. 35–36). Pe mæsuræ ce aceia
cærora le predafli realizeazæ cæ îi iubifli øi
cæ væ îngrijorafli pentru ei, vor învæfla sæ
aibæ încredere în dumneavoastræ. Ei vor
deveni mai docili øi mai puflin predispuøi

sæ deranjeze lecfliile (vezi „Dragostea
înmoaie inimile”, pp. 31–32). 

Îmbræcafli-væ adecvat

Îmbræcæmintea øi înfæfliøarea dumnea-
voastræ nu trebuie sæ distragæ atenflia de la
lecflie. Dacæ le predafli tinerilor, nu trebuie
sæ væ îmbræcafli ca ei pentru a le câøtiga
încrederea. 

Salutafli cursanflii cælduros

Dacæ predafli într-o salæ de clasæ, zâmbifli
în timp ce cursanflii intræ în clasæ. Salutafli
oamenii cu o strângere de mânæ. Spunefli-le
cæ væ bucurafli sæ-i vedefli. Exprimafli-væ
aprecierea faflæ de ei. Chiar øi câteva uræri
cælduroase de bun venit sunt de ajuns ca
sæ-i facæ sæ se simtæ confortabil øi sæ fie pre-
gætifli pentru a învæfla. 

Putefli, de asemenea, sæ facefli din seara
în familie øi din studiul scripturilor în
familie ocazii de a ura, în timp ce începefli,
un bun venit cælduros fiecærei familii de
membri. 

Începefli într-o manieræ care capteazæ
atenflia

Vor exista deseori conversaflii øi activi-
tæfli obiønuite înainte de a preda lecflia.
Una dintre responsabilitæflile dumneavoas-
træ este aceea de a aduce acea activitate la
un sfârøit øi de a-i ajuta pe tofli sæ-øi con-
centreze atenflia asupra învæflærii. Aceasta
poate sæ includæ conducerea cursanflilor la
locurile lor sau ascultarea unui imn înre-
gistrat. Poate necesita simpla privire în
ochii fiecærei persoane înainte de a cere
cuiva sæ spunæ rugæciunea de deschidere.
Câteodatæ, putefli sæ spunefli chiar dum-
neavoastræ rugæciunea de deschidere. 
(vezi „Sæ începem lecflia”, p. 93.) 
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„Preotul nu era mai bun

decât cei care-l ascultau;

øi nici învæflætorul nu era

mai presus decât cei care

învæflau; øi astfel, ei erau

egali øi fæceau toatæ

munca, fiecare om dupæ

puterea sa” (Alma 1:26). 
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Încurajafli respectul reciproc

Rugafli cursanflii sæ se gândeascæ la
lucrurile pe care pot sæ le facæ pentru a se
ajuta unul pe celælalt sæ se simtæ iubit øi
apreciat. Prin lucrurile pe care le facefli øi
le spunefli, cei cærora le predafli pot învæfla
sæ-øi arate respect unul celuilalt.
Ræspunsurile dumneavoastræ la întrebæri
le pot aræta cum sæ-øi ræspundæ în mod
respectuos la comentarii øi întrebæri unul
altuia (vezi „Sæ ascultæm”, pp. 66–67).
Asigurafli-i din nou cæ toate întrebærile sin-
cere vor fi binevenite. O întrebare perso-
nalæ væ poate ajuta sæ clarificafli principiile
pe care alflii nu le înfleleg. 

Încurajafli entuziasmul de a învæfla
Evanghelia

Cursanflii pot sæ vinæ la clasæ din dife-
rite motive. Cu toate acestea, atunci când
vin, dumneavoastræ trebuie sæ-i ajutafli
sæ se concentreze cu entuziasm pentru
un singur scop: învæflarea Evangheliei.
Dumneavoastræ putefli face aceasta aju-
tându-i sæ înfleleagæ faptul cæ Evanghelia
îi va ajuta sæ-øi rezolve problemele, sæ-øi
îmbunætæfleascæ vieflile øi sæ-øi sporeascæ
fericirea. 

Încurajafli-i pe cei cærora le predafli sæ
vinæ la clasæ pregætifli sæ învefle øi sæ se
implice. Când se stræduiesc individual sæ
învefle Evanghelia, este mult mai probabil
ca ei sæ contribuie la atmosfera de studiu
din timpul lecfliei (vezi „Sæ ajutæm oame-
nii sæ-øi asume responsabilitatea învæflærii
Evangheliei”, pp. 61–62). 

Responsabilitæflile simple în afara clasei
ajutæ câteodatæ, în special când acestea
încurajeazæ cursanflii sæ punæ în practicæ
principiile Evangheliei în viafla de zi cu zi
(vezi „Sæ-i ajutæm pe ceilalfli sæ punæ în
practicæ ceea ce învaflæ”, p. 74). Când dafli
responsabilitæfli în afara clasei trebuie sæ
le dafli, de regulæ, cursanflilor ocazia de a
raporta mai târziu. Aceasta îi va ajuta sæ
înfleleagæ valoarea pe care-o punefli pe ceea
ce au învæflat øi au realizat ei. 

Predafli despre Hristos

Tot ceea ce predæm trebuie sæ-i
îndrume pe membrii familiei øi pe cur-
sanfli cætre Hristos – cætre misiunea Sa
mântuitoare, cætre exemplul Sæu perfect,
cætre rânduielile øi legæmintele Sale øi
cætre poruncile Sale. Amintifli-væ acest

lucru în timp ce væ pregætifli øi væ prezen-
tafli lecfliile. Va aduce atmosferei de studiu
un spirit de unitate øi speranflæ. 

Folosifli o varietate de metode de
predare care încurajeazæ implicarea

Atmosfera de studiu este amplificatæ
când tofli cei prezenfli sunt interesafli de
lecflie øi se implicæ în discuflii øi în celelalte
activitæfli. Pentru a væ ajuta sæ menflinefli
un nivel ridicat al interesului øi al implicæ-
rii, folosifli o varietate de metode de pre-
dare (vezi „Sæ predæm folosind diverse
metode”, pp. 89–90). 

Împærtæøifli-væ sentimentele,
experienflele øi mærturia

În timp ce væ împærtæøifli sentimentele,
experienflele øi mærturia, ceilalfli pot fi
inspirafli sæ facæ la fel. Aceasta îi va întæri
atât pe cei care împærtæøesc, cât øi pe cei
care ascultæ. Noii convertifli au nevoie în
mod special sæ vadæ cæ în Bisericæ, noi tofli
predæm øi învæflæm unul de la celælalt,
indiferent de nivelul experienflei noastre.
Fiecare persoanæ are ceva cu care sæ con-
tribuie. Noi ne ascultæm unul pe altul
pentru ca „tofli sæ fie edificafli de cætre
tofli” (D&L 88:122). 

Sugestii suplimentare pentru cei care
le predau copiilor

Exprimafli sentimente pozitive faflæ de copii

Când copiii sunt criticafli sau când se
vorbeøte într-un mod negativ despre ei,
aceøtia se simt deseori incomod øi respinøi.
Ei pot încerca sæ câøtige atenflia deran-
jându-i pe ceilalfli copii sau printr-un alt
gen de comportament necorespunzætor.
Pe de altæ parte, comentariile pozitive îi
vor ajuta sæ înfleleagæ faptul cæ aøteptafli
ce-i mai bun din partea lor. Recunoaøtefli
øi mulflumifli-le pentru lucrurile bune pe
care le fac øi ignorafli problemele minore.
În timp ce facefli aceasta, ei vor începe sæ
simtæ cæ sunt acceptafli, iubifli øi înfleleøi. 

Stabilifli øi menflinefli standarde

Copiii au nevoie øi apreciazæ regulile øi
limitele. Lucrafli cu copiii cærora le predafli
øi stabilifli câteva reguli simple, clare (nu
mai mult de trei sau patru). Aceasta îi va
ajuta sæ se conducæ singuri. Explicafli-le cæ
supunerea faflæ de reguli ajutæ pe toatæ
lumea sæ se bucure de învæflarea împreunæ.
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De regulæ, copiii sunt la

înælflimea a ceea ce ei

simt cæ alflii aøteaptæ de

la ei. Când le exprimafli

sentimente pozitive,

îi ajutafli sæ menflinæ o

atmosferæ bunæ de

studiu. Câteva exemple

de comentarii pozitive pe

care le putefli face sunt

enumerate mai jos:

� Fiecare dintre voi este

special. Fiecare dintre

voi este cu adeværat un

copil al lui Dumnezeu.

Nu existæ nimeni altci-

neva exact la fel ca voi

nicæieri în lume.

� Voi afli ajutat ca lecflia

noastræ sæ fie intere-

santæ vorbind despre

experienflele voastre.

� Sunt fericit când lucræm

atât de bine împreunæ.

� Øtiu cæ Tatæl Ceresc

este satisfæcut astæzi

de fiecare dintre noi.

� Apreciez lucrurile bune

pe care le facefli. Noi tofli

încercæm sæ facem ce

este drept.

� Noi trebuie sæ vorbim pe

rând. Fiecare persoanæ

are idei bune øi trebuie

sæ ne ascultæm unul pe

altul.
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De asemenea, discutafli ce se va întâmpla când vor fi
încælcate regulile. Putefli sæ stabilifli împreunæ un semnal
care sæ restaureze ordinea, cum ar fi când învæflætorul stæ
în picioare cu mâinile încruciøate. 

Dupæ ce dumneavoastræ øi copiii afli stabilit câteva
reguli, facefli un tabel în care sæ enumerafli regulile. În
cazul în care copiii nu pot sæ citeascæ, folosifli desene
pentru a aræta cum trebuie sæ se poarte. De fiecare datæ
când un copil încalcæ una din reguli, oprifli lecflia øi, în
mod calm, întrebafli: „Care este regula?” Cu ræbdare,
aøteptafli pânæ când copilul repetæ regula. Rugafli-l sau
rugafli-o sæ sugereze cum sæ urmeze regula. Apoi, conti-
nuafli lecflia. 

Ajutafli copiii sæ se implice

fiinefli copiii ocupafli øi interesafli prezentându-le lecflii
care cuprind o varietate de activitæfli. Aceasta este proba-
bil cea mai bunæ modalitate de a preveni un comporta-
ment deranjant. Când predafli, privifli copiii în ochi; dacæ
citifli din manual, nu vor mai fi atenfli. În cazul în care
copiii devin neliniøtifli, spunefli lucruri ca: „Væ rugæm sæ
væ gândifli foarte bine pentru a ræspunde la aceastæ între-
bare” sau „Vrei sæ flii ilustraflia pentru a putea fi væzutæ
de întreaga clasæ?” Ignorafli cele mai multe perturbæri

minore øi încercafli sæ direcflionafli atenflia copiilor cætre
altceva. De exemplu, putefli sæ spunefli: „Vefli fi interesafli
de ceea ce urmeazæ” sau „Væ rog sæ væ ridicafli mâinile
când credefli cæ øtifli ræspunsul”. 

Fifli înflelegætori

Asigurafli-væ cæ studenflii øtiu cæ îi înflelegefli øi îi iubifli,
chiar øi în momentele mai dificile. Amintifli-væ cæ ei au
nevoie mai mult de înflelegere decât de mustræri, deci fifli
ræbdætori øi atenfli cu ei. În timp ce facefli aceste lucruri,
putefli sæ transformafli situafliile dificile în ocazii pentru ei
de a învæfla. Tabelul de pe aceastæ paginæ ilustreazæ dife-
renfla dintre mustrare øi înflelegere. 

Nu væ aøteptafli la perfecfliune din partea dumneavoas-
træ sau din partea copiilor. Abordafli o atitudine fericitæ,
pozitivæ care sæ ajute copiii sæ øtie cæ îi iubifli. Ajutafli
copiii sæ înfleleagæ faptul cæ problemele pot fi rezolvate
armonios. 

Informaflie suplimentaræ

Pentru mai multe amænunte despre crearea unei
atmosfere de studiu, vezi lecfliile 6 øi 7 din Cursul de
predare a Evangheliei (pp. 213–221). 
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Mustrarea

Întotdeauna deranjezi clasa. 

Sunt sætul de aceasta. 

De ce nu-fli pofli fline mâinile departe de ceilalfli copii? 

Cum pofli fi atât de nepæsætor faflæ de ceilalfli? 

Nu-mi acorzi nici un pic de atenflie. 

Întoarce-te imediat! 

Înceteazæ aceastæ grosolænie! 

N-o mai îndur nici o clipæ! 

Înflelegere

Øtiu cæ este greu câteodatæ sæ stai liniøtit, dar va

trebui sæ faci tot ce pofli pentru încæ puflin timp. 

Te-ar ajuta dacæ te-ai aøeza lângæ mine? 

Este tentant sæ tachinezi alfli oameni, dar noi nu o

facem. Nu mai putem învæfla. 

Câteodatæ simflifli cæ afli spune lucruri neplæcute

celorlalfli, dar în clasa noastræ încercæm din greu sæ

fim buni øi atenfli.  Sæ încercæm sæ-i facem pe ceilalfli

sæ se simtæ aøa cum ne place nouæ sæ ne simflim. 

Este greu pentru mine sæ predau atunci când nu

væ pot privi în ochi, deci am nevoie de ajutorul vostru

sæ-mi acordafli o atenflie mæritæ. 

Toatæ lumea pare a fi obositæ øi neliniøtitæ. Sæ ne

ridicæm pentru un minut øi sæ ne destindem. 
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PIOØENIE

23

Vârstnicul Boyd K. Packer ne-a învæflat: 
„Când ne adunæm pentru a învæfla doc-

trinele Evangheliei, trebuie sæ facem
aceasta într-un spirit de pioøenie... 

Lumea devine din ce în ce mai zgomo-
toasæ... 

Aceastæ tendinflæ pentru mai mult zgo-
mot, mai multæ agitaflie, mai multæ concu-
renflæ, mai puflinæ abflinere, mai puflinæ
demnitate, mai puflinæ formalitate nu este
o coincidenflæ, nu este nici inocentæ øi nici
nevinovatæ. 

Primul ordin dat de cætre un coman-
dant care planificæ o invazie militaræ este
blocarea canalelor de comunicaflie ale
celor pe care intenflioneazæ sæ-i cucereascæ. 

Lipsa de pioøenie serveøte scopurilor
adversarului obstrucflionând canalele deli-
cate ale revelafliei atât ale minflii, cât øi ale
spiritului... 

Pioøenia invitæ revelaflia” (în Conference
Report, octombrie 1991, pp. 27–28; sau
Ensign, noiembrie 1991, pp. 21–22).

Preøedintele David O. McKay a spus cæ
„pioøenia înseamnæ un respect profund
amestecat cu dragoste” (în Conference
Report, aprilie 1967, p. 86; sau
Improvement Era, iunie 1967, p. 82). 

Vârstnicul L. Tom Perry a spus:
„Pioøenia se revarsæ din admiraflia øi res-
pectul nostru pentru Dumnezeire” (în
Conference Report, octombrie 1990, p. 90;
sau Ensign, noiembrie 1990, p. 70).

Preøedintele Spencer W. Kimball ne-a
sfætuit: „Pioøenia adeværatæ este o calitate
vitalæ, însæ una care dispare rapid în lume,
pe mæsuræ ce forflele ræului îøi extind
influenfla. Nu putem sæ înflelegem complet
puterea de a face bine pe care am putea 
s-o exercitæm dacæ milioanele de membri
ai Bisericii adeværate a lui Hristos ar sluji
ca modele ale unui comportament pios.

Nu ne putem imagina numerele supli-
mentare de viefli pe care le-am putea
atinge. Probabil mult mai important, nu
putem sæ prevedem impactul spiritual
deosebit asupra propriilor noastre familii
dacæ am deveni oamenii pioøi care øtim cæ
ar trebui sæ fim” (The Teachings of Spencer

W. Kimball, editate de cætre Edward L.
Kimball [1982], pp. 224–225). 

Aceste declaraflii fæcute de cætre profe-
flii, væzætorii øi revelatorii din zilele din
urmæ ne aratæ cæ pioøenia înseamnæ mult
mai mult decât a fi tæcut øi a sta liniøtit
în timpul unei lecflii. Este o atitudine care
se manifestæ printr-un comportament
neprihænit. Se manifestæ prin respectul øi
prin dragostea noastræ faflæ de Dumnezeu
øi a unuia faflæ de celælalt. Un cântec al
Societæflii Primare ne învaflæ: 

Pioøenia înseamnæ mai mult decât sæ
stai tæcut: 

Înseamnæ sæ te gândeøti la Tatæl de
deasupra, 

Un sentiment pe care-l am când mæ
gândesc la binecuvântærile Sale. 

Sunt pios pentru cæ pioøenia este
dragoste. 

[Children’s Songbook, p. 31] 

Sæ stabilim un exemplu de pioøenie

Pentru a putea sæ-i învæflæm pe ceilalfli
sæ fie pioøi, trebuie sæ fim noi înøine pioøi.
Trebuie sæ reflectæm la definiflia preøedin-
telui McKay despre pioøenie: „respect pro-
fund amestecat cu dragoste”. Urmætoarele
sugestii væ pot ajuta sæ væ gândifli la efor-
turile dumneavoastræ de a fi pioøi: 
� flinefli legæmintele împærtæøaniei de a væ

aminti de Domnul întotdeauna øi de a
lua numele Sæu asupra dumneavoastræ
(vezi D&L 20:77, 79). Stræduifli-væ sæ væ
gândifli mereu la El øi la bunætatea Sa øi
sæ „fifli martorii lui Dumnezeu în toate
timpurile øi în toate lucrurile øi în toate
locurile” (Mosia 18:9); 

� folosifli numele membrilor Dumnezeirii
într-un mod corespunzætor øi pios.
Vârstnicul Dallin H. Oaks ne-a învæflat:
„Când numele lui Dumnezeu, Tatæl, øi
al Fiului Sæu, Isus Hristos, sunt folosite
cu pioøenie øi cu autoritate, acestea
invocæ o putere peste puterea de înflele-
gere a omului muritor. Trebuie sæ fie
clar pentru orice credincios cæ aceste
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nume puternice – prin care sunt înfæptuite miracole,
prin care lumea a fost creatæ, prin care omul a fost
creat øi prin care noi putem sæ fim salvafli – sunt sfinte
øi trebuie tratate cu cea mai mare pioøenie” (în
Conference Report, aprilie 1986, p. 67; sau Ensign, mai
1986, p. 51); 

� arætafli un respect corespunzætor faflæ de Autoritæflile
Generale, de Preøedinflia zonei-Cei Øaptezeci, de mem-
brii preøedinfliilor generale ale organizafliilor auxiliare
øi faflæ de deflinætorii locali ai preofliei øi conducætorii
locali ai organizafliilor auxiliare. Folosifli întotdeauna
titlurile acestora, cum ar fi „Preøedinte”, „Vârstnicul”,
„Episcop” sau „Soræ”, atunci când væ adresafli acestora
øi când vorbifli despre aceøtia. Adresafli-væ øi referifli-væ
la alfli adulfli din cadrul Bisericii cu „frate” øi „soræ”; 

� evitafli folosirea limbajului vulgar sau a cuvintelor care
îi înjosesc, discrediteazæ sau criticæ pe ceilalfli. Folosifli
un limbaj politicos, cum ar fi „væ rog”, „mulflumesc” øi
„mæ scuzafli”, atât cu membrii familiei cât øi cu ceilalfli; 

� arætafli un respect corespunzætor atunci când mânuifli
scripturile øi când folosifli proprietatea Domnului (cum
ar fi clædirile øi terenurile înconjurætoare, mobilierul øi
cærflile). 

Modalitæfli particulare pentru a preda o conduitæ
pioasæ

Chiar dacæ exemplul dumneavoastræ este, de cele mai
multe ori, tot ceea trebuie pentru a-i ajuta pe ceilalfli sæ
fie mai pioøi, sunt momente când trebuie sæ predafli în
mod particular despre o conduitæ pioasæ. Aceasta poate
sæ fie necesaræ în mod special pentru copii øi tineri. 

O învæflætoare care preda fetelor cu vârste cuprinse
între 10 øi 11 ani, a înfleles necesitatea de a da instruc-
fliuni precise despre pioøenie. În timpul unei lecflii despre
misiunea øi martiriul profetului Joseph Smith, fetele au
început sæ se prosteascæ øi sæ se poarte necuviincios.
Învæflætoarea a ascultat cu tristefle comentariile lipsite de
respect øi apoi, a luat o pauzæ scurtæ, pentru a se decide
ce sæ facæ. Apoi, cu glasul emoflionat, a anunflat cu fermi-
tate cæ discufliile øi râsul lor erau lipsite de respect, iar
cuvintele lor au jignit pioøenia profundæ pe care ea o
simflea pentru Joseph Smith øi pentru experienflele aces-
tuia. Ele au tæcut imediat. Ea le-a spus cæ le iubea øi cæ-i
fæcea plæcere sæ le predea dar cæ nu putea sæ permitæ un
asemenea comportament. A fost o experienflæ sobræ atât
pentru învæflætoare, cât øi pentru cursante. 

Urmætoarele sugestii væ pot ajuta sæ-i încurajafli pe cei-
lalfli sæ fie pioøi. 

� Stabilifli limite. Definifli comportamentul care este accep-
tabil øi pe cel care nu este acceptabil. De exemplu, nu
permitefli limbajul care batjocoreøte lucrurile sacre sau pe
cel care este vulgar, profanator sau neplæcut. Descurajafli

comportamentul nepoliticos, cum ar fi mâncatul sau
ieøirea øi intrarea în sala de clasæ în timpul lecfliei. În
timp ce cursanflii interacflioneazæ atât între ei, cât øi cu
dumneavoastræ, încurajafli-i sæ se asculte unul pe celælalt
færæ a se întrerupe. De asemenea, încurajafli-i sæ folo-
seascæ un limbaj politicos, cum ar fi „væ rog”, „mulflu-
mesc” øi „mæ scuzafli”. 

� Organizafli øi pregætifli lecflia, astfel încât sæ fie cât mai
puflinæ confuzie posibilæ. Dacæ predafli într-o salæ de
clasæ, sosifli la clasæ mai devreme. 

� Începefli øi terminafli la timp. Aceasta va aræta respectul
faflæ de cei cærora le predafli. 

� Vorbifli într-un mod plæcut, politicos. Întâmpinafli-i
întotdeauna cu un zâmbet pe cei cærora le predafli. 

� Fifli deschiøi la contribufliile aduse de cætre cursanfli în
discuflii. 

� Dacæ le predafli copiilor, anticipafli lucrurile mici pe
care putefli sæ le facefli pentru a le reaminti sæ fie pioøi.
Putefli sæ restaurafli o atmosferæ pioasæ cântând în
liniøte sau murmurând un imn, expunând o ilustraflie
sau folosind un semn al mâinii pe care copiii îl recu-
nosc ca fiind o reamintire a faptului de a fi pioøi. 

� Amintifli-væ cæ este dificil, în mod special pentru copii,
sæ stea liniøtifli pentru perioade lungi de timp. Ajutafli-i
pe copii sæ asculte øi sæ participe activ. Oferifli-le pauze
periodic. 

� Alocafli timp pentru a explica importanfla pioøeniei,
în mod special copiilor. Explicafli scopul preludiului
muzical. Vorbifli despre motivul pentru care este
important sæ ascultæm, sæ cântæm øi sæ vorbim în
liniøte. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ faptul cæ un compor-
tament pios Îl mulflumeøte pe Tatæl Ceresc. Explicafli
cæ în timp ce sunt pioøi, ei se vor simfli bine în interior
øi mærturiile lor vor creøte. 

� Nu recompensafli comportamentul pios cu premii sau
mâncare. Nu facefli concursuri pentru a vedea cine
poate fi cel mai pios. Acestea tind sæ se concentreze
asupra lucrurilor care nu sunt bune. Predafli despre
adeværatele recompense ale pioøeniei, cum ar fi o înfle-
legere mæritæ øi influenfla Spiritului. 

� Folosifli muzicæ. Vârstnicul Boyd K. Packer a spus:
„Muzica poate crea o atmosferæ de preaslævire care
invitæ spiritul revelafliei, al mærturiei” (în Conference
Report, octombrie 1991, p. 28; sau Ensign, noiembrie
1991, p. 22). Folosifli preludiul muzical pentru a stabili
un ton de pioøenie. Folosifli muzica în lecfliile pe care
le predafli. 

� Ajutafli cursanflii sæ recunoascæ influenfla Spiritului.
Depunefli-væ mærturia atunci când simflifli. 

� Îndreptafli-væ toate învæflæturile cætre Salvator. Expunefli
în clasæ o ilustraflie cu Salvatorul. 
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SÆ-I AJUTÆM 
PE CEI CARE
DERANJEAZÆ CLASA
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Vorbind despre ambianfla din cadrul
cæminului, preøedintele Gordon B.
Hinckley a spus: „Când apar mici pro-
bleme, acestea apærând în mod inevitabil,
stæpânifli-væ. Amintifli-væ de înflelepciunea
unui proverb din vechime: ‘Un ræspuns
blând potoleøte mânia’ (Proverbe 15:1).
Nu existæ nici o disciplinæ în toatæ lumea
la fel ca disciplina dragostei. Are propria
sa magie” („The Environment of Our
Homes”, Ensign, iunie 1985, p. 6). 

Aøa cum preøedintele Hinckley a obser-
vat, micile probleme vor apare în mod ine-
vitabil. Indiferent dacæ predafli acasæ sau la
Bisericæ, lecfliile dumneavoastræ pot fi deran-
jate din când în când de comportamentul
celor cærora le predafli. În eforturile dumnea-
voastræ de a-i ajuta pe cei care deranjeazæ
lecfliile, amintifli-væ cæ nu trebuie doar sæ
îndreptafli un comportament neadecvat sau
sæ væ asigurafli cæ toatæ lumea face liniøte;
trebuie sæ-i ajutafli pe cursanfli sæ devinæ uce-
nici mai buni ai Salvatorului. Urmætoarele
sugestii væ vor ajuta sæ tratafli întreruperile
într-un mod asemænætor lui Hristos. 

Amintifli-væ de valoarea sufletelor

Domnul ne-a sfætuit: „Amintifli-væ cæ
valoarea sufletelor este mare înaintea lui
Dumnezeu” (D&L 18:10). Cei cærora le pre-
dafli au atribute øi destine divine. Reacfliile
dumneavoastræ faflæ de faptele lor îi pot
ajuta sæ-øi aminteascæ de valoarea lor infi-
nitæ ca fii øi fiice ale lui Dumnezeu. Prin
exemplul dumneavoastræ, îi putefli ajuta 
sæ-øi mæreascæ dorinfla de a se ajuta unul
pe altul sæ învefle Evanghelia øi sæ træiascæ
în acord cu principiile sale. 

Cæutafli sæ-i înflelegefli pe cei cærora
le predafli

În timp ce væ gândifli la modalitæfli de 
a-i ajuta pe cei care deranjeazæ, gândifli-væ
la toate motivele posibile ale comporta-
mentului lor, inclusiv la ambianfla din sala
de clasæ. Rugafli-væ pentru îndrumarea
Spiritului. Câteodatæ, oamenii acflioneazæ
într-un mod deranjant din cauza unui
lucru pe care-l facefli sau a unui lucru pe 
care-l face o altæ persoanæ. Câteodatæ,
ei vorbesc øi se comportæ neadecvat deoa-
rece sunt îngrijorafli, furioøi, obosifli sau
frustrafli. Trebuie sæ revedefli cu atenflie
aceste posibilitæfli, pe mæsuræ ce væ gândifli
la cauzele problemelor. Când vefli ajunge
sæ-i înflelegefli pe cei cærora le predafli, vefli
putea sæ-i ajutafli sæ se implice în lecflii în
moduri pozitive. (Vezi „Înflelegefli-i pe cei
cærora le predafli”, pp. 33–34). Pentru a
recapitula nevoile cursanflilor din diferite
grupuri de vârstæ, vezi „Sæ le predæm
copiilor”, pp. 108–109; Caracteristicile
specifice vârstei copiilor”, pp. 110–116;
„Sæ-i înflelegem øi sæ le predæm tinerilor”,
pp. 118–120; „Sæ-i înflelegem øi sæ le pre-
dæm adulflilor”, pp. 123–124.) 

Evaluafli-væ propriile eforturi

Când cei cærora le predafli se comportæ
într-un mod deranjant, este uøor sæ væ
concentrafli asupra conduitei lor øi sæ
uitafli sæ o revedefli pe a dumneavoastræ.
Dar, Salvatorul a spus: „Cum vefli spune
voi fratelui vostru: Lasæ-mæ sæ-fli scot paiul
din ochiul tæu – øi iatæ, o bârnæ este chiar
în ochiul vostru? ... Aruncæ-fli mai întâi
bârna din ochiul tæu; øi apoi vei vedea tu
limpede cum sæ scofli paiul din ochiul fra-
telui tæu” (3 Nefi 14:4–5). 

În eforturile dumneavoastræ de a
rezolva problemele referitoare la pertur-
bæri, gândifli-væ în primul rând dacæ sursa
realæ a problemei este ceva ce facefli dum-
neavoastræ. Întrebafli-væ: „Îl pæstrez eu pe
Salvator øi doctrina Sa în centrul predærii
mele? Fac tot ce pot pentru a preda prin
Spirit? I-am ajutat pe cei cærora le predau
sæ-øi asume responsabilitatea pentru pro-
cesul lor de învæflare? I-am ajutat sæ con-
tribuie la atmosfera de studiu? Le ofer
ocazia de a învæfla unul de la celælalt? Îmi
pot îmbunætæfli pregætirea lecfliilor mele?
Încerc eu în mod continuu sæ mæ îmbunæ-
tæflesc în calitate de învæflætor?” 
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Vârstnicul Boyd K.

Packer ne-a învæflat:

„Este important pentru

un învæflætor sæ înfle-

leagæ faptul cæ, de

regulæ, oamenii sunt

buni. Este important sæ

øtie cæ tendinfla lor este

de a face ceea ce este

bine. Un asemenea gând

solemn este rezultatul

credinflei. Face ca totul

sæ fie diferit, atunci

când stæm în fafla pro-

priilor noøtri copii sau

când mergem în fafla

unei clase de tineri pen-

tru a le preda. 

... Dacæ trebuie sæ pre-

dæm, trebuie sæ ne

amintim în mod con-

stant cæ avem de-a face

cu fiii øi fiicele lui

Dumnezeu øi cæ fiecare,

fiind urmaøii Sæi, are

posibilitatea de a deveni

aøa cum este El” (Teach

Ye Diligently, ediflia revi-

zuitæ [1991], p. 89).
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Examinafli metodele de predare pe care le folosifli.
Întrebafli-væ: „Îi ajutæ acestea pe cei cærora le predau sæ
înfleleagæ øi sæ punæ în practicæ adeværurile Evangheliei?
Folosesc eu o diversitate de metode pentru a-i ajuta pe
cei cærora le predau sæ ræmânæ interesafli øi sæ participe în
mod activ?” 

Evaluafli-væ motivele

Domnul ne-a învæflat cæ cei care au dorinfla de a-L
ajuta în lucrarea Sa, trebuie sæ fie „umil[i] øi plin[i] de
dragoste, [sæ aibæ] credinflæ, speranflæ øi caritate” (D&L
12:8). Numai cei care sunt motivafli de dragoste vor avea
o influenflæ pozitivæ, puternicæ asupra acelora cærora le
predau. Rugafli-væ sæ fifli plini cu dragoste asemænætoare
cu cea a lui Hristos pentru fiecare persoanæ cæreia îi pre-
dafli, în special pentru cei care, câteodatæ, se comportæ
inadecvat. (Vezi „Sæ cæutæm darul milosteniei”, p. 12;
„Dragostea înmoare inimile”, pp. 31–32.) 

Întrebafli-væ: „Sunt preocupat mai mult de a-i ajuta pe
ceilalfli sæ învefle Evanghelia sau de prezentarea lecfliei
mele færæ interferenfle?” Gândifli-væ mai degrabæ la expe-
rienfla pe care o au cursanflii decât la experienfla pe care o
avefli dumneavoastræ. Pe mæsuræ ce væ depæøifli în mod
continuu propriile nevoi pentru interesele celor cærora le
predafli, ei se vor simfli mult mai confortabil sæ se implice
în moduri edificatoare. 

Ajutafli tofli cursanflii sæ contribuie la crearea unei
atmosfere de studiu

Din când în când, putefli sæ recapitulafli împreunæ cu
studenflii principiile care îi vor ajuta sæ contribuie la crea-

rea unei atmosfere de studiu (vezi „Sæ-i învæflæm pe cei-
lalfli sæ contribuie la creare unei atmosfere de studiu”, 
pp. 77–78). Amintifli-le de responsabilitatea lor de a se
implica în discuflii, de a-øi permite unul altuia sæ se
implice, de a se asculta unul pe celælalt øi de a-øi aduce
scripturile. De asemenea, spunefli-le ce vefli face dumnea-
voastræ ca învæflætori pentru a contribui la aceastæ
ambianflæ de învæflare. Asigurafli-i cæ væ vefli pregæti bine
sæ le predafli øi cæ vefli conduce discuflii øi alte activitæfli
care le vor da ocazia de a participa. 

Reacflionafli simplu la perturbærile ocazionale

Câteodatæ, este cel mai bine sæ ignorafli pur øi simplu
micile perturbæri øi sæ væ concentrafli asupra comporta-
mentului bun. Când trebuie sæ reacflionafli la o perturbare
ocazionalæ, gândifli-væ la sugestiile urmætoare: 
� nu spunefli nimic. Aøteptafli în liniøte pânæ când per-

soana se opreøte sæ vorbeascæ sau înceteazæ sæ deran-
jeze; 

� mutafli-væ mai aproape de persoana care deranjeazæ.
Aceastæ acfliune micæ poate sluji ca o amintire tæcutæ a
faptului cæ trebuie sæ fie mai atent; 

� folosifli un umor delicat. Cu o atingere discretæ, putefli
sæ redirecflionafli atenflia persoanei înapoi la lecflie. Cu
toate acestea, niciodatæ nu trebuie sæ fifli sarcastici sau
sæ folosifli un umor care sæ facæ pe cineva sæ se ruøi-
neze sau care sæ controleze persoana respectivæ; 

� ajutafli persoana respectivæ sæ se implice într-o manieræ
pozitivæ. Gândifli-væ sæ-i cerefli sæ citeascæ, sæ parafra-
zeze ceva, sæ dea un exemplu sau sæ ræspundæ într-un
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alt fel. Scopul acestei idei nu este de a umili acea per-
soanæ, ci de a o invita sæ participe; 

� ajutafli-i pe tofli sæ participe. Dacæ o persoanæ acapa-
reazæ o discuflie, facefli un efort de a apela la cei care
nu au fost încæ implicafli. Oferifli-le prima øansæ de a
ræspunde la întrebæri. Dacæ aceasta nu funcflioneazæ,
redirecflionafli într-un mod subtil atenflia de la per-
soana respectivæ înapoi la clasæ, spunând: „Sæ auzim
pe altcineva” sau „Tu ai fæcut câteva comentarii intere-
sante. Doreøte øi altcineva sæ adauge ceva la ceea ce s-a
spus?” (Pentru sugestii specifice referitoare la conduce-
rea discufliilor, vezi „Sæ conducem discuflii”, pp. 63–65;
„Sæ predæm cu ajutorul întrebærilor”, pp. 68–70.); 

� schimbafli subiectul discufliilor care nu invitæ Spiritul.
Dacæ cineva se ceartæ cu dumneavoastræ sau cu cei-
lalfli, dacæ vorbeøte nepoliticos sau dacæ abordeazæ
subiecte controversate, folosifli dragostea øi blândeflea
atunci când decidefli cum sæ reacflionafli. Putefli sæ spu-
nefli doar: „Aceasta este o observaflie interesantæ, dar
probabil ne va abate de la lecflia noastræ de astæzi”; 

� începefli o activitate diferitæ. Oferifli o pauzæ imediatæ
trecând la o activitate care cere un alt tip de implicare. 

Facefli eforturi deosebite pentru a-i ajuta pe cei
care deranjeazæ în mod constant

În ciuda eforturilor dumneavoastræ de a crea o
atmosferæ de studiu, cineva poate sæ deranjeze în mod
constant lecfliile pe care le predafli. Dacæ cineva deran-
jeazæ în mod grav procesul de învæflare al celorlalfli, nu
trebuie sæ ignorafli problema øi nici sæ acflionafli într-un
mod neplæcut. Într-o astfel de situaflie, amintifli-væ
instrucfliunile Domnului de a menfline influenfla numai
„prin convingere, prin ræbdare îndelungatæ, prin bunæ-
tate øi blândefle øi prin dragoste sinceræ; 

Prin blândefle øi puræ cunoaøtere care vor lærgi conside-
rabil sufletul, færæ ipocrizie øi færæ înøelæciune; 

Mustrând cu severitate la timpul necesar, când
sunt[efli] inspirafli de Duhul Sfânt; øi, dupæ aceea, aræ-
tându-i aceluia pe care l-a[fl]i mustrat o dragoste sporitæ
pentru ca el sæ nu te considere ca duømanul sæu; 

Pentru ca el sæ øtie cæ este mai tare credinfla ta decât
legæturile morflii” (D&L 121:41–44). 

Trebuie sæ fifli buni øi blânzi atunci când corectafli
pe cineva. Remarcafli cæ mustrarea trebuie sæ fie fæcutæ
numai când „sunt[efli] inspirafli de Duhul Sfânt” øi tre-
buie sæ fie urmatæ de dragoste sporitæ. 

Urmætoarele sugestii væ pot ajuta dacæ cineva cæruia
îi predafli începe sæ deranjeze lecfliile în mod constant.
Putefli sæ gæsifli modalitæfli pentru a adapta o parte dintre
aceste sugestii pentru a fi folosite acasæ. 

Vorbifli cu persoana respectivæ în particular

Câteodatæ este de ajutor sæ vorbifli în particular cu per-
soana care deranjeazæ în mod constant. Trebuie s-o facefli

cu mult tact øi cu dragoste. Descriefli conduita care este
deranjantæ pe mæsuræ ce, în acelaøi timp, clarificafli faptul
cæ iubifli øi respectafli persoana respectivæ. Cerefli sprijinul
persoanei respective øi încercafli sæ gæsifli soluflii
împreunæ. Apoi, facefli tot ce putefli pentru a-i aræta o
dragoste sporitæ. Aøa cum Brigham Young ne-a sfætuit:
„Niciodatæ nu mustrafli peste capacitatea pe care o avefli
de a restaura sentimentele bune” (în Discourses of

Brigham Young, selectate de John A. Widtsoe [1941],
p. 278). 

Cerefli ajutor de la alflii

Conducætorii dumneavoastræ vor sæ væ ajute în ceea ce
priveøte provocærile dumneavoastræ de a preda. Putefli
beneficia de ideile øi ajutorul lor. De exemplu, ei pot sæ-i
cearæ cuiva sæ væ ajute în timpul anumitor activitæfli sau
sæ se aøeze pe scaunul de lângæ un copil care se comportæ
neadecvat. Atunci când flinefli legætura în mod regulat cu
un conducætor din organizaflia dumneavoastræ, putefli
discuta despre modalitæflile de a ajuta persoanele din
clasa dumneavoastræ (vezi „Obflinefli sprijinul conducæto-
rilor dumneavoastræ”, p. 28). 

Putefli sæ-i cerefli unuia dintre conducætorii dumnea-
voastræ sæ vinæ la clasæ øi sæ acorde o atenflie specialæ
atmosferei de studiu din timpul lecfliei. Dupæ clasæ,
discutafli problema cu acel conducætor øi gæsifli soluflii
împreunæ. Continuafli sæ væ sfætuifli cu conducætorii
dumneavoastræ pe mæsuræ ce implementafli soluflii. 

Dacæ un copil sau un tânær are o predispoziflie pentru
un comportament care deranjeazæ, cerefli ajutorul pærinfli-
lor sæi. Pærinflii doresc sæ øtie despre comportamentul
copiilor lor øi sunt dornici sæ ajute. Dacæ este posibil,
includefli persoana tânæræ în aceste conversaflii; aceasta va
aræta respectul dumneavoastræ faflæ de maturitatea øi
libertatea sa de a alege. Împreunæ, putefli sæ facefli planuri
specifice øi mai târziu sæ vedefli cât afli progresat. 

Dacæ persoana care deranjeazæ este o persoanæ cu
nevoi speciale, învæflafli ce putefli sæ facefli pentru a o ajuta
sæ învefle mai eficient øi sæ se comporte mai adecvat
(vezi „Sæ le predæm celor cu dizabilitæfli”, pp. 38–39; vezi,
de asemenea, „Sæ le slujim membrilor cu dizabilitæfli”, 
pp. 310–314 din secfliunea „Gospel Teaching and
Leadership” din Church Handbook of Instructions). 

Avefli ræbdare

Amintifli-væ cæ schimbarea necesitæ timp. Continuafli
sæ lucrafli cu ræbdare øi nu renunflafli niciodatæ la cineva
care are probleme. Pæstrafli o atitudine pozitivæ, în mod
constant, faflæ de acea persoanæ. Nu væ descurajafli dacæ
aceastæ persoanæ are o atitudine negativæ în clasæ. Chiar
dacæ persoana pare sæ se îndepærteze puflin de lecflia pe
care o predafli, aceasta are încæ ocazia de a învæfla despre
Evanghelia lui Isus Hristos øi de a simfli influenfla
Spiritului. El sau ea are ocazia de fi împreunæ cu un învæ-
flætor amabil øi cu prieteni øi conducætori cærora le pasæ. 
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Sugestii particulare pentru învæflætorii de la
Societatea Primaræ

Dacæ un copil deranjeazæ lecflia, cerefli-i frumos sæ se
opreascæ. De exemplu, dacæ o cursantæ numitæ Linda
deranjeazæ un alt cursant, putefli sæ spunefli: „Linda,
te rog sæ nu faci acest lucru”. Mulflumifli-i dacæ ascultæ.
Dacæ nu o face, reafirmafli-væ cererea mai ferm, dar cu
bunætate: „Linda, trebuie sæ încetezi chiar acum sæ faci
acest lucru”. Mulflumifli-i dacæ ascultæ. 

Dacæ nu se supune, facefli în aøa fel încât sæ vorbifli cu
ea în particular despre ceea ce se aøteaptæ de la cursanfli
în timpul clasei. Spunefli-i ce væ deranjeazæ øi de ce. De
exemplu, putefli sæ spunefli: „Linda, am fost deranjat
de ceea ce s-a întâmplat astæzi în clasæ. Noi nu putem
sæ învæflæm când nu avem o atmosferæ pioasæ în clasæ”.
Apoi, o putefli întreba ce sentimente are despre aceastæ
situaflie. Dupæ ce ascultafli cu atenflie ræspunsul ei, putefli
sæ-i spunefli cæ-i înflelegefli sentimentele. Probabil, putefli
spune: „Înfleleg cæ eøti agitatæ øi cæ-fli este greu sæ stai
liniøtitæ”. Întrebafli-o apoi: „Cum putem sæ rezolvæm
împreunæ aceasta? Ce pot sæ fac sæ te ajut? Ce vei face?”
Gæsifli împreunæ o soluflie. 

Dupæ ce vorbifli cu Linda, va trebui sæ væ dezvoltafli pro-
priul dumneavoastræ plan pentru a o ajuta atât pe ea, cât
øi clasa în cazul în care ea continuæ sæ deranjeze. Planul
poate sæ conflinæ oricare dintre acfliunile urmætoare: 

� Îndepærtafli un scaun de ceilalfli copii. Rugafli-o pe Linda
sæ stea acolo în liniøte pentru o perioadæ scurtæ de timp,
cum ar fi douæ minute. În acest timp, nu interacflionafli
cu ea. Invitafli-o sæ se alæture grupului dupæ ce a stat
liniøtitæ pe toatæ durata timpului desemnat. 

� Rugafli o membræ a preøedinfliei Societæflii Primare sau un
alt conducætor sæ ia copilul într-o încæpere disponibilæ
sau într-un loc liniøtit din casa de întruniri, acolo unde
pærinflii pot ajuta. Putefli sæ spunefli: „Îmi pare ræu cæ nu
ai respectat regulile clasei, Linda. Sora Davis te va duce
sæ vorbeøti cu pærinflii tæi. Sper cæ te vei întoarce repede.
Când te-ai decis sæ respecfli regulile, te pofli întoarce în
clasæ”. Conducætoarea trebuie sæ stea cu copilul. Dupæ
ce fata se poate stæpâni, poate sæ fie invitatæ înapoi în
grup. Fæcefli-o sæ se simtæ iubitæ øi sæ simtæ cæ este o
parte importantæ a clasei. 
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Pentru a-i ajuta pe alflii sæ învefle, predarea noastræ trebuie sæ fie interesantæ. 

Pentru a-i ajuta sæ înfleleagæ, predarea noastræ trebuie sæ fie claræ. 

Pentru a-i ajuta sæ reflinæ øi sæ se gândeascæ la ceea ce învaflæ, 

predarea noastræ trebuie sæ fie de neuitat. Acestea sunt motivele pentru 

selectarea atentæ a metodelor de predare øi a folosirii eficiente a acestora: 

pentru a face lecflii interesante, clare øi de neuitat. 
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FOLOSIfiI  METODE EFICIENTE

SÆ PREDÆM FOLOSIND
DIVERSE METODE

25

Sæ folosim o diversitate de metode de
la lecflie la lecflie

Când o gospodinæ planificæ meniul
cinei pentru o sæptæmânæ, mai mult ca
sigur ea nu decide sæ pregæteascæ aceeaøi
mâncare timp de øapte seri consecutive.
Chiar øi când bugetul ei este atât de limi-
tat încât trebuie sæ prepare cartofi în fie-
care searæ, ea învaflæ repede cæ sunt multe
feluri de a pregæti cartofii. 

În mod asemænætor, Evanghelia poate
sæ fie prezentatæ în diferite moduri. Nici
un învæflætor nu poate sæ cadæ în greøeala
de a folosi acelaøi model monoton de a
prezenta acelaøi tip de lecflie în fiecare
sæptæmânæ. Când folosifli o diversitate de
activitæfli de învæflare, cursanflii tind sæ
înfleleagæ mai bine principiile Evangheliei
øi sæ reflinæ mai multe. O metodæ selectatæ
cu atenflie poate sæ clarifice un principiu,
poate sæ-l facæ mai interesant øi mai
memorabil. 

În timp ce væ pregætifli sæ predafli, 
asigurafli-væ cæ folosifli o diversitate de
metode de predare de la lecflie la lecflie.
Aceasta poate însemna folosirea unui
lucru atât de simplu ca øi un afiø colorat
sau un tabel de perete într-o lecflie, øi o
listæ de întrebæri pe tablæ într-o alta. 

Sæ folosim o diversitate de metode la
fiecare lecflie

Suplimentar folosirii unei diversitæfli de
metode de la lecflie la lecflie, dumneavoas-
træ trebuie sæ variafli predarea fiecærei lecflii.
Copiii, datoritæ curiozitæflii lor naturale,
reacflioneazæ bine în mod special la o diver-
sificare a activitæflilor de învæflare – de
regulæ, între cinci øi øapte feluri de activi-
tæfli de învæflare în fiecare lecflie. Tinerii
reacflioneazæ bine, de asemenea, la o diver-
sitate de metode. Chiar dacæ le predafli

adulflilor, trebuie sæ væ gândifli sæ folosifli cel
puflin trei metode diferite pentru fiecare
lecflie. 

Selectarea øi pregætirea unor metode
de predare diverse

Sunt multe resurse disponibile care væ
pot ajuta sæ alegefli metode atunci când væ
pregætifli lecfliile. Gândifli-væ la urmætoarele
idei în timp ce planificafli ce metode sæ
folosifli pentru o anumitæ lecflie: 
� luafli în considerare, prima datæ, suges-

tiile oferite în manual. Când este nece-
sar, adaptafli-le la nevoile celor cærora
le predafli; 

� avefli un scop definit pentru folosirea
unei metode. Alegefli metode care spri-
jinæ øi întæresc scopul principal al lecfliei.
Acestea trebuie sæ-øi gæseascæ aplicabilita-
tea în viaflæ øi sæ sublinieze adeværul,
bunætatea øi frumuseflea. Nu alegefli
metode doar pentru a væ amuza sau
pentru a face sæ treacæ timpul; 

� alegefli metode care sunt adecvate øi pro-
ductive. Unele metode, cum ar fi povesti-
rile øi folosirea tablei, vor fi mult mai des
folosite decât altele cum ar fi discufliile
la masa rotundæ sau jocurile. (Vezi „Sæ
alegem metode adecvate”, p. 91; „Sæ
alegem metode eficiente”, p. 92); 

� când este indicat, alegefli metode care-i
implicæ pe cursanfli în mod activ. Acestea
sunt importante pentru tofli cursanflii,
dar în special pentru copii; 

� exersafli folosind metodele înainte de a
preda lecflia. Acest lucru este important,
în special, dacæ nu afli folosit înainte o
anumitæ metodæ. 

Menflinefli diversitatea în lecfliile
dumneavoastræ

Tabelul de la pagina 90 væ poate ajuta
sæ determinafli dacæ existæ o diversitate
destul de mare în lecfliile dumneavoastræ.
Putefli sæ realizafli un tabel asemænætor în
jurnalul sau în caietul dumneavoastræ.
În partea superioaræ a coloanelor nescrise,
scriefli titlul fiecæreia dintre urmætoarele
cinci lecflii. În timp ce pregætifli lecfliile,
facefli un semn în coloana „lecflie” alæturi
de fiecare metodæ pe care o folosifli. 

Metodele enumerate în partea supe-
rioaræ a tabelului sunt cele mai des folo-
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Preøedintele David O.

McKay a spus: „Fiecare

învæflætor are

responsabilitatea de a

determina cum sæ se

apropie cel mai bine de

membrii clasei pentru ca

rugæminflile sale sæ fie

durabile” (Gospel Ideals

[1953], p. 439). 



Versete pentru activitæfli

Aplicaflii tehnice

Activitæfli pentru captarea atenfliei

Materiale audiovizuale

Întrebæri stimulative

Sesiuni de consultæri

Studii de caz

Demonstraflii

Diorame

Scenete

Activitæfli de desen

Table adezive

Jocuri

Vorbitori invitafli

Hærfli

Memorare

Aparate de proiecflie

Discuflii la masa rotundæ

Figurine de hârtie care stau în picioare pe masæ

Ilustraflii

Piese de teatru în care actorii citesc textul

Interpretarea unor evenimente cotidiene

Cutii rotative

Rapoarte speciale

Posturi de lucru

Foi de lucru

Tabla de scris

Lecflii comparative øi practice

Discuflii

Exemple

Prelegeri

Asocierea situafliilor din scripturi cu viafla realæ

Muzicæ

Întrebæri

Scripturi

Povestiri

Materiale vizuale

METODE PE CARE 
LE POT FOLOSI Lecflie Lecflie Lecflie Lecflie Lecflie
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site în predarea Evangheliei. Putefli sæ væ regæsifli folosind
o parte dintre aceste metode în aproape fiecare dintre
lecfliile dumneavoastræ. Celelalte metode enumerate
pot fi, de asemenea, eficiente în funcflie de ceea ce
predafli øi de necesitæflile celor cærora le predafli. 

Pe mæsuræ ce folosifli acest tabel, vefli începe sæ vedefli
modele pentru predarea dumneavoastræ. Pot exista
metode pe care sæ le folosifli în fiecare lecflie øi altele pe
care nu le vefli folosi niciodatæ. 
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SÆ ALEGEM 
METODE ADECVATE

26

Ca învæflætori ai Evangheliei, dumneavoastræ suntefli
reprezentanflii Domnului în fafla celor cærora le predafli.
Trebuie sæ væ asigurafli cæ tot ceea ce facefli este în acord
cu voinfla Sa øi cæ în fiecare lecflie arætafli pioøenie faflæ de
adeværurile Evangheliei. 

Domnul a spus: „Amintifli-væ cæ ceea ce vine de sus este
sfânt øi trebuie spus cu grijæ øi cu aprobarea Spiritului”
(D&L 63:64). Metodele pe care dumneavoastræ le folosifli
pentru a preda adeværurile Evangheliei vor ajuta la dezvol-
tarea sensibilitæflii cursanflilor faflæ de lucrurile sacre. Prin
urmare, trebuie sæ væ asigurafli cæ metodele sunt adecvate
principiilor predate øi cæ acestea sunt în conformitate cu
standardele Bisericii. Chiar dacæ sunt mai multe metode
care v-ar putea ajuta sæ comunicafli un anumit mesaj,
o parte dintre aceste metode pot fi neadecvate pentru
o anumitæ lecflie din cauza subiectului, a vârstei sau a
experienflelor celor cærora le predafli. 

Oricând væ gândifli sæ folosifli o anumitæ metodæ,
adresafli-væ urmætoarele întrebæri pentru a væ asigura
cæ metoda este adecvatæ. 

Va invita metoda Spiritul? 

Spiritul trebuie sæ fie prezent pentru ca mesajul
Evangheliei sæ fie purtat cætre inimile celor cærora le pre-
dafli (vezi 2 Nefi 33:1; D&L 42:14). Prin urmare, trebuie
sæ folosifli metode care vor stabili tonul potrivit pentru
lecflie øi care vor invita Spiritul. De exemplu, un învæflæ-
tor al clasei de doctrinæ a Evangheliei a folosit muzica
pentru a discuta martiriul profetului Joseph Smith.
Pentru a pregæti lecflia, învæflætorul a rugat un membru 
al episcopiei sæ se pregæteascæ pentru a cânta „Un biet
drumefl îndurerat” (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 74).
În clasæ, imnul a condus gândurile øi sentimentele cur-
sanflilor la acel moment cu puflin timp înainte ca gloata
sæ atace, când John Taylor le-a cântat fraflilor acest imn
în închisoarea din Carthage. Spiritul a purtat în inimile
cursanflilor blândeflea øi gravitatea acelui moment. 

Se potriveøte metoda cu sacralitatea principiului
pe care-l predau? 

Anumite metode de predare sunt mai relaxante øi mai
simple decât altele, din aceastæ cauzæ fiind adecvate

numai pentru anumite lecflii. De exemplu, nu ar fi adec-
vat sæ folosifli interpretarea unei scenete pentru a discuta
despre înviere. Totuøi, interpretarea unei scenete poate fi
o modalitate adecvatæ de a preda cum sæ fii un vecin
bun. 

Îi va edifica øi întæri metoda pe cei cærora le
predau? 

Învæflarea Evangheliei trebuie sæ fie o experienflæ pozi-
tivæ, plinæ de bucurii care îi ajutæ pe cursanfli sæ-øi înfle-
leagæ natura divinæ. Cei cærora le predafli trebuie sæ simtæ
cæ-i iubifli øi-i respectafli. 

Materialul care este contestabil sau senzaflional nu
clædeøte credinfla øi mærturia øi nu ar trebui sæ fie folosit.
Nu folosifli nici o metodæ care ar putea sæ punæ pe cineva
într-o situaflie jenantæ. 

Este materialul aprobat de Bisericæ? 

Folosifli edifliile actuale ale lucrærilor canonice øi mate-
rialele de predare publicate de Bisericæ. Luafli în conside-
rare metodele sugerate în manual înainte de a consulta
alte resurse pentru idei. Orice materiale sau idei pe care
le folosifli øi care nu se gæsesc în manual trebuie sæ accen-
tueze adeværul øi bunætatea. Pentru a suplimenta materia-
lele de predare øi scripturile, putefli sæ folosifli cuvântæri
din cadrul conferinflelor generale, reviste ale Bisericii øi
materiale audiovizuale øi ilustraflii produse de Bisericæ. 

Am urmat eu procedurile corecte când m-am
pregætit sæ folosesc aceastæ metodæ? 

Anumite metode necesitæ o pregætire specialæ. De
exemplu, trebuie sæ primifli acceptul episcopului pentru
a invita vorbitori øi acceptul preøedintelui de flæruø pentru
a invita vorbitori la adunærile de flæruø. 

Informaflie suplimentaræ

Pentru mai multe amænunte despre alegerea metodelor,
vezi lecfliile 8 øi 9 din Cursul de predare a Evangheliei 
(pp. 222–229). 
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Metodele de predare eficiente fac lec-
fliile sæ fie clare, interesante øi memora-
bile. Oricând væ gândifli sæ folosifli o
anumitæ metodæ, adresafli-væ urmætoarele
întrebæri pentru a væ asigura cæ metoda
va fi eficientæ. 

Îi va ajuta metoda pe cursanfli sæ
înfleleagæ mai bine principiile pe
care le predau? 

Metodele eficiente pot fi folosite pen-
tru a se explica principii øi pentru a se
confirma lecflii. De exemplu, o tânæræ
misionaræ învæfla o simpatizantæ despre
necesitatea ca Evanghelia sæ fie restauratæ
pe pæmânt. Simpatizanta a spus cæ bise-
rica sa a învæflat-o multe adeværuri valo-
roase øi cæ acest lucru a fost întotdeauna
suficient de bun pentru familia sa. Pentru
a ajuta simpatizanta sæ înfleleagæ mai bine
înflelesul apostaziei øi nevoia de restau-
rare, misionara a adus cu ea, la urmætoa-
rea discuflie, un bæfl lung de un metru.
Ea i-a explicat cæ bæflul avea fix un metru
lungime. Dacæ se îndepærtau chiar øi
numai câfliva centimetri, restul bæflului ar
fi putut fi folosit încæ pentru a mæsura
anumite distanfle, însæ nu mai putea
mæsura deloc un metru întreg. Dupæ
moartea apostolilor, bucæfli de adevær au
fost pierdute în diferite locuri. S-au pro-
dus schimbæri în doctrinæ atunci când nu
a fost nici un profet care sæ vorbeascæ în
numele Domnului. Au ræmas pærfli ale
adeværului øi acestea erau bune, însæ nu
reprezentau plenitudinea adeværului.
Pentru ca o bisericæ sæ fie Biserica lui Isus
Hristos, aceasta trebuie sæ deflinæ tot ade-
værul pe care El l-a predat. Altfel, aceasta
predæ numai o mæsuræ micæ din ceea ce ar
trebui. 

Va folosi metoda aleasæ timpul într-un
mod înflelept? 

Mulfli învæflætori simt, la începutul lec-
fliei, cæ dispun de foarte mult timp. În
consecinflæ, ei folosesc neînflelept primele
minute, petrecând prea mult timp cu o
metodæ de predare plæcutæ. Apoi, la jumæ-
tatea timpului alocat lecfliei, aceøtia reali-
zeazæ faptul cæ încæ trebuie sæ predea cea
mai mare parte a lecfliei. Pentru a recupera
timpul pierdut, ei tind sæ se græbeascæ,
særind peste pærfli importante ale lecfliei.
Ei se græbesc deseori sæ încheie în loc sæ
se foloseascæ de ocazia de a trage concluzii
øi de a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ cum sæ
punæ în practicæ principiile predate. 

Planificafli cu atenflie metodele pe care
le vefli folosi în cadrul lecfliilor øi timpul
alocat acestora. Acest lucru væ va ajuta sæ
folosifli o mare diversitate de metode færæ
a le permite acestora sæ devinæ punctul
principal al lecfliei. 

Asigurafli-væ cæ metodele pe care le folo-
sifli nu sunt prea lungi pentru principiile
pe care le predafli. De exemplu, sæ lucrafli
cu grupuri mici poate sæ fie o metodæ efi-
cientæ pentru a preda un principiu com-
plex, dar dacæ necesitæ un timp mai lung
poate sæ nu fie cea mai bunæ modalitate
de a preda un principiu simplu. 

Va veni metoda în întâmpinarea
nevoilor celor cærora le predau? 

Metodele pe care le folosifli trebuie sæ-i
ajute pe cursanfli sæ înfleleagæ principiul pe
care-l predafli øi sæ le mæreascæ dorinfla de a
træi în acord cu acesta. Învæflafli despre tre-
cutul cursanflilor, despre realizærile, obiecti-
vele lor øi aøa mai departe, pentru ca
dumneavoastræ sæ putefli alege metodele
care vor fi instructive, memorabile øi care-i
vor inspira. Când îi înflelegefli pe cei cærora
le predafli, putefli sæ evitafli metodele care-i
pot jigni sau care-i pot face sæ fie confuzi. 

Folosesc prea des aceeaøi metodæ? 

Chiar øi o tehnicæ de predare convingæ-
toare poate sæ devinæ obositoare dacæ este
prea des folositæ. Asigurafli-væ cæ folosifli o
diversitate de metode de predare. 

Informaflie suplimentaræ

Pentru mai multe amænunte despre
alegerea metodelor, vezi lecfliile 8 øi 9
din Cursul de predare a Evangheliei 
(pp. 222–229). 
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Vârstnicul Boyd K.

Packer ne-a învæflat:

„Atunci când predæm

valori morale øi

spirituale, noi predæm

despre lucruri care sunt

intangibile. Probabil cæ

nici o predare nu este

atât de dificil de realizat

øi nici atât de

satisfæcætoare când este

îndeplinitæ cu succes.

Existæ tehnici pentru a fi

utilizate øi instrumente

pentru a fi folosite.

Existæ lucruri pe care

învæflætorii le pot face

pentru a se pregæti pe ei

înøiøi øi pentru a pregæti

lecfliile astfel încât

studenflii lor... sæ poatæ

fi învæflafli øi mærturiile

lor sæ poatæ fi transmise

de la unul la altul”

(Teach Ye Diligently,

ediflie revizuitæ [1991],

p. 62).
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Înainte ca o simfonie sæ înceapæ, cei
care merg la concert aud deseori o combi-
naflie încurcatæ de sunete. Tofli muzicienii
se pregætesc pentru concert în acelaøi timp,
acordându-øi instrumentele øi exersând
individual. Cu toate acestea, când dirijorul
intræ pe scenæ øi ridicæ bagheta, ei tofli
devin tæcufli, atenfli øi pregætifli sæ lucreze
împreunæ pentru a cânta o muzicæ minu-
natæ. 

Aøa cum un dirijor îi aduce pe muzi-
cieni la unison la începutul unui concert,
la fel øi dumneavoastræ trebuie sæ væ adu-
cefli membrii familiei sau cursanflii la uni-
son la începutul unei lecflii. Înainte ca
dumneavoastræ sæ începefli o lecflie, unii
oameni pot sæ citeascæ, alflii pot sta liniø-
tifli pe scaune øi alflii pot sæ vorbeascæ între
ei. Putefli sæ auzifli mai multe conversaflii
în acelaøi timp. Chiar øi dupæ rugæciunea
de deschidere, cei prezenfli pot sæ nu se
concentreze complet pentru a participa
la lecflie. Øi chiar dacæ necesitæ mai mult
decât ridicarea baghetei, sunt mai multe
modalitæfli simple de a concentra atenflia
tuturor asupra lecfliei. 

Sugestii pentru a începe o lecflie

Introducerile lecfliilor trebuie sæ realizeze
mai mult decât captarea atenfliei cursanflilor.
Dacæ o introducere nu are legæturæ cu lec-
flia, probabil cæ mai mult va distrage aten-
flia, decât sæ ajute. De exemplu, dacæ un
învæflætor la Øcoala de duminicæ spune o
glumæ la începutul lecfliei, cursanflii pot sæ
devinæ atenfli, dar gluma poate, de aseme-
nea, sæ-i facæ sæ se gândeascæ la lucruri care
nu-i vor læsa sæ se gândeascæ la principiile
care urmeazæ a fi predate. Trebuie sæ evitafli
scuzele (cum ar fi „Mæ simt nepregætit”) øi
celelalte expresii care nu conduc direct la
lecflie. 

În timp ce predafli diferite lecflii, nu
începefli de fiecare datæ cu aceeaøi metodæ.
Diversitatea va adæuga interes øi un ele-
ment de surprizæ. Putefli sæ luafli în consi-
derare câteva dintre metodele descrise în
acest manual la paginile 159–184. Pentru
îndrumæri referitoare la alegerea metode-
lor adecvate øi eficiente, vezi paginile
91–92. 

Exemple de începuturi de lecflie
eficiente

Facefli o lecflie practicæ

Putefli sæ facefli lecflii practice pentru a
preda principiile Evangheliei (vezi „Lecflii
comparative øi practice”, pp. 163–164).
De exemplu, pentru a începe o lecflie des-
pre alegerea lucrurilor care sunt cele mai
valoroase pentru suflet, putefli sæ expunefli
o bancnotæ realæ lângæ una folositæ pentru
jocuri sau o bucatæ albæ de hârtie de ace-
leaøi dimensiuni cu bancnota. Apoi, între-
bafli-i pe cei cærora le predafli pe care ar
lua-o ca platæ pentru munca pe care o fac.
Aceasta poate sæ conducæ la o discuflie des-
pre învæflæturile care sunt adeværate øi des-
pre cele care sunt false. 

Scriefli întrebæri pe tablæ

Întrebærile scrise pe tablæ înainte de oræ
îi vor ajuta pe cursanfli sæ înceapæ sæ se
gândeascæ la subiecte chiar înainte sæ
înceapæ lecflia. De exemplu, într-o lecflie
despre luarea numelui lui Hristos asupra
noastræ, putefli scrie pe tablæ urmætoarele
întrebæri: 
� Care sunt câteva dintre lucrurile pe care

le facefli pentru cæ afli luat numele lui
Hristos asupra dumneavoastræ? 

� Care sunt câteva dintre lucrurile pe care
nu le facefli pentru cæ afli luat numele
lui Hristos asupra dumneavoastræ? 

Împærtæøifli o povestire

Povestirile pot sæ trezeascæ interesul
cursanflilor. Putem sæ predæm deseori
mai eficient un principiu, atunci când
împærtæøim mai întâi o povestire pentru
a-l ilustra. Aceasta îi ajutæ pe cursanfli sæ
înfleleagæ principiul având ca exemplu
experienflele zilnice. 
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„Of, timpul meu s-a terminat øi nu am
terminat lecflia. Un moment. O sæ parcurg
repede aceastæ ultimæ parte”. Aproape
toatæ lumea a auzit o afirmaflie ca aceasta
de la un învæflætor. Asemenea afirmaflii
indicæ faptul cæ un învæflætor a irosit o
ocazie importantæ de a preda: ocazia de a
conduce lecflia la o concluzie eficientæ. 

Calitæflile concluziilor eficiente

Concluziile eficiente nu au loc pur øi
simplu; ele trebuie sæ fie pregætite ca parte
a lecfliei. Concluziile sunt cele mai eficiente
atunci când au câteva dintre urmætoarele
caracteristici: 
� sunt scurte, concise øi concentrate. În

general, nu trebuie sæ cuprindæ material
pe care nu l-afli predat în lecflie; 

� rezumæ øi îmbinæ principiile discutate; 
� subliniazæ punctele importante aduse

în discuflie de cætre cei care au partici-
pat la lecflie; 

� îi ajutæ pe cursanfli sæ punæ în practicæ
principiile Evangheliei în vieflile lor; 

� sunt înælflætoare, motivante øi pozitive; 
� includ timp pentru mærturie. 

Mai jos sunt oferite câteva exemple de
modalitæfli pentru a încheia o lecflie: 
� reafirmafli obiectivul lecfliei. Întrebafli-i

pe cei cærora le predafli cum îl vor pune
în practicæ în vieflile lor în sæptæmâna
care urmeazæ; 

� înainte de a începe lecflia, desemnafli
unul sau doi cursanfli sæ asculte cu
atenflie øi sæ fie pregætifli sæ ajute la
rezumarea punctelor importante ale
lecfliei sau la rezumarea întregii lecflii; 

� întrebafli-i pe cei cærora le predafli ce
pot sæ spunæ dacæ cineva vrea sæ øtie ce
au învæflat din lecflia respectivæ; 

� folosifli o foaie de lucru pentru a-i ajuta
pe cei cærora le predafli sæ rezume ideile
principale ale lecfliei (vezi „Foi de lucru”,
pp. 183–184). 

Sæ alocæm timp pentru concluzie

Pentru a prezenta o concluzie bunæ,
trebuie sæ fifli atenfli øi flexibili în ceea ce
priveøte modul în care væ folosifli timpul.
Chiar øi lecfliile bine pregætite nu se desfæ-
øoaræ întotdeauna aøa cum au fost planifi-
cate. Nevoile celor cærora le predafli væ pot
face sæ petrecefli cu un anumit punct al
lecfliei mai mult timp decât afli anticipat. 

Când se întâmplæ aceasta, trebuie sæ fifli
atenfli la timp. Încheiafli discuflia înainte
de terminarea timpului. Facefli tot ce
putefli pentru a face o tranziflie linæ de la
subiectul care se discutæ, incluzându-l
într-un rezumat scurt al lecfliei. Apoi,
încheiafli lecflia, trægând concluzii. 

Modificafli-væ concluziile pregætite
dinainte

Din când în când, trebuie sæ væ modifi-
cafli concluziile pregætite dinainte datoritæ
unei anumite discuflii, unui anumit
comentariu sau datoritæ îndrumærii
Spiritului. Povestirea urmætoare este un
exemplu al unui învæflætor care a profitat
de o ocazie unicæ de a încheia lecflia træ-
gând concluzii: 

Cætre sfârøitul unei ore a seminarului
care se flinea dimineafla devreme, învæflæto-
rul a dorit sæ încheie lecflia, trægând con-
cluziile. Ideea principalæ a lecfliei a fost
aceea cæ noi venim la Hristos pe mæsuræ
ce ne supunem poruncilor. Cei din clasæ
au discutat despre lucrurile pe care le fac
unii adolescenfli øi care-i opresc sæ vinæ la
Salvator øi sæ primeascæ pe deplin binecu-
vântærile ispæøirii Sale. 

Învæflætorul a plænuit sæ încheie lecflia
fæcând referire la o listæ aflatæ pe tablæ.
Dar el a remarcat o picturæ fæcutæ de un
cursant pentru un proiect de artæ la
øcoalæ. Era o ilustrare a unui miel care
se ivea de dupæ un gard de lemn.
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Învæflætorul a cerut permisiunea de a le
aræta pictura cursanflilor øi le-a explicat
ce a væzut el în acea picturæ. „Aøa cum
am discutat în clasæ”, a spus el,
„Salvatorul este Mielul lui Dumnezeu,
care Øi-a dat viafla pentru ca noi tofli sæ
putem merge la El øi prin El sæ avem
viaflæ veønicæ. Gardul din picturæ este
asemænætor cu barierele care ne separæ
de El”. 

Învæflætorul øi-a exprimat speranfla cæ stu-
denflii vor muta „gardurile” care-i opresc sæ
se apropie de Salvator. El a mærturisit despre
invitaflia Salvatorului: „Venifli la Mine... øi
Eu væ voi da odihnæ” (Matei 11:28). Ora s-a
terminat øi învæflætorul a înapoiat pictura.
Influenfla Spiritului a ræmas în timp ce
cursanflii pæræseau clædirea. 
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În timp ce ne dedicæm lucrærii Domnului, 

trebuie sæ ne implicæm în munca grea a pregætirii... 

Învæflætura Domnului de a preda prin Spirit nu ne scuteøte nici în 

cea mai micæ mæsuræ de necesitatea de a ne pregæti personal... 

Trebuie sæ studiem scripturile. Trebuie sæ studiem învæflæturile 

profeflilor în viaflæ. Trebuie sæ învæflæm tot ce putem pentru 

a deveni prezentabili øi uøor de înfleles... 

Pregætirea este o condiflie de bazæ a predærii prin Spirit. 

Vârstnicul Dallin H. Oaks
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Dupæ ce Salvatorul înviat a petrecut o zi învæflându-i pe
nefifli, El le-a poruncit sæ-øi aloce timp ca sæ se pregæteascæ
pentru învæflæturile pe care El urma sæ le împærtæøeascæ în
ziua urmætoare. El a spus: „Ducefli-væ la casele voastre øi
gândifli-væ la lucrurile pe care Eu vi le-am spus; øi între-
bafli-l pe Tatæl, în numele Meu, pentru ca voi sæ putefli
înflelege øi sæ væ pregætifli minflile pentru ziua de mâine”
(3 Nefi 17:3). Putefli sæ punefli în practicæ acest principiu
în pregætirea dumneavoastræ de învæflætori. Pe mæsuræ ce
væ alocafli timp pentru a væ pregæti cu atenflie øi cu ajuto-
rul rugæciunii, vefli fi binecuvântafli cu o înflelegere mai
mare. Vefli fi mult mai receptivi la îndrumarea Spiritului. 

Începefli sæ væ pregætifli lecflia din timp

Putefli sæ primifli, din când în când, însærcinæri de a
preda care necesitæ o pregætire de ultim moment. Dar,
dumneavoastræ vefli putea de regulæ sæ væ începefli pregæti-
rea cu mult timp înainte. Aceasta este o parte importantæ a
predærii. Cu cât începefli mai devreme sæ væ rugafli pentru
lecflia urmætoare, sæ væ gândifli la aceasta øi sæ væ pregætifli,
cu atât mai mult timp vefli avea pentru a fi îndrumafli de
Spirit øi pentru a cæuta exemple, comparaflii øi alte idei
pentru a îmbunætæfli lecflia (vezi „Recunoaøtefli øi urmafli
Spiritul în timpul predærii dumneavoastræ”, pp. 47–48; „Sæ
învæflæm oriunde ne aflæm”, pp. 22–23; „Lecflii comparative
øi practice”, pp. 163–164). Vefli avea timp sæ le cerefli celor
cærora le predafli sæ pregæteascæ însærcinæri speciale, cum ar
fi prezentæri muzicale (vezi pp. 172–174). Vefli avea timp,
de asemenea, sæ identificafli øi sæ pregætifli pentru a fi folo-
site resursele disponibile din biblioteca din casa de întru-
niri (vezi „Resursele Bisericii pentru predarea Evangheliei”,
p. 105). 

Este un ajutor, deseori, sæ începefli sæ væ gândifli la lec-
flia care urmeazæ la scurt timp dupæ ce afli predat lecflia
precedentæ. Probabil vefli fi cel mai conøtient de cei cærora
le predafli, de nevoile øi interesele lor imediat dupæ ce afli
fost cu ei. Dumneavoastræ vefli fi, de asemenea, cel mai
conøtient de reacflia lor faflæ de predarea dumneavoastræ.
Dumneavoastræ væ putefli evalua abordarea øi metodele în
timp ce acestea væ sunt încæ proaspete în minte. 

Sæ gæsim bucurie atunci când ne pregætim

Un învæflætor a descris bucuria care vine atunci când
ne alocæm timp pentru a ne pregæti: 

„Mulfli au descoperit bucuria de a preda Evanghelia,
însæ existæ o altæ bucurie distinctæ care trebuie gæsitæ în
legæturæ cu predarea – bucuria pregætirii. Deseori, pregæti-
rea lecfliei este væzutæ ca o treabæ mæruntæ øi este amânatæ
pânæ în ultimul moment. Asemenea unei rugæciuni spuse
în grabæ, pregætirea în ultima clipæ devine superficialæ øi
nu foarte eficientæ. 

Am cunoscut acel tip de pregætire eu însumi. Nu este
plæcut øi nu întæreøte încrederea. Am simflit, de aseme-
nea, o mare bucurie în cursul pregætirii. Aceasta poate sæ
fie un timp semnificativ dedicat rugæciunii øi gândirii
profunde. Am constatat cæ aceasta este un timp plæcut øi
eficient de preaslævire, de contemplaflie, de înflelegere øi
de inspiraflie... 

În timp ce aveam parte de bucuria pregætirii, am des-
coperit mari perle de înflelepciune øi de discernæmânt.
Realizez cæ am învæflat în timpul pregætirii mele mai mult
decât voi avea vreodatæ timp sæ predau... 

Oriunde este predat adeværul, necesitatea pregætirii
este în mare parte aceeaøi. Cei care-øi dezvoltæ o metodæ
de pregætire de succes vor descoperi cæ-i aøteaptæ o expe-
rienflæ minunatæ” („Random Sampler: Planning to
Teach”, Ensign, octombrie 1995, p. 73).

Alocafli-væ timp pentru pregætirea personalæ

Amintifli-væ cæ în eforturile dumneavoastræ de a preda
Evanghelia lui Isus Hristos, nu este suficient doar sæ pre-
gætifli lecfliile. Trebuie, de asemenea, sæ væ pregætifli dum-
neavoastræ înøivæ. Alocafli-væ timp pentru a studia sfatul
din acest manual referitor la ceea ce putefli sæ facefli sæ
væ pregætifli spiritual pentru a preda Evanghelia (vezi
pp. 11–20). Planificafli, de asemenea, sæ participafli la
adunærile de perfecflionare a învæflætorului. În cadrul aces-
tor adunæri, dumneavoastræ împreunæ cu alfli învæflætori
øi conducætori væ vefli aduna pentru a învæfla metode de
predare a Evangheliei care væ vor ajuta sæ væ dezvoltafli
abilitæflile øi încrederea. 
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Timpul scurt pe care-l petrecefli predând
o lecflie acasæ sau la Bisericæ poate sæ aibæ
un efect veønic asupra celor cærora le pre-
dafli. Fiecare lecflie îi poate ajuta sæ simtæ
influenfla Spiritului, sæ dobândeascæ o
dragoste mai mare pentru Tatæl Ceresc øi
pentru Isus Hristos øi sæ-øi mæreascæ devo-
tamentul în a træi Evanghelia. Amintifli-væ
acest lucru în timp ce væ pregætifli lecfliile.
Succesul dumneavoastræ de a-L reprezenta
pe Domnul øi de a preda prin Spirit va fi
influenflat de importanfla pe care o acor-
dafli pregætirii lecfliei. 

Începefli sæ væ pregætifli lecflia din timp

Planificarea unei lecflii necesitæ timp
øi atenflie. Imediat dupæ ce terminafli o
lecflie, începefli sæ væ pregætifli pentru
urmætoarea. Probabil vefli fi cei mai con-
øtienfli de cei cærora le predafli, de nevoile 
øi interesele lor imediat dupæ ce afli fost
cu ei. Dumneavoastræ vefli fi, de asemenea,
cei mai conøtienfli de reacflia lor faflæ de
modul dumneavoastræ de predare. 

Trei întrebæri care sæ væ îndrume
pregætirea lecfliei

În timp ce începefli sæ væ pregætifli lecflia,
recapitulafli cu ajutorul rugæciunii conflinu-
tul lecfliei, luând în considerare nevoile øi
interesele celor cærora le predafli. Apoi,
gândifli-væ la cele trei întrebæri enumerate
mai jos. Aceste întrebæri trebuie sæ væ
îndrume în timp ce væ pregætifli lecflia. 

1. Ce trebuie sæ se întâmple în vieflile celor
cærora le predau, ca rezultat al acestei
lecflii? 

2. Ce principii anume trebuie predate? 

3. Cum trebuiesc predate aceste principii? 

Mai jos sunt oferite câteva modalitæfli
particulare de a folosi aceste întrebæri pen-

tru a începe pregætirea lecfliei. În timp ce
revedefli o lecflie în acest mod, scriefli ideile
care væ vin. Acest lucru væ va oferi o struc-
turæ a gândirii dumneavoastræ continue
asupra lecfliei fæcutæ cu ajutorul rugæciunii. 

1. Ce trebuie sæ se întâmple în vieflile
celor cærora le predau, ca rezultat al
acestei lecflii?

Studiafli øi gândifli-væ la conflinutul
lecfliei øi la pasajele din scripturi care o
însoflesc. Gândifli-væ la ce trebuie sæ înfle-
leagæ cei cærora le predafli, la ce trebuie
sæ simtæ, la ce trebuie sæ-øi doreascæ sau la
ce trebuie sæ facæ dupæ ce le este predatæ
lecflia. De exemplu, pentru a pregæti o lec-
flie despre rugæciune, putefli sæ decidefli cæ
studenflii trebuie sæ înfleleagæ importanfla
rugæciunii øi cæ aceøtia trebuie sæ se hotæ-
rascæ sæ se roage în fiecare dimineaflæ øi în
fiecare noapte. Pentru a pregæti o lecflie
despre responsabilitatea familiei, putefli sæ
decidefli cæ în urma lecfliei, membrii fami-
liei trebuie sæ fie mult mai sârguincioøi øi
sæ-øi îndeplineascæ responsabilitæflile gos-
podæreøti. Pentru a preda o lecflie despre
studiul scripturilor, putefli sæ decidefli cæ
lecflia trebuie sæ-i inspire pe cei cærora le
predafli în aøa fel încât sæ studieze zilnic
scripturile. 

Multe lecflii din manualele produse de
Bisericæ conflin declaraflii de intenflie.
Aceste declaraflii væ pot ajuta sæ determi-
nafli cum trebuie sæ-i influenfleze fiecare
lecflie pe cei cærora le predafli. 

2. Ce principii anume trebuie predate?

Amintifli-væ întotdeauna de nevoile øi
trecutul celor cærora le predafli. Întrebafli-væ:
„Care dintre principiile lecfliei îi vor ajuta
pe cei cærora le predau sæ facæ faflæ provocæ-
rilor pe care le întâmpinæ?” 
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Deseori, o lecflie va confline mai mult
material decât putefli dumneavoastræ sæ
predafli în timpul pe care-l avefli. În astfel
de cazuri, trebuie sæ selectafli materialul
care le va fi de cel mai mare ajutor celor
cærora le predafli. 

Volumul de material pe care-l parcur-
gefli este mai puflin important decât
influenfla acestuia în vieflile celor cærora
le predafli. Deoarece prea multe concepte
oferite deodatæ pot sæ creeze confuzii sau
îi pot obosi pe cursanfli, este cel mai bine,
de obicei, sæ væ concentrafli asupra unuia
sau a douæ principii importante. Apoi,
putefli sæ identificafli idei suplimentare
ajutætoare din manual. 

Nu încercafli sæ predafli tot ceea ce se
poate spune despre un anume subiect. Cei
cærora le predafli vor avea cu siguranflæ o
anumitæ cunoaøtere despre acel subiect.
Lecflia dumneavoastræ trebuie sæ suplimen-
teze, sæ clarifice øi sæ confirme ceea ce ei
øtiu. Amintifli-væ cæ lecflia dumneavoastræ
nu este singura datæ când ei vor învæfla
despre subiectul respectiv. 

3. Cum trebuie predate aceste
principii?

Trebuie sæ alegefli metodele de predare
care-i vor ajuta pe cursanfli sæ înfleleagæ øi
sæ punæ în practicæ principiile pe care le
predafli (pentru informaflii referitoare la
alegerea metodelor adecvate øi eficiente,
vezi pp. 91–92). 

Pentru a alege metodele, dumneavoas-
træ trebuie sæ revedefli prima datæ întrebæ-
rile discufliilor, povestirile øi celelalte
activitæfli sugerate în manual. Dacæ simflifli
cæ aceste metode vor satisface nevoile
celor cærora le predafli, familiarizafli-væ cu
acele metode. Dacæ simflifli cæ trebuie sæ
folosifli alte metode, începefli din timp sæ
decidefli cum sæ predafli principiile respec-
tive. Luafli în considerare folosirea exem-
plelor, ilustrafliilor, comparafliilor sau
experienflelor personale care vor ajuta la
predarea principiilor de bazæ ale lecfliei. 

Metodele pe care v-afli decis sæ le folo-
sifli pot necesita ca dumneavoastræ sæ væ
procurafli materiale din biblioteca de la
casa de întrunire, cum ar fi poze, obiecte,
cærfli de imnuri sau casete video. 

Dezvoltafli-væ ideile

Dupæ ce avefli câteva idei inifliale despre
cum sæ predafli o lecflie, putefli sæ le dezvol-

tafli øi sæ le rectificafli. Dacæ afli început sæ
væ pregætifli din timp, vefli fi mult mai
conøtienfli de experienflele, de povestirile øi
de scripturile care-i vor ajuta pe cei cærora
le predafli. Væ pot veni idei în timp ce
reflectafli asupra principiilor care trebuie
predate øi asupra nevoilor celor cærora le
predafli. Aceasta este o modalitate prin
care Spiritul væ poate îndruma în pregæti-
rea dumneavoastræ. Putefli sæ avefli un
caiet cu dumneavoastræ pentru a putea
scrie ideile care væ vin. 

Este de ajutor ca la acest stadiu al plani-
ficærii dumneavoastræ sæ studiafli încæ o
datæ trimiterile la scripturi care vor fi folo-
site în timpul lecfliei. Aceasta væ va ajuta
sæ le înflelegefli mai bine øi sæ le asociafli
celor cærora le predafli. 

Ajustafli øi revizuifli atunci când este
necesar

Pe mæsuræ ce se apropie timpul când
trebuie sæ predafli, cu siguranflæ vor fi
câteva ajustæri finale de fæcut. Aceasta se
aseamænæ cu tunsul pe care-l face grædina-
rul pentru a da unui pom sau unui arbust
forma potrivitæ. În timpul acestui stadiu,
dumneavoastræ trebuie sæ: 
� avefli clar în minte ce trebuie sæ se

întâmple în vieflile celor cærora le predafli
ca rezultat al acelei lecflii. Întrebafli-væ:
„Va duce lecflia la aceste rezultate?”; 

� revedefli punctele specifice pe care
dorifli sæ le predafli din manual: princi-
piile importante øi ideile ajutætoare.
Facefli un rezumat clar. Asigurafli-væ cæ
planificafli un început clar øi o conclu-
zie puternicæ øi la subiect (vezi „Sæ înce-
pem lecflia”, p. 93; „Sæ încheiem lecflia”,
pp. 94–95); 

� finalizafli metodele de predare pe care
le vefli folosi. Asigurafli-væ cæ metodele
pe care le vefli folosi îi vor ajuta pe cur-
sanfli sæ punæ în practicæ principiile pe
care le predafli; 

� væ finalizafli alegerile materialelor pe
care le vefli folosi. 

Putefli sæ fifli îndemnafli de Spirit sæ
facefli modificærile potrivite chiar øi în ulti-
mul moment. Vefli fi îndemnafli sæ facefli
modificæri chiar øi în timp ce predafli. Fifli
deschiøi la toate aceste îndemnuri øi recu-
noaøtefli faptul cæ pregætirea dumneavoas-
træ atentæ væ permite sæ primifli
îndrumarea continuæ a Spiritului. 

Examinafli aceste douæ

ilustraflii. Care ilustraflie

væ oferæ cea mai bunæ

idee despre cum aratæ

o raflæ? Remarcafli cæ

prima ilustraflie cuprinde

mai multe detalii despre

raflæ øi nu cuprinde alte

elemente care ne distrag

atenflia de la raflæ. În

timp ce væ decidefli sæ væ

concentrafli, într-o lecflie,

asupra unuia sau a douæ

principii, asigurafli-væ cæ

nu includefli idei care sæ

distragæ atenflia de la

acele principii. Pregætifli

lecflii care sæ se asemene

cu prima ilustraflie:

simple, clare øi la

subiect. 
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Nu ne este oferit un manual structurat
pentru fiecare ocazie de a preda în cadrul
Bisericii. În anumite împrejuræri, putefli sæ
predafli din articolele revistelor Bisericii
sau din cuvântærile conferinflelor generale.
În alte împrejuræri, putefli sæ predafli dintr-o
carte care confline întrebæri pentru studiu,
dar nu øi planuri ale lecfliilor. 

Când pregætifli lecflii din aceste resurse,
trebuie sæ urmafli sugestiile din „Sæ pregæ-
tim lecfliile” (pp. 98–99). Pe mæsuræ ce
facefli aceasta, Spiritul væ va îndruma în
ceea ce priveøte deciziile dumneavoastræ
referitoare la ce predafli øi cum predafli. 

Exemplu despre cum sæ pregætim o
lecflie dintr-o cuvântare oferitæ într-o
conferinflæ generalæ

Luafli în considerare fragmentul urmæ-
tor din cuvântarea vârstnicului Joseph B.
Wirthlin oferitæ în cadrul conferinflei
generale: 

„Ultima parte a celui de-al treisprezece-
lea articol de credinflæ afirmæ: ‘Dacæ este
ceva care este virtuos, vrednic de iubit,
care are bunæ reputaflie sau este demn de
laudæ, noi cæutæm aceste lucruri’. 

Verbul a cæuta înseamnæ a merge øi a
cæuta, a încerca sæ descoperi, a încerca sæ
obflii. Necesitæ o abordare activæ, conøtientæ
a vieflii. De exemplu, Avraam ‘[a] cæutat
binecuvântærile stræmoøilor... øi sæ [fie] un
discipol mai bun al dreptæflii’ (Avraam 1:2).
Este acfliunea inversæ a aceleia de a aøtepta
pasiv ca ceva bun sæ vinæ la noi færæ nici
un efort din partea noastræ. 

Ne putem umple vieflile cu lucruri
bune, færæ sæ mai læsæm vreun loc pentru
altceva. Avem atât de multe lucruri bune
din care sæ alegem, încât nu avem nicio-
datæ nevoie sæ luæm din cele rele” (în

Conference Report, aprilie 1992, p. 120;
sau Ensign, mai 1992, p. 86). 

Exemplul urmætor ne aratæ o modali-
tate de a pregæti o lecflie bazatæ pe aceastæ
afirmaflie. 

1. Citifli afirmaflia vârstnicului
Wirthlin.

Cu ajutorul rugæciunii, gândifli-væ la cei
cærora le predafli, analizând cum li se aso-
ciazæ acest pasaj. 

2. Decidefli ce ar trebui sæ se întâmple
în vieflile celor cærora le predafli ca
rezultat al lecfliei.

De exemplu, dacæ le predafli tinerilor,
putefli sæ le cerefli sæ-øi fixeze obiective care
sæ-i ajute sæ caute lucruri bune. Aceasta
poate cuprinde obiective referitoare la
studiul scripturilor, la activitæfli recreative
bune sau la activitæfli înælflætoare fæcute
împreunæ cu prietenii. 

3. Decidefli-væ asupra principiului sau
principiilor importante pe care le vefli
preda, alæturi de orice idei ajutætoare.

Ceea ce alegefli sæ subliniafli trebuie sæ
depindæ de nevoile celor cærora le predafli.
În timp ce væ rugafli øi suntefli sârguincioøi,
vefli primi îndrumarea Spiritului în luarea
acestei decizii. 

De exemplu, pentru a le preda tinerilor
importanfla de a cæuta ceea ce este bun,
trebuie sæ væ concentrafli asupra afirmafliei
vârstnicului Wirthlin, cæ „avem atât de
multe lucruri bune din care sæ alegem,
încât nu avem niciodatæ nevoie sæ luæm
din cele rele”. Ideile ajutætoare pot include
faptul cæ trebuie sæ cæutæm lucrurile bune
într-un mod activ øi cæ putem sæ cæutæm
ajutorul Domnului în timp ce facem
aceasta. 
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În timp ce væ pregætifli sæ predafli aceste principii,
putefli sæ citifli Doctrinæ øi legæminte 6:7, care ne spune:
„nu cæutafli bogæflii, ci înflelepciune” øi Doctrinæ øi legæ-
minte 46:8, care ne spune: „cæutafli cu sinceritate darurile
cele mai bune”. În timp ce studiafli aceste pasaje, vefli
identifica acele lucruri care væ sunt cele mai folositoare
în predarea principiilor lecfliei. 

4. Luafli în considerare modul în care dorifli sæ
predafli ideile importante øi ideile ajutætoare pe
care le-afli ales.

Studiafli cu atenflie metodele de predare descrise la
pp. 159–184. Ideile væ vor veni pe mæsuræ ce væ gândifli
cum sæ le predafli cursanflilor dumneavoastræ. 

De exemplu, putefli sæ scriefli pe tablæ în timp ce cur-
sanflii enumeræ modalitæflile diferite în care-øi pot petrece
timpul. Aceasta poate conduce la o discuflie din care sæ
reiasæ dacæ ei împlinesc sfatul vârstnicului Wirthlin de a
„ne umple vieflile cu lucruri bune, færæ sæ mai læsæm
vreun loc pentru altceva”. 

Pe mæsuræ ce luafli în considerare astfel de discuflii,
începefli sæ væ gândifli la întrebæri pe care trebuie sæ
le adresafli (vezi „Sæ predæm cu ajutorul întrebærilor”,
pp. 68–70). De exemplu, în timp ce vorbifli despre
importanfla faptului de a træi în acord cu sfatul vârstni-
cului Wirthlin, putefli sæ întrebafli: „Ce schimbæri putem
sæ facem care sæ ne ajute sæ ne umplem vieflile cu
lucruri bune?” 

Cu cât reflectafli mai atent asupra nevoilor specifice ale
celor cærora le predafli øi cu cât studiafli mai mult diferi-
tele metode de predare gæsite în acest manual, cu atât
vefli fi mai încrezætori øi mai creativi în a væ dezvolta
ideile de predare. 

Pregætirea lecfliilor din cuvântærile conferinflelor gene-
rale øi din alte resurse vor necesita o creativitate mai
mare. Pe mæsuræ ce væ pregætifli sârguincios øi cæutafli
îndrumarea Spiritului, vefli fi inspirafli în pregætirea unor
astfel de lecflii. Dumneavoastræ øi cei cærora le predafli vefli
fi binecuvântafli ca rezultat al pregætirii dumneavoastræ. 
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Manualele editate de Bisericæ sunt pre-
gætite cu atenflie pentru a se asigura cæ
doctrinele Bisericii sunt pæstrate pure.
Acestea stabilesc îndrumæri pentru preda-
rea în Bisericæ øi asiguræ o abordare con-
sistentæ a subiectelor øi principiilor
Evangheliei. Dumneavoastræ trebuie sæ
fifli fideli învæflæturilor øi îndrumærilor din
aceste manuale. Cu toate acestea, nu tre-
buie sæ prezentafli lecfliile exact aøa cum
se gæsesc în manuale. Putefli sæ adaptafli
lecfliile în acord cu nevoile øi cu circum-
stanflele celor cærora le predafli. 

Indiferent ce facefli pentru a adapta
lecfliile, amintifli-væ cæ adaptærile dum-
neavoastræ trebuie sæ-i ajute pe cursanfli
sæ înfleleagæ øi sæ træiascæ principiile
Evangheliei. De aceea, adaptærile trebuie
fæcute numai dupæ studiul cu ajutorul
rugæciunii al conflinutului lecfliei øi
dupæ luarea în calcul a fiecærei persoane
cæreia îi predafli. În timp ce cæutafli sæ
adaptafli lecflia, trebuie sæ fifli îndrumat
de (1) manualul care v-a fost oferit;
(2) de cele trei întrebæri centrale discu-
tate la pp. 98–99 ale acestui manual øi
(3) de standardele predærii rezumate în
acest manual, cum ar fi dragostea faflæ
de cei cærora le predafli, predarea prin
Spirit øi predarea doctrinei. 

Exemple de adaptæri ale lecfliei

Situafliile urmætoare reprezintæ câteva
moduri în care putefli sæ adaptafli lecfliile
pentru cei cærora le predafli. 

Sæ folosim materiale din revistele recente

ale Bisericii

Pe mæsuræ ce citifli în timpul lecfliei o
povestire despre slujire, væ amintifli de o
povestire asemænætoare ce se gæseøte într-o

revistæ recentæ a Bisericii. Simflifli cæ tine-
rele fete din clasa dumneavoastræ vor aso-
cia mai bine povestirea din revistæ, prin
urmare decidefli sæ folosifli acea povestire
în locul celei din manual. 

Dezvoltafli-væ propriile dumneavoastræ

activitæfli de învæflare

În timp ce pregætifli o lecflie pentru un
grup de copii de la Societatea Primaræ,
citifli activitatea de captare a atenfliei de la
începutul lecfliei. Simflifli cæ aceastæ activi-
tate poate sæ nu-i ajute pe copiii din clasa
dumneavoastræ. Reflectafli asupra nevoilor
copiilor øi dezvoltafli o activitate care-i va
ajuta sæ se concentreze asupra principiilor
pe care urmeazæ sæ le predafli. 

Renunflafli la folosirea unor metode

sugerate pentru predarea lecfliei

Væ pregætifli sæ le predafli diaconilor
din episcopia dumneavoastræ. Manualul
Preofliei aaronice sugereazæ folosirea
interpretærii unor roluri pentru a-i ajuta
sæ punæ în practicæ un principiu al
Evangheliei. În timp ce væ gândifli la
tinerii bæiefli cærora le predafli, væ amin-
tifli de câteva experienfle pe care aceøtia
le-au avut de curând. Dumneavoastræ
simflifli cæ o simplæ discuflie despre aceste
experienfle va fi mult mai eficientæ decât
o interpretare a unor roluri. 

Sæ adaptæm lecfliile pentru diferite
grupuri de vârstæ

Pentru idei referitoare la adaptarea lec-
fliilor pentru diferitele grupuri de vârstæ,
vezi partea acestui manual intitulatæ
„Predarea în cazul diferitelor grupuri de
vârstæ” (pp. 107–124). 
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Dupæ predarea unei lecflii, un învæflætor
de doctrinæ a Evangheliei a fost tulburat
de experienfla avutæ în timpul predærii.
Unele pærfli ale lecfliei au mers bine, dar
alte pærfli au ieøit dezamægitor. „De ce au
mers bine unele pærfli iar celelalte nu?”, 
s-a întrebat el. „Ce aø face din nou pentru
a prezenta lecflia? Ce aø schimba?”
Întrebærile i-au ræmas în minte, în timp
ce se gândea cum sæ-øi ajute cursanflii sæ
învefle Evanghelia. Întrebærile pe care øi 
le-a adresat acest învæflætor sunt aproape
universale printre învæflætori. 

În plus faflæ de evaluarea procesului de
învæflare al acelora cærora le predæm (vezi
„Cum putem sæ øtim dacæ ei învaflæ”,
p. 73), este important, de asemenea, sæ ne
evaluæm propriul succes în prezentarea
lecfliilor. Preøedintele Spencer W. Kimball
ne-a învæflat despre importanfla de a ne
autoevalua øi de a cæuta sæ ne îmbunætæ-
flim: „Noi determinæm øi stabilim stan-
darde acceptabile de excelenflæ... øi ne
mæsuræm lucrarea în acord cu acestea.
Trebuie sæ fim mai puflin interesafli sæ-i
întrecem pe alflii øi mai mult interesafli
sæ ne depæøim propriile noastre recorduri
din trecut” (The Teachings of Spencer W.

Kimball, editate de cætre Edward L.
Kimball [1982], p. 488). 

Trebuie sæ ne alocæm timp dupæ fiecare
discuflie pentru a urma sfatul preøedintelui
Kimball de a „ne mæsura lucrarea”. Aceasta
ne va ajuta sæ ne pregætim pentru lecflia
urmætoare øi sæ continuæm sæ ne îmbunæ-
tæflim ca învæflætori. 

Orice schimbare suntefli îndemnafli sæ
facefli, amintifli-væ cæ evaluarea predærii
dumneavoastræ trebuie sæ fie o experienflæ
pozitivæ øi nu una descurajatoare. De fie-
care datæ când descoperifli o modalitate de
a væ îmbunætæfli predarea, dumneavoastræ

descoperifli o nouæ modalitate de a-i ajuta
pe alflii sæ învefle Evanghelia øi sæ træiascæ
în acord cu principiile acesteia. 

Întrebæri care væ ajutæ sæ evaluafli
prezentærile lecfliilor

Succesul unei lecflii este mæsurat prin
influenfla acesteia asupra celor cærora le
predafli. În timp ce evaluafli fiecare lecflie
pe care o predafli, încercafli sæ væ amintifli
reacfliile cursanflilor în diferite momente
ale lecfliei. Væ putefli aminti mult mai clar
reacfliile lor dacæ revedefli rezumatul pe
care l-afli folosit pentru a prezenta lecflia. 

Întrebærile enumerate mai jos væ pot
ajuta în timp ce væ evaluafli lecfliile.
Remarcafli cæ primele întrebæri væ ajutæ sæ
determinafli ce afli fæcut bine. De regulæ,
putefli sæ învæflafli mai mult despre cum sæ
væ îmbunætæflifli, în primul rând prin a væ
concentra mai degrabæ asupra succeselor
decât asupra nerealizærilor. În timp ce væ
recunoaøtefli cu umilinflæ punctele tari,
putefli sæ clædifli pe acestea øi sæ le folosifli
pentru a væ îmbunætæfli predarea în gene-
ral. Dupæ ce luafli în considerare ce afli
fæcut bine, putefli sæ determinafli ce putefli
sæ facefli mai bine. 
� În ce momente ale lecfliei au dorit sæ se

implice cel mai mult cei cærora le pre-
dau? Când au pærut ei mai puflin dornici
sæ se implice? 

� În ce momente ale lecfliei au pærut sæ
simtæ cel mai puternic influenfla
Spiritului? Când au pærut sæ simtæ cel
mai slab influenfla Spiritului? 

� În ce momente ale lecfliei au fost mai
atenfli? Când au pærut sæ nu se gân-
deascæ foarte profund? 

� În ce momente ale lecfliei au pærut sæ
vadæ cel mai bine aplicabilitatea în vie-
flile lor? Când au pærut sæ nu înfleleagæ
aplicabilitatea lecfliei în vieflile lor? 

În timp ce reflectafli la fiecare dintre
întrebærile enumerate mai sus, luafli în
considerare urmætoarele întrebæri de revi-
zuire: 
� Ce aspect al prezentærii lecfliei a pærut sæ

contribuie la acele reacflii? 
� Ce îmi spune aceasta despre cei cærora

le predau? 
� Cum mæ poate ajuta aceastæ înflelegere

în timp ce pregætesc urmætoarea lecflie? 
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Când væ adresafli aceste întrebæri, luafli
în considerare faptul de a væ scrie ræspun-
surile pentru a nu væ uita gândurile øi
îndemnurile pe care le primifli. Vefli fi sur-
prinøi cât de mult învæflafli. 

În timp ce reflectafli cu ajutorul rugæ-
ciunii la modalitæflile de a ajunge la cei
cærora le predafli, Spiritul væ poate ajuta
sæ vedefli zonele în care trebuie aduse
îmbunætæfliri. Putefli sæ studiafli anumite
secfliuni ale acestui manual. De exemplu,
putefli sæ revizuifli informafliile referitoare
la adresarea întrebærilor care genereazæ o
discuflie (vezi „Sæ conducem discuflii”,
pp. 63–65; „Sæ predæm cu ajutorul întrebæ-
rilor”, pp. 68–70). Putefli sæ simflifli cæ este
important sæ învæflafli cum sæ începefli lec-
fliile într-un mod mult mai interesant (vezi
„Sæ începem lecflia”, p. 93) sau sæ dezvol-
tafli concluzii mai puternice pentru lecflii
(vezi „Sæ încheiem lecflia”, pp. 94–95). 

Pentru sugestii referitoare la stabilirea
unui plan de îmbunætæflire, vezi „Stabilifli
un plan care sæ væ îmbunætæfleascæ modul
de predare” (pp. 24–27).
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35

Biserica oferæ multe resurse pentru a-i
ajuta pe pærinfli, pe învæflætori øi pe condu-
cætori sæ predea Evanghelia. Scripturile
sunt programa Bisericii øi sunt cele mai
importante dintre aceste resurse. Dintre
celelalte resurse, amintim: 
� Predarea, nu este chemare mai mare;

� Teaching Guidebook; 

� Secfliunea „Predarea Evangheliei øi con-
ducerea” din Church Handbook of

Instructions;

� Family Home Evening Resource Book;

� Principiile Evangheliei;

� Scripture Stories;

� Manuale; 
� Revistele Bisericii (verificafli aceste

reviste în mod constant pentru poves-
tiri øi pentru alte idei); 

� Setul de ilustraflii inspirate din
Evanghelie (o colecflie de ilustraflii care
conflin portretizarea povestirilor øi eve-
nimentelor din scripturi, preøedinflilor
Bisericii øi a aplicabilitæflii principiilor
Evangheliei); 

� Alte ilustraflii øi afiøe; 
� Cartea de imnuri a Bisericii; 
� Children’s Songbook;

� Casetele video øi audio produse de
Bisericæ. 

Bibliotecile caselor de întruniri

În cazul în care casa de întruniri are o
bibliotecæ, în aceasta se pot gæsi majorita-
tea sau toate aceste resurse. Pentru a
învæfla mai mult despre materialele dispo-
nibile în biblioteca din casa dumneavoas-
træ de întruniri, vorbifli cu bibliotecarul
casei de întruniri. 

Bibliotecarul casei dumneavoastre de
întruniri sau funcflionarul ramurii trebuie
sæ aibæ un exemplar al Church Materials

Catalog pe care sæ-l putefli folosi. Acest
catalog este o publicaflie anualæ care enu-
meræ articolele disponibile de la centrele
de distribuflie ale Bisericii. În plus faflæ de
articolele enumerate mai sus, catalogul
enumeræ øi alte materiale care-i ajutæ pe
membrii Bisericii. 
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SÆ LE PREDÆM
COPIILOR

1

Când Salvatorul Înviat le-a slujit nefifli-
lor, El a arætat marea Sa dragoste pentru
copiii mici: 

„El i-a luat pe pruncii lor, unul câte
unul, øi i-a binecuvântat øi S-a rugat Tatælui
pentru ei... 

Øi a spus mulflimii, zicându-le: Iatæ-i pe
cei mici ai voøtri. 

Øi cum ei s-au uitat ca sæ vadæ, ei øi-au
aruncat ochii cætre cer øi au væzut cerul
deschizându-se øi au væzut îngeri
pogorându-se din cer ca øi cum ar fi fost
în mijlocul focului; øi ei au coborât øi i-au
înconjurat pe cei mici øi erau înconjurafli
de foc; iar îngerii le-au slujit lor” (3 Nefi
17:21, 23–24). 

Referindu-se la aceastæ relatare, vârstni-
cul M. Russel Ballard a spus: „În mod clar,
acelora dintre noi cærora ne-au fost încre-
dinflafli copii preflioøi, ne-a fost datæ o res-
ponsabilitate sacræ øi nobilæ, deoarece noi
suntem aceia pe care Dumnezeu i-a
desemnat sæ-i înconjoare pe copiii din
ziua de astæzi cu dragoste, cu focul credin-
flei øi cu înflelegerea a ceea ce sunt” („Great
Shall Be the Peace of Thy Children”,
Ensign, aprilie 1994, p. 60). Exemplul
Salvatorului stabileøte un model pentru
noi în timp ce le predæm copiilor, în timp
ce avem grijæ de ei øi-i influenflæm. 

Este o responsabilitate sacræ sæ le pre-
dæm copiilor Evanghelia lui Isus Hristos øi
sæ-i ajutæm sæ învefle s-o træiascæ. Trebuie
sæ le predafli doctrina adeværatæ, aøa cum a
fæcut profetul Nefi, care a spus: „Øi noi
vorbim despre Hristos, ne bucuræm în
Hristos, predicæm despre Hristos, profeflim
despre Hristos øi scriem dupæ profefliile
noastre pentru ca sæ øtie copiii noøtri la ce
sursæ sæ se uite pentru iertarea pæcatelor
lor” (2 Nefi 25:26). 

În timp ce le predafli copiilor, vefli rea-
liza faptul cæ primifli binecuvântæri spe-
ciale. Copiii vor aduce bucurie sufletului
dumneavoastræ øi væ vor îndemna sæ fifli
un exemplu bun. Pe mæsuræ ce vefli ajunge
sæ recunoaøtefli credinfla, dragostea, încre-
derea øi speranfla copiilor, væ vefli apropia
mai mult de Domnul øi vefli înflelege mai
bine porunca Sa de a „væ face ca niøte
copilaøi” (Matei 18:3). Având Spiritul care
sæ væ îndrume, dumneavoastræ îi putefli
iubi øi învæfla pe copii într-o manieræ
asemænætoare cu cea a lui Hristos.
Dumneavoastræ putefli ajuta fiecare copil
sæ gæseascæ pacea promisæ celor care-L
urmeazæ pe Salvator. „Øi tofli copiii tæi vor
fi învæflafli despre Domnul; øi mare va fi
pacea copiilor tæi” (3 Nefi 22:13). 

Îndrumæri pentru a înflelege øi a le
preda copiilor

Informafliile urmætoare væ pot ajuta sæ
înflelegefli mai bine caracteristicile copiilor
cærora le predafli (vezi, de asemenea,
„Caracteristicile specifice vârstei copiilor”,
pp. 110–116 øi, în cazul în care predafli la
Societatea Primaræ, paginile de introdu-
cere ale manualului dumneavoastræ de la
Societatea Primaræ). 

Copiii cred. Ei cred ceea ce spunefli. Ei
sunt receptivi la adevær. Dumneavoastræ
avefli obligaflia sæ le predafli doctrina
corectæ într-un mod simplu øi clar, cu un
limbaj øi cu exemple pe care ei pot sæ le
înfleleagæ. 

Copiii pot sæ recunoascæ prezenfla Spiritului.

Învæflafli-i cæ sentimentele de pace, de dra-
goste øi de cælduræ pe care le au atunci
când vorbesc sau cântæ despre Isus Hristos
øi despre Evanghelia Sa vin de la Duhul
Sfânt. Ajutafli-i sæ înfleleagæ faptul cæ aceste
sentimente fac parte din mærturie. 

Copiii înfleleg lucrurile exact cum li se

spun. Totul este real pentru ei. Dacæ folosifli
metafore complexe pentru a preda princi-
pii sacre ale Evangheliei, ei pot sæ devinæ
confuzi. Ajutafli copiii sæ învefle Evanghelia
discutând despre evenimentele øi activitæ-
flile care le sunt familiare: cæminul, familia
øi lumea din jurul lor. Asigurafli-væ cæ ei nu
înfleleg greøit ceea ce predafli. 

Copiii sunt curioøi øi neræbdætori sæ învefle.

Ei se bucuræ sæ învefle cu ajutorul experien-
flelor noi øi diversificate. Ei vor sæ se miøte,
sæ-øi foloseascæ toate simflurile, sæ explo-
reze øi sæ încerce lucruri noi. Copiilor mai
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mari le place provocarea de a ræspunde la
întrebæri øi de a rezolva probleme. Copiii
din clasa dumneavoastræ vor fi mult mai
atenfli øi mai entuziasmafli sæ învefle atunci
când folosifli o diversitate de metode de
predare øi facefli activitæfli pentru a preda
principiile Evangheliei (vezi „Sæ predæm
folosind metode diverse”, pp. 89–90). 

Copiii sunt iubitori øi vor sæ fie iubifli øi

acceptafli øi ei la rândul lor. Cæutafli ocazii
pentru a confirma comportamentul bun øi
iubitor pe care îl au în mod natural copiii.
Deoarece copiii doresc sæ væ mulflumeascæ
øi doresc sæ se bucure ajutându-i pe alflii,
oferifli-le ocazii de a sluji. Rugafli-i sæ væ
ducæ manualele, sæ flinæ ilustrafliile sau sæ
ræspundæ la întrebæri. Încurajafli-i sæ se
ajute unul pe celælalt. Arætafli-væ dragostea
faflæ de ei. Clædifli-le încrederea
exprimându-væ aprecierea pentru eforturile
lor, oricând este posibil. Ascultafli cu aten-
flie ceea ce spun. 

Copiii încep sæ se pregæteascæ pentru viitor.

În timp ce maturitatea pare sæ fie foarte
departe pentru copii, ei se pregætesc acum
pentru responsabilitæflile lor viitoare din
cadrul familiilor lor, din Bisericæ øi de la
locul de muncæ. Îi putefli ajuta sæ înfleleagæ
cum îi pregætesc experienflele curente. De
exemplu, putefli sæ spunefli: „Mary, te-am
urmærit cum ai ajutat-o pe Kelly sæ învefle
cum sæ gæseascæ acea scripturæ. Ai fost atât
de ræbdætoare øi de bunæ. Într-o zi, când
vei fi mamæ, sunt sigur cæ-fli vei învæfla
copiii multe lucruri minunate”. Sau putefli
sæ spunefli: „Matthew, ce misionar minu-
nat vei fi într-o zi deoarece ai învæflat sæ
stabileøti obiective øi sæ le îndeplineøti.
Sunt atât de mândru de tine!” 

Copiii væ vor urma exemplul.

Dumneavoastræ predafli mereu, chiar øi
atunci când nu suntefli conøtienfli de acest
lucru. Deseori, predafli mai mult prin ati-
tudinea øi exemplul dumneavoastræ decât
prin cuvintele dumneavoastræ. De exem-
plu, copiii vor remarca dacæ væ tratafli sau
nu scripturile cu respect. Ei vor observa
cum vorbifli despre Tatæl Ceresc øi despre
Isus Hristos. Ei vor observa cum punefli în
practicæ principiile pe care le predafli.
Exemplul dumneavoastræ de neprihænire
îi va ajuta sæ dezvolte sentimente de dra-
goste øi de respect pentru Tatæl Ceresc øi
pentru Fiul Sæu. 

Copiii mici au intervale de atenflie foarte

scurte øi nu pot sta liniøtifli o perioadæ lungæ

de timp. Nu væ aøteptafli la prea multe
lucruri din partea lor. Recunoaøtefli faptul
cæ un comportament distrat poate sæ arate
cæ sunt obosifli sau înfometafli, cæ nu înfle-
leg ceva ce afli spus, cæ trebuie sæ se miøte
sau cæ s-au plictisit. Cea mai bunæ modali-
tate de a le menfline atenflia øi de a-i ajuta
sæ învefle este de a-i încuraja sæ se implice
în lecflii. Deoarece copiii au foarte multæ
energie, plænuifli modalitæfli prin care sæ le
permitefli sæ se miøte sau sæ vadæ, sæ audæ,
sæ miroasæ sau sæ atingæ ceva, ca parte a
fiecærei lecflii. Ei se bucuræ sæ învefle prin
intermediul repetifliei, al povestirilor sim-
ple, al cântecelor øi al activitæflilor. 

Sæ întærim familiile

Dacæ suntefli învæflætori sau conducæ-
tori, îi putefli ajuta pe pærinfli în efortu-
rile acestora de a le preda copiilor lor
Evanghelia. Spunefli-le pærinflilor ce pre-
dafli în clasa dumneavoastræ pentru ca
ei sæ poatæ sæ consolideze acasæ acele
principii ale Evangheliei (vezi „Ocazii
obiønuite pentru predarea în cadrul
cæminului”, pp. 137–139). Încurajafli
copiii sæ împærtæøeascæ ceea ce învaflæ cu
familiile lor. În cadrul serilor în familie,
ei pot împærtæøi cântecele, scripturile,
jocurile øi principiile pe care le învaflæ în
clasele Societæflii Primare sau în cadrul
activitæflilor. Din când în când, putefli sæ
trimitefli acasæ rapoarte despre lecfliile øi
activitæflile la care au participat pentru a
consolida ceea ce a învæflat copilul.
Putefli, de asemenea, sæ-i anunflafli pe
pærinfli atunci când copilul lor a fost de
ajutor într-un anume mod sau când
copilul lor a fost desemnat sæ se roage
sau sæ dea o cuvântare. Putefli sæ invitafli
pærinfli care sæ-øi împærtæøeascæ experien-
flele sau mærturiile în timpul unei lecflii. 

Amintifli-væ cæ, atunci când ajutafli
copiii sæ dobândeascæ o mærturie øi sæ træ-
iascæ în acord cu Evanghelia, ei îøi pot
influenfla familiile în bine. În timp ce le
predafli copiilor Evanghelia øi-i ajutafli sæ
învefle s-o træiascæ, dumneavoastræ ajutafli
la întærirea familiilor lor. 
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CARACTERISTICILE 
SPECIFICE VÂRSTEI COPIILOR

2

Copiii se schimbæ în mod continuu din punct de
vedere fizic, mental, social, emoflional øi spiritual. Ei
urmeazæ un model general de creøtere øi de dezvoltare.
Pærinflii øi învæflætorii care sunt conøtienfli de caracteristi-
cile comune ale diferitelor grupuri de vârstæ vor putea sæ
se ocupe de comportamentul copiilor într-un mod mult
mai adecvat øi sæ le predea mult mai eficient. 

Unii copii pot sæ se dezvolte mai rapid sau mai încet
decât ceilalfli de vârsta lor. De exemplu, un copil de øase
ani poate sæ se încadreze mult mai bine în caracteristicile
specifice vârstei unuia de cinci ani sau ale unuia de øapte
ani. Amintifli-væ, de asemenea, cæ în timpul stresului sau
al tensiunii emoflionale copii pot sæ revinæ temporar la
un comportament caracteristic unui copil mai mic. 

Manualele Bisericii au fost pregætite flinându-se cont
de caracteristicile de creøtere ale copiilor. În timp ce stu-
diafli øi pregætifli fiecare lecflie, fifli conøtienfli la modul
cum væ poate ajuta fiecare parte a lecfliei sæ îndeplinifli
nevoile copiilor. 

Indiferent de grupa de vârstæ cæreia îi predafli, 
asigurafli-væ cæ suntefli ræbdætori, respectuoøi, drægæstoøi
øi delicafli faflæ de fiecare copil. Nu væ aøteptafli din partea
copiilor sæ facæ mai mult decât pot. 

Descrierile øi sugestiile urmætoare væ pot ajuta sæ-i
înflelegefli mai bine pe copiii cærora le predafli. 

Cei în vârstæ de optsprezece luni

Caracteristicile copilului

� Merge, se caflæræ, se târæøte øi aleargæ. Îi place sæ împingæ
øi sæ tragæ lucruri. Îi este mai uøor sæ desfacæ lucrurile
decât sæ le punæ laolaltæ. Nu are coordonare. Oboseøte
uøor. De regulæ, încæ nu øtie sæ foloseascæ toaleta. 

� Scoate multe sunete. Îøi dezvoltæ abilitæflile lingvistice.
Foloseøte propoziflii formate dintr-un singur cuvânt,
mai ales „al meu” øi „nu”. Capætæ cunoøtinfle prin væz,
auz, atingere, miros øi gust. Înflelege mai mult decât
poate exprima. 

� Îi place sæ se joace alæturi de alfli copii, însæ de multe ori
nu interacflioneazæ cu ei. Are dificultæfli de a împærtæøi. 

� Plânge cu uøurinflæ, însæ starea emoflionalæ se schimbæ
rapid. 

Sugestii pentru pærinfli øi învæflætori

� Diversificafli activitæflile pentru a pæstra interesul copi-
lului. Facefli activitæfli care implicæ mersul, împingerea
øi tragerea. Facefli activitæfli care folosesc descrierile
fæcute cu mâna øi activitæfli muzicale. 

� Oferifli-i multe ocazii sæ vorbeascæ øi sæ se implice.
Învæflafli-l cum sæ fie pios în timpul rugæciunilor.
Folosifli materiale vizuale alæturi de povestiri. Oferifli
jucærii pe care copilul sæ le poatæ miøca øi cu care
poate face experienfle, cum ar fi jucærii cu care poate
construi, mingi, puzzle-uri (rebusuri) simple, pæpuøi,
figuri ale oamenilor øi ale animalelor. 

� Oferifli jucærii øi facefli activitæfli care-i permit copilului
sæ se joace singur. Ajutafli copilul sæ învefle sæ împærtæ-
øeascæ øi sæ se înfleleagæ cu ceilalfli. 

� fiinefli copilul în brafle când acesta este supærat sau se
simte nesigur. 

Cei în vârstæ de doi ani

Caracteristicile copilului

� Este foarte activ. Sare, merge øi aleargæ. Poate sæ batæ
din palme øi sæ loveascæ o minge. Poate sæ manevreze
obiecte mici, dar nu poate sæ se încheie la nasturi sau
sæ foloseascæ fermoarul hainelor øi nu poate sæ aibæ
grijæ de el în alte feluri. Devine sensibil øi neliniøtit
atunci când este obosit. 

� Poate sæ lege douæ sau trei cuvinte într-o propoziflie.
Spune deseori „nu”, chiar øi atunci când nu doreøte sæ
spunæ acest lucru. Gândurile lui sunt simple øi directe.
Nu poate argumenta. Poate sæ facæ alegeri simple. Îi
place sæ repete. Are un interval de atenflie scurt (douæ
sau trei minute). Este curios. Sare de la o activitate la
alta. Îi plac jucæriile simple, obiectele de artæ, cærflile,
povestirile scurte øi activitæflile muzicale. 

� Îi place sæ se joace singur. Îøi dezvoltæ interesul de a se
juca împreunæ cu alflii, însæ, de regulæ, este mult mai
interesat sæ se joace în apropierea lor decât cu ei. Se
ceartæ, deseori, pentru jucærii. Are dificultæfli de a
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împærtæøi øi de a coopera. Le cere adulflilor lucrurile pe
care le vrea de la celælalt copil. 

� Este iubitor øi afectuos. Îi place sæ fie flinut în brafle øi
sæ fie flinut de mâini. Îi place sæ stea în apropierea
mamei sale. Se foloseøte de izbucniri emoflionale pen-
tru a-øi exprima sentimentele, pentru a obfline ce-øi
doreøte øi pentru a-øi aræta mânia sau frustrarea. Are
dispoziflii care se schimbæ rapid. Îi place sæ fie inde-
pendent. 

� Îi place sæ se roage. Înflelege cæ Tatæl Ceresc øi Isus ne
iubesc, dar are dificultæfli sæ înfleleagæ majoritatea con-
ceptelor spirituale. 

Sugestii pentru pærinfli øi învæflætori

� Facefli activitæfli de relaxare cum ar fi cele care folosesc
descrierile fæcute cu mâna øi cele care folosesc muzica.
Oferifli activitæfli cum ar fi aruncarea mingiuflei, activi-
tæfli de mærøæluire øi de særit. Evitafli activitæfli care
necesitæ abilitæfli øi coordonare, cum ar fi tæierea øi
lipirea. 

� Menflinefli discufliile simple. Ajutafli copilul sæ se
implice. Folosifli repetærile. Nu læsafli copilul singur;
copiii de aceastæ vârstæ pot sæ se afle cu uøurinflæ în
situaflii nesigure. Oferifli-i copilului ocazii de a lua
decizii. 

� Oferifli-i copilului ocazii de a interacfliona cu ceilalfli,
însæ nu-l forflafli sæ facæ aceasta. Oferifli-i opfliunea de a
se implica în activitæfli. Îndrumafli-l cu dragoste øi cu
grijæ. Îndreptafli comportamentul necorespunzætor. 

� Arætafli-i dragoste øi afecfliune. Redirecflionafli atenflia
copilului pentru a opri un comportament nedorit.
Încurajafli copilul sæ fie independent, dar sæ ofere aju-
tor atunci când acesta este necesar. Permitefli copilului
sæ exerseze luarea deciziilor. 

� Permitefli-i copilului sæ se roage. Concentrafli-væ asupra
conceptelor spirituale despre familie øi despre dragos-
tea Tatælui Ceresc øi a lui Isus. 

Cei în vârstæ de trei ani

Caracteristicile copilului

� Merge øi aleargæ, dar încæ nu se poate coordona. Îi
place sæ facæ lucruri cu propria-i mânæ, dar le face 
într-un mod stângaci. 

� Îøi dezvoltæ abilitæflile lingvistice. Îi place sæ vorbeascæ
øi sæ învefle cuvinte noi. Are un interval de atenflie
scurt. Este curios øi bægæcios. Deseori, înflelege greøit
øi face comentarii care nu au legæturæ cu subiectul.
Îi place sæ simuleze. Îi plac activitæflile care folosesc
descrierile fæcute cu mâna, povestirile øi activitæflile
muzicale. Nu poate sæ distingæ între fantezie øi reali-
tate. 

� Îi place sæ lucreze singur. Nu se implicæ prea mult în
jocurile cu ceilalfli, dar îi place sæ aibæ prieteni în jur.
Este egoist. Are dificultæfli de a împærtæøi. Preferæ sæ fie
în apropierea adulflilor, în special a familiei, deoarece
aceøtia îi oferæ siguranflæ. 

� Vrea sæ le facæ pe plac adulflilor. Are nevoie de aproba-
rea, dragostea øi lauda lor. Are izbuciri emoflionale
atunci când îi este fricæ sau este agitat. Plânge cu uøu-
rinflæ. Este sensibil la sentimentele celorlalfli. Îøi dez-
voltæ puflinæ independenflæ. Are emoflii intense, pe
termen scurt. 

� Este interesat de principii simple ale Evangheliei cum
ar fi rugæciunea øi supunerea. Este mult mai conøtient
de Tatæl Ceresc øi de Isus Hristos øi are o credinflæ sim-
plæ în Ei. 

Sugestii pentru pærinfli øi învæflætori

� Facefli activitæfli care implicæ særitul, sæltatul, mersul øi
aplecarea. Facefli activitæfli simple de artæ cum ar fi lipi-
tul, modelarea plastilinei øi coloratul. Evitafli activitæfli
care necesitæ abilitæfli øi o coordonare finæ, cum ar fi
legarea sau tæierea. Fifli pregætifli sæ curæflafli mizeria. 

� Predafli idei într-o manieræ simplæ, claræ. Folosifli rezu-
mate øi materiale vizuale pentru a væ consolida ideile.
Încurajafli întrebærile øi ræspunsurile în timpul lecfliei,
dar punefli copilul sæ facæ acest lucru prin rotaflie cu
ceilalfli copii. Folosifli o varietate de metode de predare
cum ar fi povestirile, cântecele, discufliile, dramatizæ-
rile, activitæflile care folosesc descrierile fæcute cu mâna
øi jocurile simple. Alternafli activitæflile liniøtite cu cele
însufleflite. 

� Oferifli-i ocazii de a se juca împreunæ cu ceilalfli. Facefli
activitæfli care încurajeazæ împærtæøirea, rotaflia øi coope-
rarea. Dezvoltafli o relaflie apropiatæ cu copilul øi oferifli-i
frecvent copilului ocazii de a vorbi despre familia sa. 

� Arætafli-væ acceptul øi încrederea faflæ de copil. Evitafli
critica. Accentuafli dragostea pe care dumneavoastræ øi
familia copilului o avefli pentru acesta. Ajutafli copilul
sæ înfleleagæ sentimentele celorlalfli øi sæ rezolve con-
flictele. Încurajafli copilul sæ fie independent. 

� Predafli Evanghelia în moduri simple, concrete. Predafli
faptul cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos træiesc øi sunt buni
øi iubitori. Împærtæøifli expresii simple ale mærturiei.
Ajutafli copilul sæ recunoascæ frumuseflea creafliilor lui
Dumnezeu. 

Cei în vârstæ de patru ani

Caracteristicile copilului

� Este foarte activ. Se miøcæ rapid. Îi place sæ flopæie,
sæ saræ, sæ se întreacæ, sæ se caflere øi sæ arunce. 

� Îi place sæ vorbeascæ øi sæ învefle cuvinte noi.
Adreseazæ multe întrebæri. Poate sæ deducæ puflin, dar
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încæ are multe neînflelegeri. Are probleme în a separa
realitatea de fantezie. Are un interval de atenflie scurt.
Se foloseøte de lucrærile de artæ pentru a-øi exprima
sentimentele. Îi plac simulærile øi interpretarea unor
evenimente. 

� Se joacæ mai mult cu ceilalfli. Câteodatæ este agresiv
din punct de vedere fizic, autoritar, nepoliticos øi încæ-
pæflânat, dar poate fi, de asemenea, øi prietenos. Învaflæ
sæ împærtæøeascæ, sæ accepte reguli øi sæ se implice prin
rotaflie. Reacflioneazæ la laudele sincere. 

� Testeazæ, deseori, limitele oamenilor. Este læudæros, în
special despre el însuøi øi familia sa. Poate fi cooperant
într-un moment øi arflægos în urmætorul. Are mai
multæ încredere în sine. Poate sæ aibæ temeri øi senti-
mente de nesiguranflæ. 

� Devine conøtient de bine øi ræu øi de regulæ doreøte sæ
facæ bine. Îi acuzæ pe ceilalfli pentru greøelile sale. Are
o dragoste øi un respect firesc faflæ de Tatæl Ceresc øi
Isus Hristos øi adreseazæ multe întrebæri despre Ei. Îi
place sæ se roage øi vrea sæ fie bun. Devine mult mai
interesat de principiile Evangheliei. 

Sugestii pentru pærinfli øi învæflætori

� Alternafli activitæflile liniøtite cu cele vioaie. Ajutafli
copilul sæ învefle sæ se controleze øi sæ fie responsabil
pentru acfliunile sale. Predafli modalitæflile adecvate
pentru a-øi exprima sentimentele. 

� fiinefli discuflii øi facefli activitæfli care vor încuraja
gândirea, cum ar fi ghicitorile simple øi jocurile în
care trebuie sæ se ghiceascæ. Clarificafli neînflelegerile.
Folosifli ilustraflii, obiecte øi experienfle cotidiene.
Prezentafli cuvinte noi. Rugafli copilul sæ facæ desene
care au legæturæ cu lecflia. Acceptafli øi încurajafli efor-
turile creative ale copilului. Permitefli-i copilului sæ-øi
exploreze împrejurimile. Folosifli activitæfli de inter-
pretare de roluri. 

� Oferifli-i ocazii copilului de a se juca øi de a lucra
împreunæ cu ceilalfli. Învæflafli-l bunætatea, ræbdarea øi
politeflea. Ajutafli copilul sæ urmeze reguli simple, cum
ar fi implicarea prin rotaflie. Ajutafli copilul sæ dezvolte
un comportament social pozitiv færæ sæ-l pedepsifli sau
sæ-l certafli. 

� Stabilifli limite øi menflinefli-le în mod riguros.
Permitefli copilului sæ vorbeascæ despre sine øi despre
familia sa. Învæflafli copilul cæ este special pentru Tatæl
Ceresc øi Isus. Exprimafli dragostea pe care dumnea-
voastræ øi pærinflii copilului o avefli faflæ de el. 

� Ajutafli copilul sæ-øi asume responsabilitatea pentru
comportamentul sæu øi învæflafli-l importanfla alegerilor
bune. Predafli cæ Tatæl Ceresc îøi iubeøte copiii øi cæ noi
putem sæ comunicæm cu El prin rugæciune. Ajutafli
copilul sæ descopere cum poate fi pios la Bisericæ.
Predafli principii de bazæ ale Evangheliei. 

Cei în vârstæ de cinci ani

Caracteristicile copilului

� Este foarte activ. Are un simfl bun al echilibrului øi
se coordoneazæ mai bine. Poate sæ loveascæ o minge,
poate sæ meargæ în linie dreaptæ, poate sæ saræ, sæ salte
øi sæ mærøæluiascæ. Îi place sæ deseneze, sæ coloreze øi
sæ participe la activitæfli øi la jocuri. Învaflæ sæ-øi lege
øireturile la pantofi, sæ-øi închidæ nasturii øi sæ folo-
seascæ fermoarul hainelor. 

� Recunoaøte anumite litere, numere øi cuvinte. Îi place
sæ simuleze cæ citeøte øi scrie. Poate sæ învefle sæ
citeascæ. Este comunicativ. Adreseazæ întrebæri, face
comentarii øi oferæ ræspunsuri care aratæ o înflelegere
mai mare. Este bun în a rezolva probleme. Este curios
øi neræbdætor sæ acflioneze. Începe sæ distingæ adeværul
de fantezie. Are un interval de atenflie scurt, dar care
se mæreøte. Îi plac responsabilitæflile clare. Îi plac glu-
mele øi trucurile, însæ nu poate râde de el însuøi. Îi
plac povestirile, cântecele, poezia øi dramatizærile. 

� Este prietenos øi neræbdætor de a face pe plac øi de a
coopera. Începe sæ prefere sæ stea în grupuri mici de
copii, dar poate sæ prefere sæ aibæ cel mai bun prieten.
Provoacæ mai pufline conflicte în grupul de joacæ.
Începe sæ doreascæ sæ se conformeze øi îi criticæ pe cei
care nu o fac. Începe sæ înfleleagæ reguli, însæ încearcæ,
deseori, sæ le schimbe în favoarea sa. 

� Îøi concentreazæ interesele asupra cæminului øi familiei.
Este afectiv faflæ de adulfli øi vrea sæ-i mulflumeascæ. Se
ruøineazæ uøor, în special datoritæ greøelilor sale. 

� Vrea sæ fie bun. Învaflæ diferenfla dintre bine øi ræu.
Câteodatæ spune minciuni sau îi acuzæ pe ceilalfli pen-
tru greøelile sale datoritæ unei dorinfle intense de a le
face adulflilor pe plac øi de a face ceea ce este bine.
Este pregætit sæ fie învæflat principii spirituale. 

Sugestii pentru pærinfli øi învæflætori

� Implicafli copilul în activitæfli fizice. Facefli jocuri øi alte
activitæfli simple. Permitefli-i copilului sæ taie, sæ
lipeascæ øi sæ rezolve jocul de cuvinte. Permitefli-i sæ
fie independent. Exprimafli-væ încrederea în copil.
Acceptafli øi încurajafli eforturile copilului. 

� Permitefli copilului sæ vorbeascæ øi sæ adreseze întrebæri.
Permitefli-i sæ citeascæ fraze øi cuvinte simple. Folosifli
fâøii de hârtie pentru cuvintele simple. Desemnafli
însærcinæri øi responsabilitæfli simple. Facefli activitæfli de
desenat, povestiri din viafla realæ øi materiale vizuale.
Variafli activitæflile, folosind ilustraflii, jocuri, cântece øi
discuflii. Folosifli activitæfli de rezolvare a problemelor,
cum ar fi ghicitorile øi întrebærile care conduc la discu-
flii. Permitefli copilului sæ simuleze, sæ joace teatru øi sæ
foloseascæ pæpuøi. Râdefli împreunæ cu copilul. 
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� Fifli delicafli atunci când væ dafli acordul pentru nevoile
copilului. Încurajafli prietenia øi încercafli sæ ajutafli
copilul în cazul în care acesta pare sæ nu aibæ prieteni
apropiafli sau când nu face parte dintr-un grup. Vorbifli
despre cum se simt ceilalfli atunci când oamenii sunt
buni sau ræutæcioøi. Discutafli despre importanfla de a-i
iubi pe ceilalfli øi de a ne exprima recunoøtinfla øi aræ-
tafli-i copilului cum sæ facæ aceasta. Ajutafli copilul sæ
învefle importanfla faptului cæ fiecare persoanæ este
diferitæ de celelalte. 

� Predafli în mod frecvent valoarea øi importanfla familiei.
Oferifli-i copilului ocazia de a-øi împærtæøi sentimentele
despre familia sa. Exprimafli-væ dragostea øi arætafli afec-
fliune. Oferifli laude deosebite pentru un comportament
pozitiv. Evitafli activitæflile sau expresiile care pot sæ facæ
de ruøine copilul. 

� Învæflafli-l un comportament adecvat. Nu fifli øocafli în
cazul în care copilul spune ceva ce nu este adeværat
sau adecvat, însæ continuafli sæ-l învæflafli importanfla
de a-øi asuma responsabilitatea pentru propriile fapte.
Întærifli mærturia copilului împærtæøindu-væ propria
mærturie. Împærtæøifli povestiri øi idei care vor întæri
dragostea øi credinfla copilului în Tatæl Ceresc, în
Isus Hristos øi în învæflæturile Lor. 

Cei în vârstæ de øase ani

Caracteristicile copilului

� Este foarte activ. Deseori este gælægios, neliniøtit øi
exuberant. Îi place sæ se implice în activitæfli øi sæ înde-

plineascæ responsabilitæfli mici, chiar dacæ acestea pot
fi dificile. Nu-i place sæ fie spectator. 

� Are nevoie ca nofliunile sæ-i fie predate în mod concret.
Are o memorie îmbunætæflitæ. Este comunicativ øi adre-
seazæ multe întrebæri. Învaflæ sæ ia decizii, însæ este
deseori indecis. Are interval de atenflie mærit. Îi place
sæ citeascæ, sæ scrie, sæ cânte, sæ asculte povestiri øi sæ
simuleze. 

� Este mult mai interesat de activitæflile în grup øi în a
interacfliona cu colegii de joacæ, dar încæ este egoist.
Câteodatæ este autoritar, agresiv øi ræutæcios cu 
colegii sæi. Nu øi-a format prietenii adeværate. Este
preocupat de modul în care este tratat de cætre ceilalfli.
Este neræbdætor sæ primeascæ acordul colectivului. 

� Este læudæros. Exagereazæ øi criticæ. Se entuziasmeazæ,
se prosteøte øi chicoteøte uøor. Poate sæ fie generos,
afectiv øi conciliabil, însæ dispoziflia sa se poate
schimba uøor. 

� Este îngrijorat de comportamentul bun øi de cel ræu, în
mod special atunci când acesta îi influenfleazæ familia
øi prietenii. Câteodatæ îi acuzæ pe ceilalfli pentru greøe-
lile sale. Îi plac povestirile din scripturi, în special cele
despre Isus. 

Sugestii pentru pærinfli øi învæflætori

� Fifli ræbdætori cu abundenta energie a copilului øi cu
agitaflia acestuia. Facefli activitæfli cum ar fi scrisul,
coloratul, tæiatul, lipitul øi modelarea plastilinei. Facefli
jocuri care-i permit copilului sæ-øi foloseascæ energia. 
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� Folosifli activitæfli de rezolvare a problemelor, cum ar fi
ghicitorile, recapitulærile øi povestirile færæ final, unde
copiii pot sæ-øi imagineze care este acesta. Folosifli ilus-
traflii, bucæfli de material øi alte materiale vizuale.
Prezentafli cuvinte noi. Adresafli întrebæri. Permitefli-i
copilului sæ ia decizii. Discutafli despre importanfla de a
alege binele øi permitefli-i copilului sæ exerseze luând
decizii cu opfliuni limitate. Oferifli ocazii pentru citit,
scris, cântat, ascultat povestiri øi pentru interpretarea
de roluri. Planificafli lecfliile având în minte interesele
copilului. 

� Încurajafli împærtæøirea øi participarea împreunæ cu
ceilalfli. Organizafli multe activitæfli în grup. Læudafli-i
în mod special øi dafli-væ acordul. Concentrafli lecfliile
asupra modului în care ne arætæm dragostea ajutându-i
pe ceilalfli øi fiind sensibili faflæ de nevoile celorlalfli.
Încurajafli copilul sæ participe la jocuri øi la celelalte
activitæfli. 

� Læudafli eforturile concrete ale copilului pentru ca
acesta sæ simtæ mai puflin nevoia de a se læuda. Læudafli
cu sinceritate. Nu criticafli. Râdefli cu copilul, însæ nu
râdefli de el. Încurajafli dispozifliile pozitive. Prin exem-
plul dumneavoastræ, învæflafli copilul sæ fie calm øi sæ
aibæ un comportament stabil. 

� Învæflafli copilul sæ se preocupe øi sæ ræspundæ de pro-
priul comportament øi sæ se îngrijoreze despre cum 
sæ-l îmbunætæfleascæ. Asigurafli copilul cæ toatæ lumea
face greøeli. Învæflafli-l pocæinfla simplæ. Folosifli scriptu-
rile pentru a preda principiile de bazæ ale Evangheliei.
Ajutafli copilul sæ înfleleagæ øi sæ punæ scripturile în
practicæ. 

Cei în vârstæ de øapte ani

Caracteristicile copilului

� Îøi controleazæ mai bine miøcærile. Dezvoltæ interes øi
abilitæfli pentru anumite jocuri, pasiuni øi activitæfli.
Devine neliniøtit øi agitat. Uneori este nervos øi câteo-
datæ are o atitudine neplæcutæ. El este plin de energie,
dar oboseøte uøor. 

� Este dornic sæ învefle. Gândeøte serios øi mai logic.
Poate sæ rezolve probleme care sunt mai complexe.
Îi place sæ fie provocat, sæ lucreze din greu øi sæ aloce
timp pentru a îndeplini o responsabilitate. Are un
interval de atenflie bun. Îi place sæ facæ anumite
lucruri øi îi place sæ-øi foloseascæ abilitæflile. Îi place
sæ colecflioneze lucruri øi sæ vorbeascæ despre proiectele
øi realizærile personale. 

� Se joacæ deseori în grup, dar câteodatæ îi place sæ fie
singur øi sæ se joace în liniøte. Interacflioneazæ puflin cu
persoanele de sex opus. Îøi doreøte sæ fie ca øi colegii lui
øi sæ primeascæ acordul acestora. Este mai puflin domi-
nant øi mai puflin determinat sæ facæ totul în felul sæu.

Îi place sæ aibæ mai multæ responsabilitate øi indepen-
denflæ. Este deseori îngrijorat pentru cæ nu face bine. 

� Nu-i place critica. Este mult mai sensibil faflæ de pro-
priile sentimente øi faflæ de cele ale celorlalfli. Este
deseori un perfecflionist øi tinde sæ se autocritice. Este
inhibat øi prudent. Este mai puflin impulsiv øi egoist
decât în stadiile precedente. 

� Este conøtient de bine øi ræu. Îi place sæ învefle øi sæ
punæ în practicæ principiile Evangheliei, cum ar fi
rugæciunea øi plata zeciuielii. Înflelege concepte ale
Evangheliei cum ar fi împærtæøania, credinfla, pocæinfla,
munca misionaræ, Duhul Sfânt øi munca în templu.
Vrea sæ fie botezat øi sæ primeascæ darul Duhului Sfânt. 

Sugestii pentru pærinfli øi învæflætori

� Facefli activitæfli care-i permit copilului sæ-øi foloseascæ
energia. Permitefli-i copilului sæ-øi împærtæøeascæ abili-
tæflile speciale. Avefli ræbdare cu cei enervanfli øi cu cei
agitafli øi nu atragefli atenflia asupra stângæciilor lor.
Folosifli tehnici variate pentru a væ ajuta sæ pæstrafli
interesul copilului øi sæ prevenifli un comportament
neadecvat. Complimentafli comportamentul bun. 

� Adresafli întrebæri care provoacæ gândirea. Folosifli
povestiri pentru care copiii trebuie sæ-øi imagineze
finalul, ghicitori, jocuri de gândire øi discuflii care sti-
muleazæ gândirea. Permitefli-i copilului sæ ia decizii.
Oferifli-i timp suficient pentru a-øi îndeplini responsa-
bilitæflile. Încurajafli copilul sæ-øi urmeze pasiunile øi
interesele. Oferifli ocazii pentru a citi scripturi, fâøii de
hârtie pe care sunt scrise cuvinte øi povestiri. Folosifli
povestiri øi situaflii care au mai degrabæ legæturæ cu
realitatea decât cu ficfliunea. 

� Facefli activitæfli care necesitæ joaca în grup, cum ar fi
jocurile øi dramatizærile, însæ respectafli dorinfla copilu-
lui de a lucra singur din când în când. Nu-l forflafli sæ
interacflioneze cu persoanele de sex opus. Læudafli-l
pentru comportamentul pozitiv, cum ar fi implicarea
prin rotaflie øi împærtæøirea. Dafli-i copilului responsabi-
litæfli øi însærcinæri pe care le poate îndeplini øi apoi,
læudafli eforturile øi realizærile. 

� Încurajafli preocuparea pentru ceilalfli. Clædifli încrederea.
În loc sæ-l criticafli, cæutafli ocazii de a væ aræta acordul øi
afecfliunea. Acceptafli dispozifliile øi rezervele pe care le
pot avea copiii. Încurajafli copilul sæ-øi exprime senti-
mentele. 

� Oferifli ocazii în care copilul sæ exerseze luarea decizii-
lor corecte. Ajutafli copilul sæ înfleleagæ consecinflele
deciziilor sale. Predafli principiile Evangheliei în
moduri simple, concrete øi încurajafli copilul sæ le
punæ în practicæ în viafla de zi cu zi. Predafli din scrip-
turi. Pregætifli copilul pentru botez øi confirmare aju-
tându-l sæ înfleleagæ legæmintele pe care le va face. 
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Cei în vârstæ de opt ani

Caracteristicile copilului

� Se poate controla mai bine. Se agitæ øi se foieøte. Are
ticuri nervoase. Participæ la jocuri organizate care
necesitæ abilitæfli fizice. Are un interval de atenflie bun.
Vrea sæ fie inclus. 

� Vrea sæ cunoascæ motivele lucrurilor. Este neræbdætor
sæ împærtæøeascæ ceea ce cunoaøte. Crede cæ øtie mult,
dar începe sæ recunoascæ faptul cæ alflii pot sæ
cunoascæ mai mult. Judecæ oamenii. Are eroi. Îi place
sæ scrie, sæ citeascæ øi sæ simuleze. 

� Îi place jocul în grup cu reguli simple. Preferæ sæ fie cu
persoane de acelaøi sex în grupul de joacæ. Este mai
cooperant øi insistæ mai puflin sæ facæ lucrurile aøa cum
vrea el. Vrea sæ aibæ un prieten foarte bun. Are mare
nevoie de independenflæ, dar se bazeazæ, de asemenea,
pe îndrumarea øi siguranfla oferite de adulfli. 

� De regulæ, este afectiv, este de ajutor, vesel, deschis øi
curios, însæ poate, de asemenea, sæ fie grosolan, egoist,
autoritar øi exigent. Este sensibil la criticæ. Îøi face
autocritica øi-i criticæ pe ceilalfli. Câteodatæ chicoteøte
øi este prostufl. Simte vinæ øi ruøine. 

� Este receptiv la învæflæturile Evangheliei, dar poate sæ
aibæ întrebæri despre acestea. Este mândru de calitatea
de membru al Bisericii. Îi place sæ træiascæ principiile
Evangheliei. Învaflæ Evanghelia prin intermediul exem-
plelor øi implicærii concrete. 

Sugestii pentru pærinfli øi învæflætori

� Facefli activitæfli care necesitæ coordonare øi care-i per-
mit copilului sæ-øi foloseascæ energia. Fifli ræbdætori cu
neîndemânarea, cu obiceiurile neplæcute øi cu fâflâitul.
Alternafli perioadele liniøtite cu cele active. Læudafli
comportamentul bun. 

� Folosifli jocuri, povestiri, ilustraflii øi activitæfli care
necesitæ rezolvarea unei probleme pentru a încuraja
învæflatul. Folosifli cititul, scrisul øi interpretarea de
roluri. Ajutafli copilul sæ stabileascæ obiective realiste.
Încurajafli copilul sæ se îngrijoreze mai mult pentru
propriul comportament decât pentru cel al celorlalfli.
Oferifli-i copilului eroi adecvafli, cum ar fi conducætorii
Bisericii øi alfli membri buni ai Bisericii. 

� Oferifli ocazii pentru interacfliune, cooperare øi împær-
tæøire în grup. Supravegheafli activitæflile îndeaproape.
Fifli conøtienfli cæ sentimentele sale de prietenie pot fi
intense. Ajutafli copilul sæ devinæ parte a grupului în
cazul în care acesta nu are prieteni apropiafli. Læudafli
copilul pentru un comportament pozitiv. Læsafli copi-
lul sæ lucreze cu ceilalfli copii øi cu dumneavoastræ
pentru a stabili regulile clasei øi alte decizii. Permitefli-i
sæ lucreze independent. 

� Ajutafli copilul sæ-øi recunoascæ sentimentele negative
øi sæ øi le rezolve într-un fel constructiv. Arætafli interes
øi entuziasm. Læudafli-l øi clædifli-i încrederea în sine;
nu criticafli sau comparafli copilul cu ceilalfli copii.
Recunoaøtefli eforturile øi realizærile copilului. Læsafli
copilul sæ se bucure de glume atunci când sunt adec-
vate øi avefli ræbdare cu chicotelile. Învæflafli-l cæ øi alflii
fac greøeli. 

� Exprimafli-væ des credinfla øi mærturia personalæ.
Ajutafli copilul sæ-øi aprecieze calitatea de membru al
Bisericii øi responsabilitæflile care rezultæ din aceasta.
Provocafli copilul sæ træiascæ principiile Evangheliei.
Împærtæøifli experienfle personale, scripturi øi povestiri.
Facefli activitæfli la care copilul poate participa. 

Cei în vârstæ de nouæ ani

Caracteristicile copilului

� Îi plac jocurile de echipæ. Îøi controleazæ bine corpul.
Este interesat sæ-øi dezvolte tæria, abilitæflile øi viteza.
Îi place lucrul de mânæ mai complicat. 

� Poate sæ ræmânæ interesat de subiecte sau de activitæfli
pentru o perioadæ de timp mai lungæ. Cautæ fapte; 
nu-i place prea multæ fantezie. Îi place memorarea.
Are interese øi curiozitæfli definite. Îi place sæ citeascæ,
sæ scrie øi sæ flinæ înregistræri. Este interesat de comuni-
tate, de alte culturi øi de oameni. Îi place sæ învefle des-
pre trecut øi despre prezent. Îi place sæ colecflioneze
lucruri. 

� Îi place sæ fie împreunæ cu grupuri de oameni de ace-
laøi sex. Îi plac aventurile cu grupul øi jocul cooperativ,
dar îi place, de asemenea, øi competiflia. Testeazæ auto-
ritatea øi îøi exercitæ independenfla. Petrece mult timp
cu prietenii. 

� Are câteva probleme de comportament, în special
dacæ nu este acceptat de cætre ceilalfli. Devine foarte
independent, de nædejde øi demn de încredere. Se
preocupæ sæ fie corect øi se ceartæ în ceea ce priveøte
corectitudinea. Poate sæ-øi accepte mai bine eøecurile
øi greøelile øi poate sæ-øi asume responsabilitatea pen-
tru acfliunile personale. Câteodatæ este prostufl. 

� Este foarte conøtient de bine øi ræu. Vrea sæ facæ bine,
însæ câteodatæ se împotriveøte. Este influenflat de mær-
turiile celorlalfli. Este pregætit sæ fie învæflat principii
mai complexe ale Evangheliei. 

Sugestii pentru pærinfli øi învæflætori

� Oferifli o diversitate de activitæfli, inclusiv jocuri de
echipæ, pentru a menfline interesul øi pentru a ajuta
copilul sæ-øi dezvolte abilitæfli. 

� Oferifli informaflii øi fapte exacte în locul fanteziei. Nu
oferifli toate ræspunsurile: permitefli copilului sæ se gân-
deascæ la acestea øi sæ le discute. Încurajafli-l sæ memo-
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reze citate øi scripturi. fiinefli cont de caracteristicile
individuale atunci când dafli însærcinæri øi responsabili-
tæfli. Oferifli ocazii pentru citit, scris øi flinerea înregis-
trærilor. Încurajafli-l sæ scrie un jurnal. Învæflafli-l despre
alte popoare øi culturi, precum øi despre istorie. 

� Înflelegefli nevoia copilului de a fi acceptat de semenii
sæi. Stabilifli øi menflinefli limite rezonabile, dar permi-
tefli independenfla. Învæflafli copilul cum sæ fie graflios,
chiar øi atunci când acesta simte cæ nu „a câøtigat”.
Încurajafli prietenia øi ajutafli copilul sæ-øi facæ prieteni. 

� Læsafli copilul sæ øtie cæ-l acceptafli, chiar øi atunci când
nu-i aprobafli un anumit comportament. Oferifli-i copi-
lului ocazii de a aræta independenflæ øi faptul cæ se
poate avea încredere în el. Nu ridiculizafli copilul pen-
tru greøelile sale. 

� Exprimafli-væ des dragostea øi sprijinul faflæ de copil.
Împærtæøifli des propria dumneavoastræ mærturie øi
mærturiile profeflilor. Predafli principii ale Evangheliei
care sunt mai avansate. 

Cei în vârstæ de zece sau unsprezece ani

Caracteristicile copilului

� Poate sæ aibæ parte de o creøtere rapidæ. Îi plac sportu-
rile unde sunt solicitate tæria, viteza øi abilitatea. Are
perioade când se joacæ, se împinge, se luptæ, când øica-
neazæ øi când chicoteøte. Este neliniøtit, activ øi neræb-
dætor. Se deosebeøte de semenii sæi prin mærimea fizicæ
øi prin coordonare. Nu-i place sæ fie tratat ca un copil.
Este preocupat de aspectul fizic. 

� Îi plac ideile øi conceptele abstracte. Trage concluzii
care se bazeazæ pe învæflætura anterioaræ. Îi place sæ fie
provocat în responsabilitæfli mentale. Este hotærât øi
raflional. Îi place sæ memoreze. Îi place sæ fixeze obiec-
tive. Gândeøte mai logic. Îi place sæ învefle. Are un
interval de atenflie bun. Înflelege mai bine înflelesul
cuvintelor øi poate sæ defineascæ termeni abstracfli. Are
un umor care poate sæ li se paræ ridicol adulflilor. 

� Este sociabil øi competitiv. Este foarte loial grupului de
prieteni, din care face parte. Interacflioneazæ mult cu
semenii sæi, atât în sens pozitiv cât øi în sens negativ.
Prieteniile sale sunt mult mai complexe øi intense. Se
bazeazæ pe cei mai buni prieteni. Prefluieøte mult mai
mult opiniile øi standardele semenilor decât pe cele ale
adulflilor. Câteodatæ criticæ judecata adulflilor øi senti-
mentele celorlalfli. Îi place sæ necæjeascæ pe alflii sau sæ
se creadæ dur. Câteodatæ este nepoliticos øi necoope-
rant, iar altædatæ este prietenos øi cooperant. 

� Îøi face autocritica øi se simte ofensat de critica celor-
lalfli. Poate sæ simtæ cæ tot ceea ce face este greøit, în
special dacæ este criticat. Are îngrijoræri øi temeri în
ceea ce priveøte øcoala øi prietenii. Este foarte sensibil,
în special în ceea ce priveøte propria-i persoanæ. Are

îndoieli øi incertitudini. Câteodatæ este foarte sensibil
øi supæræcios øi este foarte conøtient de faptul cæ este
tratat corespunzætor. Poate sæ fie politicos, serios, cin-
stit øi sincer. Doreøte sæ fie independent øi sæ aibæ res-
ponsabilitæfli. 

� Are o moralitate øi o conøtiinflæ puternicæ. Este intere-
sat sæ se auto-îmbunætæfleascæ. Nu-i place sæ admitæ cæ
s-a comportat ræu. Este pregætit sæ învefle mai mult
despre doctrinele Evangheliei. 

Sugestii pentru pærinfli øi învæflætori

� Acceptafli faptul cæ aceasta este perioada când copilul
creøte øi se maturizeazæ. Nu-l forflafli sæ interacflioneze cu
persoanele de sex opus. Oferifli-i ocazii de a participa la
activitæfli sportive unde îøi poate folosi energia. Nu dafli
prea mare importanflæ unui comportament neadecvat
minor. Învæflafli-l corectitudinea øi importanfla de a par-
ticipa la activitæfli. Arætafli-væ interesul pentru viafla lui.
Prefluifli calitæflile care fac persoanele sæ fie diferite. 

� Stimulafli-i gândirea folosind întrebæri, povestiri din
scripturi, memorarea scripturilor, activitæfli de rezol-
vare a problemelor øi discuflii. Permitefli-i sæ ia decizii
øi sæ stabileascæ obiective. Folosifli cuvinte noi øi per-
mitefli-i sæ defineascæ øi sæ explice înflelesul acestora.
Folosifli materiale vizuale, povestiri øi jocuri. 

� Ræspundefli nevoii de a aparfline grupurilor øi de a se
læsa influenflat de acestea. Facefli activitæfli care-i permit
interacfliunea cu semenii. Încurajafli planificarea în
grup øi lucrul în grup. Învæflafli-l sæ fie sensibil faflæ de
cei care nu sunt acceptafli de ceilalfli. Dafli-i responsabi-
litæfli øi însærcinæri øi ajutafli-l sæ se asigure cæ le înde-
plineøte. Încurajafli proiectele de slujire cum ar fi
supravegherea copiilor, împærtæøirea talentelor øi
împærtæøirea Evangheliei cu alflii. Folosifli exemple øi
lecflii pentru a-l învæfla sensibilitatea øi bunætatea.
Læudafli politeflea, altruismul, loialitatea øi prietenia. 

� Nu-l comparafli cu alflii. Încurajafli-l øi læudafli-i realizæ-
rile. Arætafli cæ avefli încredere în el, ca persoanæ.
Consolidafli comportamentul pozitiv øi încercafli sæ
ignorafli faptele negative cu consecinfle mici. Permitefli
independenfla øi exprimarea sentimentelor personale.
Încercafli sæ-i înflelegefli preocupærile øi ceea ce-l face sæ
fie nefericit. 

� Predafli concepte øi valori morale precise. Accentuafli
faptul cæ adeværata fericire øi îmbunætæflirea vin prin
flinerea poruncilor. Încurajafli-l sæ se angajeze sæ træiascæ
în acord cu principiile Evangheliei. Ajutafli-l sæ înfleleagæ
øi sæ se pregæteascæ pentru responsabilitæflile øi binecu-
vântærile viitoare. Nu-l ridiculizafli pentru greøelile sale,
în special în fafla prietenilor. Predafli Evanghelia în ple-
nitudinea sa folosind povestiri din scripturi øi povestiri
din vieflile profeflilor din zilele din urmæ. Încurajafli-l 
sæ-øi depunæ mærturia. 
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SÆ LE PREDÆM COPIILOR
DIN GRUPURI DE
VÂRSTÆ COMBINATE

3

Copiii cu diferenfle mari de vârstæ se
adunæ deseori împreunæ pentru a învæfla
Evanghelia acasæ sau la Bisericæ. Asemenea
ambianfle de grup cuprind seara în familie
øi alte adunæri ale familiei, timpul petrecut
împreunæ la Societatea Primaræ, zilele de
realizæri, zilele de activitæfli øi cursurile
pentru copii ale Societæflii de Alinare.
Aceste activitæfli trebuie sæ fie plæcute
øi în acelaøi timp, sæ predea principiile
Evangheliei. Vârstnicul M. Russell Ballard
a spus: „Timpul creativ, inovator petrecut
împreunæ øi [alte] activitæfli pot fi stimula-
tive øi distractive, dar nu înseamnæ prea
mult în cazul în care copiii... pleacæ dupæ
ce doar s-au distrat dar nu au fost lumi-
nafli, nu au fost învæflafli Evanghelia sau nu
au fost înælflafli spiritual... Fiecare lecflie,
fiecare adunare øi fiecare activitate trebuie
sæ se concentreze pe aducerea la Hristos a
acestor micufli” („Great Shall Be the Peace
of Thy Children”, Ensign, aprilie 1994,
p. 61).

În timp ce le predafli copiilor din gru-
puri de vârstæ combinate, putefli sæ simflifli,
câteodatæ, cæ este o provocare sæ facefli ca
un concept sæ fie destul de simplu pentru
a fi înfleles de copiii mici dar øi suficient
de interesant øi de provocator pentru cei
mai mari. Sugestiile urmætoare væ pot
ajuta sæ implicafli tofli copiii în timp ce
aceøtia învaflæ Evanghelia împreunæ. 

Cerefli-le copiilor mai mari sæ-i ajute
pe cei mai mici

Cerefli-le copiilor sæ lucreze împreunæ în
perechi sau cerefli unui copil mai mare sæ
ajute câfliva copii mai mici. De exemplu: 
� Un copil mai mare poate sæ se aøeze

lângæ un copil mai mic øi sæ citeascæ o
scripturæ, arætând cuvintele pe mæsuræ
ce acestea sunt citite. 

� Un copil mai mare poate sæ ajute un
copil mai mic sæ citeascæ o poveste, sæ
se joace un joc, sæ memoreze o scrip-
turæ, sæ lucreze la un proiect sau sæ
completeze o foaie de lucru. 

� Copiii mai mari væ pot ajuta sæ predafli
un principiu sau sæ facefli o activitate.
Putefli sæ le cerefli sæ învefle un copil
sau câfliva copii mai mici. Aceasta este
o modalitate bunæ pentru copiii
mai mari de a învæfla principiile
Evangheliei. Îi ajutæ, de asemenea,
sæ câøtige experienflæ øi încredere. 

Simplificafli pærfli ale activitæflilor
pentru copiii mai mici

În cazul în care la aceeaøi activitate par-
ticipæ øi copii mai mici øi copii mai mari,
putefli sæ simplificafli activitatea pentru cei
mai mici. De exemplu: 
� Facefli douæ seturi de întrebæri: întrebæri

simple pentru copiii mai mici øi întrebæri
mai dificile pentru copiii mai mari.
Scriefli întrebærile pe fâøii de hârtie. În
timpul unui joc sau al unei activitæfli de
recapitulare, punefli fiecare set de între-
bæri într-o cutiuflæ separatæ. Rugafli fie-
care copil sæ aleagæ øi sæ ræspundæ la o
întrebare din cutiufla adecvatæ. 

� Într-o dramatizare, permitefli-le copiilor
mai mici sæ interpreteze roluri simple,
sæ interpreteze roluri de animale sau sæ
reprezinte o parte din decor. Copiii mai
mari pot sæ interpreteze roluri mai difi-
cile, sæ fie povestitori øi sæ citeascæ din
scripturi. În cazul în care copiii mai
mici au replici, copiii mai mari le pot
øopti ce sæ spunæ. 

� Dacæ spunefli o poveste, rugafli copiii
mai mici sæ flinæ ilustrafliile sau sæ punæ
personajele pe o tablæ adezivæ. 

Folosifli posturi de lucru, împærflind
copiii dupæ grupa de vârstæ

Când copiii mai mici vin la un post de
lucru, persoana adultæ de la acel post de
lucru poate sæ adapteze prezentarea pen-
tru ei. De exemplu, dacæ se face o activi-
tate la un post de lucru, adultul poate sæ
desfæøoare pentru copiii mai mici o ver-
siune simplificatæ a activitæflii. (Vezi
„Posturi de lucru”, p. 179.) 
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SÆ-I ÎNfiELEGEM ØI SÆ
LE PREDÆM TINERILOR

4

Când Mormon era în vârstæ de 15 ani,
„[a] fost vizitat de cætre Domnul øi [a]
gustat øi [a] cunoscut bunætatea lui Isus”
(Mormon 1:15). Joseph Smith avea numai
14 ani când a primit Prima viziune. El a
fost instruit øi învæflat în timpul tinereflii
sale pentru a fi pregætit pentru restaurarea
Evangheliei. În ziua de astæzi, Domnul
cheamæ tineri sæ slujeascæ în preøedinfliile
cvorumurilor øi ale claselor, sæ înfæptu-
iascæ rânduieli sacre ale preofliei øi sæ pre-
dice Evanghelia ca misionari cu timp
deplin. În timp ce le predafli tinerilor din
Bisericæ, amintifli-væ cæ Domnul le
cunoaøte capacitatea. El le-a acordat o
mare încredere tinerilor în trecut øi conti-
nuæ sæ le acorde o mare încredere în ziua
de astæzi. 

Sæ înflelegem tinerii

Tinerii au entuziasmul øi energia care
pot face sæ fie o plæcere sæ le predafli.
Pentru a le preda Evanghelia, trebuie sæ
øtifli cum sæ-i ajutafli sæ-øi canalizeze ener-
gia în direcflia cea bunæ. Este important
sæ-i înflelegem øi sæ le înflelegem îngrijo-
rærile øi provocærile. 

Pentru a væ ajuta sæ-i înflelegefli pe tine-
rii cærora le predafli, gândifli-væ la zilele
când afli fost tineri. Care experienfle au
fost cele mai provocatoare sau mai dure-
roase pentru dumneavoastræ? Ce v-a
îngrijorat? Care au fost sentimentele dum-
neavoastræ despre propria persoanæ? Care
au fost obiectivele øi idealurile dumnea-
voastræ? Care au fost nevoile dumneavoas-
træ sociale øi emoflionale? Cine au fost
oamenii care v-au ajutat cel mai mult øi
cum v-au ajutat? Gândindu-væ la aceste
întrebæri vefli putea îndruma øi învæfla
tinerii mai eficient. 

Sæ înflelegem provocærile de care au
parte tinerii

Tinerii au parte de provocæri impor-
tante pe mæsuræ ce se pregætesc pentru
maturitate. Dacæ suntefli conøtienfli de
aceste provocæri, putefli sæ le oferifli un
sprijin øi o încurajare înfleleaptæ, sensibilæ.
Informafliile urmætoare væ pot ajuta sæ
înflelegefli câteva dintre provocærile pe care
aceøtia le întâmpinæ. 

Adaptarea la schimbærile care au loc în

corpurile lor

Dezvoltarea fizicæ este rapidæ în timpul
adolescenflei. În general, aceste schimbæri
încep cu un an sau doi mai devreme 
la tinerele fete faflæ de tinerii bæiefli.
Sentimentele noi pe care le simt tinerii
bæiefli øi tinerele fete pot sæ-i entuzias-
meze dar øi sæ-i încurce. Ei pot sæ se
simtæ incomod sau inferiori deoarece
nu le place propria înfæfliøare fizicæ.
Schimbærile fizice de care au parte le cer
sæ se adapteze mult din punct de vedere
afectiv øi social. 

Tranziflia socialæ

Deoarece tinerii se aflæ în tranziflia din-
tre copilærie øi maturitate, ei pot sæ simtæ
cæ nu se potrivesc cu majoritatea societæflii.
Acest lucru este adeværat în special în
societæflile în care scopul lor de bazæ este
acela de a dobândi o educaflie. Din cauza
schimbærilor de care au parte, ei înfleleg
faptul cæ nu mai sunt copii, dar øtiu, de
asemenea, cæ încæ nu pot sæ îndeplineascæ
responsabilitæflile unui adult. Deseori, ei
nu înfleleg faptul cæ schimbærile prin care
trec sunt normale, astfel încât pot sæ fie
încrezufli. Pot sæ creadæ cæ sentimentele
lor sunt unice øi cæ nimeni nu înflelege
ceea ce træiesc ei. 

Învæflafli-i sæ-øi foloseascæ abilitæflile

mentale care continuæ sæ se dezvolte

Între vârstele de 12 øi 15 ani, majorita-
tea tinerilor îøi mæresc abilitatea de a
învæfla. Ei pot sæ judece mai bine, sæ gân-
deascæ logic øi sæ facæ planuri pentru viitor.
Mai mult ca sigur îi vefli putea influenfla pe
tineri dacæ le respectafli abilitæflile mentale
øi dacæ învæflafli de la ei, aøa cum v-ar plæ-
cea ca ei sæ învefle de la dumneavoastræ. 

118



Partea C :  Predarea în cazul diferitelor grupuri  de  VÂRSTÆ 

Pæstrarea legæturilor afective cu pærinflii øi

cu alfli adulfli

Tinerii au o dorinflæ puternicæ sæ învefle
de la pærinflii lor øi de la alfli adulfli. Ei
doresc, de asemenea, ca adulflii sæ-i res-
pecte, sæ-i înfleleagæ øi sæ le acorde atenflie.
Cu toate acestea, adulflii îi pot judeca greøit
din cauza imaturitæflii sau a comportamen-
tului lor neobiønuit. Trebuie sæ urmæm sfa-
tul pe care Domnul i l-a dat lui Samuel:
„Nu te uita la înfæfliøarea lui... omul se uitæ
la ceea ce izbeøte ochii, dar Domnul se uitæ
la inimæ” (1 Samuel 16:7). Un adult îngæ-
duitor øi înflelegætor care-i aratæ respect
poate sæ influenfleze în mod pozitiv viafla
unui tânær nesigur øi încrezut. 

Putefli sæ fifli tentafli sæ credefli cæ væ
putefli apropia de tineri dacæ væ alæturafli
lor criticându-le pærinflii sau criticând alfli
adulfli. În schimb, aceasta îi poate face 
sæ-øi piardæ respectul faflæ de pærinflii lor øi
faflæ de dumneavoastræ. Amintifli-væ cæ o
parte importantæ a responsabilitæflii dum-
neavoastræ este aceea de a ajuta întærirea
relafliilor dintre pærinfli øi copiii lor. 

Comunicafli în mod regulat cu pærinflii
tinerilor cærora le predafli. Spunefli-le des-
pre talentele, despre creøterea øi despre
contribufliile pozitive pe care le observafli
la fiii øi fiicele lor. Informafli-i pe pærinfli
despre ce studiafli la clasæ. Întrebafli-i ce
putefli sæ facefli pentru a-i ajuta în timp ce
îøi învaflæ copiii. Îndrumafli tinerii cætre
pærinflii lor øi cæutafli sæ întærifli legæturile
familiale. 

Stabilirea propriei lor identitæfli

Anumifli tineri încearcæ sæ-øi stabileascæ
identitatea purtând haine øi având coafuri
ciudate sau exprimând idei neobiønuite. Ei
fac aceasta pentru a atrage atenflia asupra
lor sau pentru a se integra într-un grup de
semeni øi pentru a se deosebi de alte gru-
puri. În general, acest tip de comporta-
ment nu dureazæ mult. De fapt, dacæ
tinerii simt o afecfliune sinceræ din partea
adulflilor øi dacæ li se oferæ ocazia de a-øi
exprima liber ideile færæ sæ fie criticafli, se
vor simfli deseori mai siguri øi vor înceta
sæ se comporte în feluri neobiønuite. 

Nu ar fi înflelept sæ încercafli sæ væ
îmbræcafli øi sæ vorbifli la fel ca tinerii
cærora le predafli. Amintifli-væ cæ dumnea-
voastræ trebuie sæ fifli una cu ei, nu unul
dintre ei. 

Învæflarea de la modele masculine øi

feminine

Este important ca tinerii sæ aibæ modele
masculine øi feminine în timp ce se pregæ-
tesc pentru viitor. Fifli conøtienfli de faptul
cæ dumneavoastræ øi ceilalfli adulfli slujifli
ca astfel de modele. 

Pregætirea de a sluji în Bisericæ øi în lume

Tinerii petrec mult timp dobândind o
educaflie øi pregætindu-se pentru o carieræ.
Încurajafli-i sæ-øi trateze educaflia în mod
serios øi sæ se pregæteascæ bine pentru
viitor. Încurajafli-i, de asemenea, sæ se gân-
deascæ la modul în care øcoala, studiul
scripturilor øi alegerile lor dintre bine øi
ræu îi pregætesc pentru viitoarea slujire în
Bisericæ. Ajutafli tinerii bæiefli sæ se pregæ-
teascæ sæ slujeascæ în calitate de misionari
cu timp deplin. 

Pregætirea pentru cæsætorie øi pentru viafla

de familie

Tinerii se pot pregæti cel mai bine pen-
tru cæsætorie øi pentru viafla de familie
pregætindu-se sæ facæ øi sæ flinæ legæmin-
tele templului. Tot ceea ce facefli øi predafli
trebuie sæ-i îndrume pe tineri cætre tem-
plu. Ajutafli-i sæ înfleleagæ ceea ce se cere
pentru a fi demni sæ meargæ la templu øi
încurajafli-i sæ facæ din aceasta un obiectiv
personal. 

Interiorizarea valorilor conform cærora

vor træi

Evanghelia restauratæ oferæ principiile
øi standardele care ne îndrumæ cætre feri-
cire øi exaltare. Folosifli-væ de fiecare oca-
zie pentru a-i ajuta pe tineri sæ le adopte
pentru ei înøiøi. Încurajafli-i sæ preia iniflia-
tiva creøterii lor spirituale (vezi „Sæ ajutæm
oamenii sæ-øi asume responsabilitatea
învæflærii Evangheliei”, pp. 61–62). 

Dezvoltarea prieteniilor cu alte persoane

de vârsta lor

Tinerii doresc sæ-øi gæseascæ un loc prin-
tre oamenii de aceeaøi vârstæ cu ei øi sæ
dobândeascæ tærie de la ei. Prietenii joacæ
un rol important în pregætirea unui tânær
pentru maturitate. Ei îl ajutæ sæ-øi împli-
neascæ nevoia de a fi acceptat. Ei îi dau
ocazia sæ-øi exerseze aptitudinile de a se
asocia cu alflii. Ei oferæ reasigurarea cæ øi
alflii au nevoi øi încercæri asemænætoare,
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atenuând sentimentele de izolare pe care el sau ea poate
sæ le aibæ. Îi permit sæ învefle despre sentimentele øi ideile
celorlalfli. Sprijinæ aprofundarea valorilor. Când tinerii cu
valori neprihænite se adunæ împreunæ, ei se ajutæ unul pe
celælalt sæ se separe de presiunile acelora care au valori
diferite. Biserica joacæ un rol important în oferirea asocie-
rilor cu prieteni øi adulfli grijulii care întæresc stilurile de
viaflæ øi valorile sænætoase. 

De ce au tinerii nevoie din partea adulflilor

Sprijin

Când tinerii simt cælduræ, afecfliune øi sprijin din par-
tea unui pærinte, a unui învæflætor sau a unui alt adult,
ei se simt încurajafli sæ dea piept cu provocærile vieflii
într-un mod optimist. Asigurafli-væ cæ tinerii cærora le
predafli simt cæ le stafli la dispoziflie øi cæ suntefli interesafli
de ei. În timp ce væ gândifli la ei øi la lucrurile pe care ei
trebuie sæ le învefle, întrebafli-væ dacæ facefli tot ce putefli
pentru a-i ajuta sæ progreseze. 

Aøteptæri pentru o conduitæ bunæ

Când væ aøteptafli ca tinerii sæ îndeplineascæ standar-
dele Evangheliei øi sæ se supunæ regulilor, este mai puflin
probabil ca ei sæ acflioneze în moduri riscante øi deviate
de la ceea ce este drept. Este înflelept sæ stabilifli încæ de
la începutul predærii dumneavoastre ceea ce aøteptafli de
la ei. Amintifli-væ cæ a fi prietenul tinerilor nu este sufi-
cient. Dumneavoastræ trebuie sæ fifli un bun exemplu.
Trebuie, de asemenea, sæ predafli doctrina adeværatæ øi 
sæ væ aøteptafli la un comportament bun astfel încât sæ
poatæ øti cum sæ træiascæ o viaflæ credincioasæ. (Vezi
„Puterea cuvântului”, pp. 50–51 øi secfliunea intitulatæ
„Creafli o atmosferæ de studiu”, pp. 75–87.) 

Respect faflæ de personalitate

Când tinerii simt cæ adulflii îi respectæ øi îi ascultæ, ei
tind sæ se simtæ siguri øi eliberafli de nevoia de a atrage
atenflia asupra lor. Lucrafli øi rugafli-væ pentru a-i înflelege
pe tinerii cærora le predafli. Ajungefli la fiecare dintre ei
(vezi „Sæ ajungem la cel cæruia îi predæm”, pp. 35–36).
Întrebafli-i despre ceea ce-i intereseazæ, despre pasiunile
lor øi despre experienflele lor de zi cu zi. Ascultafli-i øi
respectafli-le ideile, opiniile øi sentimentele. 

O viziune a viitorului lor

În timp ce le predafli tinerilor din Bisericæ, dumnea-
voastræ ajutafli la pregætirea viitorilor conducætori –
pærinfli, conducætori ai preofliei øi ai societæflilor auxiliare,
misionari øi poate chiar profefli. Deoarece tinerilor le lip-
seøte experienfla, câteodatæ ei au probleme în a vedea în
viitor. Ca învæflætori, le putefli oferi o viziune a viitorului
lor øi îndrumarea necesaræ pentru a se pregæti pentru
acesta. Încurajafli-i sæ se imagineze în viitor. Învæflafli-i
astæzi lucrurile pe care vor trebui sæ le øtie mâine. 

Încurajæri de a se uni cu Împæræflia lui Dumnezeu

Chiar dacæ tinerii se preocupæ deseori de ei înøiøi, aceø-
tia au, de asemenea, øi o mare capacitate de a se îngrijora
pentru ceilalfli. Ei îøi fac probleme din cauza condifliilor
societæflii în care træiesc øi sunt în mod natural idealiøti.
Vor sæ aparflinæ unei cauze demne. Când øtiu cæ aparflin
unui grup care are un scop real øi important, ei sunt mult
mai dispuøi sæ fie creativi, cooperanfli øi devotafli. Cauza
clædirii împæræfliei lui Dumnezeu este mai demnæ de loia-
litatea lor decât oricare alta. Putefli sæ încurajafli dorinflele
lor altruiste inspirându-i sæ ajute la clædirea împæræfliei lui
Dumnezeu. 
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SÆ LE PREDÆM TINERILOR PRIN INTER-
MEDIUL ACTIVITÆfiILOR DE GRUP

5

Activitæflile tinerilor trebuie sæ fie planifi-
cate flinând cont de scopurile Evangheliei.
În timpul acestor activitæfli, trebuie sæ cæu-
tafli ocazii de a ajuta tinerii sæ-øi întæreascæ
mærturiile, sæ-øi dezvolte talentele øi abilitæ-
flile de conducere, sæ slujeascæ øi sæ dezvolte
prietenii cu alte persoane care sunt dedicate
principiilor Evangheliei. Sugestiile urmæ-
toare le pot fi de ajutor conducætorilor,
învæflætorilor øi pærinflilor. 

Predafli prin exemplu

În timpul activitæflilor tinerilor, exem-
plul dumneavoastræ este cel mai puternic
instrument de predare. Dumneavoastræ le
predafli tinerilor prin faptele dumneavoas-
træ, prin conversaflia dumneavoastræ
obiønuitæ cu ceilalfli, prin solufliile dum-
neavoastræ la probleme, prin limbajul
pe care-l folosifli øi prin modul în care væ
oferifli sæ-i ajutafli pe ceilalfli. 

De exemplu, un grup de tinere fete a
învæflat o lecflie de la conducætoarele lor
atunci când tabæra lor de fete le-a oferit
câteva circumstanfle surprinzætoare. Ele
au crezut cæ vor merge într-o tabæræ cu
cabane øi electricitate øi øi-au fæcut baga-
jele în acord cu aceasta. Când au ajuns,
au realizat cæ aveau la dispoziflie doar cor-
turi – færæ electricitate sau alte facilitæfli.
Le-ar fi fost uøor sæ se plângæ, dar condu-
cætoarele Tinerelor Fete au stabilit un
exemplu alegând sæ râdæ de circumstanfle
øi sæ facæ tot ceea ce puteau cu ceea ce
aveau. Mulfli ani mai târziu, una dintre
tinerele fete øi-a amintit de tabæra aceea
ca de un moment important din viafla sa.
Ea a spus: „Nu voi uita niciodatæ cum am
stat sub un tufiø împreunæ cu câteva din-
tre fete øi cu una dintre conducætoarele
noastre. Toate râdeam øi încercam sæ
aflæm cum urma sæ ne descurcæm în

urmætoarele trei zile. Când mi-am væzut
conducætoarele fæcând tot ce puteau într-o
situaflie dificilæ, am învæflat o lecflie
importantæ despre cum sæ ne adaptæm
cu veselie øi sæ-i ajutæm pe ceilalfli”. 

Planificafli ocazii de predare

Nu trebuie sæ încercafli sæ transformafli
activitæflile în clase formale. Totuøi, deseori
existæ modalitæfli de a îngloba învæflæturi
ale Evangheliei în activitæfli. 

De exemplu, când un supraveghetor al
Preofliei aaronice l-a auzit pe preøedintele
Ezra Taft Benson încurajând familiile sæ
citeascæ zilnic din Cartea lui Mormon,
acesta a fost impresionat de promisiunile
date. El a fost impresionat în mod special
de promisiunea cæ familiile urmau sæ fie
binecuvântate în cæminele lor cu Spiritul
Domnului dacæ ele urmau acel sfat (vezi
Conference Report, octombrie 1988, pp.
3–4 sau Ensign, noiembrie 1988, pp. 4–6).
Supraveghetorul Preofliei aaronice relata:
„M-am gândit: ‘Dacæ acea promisiune se
aplicæ familiilor, se va aplica øi trupei mele
de cercetaøi?’ Am hotærât cæ vom începe sæ
avem zilnic în tabæra de cercetaøi un timp
de studiu al scripturilor. În fiecare dimi-
neaflæ, înainte de a ne începe ziua, ne adu-
nam împreunæ øi citeam un capitol din
Cartea lui Mormon. Mærturisesc faptul cæ
binecuvântarea preøedintelui Benson s-a
împlinit în cazul trupei noastre. Din ziua
în care am început sæ citim împreunæ, nu
am avut niciodatæ vreo problemæ serioasæ
între bæiefli. Sper cæ ei au ajuns sæ înfleleagæ
puterea de a urma sfatul profetului”. 

Acelaøi conducætor a hotærât, de aseme-
nea, cæ nu va læsa sæ treacæ nici o ceremo-
nie organizatæ cu ocazia focului de tabæræ
færæ sæ-øi depunæ mærturia øi færæ sæ încu-
rajeze fiecare bæiat sæ slujeascæ într-o
misiune. Mulfli ani mai târziu, câfliva din-
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tre tinerii bæiefli cærora le-a slujit i-au mulflumit pentru
sfatul dat cu ocazia focului de tabæræ øi i-au spus cæ le-a
influenflat deciziile. 

Sæ profitæm de momentele de predare
neplanificate

Deseori, în timpul activitæflilor, vefli avea ocazii nepla-
nificate de a preda principii ale Evangheliei (vezi, de ase-
menea, „Momente de predare în viafla de familie”, pp.
140–141). De exemplu, dupæ ce un grup s-a întors într-o
dupæ-amiazæ dintr-o plimbare pe munte, au remarcat cæ
lipseau douæ tinere fete. Conducætoarea le-a adunat ime-
diat pe toate celelalte. Au îngenuncheat în rugæciune øi
apoi au conceput un plan pentru cæutarea fetelor dispæ-
rute. Ceea ce putea sæ fie o problemæ serioasæ s-a rezolvat
atunci când tinerele fete au fost gæsite dupæ câteva
minute. Conducætoarea le-a adunat din nou pe toate
împreunæ øi au oferit o rugæciune sinceræ de recunoø-
tinflæ. Dupæ rugæciune, conducætoarea øi-a exprimat dra-
gostea pentru fiecare dintre tinerele fete øi øi-a depus
mærturia despre realitatea Tatælui Ceresc øi despre dorinfla
Sa de a ræspunde rugæciunilor lor. 

Folosifli activitæflile ca bazæ a predærii Evangheliei

Activitæflile pot sæ creeze experienfle în care dumneavoas-
træ øi cei cærora le predafli punefli în practicæ principiile
Evangheliei. Oricând este potrivit, alocafli-væ timp dupæ o
activitate pentru a vorbi cu tinerii despre principiile
Evangheliei pe care le-au pus în practicæ. Putefli sæ fifli îndru-
mafli de urmætoarele întrebæri: Ce? Øi ce dacæ? Øi acum? 

Ce? Cerefli-le tinerilor sæ descrie ceea ce s-a întâmplat
în timpul activitæflii øi sæ vorbeascæ despre oamenii øi
locurile implicate. Putefli sæ adresafli întrebæri cum ar fi:
„Care a fost cea mai bunæ parte a zilei?” sau „Care a fost
cel mai haios lucru care s-a întâmplat?” sau „Ce a fost
greu pentru voi?” 

Øi ce dacæ? Rugafli-i pe cursanfli sæ se gândeascæ la activi-
tate prin prisma principiilor Evangheliei. Putefli sæ adresafli
întrebæri ca: „De ce am fæcut ceea ce am fæcut?” sau „Cum
v-a ajutat activitatea?” sau „Ce afli învæflat din aceastæ acti-
vitate?” sau „Ce a fost greu sau uøor pentru voi?” 

Øi acum? Cerefli-le tinerilor sæ se gândeascæ la modul în
care îi poate influenfla în viitor activitatea. Acest lucru
este important deoarece îi ajutæ sæ se simtæ angajafli în a
pune în practicæ ceea ce au învæflat. Putefli sæ întrebafli:
„Vefli face ceva diferit în viitor datoritæ a ceea ce afli învæ-
flat astæzi? Dacæ da, ce anume?” Sau le putefli cere sæ ter-
mine propoziflia: „În viitor, eu voi...” 

Putefli sæ folosifli aceste întrebæri ca fundament pentru
discuflii, în una sau mai multe dintre modalitæflile urmæ-
toare: 
� Conducefli o conversaflie simplæ pe drumul de întoar-

cere de la un anumit eveniment. Un grup de tineri
bæiefli øi tinere fete se întorceau acasæ de la un spital
local de copii unde îndepliniseræ un proiect de slujire
în care au petrecut timpul cu copiii. Chiar dacæ mulfli
dintre tineri au avut emoflii la început, dupæ-amiaza

le-a plæcut tuturor. În timp ce se întorceau spre casa de
întruniri, au început sæ vorbeascæ despre copiii cu care
au lucrat. Ei au relatat lucruri haioase, lucruri bune øi
lucruri triste. Una dintre supraveghetoare conducea
maøina. Ea i-a ascultat, adresând întrebæri din când în
când øi încurajând fiecare persoanæ sæ spunæ ceva des-
pre ceea ce s-a întâmplat. Apoi, a spus: „Credefli cæ
vizita noastræ a schimbat ceva pentru vreunul dintre
acei copii?” A urmat o micæ ezitare øi apoi, cineva a
spus: „Cred cæ da”. Aceasta a condus la continuarea
discufliei. Supraveghetoarea a continuat sæ asculte în
timp ce tinerii vorbeau despre motivele pentru care
erau bucuroøi cæ au venit øi despre ceea ce vroiau sæ
facæ în viitor. Aceastæ conversaflie scurtæ i-a ajutat pe
tofli sæ înfleleagæ mai bine sensul experienflei din acea
dupæ-amiazæ. 

� Planificafli sæ avefli câteva minute la sfârøitul activitæflii
pentru a vorbi despre ceea ce s-a întâmplat øi despre
învæflætura care poate fi trasæ în urma activitæflii.
Aceasta se poate face la sfârøitul unei conferinfle a tine-
rilor, a unei tabere sau a unei excursii la templu. Putefli
sæ facefli aceasta chiar înainte de a invita tinerii sæ-øi
depunæ mærturiile. 

� Data viitoare când væ întâlnifli pentru o lecflie, discu-
tafli despre activitatea respectivæ. Amintifli-le tinerilor
ceea ce au simflit øi ceea ce au învæflat din activitatea
respectivæ. 

� Înainte ca tinerii sæ-øi planifice activitatea urmætoare,
invitafli-i sæ vorbeascæ despre cea mai recentæ activi-
tate. Dacæ a trecut un timp lung de la ultima activitate
øi pânæ la conversaflia despre aceasta, putefli sæ alocafli
puflin mai mult timp pentru întrebærile de tipul „Ce”
enumerate pe aceastæ paginæ, astfel încât toatæ lumea
sæ-øi poatæ aminti în mod clar de acel eveniment. 

� Folosifli activitæflile ca exemple atunci când predafli o
lecflie. În timpul lecfliilor, dumneavoastræ sau un tânær
desemnat putefli sæ vorbifli despre activitæflile din trecut
care au legæturæ cu principiile Evangheliei ce au fost
discutate. 

� Invitafli tinerii sæ scrie despre activitæfli. Putefli sæ-i invi-
tafli pe tineri sæ scrie în jurnalele lor despre o anumitæ
activitate sau sæ scrie scrisori misionarilor în care sæ
le spunæ despre un proiect de slujire øi despre ce au
învæflat ei din acesta. 

Îndrumæri øi principii îndrumætoare pentru
planificarea activitæflilor

Amintifli-væ cæ activitæflile trebuie sæ hræneascæ cre-
dinfla øi sæ clædeascæ legæturile dragostei. Printre cele mai
mari daruri pe care le putefli oferi tinerilor se gæsesc expe-
rienflele prin care ei descoperæ cæ Evanghelia se aplicæ în
vieflile lor. 

Pentru îndrumæri øi principii îndrumætoare pentru pla-
nificarea activitæflilor, vezi, de asemenea, secfliunea
„Activitæfli” din Church Handbook of Instructions.
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SÆ-I ÎNfiELEGEM ØI SÆ
LE PREDÆM ADULfiILOR

6

O consilieræ a Societæflii de Alinare
dintr-o episcopie a trebuit deseori sæ le
cearæ surorilor sæ le înlocuiascæ pe surorile
chemate ca învæflætoare. Ea a fost puflin
surprinsæ de ezitarea lor atunci când le-a
cerut acest lucru. Ele i-au spus cæ nu sim-
fleau cæ ar fi potrivite sæ predea atâtor
femei care, cu siguranflæ, øtiau mai mult øi
erau mai bine pregætite sæ predea decât
erau ele. 

Dumneavoastræ, de asemenea, v-afli
putea simfli nepotrivifli în chemarea de a le
preda adulflilor. Poate cæ afli fost îngrijorafli
nu numai de aparenta cunoaøtere øi expe-
rienflæ superioaræ a multora dintre cei
cærora le predafli, dar øi de diferenflele mari
dintre ei. Deseori, cursanflii adulfli diferæ
foarte mult din punct de vedere al ocupa-
fliilor lor, al educafliei, al experienflei în
Bisericæ, al provocærilor familiale, al
cunoaøterii scripturilor, al nivelului de
încredere øi al dezvoltærii spirituale.
Aceasta poate fi o provocare pentru a
vedea cum sæ pregætifli materialul astfel
încât sæ fie interesant øi important pentru
tofli. Însæ, dumneavoastræ putefli sæ folosifli
aceste caracteristici øi experienfle diferite –
chiar acele caracteristici care v-au fæcut sæ
væ simflifli nepotrivifli – pentru a amplifica
lecfliile pe care le predafli. 

Væ putefli mæri chemarea ca învæflætori
folosindu-væ de multele puncte tari ale
celor cærora le predafli. Putefli sæ le folosifli
ideile øi experienflele ca resurse. Putefli sæ
planificafli lecfliile astfel încât ei sæ poatæ sæ
învefle unul de la celælalt. Nu trebuie sæ
cunoaøtefli toate ræspunsurile sau sæ fasci-
nafli cursanflii cu prezentarea dumneavoas-
træ; acestea nu sunt cerinflele pentru a fi
învæflætori eficienfli ai Evangheliei. În
schimb, trebuie sæ fifli umili, sârguincioøi,
cuvioøi øi neræbdætori de a avea contribuflia

cursanflilor la lecflie. Pe mæsuræ ce mergefli
înainte în acest spirit, Domnul væ va ajuta
sæ væ transformafli îngrijorærile despre
nepotrivirile dumneavoastræ într-o încre-
dere în El. El væ va mæri capacitatea de a
face efort, væ va da pace øi îi va îndemna
pe cei cærora le predafli sæ-øi aducæ aportul
la discufliile din clasæ. Domnul ne acordæ o
mæsuræ specialæ de inspiraflie atunci când
ne adunæm pentru a studia Evanghelia. 

Caracteristicile comune ale
cursanflilor adulfli

În timp cæ cæutafli sæ clædifli pe punctele
tari øi pe ideile adulflilor cærora le predafli,
fifli conøtienfli de caracteristicile pe care le
au în comun. Mulfli cursanfli adulfli împær-
tæøesc urmætoarele caracteristici. 

Au nevoie sæ simtæ cæ sunt iubifli øi

respectafli øi cæ îøi aduc o contribuflie

valoroasæ

Nevoia de a fi iubit øi respectat nu trece
odatæ cu vârsta, precum øi nici dorinfla
de a aduce o contribuflie însemnatæ.
Înflelegerea acestor nevoi væ va motiva sæ-i
ascultafli øi sæ prefluifli ideile celor cærora le
predafli. Tratafli cu respect toate ideile ofe-
rite de cætre cursanfli øi exprimafli-væ recu-
noøtinfla pentru contribufliile lor sincere.
Fifli atenfli sæ nu facefli de râs pe nimeni
din clasæ. Evitafli sarcasmul øi batjocura. 

Vor sæ învefle prin Spirit

Adulflii aduc la clasæ o resursæ bogatæ de
experienfle. Mulfli au învæflat în propriile
lor viefli puterea principiilor adeværate øi
pot sæ depunæ mærturie despre cum i-a
binecuvântat Evanghelia. Datoritæ încercæ-
rilor øi bucuriilor de care au avut parte, ei
simt o mare nevoie sæ înfleleagæ Evanghelia
øi sæ primeascæ îndrumare de la Spirit. 

Vor sæ vorbeascæ despre cum se aplicæ

Evanghelia în vieflile lor

Adulflii pot sæ contribuie cu constatærile
personale pe care le-au dobândit prin
punerea în practicæ a crezurilor lor øi prin
faptul cæ au chibzuit asupra scripturilor.
Ei se pot învæfla øi întæri unul pe altul pe
mæsuræ ce împærtæøesc experienfle. Invitafli-i
sæ-øi împærtæøeascæ experienflele în timpul
discufliilor. Ajutafli-i sæ înfleleagæ øi sæ dis-
cute despre modul în care principiile pe
care le studiafli poate sæ schimbe într-un
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mod pozitiv vieflile lor personale øi vieflile membrilor fami-
liilor lor. 

Doresc sæ se autoconducæ 

Adulflii doresc sæ-øi asume responsabilitatea învæflærii
Evangheliei. Dumneavoastræ trebuie sæ folosifli metode
de predare care îi vor ajuta sæ facæ aceasta (vezi „Sæ aju-
tæm oamenii sæ-øi asume responsabilitatea învæflærii
Evangheliei”, pp. 61–62). Încurajafli-i sæ termine ceea
ce li s-a dat sæ citeascæ pentru a se pregæti pentru lecflii.
Invitafli-i sæ vinæ la clasæ pregætifli sæ adreseze întrebæri
øi sæ împærtæøeascæ gânduri øi experienfle. 

Un învæflætor de doctrinæ a Evangheliei i-a invitat în
mod constant pe cursanfli sæ foloseascæ primele cinci
minute ale cursului pentru a împærtæøi gânduri sau inspi-
raflii pe care le-au dobândit prin intermediul studiului lor
personal al scripturilor din timpul sæptæmânii. Aceste
experienfle au invitat Spiritul øi i-au încurajat pe ceilalfli
cursanfli sæ fie mai sârguincioøi. Comentariile au oferit,
deseori, introduceri eficiente ale lecfliilor. 

Sunt preocupafli de responsabilitæflile pe care le au faflæ de

familiile lor

Adulflii vor sæ gæseascæ soluflii pentru provocærile pe
care le întâmpinæ în cadrul familiilor lor. Sunt neræbdæ-
tori sæ învefle cum se aplicæ principiile Evangheliei în
cazul acestor provocæri øi sunt interesafli de gândurile øi
de experienflele altora. Discufliile purtate pe marginea
acestor subiecte reprezintæ o folosire bunæ a timpului
pe care-l petrecefli studiind Evanghelia împreunæ. 

Un instructor al cvorumului vârstnicilor preda o lecflie
bazatæ pe „Familia: O declaraflie oficialæ cætre lume”. Un
membru al cvorumului citise o parte din declaraflie, iar
instructorul era pregætit sæ continue lecflia. Atunci, un alt
membru al cvorumului øi-a ridicat mâna. „Am o între-
bare”, a spus el. Citând o frazæ din declaraflie, a întrebat:
„Cum ne învæflæm copiii ‘sæ se iubeascæ øi sæ se slujeascæ
unul pe altul’?” Aceasta a condus la o discuflie preflioasæ
în care membrii cvorumului au împærtæøit modalitæfli de
a pune în practicæ acel principiu. 

Noi începem sæ înflelegem semnificaflia chemærii de a
le preda adulflilor atunci când vedem cum împærtæøesc
adulflii ceea ce învaflæ – în special când împærtæøesc
aceasta cu familiile lor. 

În cadrul unui grup al înalflilor preofli, instructorul a
predat o lecflie despre munca misionaræ. Ca parte a lec-
fliei, el a condus o discuflie despre nevoia cuplurilor în
vârstæ de a sluji în misiuni. Mulfli dintre frafli au slujit în
misiuni ca tineri bæiefli sau împreunæ cu sofliile lor mai
târziu în viaflæ øi o parte dintre ei au mærturisit despre res-
ponsabilitæflile øi binecuvântærile unei asemenea slujiri. 

Un membru al grupului înalflilor preofli s-a întors acasæ
øi i-a spus sofliei sale despre acea discuflie. Amândoi erau
satisfæcufli de contribuflia pe care o aduceau în vieflile
membrilor familiei lor. Dar cuvintele øi spiritul acelei lec-
flii începuseræ sæ lucreze în inimile lor. Peste mai puflin
de douæ luni, ei au vorbit la adunarea de împærtæøanie
înainte de a merge sæ slujeascæ timp de 18 luni într-o altæ
flaræ. Emoflionat, soflul øi-a exprimat aprecierea pentru
instructorul grupului de înalfli preofli øi pentru influenfla
acelei lecflii asupra deciziei sale. El a spus cæ a øtiut cæ
decizia de a sluji într-o misiune urma sæ fie o binecuvân-
tare în viafla sa øi în vieflile membrilor familiei sale. 

Sæ lucræm cu oameni care sunt diferifli unii de alflii

Adulflii se deosebesc foarte mult din punct de vedere al
experienflelor øi al abilitæflilor lor. Unii cunosc bine scrip-
turile; unii ræspund rapid; unii au nevoie de un timp mai
lung pentru a se gândi la o întrebare; unii ezitæ sæ se
ofere voluntari chiar dacæ au multe de spus; alflii au difi-
cultæfli la citit. Gândindu-væ cu atenflie la aceste diferenfle,
putefli sæ planificafli activitæfli de învæflare care-i vor ajuta
pe tofli cursanflii sæ se implice. 

Putefli sæ predafli mai eficient unui grup diversificat
dacæ ajungefli sæ-i cunoaøtefli ca persoane øi dacæ væ adap-
tafli modul de predare la nevoile øi interesele lor (vezi
„Sæ-i înflelegefli pe cei cærora le predafli”, pp. 33–34). Este
foarte important sæ încurajafli participarea noilor conver-
tifli, a membrilor mai puflin activi, a membrilor care sunt
noi în episcopie øi a tinerilor adulfli care tocmai pæræsesc
cvorumul Preofliei aaronice sau clasa Tinerelor Fete.
Aceøti membri au experienfle øi gânduri, însæ este posibil
ca ei sæ ezite sæ le împærtæøeascæ. 
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PREDAREA ÎN CADRUL FAMILIEI

Învaflæ-mæ sæ merg în luminæ, 

Cum sæ mæ rog din a mea inimæ. 

Învaflæ-mæ sæ øtiu ce e bine; 

Sæ merg, sæ merg, doar în luminæ. 

Vino copile, noi sæ învæflæm, 

Porunca Domnului sæ respectæm. 

Ca noi lângæ El etern sæ træim, 

Mereu, mereu, doar cu El sæ fim. 

Imnuri øi cântece pentru copii, p. 66
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RESPONSABILITATEA
PÆRINfiILOR 
DE A PREDA

1

Familia este rânduitæ de Dumnezeu.
Este esenflialæ pentru planul Sæu. El a
instituit familiile pentru a aduce fericire
copiilor Sæi, pentru a-i ajuta sæ învefle
Evanghelia într-o atmosferæ iubitoare øi
pentru a-i pregæti pentru viafla veønicæ.
Cæminul este cel mai bun loc pentru a
preda, a învæfla øi a pune în practicæ prin-
cipiile Evangheliei. 

Cea mai importantæ responsabilitate a
pærinflilor este aceea de a-øi învæfla copiii
Evanghelia (vezi D&L 68:25–28). Prima
Preøedinflie øi Cvorumul celor Doisprezece
au declarat: „Pærinflii au datoria sacræ de 
a-øi creøte copiii cu dragoste øi dreptate, de
a satisface nevoile lor fizice øi spirituale,
de a-i învæfla sæ se iubeascæ øi sæ se slu-
jeascæ unul pe altul, sæ respecte poruncile
lui Dumnezeu øi sæ respecte legile flærii în
care sunt cetæfleni, oriunde ar træi. Soflii øi
sofliile – mamele øi taflii – vor fi fæcufli ræs-
punzætori în fafla lui Dumnezeu pentru
neîmplinirea acestor responsabilitæfli”
(„Familia: O declaraflie oficialæ cætre
lume”, Liahona, iunie 1996).

Ce trebuie sæ-i învefle pærinflii pe
copiii lor

Mai jos sunt rezumate multe dintre
lucrurile pe care pærinflii trebuie sæ-i înv-
efle pe copiii lor. Resursele pe care le put-
efli folosi pentru a le preda copiilor
dumneavoastræ includ scripturile, cuvin-
tele profeflilor din zilele din urmæ, revis-
tele Bisericii øi alte materiale publicate de
Bisericæ. 

Principiile de bazæ ale Evangheliei

Domnul le-a poruncit pærinflilor sæ-øi
învefle copiii „când au opt ani, sæ înflele-
agæ doctrina pocæinflei, a credinflei în
Hristos, Fiul Dumnezeului cel Viu, øi a

botezului øi a darului Duhului Sfânt prin
aøezarea mâinilor” (D&L 68:25). Trebuie
sæ væ învæflafli copiii despre ispæøirea
Salvatorului, despre natura preofliei øi a
rânduielilor salværii øi despre rolul esenflial
al familiilor øi al cæsætoriei veønice în pla-
nul divin al fericirii. 

Rugæciunea

Domnul a poruncit, de asemenea, ca
pærinflii „[sæ-øi învefle copiii] sæ se roage”
(D&L 68:28). Este important pentru copii
sæ øtie cæ pot vorbi cu Tatæl Ceresc øi cæ pot
cæuta îndrumarea Sa. Îi putefli învæfla cæ
Dumnezeu este întotdeauna gata sæ-i ajute.
Væ putefli ajuta copiii sæ învefle sæ se roage
individual dimineafla, seara øi oricând au
nevoie de ajutor sau vor sæ-øi exprime mul-
flumirile. Îi putefli învæfla, de asemenea,
importanfla rugæciunii în familie. 

Studiul scripturilor

Vefli primi mari binecuvântæri pe
mæsuræ ce studiafli individual Evanghelia
øi facefli acelaøi lucru în familie, zilnic.
Vefli putea sæ væ ajutafli copiii sæ iubeascæ
scripturile øi sæ recunoascæ puterea cuv-
ântului lui Dumnezeu în vieflile lor (vezi
„Puterea cuvântului”, pp. 50–51). Vefli
putea sæ-i ajutafli sæ studieze scripturile
pentru a înflelege principiile adeværate øi
pentru a gæsi ræspunsuri la problemele lor.
Vefli putea, de asemenea, sæ-i ajutafli sæ-øi
dezvolte deprinderile de a studia øi obice-
iurile de care au nevoie pentru a continua
sæ învefle Evanghelia pe întreaga duratæ a
vieflilor lor (vezi „Sæ ajutæm oamenii sæ-øi
asume responsabilitatea învæflærii
Evangheliei”, pp. 61–62). 

Træirea Evangheliei

Trebuie sæ væ învæflafli copiii sæ-øi exer-
cite libertatea de a alege în moduri nepri-
hænite – sæ punæ în practicæ învæflæturile
Evangheliei în tot ceea ce fac. Aøa cum 
ne-a învæflat regele Beniamin, dumnea-
voastræ trebuie sæ væ învæflafli copiii „sæ
meargæ pe cæile adeværului øi cumpætærii”
øi „sæ se iubeascæ unul pe altul øi sæ se
slujeascæ unul pe altul” (Mosia 4:15). 

În cadrul cæminului, copiii trebuie sæ
învefle sæ flinæ ziua de Sabat sfântæ, sæ plæ-
teascæ zeciuiala øi sæ-i urmeze pe profeflii
din zilele din urmæ. Ei trebuie sæ învefle sæ
caute toate lucrurile care sunt „[virtuoase],
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Preøedintele Boyd K.

Packer a declarat:

„Scopul final a tot ceea

ce predæm este acela 

de a uni pærinflii øi copiii

în credinfla în Domnul

Isus Hristos, ca ei sæ 

fie fericifli în cadrul

cæminului, pecetluifli

într-o cæsnicie veønicæ,

legafli cu generafliile lor øi

asigurafli de exaltarea în

prezenfla Tatælui nostru

Ceresc” (în Conference

Report, aprilie 1995, 

p. 8 sau Ensign, mai

1995, p. 8). 
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[vrednice] de iubit, care [au o] bunæ reputaflie sau [sunt
demne] de laudæ” (Articolele de credinflæ 1:13). 

Abilitæfli practice

Suplimentar predærii subiectelor doctrinale, dumnea-
voastræ trebuie sæ væ învæflafli copiii abilitæfli practice cum
ar fi gestionarea banilor, menflinerea unei sænætæfli bune,
pæstrarea unor relaflii bune cu alflii øi grija faflæ de îmbræ-
cæminte øi proprietate. Ajutafli-i sæ învefle sæ munceascæ
din greu, sæ obflinæ o educaflie bunæ øi sæ fie cetæfleni
buni. 

Cum pot pærinflii sæ-øi învefle copiii

Ca pærinte, trebuie sæ væ stræduifli sæ stabilifli modele
de træire a Evangheliei în cæminele dumneavoastræ (vezi
„Sæ predæm cu ajutorul exemplelor modul de punere în
practicæ a Evangheliei”, pp. 135–136). Modelele zilnice
de træire a Evangheliei pot sæ creeze o atmosferæ de cre-
dinflæ øi de supunere în cæmin. Mai jos sunt câteva dintre
multele modalitæfli prin care dumneavoastræ væ putefli
învæfla copiii. 

Exemplul

Exemplul poate sæ fie instrumentul dumneavoastræ de
predare cel mai puternic. Copiii învaflæ despre atitudini øi
conduitæ observându-væ faptele (vezi „Sæ træifli în confor-
mitate cu ceea ce predafli”, pp. 18–19). 

Ocazii obiønuite pentru predarea în cadrul cæminului

Rugæciunile zilnice în familie øi studiul scripturilor,
seara în familie øi chiar tradifliile de familie pot sæ imple-
menteze Evanghelia în fiecare aspect al vieflii zilnice a
copiilor (vezi „Ocazii obiønuite pentru predarea în cadrul
cæminului”, pp. 137–139). 

Vârstnicul M. Russell Ballard ne-a învæflat: „Dragostea
pentru Tatæl nostru Ceresc øi pentru Fiul Sæu Isus Hristos
este foarte mult amplificatæ atunci când Evanghelia este
predatæ øi træitæ în cadrul cæminului. Principiile adevæ-
rate ale vieflii veønice sunt sædite în inimile øi sufletele
tinerilor øi celor în vârstæ deopotrivæ atunci când scriptu-
rile sunt citite øi discutate, când rugæciunile sunt oferite
dimineafla øi seara, când pioøenia faflæ de Dumnezeu
øi supunerea faflæ de El sunt modelate în conduita de
zi cu zi” (în Conference Report, aprilie 1996, p. 112; sau
Ensign, mai 1996, p. 81). 

Momente de predare 

O parte dintre ocaziile dumneavoastræ de predare cele
mai mari nu vor fi planificate. Fifli atenfli la ocaziile care
se ivesc in timpul vieflii de zi cu zi pentru a le preda
copiilor dumneavoastræ principiile Evangheliei (vezi
„Momente de predare în viafla de familie”, pp. 140–141). 

Nu este niciodatæ prea târziu pentru pærinfli sæ
înceapæ sæ-øi învefle copiii

Este important sæ stabilifli modele de træire a
Evangheliei atunci când copiii sunt mici. Aøa cum vârst-
nicul  L. Tom Perry a spus: „Cât de important este ca
instruirea în Evanghelie sæ înceapæ chiar la început când
noi acceptæm un nou spirit mic în cæminul nostru” (în
Conference Report, octombrie 1988, p. 87 sau Ensign,

noiembrie 1988, p. 74). Copiii mai mici sunt dornici sæ
participe la seri în familie, la studiul scripturilor, la rugæ-
ciuni øi la proiecte de slujire. 

Preøedintele Thomas S. Monson a spus: „Sunt øi aceia
care neglijeazæ aceste responsabilitæfli, având sentimentul
cæ le pot amâna pânæ ce creøte copilul. Nu este aøa, iar
dovezile o demonstreazæ. Timpul preflios pentru învæflare
se iroseøte” (în Conference Report, octombrie 1997, p. 21
sau Ensign, noiembrie 1997, p. 17).

Totuøi, nu este niciodatæ prea târziu sæ începefli preda-
rea Evangheliei cætre copiii dumneavoastræ – sau sæ reîn-
cepefli s-o predafli. Procesul de predare va fi diferit dacæ afli
amânat sæ væ învæflafli copiii Evanghelia. Pot exista provo-
cæri suplimentare. Dar Domnul væ va binecuvânta pentru
eforturile dumneavoastre conøtiincioase de a preda prin-
cipiile adeværate øi de a stabili practicile neprihænite în
familia dumneavoastræ. Dacæ responsabilitæflile de pærinte
sunt noi pentru dumneavoastræ, avefli speranflæ. Rugafli-væ,
exercitafli-væ credinfla øi facefli tot ce putefli sæ ajungefli la
copiii dumneavoastræ øi sæ-i influenflafli în bine. 

Vârstnicul Robert D. Hales a explicat: „Cu siguranflæ
pærinflii vor face greøeli în conduita lor de pærinfli, dar
prin umilinflæ, credinflæ, rugæciune øi studiu, fiecare per-
soanæ poate învæfla un mod mai bun de comportare øi
procedând astfel, va binecuvânta vieflile membrilor fami-
liei acum øi va preda tradiflii corecte generafliilor care vor
urma” (în Conference Report, octombrie 1993, pp. 10–11
sau Ensign, noiembrie 1993, p. 10).
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TAfiI ÎN CALITATE DE
ÎNVÆfiÆTORI

2

Prima Preøedinflie øi Cvorumul celor
Doisprezece au declarat: „Planul divin
pentru tafli este de a conduce familiile
lor cu dragoste øi dreptate” („Familia: O
declaraflie oficialæ cætre lume”, Liahona,
iunie 1996). Aceste obligaflii includ øi
responsabilitatea de a preda Evanghelia. 

O membræ adultæ a Bisericii a vorbit cu
drag despre lecfliile Evangheliei pe care 
le-a primit de la tatæl sæu. Ea a relatat: 

„Tatæl meu a stabilit o tradiflie a familiei
prin care îøi lua deoparte în fiecare sæptæ-
mânæ fiecare copil, cu aproximativ douæ
luni înainte ca acesta sæ fi împlinit opt
ani. Când a fost rândul meu, el a avut un
jurnal nou-noufl pentru mine; am stat
împreunæ, doar noi doi øi am vorbit. M-a
întrebat despre sentimentele mele faflæ de
Isus øi apoi a discutat cu mine principiile
Evangheliei pe care le pregætise. 

În acea perioadæ de douæ luni m-a
învæflat Evanghelia simplæ øi minunatæ.
Mi-a cerut sæ fac un desen care sæ mæ
ajute în timp ce avansam. Aræta existenfla
premuritoare, viafla de pe acest pæmânt øi
paøii pe care trebuia sæ-i fac pentru a mæ
întoarce sæ træiesc cu Tatæl Ceresc: cre-
dinfla în Isus Hristos, pocæinfla, botezul,
primirea darului Duhului Sfânt øi îndura-
rea cu credinflæ pânæ la sfârøit. 

Nu voi uita niciodatæ dragostea pe care
am simflit-o din partea tatælui meu în
timp ce-øi petrecea acel timp cu mine. Øi-a
depus mærturia despre fiecare pas al pla-
nului salværii øi a fost foarte ræbdætor cu
întrebærile mele. Cred cæ a fost o expe-
rienflæ atât de puternicæ deoarece el a vor-
bit pe înflelesul meu øi øi-a depus mærturia
în fafla mea. Cred cæ aceastæ experienflæ a
fost principalul motiv pentru care am
avut o mærturie despre Evanghelie atunci
când m-am botezat”. 

Câteodatæ, taflii devin preocupafli de
bunæstarea temporaræ a familiilor lor. Unii
tafli lasæ toatæ responsabilitatea predærii
Evangheliei în seama mamelor. Aceasta
nu ar trebui sæ se întâmple niciodatæ.
Preøedintele Gordon B. Hinckley le-a spus
tuturor taflilor: 

„A dumneavoastræ este responsabilita-
tea principalæ øi inevitabilæ de a fi capul
familiei. Acest lucru nu implicæ nici o
træsæturæ de dictator sau de dominare
nedreaptæ. Poartæ cu ea împuternicirea
ca taflii sæ asigure nevoile familiilor lor.
Aceste nevoi reprezintæ mai mult decât
hranæ, îmbræcæminte øi adæpost. Aceste
nevoi includ conducerea dreaptæ øi preda-
rea, atât prin exemplu cât øi ca precept a
principiilor de bazæ ale cinstei, integritæflii,
slujirii, respectului pentru drepturile celor-
lalfli øi ale înflelegerii cæ suntem ræspunzæ-
tori pentru ceea ce facem în aceastæ viaflæ,
nu numai unul pentru celælalt, ci, de ase-
menea, pentru Dumnezeul din cer, care
este Tatæl nostru Veønic” (în Conference
Report, octombrie 1993, pp. 78–79 sau
Ensign, noiembrie 1993, p. 60).

Preøedintele Ezra Taft Benson a sugerat
„zece modalitæfli specifice prin care taflii îøi
pot conduce copiii spiritual: 

1. Dafli binecuvântæri de tatæ copiilor
dumneavoastræ. Botezafli-i øi confirmafli-i
pe copiii dumneavoastræ. Rânduifli-i pe fiii
dumneavoastræ la preoflie. Acestea vor
deveni repere spirituale în vieflile copiilor
dumneavoastræ. 

2. Conducefli personal rugæciunile în
familie, studiul zilnic din scripturi øi serile
în familie sæptæmânale. Implicarea dum-
neavoastræ personalæ le va aræta copiilor
dumneavoastræ cât de importante sunt
aceste activitæfli. 

3. Oricând este posibil, frecventafli
adunærile Bisericii împreunæ, ca familie.
Preaslævirea în familie sub conducerea
dumneavoastræ este esenflialæ pentru
bunæstarea spiritualæ a copiilor dumnea-
voastræ. 

4. Mergefli la întâlniri de tipul tatæ-fiicæ
øi în excursii de tipul tatæ-fiu cu copiii
dumneavoastræ. Ca o familie, mergefli cu
cortul øi la picnicuri, la jocuri cu mingea
øi recitaluri, la programele organizate de
øcoalæ etc. Prezenfla tatælui acolo face ca
totul sæ fie diferit. 
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5. Creafli tradiflii în ceea ce priveøte
vacanflele, excursiile øi plimbærile cu familia.
Aceste amintiri nu vor fi uitate niciodatæ de
copiii dumneavoastræ. 

6. Întâlnifli-væ regulat cu copiii dum-
neavoastræ în particular. Læsafli-i sæ vor-
beascæ despre ceea ce doresc. Învæflafli-i
principiile Evangheliei. Învæflafli-i adeværa-
tele valori. Spunefli-le cæ îi iubifli. Timpul
petrecut cu copiii dumneavoastræ le indicæ
acestora care sunt prioritæflile tatælui. 

7. Învæflafli-væ copiii sæ munceascæ øi
arætafli-le valoarea muncii pentru un scop
demn. Stabilirea fondurilor pentru
misiune øi pentru educaflia copiilor dum-
neavoastræ le aratæ faptul cæ tata le consi-
deræ importante. 

8. Încurajafli muzica, arta øi literatura
bunæ în cæminele dumneavoastræ.
Cæminele în care existæ un spirit de rafi-
nament øi frumusefle vor binecuvânta
vieflile copiilor dumneavoastræ pentru
totdeauna. 

9. În funcflie de distanflæ, mergefli cu
regularitate la templu împreunæ cu soflia
dumneavoastræ. Copiii dumneavoastræ vor
înflelege mai bine atunci importanfla cæsæ-
toriei în templu, a juræmintelor fæcute în
templu øi a familiei veønice. 

10. Arætafli-le copiilor dumneavoastræ
bucuria øi satisfacflia pe care o avefli slu-
jind în Bisericæ. Acest lucru poate deveni
contagios pentru ei, astfel încât vor dori
øi ei sæ slujeascæ în Bisericæ øi vor iubi
Împæræflia”. 

Preøedintele Benson a încheiat spu-
nând: „Amintifli-væ de chemarea dum-
neavoastræ sacræ de tatæ în Israel – cea
mai importantæ chemare a dumneavoas-
træ în timp øi în veønicie – o chemare
din care nu vefli fi niciodatæ eliberat”
(în Conference Report, octombrie 1987,
pp. 62–63 sau Ensign, noiembrie 1987,
pp. 50–51).

Ca tatæ, trebuie sæ væ amintifli întot-
deauna importanfla veønicæ a rolului
dumneavoastræ. Calitatea de tatæ este o
responsabilitate divinæ. Vârstnicul Boyd
K. Packer a spus: „Trebuie sæ însemne
mult faptul cæ dintre toate titlurile de
respect, de onoare øi de admiraflie care-I
pot fi date, Dumnezeu Însuøi, El care
este cel mai mare dintre tofli, a ales sæ
fie numit simplu, Tatæ” (în Conference
Report, aprilie 1972, p. 139 sau Ensign,

iulie 1972, p. 113). 
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MAME ÎN CALITATE
DE ÎNVÆfiÆTOARE

3

Prima Preøedinflie øi Cvorumul celor
Doisprezece au declarat cæ: „mamele sunt
în primul rând responsabile pentru îngriji-
rea copiilor” („Familia: O declaraflie ofi-
cialæ cætre lume”, Liahona, iunie 1996).
O astfel de îngrijire include predarea prin-
cipiilor Evangheliei. 

Preøedintele Ezra Taft Benson øi-a amin-
tit cu drag de învæflæturile mamei sale: 

„Îmi amintesc atât de bine cum, bæieflel
fiind, veneam de la câmp øi mæ apropiam
de vechea fermæ din Whitney, Idaho.
O puteam auzi pe mama cântând: ‘Have
I Done Any Good in the World Today?’
[Hymns, no. 223].

Încæ pot sæ mi-o amintesc clar
aplecându-se peste masa de cælcat, pe jos
fiind puse ziare, cum cælca bucæfli lungi de
material alb, având fruntea transpiratæ.
Când am întrebat-o ce fæcea, mi-a ræspuns:
‘Acestea sunt robe de templu, fiul meu.
Tatæl tæu øi cu mine mergem la templul
din Logan’. 

Apoi, a pus fierul vechi de cælcat pe
sobæ, øi-a tras un scaun aproape de al meu
øi mi-a vorbit despre munca din templu –
despre cât este de important sæ pofli merge
la templu øi sæ iei parte la rânduielile sacre
fæcute acolo. Ea øi-a exprimat, de aseme-
nea, speranfla plinæ de râvnæ cæ într-o zi,
copiii, nepoflii øi strænepoflii ei vor avea
ocazia sæ se bucure de aceste binecuvân-
tæri neprefluite” („What I Hope You Will
Teach Your Childern about the Temple”,
Ensign, august 1985, p. 8).

Referitor la importanfla mamelor în a-øi
învæfla copiii Evanghelia, preøedintele
Benson a spus: „Mamelor, dumneavoastræ
suntefli cele mai bune învæflætoare ale
copiilor dumneavoastræ... Învæflafli-væ
copiii Evanghelia în propriile dumnea-
voastræ cæmine, în timpul serilor la gura

sobei. Aceasta este cea mai eficientæ pre-
dare de care vor avea parte copiii dumnea-
voastræ vreodatæ. Acesta este modul de
predare al Domnului. Biserica nu poate sæ
predea aøa cum putefli dumneavoastræ.
Øcoala nu poate. Grædiniflele nu pot. Dar
dumneavoastræ putefli øi Domnul væ va
susfline. Copiii dumneavoastræ îøi vor
aminti mereu învæflæturile dumneavoastræ
øi când vor fi bætrâni, nu se vor îndepærta
de ele. Ei væ vor numi binecuvântatæ –
adeværata lor mamæ înger” (To the Mothers

in Zion [broøuræ, 1987], pp. 10–11). 
Ca mamæ, putefli sæ predafli în multe

moduri. Câteodatæ planificafli ocazii de
predare, dar multe dintre acestea apar
spontan în cursul normal al vieflii de
familie (vezi „Momente de predare în
viafla de familie”, pp. 140–141). Câteodatæ
predafli prin exemplu, câteodatæ prin pre-
cept. Câteodatæ predafli prin stabilirea de
modele de træire a Evangheliei în cæmin,
iar altædatæ doar alocându-væ timp pentru
a da atenflie øi pentru a aræta dragoste.
Preøedintele Benson a oferit 10 sugestii
care væ pot ajuta sæ væ învæflafli copiii.
Fiecare dintre acestea pune accent pe
alocarea timpului: 

„Alocafli-væ timp pentru a fi întot-
deauna alæturi de copiii dumneavoastræ
atunci când aceøtia trebuie sæ ia decizii
dificile... indiferent dacæ aceøtia au øase
sau øaisprezece ani... 

Alocafli-væ timp pentru a fi un prieten
adeværat pentru copiii dumneavoastræ... 

Alocafli-væ timp pentru a le citi copiilor
dumneavoastræ... 

Alocafli-væ timp pentru a væ ruga
împreunæ cu copiii dumneavoastræ... 

Alocafli-væ timp pentru a avea sæptæmâ-
nal o searæ în familie consistentæ... Facefli
din aceasta una dintre cele mai mari tradi-
flii ale familiei dumneavoastræ... 

Alocafli-væ timp pentru a servi masa
împreunæ cât se poate de des... 

Alocafli-væ timp pentru a citi zilnic
scripturile împreunæ cu toatæ familia... 

Alocafli-væ timp pentru a face lucruri
împreunæ cu familia... 

Alocafli-væ timp pentru a væ învæfla
copiii. Profitafli de momentele de predare... 

Alocafli-væ timp pentru a væ iubi cu
adeværat copiii. Dragostea necondiflio-
natæ a unei mame se apropie de dragos-
tea lui Hristos” (To the Mothers in Zion,

pp. 8–12). 
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Responsabilitæflile calitæflii de mamæ pot pærea a fi
copleøitoare. Este important sæ ne amintim faptul cæ
Domnul nu se aøteaptæ ca mamele sæ fie perfecte sau sæ
realizeze un standard ireal în gospodærie. Totuøi, El se
aøteaptæ din partea lor sæ-øi recunoascæ øi sæ-øi onoreze
rolul divin øi sæ facæ tot ceea ce pot cu umilinflæ. 

Vârstnicul Jeffrey R. Holland le-a spus mamelor din
Bisericæ: „A dumneavoastræ este mæreafla tradiflie a Evei,
mama întregii familii omeneøti... A dumneavoastræ este
mæreafla tradiflie a Sarei, a Rebecæi øi a Rahelei, færæ de care
nu ar fi putut exista acele promisiuni patriarhale magni-
fice cætre Avraam, Isaac øi Iacov care ne binecuvânteazæ
pe noi tofli. A dumneavoastræ este mæreafla tradiflie a
Loisei, a Eunicei øi a mamelor celor 2.000 de tineri ræzboi-
nici. A dumneavoastræ este mæreafla tradiflie a Mariei,
aleasæ øi prerânduitæ încæ înainte ca lumea sæ fie, sæ
zæmisleascæ, sæ poarte øi sæ-L nascæ pe Fiul lui Dumnezeu
Însuøi. Noi væ mulflumim dumneavoastræ tuturor, inclusiv
propriilor noastre mame øi væ spunem cæ nu este nimic
mai important în aceastæ lume decât faptul de a participa

atât de direct în lucrarea øi slava lui Dumnezeu, de a
aduce mortalitatea øi viafla pæmânteanæ a fiicelor øi fiilor
Sæi, pentru ca nemurirea øi viafla veønicæ sæ poatæ veni în
acele împæræflii celestiale din înalt” (în Conference Report,
aprilie 1997, p. 48 sau Ensign, mai 1997, p. 36). 

Preøedintele Gordon B. Hinckley a vorbit despre marea
binecuvântare de a fi mamæ: 

„Fie ca fiecare mamæ sæ înfleleagæ faptul cæ ea nu are
nici o binecuvântare mai mare decât copiii care au venit
la ea ca un dar de la Cel Atotputernic; cæ ea nu are o altæ
misiune mai mæreaflæ ca aceea de a-i educa în luminæ øi în
adevær, în înflelegere øi în dragoste... 

Le amintesc mamelor de pretutindeni de sanctitatea
chemærilor lor. Nimeni nu poate sæ væ ia locul într-un
mod adecvat. Nu existæ o responsabilitate mai mæreaflæ øi
nici o obligaflie mai riguroasæ decât aceea de a-i educa în
dragoste, în pace øi în integritate pe cei pe care i-afli adus
pe lume” (în Conference Report, octombrie 1993, p. 79
sau Ensign, noiembrie 1993, p. 60).
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RESPONSABILITATEA 
DE A PREDA CARE LE REVINE 
PÆRINfiILOR CA PARTENERI EGALI

4

În „Familia: O declaraflie oficialæ cætre
lume”, Prima Preøedinflie øi Cvorumul
celor Doisprezece explicæ faptul cæ taflii øi
mamele „sunt obligafli sæ se ajute unul pe
celælalt ca parteneri egali” (Liahona, iunie
1996). Acest parteneriat este necesar în
special în cazul responsabilitæflii sacre a
pærinflilor de a-øi învæfla copiii. 

Într-o cuvântare adresatæ la o confe-
rinflæ generalæ, preøedintele Boyd K.
Packer a citit Doctrinæ øi legæminte
27:15, 17: „De aceea, înælflafli-væ inimile
øi bucurafli-væ, øi încingefli-væ coapsele 
øi luafli toatæ armura Mea, pentru ca sæ
putefli sæ væ împotrivifli în ziua cea rea...
luând scutul credinflei cu care vefli putea
stinge toate sægeflile arzætoare ale celui
ræu”. Dupæ ce a citit acest fragment, pre-
øedintele Packer a explicat importanfla ca
mamele øi taflii sæ conlucreze pentru a-øi
ajuta copiii sæ ia „scutul credinflei”: 

„Acel scut al credinflei nu este produs
într-o fabricæ, ci acasæ în industria din
cadrul cæminului... 

Planul Tatælui nostru cere ca, aøa cum
øi viafla însæøi este creatæ, scutul credinflei
sæ fie fæcut øi ajustat în familie. Nici mæcar
douæ scuturi nu pot fi exact la fel. Fiecare
trebuie sæ fie fæcut manual dupæ specifica-
fliile individuale. 

Planul conceput de Tatæl îi vede pe bær-
bat øi pe femeie, pe sofl øi soflie, lucrând
împreunæ pentru a ajusta pentru fiecare
copil în parte un scut al credinflei, fæcut sæ
se închidæ atât de ferm, încât sæ nu poatæ fi
smuls sau pætruns de acele sægefli arzætoare. 

Este nevoie de puterea fermæ a unui
tatæ pentru a-i ciocæni metalul øi de mâi-
nile delicate ale unei mame pentru a-l øle-
fui øi ajusta. Câteodatæ un pærinte este
læsat sæ-l facæ singur. Este greu, dar poate
fi fæcut. 

În Bisericæ, putem preda despre mate-
rialele din care se face un scut al credinflei:
respect, curaj, castitate, pocæinflæ, iertare,
compætimire. În Bisericæ, putem sæ învæ-
flæm cum sæ le asamblæm øi sæ le ajustæm.
Dar realizarea øi ajustarea efectivæ a scutu-
lui credinflei aparfline membrilor familiei.
Altfel, el se poate slæbi øi desprinde într-o
perioadæ de crizæ” (în Conference report,
aprilie 1995, p. 8 sau Ensign, mai 1995,
p. 8). 

Sugestiile urmætoare îi pot ajuta pe
pærinfli sæ dezvolte un parteneriat de pre-
dare mai eficient. 

Sæ ne alocæm timp pentru a planifica
împreunæ

Ca pærinfli, dumneavoastræ trebuie sæ
alocafli anumite perioade de timp în care
sæ discutafli nevoile copiilor dumneavoas-
træ øi sæ planificafli cum sæ întâmpinafli
acele nevoi. Un cuplu foarte ocupat a des-
coperit cæ flinerea împreunæ a sesiunilor
de planificare sæptæmânale devenise unul
dintre cele mai preflioase lucruri pe care le
fæceau ca pærinfli. Ei au spus: 

„Chiar dacæ ne-a luat aproape un an de
zile pentru a face un obicei din sesiunea
noastræ sæptæmânalæ de planificare, acum
ne întrebæm cum am putut sæ ne descur-
cæm færæ aceasta. Ne ajutæ sæ fim mai inte-
resafli de ceea ce face celælalt. Ne ajutæ sæ
înflelegem cât de importanfli suntem unul
pentru celælalt øi pentru copiii noøtri. Ne
oferæ timp sæ ne uitæm la noi înøine øi la
copii øi sæ decidem ce mæsuri trebuie sæ
luæm pentru a face faflæ problemelor pe
care le avem. Ne planificæm, de asemenea,
întâlnirile, timpurile speciale cu copiii,
detaliile pentru serile în familie øi activitæ-
flile de duminicæ. De regulæ ne ia cam 30
de minute, iar câteodatæ mai mult dacæ
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trebuiesc discutate evenimente importante
sau probleme deosebite. 

În timp ce planificafli modalitæflile de a
væ învæfla copiii, luafli în considerare, cu
ajutorul rugæciunii, întrebærile urmætoare: 
� Ce trebuie sæ se întâmple în vieflile copii-

lor noøtri ca rezultat al predærii noastre? 
� Ce principii anume ale Evangheliei tre-

buie sæ predæm pentru a realiza aceasta? 
� Cum trebuie sæ predæm aceste principii? 

Sugestii pentru folosirea acestor între-
bæri se gæsesc în secfliunea „Sæ pregætim
lecfliile”, pp. 98–99 øi în secfliunea „Sæ
creæm lecflii din cuvântærile conferinflelor
øi din alte resurse”, pp. 100–101. 

Importanfla unitæflii în învæflarea
copiilor

Atunci când taflii øi mamele îøi alocæ
timp pentru a se sfætui unul cu celælalt,
este mult mai probabil ca ei sæ fie unifli
în a-øi învæfla copiii, chiar øi în timpul
momentelor de predare neplanificate
care apar în decursul normal al vieflii de
familie. O astfel de unitate este impor-
tantæ deoarece numai câteva lucruri îi
fac pe copii sæ fie mai nedumerifli decât
mesajele contradictorii care vin de la cei
doi oameni pe care-i iubesc øi-i respectæ
cel mai mult. 

Un cuplu a împærtæøit urmætoarea rela-
tare despre o experienflæ pe care au avut-o
cu fiul lor: 

Mike, în vârstæ de øase ani, a muncit
din greu aproape toatæ vara, fæcând
lucruri suplimentare acasæ øi pentru
vecini pentru ca sæ poatæ strânge bani pe
care sæ-i cheltuiascæ atunci când familia
pleca în vacanfla de varæ. Urma sæ fie o
cælætorie lungæ øi mama sa i-a spus cæ
dacæ vroia vreo amintire de-a lungul dru-
mului, trebuia sæ øi-o cumpere singur.
Chiar dacæ ea l-a atenflionat aproape zil-
nic sæ-øi strângæ banii într-un loc sigur,
lui Mike i-a plæcut sentimentul de a avea
bani în buzunar. Îi purta cu el în mod
constant. De câteva ori pe zi îi scotea sæ-i
numere sau sæ-i arate prietenilor sæi. 

Cu o zi înainte de cælætorie, Mike a des-
coperit cæ banii îi cæzuseræ din buzunar.

Plângând øi având inima zdrobitæ, a mers
la mama sa. Ea l-a compætimit øi l-a ajutat
pe Mike sæ caute peste tot unde s-au putut
gândi cæ ar putea fi, dar banii nu au fost
de gæsit. „Îmi pare foarte ræu pentru cæ 
fli-au dispærut banii”, a spus ea. Ea s-a
putut stæpâni sæ nu-i spunæ cæ l-a avertizat
de multe ori øi a rezistat, de asemenea,
ispitei de a repara totul pentru fiul sæu.
La urma urmei, s-a gândit ea, a fost alege-
rea lui sæ se joace cu banii în fiecare zi în
ciuda avertizærilor ei. 

Mike, micuflul neglijent, stætea pe scæ-
rile din fafla uøii când tatæl sæu s-a întors
acasæ. Dupæ ce a auzit povestea tristæ, tatæl
lui Mike øi-a bægat mâna în buzunar, a
scos suma exactæ pe care Mike o pierduse
øi i-a dat-o. Când tatæl a væzut expresia de
surprindere de pe fafla sofliei sale, a spus:
„Este doar o sumæ micæ de bani. Ce este
aøa de ræu?” 

În timp ce ne gândim la aceastæ poves-
tire, putem sæ ne întrebæm care pærinte a
avut dreptate. Însæ aceasta poate sæ nu fie
cea mai bunæ întrebare. Ar fi mai bine sæ
ne întrebæm cum ar fi putut pærinflii lui
Mike sæ fie mai unifli în modul în care au
rezolvat problema. Ei s-ar fi putut sfætui
împreunæ, luând în considerare nevoile
lui Mike. 

S-ar fi putut întreba: „Ce vrem sæ se
întâmple în viafla lui Mike, ca rezultat al
acestei situaflii? Trebuie sæ învefle sæ fie
mai responsabil? Are nevoie sæ simtæ mai
multæ compætimire øi înflelegere din par-
tea pærinflilor sæi? Trebuie sæ învefle sæ nu
se mai laude în fafla prietenilor? Trebuie
sæ învefle importanfla de a urma regulile
familiei?” Aceasta i-ar fi ajutat sæ deter-
mine ce sæ-l învefle pe fiul lor øi cum s-o
facæ. 

I-ar fi fæcut pe pærinflii lui Mike sæ-øi
aloce timp pentru a fi unifli în abordarea
lor în ceea ce priveøte aceastæ situaflie, ei
ar fi putut gæsi o modalitate bunæ sæ înlo-
cuiascæ sau nu banii pierdufli de Mike.
În schimb, ei au reacflionat în moduri
care au predat lecflii contradictorii. 

În timp ce lucrafli împreunæ ca pærinfli,
putefli sæ fifli unifli în predarea Evangheliei
lui Isus Hristos copiilor dumneavoastræ. 
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SÆ PREDÆM CU AJUTORUL 
EXEMPLELOR MODUL DE PUNERE 
ÎN PRACTICÆ A EVANGHELIEI

5

Una dintre modalitæflile prin care
Domnul ne învaflæ este aceea de a ne
îndruma sæ stabilim modele de viaflæ inte-
gre, demne de urmat. El ne porunceøte sæ
ne rugæm øi sæ citim scripturile zilnic, indi-
vidual øi împreunæ cu familia. El ne porun-
ceøte sæ mergem la Bisericæ øi sæ luæm în
fiecare sæptæmânæ din împærtæøanie, sæ mer-
gem la templu cât de des putem, sæ postim
øi sæ plætim în fiecare lunæ donafliile de
post. Aceste modele de viaflæ ne aratæ calea
pe care trebuie sæ mergem ca ucenici ai Sæi. 

Copiii învaflæ sæ træiascæ în calitate de
ucenici ai Salvatorului atunci când sunt
unifli cu familiile lor, încæ din copilærie,
repetând modelele de preaslævire, de slu-
jire, de studiu øi de muncæ pe care El le-a
rânduit. Dacæ familia nu træieøte dupæ
aceste modele, eficienfla predærii formale a
Evangheliei de cætre pærinfli va fi limitatæ.
Dacæ modul de viaflæ al pærinflilor nu coin-
cide cu ceea ce spun, copiii vor tinde sæ
facæ mai mult ceea ce fac pærinflii decât
ceea ce spun aceøtia. Dar dacæ pærinflii vor-
besc des despre Salvator øi stabilesc cæile
Sale ca model al familiei lor, ei îøi vor
învæfla copiii „în învæflætura øi în mustrarea
Domnului”, aøa cum Enos a spus cæ a fost
învæflat de cætre tatæl sæu (Enos 1:1). 

Preøedintele Brigham Young a declarat:
„În fiecare popor, comunitate øi familie
existæ tradiflii specifice, iar copilul este
instruit sæ le respecte. Dacæ legea lui
Hristos devine tradiflia acestui popor,
copiii vor fi crescufli în acord cu legea
împæræfliei celestiale... Copiii vor fi cres-
cufli atunci în tradifliile stræmoøilor lor, sæ
facæ ce este bine øi sæ se abflinæ de la tot ce
este ræu” (în Journal of Discourses, 3:327). 

Copiii noøtri trebuie sæ „fie crescufli
în acord cu legea împæræfliei celestiale”,
pe mæsuræ ce stabilim în cæminele noastre

modele de punere în practicæ ale
Evangheliei. 

Lucruri specifice pe care putem sæ
le facem pentru a stabili modele de
ucenicie

Avem obligaflia de a alege conøtiincios øi
de a nutri modele de træire a Evangheliei.
De exemplu, putem sæ alegem arta, muzica
øi literatura care îi vor ajuta pe copiii noøtri
sæ-øi dezvolte o preferinflæ pentru ceea ce
înalflæ øi edificæ. Putem sæ slujim împreunæ
în Bisericæ øi în comunitate. Putem sæ ale-
gem haine modeste pentru noi înøine øi sæ
ne ajutæm copiii sæ facæ la fel. Putem sæ
studiem scripturile împreunæ øi sæ flinem
seara în familie. Putem sæ nutrim o atitu-
dine pioasæ faflæ de Sabat care va influenfla
sentimentele copiilor de a-l fline ca o zi
sfântæ. 

Una dintre cele mai puternice modali-
tæfli de a stabili modele neprihænite de
viaflæ este aceea de a crea øi de a pæstra
tradifliile familiei. Copiii se simt în sigu-
ranflæ øtiind cæ, indiferent de ceea ce se
întâmplæ în vieflile lor, anumite eveni-
mente vor ræmâne la fel în familia lor.
Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a sfætuit:
„Nutrifli tradiflii de familie minunate care
væ vor fline veønic împreunæ. Fæcând ast-
fel, putem sæ creæm o parte din cer aici,
pe pæmânt, în cadrul familiilor personale.
În cele din urmæ, veønicia va fi prelun-
girea vieflii neprihænite a familiei” (în
Conference Report, octombrie 1989, p. 4
sau Ensign, noiembrie 1989, p. 5).

Multe tradiflii ale familiei pot sæ se
bazeze pe Evanghelie. De exemplu, în
unele familii, copiii primesc un exemplar
nou al Cærflii lui Mormon atunci când
împlinesc opt ani. Unele familii særbæto-
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resc Cræciunul interpretând evenimentele din perioada
naøterii Salvatorului. În unele familii, taflii oferæ o bine-
cuvântare a preofliei fiecæruia dintre copiii sæi la începu-
tul unui nou an øcolar. Unele familii au reuniuni anuale
sau se întâlnesc împreunæ la særbætori øi la binecuvântæ-
rile nou-næscuflilor. Aceste tradiflii anticipate øi iubite
întæresc familiile øi persoanele individuale pe mæsuræ ce
aceøtia gæsesc bucurie în repetarea a ceea ce este familiar
øi deseori, sacru. Tradifliile le pot aminti membrilor fami-
liei de modul lor de viaflæ în calitate de ucenici ai lui
Hristos øi pot sæ ofere deseori ocazii pentru instruiri în
ceea ce priveøte principiile Evangheliei. 

Sæ schimbæm modelele nedorite din cadrul
familiilor noastre

Putem sæ schimbæm modelele nedorite din cadrul
familiilor noastre. Dacæ facem parte dintr-o familie mai
puflin activæ, putem sæ schimbæm acel model în propriile
noastre viefli øi putem sæ ne stræduim sæ frecventæm cu
regularitate adunærile Bisericii. Dacæ am criticat conducæ-
torii Bisericii sau dacæ i-am auzit pe pærinflii noøtri fæcând
aceasta, putem sæ alegem de-acum înainte sæ ne susflinem
conducætorii prin limbajul øi faptele noastre. Astfel de
schimbæri în modul nostru de viaflæ le vor oferi copiilor
noøtri un model mai bun de urmat. 

O membræ a Bisericii a împærtæøit urmætoarea întâm-
plare: 

„Soflul meu, Roger, a fost crescut într-o casæ unde nu a
existat nici un model de punere în practicæ a Evangheliei.
Tatæl sæu era dependent de alcool, iar familia a suferit din
aceastæ cauzæ. Mama sa a încercat sæ fie activæ în Bisericæ,
însæ tatæl sæu a vrut ca familia sæ facæ alte lucruri dumi-
nica. Roger a devenit foarte activ cu prietenii, ca adoles-
cent, øi când øi-a obflinut propria mærturie despre
Evanghelie, a început sæ noteze într-un caiet special ceea
ce vroia sæ aibæ în propria lui familie dupæ ce se cæsætorea.
Avea în jur de 17 ani la acea vreme. În caiet îøi fæcuse o
rubricæ pentru ceea ce ar face cu copiii sæi, una pentru
ceea ce se aøtepta de la o soflie, una pentru cum øi-ar fi

dorit sæ fie casa sa øi una pentru tipul de slujbæ pentru
care urma sæ se pregæteascæ. Øi-a scris toate ideile acolo
incluzând øi articolele pe care el le-a gæsit ca fiindu-i de
ajutor. O parte din lucrurile pe care le-a scris, le-a învæflat
din exemplul negativ al familiei în care a fost crescut;
acestea l-au învæflat cum nu vroia sæ fie propria sa familie.
Tatæl sæu s-a opus atât de mult activitæflii sale în Bisericæ
încât a trebuit sæ se mute øi a locuit cu o familie religioasæ
pe care a admirat-o, chiar dacæ ei nu erau membri ai
Bisericii. De la ei a primit alte idei despre viitoarea sa
familie. Astfel încât, chiar din tinerefle el a vrut sæ fie
persoana care se schimbæ în generaflia sa, de la un trecut
zbuciumat la un viitor mai binecuvântat. 

Dupæ ce ne-am logodit, el mi-a arætat caietul, am dis-
cutat ideile øi le-am dezvoltat pânæ când ne-am împærtæ-
øit idealurile despre ceea ce vroiam pentru familia
noastræ. Îmi amintesc cæ primul lucru asupra cæruia am
lucrat a fost rugæciunea. Ne-am învæflat copiii sæ se roage
încæ de când erau foarte mici, pentru ca acest lucru sæ
fie un obicei bine înrædæcinat øi pe care sæ nu se gân-
deascæ sæ-l ignore. Ne-am decis ca zeciuiala sæ nu fie
niciodatæ o problemæ. Am flinut serile în familie cu
devotament. Øi am stabilit tradiflia de a citi scripturile
în fiecare dimineaflæ. La început ne-am concentrat prea
mult sæ citim numærul de versete pe care le-am planifi-
cat sæ le citim, dar dupæ aceea ne-am dat seama cæ dis-
cufliile pe care le-am avut atunci când copiii ne-au
adresat întrebæri erau mult mai importante decât înca-
drarea într-un plan stabilit. În ultimii câfliva ani, am
adæugat un imn, cântat cu toate strofele lui, dupæ rugæ-
ciunea de deschidere. Acesta ne trezeøte øi aduce un
spirit bun. Acestea sunt numai câteva dintre tradifliile
în jurul cærora familia noastræ a fost clæditæ. 

Mæ minunez cæ soflul meu s-a decis sæ stabileascæ tradi-
flii neprihænite în cadrul propriei lui familii atunci când
a fost atât de tânær øi nu a avut un exemplu foarte bun
de urmat. Mæ minunez, de asemenea, øi sunt recunoscæ-
toare pentru faptul cæ a fost atât de hotærât sæ lucræm
împreunæ pentru a le preda familiei noastre, în mare
parte bazându-ne doar pe credinflæ”. 
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îndrumare. Învaflæ sæ-i cinsteascæ øi sæ-i res-
pecte pe conducætorii Bisericii în timp ce
membrii familiei se roagæ zilnic pentru ei.
Pot sæ dobândeascæ dorinfla de a sluji în
misiuni øi de a primi binecuvântærile tem-
plului în timp ce pærinflii Îi cer Tatælui
Ceresc sæ-i ajute pe copiii lor sæ ia deciziile
care-i vor fline demni de a primi aceste
binecuvântæri. 

Copiii învaflæ sæ-i iubeascæ øi sæ le pese
de ceilalfli în timp ce-i aud pe membrii
familiei rugându-se pentru alfli oameni.
Øi copiii simt o dragoste mare atunci când
îi aud pe membrii familiei rugându-se
pentru ei. 

Fiecærui membru al familiei trebuie sæ
i se dea ocazia de a conduce familia în
rugæciune. Copiii mici pot face acest lucru
cu rândul, primind ajutor. 

Studiul scripturilor în familie

Studiul zilnic al scripturilor este o
altæ modalitate puternicæ de a le preda
Evanghelia copiilor. Oricând este posibil,
familiile trebuie sæ citeascæ împreunæ în
fiecare zi, în mod regulat. Pentru unii,
acest lucru este cel mai uøor de fæcut
dimineafla devreme. Pentru alflii, studiul
scripturilor în familie este fæcut cel mai
bine chiar înainte de culcare. Chiar dacæ
poate sæ fie dificil câteodatæ sæ aduni
membrii familiei pentru aceasta, efortu-
rile dumneavoastræ consistente de a
studia cuvântul lui Dumnezeu vor bine-
cuvânta vieflile copiilor dumneavoastræ.
Copiii dumneavoastræ vor învæfla adevæ-
rul învæflæturii lui Nefi: „Ospætafli-væ din
cuvintele lui Hristos; cæci iatæ, cuvintele
lui Hristos væ vor spune toate lucrurile pe
care trebuie sæ le facefli” (2 Nefi 32:3). 

Pe mæsuræ ce copiii citesc scripturile
împreunæ cu membrii familiei lor, ajung sæ
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Ca pærinfli, trebuie sæ cæutafli sæ stabilifli
ocazii regulate pentru predarea Evangheliei
în cadrul cæminului. Când facefli aceasta,
copiii dumneavoastræ primesc în mod con-
sistent învæflæturile Evangheliei care se
aplicæ în vieflile lor øi care devin o temelie
pentru ei. Ei pot sæ vadæ din acfliunile dum-
neavoastræ faptul cæ a crede Evanghelia
înseamnæ sæ fii îndrumat de aceasta în fie-
care aspect al vieflii. 

Ideile urmætoare væ pot ajuta sæ stabi-
lifli ocazii regulate de a væ învæfla copiii
Evanghelia. 

Rugæciunea în familie

Salvatorul a poruncit: „Rugafli-væ în fami-
liile voastre la Tatæl, întotdeauna în Numele
Meu, pentru ca nevestele øi copiii voøtri sæ
poatæ fi binecuvântafli” (3 Nefi 18:21). 

Rugæciunile în familie sunt ocazii exce-
lente de a le aræta copiilor cum sæ se
roage. Pe mæsuræ ce copiii væ væd vorbind
sincer cu Tatæl dumneavoastræ din Cer,
væ vor vedea credinfla øi dorinflele dum-
neavoastræ neprihænite. Ei vor învæfla sæ se
„[sfætuiascæ] cu Domnul în toate faptele
[lor]” pentru ca El sæ-i „[îndrepte] cætre
bine” (Alma 37:37). 

În timp ce væ rugafli trebuie sæ folosifli
un limbaj ales, politicos. Acest exemplu îi
va ajuta pe copiii dumneavoastræ sæ învefle
limbajul rugæciunii, care exprimæ dragoste
øi pioøenie faflæ de Tatæl Ceresc. 

Copiii pot sæ învefle mult despre
Evanghelie atunci când îi aud pe ceilalfli
membri ai familiei rugându-se. Ei învaflæ
nevoia de a se pocæi pe mæsuræ ce-i aud pe
alflii cerând iertare. Învaflæ recunoøtinflæ
atunci când îi aud pe alflii mulflumindu-I
Tatælui Ceresc pentru binecuvântærile lor.
Ei învaflæ credinflæ, umilinflæ øi supunere în
timp ce væd cæ pærinflii lor cautæ continuu
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iubeascæ adeværurile divine ale Evangheliei.
Limbajul scripturilor le devine familiar. Ei
învaflæ povestiri din scripturi øi înfleleg cum
sæ punæ în practicæ aceste cuvinte sacre în
vieflile lor de zi cu zi. Ei pot, de asemenea,
sæ învefle sæ foloseascæ Ghidul pentru scrip-
turi øi celelalte ajutoare pentru studiu din
scripturi (vezi pp. 56–58). 

Putefli sæ alegefli sæ citifli un anumit
timp în fiecare zi. Fiecærui membru al
familiei care poate sæ citeascæ trebuie sæ
i se dea ocazia sæ citeascæ din scripturi.
Ei pot citi cu rândul un verset sau mai
multe. Copiii care nu pot sæ citeascæ pot
sæ se implice totuøi repetând versetele în
timp ce sunt citite de cætre ceilalfli. Dacæ
este posibil, copiii mai mici se pot uita pe
cærflile ilustrate cu povestiri din scripturi
ale Bisericii sau la ilustrafliile din Setul de
ilustraflii inspirate din Evanghelie. 

Pentru a-i ajuta pe membrii familiei sæ
înfleleagæ scripturile, putefli sæ reformulafli
pasajele dificile în termeni mai simpli sau
sæ cæutafli cuvintele cu care nu suntefli
familiarizafli în Ghidul pentru scripturi. Le
putefli cere membrilor familiei sæ rezume
punctele principale ale lecturii din acea zi.
Un copil poate sæ flinæ expusæ o ilustraflie a
povestirii care se citeøte. 

Putefli sæ rugafli un copil sæ se gândeascæ
la o situaflie din viafla sa care se aseamænæ
cu povestirea din scripturæ pe care o citifli.
De exemplu, putefli sæ spunefli: „Tocmai
am citit despre David øi Goliat. De ce fel
de ‘Goliafli’ ai parte în viafla ta? Ce pofli sæ
învefli de la David care sæ te ajute sæ faci
faflæ acestor provocæri?” Sau, putefli sæ spu-
nefli: „Am remarcat faptul cæ fli-ai ajutat
sora mai micæ sæ-øi curefle camera. fii-ai
dat seama cæ ai arætat acelaøi tip de dra-
goste despre care Isus a vorbit în aceastæ
povestire?” 

Dacæ nu suntefli familiarizafli cu scriptu-
rile sau dacæ avefli dificultæfli la citit, în
timp ce citifli împreunæ cu copiii dumnea-
voastræ putefli sæ væ simflifli incomod sau
putefli sæ credefli cæ nu suntefli persoana
potrivitæ pentru aceasta. Nu este ceva ræu
dacæ îi læsafli pe copiii dumneavoastræ sæ
øtie cæ voi tofli învæflafli cum sæ citifli scrip-
turile. Dacæ amânafli studiul în familie
pânæ când vefli avea încredere, væ vefli
priva copiii de hrænirea spiritualæ atât de
mult necesaræ. Amintifli-væ cæ Spiritul væ
poate influenfla indiferent de cât de expe-
rimentafli suntefli. 

Seara în familie

Serile în familie væ oferæ ocazii exce-
lente de a væ ajuta copiii sæ înfleleagæ øi sæ
punæ în practicæ principiile Evangheliei.
O searæ în familie poate sæ cuprindæ rugæ-
ciunea în familie, o instruire pe tema
Evangheliei, imnuri øi cântece ale
Societæflii Primare øi activitæfli de familie. 

Pentru planificarea serilor în familie,
luafli în considerare nevoile curente, preo-
cupærile øi interesele membrilor familiei.
De exemplu, este vreun copil care trebuie
sæ se pregæteascæ pentru botez sau pentru
rânduirea într-un oficiu al preofliei? A fost
vreo ceartæ în casæ? În timp ce luafli în
considerare cu ajutorul rugæciunii nevoile
øi provocærile membrilor familiei, vefli
putea sæ determinafli mai bine ce principii
ale Evangheliei trebuie sæ predafli. 

Principiile predærii eficiente prezentate
în acest manual îi pot ajuta pe membrii
familiei sæ planifice øi sæ prezinte seri în
familie. În plus, Biserica a publicat
manualul Family Home Evening Resource

Book, care cuprinde lecflii øi idei pentru ca
serile în familie sæ fie reuøite. Revistele
Bisericii sunt, de asemenea, de ajutor. 

Câteodatæ, familiile gæsesc dificil faptul
de a face ca seara în familie sæ fie o parte
obiønuitæ din viafla lor. Câteodatæ copiii
nu sunt cooperanfli sau pærinflii simt cæ
sunt prea ocupafli. Cu toate acestea, efor-
turile de a planifica øi de a face serile în
familie îi vor binecuvânta pe tofli membrii
familiei. Un om a spus cæ familia sa a
flinut seara în familie doar de douæ ori în
timpul tinereflii sale. Totuøi, aceste expe-
rienfle au avut un efect atât de mare asu-
pra lui încât atunci când s-a cæsætorit încæ
îøi aducea aminte de acestea øi de princi-
piile Evangheliei pe care le-a învæflat.
Aceasta a fæcut ca el øi soflia lui sæ flinæ seri
în familie în fiecare sæptæmânæ în propria
sa familie. 

Mesele în familie

Mesele în familie væ oferæ dumneavoas-
træ ocazii de a preda lecflii preflioase, iar
tuturor membrilor familiei, ocazii de a se
implica în discuflii. Având în vedere pro-
gramele încærcate, orele de masæ sunt
deseori singurele momente în care væ
putefli aduna cu copiii dumneavoastræ
pentru a împærtæøi evenimentele fiecærei
zile øi a discuta idei. Putefli sæ folosifli aceste
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ocazii pentru a vorbi cu copiii dumneavoastræ despre prin-
cipiile Evangheliei, despre valorile familiei, despre mesajele
împærtæøite la adunarea de împærtæøanie øi la alte adunæri
ale Bisericii, despre øcoalæ, despre activitæflile care urmeazæ
sæ aibæ loc, despre evenimentele din lume øi despre alte
subiecte de interes. Poate sæ fie un timp pentru dumea-
voastræ în care sæ învæflafli mai mult despre preocupærile,
gândurile øi sentimentele copiilor dumneavoastræ. 

Mesele în familie trebuie sæ fie niøte ocazii simple de
bunæ dispoziflie la care toatæ lumea se simte bine venit sæ
se implice în discuflii. Acolo unde este posibil, acest timp
nu trebuie sæ cuprindæ alte distracflii. Astfel de ocazii pot
sæ contribuie la unitatea øi creøterea spiritualæ a familiei. 

Consiliile de familie

Trebuie sæ væ întâlnifli împreunæ membrii familiei în
cadrul consiliilor de familie. Putefli sæ folosifli consiliile
de familie pentru a fixa obiective, pentru a rezolva pro-
bleme, pentru a discuta despre finanfle, pentru a face
planuri øi pentru a oferi ajutor øi sprijin. Consiliile de
familie le putefli fline în conexiune cu seara în familie sau
în altæ perioadæ de timp. În timp ce desfæøurafli consiliile
de familie, putefli sæ væ învæflafli copiii cum sæ asculte øi
cum sæ dea dovadæ de respect pentru sentimentele øi opi-
niile pe care le are fiecare. 

Vizitele confidenfliale

Pe mæsuræ ce discutafli cu copiii dumneavoastræ în
mod regulat, vefli deveni mai apropiafli de ei. Trebuie
sæ væ planificafli perioade de timp în care sæ væ întâlnifli
cu fiecare copil în parte pentru a væ exprima dragostea,
pentru a-l încuraja øi pentru a-l învæfla principii ale
Evangheliei. Trebuie sæ-i permitefli fiecærui copil sæ

vorbeascæ despre problemele sau experienflele care sunt
importante pentru el. Pe mæsuræ ce arætafli o atenflie
sinceræ faflæ de preocupærile øi opiniile copiilor dumnea-
voastræ, aceøtia vor învæfla sæ aibæ încredere în dumnea-
voastræ øi sæ væ cearæ sfatul. Atunci, putefli sæ continuafli
sæ-i învæflafli sæ ia decizii corecte, sæ se roage øi sæ studieze
scripturile pentru a primi ræspunsuri la întrebærile lor. 

Folosifli scripturile pentru a væ învæfla copiii cum sæ-øi
exercite în mod corect libertatea de a alege. Vârstnicul
Gene R. Cook a sugerat cum poate un pærinte sæ folo-
seascæ scripturile pentru a ajuta un copil care întreabæ de
ce nu face familia anumite lucruri duminica: 

„Afli putea fi tentafli sæ spunefli: ‘Pentru cæ aøa am spus
eu’ sau ‘Pentru cæ Biserica spune aøa’. Însæ, un pærinte
mai inspirat ar putea spune: ‘Øtii, flinerea zilei Domnului
sfântæ nu e ceva næscocit doar de noi. Hai sæ-fli aræt ceva’.
Dupæ care putefli deschide Doctrinæ øi legæminte la secfliu-
nea 59 øi putefli citi [versetele 9 pânæ la 11]... 

„Dupæ aceea putefli explica: ‘Dupæ cum vezi, Domnul
ne învaflæ cæ duminica este o zi sfântæ... Este o zi pentru
a ne odihni de munca noastræ øi „pentru a ne exprima
devofliunea [noastræ] Celui Prea Înalt”, însemnând cæ tre-
buie sæ mergem la adunærile noastre din Bisericæ, sæ luæm
din împærtæøanie, sæ ne îndeplinim celelalte responsabili-
tæfli din cadrul Bisericii øi sæ-i vizitæm pe bolnavi, pe særaci
øi pe nevoiaøi. Este o zi consacratæ Domnului øi îfli depun
mærturia mea, fiica mea dragæ, cæ acest lucru este adeværat
øi cæ Domnul ne-a binecuvântat din beløug pentru cæ am
flinut ziua de Sabat’ ” (Raising Up a Family to the Lord

[1993], pp. 19–20). 
Pentru idei care pot fi puse în practicæ în cadrul vizite-

lor confidenfliale avute cu copiii dumneavoastræ, vezi
„Predarea în cadrul interviurilor”, p. 153). 
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ÎN VIAfiA DE FAMILIE
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Ca pærinfli, multe dintre ocaziile dum-
neavoastræ de a preda vin în momente
neplanificate – în conversaflii, în timp ce
lucrafli cu copiii dumneavoastræ øi în timp
ce membrii familiei fac împreunæ faflæ pro-
vocærilor. Aceste ocazii pot fi momente
puternice de predare deoarece sunt strâns
legate de întâmplærile prin care trec copiii
dumneavoastræ. Deoarece asemenea ocazii
pot veni øi pot trece repede, dumneavoas-
træ trebuie sæ le recunoaøtefli øi sæ fifli pregæ-
tifli sæ predafli ceea ce copiii dumneavoastræ
sunt pregætifli sæ învefle. Sugestiile urmæ-
toare væ pot ajuta sæ cæutafli ocazii de a
preda. 

Abordarea întrebærilor øi a
preocupærilor copiilor

Tofli copiii sunt preocupafli de ei înøiøi øi
de lume. Putefli sæ le arætafli cæ Evanghelia
oferæ ræspunsuri øi îndrumare pentru înfle-
legerea øi rezolvarea problemelor lor. Dacæ
un copil se teme de o furtunæ, putefli sæ
folosifli acel moment pentru a-l încuraja sæ
se roage pentru alinare. Dacæ un fiu ado-
lescent este presat sæ vizioneze un film la
modæ care poate sæ nu fie adecvat, putefli
sæ discutafli cu el problema respectivæ øi 
sæ-l ajutafli sæ punæ în practicæ principiile
Evangheliei pentru a decide dacæ îl va
viziona sau nu. În cazul în care copiii sunt
îngrijorafli în ceea ce priveøte o decizie
importantæ, putefli sæ citifli împreunæ cu ei
Moroni 7:15–19 øi sæ discutafli sfatul lui
Mormon despre „felul de judecatæ”. Dacæ
un membru al familiei a murit, putefli sæ
væ învæflafli copiii despre lumea spiritelor
øi despre înviere. 

Pentru sugestii despre cum putefli sæ væ
sfætuifli cu copiii dumneavoastræ, vezi
pagina 139 în secfliunea „Ocazii obiønuite
pentru predarea în cadrul cæminului”. 

Discutarea problemelor care-i
afecteazæ pe semenii copiilor

Din când în când, copiii pot sæ vor-
beascæ despre problemele care-i afecteazæ
pe semenii lor. Poate prietenii lor au
slujbe unde li se cere sæ lucreze duminica.
Poate cunosc un tânær bæiat care este
membru al Bisericii, dar care s-a hotærât
sæ nu slujeascæ într-o misiune cu timp
deplin. Poate au prieteni care folosesc un
limbaj neadecvat sau care dau dovadæ de
lipsæ de respect faflæ de ceilalfli. Când dis-
cutafli cu copiii dumneavoastræ aceste
situaflii, putefli sæ folosifli scripturile pentru
a preda principii ale Evangheliei. Aceasta
væ poate ajuta sæ îndrumafli copiii cætre
deciziile corecte când se vor afla în cir-
cumstanfle asemænætoare. 

Împærtæøirea ocaziilor de a lua
decizii corecte

Atunci când avefli ocazii de a lua decizii
corecte, putefli sæ împærtæøifli aceste expe-
rienfle cu copiii dumneavoastræ. De exem-
plu, dacæ la un magazin primifli rest mai
mult decât trebuie, putefli sæ-i întrebafli
pe copiii dumneavoastræ ce ar trebui sæ
facefli. Acest lucru poate sæ conducæ la o
discuflie despre subiecte cum ar fi cinstea,
libertatea de a alege øi urmærile faptelor
noastre. 

Discutarea ideilor prezentate prin
intermediul mijloacelor de informare

Putefli sæ vorbifli cu copiii dumneavoas-
træ despre ideile promovate prin filmele la
modæ, prin emisiunile de televiziune øi
prin muzicæ. Emisiunile de øtiri oferæ, de
asemenea, ocazii de a discuta despre eve-
nimentele øi problemele curente. Astfel de
discuflii îi pot ajuta pe copii sæ discearnæ
între moduri de distracflie înælflætoare øi
moduri de distracflie care prezintæ filozofii
øi fapte care sunt în contradicflie cu stan-
dardele Evangheliei. 

Sæ-i ajutæm pe copii sæ învefle din
greøeli

Greøelile pot sæ ofere ocazii de a preda.
Dacæ un copil a greøit, îl putefli ierta, îi
putefli vorbi despre faptul de a-øi cere
scuze øi de a repara ræul fæcut øi, în cazul
în care copilul a încælcat o poruncæ, 
învæflafli-l despre procesul pocæinflei. 
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Dacæ dumneavoastræ afli greøit, trebuie
sæ væ cerefli scuze øi sæ cerefli iertare. Copiii
dumneavoastræ pot sæ învefle lecflii puter-
nice în timp ce væd eforturile dumnea-
voastræ de a væ depæøi propriile slæbiciuni.
Luafli în considerare urmætoarea expe-
rienflæ împærtæøitæ de cætre un membru al
Bisericii: 

„Aveam aproximativ 10 ani atunci când
am fæcut ceva care l-a necæjit pe tatæl meu.
El a fost foarte supærat øi se hotærâse sæ mæ
pedepseascæ. M-am simflit profund rænit
deoarece am crezut cæ mæ pedepsea mai
mult decât meritam. L-am evitat tot restul
zilei øi de fiecare datæ când a încercat sæ
discute cu mine, mæ întorceam øi fugeam.
În ziua urmætoare încæ eram supærat pe el,
aøa încât am fost surprins când el a intrat
în camera mea øi mi-a spus cæ-i pare ræu
pentru cæ m-a pedepsit atât de aspru. 
M-a întrebat dacæ doresc sæ-l iert. Am învæ-
flat atunci cæ nu suntem niciodatæ prea
bætrâni pentru a ne cere scuze øi pentru a
recunoaøte cæ greøim. Aceea a fost o ocazie
pentru a învæfla adeværata valoare a
pocæinflei”. 

Explicarea motivelor de a sluji

În timp ce slujifli în chemærile Bisericii
sau în alte moduri, le putefli spune copii-
lor dumneavoastræ ce facefli øi de ce facefli
acel lucru. Aceasta îi va ajuta pe copii sæ
înfleleagæ mai bine cum le sunt influenflate
faptele de cætre crezurile øi valorile lor.
Dacæ pregætifli cina pentru cineva care este
bolnav, le putefli explica de ce este impor-
tant sæ ajutafli acea persoanæ. Când copiii
væ væd pregætindu-væ pentru a preda o lec-
flie la Bisericæ, putefli sæ vorbifli cu ei des-
pre importanfla mæririi chemærilor. Putefli
sæ discutafli cu copiii dumneavoastræ de ce
ne ridicæm mâinile pentru a-i susfline pe
conducætori øi cum îi susflinem pe cei che-
mafli de Domnul. 

Sæ-i ajutæm pe copii sæ-øi controleze
emofliile

Când copiii se supæræ, se simt frustrafli
sau când sunt mânioøi, pot reacfliona în

moduri nepotrivite. Îi putefli învæfla sæ-øi
recunoascæ øi sæ-øi controleze impulsurile
de a-i ræni pe alflii øi de a-øi ridica vocile.
Putefli sæ atragefli atenflia asupra situafliilor
care au provocat acea mânie øi apoi, sæ
discutafli despre modalitæfli mai bune de a
gestiona în viitor situaflii asemænætoare. 

Sæ-i ajutæm pe copii sæ recunoascæ
influenfla Spiritului

Dumneavoastræ îi putefli ajuta pe copii
sæ recunoascæ influenfla Spiritului atræ-
gându-le atenflia asupra sentimentelor pe
care le au. Vârstnicul Robert D. Hales a
relatat urmætoarea experienflæ: 

„Dupæ botezul øi confirmarea mea,
mama m-a tras deoparte øi m-a întrebat:
‘Ce simfli?’ Am descris cât de bine am
putut sentimentul cald de pace, de alinare
øi de fericire pe care-l aveam. Mama mi-a
explicat cæ ceea ce simfleam era darul pe
care tocmai îl primisem, darul Duhului
Sfânt. Ea mi-a spus cæ dacæ træiam într-un
mod demn de el, urma sæ am acel dar cu
mine permanent. Acela a fost un moment
de predare pe care mi l-am amintit toatæ
viafla” (în Conference Report, aprilie 1994,
p. 42 sau Ensign, mai 1999, p. 32). 

Învæflarea lecfliilor din naturæ

Putefli sæ folosifli ceea ce observafli în
fiecare zi în naturæ pentru a le preda
Evanghelia copiilor dumneavoastræ (vezi
„Sæ învæflæm oriunde ne aflæm”, pp.
22–23; „Lecflii comparative øi practice”,
pp. 163–164). De exemplu, comentariile
unui copil despre frumuseflea florilor de
primævaræ pot sæ conducæ la o discuflie
despre învierea lui Isus Hristos. Plantarea
seminflelor împreunæ cu copiii este un
timp excelent pentru a discuta cum a
comparat Alma cuvântul lui Dumnezeu cu
o sæmânflæ (vezi Alma 32:28–43). 

Dacæ suntefli atenfli, putefli într-un mod
liniøtit øi consistent sæ transformafli multe
dintre experienflele copiilor dumneavoas-
træ în momente de predare. 

141



P a r t e a  D :  P r e d a r e a  î n  c a d r u l  c æ m i n u l u i

INFLUENfiA PREDÆRII EXERCITATÆ
DE ALfiI MEMBRI AI FAMILIEI

8

Deøi pærinflii au responsabilitatea princi-
palæ de a le preda copiilor lor Evanghelia,
ceilalfli membri ai familiei pot fi de un mare
ajutor. Pærinflii trebuie sæ caute ocazii de a-i
avea pe ceilalfli membri ai familiei în situaflii
de a le preda øi de a-i întæri pe copiii lor. 

Influenfla predærii efectuate de cætre
bunici

Bunicii îi pot întæri øi inspira pe nepoflii
lor în timp ce-øi împærtæøesc experienflele,
mærturia øi credinfla. Povestirile lor adevæ-
rate despre supunere, despre învæflarea din
greøeli, despre sacrificiile fæcute pentru
îndeplinirea obiectivelor veønice øi despre
abordarea cu veselie a problemelor îi pot
ajuta pe copii pe mæsuræ ce au parte de
experienfle asemænætoare. În afaræ de dis-
cufliile cu nepoflii lor, bunicii îøi pot con-
semna mærturiile øi experienflele în jurnale
care îi pot înælfla øi învæfla pe membrii
familiei acum øi în generafliile viitoare. 

Sora Susan L. Warner, care a slujit ca a
doua consilieræ în preøedinflia generalæ a
Societæflii Primare, a relatat urmætoarea
povestire: 

„Cunosc un bunic care, la o adunare
recentæ a familiei în munfli, øi-a dus nepo-
flii la o plimbare. Când au ajuns într-o
poianæ, i-a invitat pe copii sæ se aøeze pe
un buøtean, timp în care le-a povestit des-
pre un bæiat în vârstæ de 14 ani numit
Joseph Smith, care a vrut sæ-I adreseze
Tatælui Ceresc câteva întrebæri care nu-i
dædeau pace. Bunicul a explicat cæ bæiatul
Joseph a mers într-o dumbravæ din apro-
pierea casei sale pentru a se ruga, având
credinfla cæ Dumnezeu îi va ræspunde.
Nepoflii au ascultat în liniøte, însæ Johnny,
în vârstæ de patru ani, care deseori avea
probleme în a sta liniøtit, nu s-a putut

abfline. A divulgat: ‘Am auzit aceastæ
povestire înainte’. 

Bunicul le-a spus despre rugæciunea
sinceræ a lui Joseph øi despre cum i s-a ræs-
puns cu o vizitæ glorioasæ a Tatælui Ceresc
øi a Fiului Sæu, Isus Hristos. Dupæ ce a ter-
minat, micul Johnny a apucat mâna buni-
cului øi a spus: ‘A fost o mærturie bunæ,
bunicule’. I-a plæcut mult sæ audæ din nou
povestirea. 

Deøi bunicul a repetat de multe ori în
timpul vieflii sale acea relatare sacræ, el a
spus: ‘Spiritul Domnului nu a depus nicio-
datæ o mærturie mai puternicæ faflæ de
momentul când mi-am depus mærturia
despre Joseph Smith cætre proprii mei
nepofli’. Bunicul øi nepoflii au simflit mær-
turia Duhului Sfânt” (în Conference
Report, octombrie 1998, p. 85 sau Ensign,

noiembrie 1998, p. 67).
Chiar dacæ bunicii træiesc departe de

nepoflii lor, ei pot totuøi sæ-i influenfleze în
bine. Prin intermediul telefoanelor sau a
scrisorilor de laudæ øi încurajare, ei pot
inspira încredere øi pot oferi sfaturi. 

Influenfla predærii efectuate de cætre
frafli øi surori

Pærinflii trebuie sæ-øi încurajeze copiii sæ
se ajute unul pe altul sæ învefle øi sæ creascæ.
Fraflii mai mari pot sæ fie deseori exemple
pozitive pentru fraflii øi surorile mai tinere
øi pot sæ fie desemnafli sæ-i învefle cum sæ
îndeplineascæ însærcinæri casnice. Când un
fiu slujeøte într-o misiune cu timp deplin,
el poate, prin exemplul øi scrisorile sale, sæ
influenfleze foarte mult dorinfla unui frate
mai tânær de a sluji. Când o soræ se cæsæto-
reøte în templu, ea poate sæ-øi împærtæ-
øeascæ entuziasmul øi mærturia cu fraflii øi
surorile ei. Când copiii ajutæ de bunævoie
la treburile casnice, ei stabilesc exemple
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bune, învæflându-se unul pe celælalt despre slujire øi
responsabilitate. Propria lor învæflæturæ este întæritæ, de
asemenea. 

Influenfla predærii efectuate de cætre unchi,
mætuøi øi veri

Pot exista momente când unchii, mætuøile sau verii
pot sæ ajungæ la un membru al familiei øi sæ-l ajute
atunci când pærinflii nu pot. 

Un tatæ a relatat despre cum a fost influenflat fiul sæu
de cætre un vær. Fiul a refuzat sæ meargæ la Bisericæ timp
de câteva sæptæmâni. Conferinfla generalæ se apropia øi
værul sæu, fiind entuziasmat sæ participe, s-a trezit
devreme în acea dimineaflæ øi a stat la coadæ pentru a
putea lua loc în clædirea Tabernacolului din Salt Lake.
Fiul a væzut acest exemplu, a fost miøcat de credinfla øi
entuziasmul værului sæu øi a fost motivat sæ meargæ din
nou la Bisericæ. Decizia aceea i-a schimbat viafla øi mai
târziu, a slujit cu devotament într-o misiune. 

O mamæ a relatat despre influenfla pozitivæ pe care fra-
tele ei øi familia acestuia au avut-o atunci când ea øi soflul
ei øi-au trimis fiul într-o varæ sæ locuiascæ împreunæ cu ei øi
sæ lucreze la benzinæria lor. O altæ femeie øi-a adus aminte
cu recunoøtinflæ de o conversaflie pe care fiul sæu a avut-o

cu unchiul preferat. Datoritæ acelei discuflii, fiul ei a ales sæ
evite prietenii care-i influenflau comportamentul într-un
mod distrugætor. 

Influenfla predærii efectuate de cætre copii

Când pærinflii îøi ascultæ copiii, ei pot învæfla multe ade-
væruri. Vârstnicul Russel M. Nelson a descris un moment
când a învæflat de la una dintre fetele sale: 

„Într-o searæ, când fiica noastræ cea mai micæ avea
aproximativ patru ani, m-am întors acasæ destul de târziu
de la responsabilitæflile mele de la spital. Am gæsit-o pe
soflia mea foarte obositæ... Aøa cæ m-am oferit s-o pregætesc
pentru culcare pe fiica noastræ în vârstæ de patru ani. Am
început sæ-i dau comenzile: ‘Scoate-fli hainele; pune-le pe
umeraø; îmbracæ-te cu pijamaua; spalæ-te pe dinfli; spune-fli
rugæciunea’ øi aøa mai departe, vorbind într-o manieræ
caracteristicæ unui sergent dur din cadrul armatei. Dintr-o
datæ, ea øi-a întors capul într-o parte, s-a uitat la mine cu o
privire galeøæ øi mi-a spus: ‘Tati, sunt proprietatea ta?’ 

Ea m-a învæflat o lecflie importantæ. Am folosit metode
coercitive asupra acelui suflet dulce. A conduce copiii
prin forflæ este tehnica Satanei, nu a Salvatorului” (în
Conference Report, aprilie 1991, p. 27 sau Ensign, mai
1991, p. 22). 
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PREDAREA ÎN CADRUL 
VIZITELOR DE ACASÆ ØI 

PREDAREA PRIN INTERMEDIUL 
ÎNVÆfiÆTOARELOR VIZITATOARE

Sper cæ învæflætorii de acasæ øi învæflætoarele vizitatoare vor 

experimenta douæ lucruri: primul, provocarea responsabilitæflii 

care se regæseøte în chemarea lor mæreaflæ, øi al doilea, 

dulceafla rezultatelor muncii lor, în special cu aceia dintre noi 

care sunt mai puflin activi. 

Preøedintele Gordon B. Hinckley
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Dacæ suntefli un învæflætor de acasæ, sun-
tefli un învæflætor al Evangheliei. În plus
faflæ de a væ îngriji de bunæstarea familiilor
care v-au fost desemnate dumneavoastræ øi
colegului dumneavoastræ, ducefli un mesaj
al Evangheliei cel puflin o datæ pe lunæ.
Scripturile ne învaflæ cæ învæflætorii de acasæ
trebuie sæ „avertizeze, sæ explice, sæ
îndemne øi sæ propovæduiascæ øi sæ invite
pe tofli sæ vinæ la Hristos” (D&L 20:59). 

Pentru a le preda familiilor care v-au
fost desemnate, trebuie sæ væ pregætifli spi-
ritual dumneavoastræ înøivæ øi sæ învæflafli
sæ punefli în practicæ principiile predærii
Evangheliei discutate în acest manual.
Trebuie, de asemenea, sæ væ stræduifli
continuu sæ væ îmbunætæflifli modul de
predare (vezi „Stabilifli un plan care sæ
væ îmbunætæfleascæ modul de predare”,
pp. 24–27). 

În cadrul responsabilitæflii dumneavoas-
træ ca învæflætor de acasæ, avefli nevoie în
mod special de o astfel de pregætire øi
trebuie sæ væ îmbunætæflifli în continuu.
Cunoaøterea principiilor de bazæ ale pre-
dærii Evangheliei væ va ajuta sæ predafli
mesajele într-o manieræ care-i va ajuta pe
tofli cei cærora le predafli, indiferent dacæ
aceøtia sunt membri mai puflin activi care
nu sunt obiønuifli sæ participe la discuflii
despre Evanghelie sau membri activi, cu
experienflæ în Bisericæ. 

Amintifli-væ cæ oamenii diferifli necesitæ
metode de predare diferite. Se poate sæ
trebuiascæ sæ prezentafli un mesaj unei
familii care are copii de vârste diferite.
Putefli sæ fifli desemnafli sæ avefli grijæ de
noii convertifli. Sau putefli sæ avefli ocazia
de a vizita membri în vârstæ sau membri
singuri. 

O pereche de învæflætori de acasæ 
care-øi pregætiseræ lecflia cu atenflie au dus
cu ei undifle când au mers într-o vizitæ.
Buzunarele lor erau pline cu momeli pen-
tru peøte. Membrii familiei vroiau sæ øtie
de ce, însæ învæflætorii de acasæ nu le-au
spus înainte de a-øi prezenta mesajul. Nu
au avut nici o problemæ în a-i atrage pe
copii øi în a le capta atenflia. Apoi, unul
dintre învæflætorii de acasæ a demonstrat
cum momeøte pescarul peøtele pentru a
fi prins. El a explicat cæ peøtiøorii sunt
deseori mult mai uøor de pæcælit decât
peøtii mai în vârstæ øi mai experimentafli.
A comparat momeala pentru peøti cu
ispitele Satanei øi a predat faptul cæ
Satana se foloseøte de vicleøuguri pentru
a încerca sæ ne prindæ øi sæ ne ia liberta-
tea. A fost o lecflie memorabilæ pentru
familia respectivæ. 

Ca învæflætor de acasæ, dumneavoastræ
avefli ocazii speciale de a væ aræta dragostea
faflæ de cei pe care-i învæflafli. Aøa cum pre-
øedintele Ezra Taft Benson ne-a învæflat,
dumneavoastræ trebuie „sæ facefli lucrurile
mici, lucruri mici care înseamnæ atât de
mult pentru o familie. De exemplu,
cunoaøtefli numele tuturor membrilor fami-
liei. Fifli conøtient de zilele de naøtere, de
binecuvântæri, de botezuri øi de cæsætorii.
Pentru astfel de ocazii, scriefli o micæ felici-
tare sau dafli un telefon prin care sæ felici-
tafli membrul familiei pentru o îndeplinire
sau o realizare specialæ” (în Conference
Report, aprilie 1987, p. 61 sau Ensign, mai
1987, p. 50). Putefli sæ ajutafli familia atunci
când are nevoie, sæ sprijinifli copiii øi tinerii
în activitæflile lor øi sæ væ asigurafli cæ
nevoile familiei sunt comunicate conducæ-
torilor preofliei. 

Selectarea mesajului

În timp ce selectafli un mesaj pentru
a-l împærtæøi, amintifli-væ urmætoarea
instrucfliune: „Învæflætorii de acasæ
prezintæ, de obicei, mesajul Primei
Preøedinflii care este tipærit în Ensign øi
în revistele internaflionale ale Bisericii.
Pot veni mesaje suplimentare din partea
episcopului sau a conducætorilor locali.
Capul familiei poate, de asemenea, sæ
cearæ ca învæflætorii de acasæ sæ prezinte
un mesaj special. Mesajele învæflætorilor
de acasæ trebuie sæ se bazeze pe scripturi
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øi pe învæflæturile profeflilor din zilele din urmæ”
(Church Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood and

Auxiliary Leaders [1998], p. 169). 

Pregætirea mesajului

Pregætifli fiecare mesaj pentru învæflæmântul de acasæ
cu la fel de multæ grijæ cum pregætifli o lecflie pentru o
clasæ a Bisericii. Urmætoarele sugestii væ pot ajuta: 
� Revedefli lecflia. Sfætuifli-væ cu colegul dumneavoastræ

despre modul în care va contribui fiecare dintre dum-
neavoastræ la prezentare. 

� Dacæ prezentafli mesajul Primei Preøedinflii sau un alt
subiect pentru care nu este oferit un plan oficial al
lecfliei, urmafli sugestiile care se gæsesc în secfliunea
„Sæ creæm lecflii din cuvântærile conferinflelor øi din
alte resurse”, pp. 100–101. 

� Adaptafli mesajul øi metodele de predare la trecutul,
vârsta øi interesele fiecærui membru al familiei cæreia îi
predafli. Facefli ca lecflia sæ fie interesantæ øi aplicabilæ
pentru fiecare membru al familiei. 

� Asigurafli-væ cæ mesajul va fi suficient de scurt pentru
a pæstra interesul tuturor celor prezenfli. 

Prezentarea mesajului

Amintifli-væ: capul familiei trebuie sæ prezideze øi sæ
conducæ atunci când dumneavoastræ væ facefli vizita. De
asemenea, flinefli minte sugestiile urmætoare: 
� Rugafli-væ øi citifli scripturile împreunæ oricând este

posibil. Folosifli scripturile în orice ocazie adecvatæ.
Luafli-le cu dumneavoastræ la fiecare vizitæ. Folosifli-le
pentru a ræspunde la întrebæri sau pentru a da sfaturi. 

� Urmafli îndemnurile Spiritului în timp ce predafli. 
� Evitafli conversafliile lungi care nu sunt interesante sau

de ajutor pentru tofli cei prezenfli. Fifli atenfli la timpul
pe care familia pe care o vizitafli îl are la dispoziflie. 

� Gæsifli modalitæfli prin care fiecare membru al familiei
sæ participe activ la lecflie. Arætafli un interes profund
pentru fiecare persoanæ. 

� Mærturisifli despre adeværurile pe care le predafli.
Împærtæøifli exemple despre cum se pot pune aceste
adeværuri în practicæ în viafla de zi cu zi. 
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Când suntefli desemnatæ sæ fifli învæflæ-
toare vizitatoare, o parte importantæ a
responsabilitæflii dumneavoastræ este sæ
„luafli aminte la nevoile spirituale øi tem-
porare ale surorii øi ale familei sale” øi
sæ „oferifli instrucfliuni spirituale prin
intermediul unui mesaj lunar” (Church

Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood

and Auxiliary Leaders [1998], p. 203).
Dumneavoastræ suntefli o învæflætoare a
Evangheliei. 

Pentru a le preda surorilor care v-au
fost desemnate, trebuie sæ væ pregætifli spi-
ritual dumneavoastræ înøivæ øi sæ învæflafli
sæ punefli în practicæ principiile predærii
Evangheliei discutate în acest manual.
Trebuie, de asemenea, sæ væ stræduifli con-
tinuu sæ væ îmbunætæflifli modul de predare
(vezi „Stabilifli un plan care sæ væ îmbunæ-
tæfleascæ modul de predare”, pp. 24–27). 

Aceastæ pregætire væ va ajuta foarte
mult deoarece putefli fi chematæ sæ le pre-
dafli surorilor în multe situaflii diferite.
Le putefli preda celor tinere, celor mai în
vârstæ, celor cæsætorite, celor necæsætorite,
celor divorflate, noilor convertite la
Evanghelie, celor foarte active în cadrul
Bisericii, celor mai puflin active, celor bine
educate, celor cu disabilitæfli de învæflare,
celor ocupate, celor singure, celor care
sunt binevoitoare sæ învefle sau celor care
acceptæ mai greu sæ fie învæflate. Surori
diferite necesitæ metode de predare dife-
rite. Indiferent de situafliile surorilor
cærora le predafli, dumneavoastræ le putefli
ajuta sæ-L cunoascæ mai bine pe Salvator
øi sæ træiascæ Evanghelia Sa cu mai multæ
credinflæ. 

Când sora Elaine L. Jack a slujit ca pre-
øedintæ generalæ a Societæflii de Alinare,
a spus urmætoarea povestire: 

„Priscilla Samson-Davis, o soræ din
Ghana, a avut încercæri. A trecut prin
multe dificultæfli în viafla ei. Ca învæflæ-
toare, a vegheat asupra familiilor care îøi
hræneau copiii în condiflii de dizenterie øi
malarie, care munceau din greu, fæcând
zilnic troc cu saci de orez, ceapæ, roøii –
orice fel de mâncare pentru a-i fline în
viaflæ pe cei dragi. Ea slujeøte ca învæflæ-
toare vizitatoare, cælætorind de regulæ cu
autobuzul pentru a vizita o soræ din partea
cealaltæ a oraøului. Când a fost întrebatæ
dacæ aceastæ sarcinæ era o povaræ, fæcând
tot ce putea pentru a o îndeplini, ea a ræs-
puns simplu: ‘Nu este greu. Femeia pe
care o vizitez nu poate sæ citeascæ. Când
merg, îi citesc scripturile’. 

Ræspunsul ei simplu a mærturisit despre
credinfla øi asigurarea pe care ea le avea cæ
se afla pe calea cea dreaptæ. Deøi drumul
ei cu autobuzul nu era foarte eficient øi se
ondula în sus øi în jos pe stræzi, în ochii
Domnului era într-adevær drept øi îngust
deoarece ea mergea în direcflia cea bunæ.
Ea era implicatæ în lucrarea Tatælui ei”
(în Conference Report, aprilie 1994, p. 19
sau Ensign, mai 1994, p. 16). 

Selectarea mesajului

În timp ce selectafli un mesaj pentru a-l
împærtæøi, amintifli-væ urmætoarea instruc-
fliune: „Învæflætoarele vizitatoare oferæ
instruiri spirituale prin intermediul mesa-
jului lunar. Mesajele publicate în Ensign

sau în revistele internaflionale trebuie sæ
fie folosite ca un îndrumar øi adaptate
pentru nevoile fiecærei surori” (Church

Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood

and Auxiliary Leaders [1998], p. 203).
Cæutafli îndrumarea Spiritului în timp ce
revedefli cu atenflie mesajul lunar
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împreunæ cu colega dumneavoastræ øi apoi, o luafli în
considerare cu ajutorul rugæciunii pe fiecare soræ cæreia îi
predafli. În plus faflæ de mesajul pregætit, dumneavoastræ
trebuie sæ folosifli scripturile øi învæflæturile profeflilor din
zilele din urmæ ca surse principale în pregætirea mesaju-
lui. Putefli sæ suplimentafli aceste resurse cu alte materiale
produse de Bisericæ. 

Pregætirea mesajului

Pregætifli fiecare mesaj al învæflætoarelor vizitatoare cu
aceeaøi grijæ cu care pregætifli o lecflie pentru o clasæ a
Bisericii. Urmætoarele sugestii væ pot ajuta: 
� Revedefli lecflia. Sfætuifli-væ cu colega dumneavoastræ

despre modul în care va contribui fiecare dintre dum-
neavoastræ la prezentare. 

� Urmafli sugestiile gæsite în secfliunea „Sæ creæm lecflii
din cuvântærile conferinflelor øi din alte resurse”, 
pp. 100–101. 

� Adaptafli mesajul øi metodele de predare la situafliile, tre-
cutul, vârsta øi interesele fiecærei surori cæreia îi predafli. 

Prezentarea mesajului

Urmætoarele sugestii væ vor ajuta în timp ce le predafli

surorilor pe care le vizitafli: 

� Rugafli-væ øi citifli scripturile împreunæ oricând este
posibil. Folosifli scripturile în orice ocazie adecvatæ.
Luafli-le cu dumneavoastræ la fiecare vizitæ. Folosifli-le
pentru a ræspunde la întrebæri sau pentru a da sfaturi. 

� Urmafli îndemnurile Spiritului în timp ce predafli. 
� Fifli atentæ la timpul pe care surorile pe care le vizitafli

îl au la dispoziflie. 
� Gæsifli modalitæfli prin care surorile pe care le vizitafli

sæ participe activ la lecflie. Arætafli un interes profund
pentru ceea ce au de spus. 

� Mærturisifli despre adeværurile pe care le predafli.
Împærtæøifli exemple despre cum se pot pune aceste
adeværuri în practicæ în viafla de zi cu zi. 
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A CONDUCE 
ÎNSEAMNÆ A PREDA

1

În cadrul unei conferinfle a tinerilor din
Bisericæ, un membru adult al Bisericii a
fost martor la un exemplu inspirator al
influenflei pe care conducætorii o pot avea
atunci când predau principii adeværate.
El a raportat: 

„La sfârøitul conferinflei a avut loc o
searæ de dans. Formaflia de dansatori øi-a
fæcut apariflia færæ a purta tricouri. În timp
ce adulflii priveau, un grup de tineri a
abordat formaflia øi le-a dat membrilor
acesteia câteva sugestii, faflæ de care aceøtia
au protestat. Curând dupæ aceea, câfliva
tineri au adus tricouri iar membrii forma-
fliei le-au îmbræcat færæ tragere de inimæ. 

Când a început muzica, aceasta se
auzea tare øi a continuat sæ se audæ din ce
în ce mai tare. Chiar în momentul în care
adulflii începeau sæ se îngrijoreze, un grup
de tineri s-au adunat în mijlocul ringului
de dans øi i-au abordat apoi împreunæ pe
membrii formafliei. Le-au cerut ca muzica
sæ fie datæ mai încet. Formaflia s-a împotri-
vit, însæ tinerii au insistat øi astfel formaflia
a dat muzica mai încet. Când muzica a
fost datæ din nou tare, tinerii s-au adunat
øi s-au confruntat din nou cu formaflia.
Acelaøi ciclu s-a repetat pentru a treia oaræ.
În cele din urmæ, grupul s-a dus la preøe-
dintele de flæruø. Ei au spus: ‘Noi credem
cæ muzica nu este adecvatæ. În loc sæ con-
tinue sæ danseze, aceia dintre noi cærora le
pasæ ar dori sæ meargæ într-o altæ clædire
pentru a avea o searæ la gura sobei. O
putem organiza noi înøine, însæ dacæ dum-
neavoastræ, adulflii dorifli sæ venifli, este
bine’. Dansul a luat sfârøit, iar tinerii bæiefli
øi tinerele fete s-au întâlnit într-o altæ
clædire. 

Dupæ aceea, l-am întrebat pe preøedin-
tele de flæruø cum de s-a întâmplat aceasta.
El a spus cæ în urmæ cu aproximativ cinci

ani, unul dintre membrii înaltului consi-
liu a spus: ‘Dacæ vrem sæ le predæm tineri-
lor standarde, noi trebuie sæ øtim în mod
clar care trebuie sæ fie acestea. Primul pas
trebuie fæcut de preøedintele de flæruø, care
trebuie sæ identifice standardele’. I-a luat
ceva timp preøedintelui de flæruø sæ dobân-
deascæ o înflelegere claræ a standardelor øi
a modului în care acestea ar trebui sæ fie
puse în practicæ în flæruøul lor. A fost nece-
sar chiar mai mult timp pentru a ajuta
înaltul consiliu sæ înfleleagæ øi sæ se dedice
acestor standarde øi chiar mai mult timp
pentru a-i face pe episcopi sæ le accepte.
Pânæ la acel moment, pærinflii øi tinerii au
primit semnale contradictorii, însæ acum,
pentru prima datæ, conducætorii erau pre-
gætifli sæ predea standardele. 

Øi apoi le-au predat, în fiecare an, la
fiecare nivel din tot flæruøul. Rezultatul a
fost acela la care am fost martor în acea
noapte la seara de dans din cadrul confe-
rinflei tinerilor. 

Am învæflat cæ influenfla conducætorilor
poate fi foarte mare atunci când se pregæ-
tesc într-un mod conøtiincios sæ-øi înde-
plineascæ responsabilitatea de a-i învæfla
pe sfinfli. Am învæflat, de asemenea, cæ un
mesaj confuz nu este deloc un mesaj øi
cæ timpul petrecut pentru a deveni bine
înrædæcinat în ceea ce trebuie sæ fie predat
îøi meritæ efortul. În final, am væzut eu
însumi maturitatea, înflelepciunea øi cura-
jul moral al tinerilor care au fost învæflafli
aøa cum trebuie”. 

Responsabilitatea dumneavoastræ
de a preda Evanghelia în calitate
de conducætori

Una dintre cele mai importante metode
prin care væ îndeplinifli responsabilitæflile
în calitate de conducætori în Bisericæ este
prin predare (vezi Church Handbook of

Instructions, Book 2: Priesthood and

Auxiliary Leaders [1998], pp. 305–307).
Vârstnicul Gordon B. Hinckley ne-a 
învæflat: „Predarea eficientæ reprezintæ
esenfla de bazæ a conducerii din cadrul
Bisericii” („How to Be a Teacher When
Your Role as a Leader Requires You to
Teach”, General Authority Priesthood
Board Meeting, 5 februarie 1969; citat de
cætre Jeffrey R. Holland în Conference
Report, aprilie 1998, p. 31 sau Ensign,

mai 1998, p. 26). 
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Vârstnicul Boyd K.

Packer a accentuat

faptul cæ tofli

conducætorii Bisericii

slujesc în calitate de

învæflætori: „Profetul

este un învæflætor;

consilierii sæi sunt

învæflætori; autoritæflile

generale sunt

învæflætori. Preøedinflii

de flæruøi øi preøedinflii

de misiuni sunt

învæflætori; înalflii

consilieri øi preøedinflii

cvorumurilor sunt

învæflætori; episcopii

sunt învæflætori; øi aøa

mai departe în toate

organizafliile Bisericii.

Biserica progreseazæ

susflinutæ de puterea

predærii care se

realizeazæ” (Teach

Ye Diligently, ediflie

revizuitæ [1991],

pp. 3–4).



P a r t e a  E :  P R E D A R E A  Î N  C A Z U L  C E L O R  C A R E  S E  A F L Æ  Î N  P O Z I fi I I  D E  C O N D U C E R E

151

Domnul este exemplul excelent al unui conducætor
care slujeøte în calitate de învæflætor: „Isus stræbætea toate
cetæflile øi satele, învæflând pe norod în sinagogi, propovæ-
duind Evanghelia Împæræfliei” (Matei 9:35). Vârstnicul
Boyd K. Packer a accentuat: „Domnul este exemplul
nostru. Ar fi greu sæ-L descriu pe Domnul ca un conducæ-
tor. Permitefli-mi sæ repet acest lucru. Ar fi greu sæ-L des-
criu pe Domnul ca un conducætor. El a fost un învæflætor!

Acesta este idealul, modelul” (seminarul reprezentanflilor
zonali, 6 aprilie 1984).

Scripturile conflin numeroase relatæri despre alfli
conducætori care au slujit ca învæflætori ai Evangheliei.
Adam øi mulfli dintre descendenflii lui au fost „predica-
tori ai dreptæflii [care] au vorbit, øi au profeflit, øi i-au
chemat pe tofli oamenii, de pretutindeni, sæ se pocæ-
iascæ”. Prin propovæduirea lor, „credinfla a fost predi-
catæ copiilor oamenilor” (Moise 6:23). Apostolii din
vechime au slujit „în fiecare zi, în Templu øi acasæ,
[øi] nu încetau sæ învefle pe oameni, øi sæ vesteascæ
Evanghelia lui Isus Hristos” (Faptele apostolilor 5:42).
Regele Mosia a mærturisit: „Øi chiar eu însumi am
muncit cu toatæ puterea øi priceperea pe care le-am
avut ca sæ væ învæfl pe voi poruncile lui Dumnezeu øi
sæ stabilesc pace peste toatæ flara” (Mosia 29:14). 

Câteva modalitæfli în care putefli sæ predafli în
calitate de conducætori

Stabilifli un exemplu neprihænit

În calitate de conducætori, dumneavoastræ predafli
Evanghelia prin modul în care træifli. Este de aøteptat din
partea dumneavoastræ sæ flinefli poruncile, sæ fifli buni øi
sæ fifli slujitori ai Domnului øi ai celor pe care-i condu-
cefli. Stabilind un exemplu neprihænit, dumneavoastræ îi
întærifli pe alflii ca sæ poatæ træi în acord cu principiile
Evangheliei. 

Urmafli principiile îndrumætoare øi procedurile Bisericii

În timp ce urmafli cu credinflæ modelele stabilite de
conducerea Bisericii, dumneavoastræ îi învæflafli pe tofli cei
care lucreazæ cu dumneavoastræ. Îi ajutafli pe alflii sæ vadæ
cum sæ-øi îndeplineascæ responsabilitæflile. De exemplu,
conducætorii Preofliei lui Melhisedec care flin în mod
regulat interviuri despre predarea în cadrul cæminului
demonstreazæ cum trebuie sæ se facæ aceasta. 

Vorbifli direct despre principiile Evangheliei

Conducætorii pot sæ aibæ multe ocazii obiønuite pen-
tru a preda Evanghelia. Aceste ocazii includ adunærile de

conducere (vezi p. 152) øi interviurile (vezi p. 153). Vefli
vedea cæ alte ocazii vor veni în mod spontan în cursul
normal al conducerii øi al interacfliunii cu alflii. 

Ca tânær episcop øi ca tipograf, Thomas S. Monson a
lucrat frecvent cu preøedintele J. Reuben Clark Jr., care era
atunci membru al Primei Preøedinflii. În timp ce lucrau
împreunæ, preøedintele Clark a profitat deseori de ocaziile
de a preda Evanghelia. Dupæ ani de zile, preøedintele
Monson a vorbit despre o astfel de ocazie care a avut un
mare efect asupra lui: 

„[Preøedintele Clark] mi-a cerut sæ citesc cu voce tare
relatarea despre omul care avea lepræ, care se gæseøte în
Luca. Apoi, mi-a cerut sæ continui sæ citesc din Luca
relatarea despre slæbænogul paralizat øi despre maniera
întreprinzætoare în care acesta a fost adus în atenflia
Domnului, care l-a vindecat. Preøedintele Clark øi-a scos o
batistæ din buzunar øi a plâns. El a comentat: ‘Pe mæsuræ
ce îmbætrânim, lacrimile vin mult mai des’. Dupæ câteva
cuvinte de ræmas bun, am plecat din biroul lui, læsându-l
singur cu gândurile øi cu lacrimile sale. 

Într-o searæ târziu, am livrat câteva eøantioane tipærite
în biroul sæu din propria-i casæ din oraøul Salt Lake.
Preøedintele Clark citea din Eclesiastul øi se gæsea într-o 
dispoziflie calmæ øi meditativæ. Stætea în spatele biroului sæu
mare, care era plin cu cærfli øi cu hârtii. fiinându-øi scriptu-
rile în mânæ, øi-a ridicat ochii de pe pagina tipæritæ øi mi-a
citit cu voce tare: ‘Sæ ascultæm dar încheierea tuturor învæ-
flæturilor: Teme-te de Dumnezeu øi pæzeøte poruncile Lui.
Aceasta este datoria oricærui om’ (Eclesiastul 12:13). El a
exclamat: ‘Un adevær preflios! O filozofie profundæ!’ 

Ce binecuvântat am fost sæ pot învæfla zilnic la picioa-
rele unui asemenea învæflætor suprem... Øtiind cæ eu toc-
mai fusesem chemat ca episcop care prezida peste o
episcopie provocatoare, el a accentuat pentru mine
nevoia de a-mi cunoaøte oamenii, de a le înflelege situa-
fliile øi de a sluji nevoilor lor. 

Într-o zi, el a relatat învierea fiului væduvei lui Nain de
cætre Salvator, aøa cum este relatatæ în Evanghelia lui
Luca. Când preøedintele Clark a închis Biblia, am remar-
cat cæ plângea. Cu o voce liniøtitæ, a spus: ‘Tom, fi bun cu
væduvele øi ai grijæ de cei særaci’ ” (Inspiring Experiences

that Build Faith [1994], pp. 233–234). 
A conduce în Bisericæ înseamnæ a preda, iar a væ îmbu-

nætæfli în calitate de conducætori înseamnæ sæ învæflafli sæ
predafli mai eficient – de la pupitru, în cadrul adunærilor
de conducere øi unul altuia în alte situaflii. 
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PREDAREA ÎN 
CADRUL ADUNÆRILOR
DE CONDUCERE

2

Domnul a spus: „Øi acum, iatæ, Eu væ
dau porunca de a væ instrui øi de a væ edi-
fica unul pe altul atunci când suntefli adu-
nafli laolaltæ, pentru ca sæ øtifli cum sæ
acflionafli øi sæ conducefli Biserica Mea, cum
sæ acflionafli cu privire la legea Mea øi la
poruncile Mele pe care le-am dat. Øi ast-
fel,vefli deveni instruifli în legea Bisericii
Mele øi sfinflifli prin ceea ce afli primit øi væ
vefli obliga voi înøivæ sæ acflionafli în toatæ
sfinflenia înaintea Mea” (D&L 43:8-9). 

Referindu-se la aceastæ revelaflie,
vârstnicul Jeffrey R. Holland a afirmat:
„În adunærile noastre administrative, sæ ne
‘instruim øi sæ ne edificæm’ aøa cum spune
revelaflia, pentru ca øi în cadrul acestora
predarea noastræ sæ poatæ fi în cele din
urmæ ‘de sus’ ” (în Conference Report,
aprilie 1998, p. 33 sau Ensign, mai 1998,
p. 27; vezi, de asemenea, D&L 43:16). 

Deoarece timpul adunærilor de condu-
cere este limitat, timpul alocat predærii
trebuie sæ fie planificat cu grijæ. În anu-
mite adunæri, predarea poate sæ constea
într-un scurt gând spiritual prezentat la
început. În alte adunæri, unul sau mai
mulfli participanfli pot sæ fie rugafli
dinainte sæ conducæ un grup într-un
studiu amænunflit pe o temæ aleasæ. Cei
care primesc astfel de însærcinæri trebuie
sæ foloseascæ principiile øi metodele de
predare recomandate în acest manual. 

Sæ decidem ce predæm

În pregætirea pentru adunærile de con-
ducere care vor cuprinde o instruire amæ-
nunflitæ, conducætorii care prezideazæ
trebuie sæ decidæ cu ajutorul rugæciunii ce
trebuie sæ fie predat øi cine trebuie sæ fie
rugat sæ predea. Ei pot selecta subiecte care
sunt doctrinare sau care au legæturæ cu

conducerea Bisericii øi cu responsabilitæ-
flile celor adunafli. Domnul a spus: 

„Øi væ dau porunca de a væ învæfla unul
pe altul doctrina împæræfliei. Propovæduifli
cu sârguinflæ øi harul Meu va fi cu voi
ca sæ putefli fi instruifli mult mai bine în
teorie, în principii, în doctrinæ, în legea
Evangheliei, în toate lucrurile care aparflin
împæræfliei lui Dumnezeu, pe care este
necesar sæ le înflelegefli” (D&L 88:77–78). 

Scripturile constituie resursa de bazæ
pentru studiul din cadrul adunærilor de
conducere. „Eu îfli dau o poruncæ”, ne-a
sfætuit Domnul, „ca tu sæ ai încredere în
lucrurile care sunt scrise; pentru cæ în ele
sunt scrise toate lucrurile cu privire la
întemeierea Bisericii Mele, a Evangheliei
Mele øi a stâncii Mele” (D&L 18:3–4).
Alte resurse sunt Church Handbook of

Instructions, cuvântærile de la conferinflele
generale øi alte învæflæturi ale profeflilor
din zilele din urmæ (pentru ajutor în dez-
voltarea lecfliilor din astfel de resurse, vezi
„Sæ creæm lecflii din cuvântærile conferin-
flelor øi din alte resurse”, pp. 100–101). 

Sæ invitæm Spiritul prin pioøenie

Noi putem sæ predæm øi sæ învæflæm
Evanghelia øi putem sæ fim edificafli
împreunæ atunci când Spiritul ne înso-
fleøte (vezi D&L 42:14; 50:17–24). Putem
sæ invitæm Spiritul prin pioøenia noastræ
(vezi „Invitafli Spiritul în timp ce predafli”,
pp. 45–46; „Pioøenie”, pp. 82–83). În adu-
nærile de conducere, cei care prezideazæ øi
conduc pot sæ încurajeze pioøenia ocu-
pându-øi din timp locurile. Prin compor-
tamentul lor, ei pot ajuta la stabilirea
atmosferei întâlnirilor. Ceilalfli conducæ-
tori care participæ pot, de asemenea, sæ
vinæ mai devreme; sæ-øi aducæ scripturile,
îndrumarele øi materiale de scris; øi se pot
pregæti în liniøte øi cu ajutorul rugæciunii. 

Rugæciunea rostitæ la începutul unei
adunæri de conducere poate ajuta la stabi-
lirea pioøeniei øi poate invita Spiritul.
Gândul spiritual oferæ, de asemenea, o
ocazie bunæ de a preda øi de a învæfla prin-
cipiile Evangheliei. În anumite adunæri de
conducere, muzica de preludiu adecvatæ øi
imnurile interpretate în timpul adunærii
pot sæ ajute la pregætirea inimilor øi minfli-
lor celor prezenfli. 
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PREDAREA ÎN CADRUL
INTERVIURILOR

3

Preøedintele Thomas S. Monson a
împærtæøit urmætoarea experienflæ: 

„Când eram aproape sæ împlinesc opt-
sprezece ani..., am fost recomandat pentru
a primi Preoflia lui Melhisedec. Era sarcina
mea sæ-i telefonez preøedintelui meu de
flæruø, Paul C. Child, pentru a stabili o
întâlnire øi un interviu. El a fost unul din-
tre aceia care a iubit øi a înfleles sfintele
scripturi. Era intenflia lui ca tofli ceilalfli sæ
le iubeascæ øi sæ le înfleleagæ la fel. Øtiind
de la alflii despre interviurile lui detaliate
øi pætrunzætoare, conversaflia telefonicæ pe
care am avut-o cu el a decurs cam aøa: 

‘Bunæ ziua, preøedinte Child. Sunt Tom
Monson. Am fost rugat de cætre episcop sæ
stabilesc un interviu cu dumneavoastræ’. 

‘Bine, frate Monson. Când mæ pofli
vizita?’ 

Øtiind cæ adunarea sa de împærtæøanie
începea la ora øase øi dorind sæ aibæ cât
mai puflin timp la dispoziflie pentru a-mi
revizui cunoøtinflele scripturale, i-am suge-
rat: ‘Cum ar fi Duminicæ la ora cinci?’ 

Ræspunsul sæu a fost: ‘O, frate Monson,
aceasta nu ne-ar oferi suficient timp pen-
tru a studia scripturile. Vino, te rog, la
ora douæ øi ia cu tine setul tæu de scrip-
turi cu însemnærile personale’ ” (Inspiring

Experiences that Build Faith [1994], p. 193). 
Tânærul Thomas Monson a descoperit

cæ interviul cu preøedintele de flæruø a fost
mai mult decât un „interviu”; a fost o oca-
zie de a studia øi de a învæfla Evanghelia. 

Principiile pentru predarea în cadrul
interviurilor

În cazul în care desfæøurafli interviuri,
sugestiile urmætoare væ pot ajuta: 

„Pæstrafli... în inima voastræ ca pe o

comoaræ cuvintele vieflii” (D&L 84:85). 

Amintifli-væ cæ Domnul îi cunoaøte pe
membrii cu care væ întâlnifli. El le
cunoaøte nevoile, îngrijorærile, punctele
tari øi slæbiciunile. Spiritul væ va îndemna
øi væ va învæfla deseori în timp ce væ pre-
gætifli sæ ajutafli indivizi øi familii. 

Domnul a spus: „Pæstrafli continuu în
inima voastræ ca pe o comoaræ, cuvintele
vieflii øi væ va fi dat chiar în ceasul acela
partea care trebuie atribuitæ fiecærui om”
(D&L 84:85). În timp ce studiafli scriptu-
rile, fifli deschis la posibilitatea ca anumite
pasaje sæ spunæ exact ceea ce cineva are
nevoie sæ audæ într-un interviu. O expe-
rienflæ împærtæøitæ de un episcop ilustreazæ
acest adevær: 

„Într-o dimineaflæ de luni, citeam în
Doctrinæ øi legæminte despre pocæinflæ
øi iertare. Adeværul divin mi-a umplut
mintea øi inima, în special în ceea ce pri-
veøte iertarea propriei noastre persoane.
Niciodatæ nu am considerat cæ acel ade-
vær: ‘Eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau
Eu sæ iert, dar vouæ vi se cere sæ-i iertafli
pe tofli oamenii’ (D&L 64:10), este valabil
pentru propria noastræ persoanæ. 

Mi-am terminat lectura pentru acea
dimineaflæ øi am plecat la lucru. Seara
urmætoare am întâlnit un cuplu a cærui
cæsætorie nu era solidæ. În timp ce vor-
beam cu ei, sora mi-a explicat ceva ce i 
s-a întâmplat atunci când era fetiflæ, când
a încælcat o lege, încælcare ale cærei con-
secinfle ar fi putut sæ ducæ la un proces în
acea perioadæ. Au trecut treizeci de ani
øi ceea ce s-a întâmplat nu a avut conse-
cinfle în ziua de astæzi, însæ ea încæ sim-
flea povara vinovæfliei. Instantaneu, mi-a
venit în minte acest verset din Doctrinæ
øi legæminte care a adus pace unui suflet
neliniøtit. Ce mærturie mi-a depus acel
studiu zilnic al scripturilor care a avut ca
rezultat o recompensæ atât de rapidæ!”. 

Depunefli mærturie despre scripturi øi

despre principiile pe care le predau acestea

În timp ce væ bazafli pe scripturi în des-
fæøurarea interviurilor, dumneavoastræ tre-
buie sæ mærturisifli despre acestea. Putefli,
de asemenea, sæ împærtæøifli experienfle
pentru a aræta cum v-a binecuvântat viafla
principiul discutat øi cum a binecuvântat
acesta vieflile altora. 

153



P a r t e a  E :  P R E D A R E A  Î N  C A Z U L  C E L O R  C A R E  S E  A F L Æ  Î N  P O Z I fi I I  D E  C O N D U C E R E

CÂND CONDUCÆTORII
LE PREDAU 
ÎNVÆfiÆTORILOR

4

Dacæ suntefli conducætori în Bisericæ,
una dintre responsabilitæflile dumnea-
voastræ cele mai importante este sæ-i
învæflafli pe învæflætorii din organizaflia
dumneavoastræ care sunt responsabilitæ-
flile lor øi sæ le îndrumafli eforturile pe
care le fac pentru a se îmbunætæfli.
Câteodatæ, facefli acest lucru în cadrul
adunærilor de conducere (vezi p. 152)
øi în adunærile de perfecflionare a învæflæ-
torului, iar câteodatæ este nevoie sæ væ
învæflafli unul pe altul. Eforturile dumnea-
voastræ de a îndeplini aceastæ responsabi-
litate pot sæ aducæ o contribuflie
însemnatæ la calitatea predærii în cadrul
Bisericii. 

Pentru instrucfliuni despre ceea ce tre-
buie sæ facefli pentru a îndruma fiecare
învæflætor, vezi secfliunea „Gospel Teaching
and Leadership” din Church Handbook

of Instructions, pp. 305–306 øi Improving

Gospel Teaching: a Leader’s Guide, pp. 4–6.
Mai jos se gæsesc cinci sugestii despre cum
sæ oferifli îndrumarea descrisæ în aceste
îndrumare. 

Iubifli fiecare învæflætor într-un 
mod pur

Câteodatæ avem tendinfla de a critica,
gândindu-ne cæ dacæ le arætæm altora
greøelile ei vor dori sæ se schimbe. Acest
lucru este rareori adeværat. Critica con-
duce de obicei la apærare øi la descurajare.
Învæflætorii vor fi mai receptivi la sfatul
dumneavoastræ atunci când simt dragos-
tea dumneavoastræ pentru ei, asemænæ-
toare cu cea a lui Hristos øi când øtiu cæ
dumneavoastræ vrefli sæ-i ajutafli cu adevæ-
rat. O soræ care într-un final a devenit o
conducætoare eficientæ a învæflætorilor, a
avut o experienflæ la începutul slujirii sale
în Bisericæ ce a învæflat-o urmætorul prin-

cipiu. Aceastæ experienflæ i-a schimbat
pentru totdeauna modul de a gândi des-
pre predare: 

„Eram proaspæt cæsætoritæ øi am primit
o însærcinare în cadrul Societæflii de Alinare,
de a ajuta la îmbunætæflirea predærii. Nu am
realizat atunci, însæ mi-a pæsat prea mult
de însærcinare øi nu suficient de învæflætoa-
rea a cærei clasæ o supravegheam. I-am spus
în atât de multe cuvinte: ‘Ar trebui sæ faci
în felul acesta’. Ræspunsul pe care l-am
primit nu a fost exprimat în acelaøi fel, dar
a venit într-un mod clar: ‘Atunci, fæ-o tu.
Dacæ nu fac ceea ce crezi cæ trebuie sæ fie
fæcut, atunci preia tu clasa’. Am învæflat
chiar atunci cæ ceea ce-mi lipsea era dragos-
tea. Nu am iubit-o suficient. Nu am respec-
tat-o suficient”. 

Indicafli lucrurile bune pe care 
le fac învæflætorii 

Oamenii tind sæ le placæ foarte mult
sæ facæ lucruri pe care simt cæ le fac bine.
Complimentele dumneavoastræ sincere fac
ceea ce critica nu poate sæ facæ pentru a
încuraja învæflætorii øi pentru a-i ajuta sæ
continue sæ se perfecflioneze. 

Când iubifli învæflætorii cu care slujifli,
complimentele dumneavoastræ vor fi
sincere. Øi vefli afla cæ sunt multe de
complimentat deoarece fiecare învæflætor
are calitæfli care sunt demne de remarcat.
Un învæflætor poate sæ aibæ un ton bun al
vocii, un talent pentru conducerea discu-
fliilor sau o înflelegere bunæ a scripturilor
sau a istoriei Bisericii. Un alt învæflætor
poate sæ fie organizat, iar un altul poate
sæ aibæ o mærturie umilæ øi puternicæ. 

Complimentele trebuie sæ fie precise.
De exemplu, putefli sæ-i spunefli unui învæ-
flætor: „Cred cæ ilustraflia Salvatorului pe
care afli arætat-o a consolidat foarte bine
mesajul dumneavoastræ” sau „Mærturia
dumneavoastræ de la sfârøitul lecfliei m-a
ajutat sæ simt Spiritul” sau „Mi-a plæcut
cum v-afli descurcat cu acea întrebare difi-
cilæ”. Comentariile precise sunt de regulæ
mult mai încurajatoare decât comentariile
generale deoarece acestea aratæ faptul cæ
dumneavoastræ væ pasæ suficient pentru a
observa cu atenflie. 

Vefli avea multe ocazii pentru a indica
lucrurile bune pe care le fac învæflætorii.
Putefli sæ facefli aceasta în cadrul adunærilor
de perfecflionare a învæflætorului øi atunci
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când væ întâlnifli personal cu fiecare învæflætor pentru a-l
sfætui (vezi „Obflinerea sprijinului conducætorilor dumnea-
voastræ”, p. 28). Dar nu trebuie sæ aøteptafli astfel de ocazii.
Putefli sæ facefli complimente dupæ clasæ, în hol, printr-o
notæ scrisæ sau prin intermediul telefonului. Putefli chiar
sæ facefli un compliment în fafla clasei în cazul în care
acest lucru nu-l va face pe învæflætor sæ se ruøineze. 

Respectafli potenflialul divin al fiecærui învæflætor

În plus faflæ de a recunoaøte aptitudinile prezente ale
fiecærui învæflætor, dumneavoastræ trebuie sæ recunoaøtefli
potenflialul divin al învæflætorilor. Ei sunt copiii de spirit
ai Tatælui Ceresc øi au un potenflial infinit. Cu o hrænire
adecvatæ øi cu propriul lor devotament umil, ei îøi pot
îmbunætæfli øi dezvolta talentele øi abilitæflile. 

Permitefli-le învæflætorilor sæ-øi facæ propriile lor
planuri pentru perfecflionare

Când învæflætorii øtiu cæ îi iubifli øi cæ le apreciafli
eforturile, se vor simfli mai confortabil când cer ajutor.
Când se sfætuiesc cu dumneavoastræ, ajutafli-i sæ-øi facæ
propriile planuri de perfecflionare. Aceastæ abordare
onoreazæ principiul cæ învæflætorii (øi în acest caz, condu-
cætorii) trebuie sæ-i ajute pe alflii sæ-øi asume responsabili-
tatea pentru propria lor învæflare øi creøtere (vezi „Sæ
ajutæm oamenii sæ-øi asume responsabilitatea învæflærii
Evangheliei”, pp. 61–62). Întotdeauna, oamenii învaflæ
cel mai bine øi cresc cel mai mult atunci când iau iniflia-
tiva. De regulæ, este mai bine pentru învæflætori sæ se
dezvolte mai încet pe baza propriilor lor planuri, în loc
sæ fie împinøi de la spate de cætre conducætori pentru a
se dezvolta mai rapid (vezi „Stabilifli un plan care sæ væ
îmbunætæfleascæ modul de predare”, pp. 24–27). 

Corectafli-i cu umilinflæ, cu dragoste øi cu
îndrumarea Duhului Sfânt

Deøi, de regulæ este cel mai bine sæ le permitefli învæ-
flætorilor sæ-øi facæ propriile planuri pentru perfecflionare,

câteodatæ trebuie sæ-i corectafli. Când facefli aceasta, fifli
blânzi øi smerifli. Amintifli-væ cæ mustrarea trebuie sæ fie
fæcutæ numai „când [suntefli] inspirat de Duhul Sfânt”
øi trebuie urmatæ de o dragoste sporitæ (D&L 121:43).
Povestirea urmætoare ilustreazæ aceste principii impor-
tante: 

„Odatæ, în calitate de membru al episcopatului, am
ræspuns de unul dintre cvorumurile Preofliei aaronice.
Când am mers prima datæ la adunarea cvorumului, am
fost foarte frustrat. Supraveghetorul a fæcut o lecflie exce-
lentæ øi apoi, la sfârøit a zædærnicit tot ceea ce fæcuse bine,
spunând: ‘Ei bine, aceasta este ceea ce suntem învæflafli,
însæ nu se întâmplæ cu adeværat exact aøa’. Am fost foarte
neliniøtit din cauza aceasta øi, necriticându-l pe suprave-
ghetor, mi-am depus mærturia asigurându-mæ cæ tinerii
bæiefli au avut o înflelegere corectæ. Peste câteva sæptæ-
mâni, el a fæcut din nou acelaøi lucru. De aceastæ datæ,
dupæ o lecflie bunæ, el a pus la îndoialæ importanfla supu-
nerii stricte faflæ de principiul care fusese predat. 

Am aøteptat câteva zile øi l-am întrebat dacæ aø putea
sæ-l vizitez. Am postit øi m-am rugat înainte de a merge.
Am simflit o mare dragoste pentru acel om øi m-am asigu-
rat cæ nu am nici un sentiment neplæcut faflæ de el. Dupæ
ce am vorbit despre tinerii bæiefli din cvorum, i-am spus
cæ eram îngrijorat în ceea ce priveøte câteva dintre gându-
rile sale care nu erau tocmai ceea ce manualul ne indicase
sæ predæm. I-am spus cæ tinerii bæiefli se aflau la o vârstæ
idealistæ øi aveau nevoie sæ înfleleagæ idealul astfel încât
sæ poatæ sæ încerce sæ træiascæ la nivelul acestuia. Lacrimi
i-au umezit ochii øi a început sæ împærtæøeascæ o parte
dintre dificultæflile pe care le-a avut în viaflæ care l-au fæcut
sæ spunæ ceea ce a spus. În acea conversaflie pe care am
avut-o, am devenit foarte apropiafli. El a menflionat dupæ
câteva sæptæmâni în fafla clasei cæ lucrurile pe care le spu-
sese înainte erau greøite øi øi-a cerut scuze. Am simflit cæ
dragostea øi Spiritul Domnului erau responsabile pentru
remarcabila schimbare a inimii sale. Nu are rost sæ mai
spun cæ el a devenit un învæflætor din ce în ce mai bun”. 
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METODE DE PREDARE

Aceastæ parte a manualului Predarea, nu este chemare mai mare prezintæ multe

metode diferite pentru predarea Evangheliei. Metodele sunt enumerate în ordine

alfabeticæ. Dumneavoastræ trebuie sæ alegefli cu grijæ metodele, amintindu-væ

întotdeauna de principiile pe care le predafli øi de nevoile cursanflilor. Pe mæsuræ

ce alegefli metodele, revedefli informafliile din „Sæ predæm folosind metode

diverse” (pp. 89–90), „Sæ alegem metode adecvate” (p. 91) øi 

„Sæ alegem metode eficiente” (p. 92). 

Metoda Pagina
Activitæfli de desen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Activitæfli pentru captarea atenfliei 

(Captatoare de atenflie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Aparate de proiecflie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Aplicaflii tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Asocierea situafliilor din scripturi cu 

viafla realæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Cântafli o poveste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Citiri în grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Cutii rotative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Demonstraflii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Diorame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Discuflii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Discuflii la masa rotundæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Figurine de hârtie care stau în picioare 

pe masæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Foi de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Foi pentru activitæfli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Hærfli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Ilustraflii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Interpretare de roluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Întrebæri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Întrebæri stimulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Jocuri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Lecflii comparative øi practice . . . . . . . . . . . . . . . 163
Lecflii practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Marionete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Metoda Pagina
Materiale audio-video 

(înregistræri pe casete video øi audio). . . . . . . . 160
Materiale vizuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Memorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Muzicæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Muzicæ însoflitæ de povestire 

(cântafli o poveste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Piese de teatru în care actorii citesc textul . . . . . . 177
Posturi de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Povestiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Prelegeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Recitæri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Scenete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Scripturi, citirea cu voce tare . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Scripturi, îndrumare pentru studiu în 

cadrul acestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Scripturi, memorarea acestora . . . . . . . . . . . . . . . 179
Scripturi, predarea din acestea . . . . . . . . . . . . . . . 179
Scripturi, realizarea øi scrierea însemnærilor 

pe margine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Sesiuni de consultæri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Studii de caz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Table adezive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Table albe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Table de scris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Versete pentru activitæfli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Vorbitori invitafli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
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FOI PENTRU ACTIVITÆfiI

Vezi „Foi de lucru”, pp. 183–184. 

VERSETE PENTRU ACTIVITÆfiI

Copiilor mici le plac poeziile øi cântecele cu acfliuni
simple. Aceste poezii øi cântece sunt numite deseori ver-
sete pentru activitæfli. Putefli sæ folosifli versetele pentru
activitæfli pentru a ajuta copiii sæ învefle principiile
Evangheliei. Le putefli folosi, de asemenea, la începutul
orei pentru a-i ajuta pe copii sæ se simtæ binevenifli, pen-
tru a se pregæti pentru rugæciune sau pentru a se pregæti
sæ participe activ la lecflie. 

Este de ajutor sæ avefli pregætite câteva versete pentru
activitæfli pentru a le folosi oricând vedefli cæ este nevoie
sæ se schimbe ritmul unei lecflii sau când este nevoie sæ
implicafli copiii într-o activitate. 

Idei despre versete pentru activitæfli øi cântece sunt
incluse în unele manuale ale Societæflii Primare øi în
secfliunile pentru copii ale unora dintre numerele revis-
tei Liahona. Putefli sæ væ creafli propriile versete pentru
activitæfli prin adæugarea unor miøcæri simple la poezii
øi cântece. 

Un exemplu de verset pentru activitate

Urmætorul verset pentru activitate poate fi folosit pen-
tru a-i învæfla pe copii sæ fie recunoscætori faflæ de crea-
fliile Domnului. Este luat din cântecul pentru Societatea
Primaræ intitulat „Lumea este atât de mare” (Children’s

Songbook, p. 235). 

Ce mare øi rotundæ-i lumea, 
[ facefli un cerc mare cu braflele] 

Creaflia Domnului e-n ea; 

Stele strælucesc toatæ noaptea, 
[întindefli øi miøcafli degetele] 

Soarele luceøte cald ziua
[ facefli un cerc mare cu braflele] 

Ce mare øi rotundæ-i lumea. 

Øi Domnul ne dæ dragostea Sa. 
[ prindefli-væ braflele øi îmbræfliøafli-væ pe 

dumneavoastræ înøivæ] 

Cum sæ predæm un verset pentru activitate

Înainte de a preda un verset pentru activitate, memo-
rafli dumneavoastræ înøivæ cuvintele øi miøcærile. Pentru a
preda un verset pentru activitate: 

1. Spunefli-le copiilor cuvintele øi arætafli-le miøcærile.
Executafli-le încet øi exagerafli-le puflin. Aceasta îi va
ajuta pe copii sæ înfleleagæ cuvintele øi acfliunile. 

2. Invitafli copiii sæ exerseze cu dumneavoastræ versetul
pentru activitate. 

3. În cazul în care copiilor le place versetul pentru activi-
tate, repetafli-l. Dacæ devin neliniøtifli, scurtafli-l. Dacæ
versetul pentru activitate este prea lung, îi putefli ajuta

pe copii sæ facæ miøcærile în timp ce dumneavoastræ
spunefli cuvintele. 

Din când în când putefli sæ folosifli ilustraflii care sæ væ
ajute la prezentarea versetelor pentru activitate.
Ilustrafliile din Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie,
din manualele publicate de cætre Bisericæ øi din revistele
Bisericii væ pot fi de ajutor. Putefli sæ folosifli Setul pentru
Societatea Primaræ de materiale vizuale de decupat (dispo-
nibil prin Church Materials Catalog). 

Este posibil ca unii copii sæ nu participe activ la verse-
tul pentru activitate, însæ le va plæcea sæ-i urmæreascæ pe
alflii cum fac miøcærile. Ei se vor alætura atunci când sunt
pregætifli. 

APLICAfiII TEHNICE

Ca învæflætori ai Evangheliei, unul dintre obiectivele
dumneavoastræ cele mai importante trebuie sæ fie acela
de a-i ajuta pe ceilalfli sæ punæ în practicæ principiile
Evangheliei în situafliile de zi cu zi. Aplicafliile tehnice îi
pot ajuta pe cursanfli sæ descopere binecuvântærile care
vin atunci când træim Evanghelia. 

Mai jos sunt date câteva metode care-i pot ajuta pe cei
cærora le predafli sæ træiascæ principiile pe care le-afli predat.
Acestea øi multe alte metode sunt descrise în aceastæ sec-
fliune a manualului. 
� Discutafli despre situaflii asemænætoare cu cele în care se

gæsesc cursanflii. Folosifli interpretæri de roluri, discuflii
la masa rotundæ, sesiuni de consultæri, jocuri, foi de
lucru, studii de caz sau întrebæri stimulative pentru a
discuta despre cum sæ luæm deciziile corecte în acele
situaflii. 

� Pregætifli întrebæri precise care se pot aplica, pentru a le
discuta cu clasa. 

� Împærtæøifli o experienflæ personalæ despre cum v-a bine-
cuvântat viafla træirea unui principiu al Evangheliei.
Invitafli-i pe cei cærora le predafli sæ împærtæøeascæ pe
scurt propriile experienfle. 

� Încurajafli-i pe cei cærora le predafli sæ stabileascæ unul
sau mai multe obiective care sæ-i ajute sæ træiascæ prin-
cipiul pe care l-afli predat. De exemplu, într-o lecflie
despre rugæciune, îi putefli încuraja sæ stabileascæ un
obiectiv care-i va ajuta sæ se roage într-un mod mult
mai însemnat. Le putefli cere ca sæptæmâna urmætoare
sæ-øi împærtæøeascæ sentimentele. 

� Împærtæøifli pasaje de scripturi care mærturisesc despre
acel principiu. Rugafli-i pe cei cærora le predafli sæ-øi
împærtæøeascæ scripturile favorite sau sæ împærtæøeascæ
povestiri din scripturi. 

� Cerefli-le cursanflilor sæ se gândeascæ la un cântec care
sæ-i ajute sæ-øi aminteascæ acel principiu. Sugerafli-le
cântecele pe care le pot folosi. 

� Încurajafli-i pe cei cærora le predafli sæ împærtæøeascæ
mesajul lecfliei cu familiile lor. De exemplu, ei pot sæ
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împærtæøeascæ o activitate, un cântec, o foaie de lucru
sau o scripturæ folositæ la clasæ. Cerefli-le sæ discute cu
familiile lor despre modul în care pot pune în practicæ
acel principiu. 

� Rugafli-i pe cei cærora le predafli sæ scrie o scripturæ, un
citat, o poezie sau o parte a unui cântec pe o foaie de
hârtie pe care o pot lua acasæ øi pe care o pot folosi ca
o amintire a lecfliei. 

� Rugafli copiii sæ se deseneze pe ei înøiøi træind acel
principiu. 

� Ajutafli-i sæ memoreze un articol de credinflæ care are
legæturæ cu acel principiu. Împreunæ cu copiii, asociafli
acel principiu cu unul dintre lucrurile din „Standardele
Evangheliei mele”, de la sfârøitul broøurii Zilele realizæ-

rii mele.

� Cu o lunæ înainte, desemnafli câfliva cursanfli sæ studieze
o anumitæ lecflie øi s-o punæ în practicæ în vieflile lor.
Când predafli lecflia, rugafli-i pe cei desemnafli sæ-øi
raporteze experienflele. 

ACTIVITÆfiI PENTRU CAPTAREA ATENfiIEI
(CAPTATOARE DE ATENfiIE) 

Activitæflile pentru captarea atenfliei pot fi folosite pen-
tru a trezi interesul øi pentru a ajuta cursanflii sæ-øi con-
centreze atenflia asupra subiectului lecfliei. Acestea trebuie
sæ fie scurte øi sæ conducæ direct la lecflie. Ele sunt folosite
de cele mai multe ori la începutul lecfliilor, dar pot fi
folosite, de asemenea, pentru a capta atenflia cursanflilor
în timpul lecfliilor øi pentru a face trecerea de la o parte
a lecfliei la alta. Multe lecflii din manualele produse de
Bisericæ includ sugestii referitoare la activitæflile pentru
captarea atenfliei. 

Pentru sugestii referitoare la folosirea øi la dezvoltarea
activitæflilor pentru captarea atenfliei, vezi „Sæ începem
lecflia”, p. 93 øi „Sæ-i ajutæm pe cursanfli sæ fie atenfli”, 
pp. 71–72. 

MATERIALE AUDIO-VIDEO (ÎNREGISTRÆRI PE
CASETE VIDEO ØI AUDIO) 

Ocazional putefli sæ folosifli casetele video øi înregistræ-
rile audio produse de Bisericæ pentru a ajuta la predarea
principiilor Evangheliei. Unele materiale sunt concepute
sæ fie folosite pentru anumite lecflii în anumite stadii ale
studiului. Altele pot fi folosite pentru o diversitate de
lecflii. Uitafli-væ în numærul curent al Church Materials

Catalog pentru lista cu materialele audio-video disponi-
bile produse de Bisericæ. 

În politica Bisericii, este deseori împotriva legilor
dreptului de autor folosirea materialelor audio-video
care nu aparflin Bisericii. Pentru îndrumæri referitoare
la legile dreptului de autor, vezi Church Handbook of

Instructions, Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaders, 

pp. 322–323). 

Cum sæ folosim materialele audiovizuale

1. Privifli sau ascultafli prezentarea înainte de a fi folositæ
la clasæ. Asigurafli-væ cæ întæreøte sau sprijinæ lecflia. 

2. Pregætifli prezentarea astfel încât sæ înceapæ de unde
trebuie atunci când avefli nevoie de aceasta în timpul
lecfliei. În general, trebuie sæ folosifli numai segmente
scurte; prezentærile audiovizuale nu trebuie sæ ocupe
tot timpul lecfliei. 

3. Reglafli echipamentul înainte de a începe ora.
Asigurafli-væ cæ funcflioneazæ aøa cum trebuie. 
Asigurafli-væ, de asemenea, cæ tofli cursanflii vor putea
sæ audæ prezentarea øi s-o vadæ de pe scaunele lor. 

Când folosifli prezentarea ca parte a lecfliei, asigurafli-væ
cæ aceasta este un instrument de predare øi nu un mijloc
de distracflie. De exemplu, îi putefli încuraja pe cursanfli sæ
fie atenfli la anumite principii sau situaflii în timpul unei
prezentæri video. Sau le putefli cere sæ rezume mesajul
unei înregistræri audio dupæ ce aceasta s-a terminat. 

ÎNTREBÆRI STIMULATIVE

Într-o activitate cu întrebæri stimulative, învæflætorul
prezintæ o întrebare sau o situaflie øi le acordæ cursanflilor
un timp scurt pentru a sugera în mod liber sugestii sau
idei. 

Exemple de activitæfli cu întrebæri stimulative

Putefli sæ folosifli întrebæri stimulative pentru a rezolva
o nevoie în familia, în cvorumul sau în clasa dumnea-
voastræ. De exemplu, le putefli cere cursanflilor sæ organi-
zeze un proiect de slujire, sæ sugereze modalitæfli de a
invita membri mai puflin activi la o activitate sau sæ
împærtæøeascæ idei pentru îmbunætæflirea eforturilor de
predare în cadrul cæminului. 

Putefli, de asemenea, sæ folosifli întrebæri stimulative
pentru a stimula idei despre un anumit subiect în cadrul
unei lecflii. De exemplu, le putefli cere celor cærora le pre-
dafli sæ aloce câteva minute pentru a enumera binecuvân-
tærile pe care le-au primit prin intermediul preofliei sau
lucrurile pe care le pot face pentru a fi exemple bune ca
membri ai Bisericii. 

Cum sæ desfæøurafli o activitate cu întrebæri
stimulative

1. Explicafli ce înseamnæ sæ-fli stimulezi creierul. Spunefli-le
celor cærora le predafli cæ le vefli acorda un timp scurt
pentru a contribui cu idei. Asigurafli-væ cæ ei înfleleg
faptul cæ nu vefli critica øi nu vefli râde de ideile lor
øi ajutafli-i sæ înfleleagæ faptul cæ nici ei nu trebuie sæ
critice sau sæ râdæ de ideile celorlalfli. Datoritæ naturii
întrebærilor stimulative, trebuie sæ le reamintifli sæ fie
pioøi în acfliunile øi sugestiile lor. 

2. Prezentafli o întrebare sau o situaflie concretæ. Asigurafli-væ
cæ cei cærora le predafli øtiu cât timp au la dispoziflie pen-
tru a face sugestii. 
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3. Permitefli-le cursanflilor sæ contribuie cu idei. Dacæ
ezitæ sæ înceapæ sæ-øi stimuleze creierul, îi putefli face
sæ înceapæ sugerându-le câteva idei. Cæutafli modalitæfli
de a-i face sæ participe pe cei care par sæ ezite. 

4. În timp ce cursanflii oferæ sugestii, enumerafli-le pe
tablæ sau pe o foaie de hârtie, sau rugafli pe altcineva
sæ le enumere. 

5. Dupæ ce a expirat timpul, discutafli sugestiile oferite
de cætre cursanfli. Invitafli-i sæ-øi rectifice ideile øi sæ
vorbeascæ despre cum pot avea ele legæturæ cu lecflia.
Dacæ scopul activitæflii a fost acela de a decide execu-
tarea unei acfliuni, cum ar fi un proiect de slujire sau
un plan de a invita membrii mai puflin activi la o acti-
vitate, ajutafli-i sæ aleagæ una dintre sugestii. Apoi,
ajutafli-i sæ conceapæ planuri pentru a urma sugestia
respectivæ. 

6. Dacæ împærtæøesc idei care sunt sincere, dar care repre-
zintæ o doctrinæ falsæ, alocafli timp în cursul lecfliei
pentru a corecta cu blândefle acele idei. 

SESIUNI DE CONSULTÆRI

Sesiunile de consultæri sunt activitæfli în cadrul cærora
cursanflii sunt împærflifli în grupuri mici pentru a discuta.
Grupurile vorbesc despre subiecte desemnate øi apoi îøi
împærtæøesc ideile cu alflii. Putefli folosi sesiunile de con-
sultæri pentru a da unui numær mare de oameni ocazia
de a participa activ la o lecflie. Persoanele care ezitæ de
regulæ sæ participe, pot sæ împærtæøeascæ în grupuri mici
idei pe care nu le-ar împærtæøi în fafla întregului grup.
Aceasta îi va ajuta sæ vadæ faptul cæ ideile lor sunt impor-
tante pentru ceilalfli. 

Câteodatæ, grupurile îøi pot împærtæøi ideile prin reali-
zarea unor afiøe, a unor tabele sau desenând. De exem-
plu, le putefli cere sæ deseneze diferite fragmente ale
aceleiaøi relatæri scripturale sau lucruri pentru care sunt
recunoscætori. 

Un exemplu de sesiune de consultæri

Într-o lecflie despre pregætirea pentru a sluji în misiuni
cu timp deplin, un instructor al cvorumului vârstnicilor
poate sæ-i împartæ pe membrii cvorumului în cinci gru-
puri øi sæ-i cearæ fiecærui grup sæ se pregæteascæ sæ ræs-
pundæ la una dintre întrebærile urmætoare: 
� Ce pot sæ facæ tinerii bæiefli pentru a se pregæti sæ slu-

jeascæ în misiuni cu timp deplin? 
� Ce pot sæ facæ taflii pentru a-øi ajuta fiii sæ se pregæ-

teascæ pentru a sluji în misiuni cu timp deplin? 
� Ce pot sæ facæ învæflætorii de acasæ pentru a ajuta bæie-

flii øi tinerii bæiefli sæ se pregæteascæ pentru a sluji în
misiuni cu timp deplin? 

� Ce pot sæ facæ supraveghetorii Preofliei aaronice pentru
a-i ajuta pe tinerii bæiefli sæ se pregæteascæ pentru a sluji
în misiuni cu timp deplin? 

� Ce pot sæ facæ adulflii pentru a se pregæti ei înøiøi sæ slu-
jeascæ în misiuni cu timp deplin? 

Putefli sæ folosifli acelaøi model pentru a dezvolta alte
subiecte pentru sesiunile de consultæri. 

Cum sæ desfæøurafli o sesiune de consultæri

Paøii urmætori aratæ cum sæ desfæøurafli o sesiune de
consultæri. În timp ce planificafli sæ desfæøurafli o sesiune
de consultæri, luafli în considerare cât de mult va dura fie-
care dintre aceøti paøi. Asigurafli-væ cæ procesul nu va lua
prea mult din timpul lecfliei. 

1. Împærflifli clasa în grupuri de cel puflin trei persoane. (Sau
putefli doar sæ-i cerefli fiecærui cursant sæ se întoarcæ spre
persoana care stæ lângæ el sau ea pentru o discuflie scurtæ.
Dacæ alegefli aceastæ abordare, va trebui sæ adaptafli paøii
de la 2 la 6.) 

2. Alegefli un conducætor pentru fiecare grup sau læsafli
grupurile sæ-øi aleagæ conducætorii. Desemnafli, de ase-
menea, câte un secretar pentru fiecare grup. Dafli-i fie-
cærui secretar câte o foaie de hârtie øi un pix sau un
creion. Secretarii enumeræ ræspunsurile grupurilor 
lor în timpul discufliei. Conducætorii asiguræ desfæøura-
rea discufliilor øi mai târziu raporteazæ clasei ideile
grupurilor. (În cazul în care desfæøurafli o sesiune de
consultæri în care grupurile deseneazæ, dafli-i fiecærui
grup materialele necesare, cum ar fi hârtie, creioane
øi creioane cerate.) 

3. Desemnafli-i fiecærui grup un subiect care are legæturæ
cu lecflia. Putefli sæ cerefli tuturor grupurilor sæ discute
acelaøi subiect sau putefli sæ desemnafli fiecærui grup
câte un subiect diferit. Poate fi un ajutor faptul de a
da fiecærui grup o foaie de hârtie pe care este scris un
subiect. 

4. Acordafli-le grupurilor un interval fix de timp pentru 
a-øi discuta subiectele. Asigurafli-væ cæ ræmân concen-
trafli asupra sarcinii de lucru. Anunflafli-i cu un minut
sau douæ înainte de momentul în care trebuie sæ ter-
mine. 

5. Invitafli fiecare conducætor de grup sæ prezinte ideile
generate din discuflia grupului. (Dacæ toate grupurile
au discutat despre acelaøi subiect, cerefli-le conducætori-
lor de grup sæ împærtæøeascæ pe rând câte o idee. Altfel,
primele grupuri ar putea sæ împærtæøeascæ multe idei,
læsându-le celorlalte grupuri foarte pufline idei de
împærtæøit.) 

6. Rezumafli prezentærile, asigurându-væ cæ subiectul a
fost discutat suficient. Asigurafli-væ cæ participanflii la
curs înfleleg legætura discufliilor lor cu principiile
Evangheliei pe care le predafli. 

STUDII DE CAZ

Studiile de caz reprezintæ situaflii care simuleazæ viafla
realæ øi care-i îndeamnæ pe cursanfli sæ se gândeascæ sau sæ
discute despre ceea ar putea sæ facæ în situaflii asemænæ-
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toare. Acestea pot sæ arate cum se pun în practicæ princi-
piile Evangheliei în viafla de zi cu zi. Putefli sæ folosifli stu-
diile de caz pentru a încuraja discuflii, pentru a sublinia
principiul principal al lecfliei sau pentru a încheia o lecflie. 

Studiile de caz pot sæ se bazeze pe povestiri reale sau
pe ficfliuni care imitæ realitatea. Dacæ folosifli un studiu
de caz care se bazeazæ pe o poveste realæ, putefli sæ împær-
tæøifli rezultatul poveøtii la un anumit moment în cadrul
lecfliei. 

Exemple de studii de caz

Mai jos sunt patru exemple de studii de caz cu întrebæri
pentru discuflii. 

Sæ-i tratæm pe alflii cu bunætate

V-afli jucat toatæ dimineafla cu câfliva prieteni în cartie-
rul vostru øi v-afli distrat bine. O fatæ care se aflæ în vizitæ
la familia de peste drum, iese øi se uitæ de parcæ ar dori sæ
se joace cu voi. 

� Ce ar trebui sæ facefli? 

Sæ plætim o zeciuialæ întreagæ

Suntem la sfârøitul lunii decembrie øi fratele øi sora
Jones studiazæ situaflia lor financiaræ din acea lunæ. Îøi
dau seama cæ nu-øi pot plæti toate facturile dacæ-øi plætesc
zeciuiala. 

� Dacæ afli fi în locul fratelui øi al sorei Jones, ce afli face? 

Sæ împærtæøim Evanghelia

Afli planificat timp de multe luni sæ mergefli la templu
împreunæ cu ceilalfli tineri din episcopie pentru a face
botezuri pentru cei morfli. Un prieten care nu este mem-
bru al Bisericii væ invitæ la o petrecere în aceeaøi searæ.
Îi spunefli cæ nu putefli sæ mergefli la petrecere øi prietenul
dumneavoastræ væ întreabæ ce urmeazæ sæ facefli în seara
aceea. 

� Ce i-afli ræspunde? 

Sæ luæm decizii corecte

Un prieten væ invitæ sæ mergefli la un film despre care
øtifli cæ nu este adecvat. 

� Ce afli putea sæ facefli pentru a refuza invitaflia? 

Cum sæ creæm un studiu de caz

Unele lecflii din manualele produse de Bisericæ conflin
povestiri care pot fi folosite ca studii de caz. Totuøi,
câteodatæ vefli dori sæ væ creafli propriile dumneavoastræ
studii de caz. Pentru a væ crea propriul studiu de caz,
urmafli paøii urmætori: 

1. fiinefli minte principiile pe care væ pregætifli sæ le pre-
dafli. Gândifli-væ apoi la situaflii care au legæturæ cu
acele principii øi care se aplicæ grupului de vârstæ
cæruia îi predafli. 

2. Pregætifli-væ sæ prezentafli situafliile într-un mod real,
în aøa fel încât sæ îndemnafli la cugetare øi la discuflie 
(vezi „Sæ conducem discuflii”, pp. 62–65; „Sæ predæm
cu ajutorul întrebærilor”, pp. 68–70; „Povestiri,
pp. 179–182). 

3. Luafli în considerare ce putefli sæ spunefli sau ce putefli
sæ facefli pentru a consolida principiile dupæ discuflie. 

TABLE DE SCRIS

Tabla de scris este una dintre cele mai simple, cele mai
uøor accesibile instrumente de predare. Putefli sæ folosifli
tabla de scris pentru: 
� a accentua evenimentele sau ideile cheie øi pentru a-i

ajuta pe cursanfli sæ øi le aminteascæ; 
� a recunoaøte ideile cursanflilor scriindu-le pe aceasta; 
� a îndruma discuflii scriind întrebæri øi enumerând ræs-

punsurile cursanflilor. De exemplu:

� clarificarea conceptelor sau povestirilor ilustrându-le
printr-o modalitate simplæ. De exemplu: 

� a face conspecte sau liste pentru a ajuta cursanflii sæ
urmæreascæ discuflia; 

� a enumera însærcinæri sau scripturi ce au legæturæ cu
lecflia curentæ sau cu lecflia urmætoare. 

Îndrumæri pentru folosirea tablelor de scris

Îndrumærile urmætoare væ pot ajuta sæ folosifli tabla de
scris ca pe un instrument eficient de predare. Aceste

Viziunea pomului vieflii

CÂND NE RUGÆM

Îi mulflumim Tatælui 
Ceresc pentru: 

Îi cerem Tatælui Ceresc: 
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îndrumæri sunt, de asemenea, valabile øi atunci când
folosifli aparatele de proiecflie sau tablele albe. 
� Planificafli øi exersafli ceea ce vefli scrie, hotærându-væ

cum vefli organiza informafliile sau desenele. Exersafli
desenarea oricærei ilustraflii pe care o vefli folosi. 

� Dacæ plænuifli sæ folosifli tabla de scris pentru un con-
spect, o listæ sau o ilustraflie, putefli sæ facefli aceasta
înainte de începerea orei øi putefli sæ o acoperifli cu hâr-
tie, arætând-o în timpul lecfliei la momentul potrivit. 

� Scriefli citefl øi suficient de mare pentru ca sæ poatæ
vedea tofli, asigurându-væ cæ textul scris este bine pro-
porflionat, ordonat øi uøor de citit. Scriefli doar cuvin-
tele sau frazele cheie. 

� Folosifli chipuri øi forme adezive simple pentru a ilus-
tra povestiri sau concepte. Dacæ menflinefli chipurile
øi formele simple, vefli evita ca acestea sæ devinæ
obiectivul principal al lecfliei. 

� Menflinefli interesul celor cærora le predafli vorbindu-le
în timp ce scriefli. 

� Evitafli sæ stafli prea mult timp la tablæ. Aceasta îi poate
face pe cursanfli sæ-øi piardæ interesul faflæ de lecflie. 

� Nu væ cerefli scuze pentru ortografia dumneavoastræ,
pentru modul în care scriefli sau pentru lipsa abilitæfli-
lor artistice. Scuzele nu vor face decât sæ atragæ atenflia
asupra acelui aspect al scrisului sau al modului dum-
neavoastræ de a desena. Dacæ nu væ simflifli bine la
tablæ, cerefli-i cuiva sæ væ ajute. 

� Din când în când, cerefli-i cuiva sæ scrie pentru dum-
neavoastræ la tablæ astfel încât sæ putefli menfline con-
tactul vizual cu cei cærora le predafli. Asigurafli-væ cæ
persoana care væ ajutæ înflelege ceea ce vrefli ca ea sæ
scrie øi unde anume sæ scrie pe tablæ. 

CITIRI ÎN GRUP (vezi, de asemenea, PIESE DE
TEATRU ÎN CARE ACTORII CITESC TEXTUL;
RECITÆRI) 

În cadrul unei citiri în grup, un grup citeøte împreunæ
pasaje de scripturi, de poezie sau de prozæ. O citire în
grup poate fi fæcutæ în clasæ sau acolo unde existæ o
audienflæ. 

Putefli sæ folosifli aceastæ metodæ pentru a prezenta
relatæri din scripturi, povestiri, poezii øi alte informaflii.
Putefli s-o folosifli, de asemenea, ca parte a unui program
special de særbætori sau pentru evenimente speciale. 

Un exemplu de citire în grup

Tema: Articolele de credinflæ
Procedura: Cerefli-le cursanflilor sæ revadæ Articolele de

credinflæ øi apoi sæ vi le repete împreunæ ca grup. 

Cum sæ desfæøuræm citirile în grup
� Alegefli materialul care sprijinæ subiectul lecfliei.

Materialele adecvate pot fi gæsite în scripturi, în
manualele produse de Bisericæ øi în revistele Bisericii. 

� Dacæ vefli efectua citirea în grup pentru o audienflæ,
cerefli grupului sæ exerseze citirea materialului pentru a
învæfla sæ-l rosteascæ împreunæ. Asigurafli-væ cæ vorbesc
clar, cæ fac pauze, cæ schimbæ volumul øi cæ viteza pro-
nunfliei lor redæ înflelesul mesajului. În timpul prezen-
tærii, conducefli-i astfel încât sæ-øi repete pærflile
împreunæ. 

LECfiII COMPARATIVE ØI PRACTICE

Deseori este greu sæ predafli aspectele intangibile ale
Evangheliei – principii cum ar fi credinfla, pocæinfla, dra-
gostea, ispæøirea lui Isus Hristos, iertarea pæcatelor øi mân-
tuirea. Vârstnicul Boyd K. Packer a spus: 

„În predarea Evangheliei, noi nu creæm din nou lumea
fizicæ din jurul nostru; noi avem de-a face cu lumea
intangibilæ care se aflæ în noi øi aici este o mare diferenflæ.
Nu avem la dispoziflie nici unul dintre instrumentele
obiønuite. Pentru a-i transmite unui tânær nofliunea de
pisicæ este mult mai simplu decât sæ-i transmifli ideea
credinflei; este foarte dificil sæ descrii credinfla. 

De exemplu, cât de mare este credinfla? Învæflæm
repede cæ mærimea nu este de ajutor. Doar vag îi putem
vorbi unui tânær care nu øtie nimic despre credinflæ, spu-
nându-i despre cantitate, cum ar fi credinflæ multæ sau
credinflæ puflinæ. Nu-i putem spune ce culoare are. Nu-i
putem spune ce formæ are. Nu-i putem spune ce compo-
ziflie are”. 

Apoi, vârstnicul Packer a împærtæøit un instrument de
predare pe care-l putem folosi pentru a preda principii
intangibile: „Legafli ideea invizibilæ... de un obiect tangi-
bil pe care studentul îl cunoaøte deja øi clædifli apoi pe
acea cunoaøtere” (Teach Ye Diligently, ediflie revizuitæ
[1991], pp. 31–32).

Putefli sæ folosifli lecfliile comparative øi practice pentru
a-i ajuta pe cursanfli sæ înfleleagæ principiile intangibile.
Împreunæ cu folosirea povestirilor øi mærturiei personale,
aceste metode væ oferæ un set excelent de instrumente
pentru predarea realitæflilor veønice pe care nu le putem
percepe cu simflurile noastre. 

În timp ce folosifli lecfliile comparative øi practice,
amintifli-væ cæ acestea trebuie întotdeauna sæ consolideze
scopul lecfliei øi cæ nu trebuie sæ se îndepærteze de princi-
piile Evangheliei pe care le predafli. 

Comparaflii

Salvatorul s-a referit deseori la obiecte pæmânteøti
familiare sau la experienfle pentru a-i ajuta pe ascultætorii
Sæi sæ înfleleagæ principiile spirituale. El a vorbit despre
El Însuøi ca despre „pâinea vieflii” (Ioan 6:35) øi ca despre
„Pæstorul cel bun” (Ioan 10:11, 14). El i-a învæflat pe uce-
nicii Sæi sæ caute oile pierdute (vezi Matei 10:5–8) øi sæ
pascæ oile Sale (vezi Ioan 21:15–17). Domnul a comparat
Împæræflia cerului cu o comoaræ, cu un mærgæritar øi cu un
nævod (vezi Matei 13:44–48). El a asemænat credinfla cu
un græunte de muøtar (vezi Matei 17:20). A spus cæ oame-
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nii se cunosc dupæ roadele lor (vezi Matei 7:15–20). În
lecfliile Sale, o poartæ strâmtæ a devenit calea spre viafla
veønicæ (vezi Matei 7:13–14), iar discipolii Sæi au devenit
pescari de oameni (vezi Matei 4:18–19). El a vorbit des-
pre adunarea oamenilor Sæi asemænând-o cu modul în
care gæina îøi adunæ puii sub aripi (vezi Matei 23:37). 

Cu exercifliu øi imaginaflie, putefli sæ gæsifli aplicaflii ale
Evangheliei în obiectele familiare. De exemplu, rugæciu-
nea poate sæ fie comparatæ cu un radio, o binecuvântare
patriarhalæ poate sæ fie comparatæ cu Liahona øi speranfla
poate sæ fie asemænatæ cu razele soarelui care stræpung
norii. Putefli sæ vedefli lecflii în experienflele pe care le
avefli la muncæ, în rutina treburilor casnice sau în asocie-
rile dumneavoastræ cu alfli oameni (vezi „Sæ învæflæm
oriunde ne aflæm”, pp. 22–23). 

Vârstnicul Packer a sugerat o formulæ pentru gæsirea
comparafliilor: 

se aseamænæ cu 
Aøa cum ne este arætat mai jos, aceastæ formulæ poate

sæ fie folositæ pentru a preda despre pocæinflæ. Principiul
intangibil al pocæinflei devine mai clar pe mæsuræ ce-l
comparæm cu ceva simplu øi familiar. Vârstnicul Packer
ne-a învæflat: 

„Luafli subiectul pocæinfla.

„        Pocæinfla se aseamænæ cu
Cu ce lucru comun cu care este familiarizatæ toatæ

lumea ar putea fi asemænatæ pocæinfla? Sæ presupunem cæ
folosim sæpunul. 

„        Pocæinfla se aseamænæ cu         sæpunul       ”
(vezi Teach Ye Diligently, pp. 36–37; vezi, de asemenea,
p. 34). 

Alte exemple de comparaflii

Mai jos este o listæ cu alte comparaflii pe care le putefli
folosi în timp ce predafli Evanghelia: 

Studiul scripturilor se aseamænæ cu un ospæfl. 

Copiii se aseamænæ cu comorile. 

Credinfla se aseamænæ cu un scut. 

Scripturile se aseamænæ cu o plutæ de salvare în ape
învolburate. 

Pæcatul se aseamænæ cu nisipul miøcætor. 

Lecflii practice

Asemenea comparafliilor, lecfliile practice leagæ princi-
piile intangibile de obiectele fizice familiare. Totuøi, 
într-o lecflie practicæ, dumneavoastræ folosifli obiectele
propriu-zise în loc sæ vorbifli doar despre ele. De exem-
plu, pentru a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ efectul de curæ-
flare al pocæinflei, un învæflætor poate sæ arate o bucatæ de
sæpun øi eventual chiar s-o foloseascæ pentru a se spæla
pe mâini. 

Alte exemple de lecflii practice

Exemplele urmætoare ilustreazæ mai mult cum sæ folo-
sim lecfliile practice: 

� Pentru a aræta cæ rânduielile øi legæmintele sunt inse-
parabile, arætafli o monedæ. Întrebafli apoi, care parte a
monedei este mai importantæ. (Nici una dintre ele nu
este mai importantæ.) Întrebafli cursanflii dacæ pot
separa cele douæ fefle ale monedei. Explicafli-le apoi, cæ
rânduielile øi legæmintele sunt inseparabile, la fel cum
cele douæ fefle ale monedei sunt inseparabile. Indicafli,
de asemenea, faptul cæ rânduielile øi legæmintele sunt
necesare pentru a fi primit în prezenfla lui Dumnezeu,
exact la fel cum sunt necesare câteodatæ monedele
pentru a fi primit la anumite evenimente. 

� Pentru a sublinia faptul cæ fiecare persoanæ este impor-
tantæ, cerefli-le cursanflilor sæ asambleze un puzzle sim-
plu din care afli luat o piesæ. Când întreabæ de piesa
lipsæ, oferifli-o. Întrebafli-i de ce este importantæ piesa
care lipseøte. Explicafli apoi cæ fiecare piesæ de puzzle se
aseamænæ cu un membru al familiei sau cu un cursant.
Fiecare persoanæ este importantæ. 

� Pentru a ilustra importanfla Evangheliei, expunefli o
hartæ. Întrebafli de ce folosim hærflile. Comparafli apoi
harta cu Evanghelia. Explicafli faptul cæ asemenea unei
hærfli, Evanghelia lui Isus Hristos ne îndrumæ. Ne ajutæ
sæ ræmânem pe cærarea care duce la viafla veønicæ alæ-
turi de Tatæl Ceresc. 

� Pentru a preda despre îngrijirea cuvântului lui
Dumnezeu dupæ ce a fost plantat în inimile noastre
(vezi Alma 32:28–43), desenafli douæ plante – una care
este sænætoasæ øi are un sol umed øi bogat, øi una care
este bolnavæ øi care are un sol uscat øi særac. 

Când sæ folosim lecflii comparative øi lecflii
practice

Lecfliile comparative øi cele practice pot fi folosite în
multe feluri, însæ acestea ajutæ în mod special atunci
când dumneavoastræ trebuie sæ: 
� captafli atenflia celor cærora le predafli. Putefli sæ folosifli

lecfliile comparative øi practice pentru a trezi rapid
interesul, pentru a capta rapid atenflia cursanflilor
øi pentru a prezenta un subiect sau un principiu al
lecfliei; 

� întocmifli un conspect al unei lecflii. Putefli din când în
când sæ clædifli o lecflie întreagæ pe o lecflie comparativæ
sau pe una practicæ; 

� încheiafli, rezumafli sau sæ încurajafli. Dupæ predarea
unui principiu al Evangheliei, putefli sæ folosifli o lecflie
comparativæ sau una practicæ pentru a rezuma ceea ce
s-a discutat øi pentru a-i motiva pe cei cærora le predafli
sæ facæ schimbæri demne în vieflile lor. 

DEMONSTRAfiII

Câteodatæ simflifli cæ cea mai bunæ modalitate de a preda
un anumit principiu sau de a-i învæfla pe alflii o anumitæ
deprindere este aceea de a o demonstra. Demonstrafliile pot
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sæ fie folosite pentru a a-i învæfla pe alflii deprinderi cum ar
fi dirijarea cântecelor øi a imnurilor, acordarea primului
ajutor, coacerea pâinii, legarea unui nod, folosirea mate-
rialelor pentru istoria familiei sau efectuarea unei rânduieli
a preofliei. Dupæ ce facefli o demonstraflie, cursanflilor le
poate fi oferitæ ocazia de a încerca tehnica respectivæ. 

Dacæ invitafli pe altcineva sæ demonstreze cum se
aplicæ o tehnicæ sau cum se foloseøte o deprindere, asigu-
rafli-væ cæ-i oferifli ajutorul în timp ce se pregæteøte. 

Cum sæ pregætim øi sæ prezentæm o demonstraflie

Pentru a pregæti o demonstraflie, urmafli paøii urmætori: 

1. Dacæ facefli o demonstraflie, exersafli-o. Asigurafli-væ cæ
îøi va îndeplini obiectivele øi cæ dumneavoastræ vefli
putea s-o prezentafli în limita timpului disponibil.
Asigurafli-væ, de asemenea, cæ este adecvatæ pentru cei
cærora le predafli astfel încât nu se vor simfli frustrafli
atunci când vor încerca noua deprindere. 

2. Revedefli toate materialele øi echipamentele necesare.
Asigurafli-væ cæ obiectele sunt suficient de mari pentru
a putea fi væzute sau cæ dumneavoastræ le putefli des-
crie în cazul în care sunt mici. În cazul în care afli
rugat pe altcineva sæ facæ demonstraflia øi nu væ aøtep-
tafli ca acea persoanæ sæ asigure materialele øi echipa-
mentul necesar, cerefli-i sæ pregæteascæ o listæ cu
obiectele necesare pentru ca dumneavoastræ sæ i le
obflinefli. Dacæ aøteptafli din partea cursanflilor sæ
exerseze procesul predat în cadrul demonstrafliei,
asigurafli-væ cæ toate echipamentele øi materialele
necesare sunt pregætite pentru a fi folosite. O foaie
recapitulativæ poate sæ fie oferitæ fiecærei persoane
cæreia îi predafli. Orice mæsurætoare sau ingrediente
trebuie sæ fie menflionate atât pe foaia respectivæ cât
øi în timpul demonstrafliei. 

3. Poate sæ fie de ajutor ca alflii care înfleleg tehnica res-
pectivæ sæ ajute în timp ce cursanflii exerseazæ tehnica,
deprinderea ce a fost demonstratæ. Dacæ facefli acest
lucru, vorbifli înainte cu aceøti oameni. 

4. Aranjafli sala de clasæ astfel încât toatæ lumea sæ poatæ
vedea øi auzi. 

5. Dacæ este nevoie, aranjafli ca cineva sæ curefle locul
dupæ demonstraflie. 

Pentru a prezenta o demonstraflie, urmafli paøii urmætori: 

1. Explicafli. Ajutafli cursanflii sæ înfleleagæ scopul demon-
strafliei øi motivele procedurilor. Ajutafli-i, de aseme-
nea, sæ înfleleagæ în ce fel le va fi de folos tehnica,
procesul sau deprinderea respectivæ. 

2. Demonstrafli. Arætafli-le cum sæ foloseascæ tehnica,
procesul sau deprinderea respectivæ. Aceasta trebuie
sæ ofere un exemplu sau un model ce trebuie urmat
de cætre cursanfli. 

3. Exersafli. Permitefli-le cursanflilor sæ exerseze procedura.
În timpul fazei de exersare, dumneavoastræ trebuie sæ

observafli, sæ predafli øi sæ ajutafli atunci când este nece-
sar. Fifli ræbdætori, înflelegætori, gândifli în mod pozitiv øi
oferifli încurajare. 

Pentru a vedea un exemplu despre cum se foloseøte o
demonstraflie pentru a preda un principiu, vezi p. 168. 

DIORAME (vezi, de asemenea, FIGURINE DE
HÂRTIE CARE STAU ÎN PICIOARE PE MASÆ) 

Dioramele sunt mici scene pe care sunt expuse figurine.
Dioramele øi figurinele simple pot sæ facæ povestirile sæ fie
memorabile øi interesante pentru copii. 

Exemple de diorame øi de figurine

Le putefli cere celor cærora le predafli sæ ajute la crearea
dioramelor øi a figurinelor în timpul orei sau sæ aducæ
figurine pentru a fi folosite cu dioramele pe care le-afli
fæcut deja. 

Refletæ pentru plastilinæ fæcutæ din aluat særat

240g sare 400 ml apæ 400g fæinæ

1 linguræ de masæ de ulei de gætit

Colorant alimentar (opflional) 

PLASTILINÆ
FÆCUTÆ DIN

ALUAT SÆRAT 

FARFURIE DE
HÂRTIE

CARTON PIETRIØ

BEfiIØOARE

FELICITÆRI
CARE SE POT

DESCHIDE
PIETRE

PÆTURÆ
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Amestecafli sarea øi fæina. Într-un alt castron, ameste-
cafli uleiul, apa øi, dacæ se doreøte, colorantul alimentar.
Adæugafli apoi, uleiul øi apa în amestecul de fæinæ øi sare.
Fræmântafli amestecul pânæ când se face aluat. Punefli
aluatul într-o cutie etanøæ ca sæ-l pæstrafli moale. 

Dioramele fæcute din cutii sau farfurii pot fi folosite
pentru mai multe poveøti. 

DISCUfiII

Vezi „Sæ conducem discuflii”, pp. 63–65. 

SCENETE

Într-o scenetæ, oamenii interpreteazæ o poveste. Cei
cærora le predafli pot sæ dobândeascæ o înflelegere mai
mare a principiilor Evangheliei prin scenografierea relatæ-
rilor din scripturi, din istoria Bisericii sau din revistele
Bisericii. 

Tipuri de scenete

Existæ diferite tipuri de scenete. De exemplu, putefli sæ: 

� citifli o relatare (sau sæ rugafli pe altcineva sæ citeascæ
relatarea) în timp ce cursanflii o interpreteazæ în liniøte; 

� povestifli o relatare øi sæ le cerefli cursanflilor sæ o intre-
preteze cu sau færæ cuvinte. Copiilor mici le place
deseori sæ interpreteze o poveste de câteva ori, inter-
pretând de fiecare datæ roluri diferite; 

� pregætifli scenarii în avans pentru a fi citite de cætre
cursanfli în timpul orei; 

� rugafli câfliva cursanfli sæ interpreteze în liniøte o
poveste familiaræ øi apoi sæ le cerefli celorlalfli sæ ghi-
ceascæ ce poveste a fost pusæ în scenæ; 

� intervievafli pe cineva ca øi cum ea sau el ar fi o per-
soanæ din scripturi sau din istoria Bisericii. De exem-
plu, putefli sæ rugafli pe cineva sæ interpreteze partea
lui Sem, unul dintre fiii lui Noe. Îi putefli cere persoa-
nei care-l interpreteazæ pe Sem sæ væ spunæ despre
propovæduirea lui Noe, despre potop, despre arcæ øi
despre ziua în care Noe øi familia sa au putut sæ
meargæ din nou pe pæmânt uscat. (Dacæ planificafli sæ
desfæøurafli un astfel de „interviu”, trebuie sæ vorbifli
înainte cu persoana desemnatæ, spunându-i întrebæ-
rile pe care i le vefli adresa.) 

Cum sæ pregætifli øi sæ regizafli scenete

Indiferent de modul în care sunt regizate scenetele,
acestea trebuie sæ relateze lecflia în mod clar. Acestea tre-
buie sæ-i ajute pe cursanfli sæ-øi aminteascæ principiile
Evangheliei. Trebuie sæ comunice mesaje care sunt sim-
ple øi directe. Nu trebuie sæ îndepærteze atenflia de la
sacralitatea scripturilor sau a evenimentelor istorice. 

Costumele simple, cum ar fi robele øi pælæriile, pot sæ
facæ scenetele mai interesante, în special pentru copii. 

Ar putea fi de ajutor sæ folosifli ecusoane pentru a identifica
personajele care sunt interpretate de cætre participanfli. 

Unii cursanfli pot sæ refuze sæ interpreteze personaje
din scripturi sau din istoria Bisericii. Putefli sæ gæsifli
modalitæfli pentru ca aceøti cursanfli sæ participe în sce-
netæ. De exemplu, unii copii mici pot sæ se simtæ mai
bine interpretând animale. Se pot bucura, de asemenea,
de efectele sonore cum ar fi sunetul vântului sau cel al
picioarelor care aleargæ, pe care le imitæ. Dacæ unii nu vor
sæ participe, nu-i forflafli s-o facæ. 

Pentru a regiza o scenetæ: 

1. cerefli voluntari pentru scenetæ. Dafli-le roluri; 

2. ajutafli participanflii sæ înfleleagæ atât povestea pe care
urmeazæ s-o interpreteze cât øi personajele pe care le
vor interpreta; 

3. ajutafli participanflii sæ-øi interpreteze rolurile dacæ este
necesar, în timpul scenetei. Ei pot sæ aibæ nevoie de
stimularea dumneavoastræ în timpul scenetei. Dacæ le
predafli copiilor mici, putefli sæ le adresafli întrebæri care
sæ-i stimuleze, cum ar fi: „Ce urmeazæ sæ faci?” sau 
„Ce vei spune acum?” 

Scenetele nu trebuie sæ ocupe toatæ lecflia. Asigurafli-væ
cæ alocafli suficient timp la sfârøitul scenetei pentru a-i
întreba pe participanfli ce au învæflat. Ajutafli-i sæ punæ în
practicæ mesajul scenetei în cadrul lecfliei øi în propriile
lor viefli. 

Avertizæri în ceea ce priveøte interpretarea
Dumnezeirii în scenete

„Dumnezeu, Tatæl, øi Duhul Sfânt nu trebuie sæ fie inter-
pretafli în adunæri, în drame sau în spectacole muzicale. 

Dacæ Salvatorul este interpretat, acest lucru trebuie sæ
fie fæcut cu cea mai mare pioøenie øi demnitate. Numai
oamenii care au un caracter personal integru pot sæ fie
luafli în considerare pentru aceastæ interpretare. Numai
scripturile spuse de cætre Salvator trebuie sæ fie spuse de
cætre persoana care-L interpreteazæ. Persoana care-L inter-
preteazæ pe Salvator nu trebuie sæ cânte sau sæ danseze. 

La sfârøitul interpretærii, persoana nu trebuie sæ poarte
costumul pe hol sau într-un alt loc. Persoana trebuie sæ se
schimbe imediat în haine de stradæ. 

Salvatorul nu trebuie sæ fie interpretat de cætre copii cu
excepflia scenei naøterii” (Church Handbook of Instructions,

Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaders [1998], p. 279). 
Putefli sæ-i cerefli unui narator sæ citeascæ din scripturi

cuvintele spuse de Salvator. 

ACTIVITÆfiI DE DESEN

O modalitate de a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ princi-
piile Evangheliei este aceea de a le cere sæ deseneze.
Desenatul le permite sæ-øi exploreze øi sæ-øi exprime înfle-
legerea øi sentimentele faflæ de povestirile Evangheliei øi
de principiile discutate. 
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Exemple de activitæfli de desen
� Rugafli cursanflii sæ facæ desene care au legæturæ cu

subiectul lecfliei. De exemplu, le putefli cere sæ facæ
desene cu casele lor, cu familiile lor, sæ deseneze o
vacanflæ, zeciuiala sau pregætirea pentru a merge la
templu. 

� Rugafli cursanflii sæ facæ o frescæ sau o linie a timpului
care sæ aibæ legæturæ cu lecflia. Cerefli-le sæ lucreze
împreunæ pe o foaie mare de hârtie. 

� Spunefli o poveste. Apoi, rugafli cursanflii sæ facæ
desene care sæ le exprime sentimentele faflæ de
poveste. 

� Dupæ relatarea unei povestiri, rugafli fiecare persoanæ
sæ facæ un desen despre o anumitæ parte a povestirii.
Rugafli cursanflii sæ-øi foloseascæ desenele pentru a
spune din nou povestea. Putefli sæ lipifli desenele øi sæ
le arætafli folosind o cutie rotativæ (vezi „Cutii rotative”,
pp. 178–179). 

� Cântafli sau ascultafli înregistrarea unui imn sau a unui
cântec al Societæflii Primare. Rugafli-i pe cei cærora le
predafli sæ facæ desene care sæ arate ceea ce gândesc sau
cum se simt atunci când ascultæ acel imn sau cântec. 

Îndrumæri pentru desfæøurarea activitæflilor de
desen

Când rugafli oamenii sæ deseneze, ca parte a lecfliei,
asigurafli-væ cæ activitatea are legæturæ cu principiile pe
care le predafli. Totuøi, nu permitefli ca activitatea sæ
devinæ punctul important al lecfliei. Menflinefli proiectul
simplu astfel încât cursanflii sæ-l poatæ termina într-un
interval de timp scurt. Asigurafli-væ cæ avefli pregætite
toate materialele necesare. 

În timp ce cursanflii deseneazæ, încurajafli-i sæ-øi folo-
seascæ imaginaflia. Încercafli sæ nu-i facefli pe copii sæ
creadæ cæ trebuie sæ facæ un desen într-un anume fel. În
timp ce deseneazæ, læudafli-i în mod egal pentru eforturile
lor. Dacæ avefli întrebæri despre desenul cuiva, nu întrebafli:
„Ce desenezi?” Spunefli în schimb: „Vorbeøte-mi despre
desenul tæu”. 

Ocazional, putefli sæ folosifli paginile de colorat din
secfliunea pentru copii din revista Liahona. Când le cerefli
copiilor sæ coloreze ilustraflii cu Salvatorul, amintifli-le sæ
fie respectuoøi øi pioøi. 

Când trebuie sæ continuafli lecflia, le putefli cere celor
cærora le predafli sæ-øi vorbeascæ unul altuia despre dese-
nele lor. Întrebafli-i care este legætura dintre desenele lor
øi lecflie. Invitafli-i sæ-øi împærtæøeascæ sentimentele des-
pre ceea ce au desenat. Câteodatæ este bine sæ expunefli
desenele pentru restul lecfliei. 

Dacæ predafli un curs al Bisericii, încurajafli cursanflii
sæ arate desenele familiilor lor. Aceasta îi va ajuta sæ-øi
aducæ aminte de ceea ce au învæflat. De asemenea, le va
da pærinflilor ocazia de a discuta principiile Evangheliei
cu copiii lor. 

EXEMPLE

Imaginafli-væ cæ explicafli însemnarea scripturilor unor
oameni care nu au væzut niciodatæ pe cineva care sæ-øi
însemneze scripturile. Ei vor avea dificultæfli în a înfle-
lege dacæ dumneavoastræ vefli încerca sæ explicafli folo-
sind doar vorbe. Dar probabil cæ nu vor avea nici o
problemæ dacæ le arætafli exemple de pagini însemnate
din scripturile dumneavoastræ. Imaginafli-væ explicând
zeciuiala unor copii care nu înfleleg înflelesul expresiei
o zecime. Ei vor înflelege zeciuiala mult mai clar dacæ
le arætafli un exemplu, împræøtiind pe masæ 10 monede
øi punând una dintre ele într-un plic de zeciuialæ. 

Ca învæflætori ai Evangheliei, putefli sæ facefli faflæ
deseori provocærii de a-i ajuta pe alflii sæ înfleleagæ ceva ce
nu au înfleles foarte bine înainte. O modalitate de a rea-
liza aceasta este aceea de a folosi exemple. Este important
sæ enunflafli principiile øi sæ explicafli cum putefli sæ le
punefli în practicæ, însæ predarea dumneavoastræ va fi, de
regulæ, mult mai eficientæ atunci când dafli exemple. 

Trebuie sæ dafli des exemple în timpul lecfliilor pentru
a væ asigura cæ cei prezenfli înfleleg ceea ce predafli. La
pagina 73 a acestui manual, este o povestire despre o
învæflætoare care ar fi trebuit sæ foloseascæ un exemplu
despre revelaflie în timpul unei lecflii în cadrul Societæflii
Primare. Ea a prezentat lecflia cu atenflie, folosind o
varietate de metode eficiente. Cætre sfârøitul lecfliei,
învæflætoarea a adresat o întrebare recapitulativæ: „Cine
are autoritatea de a primi revelaflie pentru Bisericæ?”
Tofli copiii øi-au ridicat mâinile. Tofli au øtiut ræspunsul:
Preøedintele Bisericii. Însæ învæflætoarea a descoperit
atunci, aproape din întâmplare, cæ studenflii nu øtiau
ce a vrut ea sæ spunæ prin cuvântul revelaflie. Dacæ ar
fi dat câteva exemple simple mai devreme în timpul
lecfliei, cum ar fi o experienflæ personalæ în care ea a fost
îndrumatæ de Duhul Sfânt sau relatarea în care Domnul
vorbeøte cu Joseph Smith în Prima Viziune, acestea ar fi
schimbat totul. 

Cum sæ folosim exemplele

Sunt multe moduri de a da exemple. Cel mai impor-
tant este sæ folosifli exemplele care-i vor ajuta pe cursanfli
sæ înfleleagæ în mod clar ceea ce predafli. Mai jos sunt date
câteva idei. 

Exemple familiare pentru idei nefamiliare

Dacæ discutafli un concept care nu le este familiar celor
cærora le predafli, putefli sæ folosifli exemple specifice, fami-
liare pentru a-i ajuta sæ înfleleagæ. De exemplu, dacæ vor-
bifli despre rânduielile preofliei, putefli sæ spunefli: „Botezul,
împærtæøania øi cæsætoria în templu pentru veønicie sunt
exemple ale rânduielilor preofliei”. Dacæ facefli referire la
profefli, putefli sæ spunefli: „Adam, Avraam øi Moise au fost
profefli în vremurile strævechi. Câteva exemple cu profefli
din zilele din urmæ sunt Joseph Smith, David O. McKay,
Ezra Taft Benson øi Gordon B. Hinckley”. 
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Acest lucru poate sæ fie dificil de fæcut cu conceptele
intangibile, cum ar fi credinfla, iertarea pæcatelor sau
mântuirea. Deseori, este mai bine sæ predafli astfel de
concepte însoflite de povestiri, de comparaflii sau de
lecflii practice (vezi „Lecflii comparative øi practice”,
pp. 163–164). 

Exemple care demonstreazæ abilitæfli

Deseori, cea mai bunæ modalitate de a învæfla pe
cineva o deprindere este aceea prin care demonstrafli cum
se face. De exemplu: 
� pentru a-i ajuta pe alflii sæ învefle cum sæ pregæteascæ o

lecflie, împærtæøifli un conspect al unei lecflii pe care afli
pregætit-o; 

� în loc sæ le spunefli doar, altora, despre ajutoarele de
studiu disponibile în scripturile lor øi sæ le explicafli
cum sæ le foloseascæ, rugafli-i sæ-øi deschidæ scripturile
la Ghidul pentru scripturi. Apoi, arætafli-le cum sæ-l
foloseascæ. 

Exemple care demonstreazæ principii

Unele principii pot fi demonstrate. Povestirea urmæ-
toare ne aratæ cum a demonstrat o învæflætoare la
Societatea Primaræ principiul împærtæøirii: 

„Învæflætoarea unui grup de copii în vârstæ de trei ani
de la Societatea Primaræ, a vorbit pe scurt despre împærtæ-
øire øi apoi a spus douæ povestiri scurte despre copii care
au împærtæøit. Apoi, a pus ziare pe jos øi i-a dat fiecærui
copil câte o minge de lut. Ea a observat cæ mingea ei de
lut era mult mai micæ decât a oricærui altcuiva øi a invitat
fiecare copil, unul câte unul, sæ împærtæøeascæ cu ea. La
început, copiii erau sceptici, însæ când au væzut dorinfla
ei de a împærtæøi cu ei, au început sæ le placæ sæ împærtæ-
øeascæ – nu numai cu învæflætoarea lor, dar øi între ei.
Lecflia le-a permis copiilor nu numai sæ defineascæ con-
ceptul de a împærtæøi, dar, de asemenea, sæ experimenteze

sentimentele care sunt o parte din a învæfla sæ împærtæ-
øeøti” ( Janelle Lysenko, „Tools for Teaching Tots”, Ensign,

martie 1987, p. 71).

Povestiri care dau exemple de oameni care træiesc

conform principiilor Evangheliei

Unele principii, cum ar fi credinfla, dragostea, loialita-
tea øi pocæinfla, nu pot fi demonstrate deoarece acestea
fac referire la realitæfli spirituale pe care nu le putem
vedea. Dar, cu ajutorul povestirilor, dumneavoastræ
putefli sæ împærtæøifli exemple cu oameni care træiesc con-
form acestor principii. De exemplu, putefli sæ folosifli
povestea lui Iosif în Egipt care a fugit de nevasta lui
Potifar pentru a preda despre integritate. Putefli sæ predafli
despre loialitate spunând povestea lui John Taylor øi a lui
Willard Richards, care øi-au riscat vieflile în mod voluntar
pentru a sta în închisoarea din Carthage împreunæ cu
profetul Joseph Smith øi cu fratele acestuia, Hyrum.
Putefli, de asemenea, sæ væ împærtæøifli propriile expe-

rienfle. Povestirile fictive, incluzând pildele, pot sæ ofere
exemple despre cum pot fi træite principiile Evangheliei.
(Pentru îndrumæri øi sugestii referitoare la folosirea poves-
tirilor, vezi „Povestiri”, pp. 179–182.) 

TABLE ADEZIVE

Tablele adezive sunt panouri mobile pe care se expun
figurine, de regulæ pentru a se relata o povestire. Acest
instrument de predare este bun în cazul copiilor. Dacæ
folosifli o tablæ adezivæ, putefli sæ le cerefli cursanflilor sæ væ
ajute sæ punefli figurinele pe ea. Dupæ ce folosifli o tablæ
adezivæ pentru a spune o povestire, putefli sæ le permitefli
copiilor sæ foloseascæ figurinele pentru a spune povestirea
din nou. 

Cum sæ facem o tablæ adezivæ

Pentru a face o tablæ adezivæ: 

1. Tæiafli o bucatæ de carton gros, o bucatæ subflire de placæ
de furnir sau o bucatæ dintr-un material asemænætor. 

2. Tæiafli o bucatæ uniform coloratæ de flanelæ, de pâslæ,
de nylon dens sau de pânzæ groasæ de sac suficient de
mare pentru a depæøi cu aproximativ cinci centimetri
fiecare margine a cartonului sau a plæcii. 

3. Aøezafli materialul cu partea exterioaræ în jos øi punefli
cartonul sau placa în centrul acestuia. Îndoifli margi-
nile materialului în jurul plæcii øi fixafli marginile pe
spatele plæcii. 

Cum sæ facem figurine pentru tabla adezivæ

Pentru a væ crea propriile figurine pentru tabla adezivæ: 

1. Facefli un desen sau conturafli øi colorafli un desen
dintr-o revistæ a Bisericii, dintr-un manual sau dintr-o
altæ resursæ. 

2. Decupafli desenul. 

3. Lipifli desenul pe o bucatæ de carton. 

4. Ataøafli o bucatæ de flanelæ sau o bucatæ de ømirghel
sau alt material dur pe spatele cartonului. Acest lucru
va ajuta figurina sæ aibæ aderenflæ pe tabla adezivæ. 

Ilustraflii cu oameni, animale øi obiecte pot sæ fie
comandate prin intermediul Church Materials Catalog. În
catalog, acestea sunt numite materiale vizuale de decupat. 

JOCURI

Jocurile oferæ lecfliei o diversitate øi le premite cursanfli-
lor sæ interacflioneze unul cu celælalt. Putefli sæ gæsifli idei
pentru jocuri în manualele produse de Bisericæ. 

Cum sæ selectæm jocuri

În timp ce selectafli jocuri pentru a fi folosite în lecflie,
asigurafli-væ cæ acestea: 
� consolideazæ principiile Evangheliei pe care le predafli; 
� sunt adecvate spafliului în care predafli; 
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� sunt adecvate vârstei celor cærora le predafli øi mærimii
grupului; 

� sunt uøor de înfleles; 
� ocupæ doar o micæ parte a lecfliei. În anumite cazuri,

un joc poate necesita o parte mai mare a lecfliei, însæ
aceste cazuri sunt excepflii de la regulæ; 

� nu încurajeazæ competiflia. Trebuie sæ evitafli recom-
pensarea celor care „câøtigæ”; 

� oferæ tuturor cursanflilor ocazia de a participa øi de a
simfli cæ reuøesc. Trebuie sæ-i læudafli pe cursanfli în
mod egal pentru eforturile lor. 

Exemple de jocuri

Jocuri de potrivire

În acest joc, cursanflii gæsesc seturi de douæ cartoane
care au informaflii sau ilustraflii care se coreleazæ. Luafli în
considerare urmætorul exemplu, care ar putea fi folosit
într-o clasæ a Societæflii Primare: 

Facefli rost de 12 foi de hârtie de aceeaøi dimensiune
care sunt suficient de mari pentru a putea fi væzute de
toatæ lumea. Pe jumætate dintre foi, ataøafli ilustraflii sau
facefli desene care au legæturæ cu lecflia. Pe cealaltæ jumæ-
tate, scriefli descrierea ilustrafliilor. Pe jumætatea care
nu confline ilustraflii sau descrieri, numerotafli foile de
la 1 la 12. La momentul potrivit în cadrul lecfliei, aøezafli
foile pe jos, cu fafla pe care se gæseøte numærul în sus sau
lipifli-le pe un panou de afiøaj. Acestea nu trebuie sæ fie
aøezate în ordine numericæ. 

Pentru a væ juca, rugafli fiecare persoanæ sæ aleagæ cu
rândul câte douæ foi de hârtie. Întoarcefli foile pentru a
vedea dacæ acestea conflin ilustraflia øi informaflia cores-
punzætoare acesteia. Dacæ se potrivesc, îndepærtafli-le de
celælalte. Dacæ nu se potrivesc, punefli-le la loc, cu nume-
rele în sus øi permitefli-i persoanei urmætoare sæ aleagæ
douæ foi de hârtie. Dupæ ce au fost potrivite toate ilustra-
fliile øi descrierile, discutafli despre modul în care se înca-
dreazæ acestea în lecflie. 

Putefli sæ folosifli una dintre variantele urmætoare ale
acestui joc: 
� scriefli pe o foaie de hârtie jumætate dintr-un verset øi

cealaltæ jumætate pe o altæ foaie. Sau scriefli o parte
dintr-o frazæ din scripturi pe o foaie øi restul pe o alta.
De exemplu, unele perechi ar putea sæ fie:
„Restaurarea” øi „Evangheliei”; „Viziunea lui Lehi” øi
„a pomului vieflii”; „bara” øi „ de fier”; 

� scriefli numærul fiecærui articol de credinflæ pe 13 foi de
hârtie. Pe 13 foi corespondente, scriefli cuvinte cheie
din fiecare articol. 

Joc de ghicit

În acest joc, învæflætorul oferæ o serie de indicii pentru
a ajuta cursanflii sæ identifice o anumitæ persoanæ, un
anumit loc, un anumit obiect, o anumitæ întâmplare din

scripturi sau un anumit principiu. Putefli sæ folosifli acest
joc pentru a prezenta o lecflie sau pentru a accentua o
parte a unei lecflii. 

Pentru a væ juca acest joc, oferifli indicii pentru a-i
ajuta pe cei cærora le predafli sæ identifice o persoanæ sau
un obiect care are legæturæ cu lecflia. Oferifli câte un indi-
ciu, dându-le cursanflilor ocazia de a identifica dupæ fie-
care indiciu persoana sau obiectul. Începefli cu indicii
generale. Oferifli indicii din ce în ce mai precise pânæ
când cineva ghiceøte corect. De exemplu, indiciile urmæ-
toare pot fi folosite pentru a ajuta cursanflii sæ-l identifice
pe profetul Moise: 

Sunt un profet al Vechiului Testament. 
Am vorbit cu Dumnezeu faflæ în faflæ. 
Am fost crescut de o prinflesæ egipteanæ. 
Purtætorul meu de cuvânt a fost un om numit Aaron. 
I-am eliberat pe copiii lui Israel din robie. 
Putefli sæ folosifli una dintre variantele urmætoare ale

acestui joc: 
� împærflifli cursanflii în perechi. Dafli un cuvânt unuia

dintre membrii fiecærei perechi. Persoana care øtie
cuvântul, oferæ apoi un cuvânt ca indiciu pentru a-øi
ajuta partenerul sæ ghiceascæ acel cuvânt. De exemplu,
dacæ persoanei i se dæ cuvântul botez, aceasta poate da
ca indicii cuvintele apæ, bazin sau scufundare. Dacæ per-
soanei i se dæ cuvântul Noe, aceasta poate da ca indicii
cuvintele potop, animale, arcæ, porumbel sau curcubeu;

� dafli-i unei persoane un cuvânt. Cerefli-le celorlalfli sæ
ghiceascæ acel cuvânt adresând maximum 20 de între-
bæri. La întrebæri trebuie sæ se ræspundæ cu da sau nu;

� rugafli o persoanæ sæ facæ un desen care sæ reprezinte
un anumit subiect, o anumitæ persoanæ sau o anumitæ
poveste. Cerefli-le celorlalfli sæ ghiceascæ ce reprezintæ
desenul. 

Joc în care trebuie dat un ræspuns

Scriefli pe diferite foi de hârtie, întrebæri care-i vor ajuta
pe cursanfli la sfârøitul unei lecflii, sæ recapituleze ceea ce
au învæflat. Punefli foile de hârtie într-un bol sau într-un
alt recipient. 

Pentru a recapitula lecflia, aruncafli o mingiuflæ sau un
alt obiect moale cætre cineva øi rugafli-l sæ tragæ o între-
bare din recipient øi sæ ræspundæ la aceasta. Apoi, rugafli
persoana respectivæ sæ arunce mingiufla cætre altcineva,
care va extrage, de asemenea, o întrebare din recipient øi
va ræspunde la aceasta. 

Joc de societate

Într-un joc de societate, jucætorii mutæ piesele jocului
de la un punct de pornire spre unul de încheiere ræspun-
zând la întrebæri øi urmând instrucfliunile gæsite pe cærflile
de joc gata pregætite. Un joc de societate, aøa cum este
arætat în exemplul de mai jos, poate sæ fie fæcut dintr-un
carton sau poate fi desenat pe tablæ. Monedele sau alte
obiecte mici pot fi folosite ca piese de joc în cazul în care
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folosifli o tablæ de joc. Dacæ folosifli tabla de scris, folosifli
creta pentru a indica avansarea cursanflilor. Cærflile de
joc trebuie sæ predea sau sæ recapituleze principiile
Evangheliei. De exemplu, putefli sæ pregætifli cærfli care
sæ conflinæ afirmafliile urmætoare: 
� Fratele dumneavoastræ mai mic aduce acasæ o jucærie

care-i aparfline prietenului sæu, Ion. El spune: „Ion are
multe jucærii. Nu-i va lipsi aceasta”. Dumneavoastræ
îi explicafli cæ jucæria trebuie dusæ înapoi deoarece îi
aparfline lui Ion. Mergefli cu fratele dumneavoastræ
pentru a-i înapoia prietenului sæu jucæria. Deoarece
acesta este cel mai cinstit lucru care trebuie fæcut,
înaintafli øase cæsufle. 

� Nu afli studiat pentru un anumit examen la øcoalæ. În
timpul examenului afli copiat de la persoana de lângæ
dumneavoastræ. Deoarece acest lucru nu este corect,
mergefli înapoi trei cæsufle. 

Pentru a væ juca, punefli cærflile de joc cu fafla în jos.
Apoi, cerefli-le participanflilor sæ aleagæ pe rând câte o
carte, sæ citeascæ afirmaflia øi sæ-øi mute piesa de joc con-
form afirmafliei. 

VORBITORI INVITAfiI

Din când în când, putefli sæ invitafli un oaspete pentru
a le vorbi în cadrul lecfliei, celor cærora la predafli. De
exemplu, un supraveghetor al Preofliei aaronice poate sæ
invite un fost misionar sæ le vorbeascæ tinerilor bæiefli
despre cum pot aceøtia sæ se pregæteascæ pentru slujirea
misionaræ. 

Cum sæ lucræm cu un vorbitor invitat

Trebuie sæ cerefli permisiunea episcopului înainte de a
invita un vorbitor care nu este membru al episcopiei
(vezi Church Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood

and Auxiliary Leaders [1998], p. 325). Dupæ ce afli primit
aprobarea episcopului, urmafli paøii urmætori: 

1. Invitafli vorbitorul din timp. Spunefli-i despre subiectul
lecfliei, despre grupa de vârstæ a persoanelor din clasæ,
spunefli-i ce simflifli dumneavoastræ cæ trebuie sæ învefle
cursanflii din prezentare øi timpul pe care-l are la dis-
poziflie. Dafli-i vorbitorului un exemplar al manualului. 

START

FINAL

2. Dacæ væ pregætifli sæ-i adresafli invitatului întrebæri,
pregætifli o listæ cu întrebærile pe care i le vefli adresa.
Dafli-i invitatului o copie a întrebærilor. 

3. Prezentafli invitatul înainte ca acesta sæ vorbeascæ în
clasæ. 

PRELEGERI

Câteodatæ este cel mai bine sæ explicafli pur øi simplu
anumite principii sau evenimente istorice decât sæ condu-
cefli o discuflie sau o altæ activitate de învæflare. Prelegerea
poate fi foarte eficientæ dacæ este flinutæ la momentul
potrivit, cum ar fi atunci când parcurgefli rapid o cantitate
mare de informaflie, când prezentafli informaflii care sunt
noi pentru cei cærora le predafli sau când rezumafli o lecflie. 

Cum sæ flinem prelegeri

Prelegerea este în general mai eficientæ în cazul cursan-
flilor mai în vârstæ decât în cazul celor foarte tineri, care
pot sæ aibæ dificultæfli în a sta liniøtifli atunci când li se
cere sæ asculte færæ a face nimic altceva. Totuøi, o prele-
gere poate sæ devinæ obositoare chiar øi pentru adulfli,
dacæ nu este flinutæ bine. Îndrumærile urmætoare væ pot
ajuta sæ flinefli prelegeri eficiente: 
� familiarizafli-væ cu lecflia astfel încât sæ nu trebuiascæ

sæ citifli fiecare cuvânt al materialului. Acest lucru væ
va ajuta sæ menflinefli contactul vizual cu cei cærora le
predafli; 

� folosifli unele materiale vizuale, cum ar fi ilustraflii,
afiøe, tabele, hærfli, table de scris sau folii transparente
pentru aparatele de proiecflie. Aceste materiale cresc
interesul øi încurajeazæ atenflia; 

� corelafli prelegerea cu situafliile zilnice pentru ca cei
cærora le predafli sæ poatæ punæ în practicæ principiile
în vieflile lor; 

� folosifli un limbaj pe care cursanflii îl înfleleg; 
� variafli înælflimea øi tonul vocii dumneavoastræ pentru a

crea varietate øi pentru a accentua punctele importante; 
� oricând este posibil, permitefli sæ se adreseze întrebæri

øi sæ se discute pe tema subiectului pe care-l explicafli.
Chiar dacæ o prelegere væ permite sæ parcurgefli mai
mult material decât afli putea în orice alt fel, majorita-
tea lecfliilor trebuie sæ le permitæ cursanflilor sæ parti-
cipe activ într-un anumit fel. 

ASOCIEREA SITUAfiIILOR DIN SCRIPTURI CU
VIAfiA REALÆ

Noi trebuie „[sæ facem] ca toate scripturile sæ ni se
aplice nouæ, pentru ca ele sæ fie spre folosul øi învæflætura
noastræ” (1 Nefi 19:23). A asemæna situafliile din scripturi
înseamnæ sæ vedem cum se aseamænæ relatærile din scrip-
turi cu situafliile din ziua de astæzi øi sæ arætæm cum sunt
importante în vieflile noastre principiile pe care acestea
le predau. De exemplu, într-o lecflie despre apærarea ade-
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værului, putefli sæ asociafli povestea lui Abinadi la curtea
regelui Noe celor cærora le predafli (vezi Mosia 11–17).
Pentru a preda despre orbirea spiritualæ øi despre puterea
Salvatorului de a ne vindeca øi de a ne da o viziune spiri-
tualæ mai mare, putefli sæ asociafli povestea lui Hristos
care a vindecat un orb (vezi Ioan 9). 

Vefli folosi cel mai eficient aceastæ metodæ atunci când
le oferifli membrilor familiei dumneavoastræ sau cursanfli-
lor ocazia de a se gândi la ceea ce au citit. De exemplu,
dupæ ce afli predat despre reacflia lui Joseph Smith atunci
când a fost aproape sæ fie distrus de cætre duøman în
Dumbrava Sacræ (vezi Joseph Smith – Istorie 1:15–16),
le putefli cere cursanflilor sæ relateze sau sæ scrie o expe-
rienflæ în care au fost încercafli øi testafli. Apoi, îi putefli
invita sæ se gândeascæ la motivul pentru care este impor-
tant ca în momentele de încercare sæ ne utilizæm „toate
puterile pentru a-L chema pe Dumnezeu” (versetul 16). 

Pentru a ajuta membrii familiei øi cursanflii sæ vadæ
cæ scripturile sunt relevante, dumneavoastræ trebuie sæ
predafli în moduri care sæ facæ legætura între experien-
flele profeflilor øi ale oamenilor din trecut cu experien-
flele oamenilor din ziua de astæzi. În timp ce pregætifli
fiecare lecflie, întrebafli-væ cum se asociazæ acel princi-
piu (poveste sau eveniment) cu ceva cu care membrii
familiei sau cursanflii s-au întâlnit în propriile lor viefli.
De exemplu, dacæ predafli o lecflie care cuprinde o dis-
cuflie despre Cele zece porunci, væ putefli întreba cum
sæ predafli porunca în care se vorbeøte despre interzice-
rea de a face øi de a preaslævi chipuri cioplite (vezi
Exodul 20:4–5). Majoritatea membrilor Bisericii nu
au o experienflæ prea mare cu preaslævirea chipurilor
cioplite. Totuøi, sunt multe alte lucruri pe care oamenii
le „preaslævesc” din când în când. În timp ce predafli,
putefli sæ asociafli porunca stræveche din Exodul 20:4–5
cu ceva mult mai familiar: preaslævirea societæflii
moderne a banilor, a sporturilor, a plæcerii sau a popu-
laritæflii. 

Aproape fiecare poveste din scripturi poate sæ fie aso-
ciatæ vieflilor noastre. Luafli în considerare povestirea
urmætoare despre o învæflætoare care le-a asociat celor
cærora le-a predat, o relatare din scripturi: 

O episcopie avea probleme cu învæflætoarele de la
Societatea Primaræ care ofereau dulciuri în fiecare sæptæ-
mânæ în timpul orei. Dulciurile distrægeau atenflia de la
Spirit øi îndepærtau atenflia copiilor de la lecflii. Preøedinta
Societæflii Primare i-a cerut coordonatoarei de perfecflio-
nare a învæflætorilor sæ prezinte un „timp petrecut
împreunæ” care sæ abordeze aceastæ problemæ. 

Coordonatoarea de perfecflionare a învæflætorilor s-a
gândit la modalitæflile de a prezenta ideile atât învæflætori-
lor cât øi copiilor. Nici una dintre abordæri nu pærea a fi
cea potrivitæ. Apoi, într-o dimineaflæ, în timp ce se gân-
dea la însærcinarea ei, øi-a amintit de relatarea despre
Hristos care i-a hrænit pe cei 5.000 de oameni, pe care
familia ei o citise de curând împreunæ. Ea øi-a amintit cæ
dupæ ce Isus a hrænit mulflimea, erau oameni acolo care

L-au urmat deoarece vroiau sæ li se dea mâncare, øi nu
pentru cæ vroiau sæ audæ Evanghelia (vezi Ioan 6:26–27). 

În acea duminicæ, coordonatoarea de perfecflionare a
învæflætorilor a relatat aceastæ poveste. Ea a folosit poves-
tea pentru a preda adeværatul motiv de a veni la
Societatea Primaræ: a oferi øi a primi hranæ spiritualæ. 

O altæ modalitate de a-i ajuta pe alflii sæ-øi asocieze
scripturile este aceea de a le cere sæ se introducæ pe ei
înøiøi în textul din scripturi. De exemplu, dacæ cineva
se introduce pe el însuøi în Iacov 1:5–6, lecflia despre
rugæciune devine la fel de aplicabilæ pentru el sau ea
cum a fost øi pentru Joseph Smith: 

„Dacæ [îmi] lipseøte înflelepciunea, s-o [cer] de la
Dumnezeu, care dæ tuturor cu mânæ largæ øi færæ mus-
trare, øi ea [îmi] va fi datæ. Dar s-o [cer] cu credinflæ, færæ
sæ [mæ îndoiesc] deloc”. 

De multe ori putem sæ asociem scripturile la vieflile
noastre, întrebând: „Ce a vrut profetul sæ ne învefle prin
aceastæ relatare? De ce a inclus aceste detalii?” Când adre-
sæm aceste întrebæri în cazul povestirii lui Enos, de exem-
plu, putem sæ descoperim aplicafliile pentru propriile
noastre experienfle cu rugæciunea. Putem sæ învæflæm cæ,
din când în când, rugæciunea solicitæ un efort mare øi cæ
Tatæl Ceresc ne ræspunde la rugæciuni. Putem sæ învæflæm,
de asemenea, cæ pærinflii îøi influenfleazæ copiii, chiar dacæ
poate sæ dureze mulfli ani pânæ când copiii vor urma
învæflæturile pærinflilor lor. 

Pe mæsuræ ce ne asociem scripturile øi îi ajutæm pe alflii
sæ facæ la fel, vom putea sæ vedem puterea cuvântului lui
Dumnezeu în toate aspectele vieflii noastre. 

HÆRfiI

Putefli sæ gæsifli hærfli în Ghidul pentru scripturi, în
manualele produse de Bisericæ, în revistele Bisericii øi în
bibliotecile caselor de întruniri. 

Cum sæ folosim hærflile

Putefli sæ folosifli hærflile în cadrul lecfliilor astfel: 
� cerându-le cursanflilor sæ localizeze oraøele care sunt

menflionate în relatærile pe care le studiafli din scripturi
øi din istoria Bisericii; 

� desenând hærfli simple pe tablæ; 
� localizând zonele de interes, cum ar fi flærile în care

slujesc misionarii cu timp deplin sau oraøele unde sunt
situate templele. 

MEMORARE

Când memoræm scripturi, citate, imnuri øi cântece
ale Societæflii Primare, acestea pot fi pentru noi o sursæ
de alinare, de îndrumare øi de inspiraflie. Pe mæsuræ ce
ni le amintim, acestea ne pot ajuta sæ simflim influenfla
Duhului Sfânt oriunde ne-am afla. 

Memorarea cere un efort deliberat, concentrat. Putefli
sæ le predafli altora tehnici de memorare ajutætoare. De
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asemenea, putefli sæ le sugerafli materiale inspiratoare
pentru memorare. 

Cum sæ-i ajutæm pe cursanfli sæ memoreze

Ideile urmætoare væ pot fi de ajutor pentru a-i ajuta
pe cursanfli sæ memoreze. În timp ce luafli aceste idei în
considerare, amintifli-væ cæ cei cærora le predafli vor fline
minte mai mult materialul dacæ acesta este important
pentru ei. Asigurafli-væ cæ ei înfleleg sensul cuvintelor pe
care le memoreazæ.

Scriefli pe tablæ prima literæ a fiecærui cuvânt care

urmeazæ sæ fie memorat

Putefli sæ scriefli literele urmætoare pe tablæ pentru a-i
ajuta pe cursanfli sæ memoreze al doilea articol de credinflæ:

N C C O V F P P P L P Ø N P G L A

Arætafli literele în timp ce dumneavoastræ repetafli
cuvântul corespunzætor.

Împærflifli materialul în fraze sau linii scurte

Mai jos sunt câteva exemple despre cum putefli sæ
folosifli tehnica aceasta:
� Rugafli pe toatæ lumea sæ repete fraze scurte împreunæ,

rând pe rând. De exemplu, pentru a memora
Proverbele 3:5–6, cursanflii pot sæ repete fragmentele
urmætoare din pasaj: (1) „Încrede-te în Domnul din
toatæ inima ta”; (2) „øi nu te bizui pe înflelepciunea ta!”
(3) „Recunoaøte-L în toate cæile tale,”; (4) „øi El îfli va
netezi cærærile”.

� Împærflifli cursanflii în grupuri. Dafli-i fiecærui grup câte
o frazæ. În timp ce arætafli spre fiecare grup, rugafli-i 
sæ-øi repete fraza. Câteodatæ, putefli sæ le cerefli mem-
brilor grupului sæ repete fraza în liniøte, în gând, în
loc de a rosti cuvintele cu voce tare. Pe mæsuræ ce
cursanflii aud fraza în mod repetat, vor putea în
curând sæ repete toate frazele în ordinea corectæ.

� Repetafli fiecare cuvânt al frazelor, oprindu-væ pentru
a-i læsa pe cursanfli sæ spunæ urmætorul cuvânt.

� Pregætifli o copie scrisæ a cuvintelor øi tæiafli fâøii de
hârtie care sæ cuprindæ fiecare frazæ. Dupæ ce afli spus
versetul de câteva ori, afiøafli fâøiile de hârtie în mod
aleator. Cerefli-le cursanflilor sæ punæ în ordine fâøiile
de hârtie amestecate.

Scriefli pe tablæ materialul care urmeazæ sæ fie memorat

Rugafli cursanflii sæ citeascæ materialul de câteva ori.
Øtergefli sau acoperifli treptat din ce în ce mai multe
cuvinte pânæ când cursanflii au memorat materialul.

Folosifli muzicæ

Putefli sæ folosifli muzica pentru a ajuta cursanflii sæ
memoreze. Aceastæ metodæ poate fi interesantæ chiar øi
pentru a le preda adulflilor øi tinerilor.

Repetafli de câteva ori materialul memorat

Este important sæ repetæm materialul pe care-l
memoræm. În timp ce væ hotærâfli cum sæ repetafli, luafli
în considerare lungimea materialului care urmeazæ sæ
fie memorat. O scripturæ scurtæ poate fi învæflatæ toatæ
o datæ. Un cântec nou poate sæ fie predat învæflându-i
vers dupæ vers. O parte a unui program special poate
necesita câteva perioade de repetiflii. Recapitulafli perio-
dic materialul cu cei cærora le predafli. Încurajafli fiecare
cursant sæ exerseze pe cont propriu.

MUZICÆ

Prima Preøedinflie a declarat:
„Muzica de inspiraflie este o parte esenflialæ a adunæri-

lor Bisericii noastre. Imnurile invitæ Spiritul Domnului,
creazæ o atmosferæ de pioøenie, ne uneøte ca membri øi
ne oferæ o cale de a-I aduce laude Domnului.

O parte dintre cele mai bune cuvântæri sunt propovæ-
duite prin cântarea imnurilor. Imnurile ne pot îndrepta
cætre pocæinflæ øi fapte bune, ne pot clædi mærturia øi cre-
dinfla, îi pot oferi alinare celui trudit, îi pot oferi conso-
lare celui care jeleøte øi ne pot inspira pentru a îndura
pânæ la sfârøit” (Hymns, ix).

Imnurile ne oferæ o inspiraflie øi o alinare deosebitæ
în timpul vieflii noastre atunci când le putem memora
øi apoi, când ni le putem aminti în momentele grele.

Vârstnicul Dallin H. Oaks i-a încurajat pe tofli mem-
brii Bisericii sæ foloseascæ imnurile mult mai des pentru
a se întæri pe ei înøiøi øi pentru a-i întæri pe alflii:

„Mæ întreb dacæ folosim suficient de mult aceastæ
resursæ trimisæ din cer în adunærile noastre, în clasele
noastre øi în cæminele noastre...

Trebuie sæ ne folosim imnurile mai mult pentru a ne
acorda cu Spiritul Domnului, pentru a ne uni øi pentru
a ne ajuta sæ predæm øi sæ învæflæm doctrina noastræ.
Trebuie sæ ne folosim mai mult imnurile în timpul lec-
fliilor misionare, la cursurile de Evanghelie, în adunærile
cvorumurilor, în serile în familie øi în timpul vizitelor
de acasæ” (în Conference Report, octombrie 1994, 
pp. 10, 13 sau Ensign, noiembrie 1994, pp. 10, 12).

Consolidarea lecfliilor cu ajutorul muzicii

Putefli sæ folosifli muzica în diverse moduri pentru a væ
consolida lecfliile øi pentru a invita Spiritul. Mai jos sunt
oferite câteva exemple.

Sæ predæm sau sæ recapitulæm un principiu al Evangheliei

Majoritatea imnurilor væ pot ajuta sæ predafli principii
ale Evangheliei sau sæ recapitulafli principiile pe care deja
le-afli discutat.

Când folosifli un cântec pentru a preda un principiu, le
putefli adresa cursanflilor întrebæri care sæ-i ajute sæ reflec-
teze asupra mesajului cântecului sau care sæ încurajeze o
discuflie. Putefli sæ folosifli „Ce trainicæ temelie” (Imnuri øi

cântece pentru copii, p. 6) pentru a-i ajuta pe cei cærora le
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predafli sæ înfleleagæ faptul cæ Dumnezeu ne ajutæ sæ
facem faflæ necazurilor. 

Dupæ ce afli predat un principiu al Evangeliei, îi putefli
întreba pe cei cærora le predafli: „Ce imn ne poate ajuta
sæ ne amintim de acest principiu?” Apoi, cântafli unul
dintre imnurile sugerate de ei. Putefli sæ cântafli un cântec
împreunæ cu copiii øi apoi îi putefli întreba cum se poate
aplica în cadrul lecfliei cântecul respectiv. Îi putefli invita,
apoi, sæ cânte acel cântec împreunæ cu dumneavoastræ.

Sæ oferim prezentarea unei scripturi

Fiecare imn din cartea de imnuri a Bisericii este însoflit
de trimiteri la scripturi, care sunt indexate. Majoritatea
cântecelor din Children’s Songbook au, de asemenea, tri-
miteri la scripturi. Putefli sæ folosifli aceste referinfle pen-
tru a gæsi cântecele care se vor potrivi bine cu o anumitæ
lecflie. De exemplu, dacæ predafli Ioan 13:34–35, le putefli
cere cursanflilor sæ cânte „Precum v-am iubit” (Imnuri øi

cântece pentru copii, p. 96), unul dintre imnurile care
corespund acelor versete.

Sæ ajutæm cursanflii sæ-øi clædeascæ øi sæ-øi depunæ

mærturiile

În timp ce cursanflii cântæ imnuri sau alte cântece
bisericeøti, Spiritul poate sæ le mærturiseascæ despre ade-
værul principiilor predate. Sunt câteva imnuri ale cæror
cuvinte sunt exprimarea unei mærturii astfel încât,
atunci când le cântæ, oamenii îøi pot depune mærturiile
împreunæ. Printre astfel de imnuri sunt incluse:
„Træieøte-al meu Mântuitor” (Imnuri øi cântece pentru

copii, p. 38); „Copil al Domnului” (Imnuri øi cântece

pentru copii, p. 58); „Îfli mulflumim, Doamne, pentru
profet” (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 36). 

Preøedintele Gordon B. Hinckley a explicat cum i-a
întærit muzica mærturia despre profetul Joseph Smith:

„În urmæ cu mulfli ani, când am fost rânduit ca diacon
la vârsta de doisprezece ani, tatæl meu, care era preøedin-
tele flæruøului nostru, m-a dus la prima mea adunare de
flæruø a preofliei... Împreunæ, aceøti bærbafli øi-au ridicat
vocile lor puternice, unele având accentele flærilor euro-
pene de unde au venit în calitate de convertifli, toate
cântând aceste cuvinte cu un mærefl spirit de convingere
øi mærturie:

„Laudæ celui ales de Iehova!

Isus la uns profet sæ ne fie.

Numit în aceastæ dispensaflie,

Regi, nafliuni o sæ I se închine.

[„Laudæ profetului”, Imnuri øi cântece 

pentru copii, p. 50]

În timp ce ei cântau despre profetul Joseph Smith,
inima mea a fost cuprinsæ de un val uriaø de dragoste
øi de credinflæ faflæ de puternicul profet al acestei dispen-
saflii. În copilæria mea am fost învæflat multe lucruri des-
pre el atât în adunærile øi în clasele episcopiei noastre,
cât øi în casa noastræ; însæ experienfla mea la acea adu-

nare de flæruø a preofliei a fost diferitæ. Am øtiut atunci,
prin puterea Duhului Sfânt, cæ Joseph Smith a fost 
într-adevær profetul lui Dumnezeu” (Laudæ profetului”,
Ensign, august 1983, p. 2).

Sæ încheiem o lecflie øi sæ încurajæm cursanflii sæ punæ în

practicæ un principiu al Evangheliei

La încheierea unei lecflii, un imn sau un cântec poate
sæ rezume principiul predat øi sæ transmitæ un mesaj de
motivare. De exemplu, la încheierea unei lecflii despre
flinerea poruncilor, le putefli cere cursanflilor sæ cânte
„Sæ ai curaj sæ fii cinstit” (Imnuri øi cântece pentru copii,

p. 64).

Sæ cultivæm sentimente de pioøenie

Dumneavoastræ øi familia dumneavoastræ putefli sæ
cântafli imnuri øi alte cântece în cadrul serilor în familie,
în consiliile de familie øi în alte adunæri pentru a cultiva
sentimente de pioøenie øi pentru a consolida studiul
Evangheliei ca familie. În incinta unei clase, putefli sæ
ascultafli muzica înregistratæ sau putefli sæ rugafli pe cineva
sæ cânte la pian în timp ce cursanflii intræ în clasæ. Aceasta
va ajuta la crearea unei atmosfere pioase øi la pregætirea
cursanflilor pentru lecflie.

Alte modalitæfli prin care putefli cultiva pioøenia includ
ascultarea muzicii în surdinæ în timp ce citifli o povestire
sau în timp ce copiii fac desene care au legæturæ cu lecflia.
Sau putefli sæ rugafli pe cineva sæ cânte în timp ce cursan-
flii væd ilustrafliile povestirilor din scripturi.

Selectarea øi pregætirea unei muzici adecvate

Când selectafli muzica pentru o anumitæ lecflie, folosifli
index-urile pentru imnurile øi cântecele care au legæturæ
cu subiectul lecfliei. Casete audio øi compact discuri cu
muzica Bisericii sunt enumerate în Church Materials

Catalog.

Asigurafli-væ cæ toatæ muzica pe care o folosifli øi care
nu este printre materialele produse de Bisericæ, pæstreazæ
standardele Bisericii (vezi secfliunea „Muzica” din Church

Handbook of Instructions). Directorul muzical din cadrul
episcopiei sau conducætorul muzicii væ poate ajuta sæ
selectafli øi sæ pregætifli o muzicæ adecvatæ.

Dacæ planificafli sæ cântafli sau sæ dirijafli un imn sau
un cântec, asigurafli-væ cæ øtifli cuvintele suficient de bine
încât sæ putefli fi atenfli la cei cærora le predafli, în loc sæ væ
concentrafli asupra cærflii de imnuri.

Sugestii pentru dirijarea cântecelor

Învæflafli dirijarea mæsurilor de bazæ ale cântecelor. De
asemenea, luafli în considerare sugestiile urmætoare:

� Când dirijafli un imn sau un cântec, putefli sæ væ folo-
sifli mâinile pentru a indica înælflimea sunetului øi
tempoul sau viteza cântecului. Pentru a indica înælfli-
mea sunetului, flinefli-væ mâna în poziflie orizontalæ,
øi în timp ce cântafli cuvintele, miøcafli-væ mâna în
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sus pentru a indica sunetele înalte øi în jos pentru
a indica sunetele joase. În timp ce facefli aceasta,
miøcafli-væ mâna fie încet, fie rapid pentru a indica
tempoul corect. Putefli, de asemenea, sæ desenafli pe
tablæ un model al cântecului. De exemplu, modelul
melodiei de la începutul imnului „Copil al
Domnului” (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 58),
ar aræta în felul urmætor:

nu-
Dom-

Co- pil al lui
� În loc de a folosi modelul mæsurilor pentru a dirija un

cântec, luafli în considerare folosirea miøcærilor simple
ale mâinii care sæ reflecte cuvintele cântecului.

Cerefli ajutorul directorului muzical din cadrul episco-
piei dacæ simflifli cæ avefli nevoie de ajutor suplimentar
pentru a învæfla cum sæ dirijafli muzica.

Sæ folosim muzica pentru a le preda copiilor

Celor mai mulfli copii le place sæ participe la activitæfli
muzicale. Ritmurile atrægætoare ale muzicii îi ajutæ pe
copii sæ flinæ minte ceea ce cântæ øi sæ-øi aminteascæ
mesajele cuvintelor. Muzica poate creøte înflelegerea
copiilor în ceea ce priveøte principiile Evangheliei øi le
poate întæri mærturiile. De asemenea, putefli sæ folosifli
muzica pentru a întâmpina copiii, pentru a-i pregæti
pentru rugæciune, pentru a le concentra atenflia asupra
lecfliei sau pentru a-i liniøti dupæ o activitate. Muzica
poate schimba ritmul lecfliei øi le permite copiilor sæ-øi
foloseascæ energia suplimentaræ.

Multe lecflii sugereazæ cântece pentru a consolida prin-
cipiile predate.

Nu trebuie sæ fifli un muzician experimentat pentru a
folosi muzica în predarea dumneavoastræ. Dacæ suntefli
bine pregætifli øi dacæ væ place sæ cântafli, copiii se vor
bucura øi vor învæfla din muzica pe care o folosifli. Mai jos
sunt câteva sugestii care sæ væ ajute sæ folosifli muzica
pentru a le preda copiilor.

Exemplul urmætor ne aratæ cum poate folosi un învæ-
flætor cântecul „Îmi place sæ væd templul”, pentru a preda
despre temple:

Øtiu un cântec minunat despre temple. În timp ce-l
cântæm, ascultafli cu atenflie pentru a afla ce facem atunci
când mergem la templu.

Afli descoperit de ce mergem la templu? (Ræspunsurile
pot include faptul cæ mergem la templu pentru a simfli
influenfla Duhului Sfânt, pentru a asculta, pentru a ne
ruga, pentru a face legæminte cu Tatæl Ceresc øi pentru a
fi pecetluifli ca familii.)

Acum, sæ-l cântæm din nou. De aceastæ datæ, ascultafli
pentru a descoperi a cui casæ este templul.

Afli descoperit cui îi aparfline templul? (Este casa lui
Dumnezeu.)

Continuafli cu întrebæri asemænætoare pânæ când afli
subliniat toate pærflile cântecului care îi vor ajuta pe copii
sæ înfleleagæ mesajul acestuia.

MUZICÆ ÎNSOfiITÆ DE POVESTIRE (CÂNTAfiI O
POVESTE)

Putefli sæ folosifli împreunæ muzica øi povestirile pentru
a spune o poveste sau pentru a împærtæøi un mesaj al
Evangheliei care are legæturæ cu lecflia. Aceastæ metodæ
mai este cunoscutæ sub denumirea de a cânta o poveste.
În timpul acestei activitæfli, cea mai mare parte a povesti-
rii sau a mesajului este exprimatæ prin intermediul cânte-
celor pe care le cântæ membrii familiei sau cursanflii.
Comentariile scurte leagæ cântecele între ele.

Putefli, de asemenea, sæ combinafli muzica øi povestirile
pentru a pregæti programe pentru særbætori sau alte pre-
zentæri.

Un exemplu de muzicæ însoflitæ de povestire

Combinaflia urmætoare de muzicæ øi povestiri poate fi
folositæ într-o lecflie despre recunoøtinflæ:

Povestire: Dumnezeu îi iubeøte foarte mult pe copiii
Sæi. O modalitate prin care Domnul Øi-a arætat dragos-
tea faflæ de noi a fost aceea de a crea pæmântul pentru
noi. Psalmul 136 ne instruieøte sæ-I fim recunoscætori
Domnului pentru cæ a creat pæmântul:

„Læudafli pe Domnul domnilor...

Pe Cel ce singur face minuni mari...

Pe Cel ce a fæcut cerurile cu pricepere...

Pe Cel ce a întins pæmântul pe ape...

Pe Cel ce a fæcut luminætori mari...

Soarele, care sæ stæpâneascæ ziua... …

Luna øi stelele, ca sæ stæpâneascæ noaptea” (versetele 3–9).

Povestire: Pæmântul pe care Domnul l-a creat pentru
noi ne oferæ din abundenflæ tot ceea ce avem nevoie.
Trebuie sæ-L læudæm pe Domnul pentru „recolta” de bine-
cuvântæri pe care le culegem.

Povestire: De asemenea, trebuie sæ ne exprimæm recu-
noøtinfla noastræ cea mai profundæ faflæ de Domnul øi faflæ
de ispæøirea Sa, care ne poate curæfla de pæcat øi ne poate
oferi viaflæ veønicæ. În timp ce ne exprimæm mulflumirile
faflæ de sacrificiul Sæu, ajungem sæ-i înflelegem mai bine
puterea. Aceastæ înflelegere este copleøitoare øi ne face sæ
fim umili.

Imn: „Eu mæ minunez” (Imnuri øi cântece pentru copii,

p. 22)

Povestire: Domnul se aøteaptæ de la noi sæ ne împærtæ-
øim binecuvântærile – sæ-i hrænim pe cei flæmânzi, sæ-i
îmbræcæm pe cei goi, sæ-i alinæm pe cei bolnavi øi sufe-
rinzi øi sæ-i învæflæm pe cei care cautæ adeværul. În timp
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ce facem aceste lucruri, Îi arætæm recunoøtinfla noastræ cea
mai sinceræ pentru binecuvântærile pe care ni le-a dat.

Imn: „Øi eu voi da” (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 88)

Îndrumæri pentru pregætirea muzicii însoflite de
povestiri
� Folosifli indexul subiectelor din cartea de imnuri pentru

a avea o listæ a imnurilor cu subiecte similare ce pot fi
folosite pentru aceastæ activitate. Folosifli imnurile care
sunt cunoscute de cætre cei cærora le predafli.

� Dacæ væ vefli folosi de un pian, lucrafli îndeaproape cu
pianistul (pianista) pentru a pregæti imnurile sau rugafli
dirijorul (dirijoarea) sæ lucreze cu el sau ea. Asigurafli-væ
cæ pianistul (pianista) øtie când sæ înceapæ sæ cânte fie-
care imn.

� Menflinefli simple povestirile dintre imnuri. Acestea pot
fi scripturi, povestiri scurte, poezii, experienfle perso-
nale sau citate. Când facefli aceastæ activitate cu copiii,
le putefli adresa întrebæri øi le putefli cere copiilor sæ
ræspundæ, acest lucru încadrându-se în partea de
povestire. Acest lucru îi va ajuta pe copii sæ înfleleagæ
mesajul Evangheliei pe care-l predafli.

� Atunci când este potrivit, folosifli ilustraflii pentru a-i
ajuta pe cursanfli sæ vizualizeze povestirile sau mesajul
Evangheliei care le este prezentat. Le putefli permite
copiilor sæ flinæ ilustrafliile în timpul prezentærii.

LECfiII PRACTICE

Vezi „Lecflii comparative øi practice”, pp. 163–164)

APARATE DE PROIECfiIE (vezi, de asemenea,
TABLE DE SCRIS)

Aparatele de proiecflie, care sunt disponibile în biblio-
tecile anumitor case de întruniri, sunt aparate care
mæresc øi proiecteazæ imagini pe un ecran sau pe perete.
Acestea pot sæ fie folosite ca o alternativæ a tablei de
scris. Aceastæ metodæ este de ajutor în special dacæ sala
de clasæ este prea mare pentru ca toatæ lumea sæ poatæ
vedea tabla. În cazul în care casa dumneavoastræ de
întruniri are un aparat de proiecflie, rugafli bibliotecarul
casei de întruniri sæ væ spunæ cum sæ-l folosifli.

DISCUfiII LA MASA ROTUNDÆ

O discuflie la masa rotundæ constæ dintr-un grup de
doi sau mai mulfli cursanfli – sau invitafli care au o anu-
mitæ specializare sau experienflæ – cærora li se cere sæ dis-
cute despre un subiect desemnat. O discuflie la masa
rotundæ este îndrumatæ de cætre un moderator, de regulæ
învæflætorul.

Putefli sæ folosifli discufliile la masa rotundæ pentru a
prezenta informaflii sau pentru a discuta cum sæ træim în
acord cu un principiu al Evangheliei sau cum sæ rezol-

væm o problemæ. Discufliile la masa rotundæ le oferæ cur-
sanflilor ocazia de a-øi exprima gândurile despre o mare
varietate de subiecte. Când le cerefli cursanflilor sæ pre-
zinte un material nou sau sæ discute despre probleme de
interes în cadrul grupului, aceøtia vor fi implicafli mai
activ în procesul de învæflare.

Cum sæ ne pregætim pentru o discuflie la masa
rotundæ

1. Alegefli un subiect care este adecvat lecfliei øi vârstei
cursanflilor. Pregætifli întrebæri referitoare la acest
subiect pe care le putefli adresa celor care participæ la
discuflia la masa rotundæ.

2. Alegefli înainte pentru discuflie, cursanflii care se simt
confortabil în a ræspunde la întrebæri în fafla unui grup.
Facefli ca numærul celor care participæ la discuflia la
masa rotundæ sæ fie cuprins între trei øi cinci. O discu-
flie în care sunt implicate mai mult de cinci persoane
poate sæ ia prea mult timp øi este posibil ca fiecare par-
ticipant la discuflie sæ nu aibæ suficiente ocazii de a
comenta subiectele. Dacæ vrefli sæ invitafli vizitatori care
au cunoøtinfle specializate sau care au experienflæ în
domeniul respectiv, amintifli-væ faptul cæ acordul epis-
copului este necesar înainte ca invitatul sæ poatæ parti-
cipa (vezi Church Handbook of Instructions, Book 2:

Priesthood and Auxiliary Leaders [1998], p. 325).
3. Ajutafli participanflii la discuflia la masa rotundæ sæ se

pregæteascæ pentru aceasta. Luafli în considerare urmæ-
toarele sugestii:
a. Ajutafli-i sæ înfleleagæ ce implicæ discuflia øi care sunt

responsabilitæflile lor, inclusiv orice studiu sau altæ pre-
gætire pe care aceøtia trebuie s-o facæ. De asemenea,
oferifli-le informaflii despre vârsta øi nevoile cursanfli-
lor, despre tipul prezentærii pe care afli dori s-o avefli
øi despre timpul pe care-l vor avea la dispoziflie pentru
a-øi prezenta materialul.

b. Ajutafli-i sæ obflinæ informaflia de care au nevoie în
partea lor de discuflie.

c. Dacæ discuflia la masa rotundæ va prezenta informaflii
sau idei noi, desemnafli-i fiecærui membru care parti-
cipæ la discuflie un aspect al subiectului cu cel puflin
o sæptæmânæ înainte, astfel încât el sau ea sæ se poatæ
pregæti pentru discuflie. Le putefli oferi membrilor
care participæ la discuflia la masa rotundæ referinfle
din scripturi, din manuale sau din alte surse.

d. Dacæ membrii care participæ la discuflie se vor con-
centra asupra unei probleme, întâlnifli-væ cu ei
înaintea discufliei øi dafli-le o listæ cu întrebærile care
urmeazæ sæ fie discutate. Permitefli-i fiecærei per-
soane sæ aleagæ douæ sau trei întrebæri la care i-ar
plæcea sæ ræspundæ.

e. Chiar înainte de prezentare, oferifli-le membrilor care
participæ la discuflie câteva minute pentru a schimba
între ei idei despre subiectele pe care le vor discuta.
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Cum sæ organizafli o discuflie la masa rotundæ

1. Aranjafli încæperea în aøa fel încât cei care iau parte la
discuflie sæ poatæ fi væzufli øi auzifli.

2. Când este timpul ca discuflia la masa rotundæ sæ
înceapæ, prezentafli-i pe cei care vor lua parte la discu-
flie, precum øi subiectul pe care aceøtia îl vor discuta.

3. În timp ce dumneavoastræ sau un alt moderator
desemnat conduce discuflia øi adreseazæ întrebæri, asi-
gurafli-væ cæ-i oferifli fiecærui membru care participæ la
discuflie un timp suficient pentru a ræspunde. Cea mai
mare parte a succesului unei discuflii la masa rotundæ
depinde de moderator. Aceastæ persoanæ stabileøte
tonul spiritual al prezentærii øi conduce discuflia menfli-
nând remarcile concentrate asupra subiectului sau
asupra problemei, pæstrând continuitatea discufliei øi
ajutându-i pe tofli membrii care participæ la discuflie
sæ participe activ. 

4. Permitefli-le cursanflilor sæ le adreseze întrebæri mem-
brilor care participæ la discuflia la masa rotundæ.

5. Dupæ discuflie, rezumafli punctele care au fost împær-
tæøite.

FIGURINE DE HÂRTIE CARE STAU ÎN PICIOARE
PE MASÆ (vezi, de asemenea, DIORAME)

Învæflætorii pot sæ foloseascæ figurine de hârtie care
stau în picioare pe masæ pentru a spune o poveste sau
pentru a ilustra un principiu al unei lecflii.

Cum sæ facem o figurinæ de hârtie care stæ în
picioare pe masæ

1. Îndoifli în jumætate o bucatæ de carton.

2. Având partea îndoitæ în sus, desenafli figurina pe car-
ton. Asigurafli-væ cæ desenul se încadreazæ în bucata
de carton. Le putefli cere apoi, membrilor familiei sau
cursanflilor sæ coloreze øi sæ decoreze figurina.

3. Decupafli figurina, asigurându-væ cæ nu tæiafli în cadrul
bucæflii de carton unde este desenatæ figurina.

NU TÆIAfiI

NU TÆIAfiI

ILUSTRAfiII (vezi, de asemenea, MATERIALE
VIZUALE)

Ilustrafliile sunt instrumente preflioase pentru consoli-
darea ideii principale a unei lecflii øi pentru a-i ajuta pe
cursanfli sæ ræmânæ atenfli. Putefli sæ gæsifli ilustraflii pentru
predarea Evangheliei la biblioteca din cadrul casei de
întruniri, în Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie,
în manualele publicate de cætre Bisericæ øi în revistele
Bisericii.

Expunerea ilustrafliilor

Putefli sæ expunefli ilustraflii în diferite moduri. De
exemplu, putefli sæ:
� le expunefli la tablæ, pe un øevalet sau pe un scaun;
� rugafli câteva persoane sæ le flinæ;
� le flinefli dumneavoastræ.

Nu folosifli bandæ adezivæ pentru a expune ilustrafliile
pe tabla de scris sau pe pereflii vopsifli.

Cum sæ predæm cu ajutorul ilustrafliilor

Ilustrafliile pot sæ fie o parte importantæ în relatarea
unei poveøti. De exemplu, putefli ajuta copiii sæ recapitu-
leze o povestire cerându-le sæ punæ în ordine câteva ilus-
traflii øi rugând apoi, fiecare copil sæ spunæ o parte din
povestire.

Folosifli ilustrafliile în mod creativ. De exemplu, putefli
sæ expunefli o ilustraflie cu Ioan Botezætorul botezându-l
pe Isus. Apoi, putefli sæ spunefli: „Când Isus a træit pe
pæmânt, El a stabilit un exemplu de urmat pentru noi.
El øtia cæ Tatæl nostru Ceresc ne-a poruncit tuturor sæ fim
botezafli”. Apoi, putefli sæ le adresafli urmætoarele întrebæri:
� Ce se întâmplæ în aceastæ ilustraflie?
� Care mod a spus Isus cæ este cel corect pentru a fi

botezafli?
� Cine L-a botezat pe Isus?
� De ce i-a cerut Isus lui Ioan sæ-L boteze?
� De ce au intrat Isus øi Ioan în râu?
� De ce este important pentru noi sæ urmæm exemplul

lui Isus øi sæ fim botezafli aøa cum a fost El?

Dupæ discutarea acestor întrebæri, putefli sæ rezumafli
ræspunsurile cursanflilor øi sæ le îmbinafli cu ideea princi-
palæ a lecfliei.

Amintifli-væ faptul cæ artiøtii îøi asumæ anumite libertæfli
atunci când creazæ ilustraflii. De aceea, nu toate elemen-
tele dintr-o ilustraflie trebuie sæ fie luate exact aøa cum
sunt. Bazafli-væ pe relatærile din scripturi pentru stabilirea
împrejurærilor øi a locafliei unui eveniment.

MARIONETE

Marionetele pot sæ fie folosite pentru a pune în scenæ
pærfli ale unei lecflii sau ale unei poveøti, pentru a întâm-
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pina copiii la clasæ, pentru a da instrucfliuni, pentru a
cânta, pentru a ajuta la interpretarea rolurilor, pentru a
adresa întrebæri sau pentru a ajuta copiii sæ ræmânæ
atenfli.

Exemple de marionete

ÎNTREBÆRI

Vezi „Sæ predæm cu ajutorul întrebærilor”, pp. 68–70.

PIESE DE TEATRU ÎN CARE ACTORII CITESC
TEXTUL (vezi, de asemenea, CITIRI ÎN GRUP;
RECITÆRI)

Într-o piesæ de teatru în care actorii citesc textul, par-
ticipanflii folosesc un scenariu pentru a relata o poveste.
O piesæ de teatru în care actorii citesc textul poate fi
fæcutæ în clasæ sau acolo unde existæ o audienflæ.

Putefli sæ folosifli aceastæ metodæ pentru a prezenta
relatæri din scripturi, povestiri, poezii øi alte informaflii.

HÂRTIE

BEfiIØOR

PUNGÆ MICÆ DE HÂRTIE

SPATE FAfiÆ

DIN MATERIAL 
SAU DIN HÂRTIE

CUSUTÆ, LIPITÆ SAU 
DINTR-O SINGURÆ BUCATÆ

LIPITÆ SAU DINTR-O SINGURÆ BUCATÆ

Putefli s-o folosifli, de asemenea, ca parte a unui program
special de særbætori sau pentru evenimente speciale.

Un exemplu de piesæ de teatru în care actorii citesc
textul

Povestire: Abinadi, regele Noe øi Alma

Procedura: Explicafli cæ Dumnezeu a trimis un profet
pe nume Abinadi sæ-i averizeze pe oamenii regelui Noe
sæ se pocæiascæ de pæcatele lor. Apoi, cerefli-le cursanfli-
lor sæ citeascæ din Mosia 17:1–19 øi 18:1, 7–11, 17, 30
cuvintele regelui Noe, ale preoflilor sæi ticæloøi, ale lui
Abinadi, Alma øi ale nefiflilor. De asemenea, rugafli pe
cineva sæ fie povestitorul øi sæ citeascæ textul dintre
replicile oamenilor din relatare.

Cum sæ desfæøuræm piesele de teatru în care actorii
citesc textul
� Alegefli materialul pe care se bazeazæ subiectul lecfliei.

Materialele adecvate pot fi gæsite în scripturi, în
manualele produse de Bisericæ øi în revistele Bisericii.

� Împærflifli materialul. Atribuifli rolurile participanflilor.
Dafli-i fiecærui participant sæ interpreteze un personaj
sau sæ-l interpreteze pe povestitor. Asigurafli-væ cæ parti-
cipanflii au suficient timp pentru a-øi studia øi pentru
a-øi înflelege rolurile.

� Dacæ vefli prezenta aceastæ piesæ de teatru în fafla unei
audienfle, rugafli participanflii sæ exerseze citind mate-
rialul. Asigurafli-væ cæ vorbesc clar, cæ fac pauze, cæ
schimbæ tonul øi viteza pronunfliei lor pentru a reda
înflelesul mesajului.

RECITÆRI (vezi, de asemenea, CITIRI ÎN GRUP;
PIESE DE TEATRU ÎN CARE ACTORII CITESC
TEXTUL)

Într-o recitare, participanflii repetæ materialul care, de
regulæ, este memorat. O recitare poate fi fæcutæ în clasæ
sau acolo unde existæ o audienflæ.

Putefli sæ folosifli aceastæ metodæ pentru a prezenta rela-
tæri din scripturi, povestiri, poezii øi alte informaflii. Putefli
s-o folosifli, de asemenea, ca parte a unui program special
de særbætori sau pentru evenimente speciale.

Un exemplu de recitare
Tema: Cele zece porunci

Procedura: În duminica premergætoare lecfliei despre
flinerea poruncilor, oferifli fiecærei persoane câte o copie
cu Cele zece porunci (Exodul 20:3–17). Desemnafli-i
fiecæreia o poruncæ pentru a o memora. În timpul
lecfliei urmætoare, rugafli fiecare persoanæ sæ-øi recite
pe rând partea.
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Cum sæ conducem o recitare
� Alegefli materialul pe care se bazeazæ subiectul lecfliei.

Materialele adecvate pot fi gæsite în scripturi, în
manualele produse de Bisericæ øi în revistele Bisericii.

� Împærflifli materialul øi atribuifli pærflile participanflilor.
Dafli-i fiecærui participant sæ interpreteze un personaj
sau sæ-l interpreteze pe povestitor. Asigurafli-væ cæ par-
ticipanflii îøi înfleleg rolurile øi cæ au suficient timp
pentru a le studia.

� Dacæ vefli prezenta recitarea în fafla unei audienfle,
rugafli participanflii sæ exerseze citind materialul.
Asigurafli-væ cæ vorbesc clar, cæ fac pauze, cæ schimbæ
tonul øi viteza pronunfliei lor pentru a reda înflelesul
mesajului.

INTERPRETARE DE ROLURI

În interpretarea de roluri, participanflii interpreteazæ o
situaflie sau o problemæ care apare în viafla de zi cu zi.
Interpretarea de roluri ajutæ oamenii sæ punæ în practicæ
principiile Evangheliei în situafliile vieflii reale în timp ce
gæsesc soluflii la probleme, iau în considerare consecin-
flele diferitelor alegeri øi ajung sæ înfleleagæ punctele de
vedere ale altor oameni. Interpretarea de roluri poate sæ
fie folositæ pentru a prezenta sau a rezuma o lecflie sau
pentru a stimula o discuflie despre un principiu al lecfliei.

Notæ: Interpretarea de roluri nu este acelaøi lucru cu
studiul de caz. Într-un studiu de caz, cursanflii discutæ o
situaflie sau o problemæ. Într-o interpretare de roluri,
participanflii interpreteazæ cum se pot comporta oamenii
într-o anumitæ situaflie.

Exemple de interpretæri de roluri
� Un copil le-a promis pærinflilor sæi cæ va ajuta la curæfle-

nia în casæ. În timp ce se pregæteøte sæ munceascæ, vin
câfliva prieteni øi-l invitæ la joacæ. Ei vor ca el sæ vinæ
acum cu ei øi sæ-øi facæ munca mai târziu. Interpretafli
roluri pentru ceea ce trebuie sæ le spunæ pærinflilor sæi
øi pentru ceea ce trebuie sæ le spunæ prietenilor sæi.

� Un grup de prieteni merge pe stradæ. Ei gæsesc un por-
tofel cu bani, însæ nu øtiu al cui este. Fiecare dintre ei
vrea sæ facæ altceva cu portofelul. Interpretafli ceea ce
ar trebui sæ facæ.

Cum sæ folosim interpretarea de roluri

1. Pregætifli-i pe cei cærora le predafli pentru interpretarea
de roluri explicându-le pe scurt problema sau situaflia.
Oferifli-le suficientæ informaflie pentru ca ei sæ-øi poatæ
interpreta bine rolurile. Accentuafli faptul cæ ei trebuie
sæ interpreteze un rol øi nu sæ se comporte aøa cum
doresc ei.

2. Selectafli participanflii sau cerefli-le sæ se prezinte volun-
tari. Precizafli cine va interpreta fiecare parte specificæ.

Facefli în aøa fel încât sæ participe cât mai mulfli, deoarece
faptul de a le permite câtorva oameni sæ interpreteze o
situaflie are deseori tendinfla de a avea mai mult succes
decât acela de a avea numai o singuræ persoanæ care sæ
interpreteze ceea ce s-ar putea întâmpla. (Interpretarea
de roluri se poate repeta pentru a ajuta mai mulfli
oameni sæ participe øi sæ descopere alte soluflii.)

3. Acordafli-le participanflilor câteva minute pentru a
planifica ceea ce vor face.

4. Pentru a-i implica pe tofli cei prezenfli, invitafli-i pe cei
care nu participæ activ sæ urmæreascæ atenfli.

5. Dupæ interpretarea rolurilor, discutafli øi evaluafli ceea ce
s-a întâmplat, adresându-le întrebæri cum ar fi: „Ce sen-
timente afli avut faflæ de problema respectivæ?” sau „Se
poate întâmpla aceasta în viafla realæ?” sau „Cum væ
ajutæ acest exercifliu sæ øtifli ce sæ facefli dacæ aceasta se
întâmplæ cu adeværat?” Permitefli-le celor cærora le pre-
dafli sæ determine modalitæfli de a rezolva problemele
asemænætoare din vieflile lor. Discutafli soluflii diferite.

Îndrumæri generale pentru interpretarea de roluri
� Participarea la interpretarea de roluri trebuie sæ fie

voluntaræ. Nu forflafli pe nimeni sæ participe.
� Interpretafli roluri din situafliile vieflii reale care se

îmbinæ cu lecflia øi care sunt importante pentru cei
cærora le predafli.

� Oamenii reacflioneazæ mai bine la interpretarea situaflii-
lor pe care le-au træit personal. Totuøi, fifli atenfli la ale-
gerea situafliilor care urmeazæ sæ fie interpretate. Deøi
este important ca problema sæ fie cât de realæ øi cât de
importantæ se poate, nici un participant nu trebuie sæ
fie pus în situaflia de a-øi interpreta propria viaflæ.

� În calitate de învæflætori, fifli sensibili la sentimentele
øi atitudinile cursanflilor. Acceptafli greøelile øi învæflafli-i
sæ-øi aprecieze unul altuia punctele de vedere. Nu
acceptafli critica din partea cursanflilor.

� Recuzita simplæ, cum ar fi øepcile sau ecusoanele, pot
sæ trezeascæ dorinfla de a intrepreta roluri, în special
dacæ le predafli copiilor.

CUTII ROTATIVE

Aøa cum este arætat mai jos, o cutie rotativæ este un
container folosit pentru a expune ilustrafliile care au fost
puse împreunæ pe o rolæ. Acest instrument de predare
le oferæ copiilor o modalitate distractivæ de a vedea ilus-
traflii, în special dacæ ei înøiøi au desenat ilustrafliile.

Cutiile rotative pot sæ fie folosite pentru a aræta
diferite aspecte ale unui principiu al Evangheliei, cum
ar fi diferitele modalitæfli de a fline ziua de Sabat sfântæ.
Ele pot fi, de asemenea, folosite pentru a aræta o
poveste din scripturi sau din istoria Bisericii.
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Cum sæ facem o cutie rotativæ 

1. Tæiafli o deschidere într-o cutie mare sau într-un carton.
Deschiderea respectivæ trebuie sæ permitæ expunerea
unei singure ilustraflii la un moment de timp.

2. Tæiafli douæ befliøoare care sæ fie cu aproximativ cinci
centimetri mai lungi decât læflimea cutiei. Putefli sæ
folosifli cozi de mæturæ sau cilindri de la øerveflelele de
toaletæ.

3. Decupafli douæ gæuri pentru befliøoare, pe fiecare parte
a cutiei, aøa cum este ilustrat în ilustraflia de la p. 179

4. Împingefli befliøoarele prin gæuri.

5. Oferifli-i fiecærui copil câte o foaie de hârtie øi creioane
sau creioane cerate. Rugafli fiecare copil sæ deseneze
un aspect diferit al unui principiu al Evangheliei sau
un segment diferit al unei povestiri. Dupæ ce sunt
desenate ilustrafliile, lipifli împreunæ capetele ilustraflii-
lor, în ordinea corectæ, astfel încât sæ formeze o sin-
guræ rolæ. Sau putefli sæ le cerefli copiilor sæ deseneze
pe diferite secfliuni ale unei foi mai mare de hârtie.

6. Ataøafli capetele rolei pe befliøoare.

Copiii pot folosi cutii mici, creioane øi fâøii de hârtie
lungi pentru a-øi face propriile cutii rotative.

SCRIPTURI, MARCAREA ØI SCRIEREA
ÎNSEMNÆRILOR PE MARGINE

Vezi pp. 58–59.

SCRIPTURI, MEMORAREA ACESTORA

Vezi „Memorare”, pp. 171–172

SCRIPTURI, CITIREA CU VOCE TARE

Vezi p. 56.

SCRIPTURI, ÎNDRUMÆTOARE PENTRU STUDIU
ÎN CADRUL ACESTORA

Vezi pp. 56–58.

SCRIPTURI, PREDAREA DIN ACESTEA

Vezi „Sæ predæm din scripturi”, pp. 54–59.

CÂNTAfiI O POVESTE

Vezi „Muzicæ însoflitæ de povestire (Cântafli o poveste)”,
pp. 174–175

POSTURI DE LUCRU

Posturile de lucru sunt locuri unde diferifli învæflætori
desfæøoaræ activitæfli de învæflare. Cursanflii sunt împærflifli
în grupuri egale øi se rotesc de la un post de lucru la altul.
La fiecare post de lucru, o persoanæ desfæøoaræ o activitate
de învæflare øi ræmâne în acea zonæ pentru a oferi aceeaøi
informaflie sau demonstraflie fiecærui grup care vine la
postul de lucru.

Dumneavoastræ sau conducætorul fiecærui post de lucru
trebuie sæ flinefli (sæ flinæ) evidenfla timpului pentru a væ
asigura ( a se asigura) cæ grupurile petrec acelaøi interval
de timp la fiecare activitate de învæflare. Putefli sæ cântafli
la pian pentru a indica momentul în care grupurile tre-
buie sæ meargæ la urmætorul post de lucru. Alocafli timp
pentru a rezuma experienfla respectivæ cu întreaga clasæ.

Exemple de posturi de lucru
� Expunefli lucrurile care aparflin unui anumit subiect øi

rugafli cursanflii sæ le explice. De exemplu, putefli sæ
avefli posturi de lucru pentru producflia din cadrul
cæminului øi pentru depozitul de alimente, depozitul
de apæ, rezervele de combustibil øi trusele de urgenflæ.

� Rugafli învæflætorii de la diferite posturi de lucru sæ dis-
cute despre aspectele relafliilor de familie, cum ar fi
rolul pærinflilor, disciplina sau comunicarea.

� Rugafli pe cineva la fiecare post de lucru sæ zugræveascæ
în cuvinte diferite personaje din scripturi. Rugafli fiecare
persoanæ sæ discute despre cum este persoana portreti-
zatæ în cuvinte un exemplu al unei persoane care træ-
ieøte Evanghelia cu credinflæ.

� Desfæøurafli posturi de lucru care necesitæ abilitæfli sim-
ple sau care desfæøoaræ jocuri sau activitæfli pentru
copiii pionieri.

POVESTIRI

Tuturor le plac povestirile bune. Povestirile îmbogæflesc
lecfliile øi capteazæ interesul cursanflilor la fel cum o fac øi
alte câteva metode de predare. Povestirile pot sæ fie folo-
site pentru a ræspunde la întrebæri, pentru a prezenta sau
consolida principii sau pentru a rezuma lecflii. Acestea pot
fi în mod special eficiente pentru a clarifica øi pentru a
preda principii ale Evangheliei dând exemple de viefli
neprihænite, ajungând la tofli cursanflii la propriul lor
nivel de înflelegere.

Atunci când povestirile sunt folosite bine, acestea
implicæ valorile øi emofliile cursanflilor. Îi pot ajuta pe cur-
sanfli sæ punæ în practicæ principiile Evangheliei în timp
ce aceøtia împærtæøesc evenimente deosebite din scripturi,
momente de decizie, greutæfli, chinuri øi binecuvântæri de
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a træi în acord cu Evanghelia lui Isus Hristos. Acestea
ajutæ ca principiul sæ fie mai uøor de înfleles øi de amintit.
Aratæ în moduri însufleflite øi inspiratoare cum pot fi puse
principiile Evangheliei în practicæ în vieflile noastre. De
exemplu, pentru a preda despre credinflæ, putefli sæ împær-
tæøifli explicaflia lui Alma cæ, dacæ avem credinflæ, avem
„[speranflæ] în lucruri care nu se væd, care sunt adeværate”
(Alma 32:21). Însæ, væ vefli face predarea mult mai com-
pletæ dacæ vefli spune, de asemenea, o povestire în care
cineva exercitæ o mare credinflæ, cum ar fi povestea lui
David mergând sæ se batæ cu Goliat (vezi 1 Samuel
17:20–50, în special versetele 26, 32–37 øi 45–47).

Salvatorul este Învæflætorul Suprem øi exemplul pe care
trebuie sæ-l urmæm în tot procesul nostru de predare a
Evangheliei. El a folosit frecvent povestiri în predarea Sa.
Pildele Sale sunt exemple excelente de folosire a povesti-
rilor pentru a preda. De exemplu, un învæflætor al legii 
L-a întrebat: „Øi cine este aproapele meu?” El i-a ræspuns
spunând o povestire despre un om care a fost bætut øi
jefuit în timp ce cælætorea de la Ierusalim la Ierihon. Doi
bærbafli au trecut pe lângæ omul rænit, însæ un al treilea,
un samaritean, s-a oprit øi a avut grijæ de el (vezi Luca
10:29–35). Când Isus a terminat pilda, l-a întrebat pe
învæflætorul legii: „Care dintre aceøtia fli se pare cæ a dat
dovadæ cæ este aproapele celui ce cæzuse între tâlhari?”
Bærbatul I-a ræspuns: „Cel ce øi-a fæcut milæ cu el”. Apoi,
Isus i-a ræspuns: „Du-te de fæ øi tu la fel” (Luca 10:36–37).

Sæ alegem povestirile

Când selectafli o povestire, adresafli-væ întrebærile de
mai jos pentru a væ asigura cæ povestirea este adecvatæ øi
eficientæ. Aceste întrebæri precum øi altele se gæsesc în
„Sæ alegem metode adecvate” p. 91 øi „Sæ alegem metode
eficiente” p. 92.
� Va invita povestirea Spiritul?
� Se potriveøte povestirea cu sacralitatea principiului pe

care-l predau?
� Îi va edifica øi întæri povestirea pe cei cærora le predau?
� Îi va ajuta povestirea pe cursanfli sæ înfleleagæ mai bine

principiile pe care le predau?
� Va face povestirea ca timpul sæ fie folosit într-un mod

înflelept?

Diferite tipuri de povestiri

Putefli sæ folosifli povestiri din propria dumneavoastræ
experienflæ. De asemenea, putefli folosi povestiri despre
alflii, cum ar fi povestirile din scripturi, din vieflile condu-
cætorilor Bisericii øi din vieflile altora pe care-i cunoaøtefli
sau despre care afli citit. Pentru anumite scopuri, putefli
sæ folosifli povestiri care sunt fictive, cum ar fi pildele sau
basmele populare.

Experienfle personale

Relatarea experienflelor personale poate sæ aibæ o
influenflæ puternicæ pentru a-i ajuta pe alflii sæ træiascæ în
acord cu principiile Evangheliei. Când vorbifli despre
ceea ce afli træit dumneavoastræ înøivæ, dumneavoastræ
acflionafli ca un martor viu al adeværurilor Evangheliei.
Dacæ vorbifli sincer, având o intenflie puræ, Spiritul va
confirma adeværul mesajului dumneavoastræ în inimile
celor cærora le predafli. Experienflele personale ale celor
cærora le predafli pot avea, de asemenea, o influenflæ puter-
nicæ pentru a face bine.

Vârstnicul Bruce R. McConkie ne-a învæflat: „Poate cæ
modelul perfect de a prezenta povestirile care promoveazæ
credinfla este acela de a preda ceea ce se gæseøte în scripturi
øi apoi sæ punem pe ea pecetea realitæflii vie spunând... un
lucru asemænætor care a avut loc în dispensaflia noastræ øi li
s-a întâmplat oamenilor din timpul nostru, øi – cel mai bine
– nouæ ca indivizi” („The How and Why of Faith-promo-
ting Stories”, New Era, iulie 1978, p. 5).

Pentru a relata experienfle personale, dumneavoastræ øi
cei cærora le predafli trebuie sæ væ amintifli urmætoarele
sfaturi:

� Nu vorbifli despre lucruri sacre pânæ când nu suntefli
îndemnafli de cætre Spirit. Domnul a spus: „Amintifli-væ
cæ ceea ce vine de sus este sfânt øi trebuie spus cu grijæ
øi cu aprobarea Spiritului” (D&L 63:64).

� Evitafli senzaflionalul, ceea ce înseamnæ sæ evitafli sæ
spunefli ceva pentru a produce un efect extraordinar.
De asemenea, evitafli încercarea de a le produce celor
cærora le predafli stæri emoflionale puternice.

� Nu væ „înflorifli” experienflele pentru nici un motiv.
� Nu relatafli experienfle pentru a atrage atenflia asupra

dumneavoastræ.
� Nu vorbifli despre pæcate øi nelegiuiri din trecut.

Povestiri despre alflii

Scripturile øi istoria Bisericii sunt pline cu povestiri
despre bærbafli, femei øi copii care au pus în practicæ în
vieflile lor principiile Evangheliei. De exemplu, putefli sæ
predafli despre rugæciune relatând povestea lui Enos care
s-a rugat Domnului pentru el însuøi, pentru poporul sæu
øi pentru duømanii sæi. Putefli, de asemenea, sæ predafli
despre rugæciune folosind povestea rugæciunii lui Joseph
Smith din dumbrava sacræ. Øi în ziua de astæzi sunt multe
povestiri instructive øi emoflionante din vieflile sfinflilor
credincioøi din zilele din urmæ pe care le putefli împærtæøi.
Când împærtæøifli povestiri despre alflii, amintifli-væ îndru-
mærile urmætoare:
� La fel ca øi în cazul experienflelor personale, asigurafli-væ

cæ acflionafli în acord cu Spiritul. Evitafli senzaflionalul
øi nu „înflorifli” povestirile pe care le împærtæøifli.

� Asigurafli-væ cæ relatafli povestirea cu acuratefle. Nu
împærtæøifli povestiri despre alflii care nu sunt adeværate
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sau care conflin elemente care nu sunt adeværate.
Înainte de a împærtæøi o povestire, mergefli la sursæ
pentru a væ confirma cæ ceea ce spunefli s-a întâmplat.

� Dacæ o poveste nu a fost tipæritæ sau împærtæøitæ în
mod public, obflinefli permisiunea persoanei a cærei
poveste este înainte de a o relata.

Povestiri fictive

În predarea Evangheliei existæ loc pentru povestirile
fictive. Putefli sæ învæflafli cum sæ folosifli povestirile fictive
studiind cum a folosit Salvatorul pildele în predarea Sa.
El a vorbit despre un om cu judecatæ care øi-a zidit casa
pe stâncæ øi despre un om nechibzuit care øi-a zidit casa
pe nisip (vezi Matei 7:24–27), despre o femeie care øi-a
mæturat casa pentru a gæsi moneda pe care a pierdut-o
(vezi Luca 15:8–10), despre fiul risipitor care øi-a irosit
moøtenirea dar care a fost întâmpinat acasæ cu bunætate
de cætre tatæl sæu (vezi Luca 15:11–32). Dacæ suntem
receptivi la Spirit, putem sæ învæflæm mari adeværuri din
aceste pilde øi din multe altele pe care Salvatorul le-a
predat.

Aøa cum este explicat în Ghidul pentru scripturi, pil-
dele (parabolele) sunt comparaflii. Acestea predau adevæ-
ruri spirituale comparându-le cu lucrurile sau situafliile
materiale (vezi Ghidul pentru scripturi, „Parabolæ”,
p. 154). Acest lucru este valabil pentru toate povestirile
fictive care predau într-un mod adecvat principiile
Evangheliei. Povestirile pot sæ facæ principiile
Evangheliei sæ fie uøor de înfleles, uøor de imaginat øi
memorabile. Pentru sugestii atunci când folosifli compa-
rafliile pentru predarea adeværurilor Evangheliei, vezi
„Lecflii comparative øi practice”, pp. 163–164.

În timp ce væ pregætifli sæ folosifli povestiri fictive,
amintifli-væ urmætoarele îndrumæri:

� Asigurafli-væ cæ cei cærora le predafli înfleleg faptul cæ
povestirea nu este adeværatæ.

� La fel ca øi în cazul celorlalte tipuri de povestiri,
asigurafli-væ cæ povestirile fictive sunt adecvate øi în
acord cu Spiritul.

Liahona confline deseori povestiri fictive care pot fi
folosite pentru a suplimenta øi a îmbogæfli lecfliile. Pentru
exemple de folosire eficientæ a povestirilor în predarea
Evangheliei, studiafli cuvântærile conferinflei generale.

Îndrumæri pentru pregætirea øi relatarea unei
povestiri
� Trebuie sæ avefli un motiv pentru a relata o povestire.

Nu folosifli o povestire doar pentru a-i bine dispune pe
cei cærora le predafli. Legafli povestirea de un principiu
al Evangheliei care este o parte din ideea principalæ
sau din obiectivul lecfliei.

� Dacæ povestirea nu este adeværatæ, explicafli-le acest
lucru cursanflilor.

� Alegefli povestiri înælflætoare din viafla dumneavoastræ,
din scripturi, din revistele øi manualele Bisericii, din
istoria Bisericii øi din vieflile autoritæflilor generale.
Pentru a împærtæøi povestiri din viafla dumneavoastræ,
evitafli sæ vorbifli despre faptele greøite sau pæcatele din
trecut.

� Amintifli-væ sæ folosifli povestiri care sunt adecvate gru-
pului de vârstæ cæruia îi predafli.

� Înainte de a le împærtæøi o poveste celor cærora le pre-
dafli, citifli-o înainte cu atenflie de câteva ori pentru a
væ familiariza cu ea. În timp ce facefli aceasta, hotærâfli
dacæ vefli relata sau nu povestirea cu propriile dumnea-
voastræ cuvinte. Povestirile care sunt pline cu dialoguri
øi cu descrieri expresive pot sæ fie mai eficiente dacæ
sunt citite.

� Determinafli cât timp vefli avea la dispoziflie pentru a
relata povestirea. Dacæ povestea trebuie sæ fie scurtatæ,
includefli numai acele personaje øi evenimente care
sunt necesare pentru ca povestirea sæ fie uøor de
urmærit.

� Dacæ relatafli o povestire cu propriile dumneavoastræ
cuvinte, rezumafli pe o foaie de hârtie sau în mintea
dumneavoastræ ordinea evenimentelor din povestire.
Exersafli spunând povestirea cu voce tare folosindu-væ
propriile cuvinte. Folosifli cuvinte øi descrieri care pre-
zintæ interes øi care fac povestirea interesantæ.

� Planificafli cum îi vefli ajuta pe cursanfli sæ vizualizeze
povestirea în imaginaflia lor. Putefli sæ trezifli interesul
faflæ de povestire folosind ilustraflii sau alte materiale
vizuale cum ar fi desenele pe tablæ sau obiectele care
au legæturæ cu povestirea. De exemplu, înainte de a
relata povestirea aparifliei Cærflii lui Mormon, putefli sæ
arætafli o ilustraflie cu Moroni care ascunde plæcile de
aur în dealul Cumora. Putefli sæ adresafli întrebæri ca:
„Ce se întâmplæ în aceastæ ilustraflie?” sau „De ce face
Moroni acest lucru?”

� Începefli povestirea într-un mod interesant, folosind
cuvinte care creazæ o imagine însufleflitæ a personajelor
øi a ambianflei. De exemplu, pentru a prezenta relata-
rea în care Salvatorul potoleøte furtuna, dumneavoas-
træ putefli sæ citifli din scripturi: „Øi deodatæ s-a stârnit
pe mare o furtunæ atât de straønicæ, încât corabia era
acoperitæ de valuri” (Matei 8:24).

� Bucurafli-væ când spunefli povestiri. Spunefli-o pe un
ton natural, cu interes øi cu convingere.

� Dupæ relatarea unei povestiri, discutafli cu cei cærora le
predafli cum se pune în practicæ în vieflile lor principiul
predat în cadrul povestirii.

Sugestii suplimentare pentru a le relata copiilor
mici o povestire
� Reflinefli vârstele copiilor øi adaptafli povestirea la înfle-

legerea øi la intervalul lor de atenflie.
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� Planificafli modalitæfli de a-i implica pe copii în poves-
tire. De exemplu, le putefli cere sæ flinæ ilustrafliile sau
sæ repete fraze.

� Înainte de a relata povestirea, explicafli cuvintele din
povestire pe care copiii ar putea sæ nu le înfleleagæ.
Aceasta væ va ajuta sæ spunefli povestirea færæ întreruperi.

� Dacæ citifli dintr-o carte cu ilustraflii, oprifli-væ des pen-
tru a le aræta copiilor ilustrafliile povestirii. Expunefli
ilustrafliile suficient de mult pentru ca toatæ lumea
sæ le vadæ înainte ca dumneavoastræ sæ continuafli
povestirea.

� În cazul în care copiii comenteazæ sau adreseazæ între-
bæri, oferifli ræspunsuri simple, concise. Apoi, conti-
nuafli povestirea.

� Copiilor mici le place sæ li se repete povestirile. Dacæ
repetafli o povestire, începefli-o øi întrebafli apoi: „Ce se
întâmplæ în continuare?” Putefli sæ aruncafli o min-
giuflæ sau o jucærie uøoaræ cætre un copil øi sæ-i cerefli
sæ spunæ un lucru despre povestire. Apoi, acel copil va
arunca mingiufla cætre un alt copil øi aøa mai departe
pânæ când se terminæ povestirea.

� Grupafli pasajele diferite dintr-o relatare scripturalæ.
Desemnafli diferifli cursanfli sæ citeascæ scripturile în
ordine.

� Copiilor poate sæ le placæ sæ stea pe jos în fafla dum-
neavoastræ în timp ce le spunefli o povestire.

� Copiilor poate sæ le placæ sæ interpreteze povestirea
într-o piesæ de teatru, dupæ ce au auzit-o.

MATERIALE VIZUALE (vezi, de asemenea,
ILUSTRAfiII )

Învæflæm cu ajutorul tuturor simflurilor pe care le
avem. Atunci când predæm în mod oficial tindem sæ ne
bazæm foarte mult pe cuvântul rostit. Dar învæflætorii care
doresc sæ mæreascæ abilitatea cursanflilor de a înflelege øi
de a învæfla vor folosi, de asemenea, materialele vizuale.
Majoritatea oamenilor vor învæfla mai bine øi-øi vor
aminti mai mult atunci când prezentafli idei folosind
ilustraflii, hærfli, grupuri, asocieri de cuvinte sau alte
materiale vizuale decât atunci când doar le vorbifli.

Exemplele urmætoare væ aratæ anumite lucruri pe care
le putefli realiza folosind materialele vizuale.

Clarificafli legætura dintre idei, oameni sau locuri

O învæflætoare de la Societatea de Alinare a vrut sæ
le ajute pe surori sæ înfleleagæ mai bine cum ne aratæ
Romani 5:3–4 legætura dintre necazuri øi nædejde.
Ea a desenat o diagramæ simplæ:

Apoi, le-a cerut surorilor sæ discute despre cum aduce
necazul ræbdare, invitându-le sæ dea exemple concrete
din propriile lor viefli. Pe mæsuræ ce surorilor au continuat
sæ parcurgæ diagrama simplæ, au descoperit cum necazul,
ræbdarea, experienfla øi nædejdea erau importante în vie-
flile lor individuale.

Într-o clasæ a Øcolii de duminicæ se studia povestirea
despre drumul cætre Emaus (vezi Luca 24:1–35).
Învæflætorul a folosit o hartæ din scripturi pentru a ajuta
cursanflii sæ înfleleagæ distanfla dintre Ierusalim øi Emaus.
Apoi, le-a arætat o hartæ a propriului lor oraø cu o distanflæ
asemænætoare între douæ locuri ce le erau familiare cursan-
flilor. Aceasta i-a ajutat pe cursanfli sæ înfleleagæ cu aproxi-
maflie cât de mult le va lua sæ parcurgæ distanfla pe jos,
ajutându-i sæ aprecieze mai bine ceea ce s-a întâmplat în
timpul conversafliei dintre ucenici øi Isus.

Transmitefli emoflii øi oferifli reasigurare spiritualæ

Un învæflætor a folosit tabla pentru a ilustra Doctrinæ øi
legæminte 84:88 unei clase de misionari. El a vrut ca misio-
narii sæ simtæ cæ influenfla Domnului îi poate înconjura.
A ilustrat fiecare parte din scripturæ dupæ cum urmeazæ:

Acest aranjament simplu al cuvintelor din versetul din
scripturæ le-a permis misionarilor sæ simtæ promisiunea
protectoare a Domnului într-un mod profund. A urmat o
discuflie interesantæ în timp ce cursanflii au fost invitafli

(1) Øi acolo unde væ

primeøte pe voi, Eu, 

de asemenea, voi fi,

(5) øi Spiritul 

Meu va fi în 

inima voastræ

(4) øi la stânga 

voastræ

(2) pentru cæ 

Eu voi merge în 

fafla voastræ.

(3) Voi fi la 

dreapta voastræ

(7) pentru a 

væ susfline.

(6) øi îngerii Mei în jurul vostru

Necaz 

Ræbdare

Experienflæ

Nædejde
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sæ-øi discute temerile referitoare la munca misionaræ øi la
încrederea lor în promisiunea Domnului de a-i ajuta.

Îi ajutafli pe cursanfli sæ înfleleagæ ordinea

Materialele vizuale îi pot ajuta pe cei cærora le predafli
sæ înfleleagæ ordinea anumitor evenimente. De exemplu,
axele timpului îi pot ajuta pe cursanfli sæ înfleleagæ ordi-
nea evenimentelor în timp ce studiazæ subiecte ca sluji-
rea lui Isus, cælætoriile misionare ale lui Pavel sau istoria
Bisericii timpurie.

Îi ajutafli pe cursanfli sæ înfleleagæ principiile

Când cursanflii vizualizeazæ ordinea scripturalæ, deseori
pot sæ înfleleagæ principiile mult mai clar. Majoritatea
membrilor Bisericii au fost învæflafli planul fericirii cu mate-
riale vizuale. Ilustrarea unei diagrame a vieflii premuritoare,
a vieflii pæmânteøti, a vieflii de dupæ moarte, a judecæflii,
a celor trei împæræflii de slavæ ne ajutæ sæ înflelegem succe-
siunea în timp a planului.

Materialele vizuale mæresc înflelegerea cursanflilor
despre principiile intangibile. De exemplu, putefli sæ
reprezentafli puterea mijlocitoare a ispæøirii lui Hristos
cu urmætoarele ilustraflii:

Îi ajutafli pe cursanfli sæ-øi aminteascæ

O lecflie despre ajutorarea celor særaci øi nevoiaøi poate
fi întæritæ folosind ilustraflia care-i reprezintæ pe Hristos
øi pe tânærul bogat. În aceastæ ilustraflie, Salvatorul îl
îndreaptæ pe tânær cætre cei nevoiaøi spunând: „Du-te de
vinde tot ce ai, dæ la særaci øi vei avea o comoaræ în cer.
Apoi, vino, ia-fli crucea øi urmeazæ-Mæ” (Marcu 10:21).
Aceastæ ilustraflie îi poate ajuta pe cursanfli sæ-øi amin-
teascæ sæ le slujeascæ celor nevoiaøi.

TABLE ALBE

Vezi „Table de scris”, pp. 162–163.

În starea noastræ de fiinfle

cæzute, suntem necurafli.

Nici un lucru necurat nu

poate locui în prezenfla lui

Dumnezeu.

Prin puterea mijlocitoare a

ispæøirii lui Isus Hristos,

putem sæ ne împæcæm

cu Dumnezeu.

ISPÆØIRE

Pod

FOI DE LUCRU

Foile de lucru oferæ activitæfli scrise care-i ajutæ pe cur-
sanfli sæ evalueze modul în care au înfleles un principiu al
Evangheliei, sæ învefle noi informaflii sau sæ recapituleze
conceptele cheie. Putefli sæ pregætifli o foaie de lucru pen-
tru a prezenta, a sublinia sau a recapitula pærfli impor-
tante ale lecfliei. O foaie de lucru poate, de asemenea, sæ
fie o amintire a lecfliei pentru cei cærora le predafli pe care
s-o ia acasæ øi s-o împærtæøeascæ împreunæ cu familiile lor.

Exemple de foi de lucru

Foaie de lucru pentru evaluare

Putefli sæ folosifli o foaie de lucru pentru a ajuta oame-
nii sæ evalueze în ce fel face parte din viafla lor un princi-
piu al Evangheliei øi sæ descopere zone în care ei pot sæ
se îmbunætæfleascæ. Folosifli la începutul lecfliei o foaie de
lucru asemænætoare celei de mai jos. Explicafli cæ dacæ
cineva ræspunde nu la oricare dintre întrebæri, lecflia va
ajuta persoana respectivæ sæ înfleleagæ cum sæ træiascæ
mai bine acel principiu øi-i va sugera una sau douæ
modalitæfli de a îmbunætæfli acest lucru.

Ce fel de exemplu sunt eu?

Da Nu

� � Ascult cu respect opiniile celorlalfli?

� � Vorbesc întotdeauna într-un mod pozitiv
despre ceilalfli?

� � Îi tratez cu dragoste pe membrii familiei
mele?

� � Sunt cinstit în munca mea?

� � Sunt de treabæ?

� � Îmi pæstrez limbajul curat øi pur?

� � Este înfæfliøarea mea potrivitæ øi curatæ?

� � fiin poruncile?

� � Citesc scripturile în mod regulat?

� � Sunt voios când trebuie sæ-i ajut pe alflii?

� � Vizionez doar filme øi programe de tele-
viziune adecvate?

� � Citesc doar cærfli øi reviste înælflætoare?

� � Sunt altruist cu timpul øi talentele mele?

� � Sunt o persoanæ de încredere?

Potriviri

Enumerafli diferite nume de profefli într-o coloanæ øi
enumerafli, într-o altæ coloanæ, motivele pentru care au
fost remarcafli. Cerefli-le cursanflilor sæ potriveascæ profeflii
cu evenimentele, aøa cum este arætat mai jos.
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Lehi a condus 2.000 de tineri ræzboinici

Nefi a prescurtat Cartea lui Mormon

Helaman øi-a condus familia în afara
Ierusalimului

Mormon a ascuns plæcile de aur la Cumora

Moroni a obflinut plæcile de aramæ de la
Laban

Putefli sæ le cerefli cursanflilor sæ potriveascæ lucruri din
orice subiect al Evangheliei. De exemplu, ei pot sæ potri-
veascæ Articolele de credinflæ cu numerele lor corecte sau
pot sæ potriveascæ îndatoririle preofliei cu oficiile corecte
ale preofliei.

Cronologie

Pregætifli o foaie de lucru care enumeræ câteva eveni-
mente istorice sau pærfli ale unei povestiri din scripturi.
Cerefli-le cursanflilor sæ le ataøeze numere în ordinea
corectæ. De exemplu:

Hristos i-a vizitat pe nefifli. (3)
A murit Mormon. (4)
Lehi a pæræsit Ierusalimul. (2)
Civilizaflia iareditæ a prosperat. (1)
Joseph Smith a primit plæcile de aur. (5)

Completafli spafliile goale

Pregætifli propoziflii cu câteva cuvinte lipsæ. Cerefli-le
cursanflilor sæ completeze spafliile goale folosind cuvin-
tele corecte. Dafli ræspunsurile într-un mod codificat,
amestecate într-o anumitæ ordine. De exemplu:

„Dacæ vreunuia dintre îi lipseøte
, s-o de la Dumnezeu, care

cu mânæ largæ øi færæ
øi ea va fi ”

(Iacov 1:5).
Ræspunsuri: mustrare, voi, datæ, tuturor, îi, înflelepciu-
nea, dæ, cearæ

Aplicarea scripturilor

Putefli sæ folosifli foi de lucru pentru a recapitula øi pen-
tru a pune în practicæ materialul din lecfliile curente øi din
cele precedente. Selectafli câteva scripturi care se îmbinæ
cu subiectele Evangheliei studiate recent. Revedefli scriptu-
rile cu cei cærora le predafli, asigurându-væ cæ aceøtia le
înfleleg. Apoi, scriefli pe tablæ referinflele scripturale.
Prezentafli un studiu de caz scurt (vezi „Studii de caz”, 
pp. 161–162). Cerefli-le celor cærora le predafli sæ aleagæ
cel puflin una dintre scripturi øi s-o aplice studiului de caz.
Dafli-i fiecærei persoane câte o foaie de hârtie øi câte un
pix sau un creion. Cerefli-le cursanflilor sæ scrie pasajul sau
pasajele pe care le-au ales, sæ scrie ce-i învaflæ acele pasaje
øi cum le aplicæ studiului de caz.

Amestecarea

Amestecarea poate sæ fie folositæ în moduri diferite.
De exemplu:
� Amestecafli literele din cuvinte. Cerefli-le cursanflilor sæ

le aranjeze în ordinea corectæ pentru a scrie cuvintele.
Foaia de lucru urmætoare confline cuvinte amestecate
asociate cu abilitæflile de care au nevoie misionarii:

ITDUUS (studiu) EOCSA (coase)
IÆGT (gæti) TUEGB (buget)
ÆACCL (cælca) DPEAR (preda)
XRTCIEEA (exercita) EREIMAN (maniere)
RUTÆRIEM (mærturie) TRUCA (curat)

� Amestecafli cuvinte øi cerefli-le cursanflilor sæ le aranjeze
în ordine pentru a completa o propoziflie, o scripturæ,
un cântecel sau un articol de credinflæ. De exemplu:

duce le-a Mæ poruncit øi Domnul voi lucrurile face voi
care pe („Mæ voi duce øi voi face lucrurile pe care
Domnul le-a poruncit” [1 Nefi 3:7]).

Îndrumæri pentru crearea øi folosirea foilor de lucru
� Informafliile øi ideile din manualele øi revistele Bisericii

pot sæ fie transformate în foi de lucru interesante.
� Foile de lucru trebuie sæ se potriveascæ vârstei cursanfli-

lor. Acestea trebuie sæ instruiascæ øi sæ fie plæcute. Nu
trebuie sæ fie prea dificile.

� Cursanflii pot sæ lucreze individual sau clasa poate sæ
fie împærflitæ în grupuri mici, fiecare grup contribuind
la o foaie de lucru. Informafliile dintr-o foaie de lucru
pot sæ fie scrise pe tablæ øi cursanflii o pot completa
împreunæ.

� Aducefli creioane sau pixuri pentru tofli cursanflii.
� Foile de lucru nu trebuie sæ ia un timp prea lung.

Totuøi, trebuie sæ le oferifli cursanflilor un timp suficent
pentru a le completa.

� Dupæ ce le-afli læsat tuturor un anumit interval de timp
pentru a-øi completa foaia de lucru, recapitulafli ræspun-
surile.

� Ajutafli-i pe tofli sæ simtæ cæ au reuøit completarea foii
de lucru. Ajutafli-i pe tofli cei care par sæ aibæ dificultæfli.
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Îndrumæri pentru învæflætor

Scopul cursului Acest curs constituie fundaflia care-i va ajuta pe membrii Bisericii sæ devinæ învæflæ-
tori mai eficienfli ai Evangheliei în cæminele lor øi în Bisericæ. Lecfliile cursului sunt
concepute pentru a fi predate ca parte a unui curs organizat. Acestea pot fi, de ase-
menea, studiate în particular sau împreunæ cu familia.

Rezumatul 
cursului

Domnul ne-a poruncit sæ „[ne învæflæm] unul pe altul doctrina împæræfliei” (D&L
88:77). În calitate de Învæflætor Suprem, El a stabilit pentru noi un exemplu de
urmat. În revelafliile din zilele din urmæ, El ne-a dat porunci concrete despre
modul în care trebuie sæ predæm (vezi, de exemplu, D&L 42:12–14; 50:13–22; 52:9;
88:122). Exemplul Sæu øi poruncile Sale ne îndrumæ pe mæsuræ ce ne stræduim sæ
ne perfecflionæm ca învæflætori.

Lecflia 1, „Importanfla predærii Evangheliei în planul lui Dumnezeu”, stabileøte
tonul cursului Predarea Evangheliei. Se concentrazæ asupra mæreflului plan al
Domnului de a ne învæfla planul mântuirii. Lecflia ne învaflæ faptul cæ noi putem
ajuta în aceastæ lucrare sacræ.

Lecfliile 2, 3 øi 4 prezintæ trei principii fundamentale ale predærii Evangheliei: „Iubifli-i
pe cei cærora le predafli”, „Predafli cu ajutorul Spiritului” øi „Predafli doctrina”.

Lecflia 5, „Cerefli-le cursanflilor sæ învefle sârguincios” se concentreazæ pe ajutorarea
indivizilor de a-øi asuma responsabilitatea de a învæfla Evanghelia. Lecfliile 6 øi 7,
intitulate amânouæ „Creafli o atmosferæ de studiu”, ne aratæ cum sæ prevenim øi
cum sæ rezolvæm problemele care pot sæ aparæ în situaflii de predare. În lecfliile 8 øi 9,
intitulate amândouæ „Folosifli metode eficiente”, vefli preda øi vefli discuta folosirea
eficientæ a unei diversitæfli de metode de predare. Lecflia 10, „Pregætifli fiecare lucru
necesar”, ne aratæ cum sæ planificæm lecfliile.

În lecfliile 11 øi 12, îi vefli ajuta pe cursanfli sæ punæ în practicæ tot ce au învæflat în
primele 10 lecflii. Lecflia 11, „Dezvoltarea talentelor dumneavoastræ”, ajutæ cursanflii
sæ-øi facæ un plan personal de dezvoltare øi aratæ numeroasele resurse disponibile
în episcopie care-i pot ajuta sæ-øi ducæ planul la bun sfârøit. Lecflia 12, „Mergefli øi
predafli”, le oferæ cursanflilor ocazia de a se învæfla unul pe altul împærtæøind ceea ce
au învæflat în timpul cursului.

Formatul cursului Pentru informaflii referitoare la perioada când trebuie flinut cursul, cine trebuie sæ
participe øi adaptærile care pot fi fæcute, vezi Improving Gospel Teaching: A Leader’s

Guide, p. 10.

Sæ ne pregætim
pentru a preda
cursul

Este recomandabil ca dumneavoastræ sæ citifli toate cele 12 lecflii înainte de a începe
cursul. Acest lucru væ va ajuta sæ vedefli cum se îmbinæ lecfliile cu scopul de a oferi
o fundaflie pentru predarea Evangheliei. De asemenea, væ va atrage atenflia asupra
principiilor de predare a Evangheliei pe care trebuie sæ le exemplificafli în timpul
predærii cursului.
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Sæ folosim
materialele produse
de Bisericæ

În plus faflæ de acest manual, vefli avea nevoie de scripturi øi de secfliunea „Gospel
Teaching and Leadership” din Church Handbook of Instructions. De asemenea, putefli
sæ folosifli materialele enumerate în „Resursele Bisericii pentru predarea
Evangheliei” de la p. 105 a acestui manual.

Contactafli bibliotecarul casei de întruniri pentru a afla mai multe despre resursele
disponibile în biblioteca din cadrul casei de întruniri.

Sæ lucræm împreunæ
cu membrii clasei

Materialele de care vor avea nevoie cursanflii

Cursanflii trebuie sæ-øi aducæ scripturile la curs. În plus, trebuie sæ-øi aducæ un caiet
de notifle sau un jurnal în care sæ-øi poate scrie notiflele, însærcinærile, temele øi
ideile. Fiecare cursant trebuie sæ-øi aducæ la curs exemplarul acestui manual.

Sæ-i ajutæm pe cursanfli sæ participe activ la curs

Fiecare lecflie cuprinde instrucfliuni pentru a-i ajuta pe cursanfli sæ joace un rol activ
în experienflele de învæflare. De exemplu, cursanflii pot fi invitafli sæ scrie în caiete,
sæ-øi exprime ideile sau sæ împærtæøeascæ experienfle personale. În timp ce pregætifli
lecfliile, asigurafli-væ cæ le oferifli cursanflilor suficient timp pentru a participa activ
la aceste activitæfli.

Însærcinæri

Lecfliile din acest curs cuprind douæ tipuri diferite de însærcinæri:

1. Invitaflii de a pregæti o parte a lecfliei. Aceste însærcinæri sunt enumerate în
secfliunea „Pregætire” a multora dintre lecflii. Ele le oferæ cursanflilor øanse de
a participa øi de a se învæfla unul pe altul. Dumneavoastræ trebuie sæ væ gândifli
cu ajutorul rugæciunii cæror cursanfli sæ le dafli aceste însærcinæri. Când oferifli
însærcinæri, acordafli-le timp cursanflilor pentru a se pregæti.

2. Însærcinæri de a exersa anumite principii în afara clasei. Aceste însærcinæri sunt
o parte importantæ a cursului deoarece îi vor ajuta pe cursanfli sæ continue sæ se
perfecflioneze ca învæflætori. Dumneavoastræ trebuie sæ dafli aceste însærcinæri la
sfârøitul fiecærei lecflii.

Sæ sprijinim fiecare cursant în parte

În plus faflæ de predarea lecfliilor cursului, dumneavoastræ trebuie sæ væ alocafli timp
pentru a sprijini fiecare cursant în parte. Cursanflii vor avea un succes mai mare
pe mæsuræ ce dumneavoastræ îi contactafli între lecflii pentru a-i încuraja øi pentru 
a-i ajuta. Ei pot dori sæ vorbeascæ despre experienflele pe care le au în timp ce pun
în practicæ principiile predate în timpul lecfliilor.

Promisiunea
ajutorului divin

Reflectafli asupra notei de la p. 234, adresate învæflætorului. În timp ce væ exercitafli
credinfla, væ rugafli pentru ajutor øi punefli în practicæ principiile pe care le vefli
preda la curs, îi vefli ajuta pe cursanfli sæ devinæ „[unelte] în mâinile lui Dumnezeu,
pentru ca ei sæ aducæ... pe [alflii] la cunoaøterea adeværului” (Alma 17:9).
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Studiul cursului 
individual øi în cadrul familiilor

În cazul în care cursul Predarea Evangheliei nu este predat în episcopia dumnea-
voastræ sau dumneavoastræ nu putefli sæ-l frecventafli, putefli sæ studiafli lecfliile pe
cont propriu sau împreunæ cu membrii familiei. Cu toate acestea, nu se intenflio-
neazæ ca studiul individual sau cel în cadrul familiilor sæ înlocuiascæ participarea
la curs când suntefli invitafli. Vefli dobândi mult mai mult pe mæsuræ ce væ întâlnifli
cu alflii pentru a împærtæøi idei øi pentru a învæfla împreunæ despre cum putefli sæ væ
perfecflionafli ca învæflætori.

Sfaturi cheie pentru
studiul personal sau
împreunæ cu familia
dumneavoastræ

Citifli „Îndrumæri pentru învæflætor”, pp. 186–187. Adaptafli sugestiile la propria dum-
neavoastræ situaflie.

Luafli-væ un angajament personal. Studiul dumneavoastræ va fi mult mai eficient dacæ
începefli cu un angajament personal de a væ perfecfliona øi cu dorinfla de a termina
cursul cu sârguinflæ.

Studiafli lecfliile în ordine øi nu încercafli sæ parcurgefli mai mult de o lecflie pe sæptæmânæ.

Vefli avea nevoie de timp între lecflii pentru a pune în practicæ ce afli învæflat.

fiinefli un caiet de notifle. fiinerea unei înregistræri a progresului dumneavoastræ este o
parte importantæ a cursului Predarea Evangheliei. În cadrul lecfliilor sunt momente
când putefli înregistra notifle, impresii, planuri, experienfle, precum øi progresul care
are legæturæ cu acest curs.

Finalizafli însærcinærile. Eforturile dumneavoastræ de a væ perfecfliona vor avea succes
numai atunci când implementafli ceea ce afli învæflat. Fiecare lecflie are însærcinæri
care sæ væ ajute sæ punefli în practicæ principiile în ocazii de predare autentice.
Finalizafli cu credinflæ aceste însærcinæri. Scriefli-væ în caiet propria evaluare a efortu-
rilor øi progresului dumneavoastræ.

Dacæ studiafli împreunæ cu membrii familiei, organizafli-væ studiul ca øi cum afli fi la curs.

Putefli sæ conducefli discufliile pe rând. Citifli scripturile sugerate în lecflii, discutafli
întrebærile øi îndeplinifli însærcinærile.

Dacæ studiafli singuri, imaginafli-væ cæ suntefli la curs. Ce afli adæuga la o discuflie despre
subiectele lecfliei? Cum afli ræspunde la întrebærile adresate? Consemnafli-væ ideile în
caietul dumneavoastræ. Pentru sugestii referitoare la cum sæ væ desfæøurafli studiul
eficient, vezi „Sæ stabilim un plan personal pentru studiul Evangheliei”, pp. 16–17.

Dacæ studiafli singuri, gæsifli pe cineva cæruia sæ-i putefli raporta. Studiul dumneavoastræ
individual se va îmbunætæfli dacæ existæ cineva cæruia îi putefli împærtæøi gândurile
øi ideile dumneavoastræ. Probabil cæ putefli sæ-i cerefli acest lucru unui membru al
familiei, unui prieten sau unui conducætor al preofliei sau al unei societæfli auxiliare.
Împærtæøifli cu aceastæ persoanæ obiectivele øi planurile dumneavoastræ, precum øi
rezultatele eforturilor dumneavoastræ.
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Lecflia

1
Scop De a ajuta cursanflii sæ-øi mæreascæ dorinfla de a ajuta în lucrarea Domnului predând

Evanghelia Sa.

Notæ cætre 
învæflætor 

În bunætatea Sa iubitoare, Tatæl nostru din Cer a oferit învæflætori pentru a-i ajuta
pe copiii Sæi sæ învefle ceea ce trebuie sæ facæ pentru a primi viaflæ veønicæ. Fiecare
dintre noi este un beneficiar al predærii Evangheliei øi fiecæruia dintre noi i s-a
poruncit sæ le predea altora Evanghelia. Eforturile dumneavoastræ de a preda acest
curs sunt o parte a acestei lucræri mærefle.

Declarafliile urmætoare fæcute de preøedintele Gordon B. Hinckley reflectæ un mesaj
pe care dumneavoastræ trebuie sæ-l comunicafli cursanflilor în timpul acestui curs:

„Trebuie sæ ne întærim øi trebuie sæ-i întærim pe ai noøtri pentru a-i face pe învæflæ-
torii noøtri sæ vorbeascæ din inimæ în loc sæ vorbeascæ din cærfli, sæ-øi transmitæ
dragostea faflæ de Domnul øi faflæ de aceastæ lucrare preflioasæ øi astfel vor crea
entuziasm în inimile celor cærora le predau” (Teachings of Gordon B Hinckley [1997],
pp. 619–620).

„Avem o lucrare de fæcut, dumneavoastræ øi cu mine, chiar foarte mare. Sæ ne sufle-
cæm mânecile øi sæ ne apucæm de aceasta, cu un nou angajament, încrezându-ne
în Domnul... Putem s-o facem dacæ ne vom ruga øi vom fi credincioøi. Putem s-o
facem mai bine decât am fæcut-o vreodatæ” (în Conference Report, aprilie 1995,
p. 117 sau Ensign, mai 1995, p. 88).

Cu acest mesaj ca obiectiv al sæu, aceastæ lecflie stabileøte tonul cursului Predarea
Evangheliei în totalitate sa.

Pregætire 1. Studiafli cu ajutorul rugæciunii, pasajele din scripturile indicate în aceastæ lecflie.
Cæutafli sæ le punefli în practicæ în acord cu scopul lecfliei.

2. Studiafli secfliunea „Importanfla predærii Evangheliei în planul lui Dumnezeu”
(pp. 2–10) din acest manual.

3. Încurajafli cursanflii sæ vinæ la curs cu scripturi øi cu un caiet de notifle. Dacæ este
necesar, întâlnifli-væ cu un membru al episcopatului pentru a aranja procurarea
caietelor de notifle pentru cursanfli.

4. Obflinefli suficiente exemplare ale manualului Predarea, nu este chemare mai mare

pentru a le oferi cursanflilor care nu au primit încæ un exemplar.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Întâmpinafli cursanflii la curs. Dacæ nu-i cunoaøtefli sau dacæ nu se cunosc între ei,
invitafli-i sæ se prezinte pe scurt.

Asigurafli-væ cæ fiecare cursant are un caiet de notifle pentru a-l folosi în timpul
lecfliei. Explicafli cæ scopul caietelor de notifle este acela de a înregistra notifle,
impresii, planuri, experienfle, precum øi progresul care are legæturæ cu acest curs
intitulat Predarea Evangheliei.

Importanfla predærii Evangheliei
în planul lui Dumnezeu
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Învæflætorii Evangheliei influenfleazæ vieflile multor oameni.

Povestire Împærtæøifli povestirea urmætoare spusæ de cætre preøedintele Thomas S. Monson:

„A fost o învæflætoare la Øcoala de duminicæ – care nu va fi uitatæ niciodatæ, întot-
deauna ne vom aduce aminte de ea. Ne-am întâlnit prima datæ într-o dimineaflæ
de duminicæ. Ea l-a însoflit pe preøedintele Øcolii de duminicæ în sala de clasæ øi
ne-a fost prezentatæ ca învæflætoarea care, de fapt, ceruse sæ aibæ ocazia de a ne
învæfla. Am înfleles cæ ea fusese misionaræ øi cæ iubea tinerii. Numele ei era Lucy
Gertsch. Era frumoasæ, vorbea cu blândefle øi era interesatæ de noi. Ea i-a cerut
fiecærui cursant sæ se prezinte øi apoi a adresat întrebæri care i-au oferit o înflelegere
øi o idee despre trecutul fiecærui bæiat øi al fiecærei fete. Ne-a vorbit despre copilæ-
ria ei... Niciodatæ nu a ridicat vocea. Într-un fel, brutalitatea øi agresivitatea erau
incompatibile cu frumuseflea lecfliilor ei... Ea a fæcut ca scripturile sæ prindæ viaflæ.
I-am cunoscut în mod personal pe Samuel, David, Iacov, Nefi øi pe Domnul Isus
Hristos. Bursa noastræ pentru studiul Evangheliei crescuse. Comportamentul nos-
tru se îmbunætæflise. Dragostea noastræ pentru Lucy Gertsch nu cunoøtea limite...

Anii au trecut... Bæieflii øi fetele care au învæflat, au râs, au crescut sub îndrumarea
acelei învæflætoare inspirate a adeværului, nu au uitat niciodatæ dragostea øi lecfliile ei”
(în Conference Report, aprilie 1992, pp. 81–82 sau Ensign, mai 1992, pp. 59–60).

Mærturisifli-le cursanflilor cæ eforturile lor de a preda Evanghelia lui Isus Hristos pot
sæ atingæ în mod asemænætor, vieflile multor oameni. Exprimafli-væ sentimentele
despre importanfla chemærii de a preda.

Citat Rugafli un cursant sæ citeascæ declaraflia urmætoare fæcutæ de cætre vârstnicul Jeffrey R.
Holland:

„Pentru fiecare dintre noi sæ ‘venim la Hristos’, sæ flinem poruncile Sale øi sæ urmæm
exemplul Sæu pânæ ajungem la Tatæl, este cu siguranflæ cel mai înalt øi mai sfânt
scop al existenflei umane. A-i ajuta pe alflii sæ facæ la fel – sæ predea, sæ convingæ øi
prin rugæciune sæ-i îndrume sæ meargæ, de asemenea, pe acea cale a mântuirii – cu
siguranflæ aceasta trebuie sæ fie cea de-a doua responsabilitate importantæ în viafla
noastræ” (în Conference Report, aprilie 1998, p. 31 sau Ensign, mai 1998, p. 25).

Predarea Evangheliei joacæ un rol esenflial în planul Tatælui Ceresc.

Discutarea 
scripturilor

Subliniafli faptul cæ predarea a jucat întotdeauna un rol important în planul lui
Dumnezeu pentru mântuire. Cerefli-le cursanflilor sæ citeascæ pasajele din scripturi
enumerate mai jos. Væ poate fi de ajutor sæ explicafli contextul fiecærui pasaj (de
exemplu, putefli sæ explicafli cæ Doctrinæ øi legæminte 138 confline o relatare a viziu-
nii preøedintelui Joseph F. Smith despre lumea spiritelor). Rugafli cursanflii sæ-øi
împærtæøeascæ ideile care le vin din aceste pasaje, despre rolul pe care-l joacæ preda-
rea în planul Tatælui Ceresc.

a. Doctrinæ øi legæminte 138:56. (Noi „[am] primit primele lecflii în lumea spiritelor”.)

b. Alma 12:27–32. (Dupæ ce Adam øi Eva au fost alungafli din Grædina Edenului,
Dumnezeu i-a ajutat sæ cunoascæ planul mântuirii. El a trimis îngeri care sæ-i
învefle øi le-a ræspuns la rugæciuni. Le-a dat porunci dupæ ce i-a învæflat planul
mântuirii.)

c. Moise 6:57–58. (Domnul le-a poruncit lui Adam øi Evei sæ le predea copiilor lor
Evanghelia în mod liber.)

Rezumafli discuflia citind Romani 10:13–15, 17 øi 2 Nefi 2:8. Depunefli-væ mærturia
despre rolul predærii Evangheliei în planul Tatælui Ceresc.
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Avem multe ocazii de a învæfla Evanghelia øi de a o preda altora.

Citate Subliniafli faptul cæ membrii Bisericii predau Evanghelia în multe moduri. Apoi,
cerefli-le cursanflilor sæ citeascæ declarafliile de mai jos. Remarcafli faptul cæ fiecare
declaraflie este adresatæ unui anumit grup de oameni.

Cætre pærinfli

Prima Preøedinflie a declarat:

„Facem apel la pærinfli sæ-øi dedice cele mai bune eforturi pentru învæflarea øi creøte-
rea copiilor lor în spiritul principiilor Evangheliei, care îi va fline aproape de Bisericæ.
Cæminul este baza unei viefli neprihænite øi nici un alt instrument nu-i poate lua
locul øi nu poate îndeplini funcfliile sale principale de a continua aceastæ responsabi-
litate datæ de cætre Dumnezeu.

Sfætuim pærinflii øi copiii sæ acorde cea mai mare prioritate rugæciunii în familie,
serilor în familie, studiului Evangheliei øi educafliei în spiritul Evangheliei øi tuturor
activitæflilor sænætoase cu familia. Oricât de demne øi adecvate ar fi alte necesitæfli
sau activitæfli, ele nu trebuie sæ înlocuiascæ însærcinærile primite de la Dumnezeu
pe care doar pærinflii øi familiile le pot face corespunzætor” (scrisoarea Primei
Preøedinflii, 11 februarie 1999).

Cætre conducætorii preofliei øi ai organizafliilor auxiliare

Vârstnicul Gordon B. Hinckley a spus: „Predarea eficientæ este cel mai important
lucru al conducerii din cadrul Bisericii. Viafla veønicæ va veni numai atunci când bær-
baflii øi femeile vor fi învæflafli cu o astfel de eficienflæ încât îøi vor schimba øi îøi vor
pune ordine în viaflæ. Ei nu pot sæ fie împinøi spre neprihænire sau spre cer. Ei tre-
buie sæ fie conduøi øi acest lucru înseamnæ predare” („How to Be a Teacher When
Your Role as a Leader Requires You to Teach”, General Authority Priesthood Board
Meeting, 5 februarie 1969; citat de cætre Jeffrey R. Holland în Conference Report,
aprilie 1998, p. 31 sau Ensign, mai 1998, p. 26).

Cætre învæflætorii din clasele Bisericii

Preøedintele Thomas S. Monson ne-a învæflat:

„Sala de clasæ din Bisericæ adaugæ o dimensiune vitalæ la educaflia fiecærui copil øi
a fiecærui tânær. În aceste amplasamente, fiecare învæflætor poate sæ inspire o dorinflæ
de a învæfla despre lucrurile veønice celor care ascultæ lecfliile øi care simt influenfla
mærturiei [învæflætorului]. În adunærile Societæflii Primare, ale Øcolii de duminicæ, ale
Tinerelor Fete øi în cele ale Preofliei aaronice, învæflætorii bine pregætifli, chemafli sub
inspiraflia Domnului, pot sæ influenfleze fiecare copil, fiecare tânær øi sæ-i îndemne
pe tofli sæ ‘[caute] cuvintele de înflelepciune în cele mai bune cærfli, [sæ caute sæ
învefle] chiar prin studiu øi, de asemenea, prin credinflæ’ (D&L 88:118). Un cuvânt
de încurajare aici øi un gând spiritual acolo pot sæ influenfleze o viaflæ preflioasæ øi sæ
lase o amprentæ neøtearsæ asupra unui suflet nemuritor...

Învæflætorul umil øi inspirat dintr-o salæ de clasæ a Bisericii poate sæ le insufle... ele-
vilor dragostea pentru scripturi. Deoarece, învæflætorul poate sæ-i aducæ pe apostolii
din vechime øi pe Salvatorul lumii nu numai în sala de clasæ ci, de asemenea, în
inimile, în minflile, în sufletele copiilor noøtri” (în Conference Report, octombrie
1991, p. 92 sau Ensign, noiembrie 1991, p. 68).
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Cætre învæflætorii de acasæ øi învæflætoarele vizitatoare

Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Când intrafli în casele oamenilor... vefli
salva suflete... Nu putem sæ spunem decât cæ mulfli dintre bunii oameni activi ai
Bisericii din ziua de astæzi sunt activi deoarece dumneavoastræ afli fost în casele lor øi
le-afli oferit o nouæ perspectivæ, o nouæ viziune. Dumneavoastræ afli ridicat cortina.
Le-afli extins orizonturile. Le-afli oferit ceva nou” (The Teachings of Spencer W. Kimball,

editate de cætre Edward L. Kimball [1982], p. 526).

Cætre tofli membrii Bisericii

Preøedintele Lorenzo Snow a spus: „Chiar dacæ cineva predæ cu elocvenfla unui înger,
totuøi punerea în practicæ adecvatæ, exemplele bune, faptele constante care aratæ o
încurajare totalæ pentru interesul oamenilor, predau într-un mod mult mai elocvent,
mult mai eficient” (The Teachings of Lorenzo Snow, compilare de Clyde J. Williams
[1984], pp. 78–79).

Prezentarea
învæflætorului 

Sugerafli ca membrii clasei sæ-i ia în considerare pe diferiflii învæflætori descriøi în
declarafliile care au fost citite: pærinflii, conducætorii preofliei øi ai organizafliilor auxi-
liare, învæflætorii din sælile de clasæ ale Bisericii, învæflætorii de acasæ, învæflætoarele
vizitatoare øi cei care predau prin exemplu. Invitafli fiecare cursant sæ vorbeascæ pe
scurt despre cineva care, într-unul sau mai multe dintre aceste moduri, l-a ajutat
sau a ajutat-o sæ dobândeascæ o înflelegere mai bunæ a Evangheliei øi o dorinflæ mai
mare de a træi în acord cu principiile sale.

Mærturie Vorbifli pe scurt despre binecuvântærile pe care le primim datoritæ multelor noastre
ocazii de a învæfla øi de a preda Evanghelia – în cæminele noastre, în Bisericæ øi în
companiile noastre de zi cu zi. Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru aceste ocazii.
Accentuafli faptul cæ Domnul ne oferæ aceste ocazii pentru a ne ajuta sæ rezistæm
învæflæturilor øi influenflelor ræului care ne înconjoaræ. Împærtæøifli urmætoarea decla-
raflie fæcutæ de preøedintele Gordon B. Hinckley:

„Este o foamete în flaræ øi o sete adeværatæ – o mare foamete dupæ cuvântul Domnului
øi o sete nesæturatæ dupæ lucrurile Spiritului... Lumea este înfometatæ dupæ hrana spi-
ritualæ. A noastræ este responsabilitatea øi ocazia de a hræni sufletul” („Feed the Spirit,
Nourish the Soul”, Ensign, octombrie 1998, p. 2).

Scopul cursului Predarea Evangheliei este de a ne ajuta sæ ne perfecflionæm ca
învæflætori.

Prezentarea
învæflætorului 

Citifli declarafliile fæcute de preøedintele Gordon B. Hinckley incluse în „Notæ cætre
învæflætor”, p. 189.

Dupæ citirea declarafliilor preøedintelui Hinckley, arætafli faptul cæ scopul cursului
Predarea Evangheliei este de a ne ajuta sæ predæm Evanghelia lui Isus Hristos „mai
bine decât am fæcut-o vreodatæ”.

Explicafli cæ resursele acestui curs sunt scripturile, Predarea, nu este chemare mai mare øi
secfliunea „Gospel Teaching and Leadership” din Church Handbook of Instructions.

Oferifli exemplare ale manualului Predarea, nu este chemare mai mare cursanflilor care
nu au primit încæ un exemplar. Spunefli-le cursanflilor cæ acest manual confline
materiale care au legæturæ cu lecfliile cursului. Ei vor avea de câøtigat din cititul
acestor materiale înainte øi dupæ fiecare lecflie.

Explicafli cæ acest curs clædeøte fundaflia pentru predarea Evangheliei. Se concen-
treazæ asupra principiilor øi a metodelor de predare care se aplicæ tuturor grupelor
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de vârstæ øi tuturor culturilor. Sunt 12 lecflii în cadrul cursului. Titlurile urmætoare-
lor 11 lecflii aratæ la ce se pot aøtepta cursanflii dupæ parcurgerea cursului. Rugafli
cursanflii sæ deschidæ manualul la pagina vi pentru a vedea titlurile lecfliilor.

Oferifli-væ sæ-i ajutafli pe cursanfli pe mæsuræ ce aceøtia se stræduiesc sæ punæ în prac-
ticæ principiile predate în cadrul cursului. În plus, ajutafli fiecare cursant sæ:

a. studieze scripturile; Predarea, nu este chemare mai mare øi secfliunea „Gospel
Teaching and Leadership” din Church Handbook of Instructions;

b. îøi aducæ scripturile la curs în fiecare sæptæmânæ;

c. îøi aducæ în fiecare sæptæmânæ caietul de notifle;

d. vinæ în fiecare sæptæmânæ la curs pregætit sæ participe activ la lecflie øi sæ
contribuie la învæflarea celorlalfli din clasæ;

e. se gândeascæ øi sæ se roage pentru a avea ocazii de a preda;

f. înceapæ sæ stabileascæ øi sæ implementeze un plan personal de perfecflionare,
ca învæflætor.

Concluzie

Citat Rugafli un cursant sæ citeascæ declaraflia urmætoare fæcutæ de cætre vârstnicul Boyd K.
Packer:

„S-a spus cæ responsabilitatea membrilor Bisericii este împærflitæ în trei categorii
principale: sæ ajute la salvarea membrilor în viaflæ ai Bisericii, sæ realizeze lucrarea
necesaræ pentru rudele noastre decedate øi sæ propovæduiascæ Evanghelia lumii
întregi. Fiecare dintre aceste responsabilitæfli necesitæ învæflare øi tot ceea ce este
învæflat trebuie predat cumva. Noi suntem printre cei care trebuie sæ predea” (Teach

Ye Diligently, ediflie revizuitæ [1991], p. 7).

Rezumat Rezumafli principiile discutate.

Mærturie Împærtæøifli-væ mærturia aøa cum suntefli îndemnat de Spirit.

Însærcinæri Încurajafli cursanflii sæ:

1. scrie în caietele lor despre ocaziile de predare øi de învæflare care vin pe mæsuræ ce
participæ la curs;

2. caute îndrumarea Spiritului (Duhul Sfânt) în legæturæ cu o lecflie a unei viitoare seri
în familie, cu o însærcinare la Bisericæ sau cu o altæ ocazie de a preda. Amintifli-væ
cuvintele Domnului. „Øi Spiritul væ va fi dat vouæ prin rugæciunea fæcutæ cu
credinflæ” (D&L 42:14). Cerefli-le sæ-øi scrie în caiete despre experienflele avute în
legæturæ cu aceastæ însærcinare. (În timpul lecfliei 3, câtorva cursanfli li se va cere
sæ vorbeascæ despre aceste experienfle.);

3. revadæ principiile predate în aceastæ lecflie studiind secfliunea „Importanfla predærii
Evangheliei în planul lui Dumnezeu” (pp. 2–10) din acest manual.
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194

Iubifli-i pe cei cærora le predafli

Scop De a încuraja cursanflii sæ caute sæ fie plini de dragoste asemænætoare cu cea a lui
Hristos, pentru cei cærora le predau.

Notæ cætre 
învæflætor 

În ultimele ore ale slujirii Sale muritoare, Isus i-a învæflat øi i-a întærit pe apostolii
Sæi (vezi Ioan 13–17). Prin aceste învæflæturi, El le-a poruncit ucenicilor Sæi sæ se
iubeascæ unul pe altul aøa cum i-a iubit El (vezi Ioan 13:34; 15:12, 17). Supunerea
lor faflæ de aceastæ poruncæ urma sæ arate faptul cæ ei erau într-adevær ucenicii Sæi
(vezi Ioan 13:35). Tot ceea ce trebuiau sæ facæ, inclusiv însærcinarea lor de a merge
øi de a învæfla toate popoarele, trebuia sæ fie fæcut cu dragoste. În zilele din urmæ,
Domnul ne-a învæflat în mod asemænætor: „Nimeni nu poate ajuta în aceastæ
lucrare, decât dacæ este umil øi plin de dragoste” (D&L 12:8).

În timp ce predafli aceastæ lecflie, ajutafli cursanflii sæ înfleleagæ cum sæ fie plini de
dragostea lui Hristos faflæ de cei cærora le predau. Pe mæsuræ ce cursanflii urmeazæ
sfatul din aceastæ lecflie, vor preda mult mai eficient. Ei vor gæsi, de asemenea, mai
multæ bucurie în calitatea lor de învæflætori.

Pregætire 1. Studiafli cu ajutorul rugæciunii, pasajele din scripturi din aceastæ lecflie. Cæutafli
sæ le punefli în practicæ în acord cu scopul lecfliei. Familiarizafli-væ cu 3 Nefi 1–17
suficient pentru a putea reda pe scurt pærflile relatærii care sunt rezumate la p. 195
a acestui manual.

2. Studiafli secfliunea „Iubifli-i pe cei cærora le predafli” (pp. 30–39) din acest manual.

3. Dacæ urmætoarele articole sunt disponibile, pregætifli-væ sæ le folosifli în timpul
lecfliei:

ilustrafliile Isus predicând în emisfera vesticæ (62380; Setul de ilustraflii inspirate din
Evanghelie 316); Isus vindecându-i pe nefifli (62541; Setul de ilustraflii inspirate din
Evanghelie 317) øi Isus îi binecuvânteazæ pe copiii nefifli (Setul de ilustraflii inspirate
din Evanghelie 322).

4. Desemnafli un cursant sæ se pregæteascæ pentru a vorbi pe scurt despre cum a fost
influenflat de dragostea unui învæflætor al Evangheliei (cum ar fi un pærinte, un
învæflætor dintr-o salæ de clasæ a Bisericii sau un conducætor al Bisericii). Cerefli-le
cursanflilor sæ adreseze urmætoarele întrebæri, în timpul prezentærii:

Cum afli øtiut cæ aceastæ persoanæ væ iubea?

Cum v-a influenflat dragostea acestei persoane sentimentele faflæ de învæflarea
Evangheliei?

5. Cu o sæptæmânæ sau mai multe în avans, invitafli un solist sau un grup mic de
adulfli sau de copii care sæ cânte „Precum v-am iubit” (Imnuri øi cântece pentru

copii, p. 96) la sfârøitul orei. Dacæ acest lucru nu este posibil, aranjafli ca membrii
clasei sæ cânte imnul împreunæ.

Lecflia

2



L e c fl i a  2 :  I u b i fl i - i  p e  c e i  c æ r o r a  l e  p r e d a fl i

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Învæflætorii care au o dragoste asemænætoare cu cea a lui Hristos schimbæ vieflile
celor cærora le predau.

Relatare din scripturi
øi ilustraflii

Expunefli ilustraflia cu Isus predându-le nefiflilor. Descriefli pe scurt, folosind pro-
priile dumneavoastræ cuvinte, relatarea vizitærii nefiflilor de cætre Salvatorul înviat.
Asigurafli-væ cæ includefli urmætoarele:

Salvatorul înviat le-a apærut nefiflilor în flara Abundenfla. El i-a invitat sæ meargæ øi
sæ-øi punæ mâinile în coasta Sa øi sæ simtæ urmele cuielor din mâinile øi din picioa-
rele Sale. Apoi, le-a predat pentru un timp îndelungat. Dupæ ce le-a predat, El i-a
îndemnat sæ meargæ la casele lor øi sæ se gândeascæ la lucrurile pe care El le-a spus.
Era aproape sæ se întoarcæ la Tatæl Sæu când i-a væzut în lacrimi, dorind ca El sæ stea
mai mult cu ei. (Vezi 3 Nefi 11–16; 17:1–5.)

Expunefli ilustraflia cu Isus vindecându-i pe nefifli. Invitafli, apoi, un cursant sæ
citeascæ 3 Nefi 17:6–10.

Tabla Dupæ ce cursantul a citit pasajul, scriefli pe tablæ: El i-a vindecat pe fiecare dintre ei.

Relatare din scripturi
øi ilustraflie

Continuafli sæ descriefli relatarea cu propriile dumneavoastræ cuvinte. Asigurafli-væ
cæ spunefli faptul cæ, dupæ ce Isus i-a vindecat pe oameni, le-a cerut sæ-i aducæ la
El pe pruncii lor (vezi 3 Nefi 17:11–12).

Expunefli ilustraflia cu Isus binecuvântându-i pe copiii nefifli. Invitafli, apoi, un
cursant sæ citeascæ 3 Nefi 17:21–25.

Tabla Dupæ ce cursantul a citit pasajul, scriefli pe tablæ: El i-a luat pe pruncii lor, unul câte

unul, øi i-a binecuvântat.

Discuflie Cerefli-le cursanflilor sæ se gândeascæ la dragostea pe care Salvatorul a arætat-o faflæ
de nefifli. Invitafli-i, de asemenea, sæ se gândeascæ la ceea ce au putut sæ simtæ nefiflii
în timp ce Isus le-a slujit pe rând.

• În ce moduri poate dragostea asemænætoare cu cea a lui Hristos a unui învæflætor
sæ-i influenfleze pe cei cærora le predæ? (Ræspunsurile pot sæ conflinæ faptul cæ
dragostea unui învæflætor, asemænætoare cu cea a lui Hristos poate sæ invite
Spiritul, poate sæ-i ajute pe oameni sæ-øi învingæ temerile øi poate sæ-i facæ pe
oameni sæ fie mai receptivi faflæ de Evanghelie).

Citat Dupæ o discuflie scurtæ pe tema acestei întrebæri, cerefli-i unui cursant sæ citeascæ
declaraflia profetului Joseph Smith de la p. 30 a acestui manual.

Prezentarea
cursanflilor

Rugafli cursantul desemnat sæ vorbeascæ despre cum a fost influenflat de dragostea
învæflætorului.

Prezentarea
învæflætorului 

Explicafli faptul cæ aceastæ lecflie confline învæflæturi din scripturi care ne pot ajuta sæ
fim plini de dragoste asemænætoare cu cea a lui Hristos faflæ de cei cærora le predæm.
Cuprinde, de asemenea, o discuflie despre cum ne influenfleazæ dragostea noastræ
asemænætoare cu cea a lui Hristos slujirea noastræ ca învæflætori.

Putem sæ fim plini de dragoste asemænætoare cu cea a lui Hristos faflæ de cei
cærora le predæm.

Activitate cu caietul 
øi scripturile

Invitafli diferifli cursanfli sæ citeascæ pasajele din scripturi enumerate mai jos. Dupæ ce
este citit fiecare pasaj, cerefli-le cursanflilor sæ identifice în acel pasaj principiile care-i
pot ajuta sæ fie plini de dragoste asemænætoare cu cea a lui Hristos. Încurajafli cursan-
flii sæ-øi scrie în caiete orice idee care le vine în timp ce participæ la aceastæ discuflie.
Explicafli-le cæ li se va da ocazia sæ împærtæøeascæ aceste idei la sfârøitul lecfliei.
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Ioan 15:10 (Sæ flinem poruncile.)
Efeseni 4:32 (Sæ-i iertæm pe alflii.)
Mosia 2:17 (Sæ slujim.)
Mosia 4:11–12 (Sæ ne pocæim, sæ fim umili øi sæ ne exercitæm credinfla.)
Alma 38:12 (Sæ ne înfrânæm pasiunile.)
3 Nefi 11:29–30 (Sæ încetæm cearta.)
Moroni 7:48 (Sæ ne rugæm pentru a fi plini de dragostea puræ a lui Hristos.)

Dragostea noastræ, asemænætoare cu cea a lui Hristos, faflæ de cei cærora le
predæm trebuie sæ se reflecte în pregætirea noastræ, în predarea noastræ øi în
viafla noastræ de zi cu zi.

Activitate de notare a
ideilor øi discuflie

Indicafli faptul cæ atunci când suntem plini de dragoste asemænætoare cu cea a
lui Hristos faflæ de cei cærora le predæm, dragostea noastræ se reflectæ în pregætirea
noastræ, în predarea noastræ øi în viafla noastræ de zi cu zi. Scriefli, apoi, pe tablæ
urmætoarele lucruri. Cerefli-le cursanflilor sæ le copieze în caietele lor.

Cerefli-le cursanflilor sæ se gândeascæ în mod particular la oamenii cærora le predau
(cum ar fi membrii familiei, cursanflii sau membrii cvorumului). Cerefli-le apoi, sæ ia
în considerare întrebærile urmætoare, scriindu-øi ideile sub titlurile adecvate din
caietele lor:

• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care le putefli face pentru a aræta o dragoste
asemænætoare cu cea a lui Hristos faflæ de aceøti oameni? (Remarcafli faptul cæ
unele idei sunt enumerate în tabelul urmætor. Unele idei sunt cuprinse în
secfliunile „Dragostea înmoaie inimi”, „Sæ-i înflelegefli pe cei cærora le predafli”
øi „Sæ ajungem la cel cæruia îi predæm”, pp. 31–36 ale acestui manual.)

Pregætire Predare Viafla de zi cu zi
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Invitafli cursanflii sæ discute câteva dintre ideile pe care øi le-au scris în caiete.
Scriefli ideile lor pe tablæ.

Concluzie

Rezumat øi citat Rezumafli lecflia, folosind declaraflia urmætoare a vârstnicului Joseph B. Wirthlin:

„Compasiunea prietenilor asemænætoare cu cea a lui Hristos ne influenfleazæ øi ne
schimbæ vieflile în mod profund... Dragostea este esenfla Evangheliei lui Hristos.
În aceastæ Bisericæ, rugæciunile pentru ajutor primesc deseori ræspuns din partea
Domnului prin grija simplæ, prin slujirea simplæ a fraflilor øi a surorilor. În bunæta-
tea prietenilor adeværafli, am væzut reflectatæ mila Domnului Însuøi” (în Conference
Report, octombrie 1997, p. 42 sau Ensign, noiembrie 1997, p. 32).

Mærturie Conform îndemnului Spiritului, depunefli-væ mærturia øi exprimafli-væ dragostea faflæ
de cursanfli.

Muzicæ Cerefli-i solistului desemnat sau micului grup sæ cânte „Precum v-am iubit” (Imnuri

øi cântece pentru copii, p. 96). Dacæ acest lucru nu este posibil, 
invitafli cursanflii sæ cânte imnul împreunæ.

Însærcinæri Încurajafli cursanflii sæ:

1. aleagæ cel puflin o idee din activitatea de notare a observafliilor de la p. 196. Sæ
foloseascæ aceastæ idee într-o ocazie de predare în timpul sæptæmânii urmætoare.
Sæ-øi scrie în caiete rezultatele acestei acfliuni;

2. continue însærcinarea de sæptæmâna trecutæ de a cæuta îndrumarea Spiritului în
legæturæ cu lecflia unei viitoare seri în familie, cu o însærcinare în Bisericæ sau cu o
altæ ocazie de a preda. Amintifli-væ cuvintele Domnului: „Øi Spiritul væ va fi dat
vouæ prin rugæciunea fæcutæ cu credinflæ” (D&L 42:14). Cerefli-le sæ-øi scrie în
caiete experienflele avute cu aceastæ însærcinare. (În timpul lecfliei 3, câtorva
cursanfli li se va cere sæ vorbeascæ despre aceste experienfle.);

3. revadæ principiile predate în aceastæ lecflie studiind secfliunea „Iubifli-i pe cei
cærora le predafli”, pp. 30–39 din acest manual.

Pregætire

Rugafli-væ pentru ei.

Fifli conøtienfli 

de nevoile øi de

interesele lor.

Fifli bine pregætifli

pentru a-i învæfla.

Predare

Întâmpinafli-i cu

cælduræ la începutul

orei.

Exprimafli-væ

dragostea 

faflæ de ei.

Ascultafli cu atenflie.

Ræspundefli respectuos

în timp ce ei participæ

activ la oræ.

Încurajafli-i sæ træiascæ

în acord cu principiile

pe care le predafli.

Complimentafli-i atunci

când este potrivit.

Viafla de zi cu zi

Rugafli-væ pentru ei.

Fifli prietenoøi atunci

când îi vedefli.

Fifli conøtienfli de

activitæflile øi de

realizærile lor.

Participafli la

activitæflile la care

participæ øi ei.

Complimentafli-i atunci

când este potrivit.

Arætafli-væ preocuparea

øi încurajafli-i atunci

când au parte de

încercæri.
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Predafli cu ajutorul Spiritului

Scop De a ajuta cursanflii sæ caute îndrumarea Spiritului øi sæ predea într-o manieræ care-i
va ajuta pe alflii sæ simtæ influenfla Spiritului.

Notæ cætre 
învæflætor 

Noi învæflæm adeværurile Evangheliei prin puterea Duhului Sfânt sau prin Spirit
(vezi Moroni 10:5). Domnul a descris importanfla predærii cu ajutorul Spiritului
atunci când a spus: „Øi Spiritul væ va fi dat vouæ prin rugæciunea fæcutæ cu credinflæ;
øi dacæ nu primifli Spiritul, nu vefli propovædui” (D&L 42:14). În timp ce atât învæ-
flætorii, cât øi cursanflii træiesc demni de a fi conduøi de Spirit, „amândoi sunt edifi-
cafli øi se bucuræ împreunæ” (vezi D&L 50:13–22).

Unii cursanfli – în special cei cu o experienflæ micæ în Bisericæ – pot sæ simtæ cæ nu
sunt capabili sæ predea cu ajutorul Spiritului. În timp ce predafli aceastæ lecflie, aju-
tafli cursanflii sæ înfleleagæ faptul cæ pot sæ predea cu ajutorul Spiritului. Ajutafli-i sæ
înfleleagæ faptul cæ pentru a preda cu ajutorul Spiritului calificativele nu sunt eloc-
venfla, educaflia sau experienfla îndelungatæ, ci rugæciunea, sârguinfla, pioøenia øi
umilinfla.

Pregætire 1. Studiafli cu ajutorul rugæciunii, pasajele din scripturi din aceastæ lecflie. Cæutafli sæ
le punefli în practicæ în acord cu scopul lecfliei.

2. Studiafli secfliunea intitulatæ „Predafli cu ajutorul Spiritului” pp. 40–48, din acest
manual.

3. Rugafli doi sau trei cursanfli sæ se pregæteascæ sæ vorbeascæ pe scurt despre
experienflele lor în timp ce au cæutat îndrumarea Duhului Sfânt în predarea lor.
(La sfârøitul lecfliilor 1 øi 2, cursanflii au fost rugafli sæ scrie în caietele lor despre
astfel de experienfle.)

4. Aducefli la oræ o canæ cu apæ øi un pahar transparent.

5. Înainte de oræ, scriefli urmætoarea întrebare pe tablæ: Ce conteazæ cel mai mult în

eforturile noastre de a preda Evanghelia?

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Înainte de rugæciunea de deschidere, invitafli cursanflii sæ cânte „Ajutæ-mæ cu 
inspiraflie” (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 94) sau un alt imn pios. Dupæ imn,
rugafli cursantul care spune rugæciunea sæ cearæ îndrumarea Duhului Sfânt în
timpul lecfliei.

„Spiritul este ceea ce conteazæ cel mai mult”.

Citat Îndreptafli atenflia cursanflilor cætre întrebarea pe care afli scris-o pe tablæ. Invitafli
cursanflii sæ se gândeascæ la întrebare færæ sæ ræspundæ cu voce tare. Apoi, spunefli-le
cæ ræspunsul la întrebare se gæseøte în urmætoarea declaraflie fæcutæ de preøedintele
Ezra Taft Benson:

„Dacæ existæ un mesaj pe care l-am repetat fraflilor mei din cei Doisprezece, este
acela cæ Spiritul este ceea ce conteazæ. Spiritul este ceea ce conteazæ. Nu øtiu cât de
des am spus acest lucru, însæ nu obosesc niciodatæ s-o spun – Spiritul este ceea ce
conteazæ cel mai mult” (mission presidents’ seminar, 3 aprilie 1985).

Lecflia
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Explicafli cæ noi ne referim deseori la Duhul Sfânt, numindu-L „Spiritul”. Predarea
cu ajutorul Spiritului este cea mai puternicæ modalitate de predare doarece doar
prin influenfla Spiritului putem noi sæ înflelegem lucrurile lui Dumnezeu (vezi
1 Corinteni 2:11).

În timp ce învæflæm øi predæm Evanghelia, Spiritul ne va însofli în multe feluri

Discutarea 
scripturilor

Accentuafli faptul cæ Spiritul se manifestæ, de regulæ, liniøtit øi simplu, nu sub forma
unor manifestæri spectaculoase de putere (vezi 1 Împærafli 19:9–12). Apoi, rugafli
cursanflii sæ citeascæ scripturile enumerate mai jos. Rugafli-i sæ explice ce ne învaflæ
fiecare pasaj despre cum poate Spiritul sæ însofleascæ predarea noastræ a Evangheliei.
Scriefli-le ræspunsurile pe tablæ.

a. Ioan 14:26. (Ne învaflæ toate lucrurile øi ne aduce aminte toate lucrurile.)
b. Ioan 15:26. (Mærturiseøte despre Hristos.)
c. 2 Nefi 33:1. (Duce adeværul în inimile noastre.)
d. Doctrinæ øi legæminte 6:14–15, 22–23. (Ne lumineazæ øi ne liniøteøte mintea.)
e. Doctrinæ øi legæminte 11:13. (Ne umple sufletele cu bucurie.)
f. Doctrinæ øi legæminte 50:21–22. (Edificæ.)

Prezentarea
cursanflilor

Invitafli cursanflii desemnafli sæ vorbescæ despre experienflele lor în timp ce au cæutat
îndrumarea Duhului Sfânt în predarea lor (vezi „Pregætire”, punctul nr. 3).

Lucruri specifice pe care putem sæ le facem pentru a invita Spiritul.

Discuflie la tablæ Ce putem noi sæ facem când predæm pentru a invita Spiritul? (Scriefli ræspunsurile
cursanflilor pe tablæ. Încurajafli cursanflii sæ scrie aceste lucruri în caietele lor.)

În cazul în care cursanflii nu menflioneazæ unele lucruri din lista de mai jos, adæugafli-le
la lista de pe tablæ:

a. Sæ ne rugæm.
b. Sæ predæm din scripturi.
c. Sæ mærturisim.
d. Sæ folosim imnuri, cântece ale Societæflii Primare øi altæ muzicæ sacræ.
e. Sæ ne exprimæm dragostea faflæ de alflii, faflæ de Tatæl Ceresc øi faflæ de Isus Hristos.
f. Sæ împærtæøim gânduri, sentimente øi experienfle care au legæturæ cu principiile

lecfliei.

• Pe care dintre acestea le-am fæcut astæzi la oræ? Am fæcut øi altceva la oræ pentru a
invita Spiritul?

Activitate de 
notare 
a ideilor 

Rugafli cursanflii sæ se gândeascæ la o ocazie de a preda pe care o vor avea în curând.
Invitafli-i sæ se gândeascæ cum pot sæ foloseascæ, în timp ce predau, o parte dintre
sugestiile scrise pe tablæ. Acordafli-le câteva minute pentru a-øi scrie ideile în caiete.

Eforturile noastre cele mai bune vor fi suficiente atunci când influenfla
Spiritului va fi prezentæ.

Lecflie practicæ Scriefli pe tablæ: Cine poate sæ predea cu ajutorul Spiritului?

Expunefli cana cu apæ øi paharul. Explicafli cæ în aceastæ demonstraflie, paharul ne
reprezintæ pe noi, în calitate de învæflætori ai Evangheliei. Umplefli, apoi, jumætate
din pahar. Explicafli cæ apa pe care afli turnat-o în pahar reprezintæ cel mai bun mod
în care ne folosim talentele pe care le avem.

Spunefli cæ noi putem sæ credem cæ am putea sæ fim eficienfli cu adeværat în preda-
rea noastræ numai dacæ am fi avut mai multe talente. Totuøi, acest pahar nu poate
fi umplut numai cu talentele noastre. Pentru a fi cu adeværat învæflætori eficienfli ai
Evangheliei, trebuie sæ predæm prin puterea Duhului Sfânt. Miracolul este acela cæ
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nu conteazæ cine suntem sau cât de talentafli pærem sæ fim, tot ceea ce putem sæ
facem cel mai bine va fi suficient atunci când este prezentæ influenfla Spiritului.
În timp ce explicafli aceasta, umplefli paharul pânæ sus.

Citat Rugafli un cursant sæ citeascæ declaraflia urmætoare fæcutæ de cætre vârstnicul Henry
B. Eyring:

„Este înflelept sæ ne temem cæ propriile noastre abilitæfli nu sunt potrivite pentru a
ne îndeplini responsabilitatea de a hræni credinfla celorlalfli. Propriile noastre abili-
tæfli, indiferent cât de mærefle ar fi, nu vor fi suficiente. Însæ acel punct de vedere
realistic al limitærilor noastre creazæ o umilinflæ care poate sæ conducæ la depen-
denfla de Spirit øi astfel, la putere” (în Conference Report, octombrie 1997, p. 114
sau Ensign, noiembrie 1997, pp. 82–83).

Fiecare dintre noi se poate califica pentru a preda cu ajutorul Spiritului.

Discutarea scripturilor øi tabla de scris

Conducefli discuflia de mai jos pentru a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ cum se pot 
califica sæ predea cu ajutorul Spiritului.

Rugafli un cursant sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 42:14.

Scriefli pe tablæ urmætoarele expresii:

Rugafli un cursant sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 88:77–78.

• Ce promite Domnul dacæ noi predæm cu sârguinflæ doctrina împæræfliei? 
(Harul Sæu ne va însofli.)

Scriefli pe tablæ urmætoarele expresii:

Predafli doctrina 
cu sârguinflæ. —› Harul Sæu ne 

va însofli.

Rugafli-væ cu
credinflæ. —› Primim Spiritul.
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Explicafli cæ harul este o putere permisivæ. Reprezintæ ajutorul øi tæria divinæ datæ
prin milostenia øi dragostea lui Dumnezeu. Prin harul Domnului, putem sæ facem
lucruri bune pe care nu le-am putea face singuri (vezi Ghidul pentru scripturi,
„Har”, p. 82).

Rugafli un cursant sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 100:7–8.

• Ce ne relateazæ aceste versete despre modul în care trebuie sæ declaræm
Evanghelia? („cu solemnitatea inimii” øi „în spiritul umilinflei”)

Explicafli cæ solemnitate înseamnæ pioøenie øi respect. Apoi, pentru a ajuta cursanflii
sæ înfleleagæ sensul cuvântului umilinflæ, citifli urmætoarea declaraflie fæcutæ de preøe-
dintele Gordon B. Hinckley:

„Umilinfla implicæ un spirit de recunoøtinflæ ca o opoziflie faflæ de o atitudine de
autoliniøtire, 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, pp. 3–4).

• Ce promite Domnul dacæ noi predæm Evanghelia Sa cu solemnitate øi cu umilinflæ?
(Vezi D&L 100:8. Duhul Sfânt va depune mærturie despre principiile pe care le
predæm.)

Scriefli pe tablæ urmætoarele expresii:

Participare Îndreptafli atenflia cursanflilor cætre principiile pe care le-afli scris pe tablæ. Accentuafli
faptul cæ în timp ce ne rugæm cu credinflæ øi predæm doctrina cu sârguinflæ, cu solem-
nitate øi cu umilinflæ, vom primi Spiritul, care va depune mærturie despre adeværurile
pe care le predæm. Invitafli cursanflii sæ vorbeascæ despre momentele în care ei sau
altcineva au invitat Spiritul urmând aceste principii.

Concluzie

Rezumat øi citat Rezumafli lecflia. Apoi, rugafli un cursant sæ citeascæ declaraflia urmætoare fæcutæ de
cætre preøedintele Thomas S. Monson:

„O parte dintre dumneavoastræ suntefli timizi prin natura dumneavoastræ sau væ con-
siderafli 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 avem dreptul sæ primim ajuto-
rul Domnului. Amintifli-væ cæ cine este chemat de Domnul este øi pregætit de El”
(în Conference Report, aprilie 1996, p. 62 sau Ensign, mai 1996, p. 44).

Predafli cu
solemnitate øi cu

umilinflæ.

—› Spiritul depune
mærturie.
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Mærturie Depunefli-væ mæturia aøa cum suntefli îndemnat de Spirit.

Însærcinæri Încurajafli cursanflii sæ:

1. reflecteze în continuare asupra ideilor despre predarea cu ajutorul Spiritului pe
care øi le-au scris în caiete. Sæ foloseascæ una dintre aceste idei pentru o viitoare
ocazie de predare.

2. continue sæ-øi consemneze progresele în caiete;

3. recapituleze principiile predate în aceastæ lecflie studiind secfliunea „Predafli cu
ajutorul Spiritului”, pp. 40–48 din acest manual.
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Lecflia

4
Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ puterea care vine din studiul øi din predarea doctri-

nelor Evangheliei, care se gæsesc în scripturi øi în învæflæturile profeflilor din zilele
din urmæ.

Notæ cætre 
învæflætor 

În timp ce væ pregætifli sæ predafli aceastæ lecflie, rugafli-væ pentru îndrumarea de a
preda eficient din scripturi øi din învæflæturile profeflilor din zilele din urmæ. În
funcflie de cum suntefli îndrumafli de Duhul Sfânt, vorbifli despre efectele pe care
doctrinele Evangheliei le-au avut în viafla dumneavoastræ, în timp ce le-afli studiat
øi le-afli predat.

Pregætire 1. Studiafli cu ajutorul rugæciunii, pasajele din scripturi din aceastæ lecflie. Cæutafli
sæ le punefli în practicæ în acord cu scopul lecfliei.

2. Studiafli din acest manual secfliunea intitulatæ „Predafli doctrina” (pp. 49–59) øi
urmætoarele lucruri din secfliunea „Gospel Teaching and Leadership” din Church

Handbook of Instructions: „Teach the Saving Doctrines and Ordinances of the
Gospel” (p. 301), „Teach from the Scriptures and the Teachings of Latter-day
Prophets” (p. 302) øi „Use Church-Approved Lesson Materials” (p. 304).

3. Invitafli un cursant sau un alt membru al episcopiei sæ vinæ la oræ pregætit sæ
vorbeascæ despre cum i-a influenflat viafla învæflarea unei anumite doctrine a
Evangheliei.

4. Dacæ actualele manuale produse de Bisericæ sunt disponibile, aducefli câteva
dintre acestea la oræ.

5. Înainte de oræ, scriefli pe tablæ urmætoarele:

„Øi væ dau porunca de a væ învæfla unul pe altul doctrina

împæræfliei” (D&L 88:77).

Cum ne influenfleazæ învæflarea doctrinei împæræfliei?

Prin ce se diferenfliazæ învæflarea adeværatei doctrine de 

învæflarea altor lucruri?

Predafli doctrina
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Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Domnul ne-a poruncit sæ „[ne învæflæm] unul pe altul doctrina împæræfliei”.
Doctrina poate sæ aibæ un efect puternic asupra minflilor øi inimilor noastre.

Discutarea 
scripturilor 
la tablæ 

Îndreptafli atenflia cursanflilor cætre scriptura øi întrebærile pe care le-afli scris pe tablæ
(vezi „Pregætire”, punctul nr. 5).

Explicafli cæ în scriptura scrisæ pe tablæ, expresia „doctrina împæræfliei” se referæ la
adeværurile revelate ale Evangheliei.

Îndreptafli atenflia cursanflilor cætre întrebærile pe care le-afli scris pe tablæ. Înainte de
a le cere cursanflilor sæ discute întrebærile respective, invitafli-i sæ citeascæ urmætoa-
rele pasaje din scripturi cu voce tare:

a. Enos 1:1–4. (Doctrinele Evangheliei pætrund adânc în inimile noastre øi ne fac sæ
ne umilim singuri în fafla lui Dumnezeu.)

b. Alma 31:5. (Cuvântul lui Dumnezeu conduce poporul sæ facæ bine øi are un „efect
puternic” asupra minflii.)

c. Alma 32:28. (Cuvântul lui Dumnezeu ne lærgeøte sufletele, ne lumineazæ
înflelegerea øi devine delicios pentru noi.)

d. Joseph Smith – Istorie 1:11–12. (Cuvântul lui Dumnezeu pætrunde „cu... putere
în inimæ”.)

Rugafli cursanflii sæ discute întrebærile de pe tablæ.

Prezentarea cursanflilor

Invitafli un cursant sau un alt membru al episcopiei sæ vorbeascæ despre modul în
care i-a influenflat viafla o anumitæ doctrinæ a Evangheliei.

Trebuie sæ ne concentræm predarea asupra doctrinei.

Studiu de caz Rugafli cursanflii sæ-øi imagineze cæ sunt membri ai preøedinfliilor Tinerilor Bæiefli,
Tinerelor Fete sau a Øcolii de duminicæ. Un învæflætor din organizaflia lor le spune:
„Când le predau tinerilor petrec foarte mult din timpul orei vorbind despre lucruri
ca sport, întâlniri øi filme. Simt cæ membrii clasei îøi vor pierde interesul dacæ voi
petrece prea mult timp predând din scripturi”.

Discuflie øi citate • Ce sfat afli putea oferi pentru a ajuta aceastæ persoanæ sæ predea doctrina din
scripturi?

În timpul discufliei, invitafli trei cursanfli diferifli sæ citeascæ declarafliile de mai jos.
Accentuafli importanfla predærii cuvântului lui Dumnezeu membrilor Bisericii de
toate vârstele.

Cætre învæflætorii adulflilor

Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Nu-mi face plæcere atunci când particip
la o adunare øi când cineva care este rugat sæ vorbeascæ stæ în fafla oamenilor øi pre-
zintæ, chiar dacæ o face într-o manieræ plæcutæ, anumite banalitæfli, anumite filozofii
omeneøti – ideile celor care, în ziua de astæzi, modeleazæ gândurile lumii, dar care în
propriile lor inimi nu au o credinflæ sau dragoste pentru Isus Hristos – sau care dis-
cutæ întrebæri în contradicflie cu principiile fundamentale ale Evangheliei” (Doctrines

of Salvation, compilate de cætre Bruce R. McConkie, 3 volume [1954–1956], 2:342).

Cætre învæflætorii Tinerilor bæiefli øi Tinerelor Fete

Preøedintele J. Reuben Clark Jr. ne-a învæflat:

„Tinerii Bisericii sunt înfometafli dupæ lucrurile Spiritului; ei sunt dornici sæ învefle
Evanghelia øi o vor direct, puræ...
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Nu trebuie sæ væ furiøafli în spatele lor øi sæ le øoptifli religie în urechi... Nu trebuie
sæ deghizafli adeværurile religioase cu mantia lucrurilor lumeøti; putefli sæ le aducefli
aceste adeværuri în mod deschis” (The Charted Course of the Church in Education,

ediflie revizuitæ [broøuræ 1994], pp. 3, 9).

Cætre învæflætorii copiilor mici

Vârstnicul Ezra Taft Benson ne-a sfætuit: „Tot ceea ce cerem de la dumneavoastræ
pentru aceøti copii care se aflæ sub grija øi îndrumarea dumneavoastræ, este sæ-i
inspirafli astfel încât nimic din aceastæ lume sæ nu le fie mai drag ca Evanghelia”
(„Our First Obligation”, Children’s Friend, octombrie 1950, p. 454).

Cætre tofli învæflætorii Evangheliei

Vârstnicul Boyd K. Packer a spus:

„Adeværata doctrinæ, dacæ este înfleleasæ, schimbæ atitudini øi comportamente.

Studiul doctrinelor Evangheliei va îmbunætæfli comportamentul mai repede decât
ar putea studiul comportamentului sæ îmbunætæfleascæ acel comportament” (în
Conference Report, octombrie 1986, p. 20 sau Ensign, noiembrie 1986, p. 17).

Trebuie sæ ne asiguræm cæ predæm doctrina corectæ.

Citate øi discuflie Citifli urmætoarea declaraflie fæcutæ de preøedintele Marion G. Romney:

„Când beau de la un izvor, îmi place sæ iau apa de unde iese din pæmânt øi nu
din josul cursului de apæ dupæ ce vitele øi-au croit drum prin acesta... Apreciez
pærerea altor oameni, însæ când este vorba despre Evanghelie, noi trebuie sæ fim
familiarizafli cu ceea ce a spus Domnul” (cuvântare adresatæ educatorilor de religie,
13 aprilie 1973; citat de cætre J. Richard Clarke în Conference Report, octombrie
1982, p. 19 sau Ensign, noiembrie 1982, p. 15).

• Cætre ce surse trebuie sæ ne îndreptæm pentru a-i ajuta pe cei cærora le predæm
„sæ fie familiarizafli cu ceea ce spune Domnul”? (Ræspunsurile trebuie sæ includæ
scripturile øi învæflæturile profeflilor din zilele din urmæ.)

• Cum putem sæ ne asiguræm cæ predæm doctrina corectæ?

În timpul acestei discuflii, rugafli cursanflii sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte
42:12–13 øi 52:9. Accentuafli faptul cæ ne putem asigura cæ predæm doctrina corectæ
ræmânând în concordanflæ cu scripturile øi cu învæflæturile profeflilor din zilele din
urmæ. Rugafli un cursant sæ citeascæ declaraflia urmætoare fæcutæ de cætre preøedin-
tele Spencer W. Kimball:

„Nimeni nu are dreptul de a-øi exprima pærerea personalæ atunci când a fost
invitat sæ predea în cadrul organizafliilor Bisericii; el este un invitat... øi cei cærora
le predæ au dreptul sæ presupunæ cæ, fiind ales øi susflinut aøa cum trebuie, acesta
reprezintæ Biserica øi cæ lucrurile pe care le predæ sunt aprobate de cætre Bisericæ”
(The Teachings of Spencer W. Kimball, editate de cætre Edward L. Kimball [1982],
pp. 532–533).

Dacæ afli adus manualele actuale produse de Bisericæ, arætafli-le acum.

Indicafli faptul cæ manualele produse de Bisericæ conflin sugestii pentru întrebæri
referitoare la aplicaflii, pentru activitæfli øi pentru materialele audio-vizuale care ne
ajutæ sæ ne concentræm predarea asupra scripturilor øi asupra cuvintelor profeflilor
din zilele din urmæ.
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Domnul ne promite mari binecuvântæri pe mæsuræ ce învæflæm øi predæm cu
sârguinflæ doctrina Sa.

Citat Indicafli faptul cæ trebuie sæ studiem doctrinele Evangheliei înainte de a le putea
preda eficient. Apoi, citifli urmætoarea declaraflie a preøedintelui Spencer W.
Kimball:

„Este ceva obiønuit sæ øtim câteva pasaje din scripturi, care ne vin din când în când
în minte, aøa cum sunt øi prin aceasta sæ avem iluzia cæ noi øtim foarte multe lucruri
despre Evanghelie. În acest fel, cunoøtinflele superficiale pot sæ fie cu siguranflæ o pro-
blemæ. Sunt convins cæ fiecare dintre noi, la un moment în viafla noastræ, trebuie sæ
descoperim scripturile pentru noi înøine – øi nu sæ le descoperim numai o datæ, ci sæ
le redescoperim din nou øi din nou” („How Rare a Possession - the Scriptures!”
Ensign, septembrie 1976, p. 4).

Tabla øi discutarea
scripturilor

Øtergefli tabla øi desenafli tabelul urmætor. Explicafli cæ tabelul va aræta promisiunile
Domnului pentru învæflætorii care „redescoperæ [scripturile] din nou øi din nou”.
Cerefli-le cursanflilor sæ copieze tabelul în caietele lor. (Nu le cerefli sæ-øi deschidæ
manualele la aceastæ paginæ.)

Cerefli-le cursanflilor sæ citeascæ pasajele din scripturi enumerate în tabel. Dupæ
ce este citit fiecare pasaj, cerefli-le cursanflilor sæ identifice lucrurile pe care putem
sæ le facem øi binecuvântærile pe care le vom primi ca urmare a acelor acfliuni.
Scriefli ideile lor în coloanele adecvate. Încurajafli cursanflii sæ scrie aceste idei în
caietele lor. Câteva ræspunsuri posibile sunt date în tabelul urmætor.

Pasajul din
scripturæ

Alma 17:2–3

Doctrinæ øi
legæminte 11:21–22

Doctrinæ øi
legæminte 84:85

Ce facem
Binecuvântærile pe
care le primim
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Aplicaflie Cerefli-le cursanflilor sæ scrie în caietele lor un lucru precis pe care-l vor face pentru
a urma sfatul din aceste pasaje din scripturi. Cerefli-le, de asemenea, sæ scrie despre
modul în care simt cæ aceastæ acfliune îi va ajuta sæ primeascæ binecuvântærile
Domnului atunci când vor avea responsabilitatea de a preda.

Concluzie

Mærturie Mærturisifli, aøa cum væ îndeamnæ Spiritul, despre puterea care vine din studiul øi
din predarea doctrinelor Evangheliei.

Însærcinæri Încurajafli cursanflii sæ:

1. studieze scripturile cu sârguinflæ în fiecare zi; (Îi putefli încuraja sæ citeascæ „Sæ
stabilim un plan personal pentru studiul Evangheliei”, pp. 16–17 din acest
manual.);

2. se stræduiascæ, conform însærcinærilor din caiet din timpul lecfliei, sæ facæ un
lucru, în timpul sæptæmânii urmætoare, pentru a-øi îmbunætæfli studiul personal.
Încurajafli-i sæ-øi descrie progresul în legæturæ cu acest obiectiv;

3. recapituleze principiile predate în aceastæ lecflie studiind secfliunea „Predafli
doctrina”, pp. 49–59 din acest manual.

Pasajul din
scripturæ

Alma 17:2–3

Doctrinæ øi legæminte
11:21–22

Doctrinæ øi legæminte
84:85

Ce facem

Cercetæm scripturile
cu sârguinflæ.

Ne rugæm øi postim.

Obflinem cuvântul lui
Dumnezeu prin studiu.

Ne pregætim sæ
predæm „[pæstrând]
continuu... cuvintele
vieflii”.

Binecuvântærile pe
care le primim

Primim spiritul profefliei
øi al revelafliei.

Predæm cu puterea 
øi autoritatea lui
Dumnezeu.

Primim îndrumarea
Spiritului.

Predæm cu puterea de
a-i convinge pe alflii.

Predæm cu inspiraflie.
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Cerefli-le cursanflilor 
sæ învefle sârguincios

Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ cæ fiecare persoanæ în parte este responsabilæ sæ
învefle Evanghelia; de a-i ajuta sæ vadæ cum ei, ca învæflætori, îi pot ajuta pe alflii sæ
îndeplineascæ acea responsabilitate.

Notæ cætre 
învæflætor 

Domnul ne-a poruncit sæ „[cæutæm sæ învæflæm], chiar prin studiu øi, de asemenea,
prin credinflæ” (D&L 88:118). Aøa cum preøedintele Spencer W. Kimball ne-a învæflat,
aceastæ poruncæ trebuie sæ fie flinutæ cu sârguinflæ: „Cineva nu poate sæ devinæ ‘un
împlinitor al cuvântului’ færæ sæ devinæ înainte un ‘ascultætor al cuvântului’. Pentru
a deveni un ‘ascultætor al cuvântului’ nu înseamnæ pur øi simplu sæ stæm færæ sæ
facem nimic øi sæ aøteptæm frânturi de informaflie ocazionale; înseamnæ sæ cæutæm,
sæ studiem, sæ ne rugæm øi sæ înflelegem” („How Rare a Possession – the Scriptures!”,
Ensign, septembrie 1976, p. 2).

Decizia unei persoane de a studia Evanghelia cu sârguinflæ este o utilizare dreaptæ
a libertæflii de a alege. Învæflætorii care înfleleg doctrina libertæflii de a alege nu vor
încerca sæ-i oblige pe alflii sæ învefle Evanghelia. În schimb, ei se vor strædui sæ
predea într-o manieræ care-i va încuraja pe ceilalfli sæ depunæ un efort sârguincios
pentru a învæfla Evanghelia.

Pregætire 1. Studiafli cu ajutorul rugæciunii, pasajele din scripturile din aceastæ lecflie. Cæutafli
sæ le punefli în practicæ în acord cu scopul lecfliei.

2. Studiafli din acest manual secfliunea intitulatæ „Cerefli-le cursanflilor sæ învefle
sârguincios” (pp. 60–74). Studiafli, de asemenea, „Principiile convertirii”, p. 300
în secfliunea „Gospel Teaching and Leadership” din Church Handbook of

Instructions.

3. Rugafli, în avans, trei cursanfli sæ væ ajute sæ prezentafli piesa de teatru în care
actorii citesc textul de la p. 209. Cerefli-i unuia sæ citeascæ partea povestitorului,
altuia sæ citeascæ partea zoramitului øi celui de-al treilea sæ citeascæ partea lui
Alma.

4. Facefli trei ecusoane mari pentru cei care participæ la piesa de teatru în care actorii
citesc textul. Scriefli Povestitor pe un ecuson, Zoramit pe al doilea øi Alma pe cel 
de-al treilea.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Fiecare persoanæ este responsabilæ de învæflarea Evangheliei.

Piesæ de teatru 
în care actorii 
citesc textul

Cerefli-le cursanflilor care participæ la piesa de teatru în care actorii citesc textul,
sæ vinæ în fafla clasei. Oferifli-le ecusoanele. Explicafli apoi, cæ aceøti trei cursanfli
au fost de acord sæ prezinte o piesæ de teatru în care actorii citesc textul. Scopul
acestei prezentæri este de a examina responsabilitatea pe care o au persoanele de
a învæfla Evanghelia.

Scriefli pe tablæ urmætoarele referinfle scripturale: Alma 32:27–28, 33, 38, 41.

Explicafli cæ aceste referinfle scripturale corespund cu învæflæturile lui Alma care vor
fi folosite în aceastæ prezentare. Încurajafli cursanflii sæ urmæreascæ scripturile în
timp ce este cititæ partea lui Alma.

Lecflia
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Povestitorul: În timp ce Alma øi fraflii sæi predicau printre oamenii apostafli numifli
zoramifli, au intrat într-una dintre sinagogile zoramite. Acolo, ei i-au
auzit pe zoramifli declarând cæ „nu va fi nici un Hristos” (Alma 31:16).

Dupæ ce au ascultat aceastæ învæflæturæ falsæ, Alma øi fraflii sæi s-au
despærflit pentru a propovædui cuvântul lui Dumnezeu øi pentru a
mærturisi despre Hristos. O mulflime mare de zoramifli l-a abordat pe
Alma øi unul dintre aceøtia i-a vorbit. (Vezi Alma 31:37–38; 32:1.)

Zoramitul: (Citifli Alma 32:5, începând cu: „Iatæ, ce sæ facæ fraflii aceøtia ai mei”.)

Povestitorul: (Citifli Alma 32:6.)

Tabla Scriefli pe tablæ urmætoarele:

Arætafli faptul cæ zoramiflii au reacflionat faflæ de greutæflile lor alegând sæ fie umili.
Ei au cæutat un om care putea sæ-i învefle cuvântul lui Dumnezeu.

Piesæ de teatru 
în care actorii 
citesc textul

Povestitorul: Væzând cæ zoramiflii se pregæteau sæ audæ cuvântul lui Dumnezeu,
Alma i-a învæflat cum sæ primeascæ într-adevær cuvântul øi cum sæ
dobândeascæ o mærturie despre adeværul acestuia.

Alma: (Citifli Alma 32:27–28, 33.)

Tabla Facefli completæri la lista de pe tablæ aøa cum este arætat mai jos:

Piesæ de teatru 
în care actorii 
citesc textul

Povestitorul: Spre sfârøitul discursului sæu, Alma le-a explicat zoramiflilor faptul
cæ dupæ ce vor dobândi o mærturie despre cuvânt, vor mai fi multe
lucruri de fæcut. Oferind aceastæ explicaflie, el a comparat cuvântul
cu un pom care a crescut dintr-o sæmânflæ.

Alma: (Citifli Alma 32:38, 41.)

Responsabilitatea fiecærei persoane

Fifli pregætifli sæ auzifli cuvântul (fifli docili).

Facefli loc pentru cuvânt.

Responsabilitatea fiecærei persoane

Fifli pregætifli sæ auzifli cuvântul (fifli docili).
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Tabla Facefli completæri la lista de pe tablæ aøa cum este arætat mai jos:

Invitafli cursanflii care au participat la piesa de teatru în care actorii citesc textul sæ
se întoarcæ la locurile lor.

Prezentarea
învæflætorului 

Explicafli cæ Alma i-a învæflat pe zoramifli cæ fiecare dintre ei era responsabil sæ
învefle Evanghelia. Noi tofli suntem responsabili sæ învæflæm Evanghelia. Persoanele
care tocmai au început sæ accepte aceastæ responsabilitate sunt „pregætite sæ audæ
cuvântul” (Alma 32:6). Alflii experimenteazæ cuvântul øi fac loc pentru ca acesta sæ
fie plantat în inimile lor (vezi Alma 32:27–28). Iar alflii hrænesc deja cuvântul cu
credinflæ, cu sârguinflæ øi cu ræbdare (vezi Alma 32:41).

Oamenii învaflæ Evanghelia cu ajutorul credinflei, sârguinflei øi ræbdærii lor.

Discuflie • Care sunt câteva dintre lucrurile precise pe care oamenii pot sæ le facæ pentru a
„hræni cuvântul”? (Scriefli ræspunsurile cursanflilor pe tablæ. Remarcafli faptul cæ
o parte dintre ræspunsurile posibile sunt enumerate mai jos.)

a. Sæ studieze øi sæ cântæreascæ zilnic scripturile.
b. Sæ cerceteze scripturile pentru ræspunsuri concrete la întrebæri.
c. Sæ studieze cuvântærile de la conferinfla generalæ.
d. Sæ studieze articolele din revistele Bisericii.
e. Sæ posteascæ øi sæ se roage sæ înfleleagæ.
f. Sæ caute înflelegere în timp ce fac muncæ în templu.
g. Sæ discute despre principiile Evangheliei cu membrii familiei øi cu prietenii.
h. Sæ urmeze îndrumarea Spiritului.
i. Sæ se stræduiascæ cu credinflæ sæ se supunæ poruncilor.

• Ce binecuvântæri afli primit ca urmare a eforturilor dumneavoastræ sârguincioase
de a învæfla Evanghelia?

Învæflætorii trebuie sæ ajute persoanele sæ-øi exercite libertatea de a alege pentru a
învæfla øi pentru a træi conform Evangheliei.

Prezentarea
învæflætorului 

Amintifli-le cursanflilor cæ Dumnezeu ne-a dat libertatea de a alege - puterea de a
alege binele sau ræul (vezi D&L 29:35). Ne exersæm libertatea de a alege atunci când
alegem dacæ vom învæfla sau nu øi dacæ vom træi sau nu conform Evangheliei.

Citat Citifli urmætoarea declaraflie a vârstnicului James E. Faust:

„Libertatea de a alege, ce ne este datæ prin planul Tatælui nostru, este alternativa
mæreaflæ la planul forflei care-i aparfline lui Satana. Având acest dar sublim, putem sæ
creøtem, sæ ne îmbunætæflim, sæ progresæm øi sæ cæutæm perfecfliunea” (în Conference
Report, octombrie 1987, p. 42 sau Ensign, noiembrie 1987, p. 35).

Responsabilitatea fiecærei persoane

Fifli pregætifli sæ auzifli cuvântul (fifli docili).

Facefli loc pentru cuvânt.

Hrænifli cuvântul.
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Discuflie • Ce schimbare se produce în predarea noastræ dacæ realizæm faptul cæ oamenii au
libertatea de a alege øi cæ aceøtia sunt responsabili pentru propriul lor proces de
învæflare? (Putefli sæ scriefli ræspunsurile cursanflilor pe tablæ.)

Ajutafli cursanflii sæ înfleleagæ faptul cæ trebuie sæ se concentreze asupra celor
cærora le predau øi nu numai asupra propriei lor predæri. Învæflætorii eficienfli ai
Evangheliei nu se gândesc doar la ceea ce vor preda. Ei se întreabæ: „Cum îi voi
ajuta pe cei cærora le predau sæ-øi doreascæ sæ învefle øi sæ descopere ceea ce au
nevoie?” Fæcând astfel, învæflætorii respectæ libertatea de a alege a celor cærora le
predau øi-i ajutæ sæ gæseascæ fericire atunci când acceptæ responsabilitatea de a
învæfla.

Sugerafli faptul cæ, pe mæsuræ ce ne stræduim sæ-i ajutæm pe alflii sæ-øi accepte respon-
sabilitatea de a învæfla Evanghelia, trebuie sæ-i invitæm øi sæ-i încurajæm pe aceøtia în
loc sæ-i forflæm. Trebuie sæ ne gândim øi sæ ne rugæm pentru planurile noastre de a
ajuta fiecare persoanæ cæreia îi predæm.

Nu trebuie sæ facem nimic care le-ar putea micøora celorlalfli dorinfla de a învæfla
Evanghelia.

Discuflie • Care sunt câteva dintre lucrurile pe care un învæflætor le poate face care ar micøora
dorinfla oamenilor de a învæfla Evanghelia? (Oferifli-le cursanflilor timp pentru a se
gândi øi a discuta aceastæ întrebare. Încurajafli-i sæ discute întrebarea mai degrabæ
la modul general decât sæ critice anumifli învæflætori. Remarcafli faptul cæ o parte
dintre ideile posibile sunt enumerate mai jos.)

a. Sæ le citeascæ lecflia din manual.
b. Sæ petreacæ majoritatea timpului lecfliei conferenfliind.
c. Sæ încerce sæ-i impresioneze cu volumul cunoøtinflelor sau cu abilitæflile de

predare.
d. Sæ critice sau sæ le trateze întrebærile øi comentariile cu uøurinflæ.
e. Sæ comenteze sau sæ adreseze întrebæri care le pot submina credinfla.
f. Sæ foloseascæ un limbaj sau exemple care sæ cauzeze retragerea Spiritului.
g. Sæ eøueze în concentrarea lecfliei pe adeværurile Evangheliei.

Citat Încheiafli aceastæ discuflie cerându-i unui cursant sæ citeascæ declaraflia urmætoare
fæcutæ de cætre vârstnicul Dallin H. Oaks:

„Fiecare învæflætor al Evangheliei care cautæ sæ-L urmeze pe Salvator îøi va concentra

toate eforturile sale pentru binele altora øi niciodatæ pentru propriul sæu bine. Satana a
spus: ‘Trimite-mæ… eu voi mântui întreaga omenire… øi cu siguranflæ voi face
aceasta; de aceea, dæ-mi onoarea Ta’. Acea propunere este în contrast cu exemplul
Salvatorului, care a spus: ‘Tatæ, facæ-se voinfla Ta øi slava sæ fie a Ta în veci’ (Moise
4:1–2). Un învæflætor al Evangheliei îøi va concentra predarea asupra nevoilor oilor
øi asupra slavei Stæpânului. El va evita sæ se afle în centrul atenfliei. El îøi va învæfla
turma ca aceasta sæ se uite întotdeauna cætre Stæpân. El nu le va obtura niciodatæ
vederea cætre Stæpân stând în calea acesteia sau aruncând o umbræ de auto-promo-
vare sau de interes propriu” (cuvântare oferitæ pe 31 martie 1998).

Sunt multe lucruri pe care le putem face pentru a cere o învæflare sârguincioasæ.

Activitate de notare 
a ideilor în caiet

Rugafli cursanflii sæ-øi deschidæ manualul la pagina 60. Rugafli un cursant sæ citeascæ
declaraflia de pe acea paginæ cu voce tare. Declaraflia enumeræ trei lucruri generale
pe care putem sæ le facem pentru a cere o învæflare sârguincioasæ. Indicafli faptul cæ
în fiecare dintre aceste zone sunt multe lucruri simple, precise pe care putem sæ le
facem.
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Cerefli-le cursanflilor sæ recapituleze urmætoarea listæ din manualele lor. Invitafli-i sæ
aleagæ o idee din listæ pe care o vor pune în practicæ într-o viitoare ocazie de pre-
dare. Dacæ timpul væ permite, permitefli-le sæ scrie pe scurt în caietele lor despre
modul în care vor folosi aceastæ idee. Le putefli cere, de asemenea, sæ-øi împærtæ-
øeascæ planul cu ceilalfli cursanfli. Dacæ nu au suficient timp pentru a scrie în caiete
øi pentru a-øi discuta planurile, încurajafli-i sæ scrie în caiete acasæ.

a. Rugafli pe cineva sæ se pregæteascæ pentru a ajuta la desfæøurarea unei lecflii.
Ajutafli persoana respectivæ sæ se pregæteascæ.

b. Rugafli pe cineva sæ pregæteascæ o lecflie practicæ.
c. Împærtæøifli experienfle personale, dupæ caz.
d. Cerefli-le celor cærora le predafli sæ se gândeascæ la binecuvântærile pe care Domnul

le-a reværsat asupra lor øi a familiilor lor.
e. Predafli cum sæ înfleleagæ ceea ce citesc din scripturi.
f. Recunoaøtefli valoarea contribufliei la lecflie a fiecærei persoane. Ascultafli øi folosifli

ideile exprimate în timpul discufliilor.
g. Adresafli întrebæri care stimuleazæ gândirea øi invitæ la implicare în discuflii.
h. Când cineva adreseazæ o întrebare, invitafli-i pe ceilalfli sæ sugereze ræspunsuri.
i. Rugafli-i pe cei cærora le predafli sæ se gândeascæ la modul în care vor pune în

practicæ lucrurile pe care le-au învæflat.

Concluzie Amintifli-le cursanflilor cæ învæflætorii Evangheliei trebuie sæ dea un exemplu de
învæflare sârguincioasæ. Încurajafli-i sæ-øi evalueze propriile eforturi de a învæfla doc-
trinele Evangheliei. Invitafli-i sæ determine ce pot sæ facæ pentru a urma sfatul lui
Alma de a hræni cuvântul cu credinflæ, cu sârguinflæ øi cu ræbdare (vezi Alma 32:37,
41–42).

Încurajafli cursanflii sæ-øi aminteascæ de sacralitatea libertæflii de a alege a fiecærei
persoane. Apoi, citifli urmætoarea declaraflie a preøedintelui Spencer W. Kimball:

„Atât bogæfliile cunoaøterii laice cât øi cele ale celei spirituale sunt unele ascunse –
însæ ascunse de cei care nu le cautæ øi nu se stræduiesc sæ le gæseascæ aøa cum tre-
buie... Cunoaøterea spiritualæ nu este disponibilæ doar printr-o cerere; chiar øi rugæ-
ciunile nu sunt suficiente. Este nevoie de perseverenflæ øi de dedicare în viafla unei
persoane” (The Teachings of Spencer W. Kimball, editate de cætre Edward L. Kimball
[1982], pp. 389–390).

Mærturie Depunefli-væ mæturia aøa cum suntefli îndemnafli de Spirit.

Însærcinæri Încurajafli cursanflii sæ:

1. scrie în caietele lor despre experienflele pe care le au pe mæsuræ ce îøi continuæ
planurile de a învæfla sârguincios (vezi „Activitate de notare a ideilor în caiet” de
mai sus). În funcflie de situaflie, vorbifli despre aceste experienfle cu un conducætor,
cu un alt cursant sau cu un membru al familiei;

2. recapituleze principiile predate în aceastæ lecflie studiind secfliunea „Cerefli-le
cursanflilor sæ învefle sârguincios”, pp. 60–74 din acest manual.
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Lecflia

6
Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ cum pot lucra învæflætorii øi cursanflii împreunæ

pentru a crea o atmosferæ de studiu al Evangheliei.

Notæ cætre 
învæflætor 

În lecflia 5, cursanflii au discutat despre responsabilitatea fiecærei persoane de a fi
sârguincioasæ în învæflarea Evangheliei. Lecflia acestei sæptæmâni se concentreazæ
asupra responsabilitæflii pe care învæflætorii øi cursanflii o împærtæøesc: crearea unei
atmosfere de studiu. Aceasta îi va ajuta pe cursanfli sæ punæ în practicæ principiile
Evangheliei în eforturile lor de a preveni deranjarea lecfliei øi de a rezolva proble-
mele de disciplinæ care poate existæ deja.

Având aceastæ lecflie ca o fundaflie, cursanflii vor fi pregætifli sæ sugereze soluflii pen-
tru probleme concrete. Acest lucru va fi fæcut ca parte a lecfliei 7.

Pregætire 1. Studiafli cu ajutorul rugæciunii, pasajele din scripturile din aceastæ lecflie. Cæutafli
sæ le punefli în practicæ în acord cu scopul lecfliei.

2. Familiarizafli-væ cu povestirile din cadrul lecfliei. Exersafli, citindu-le într-un mod
care va menfline interesul cursanflilor.

3. Aducefli la clasæ urmætoarele lucruri:

a. o foaie mare de hârtie (sau câteva foi de hârtie mai mici);
b. trei creioane de însemnat.

4. Studiafli secfliunea intitulatæ „ Creafli o atmosferæ de studiu” (pp. 75–87), din acest
manual.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Øcoala profeflilor oferæ un exemplu pentru crearea unei atmosfere de învæflare a
Evangheliei.

Citate Împærtæøifli urmætoarea declaraflie:

„În primele zile ale acestei dispensaflii, Domnul le-a poruncit fraflilor sæ ‘[se învefle]
unul pe altul doctrina împæræfliei’. Ei trebuiau sæ învefle toate lucrurile care aparfli-
neau Evangheliei øi împæræfliei lui Dumnezeu pe care trebuiau sæ le cunoascæ, pre-
cum øi lucrurile care aparflineau de artæ øi de øtiinflæ, de împæræflii øi de popoare.
Trebuiau sæ ‘[caute] sæ învefle chiar prin studiu øi, de asemenea, prin credinflæ’ øi
trebuiau sæ construiascæ un sanctuar sfânt sau un templu în Kirtland, care printre
alte lucruri trebuia sæ fie ‘o casæ de învæflæturæ’. (D&L 88:74–81, 118–122.)

În cadrul aranjamentului existent atunci pentru a împlini aceste porunci, Domnul
a condus înfiinflarea øcolii profeflilor (D&L 88:122, 127–141)” (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, a doua ediflie [1966], p. 679).

Explicafli cæ scopul øcolii profeflilor a fost „de a pregæti membrii aleøi ai preofliei
sæ predice Evanghelia lui Isus Hristos în toatæ lumea” (Ezra Taft Benson, în
Conference Report, aprilie 1983, p. 69 sau Ensign, mai 1983, p. 53). Prin revelaflie,
Domnul i-a învæflat pe membrii øcolii cum sæ se conducæ pe ei înøiøi. Trei elemente
din instruirea Sa pot sæ ajute familiile øi clasele Bisericii sæ stabileascæ o atmosferæ
de studiu.

Creafli o atmosferæ de studiu
Prima parte
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Tabla Scriefli lista urmætoare pe tablæ:

Scripturæ Rugafli cursanflii sæ deschidæ Doctrinæ øi legæminte la secfliunea 88:122–123, 125.
Explicafli cæ cele trei elemente pe care le-afli scris pe tablæ sunt predate în acest pasaj
din scripturæ. Cerefli-le cursanflilor sæ citeascæ pasajul cu voce tare. În timp ce citesc,
rugafli-i sæ caute poruncile Domnului care ne pot ajuta sæ menflinem aceste trei ele-
mente ale unei atmosfere de studiu.

Accentuafli faptul cæ atunci când oamenii se adunæ împreunæ pentru a învæfla
Evanghelia, fiecare persoanæ are ceva demn cu care sæ contribuie. Fiecare poate sæ
fie îndemnat de cætre Spirit sæ împærtæøeascæ gândurile øi experienflele care-i vor
edifica pe ceilalfli. Tofli cei prezenfli trebuie sæ se asculte unul pe celælalt pentru ca
„tofli sæ fie edificafli de cætre tofli” (D&L 88:122).

Învæflætorii øi cursanflii împærtæøesc responsabilitatea de a crea o atmosferæ de
studiu al Evangheliei.

Prezentarea
învæflætorului 
øi scriptura

Indicafli faptul cæ primele cinci lecflii din acest curs au inclus discuflii despre respon-
sabilitæflile învæflætorilor. O lecflie, lecflia 5, a inclus, de asemenea, o discuflie despre
responsabilitatea fiecærei persoane de a învæfla Evanghelia pentru ea însæøi. Lecflia de
astæzi se concentreazæ asupra responsabilitæflii care este împærtæøitæ atât de învæflæ-
tori cât øi de cursanfli: responsabilitatea de a crea o atmosferæ în care sæ putem
învæfla cu succes Evanghelia împreunæ. Pentru a îndeplini aceastæ responsabilitate,
învæflætorii øi cursanflii trebuie sæ se ajute unii pe ceilalfli øi sæ fie unifli în scop.

Explicafli cæ Alma a vorbit despre aceastæ unitate atunci când i-a învæflat pe oamenii
care au fost botezafli în apele lui Mormon. Rugafli un cursant sæ citeascæ Mosia
18:18–22.

Povestire Împærtæøifli povestirea urmætoare, relatatæ de o femeie care era preocupatæ de clasa
Øcolii de duminicæ pe care o frecventa. Rugafli cursanflii sæ fie atenfli la modalitæflile
prin care cursanflii øi învæflætorii din povestire au conlucrat pentru a ajuta la crearea
unei atmosfere de învæflare.

„În noua noastræ episcopie, soflul meu øi cu mine am descoperit cæ ora de Doctrinæ
a Evangheliei nu era foarte eficientæ. În timp ce învæflætorul vorbea, unii cursanfli
îøi citeau scripturile, alflii stæteau doar cu capetele aplecate. Puteam sæ væd cæ acest
lucru îl deranja pe învæflætor. Odatæ, el chiar a întrebat: ‘Ascultæ cineva?’ 

Curând, am aflat cæ un numær de oameni din episcopie mergeau la clasa de
Principii ale Evangheliei în locul celei de Doctrinæ a Evangheliei. Auzisem cæ învæ-
flætorul acelei clase era excelent. Am mers la acea clasæ øi am væzut cæ era plinæ de
viaflæ, plinæ de idei øi de recompense. Dar într-o zi, mergând spre casæ de la Bisericæ,

1. Toate lumea îøi aduce contribuflia.

2. Existæ o legæturæ a prieteniei în Evanghelie care-i
uneøte pe tofli cei prezenfli.

3. Fiecare persoanæ este atentæ øi pregætitæ sæ se
concentreze asupra contribufliei celorlalfli.
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ne-am confirmat unul altuia faptul cæ amândoi am simflit cæ ceea ce fæceam nu era
bine. Trebuia sæ ne susflinem episcopul susflinând învæflætorul pe care el l-a chemat
pentru a ne învæfla. Astfel, am început sæ vorbim despre ceea ce puteam noi sæ
facem pentru a îmbogæfli clasa de Doctrinæ a Evangheliei. Am realizat faptul cæ am
plasat întrega responsabilitate a unei experienfle bune la oræ pe seama învæflætorului,
ca øi cum l-am fi invitat sæ ne capteze atenflia øi sæ ne menflinæ interesul.

În timpul sæptæmânii, ne-am rugat pentru îndrumare, iar duminicæ, am mers la
clasa de Doctrinæ a Evangheliei cu un spirit diferit. La câteva minute dupæ începe-
rea lecfliei, soflul meu a adresat o întrebare, iar învæflætorul i-a invitat pe ceilalfli cur-
sanfli sæ ofere ræspunsuri. A urmat o discuflie bunæ la care øi-au adus contribuflia
câfliva cursanfli. Mai târziu în timpul lecfliei, învæflætorul a fæcut un comentariu care
nu mi-a fost clar, aøa cæ l-am rugat sæ mæ ajute sæ înfleleg. El mi-a ræspuns indi-
cându-mi o scripturæ pe care nu am remarcat-o niciodatæ înainte. Apoi, o soræ a
relatat o povestire care i-a consolidat comentariul øi un alt cursant a oferit o altæ
scripturæ. Am simflit influenfla Spiritului în clasæ. Învæflætorul a devenit mai relaxat.
L-am væzut dobândind tærie øi încredere din gesturile noastre simple de interes øi de
participare activæ. Lecflia s-a încheiat cu o rugæciune de mulflumire øi cu un ‘Amin’
ræsunætor din partea clasei.

Începând cu acea zi, majoritatea cursanflilor au participat cu un interes mare.
Învæflætorul nostru pare sæ fie revitalizat de entuziasmul lor øi îøi exprimæ deseori
recunoøtinfla pentru sprijunul pe care-l simte. Øcoala de duminicæ merge din ce în
ce mai bine”.

Discuflii de grup Împærflifli clasa în trei grupuri. Dafli fiecærui grup câte un creion de însemnat øi câte
o foaie mare de hârtie (sau câteva foi de hârtie mai mici). Rugafli fiecare grup sæ
aleagæ o persoanæ care sæ fie scribul. Apoi, desemnafli-i fiecærui grup una dintre
întrebærile urmætoare:

1. Care sunt câteva dintre lucrurile pe care învæflætorii øi cursanflii pot sæ le facæ
pentru a-i încuraja pe tofli sæ contribuie?

2. Care sunt câteva dintre lucrurile pe care învæflætorii øi cursanflii pot sæ le facæ
pentru a stabili prietenii între ei?

3. Care sunt câteva dintre lucrurile pe care învæflætorii øi cursanflii pot sæ le facæ
pentru a ajuta pe toatæ lumea sæ fie atentæ øi sæ-i asculte pe ceilalfli?

Informafli grupurile cæ vor avea trei minute pentru a-øi discuta întrebærile. În timp
ce fac aceasta, trebuie sæ ia în considerare propriile lor experienfle øi povestirea pe
care tocmai afli împærtæøit-o cu ei. Scribul fiecærui grup va scrie ideile grupului pe
foaia cea mare de hârtie. Apoi, el sau ea va afiøa lista pentru ca tofli ceilalfli s-o poatæ
vedea.

Dupæ douæ sau trei minute, cerefli-le sæ-øi afiøeze listele. Revedefli pe scurt ideile de
pe liste. Încurajafli cursanflii sæ scrie aceste idei în caietele lor.

În cazul în care cursanflii nu includ în listele lor sugestiile urmætoare, le putefli men-
fliona dumneavoastræ:

1. Care sunt câteva dintre lucrurile pe care învæflætorii øi cursanflii pot sæ le facæ
pentru a-i încuraja pe tofli sæ contribuie?

a. Învæflætorii øi cursanflii trebuie sæ punæ în practicæ principiile pe care le discutæ.
b. Acolo unde este posibil – cum ar fi în clasele Preofliei lui Melhisedec, Societæflii

de Alinare øi în cele ale Doctrinei Evangheliei – cursanflii trebuie sæ citeascæ
lecflia înainte de a veni la oræ.

c. Cursanflii trebuie sæ contribuie la discuflii de bunæ voie. Ei trebuie sæ-øi ridice
mâinile pentru a ajuta învæflætorul sæ øtie cæ ei sunt pregætifli sæ adreseze
întrebæri sau sæ comenteze.
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d. Fiecare cursant în parte trebuie sæ fie atent sæ nu acapareze discufliile.
e. Cursanflii trebuie sæ-øi îndeplineascæ însærcinærile cu sârguinflæ.

2. Care sunt câteva dintre lucrurile pe care învæflætorii øi cursanflii pot sæ le facæ
pentru a stabili prietenii între ei?

a. Învæflætorii øi cursanflii trebuie sæ fie fiecare conøtienfli de abilitæflile øi de nevoile
celuilalt.

b. Ei trebuie sæ se sprijine unul pe celælalt la clasæ øi în afara acesteia.
c. În funcflie de caz, trebuie sæ-øi exprime verbal preocupærile øi dragostea unul

faflæ de celælalt.

3. Care sunt câteva dintre lucrurile pe care învæflætorii øi cursanflii pot sæ le facæ
pentru a ajuta pe toatæ lumea sæ fie atentæ øi sæ-i asculte pe ceilalfli?

a. Învæflætorii øi cursanflii trebuie sæ se asculte cu atenflie øi cu respect unul pe
celælalt.

b. Învæflætorii øi cursanflii trebuie sæ soseascæ la timp.
c. Trebuie sæ ræmânæ alerfli øi concentrafli la lecflie.
d. Cursanflii trebuie sæ adreseze întrebæri adecvate atunci când nu înfleleg ceea ce

se predæ.
e. Acolo unde este posibil, cursanflii trebuie sæ fie activi în timpul lecfliei.

Învæflætorii îi ajutæ pe cursanfli sæ-øi înfleleagæ øi sæ-øi îndeplineascæ
responsabilitatea de a crea o atmosferæ de studiu.

Povestiri øi discuflie Explicafli faptul cæ vefli împærtæøi douæ povestiri. Rugafli cursanflii sæ se gândeascæ la
modul în care învæflætorii din aceste povestiri i-au ajutat pe alflii sæ contribuie la o
atmosferæ de studiu. Împærtæøifli, apoi, povestirea urmætoare spusæ de cætre preøe-
dintele Thomas S. Monson:

„Într-o zi de iarnæ, m-am gândit la o experienflæ din copilæria mea. Aveam unspre-
zece ani. Preøedinta Societæflii noastre Primare, Melissa, era o doamnæ dragæ în
vârstæ øi cu pærul grizonat. Într-o zi, la Societatea Primaræ, Melissa m-a rugat sæ
ræmân øi sæ vorbesc cu ea. Stæteam singuri în capelæ. Øi-a pus braflul pe umærul meu
øi a început sæ plângæ.

Surprins, am întrebat-o de ce plânge.

Ea mi-a ræspuns: ‘Nu pot sæ încurajez bæieflii sæ fie pioøi în timpul exercifliilor de la
începutul Societæflii Primare. Doreøti sæ mæ ajufli, Tommy?’

I-am promis Melissei cæ o voi ajuta. Straniu pentru mine, dar nu øi pentru Melissa,
acel lucru a înlæturat orice problemæ de lipsæ de pioøenie din acea Societate Primaræ.
Ea a mers la sursa problemei – care eram eu” (în Conference Report, octombrie 1987,
pp. 82–83 sau Ensign, noiembrie 1987, p. 69).

• În aceastæ povestire, ce a fæcut preøedinta Societæflii Primare pentru a ajuta la
crearea unei atmosfere de studiu? (Ea l-a ajutat pe tânærul Tommy Monson sæ-øi
înfleleagæ øi sæ-øi îndeplineascæ responsabilitatea).

• Dupæ ce afli auzit aceastæ povestire, avefli sugestii care v-ar plæcea sæ le adæugafli
în listele pe care le-afli fæcut? (Putefli, de asemenea, sæ le sugerafli cursanflilor sæ
adauge aceste sugestii în listele din caietele lor).

Povestire øi discuflie Spunefli cæ vefli împærtæøi acum o povestire despre o învæflætoare a organizafliei
Tinerelor Fete:

„Venifli cu mine într-o salæ de clasæ în care se aflæ tinere fete în vârstæ de 12–13 ani.
Fifli atenfli în timp ce-i auzifli pe cursanfli cum descoperæ doctrina. Remarcafli
experienfla pe care învæflætoarea le-o oferæ cursantelor pentru ca ele sæ poatæ
conecta doctrina cu realitatea vieflilor lor. Simflifli mærturia însoflitoare a Spiritului:
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Învæflætoarea noastræ îøi mutæ scaunul în semicercul format din cinci fete. ‘O invi-
tatæ aøteaptæ afaræ’, spune ea. ‘Este sora Jonas. Ea a fost de acord sæ ne arate bebelu-
øul ei øi sæ ne spunæ cum se simte în postura de mamæ. În timp ce væ uitafli la
acest bebeluø, o vefli remarca, de asemenea, pe mama sa – cum trateazæ bebeluøul,
ce face, ce spune. Vom vorbi despre vizita ei dupæ ce pleacæ’.

Sora Jonas intræ, petrece øapte sau opt minute vorbind despre bebeluøul ei øi ræs-
punzând la întrebæri. Fetele îi mulflumesc øi ea pleacæ din sala de clasæ.

‘Bebeluøul era drægufl, nu-i aøa?’ ræspunde învæflætoarea noastræ la murmurul de
bucurie al clasei. ‘Dar ce afli remarcat la mamæ?’

Un minut de liniøte øi apoi un ræspuns: ‘Era fericitæ’. Un altul: ‘S-a legænat înainte
øi înapoi tot timpul cât l-a flinut în brafle’. Alte câteva ræspunsuri øi apoi Katie
începe încet: ‘Ea – ææææ – a vorbit foarte încet’. 

‘Îmi pofli spune mai mult despre aceasta?’, întreabæ învæflætoarea.

‘Vocea ei îmi aminteøte de vocea mamei mele atunci când ne-a sunat anul trecut de
la spital pentru a ne spune cæ avem o nouæ soræ’.

Învæflætoarea, întorcându-se cætre celelalte fete: ‘Ce credefli? A remarcat altcineva
vocea ei?’

Fetele au început sæ se gândeascæ mai mult øi au început sæ ræspundæ folosind
cuvinte ca ‘pioøenie’, ‘cer’, ‘dragoste’ .

Învæflætoarea: ‘Cred cæ înfleleg. Cred cæ acele cuvinte vin în mintea noastræ deoarece
noi recunoaøtem un mare dar de la Tatæl nostru Ceresc. El ne iubeøte øi are atât de
multæ încredere în noi încât doreøte sæ împærtæøeascæ puterile Sale de creaflie cu noi.
Noi suntem atât de recunoscætoare øi de pioase faflæ de aceastæ încredere.
Maternitatea este un rol divin’.

Dupæ aceastæ declaraflie claræ a doctrinei øi a mærturiei, învæflætoarea noastræ a conti-
nuat cu o activitate unde fetele au identificat calitæflile arætate de mamele lor care
aratæ o înflelegere a divinitæflii maternitæflii. ‘Poate fiecare dintre voi sæ se pregæ-
teascæ pentru maternitate chiar acum exersând una dintre aceste virtufli – poate
prin a fi mai ræbdætoare, mai bunæ sau mai optimistæ în aceastæ sæptæmânæ’?

Fiecare fatæ vorbeøte despre alegerea ei. Învæflætoarea noastræ îøi depune mærturia.
Este spusæ rugæciunea de încheiere” (Virginia H. Pearce, în Conference Report,
octombrie 1996, pp. 14–15 sau Ensign, noiembrie 1996, p. 13).

• În aceastæ povestire, ce a fæcut învæflætoarea pentru a ajuta la crearea unei
atmosfere de studiu? (Ræspunsurile pot include faptul cæ a invitat un oaspete
pentru a împærtæøi o experienflæ personalæ, faptul cæ a adresat întrebæri profunde,
cæ a ascultat cu atenflie, cæ a ræspuns la comentariile fæcute de cursante cu
întrebæri de urmærire a rezultatului, a predat doctrina øi le-a ajutat pe tinerele
fete sæ punæ în practicæ doctrina în vieflile lor). Ce au fæcut cursantele?
(Ræspunsurile pot sæ includæ faptul cæ au ascultat øi au participat cu interes).

• Cum poate atmosfera de studiu creatæ în aceastæ salæ de clasæ sæ ajute la
prevenirea viitoarelor probleme?

• Dupæ ce afli auzit aceastæ povestire, avefli sugestii care v-ar plæcea sæ le adæugafli
în listele pe care le-afli fæcut? (Putefli, de asemenea, sæ le sugerafli cursanflilor sæ
adauge aceste sugestii în listele din caietele lor).

217



P a r t e a  G :  M a n u a l u l  î n v æ fl æ t o r u l u i  p e n t r u  c u r s u l  P r e d a r e a  E v a n g h e l i e i

Când îi ajutæm pe cursanfli sæ se implice în crearea unei atmosfere de studiu,
îi învæflæm sæ fie ucenici ai lui Isus Hristos.

Prezentarea
învæflætorului 

Indicafli faptul cæ povestirile pe care le-afli împærtæøit ne aratæ câteva modalitæfli de
a preveni øi de a rezolva problemele. Rugafli cursanflii sæ-øi deschidæ manualele la
secfliunea „Creafli o atmosferæ de studiu”, începând cu pagina 75. Indicafli faptul
cæ la pp. 76–83 se discutæ despre crearea unei atmosfere de studiu øi despre preveni-
rea întreruperilor, iar la pp. 84–87 ni se dau sugestii specifice despre modul în care
putem sæ ne ocupæm de întreruperi, dacæ acestea apar. Explicafli faptul cæ indiferent
dacæ prevenim sau rezolvæm problemele, obiectivul nostru trebuie sæ fie acelaøi: sæ
predæm Evanghelia lui Isus Hristos øi sæ-i ajutæm pe cursanfli sæ înfleleagæ øi sæ înde-
plineascæ responsabilitatea pe care o împærtæøesc de a crea o atmosferæ de studiu.

Acest obiectiv este cheia cætre disciplina în sala de clasæ. În timp ce reflinem obiecti-
vul, noi nu ne corectæm doar comportamentul sau pæstræm doar liniøtea în sala de
clasæ. Noi îi învæflæm pe alflii sæ fie ucenici ai lui Isus Hristos.

Câteodatæ, învæflætorii cred cæ eøueazæ dacæ nu pot sæ gæseascæ rapid o modalitate de
a crea o atmosferæ de studiu al Evangheliei. Cu toate acestea, o astfel de atmosferæ
rareori este creatæ rapid. Oamenii progreseazæ pas cu pas – rând dupæ rând øi pre-
cept dupæ precept (vezi 2 Nefi 28:30). Este necesar un efort constant. Cheia este
aceea de a lucra cu credinflæ, cu sârguinflæ øi cu ræbdare, fiind îndrumafli întotdeauna
de principii adeværate.

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mæturia aøa cum suntefli îndemnafli de Spirit.

Însærcinare Informafli cursanflii cæ lecflia din sæptæmâna viitoare se va concentra asupra unui
numær de lucruri specifice pe care le pot face învæflætorii pentru a preveni întrerupe-
rile øi pentru a rezolva problemele de disciplinæ. Rugafli-i sæ se gândeascæ la o situa-
flie care-i poate distrage de la atmosfera de studiu øi sæ se gândeascæ la o posibilæ
soluflie. Soluflia trebuie sæ fie precisæ øi practicæ. Ei trebuie sæ scrie în caietele lor atât
despre situaflie, cât øi despre soluflie øi trebuie sæ fie pregætifli pentru a vorbi douæ
sau trei minute în ora urmætoare despre ceea ce au scris.

Pentru a se gândi la posibile soluflii, cursanflii trebuie sæ studieze secfliunea intitulatæ
„Creafli o atmosferæ de studiu” (pp. 75–87), din acest manual.
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Lecflia

7
Scop De a ajuta cursanflii sæ punæ în practicæ principiile pe care le-au învæflat în lecflia 6.

Notæ cætre 
învæflætor 

La sfârøitul lecfliei 6, le-afli cerut cursanflilor sæ se pregæteascæ sæ vorbeascæ despre
modalitæfli de a preveni întreruperile øi de a rezolva problemele de disciplinæ (vezi
p. 218). Deoarece învæflætorii doresc sæ învefle modalitæfli practice, specifice de a
rezolva problemele, dumneavoastræ trebuie sæ planificafli aceastæ lecflie astfel încât
sæ petrecefli cea mai mare parte a timpului alocat acestei lecflii cu aceastæ activitate
practicæ.

În timp ce conducefli discufliile din cadrul acestei lecflii, ajutafli cursanflii sæ devinæ
mai încrezætori în abilitatea lor de a crea o atmosferæ de studiu.

Pregætire 1. Studiafli cu ajutorul rugæciunii, Doctrinæ øi legæminte 12:8. Cæutafli sæ punefli în
practicæ aceastæ scripturæ conform scopului lecfliei.

2. Pregætifli-væ sæ vorbifli despre cum sæ prevenifli sau sæ rezolvafli o anumitæ
întrerupere sau o problemæ de disciplinæ. Asigurafli-væ cæ soluflia dumneavoastræ
este practicæ.

3. Asigurafli-væ cæ membrii clasei sunt, de asemenea, pregætifli sæ vorbeascæ despre
cum sæ previnæ întreruperile øi cum sæ rezolve problemele de disciplinæ (vezi
însærcinarea de la p. 218). Amintifli-le ca solufliile lor sæ fie precise øi practice.

4. Continuafli sæ studiafli secfliunea intitulatæ „Creafli o atmosferæ de studiu” 
(pp. 75–87), din acest manual.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Succesul nostru de a-i influenfla pe alflii depinde de umilinfla øi dragostea
noastræ.

Prezentarea
învæflætorului 
øi discutarea 
scripturii

Amintifli-le cursanflilor cæ în lecflia 2 am discutat despre importanfla de a-i iubi pe
cei cærora le predæm. Acest principiu trebuie sæ guverneze tot ceea ce facem în timp
ce încercæm sæ creæm o atmosferæ de studiu, în special în timp ce lucræm cu fiecare
cursant individual.

Rugafli un cursant sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 12:8.

• De ce umilinfla øi dragostea sunt importante pentru a-i influenfla pe alflii sæ facæ
bine?

Sugerafli faptul cæ în timp ce cursanflii vorbesc despre cum sæ previnæ întreruperile
øi cum sæ rezolve problemele de disciplinæ, ei trebuie sæ-øi aminteascæ importanfla
acestui principiu.

Citat Împærtæøifli urmætoarea declaraflie a preøedintelui Howard W. Hunter:

„Modalitatea principalæ de a acfliona a lui Dumnezeu este prin convingere, prin ræb-
dare øi prin suferinflæ îndelungatæ, øi nu prin forflare øi prin confruntæri puternice.
El acflioneazæ printr-o solicitare blândæ øi printr-o ademenire dulce. El acflioneazæ
întotdeauna cu un respect infailibil faflæ de libertatea øi independenfla pe care le
deflinem. El vrea sæ ne ajute øi pledeazæ pentru ocazia de a ne ajuta, dar nu va face

Creafli o atmosferæ de studiu
A doua parte
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aceasta împotriva libertæflii noastre de a alege. El ne iubeøte prea mult ca sæ facæ
acest lucru” (în Conference Report, octombrie 1989, p. 21 sau Ensign, noiembrie
1989, p. 18).

Îi putem ajuta pe ceilalfli sæ-øi înfleleagæ øi sæ-øi îndeplineascæ responsabilitatea
de a contribui la atmosfera de studiu.

Prezentarea
învæflætorului 

Referifli-væ la însærcinarea pe care le-afli dat-o cursanflilor sæptæmâna trecutæ.
Informafli cursanflii cæ øi dumneavoastræ afli lucrat la acea însærcinare. Împærtæøifli
apoi, problema pe care afli luat-o în considerare øi soluflia dumneavoastræ pentru
aceasta. Indicafli care dintre cele trei elemente ale atmosferei de studiu va fi întærit
de soluflia dumneavoastræ (pentru o recapitulare a acestor trei elemente, vezi,
p. 214). Dupæ ce v-afli împærtæøit soluflia, adresafli urmætoarele întrebæri:

� Ce este eficient la aceastæ soluflie?

� Ce precauflii trebuiesc luate în considerare pentru folosirea acestei soluflii?

� La ce alte soluflii posibile væ putefli gândi?

Prezentarea
cursanflilor

Rugafli cursanflii sæ vorbeascæ pe rând despre problemele pe care le-au luat în consi-
derare øi despre sugestiile referitoare la rezolvarea problemelor. Asigurafli-væ cæ fie-
care cursant are ocazia de a-øi aduce contribuflia. În limita timpului, urmafli fiecare
prezentare împreunæ cu cele trei întrebæri de deasupra.

Prezentarea
învæflætorului 

Explicafli cæ pentru prevenirea întreruperilor øi pentru rezolvarea problemelor de
disciplinæ, deseori este necesar sæ se lucreze pe rând cu membrii clasei. Totuøi,
putem, de asemenea, sæ-i învæflæm pe cursanfli responsabilitæflile lor atunci când
sunt adunafli împreunæ. O bunæ modalitatea de a face aceasta este aceea de a începe
sæ ne împærtæøim sentimentele faflæ de chemærile øi responsabilitæflile noastre în cali-
tate de învæflætori. Putem, apoi, sæ rezumæm responsabilitæflile cursanflilor, predând
despre cele trei elemente ale atmosferei de studiu care au fost discutate în lecflia
de sæptæmâna trecutæ (vezi p. 214). În final, putem sæ accentuæm faptul cæ avem
nevoie de ajutorul lor deoarece un curs poate sæ aibæ succes numai dacæ învæflætorul
øi cursanflii lucreazæ împreunæ. (Pentru un exemplu al unei astfel de prezentæri,
vezi povestirea de la p. 78 a acestui manual. Putefli sæ citifli aceastæ povestire
împreunæ cu membrii clasei.)

Trebuie sæ gæsim modalitæfli de a limita întreruperile.

Lecflie practicæ Rugafli un cursant sæ stea în fafla clasei. Cerefli-i cursantului sæ-øi întindæ mâinile în
faflæ øi punefli-i în fiecare mânæ câte o carte grea sau un alt obiect. Cerefli-i sæ le pre-
dea celorlalfli cursanfli despre Prima viziune în timp ce continuæ sæ flinæ obiectele în
aceeaøi poziflie. Pe mæsuræ ce braflele persoanei respective încep sæ cadæ, amintifli-i
sæ le menflinæ sus. Dupæ aproximativ 30 de secunde, cerefli-i persoanei respective sæ
punæ jos obiectele øi sæ se întoarcæ la locul sæu.

Indicafli faptul cæ în timp ce persoana respectivæ încerca sæ predea, cursanflii nu 
s-au concentrat în totalitate la ceea ce s-a spus. Atenflia lor a fost atrasæ în schimb,
de efortul de a menfline cærflile sus.

Prezentarea
învæflætorului 

Accentuafli faptul cæ în plus faflæ de problemele pe care le-am discutat deja, ampla-
samentul fizic poate sæ distragæ, de asemenea, de la predare øi de la învæflare. Când
cursanflii intræ într-o salæ de clasæ sau într-o altæ încæpere unde se predæ care nu
este ordonatæ øi confortabilæ, este mai puflin probabil ca ei sæ-øi concentreze toatæ
atenflia la mesajul lecfliei.

Aranjamentele fizice planificate cu atenflie pot sæ ajute la limitarea întreruperilor.
De exemplu, trebuie sæ aranjæm scaunele astfel încât cursanflii sæ ne poatæ vedea,
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sæ poatæ vedea tabla øi sæ se poatæ vedea între ei. O astfel de aranjare a sælii de
clasæ sporeøte abilitatea învæflætorului de a preda øi pe cea a cursanflilor de a se
implica øi de a învæfla. Controlarea temperaturii încæperii, acolo unde este posibil,
poate sæ-i ajute pe tofli sæ se simtæ confortabil. Mai multe sugestii despre pregætirea
locafliilor se gæsesc in secfliunea „Sæ pregætim sala de clasæ”, p. 76 a acestui manual.

Putem sæ prevenim øi sæ rezolvæm problemele de disciplinæ urmând principiile
de bazæ ale predærii Evangheliei.

Prezentarea
învæflætorului 

Indicafli faptul cæ atunci când creæm øi pæstræm o atmosferæ de învæflare, ajutæm la
prevenirea întreruperilor øi la rezolvarea problemelor de disciplinæ. Cel mai impor-
tant lucru pe care îl putem face pentru a realiza acest lucru este sæ implementæm
principiile de predare a Evangheliei care ne sunt predate în acest curs. Aceste prin-
cipii sunt:

1. Iubifli-i pe cei cærora le predafli.

2. Predafli cu ajutorul Spiritului.

3. Predafli doctrina.

4. Cerefli cursanflilor sæ învefle sârguincios.

5. Pregætifli fiecare lucru necesar.

6. Folosifli metode eficiente.

Ca învæflætori, noi trebuie sæ ne examinæm în mod regulat øi sæ ne examinæm
modalitatea de a preda pentru a ne asigura cæ punem în practicæ fiecare dintre
aceste principii.

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mæturia aøa cum suntefli îndemnafli de Spirit.

Însærcinæri Încurajafli cursanflii sæ:

1. continue sæ studieze secfliunea intitulatæ „Creafli o atmosferæ de studiu” (pp. 75–87),
din acest manual. Luafli în considerare propria lor predare, identificând lucrurile pe
care ei pot sæ le facæ pentru a ajuta la crearea unei atmosfere de studiu.

2. revadæ lista de la p. 210 despre modalitatea de a cere o învæflare sârguincioasæ.
Sæ aleagæ o idee din listæ øi s-o punæ în practicæ într-o viitoare ocazie de predare.
Sæ scrie în caietele lor despre aceastæ experienflæ.
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Folosifli metode eficiente

Scop De a ajuta cursanflii sæ aleagæ metode de predare øi sæ foloseascæ eficient acele metode.

Notæ cætre 
învæflætor 

Calitatea predærii øi a învæflærii Evangheliei se îmbunætæfleøte pe mæsuræ ce metodele
sunt alese cu atenflie øi folosite eficient. Învæflætorii trebuie sæ aleagæ metodele care
(1) îi ajutæ pe cei cærora le predau sæ dobândeascæ o înflelegere claræ øi de neuitat a
doctrinelor øi a principiilor Evangheliei øi (2) sunt adecvate conflinutului lecfliei øi
grupului de vârstæ a celor cærora le predau.

În aceastæ lecflie øi în lecflia 9, cursanflii vor învæfla despre urmætoarele metode fun-
damentale de predare: folosirea lecfliilor practice, folosirea comparafliilor, folosirea
tablei de scris, împærtæøirea povestirilor, adresarea întrebærilor øi conducerea discu-
fliilor.

Pregætire 1. Recapitulafli secfliunea intitulatæ „Folosifli metode eficiente” (pp. 2–10) din acest
manual. Recapitulafli, de asemenea, partea F, „Metode de predare” (pp. 157–184).

2. Aducefli la curs un pahar care este curat atât în exterior cât øi în interior øi un
pahar asemænætor care este curat în exterior dar murdar în interior.

3. Pregætifli o demonstraflie în care vefli folosi tabla pentru a preda un principiu al
Evangheliei. Putefli sæ folosifli unul dintre exemplele de la p. 162 sau putefli sæ væ
pregætifli propriul exemplu.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Trebuie sæ folosim metode de predare care-i ajutæ pe oameni sæ înfleleagæ, sæ-øi
aminteascæ øi sæ punæ în practicæ principiile Evangheliei.

Povestire Împærtæøifli povestirea urmætoare. Explicafli cæ aceasta este o experienflæ pe care
preøedintele Boyd K. Packer øi soflia sa au avut-o când el a slujit ca preøedinte de
misiune.

„Noi am planificat conferinflele de zonæ. Pentru fiecare dintre aceastea, sora Packer
a fæcut câte un tort cu trei etaje... frumos decorat – bogat, cu straturi colorate de
glazuræ, ornat minunat øi având deasupra inscripflia ‘Evanghelia’. Când misionarii
s-au adunat, am adus tortul înæuntru cu o anumitæ ceremonie. Merita sæ vezi!

În timp ce le arætam cæ tortul reprezenta Evanghelia, îi întrebam: ‘Cine doreøte sæ
primeascæ din el?’ Întotdeauna exista un vârstnic înfometat care se oferea entuzias-
mat. Îl invitam în faflæ øi îi spuneam: ‘Te vom servi primul’. Atunci, îmi bægam
degetele în vârful tortului øi rupeam o bucatæ mare. Aveam grijæ sæ-mi strâng pum-
nul dupæ ce o rupeam în aøa fel încât glazura sæ se strecoare printre degetele mele
øi apoi în timp ce vârstnicilor nu le venea sæ creadæ, am aruncat bucata în el
împroøcând glazura pe costumul lui. ‘Mai doreøte cineva tort?’, am întrebat. 
Dintr-un motiv sau altul nimeni nu mai dorea.

Apoi am adus o farfurie de cristal, o furculiflæ de argint, un øerveflel de galæ øi un
cuflit frumos de argint pentru feliat tort. Cu un respect deosebit, am tæiat o felie din
cealaltæ parte a tortului, am aøezat-o cu grijæ pe farfuria de cristal øi am întrebat:
‘Doreøte cineva o felie de tort?’

Lecflia

8 Prima parte
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Lecflia a fost claræ. A fost acelaøi tort în ambele cazuri, acelaøi gust, la fel de hrænitor.
Maniera în care era servit l-a fæcut sæ fie de dorit, tentant sau de nedorit, chiar res-
pingætor. Tortul, le-am amintit noi misionarilor, reprezenta Evanghelia. Cum l-ar fi
servit ei?

Dupæ demonstraflie nu am avut nici o problemæ – de fapt, a fost un entuziasm con-
siderabil – în efortul de a îmbunætæfli modul de predare a discufliilor. Peste câteva
luni, am crezut cæ puteam sæ le reamintim misionarilor lecflia aøa cæ am trimis o
circularæ cu desenul tortului.

Când i-am întâlnit din nou, am spus: ‘Afli primit recent o circularæ, nu-i aøa?’

‘Da, într-adevær’.

‘Øi ce spunea?’

De fiecare datæ, misionarii au spus: ‘Ne-a reamintit sæ ne îmbunætæflim modul de a
prezenta lecfliile øi sæ studiem mai mult, sæ învæflæm lecfliile cu atenflie øi apoi, sæ ne
ajutæm unul pe celælalt în procesul nostru de a le preda’.

‘Afli înfleles toate acestea dintr-o pozæ?’

‘Da, aceasta este o lecflie pe care nu o vom uita curând!’

Bineînfleles cæ trebuie sæ adaug faptul cæ am fost foarte fericit sæ plætesc, acolo
unde a fost necesar, factura pentru curæflarea costumului vârstnicului!” (Teach Ye

Diligently, ediflie revizuitæ [1991], pp. 270–271).

Notæ: Dacæ dorifli sæ folosifli lecflia practicæ a preøedintelui Packer, servifli tortul
luând o bucatæ din acesta cu mâna øi storcifli-o într-o farfurie în loc sæ o aruncafli
într-un cursant.

Discuflie • Ce putem sæ învæflæm din aceastæ povestire despre modul în care trebuie sæ
prezentæm Evanghelia?

• Ce dovadæ avem cæ lecflia preøedintelui Packer a fost eficientæ?

Accentuafli faptul cæ misionarii din misiunea preøedintelui Packer au înfleles lecflia,
øi-au amintit-o øi au aplicat-o în vieflile lor. Nu este suficient sæ-i ajutæm pe cei cærora
le predæm doar sæ înfleleagæ principiile Evangheliei. Trebuie, de asemenea, sæ-i aju-
tæm sæ øi le aminteascæ øi sæ le punæ în practicæ.

Rugafli cursanflii sæ-øi deschidæ manualul la pagina 158. Explicafli cæ aceastæ paginæ
confline o listæ cu metode ce pot fi folosite pentru a preda Evanghelia. Lecflia de
astæzi øi cea de sæptæmâna viitoare vor confline demonstraflii pentru câteva din
metodele din listæ. Accentuafli faptul cæ trebuie sæ alegem metodele care îi vor
înælfla pe cei cærora le predæm øi cæ nu-i vor distrage de la principiile pe care le
predæm.

Sæ folosim lecflii practice

Demonstraflie øi
discuflie

Indicafli faptul cæ în povestirea pe care afli împærtæøit-o, preøedintele Packer a folosit
o lecflie practicæ pentru a le aminti misionarilor sæ predea eficient. Putem sæ folosim
lecflii practice pentru a preda diverse principii ale Evangheliei.

Expunefli douæ pahare – unul care este curat în exterior øi în interior øi unul care
este curat în exterior, dar care este murdar în interior. Apoi, adresafli urmætoarea
întrebare:

• Din care dintre aceste douæ pahare afli bea mai degrabæ?

Explicafli cæ odatæ, Isus a comparat un grup de oameni cu un pahar care era curat în
exterior, dar murdar în interior. Invitafli un cursant sæ citeascæ Matei 23:25–26.
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• Ce principiu al Evangheliei ne învaflæ aceastæ lecflie practicæ? (Nu este suficient
doar sæ pærem neprihænifli; trebuie sæ fim neprihænifli øi curafli în inimile noastre).
Ce simflifli cæ este eficient în mod particular la aceastæ lecflie practicæ?

Prezentarea
învæflætorului 

Indicafli faptul cæ paginile 163–164 ale acestui manual oferæ un material care îi
poate ajuta pe învæflætori sæ desfæøoare lecflii practice eficiente. Rugafli cursanflii sæ-øi
deschidæ manualul la pagina 164. Recapitulafli sugestiile pentru desfæøurarea øi folo-
sirea lecfliilor practice. Apoi, împærtæøifli orice sugestie suplimentaræ pe care o avefli
referitoare la folosirea lecfliilor practice.

Comparaflii

Citate Indicafli faptul cæ lecfliile practice sunt eficiente deoarece fac legætura între princi-
piile spirituale øi obiectele fizice familiare. Putem, de asemenea, sæ realizæm aceasta
fæcând comparaflii simple.

Rugafli diferifli cursanfli sæ citeascæ urmætoarele comparaflii (comparaflii suplimentare
se gæsesc la pp. 163–164 ale acestui manual):

Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a învæflat:

„Credinfla este ca muøchiul braflului meu. Dacæ-l folosesc, dacæ-l îngrijesc, devine
puternic; va face multe lucruri. Dar dacæ-l bandajez øi nu fac nimic cu el, va deveni
slab øi nefolositor” (în Church News, 6 iunie 1998, p. 2).

Vârstnicul Russel M. Nelson a spus:

„Verbul a inocula... înseamnæ literalmente ‘a pune un ochi înæuntru’ – ca suprave-
ghetor împotriva relelor.

O boalæ ca poliomelita poate sæ schilodeascæ sau sæ distrugæ trupul. O boalæ ca
pæcatul poate sæ schilodeascæ sau sæ distrugæ spiritul. Ravagiile fæcute de poliome-
litæ pot fi prevenite acum prin imunizare, dar ravagiile fæcute de pæcat solicitæ alte
tipuri de prevenire. Doctorii nu ne pot imuniza împotriva ticæloøiei. Protecflia spiri-
tualæ vine numai de la Domnul – øi în felul Sæu propriu. Isus alege sæ nu inoculeze,
ci sæ îndoctrineze” (în Conference Report, aprilie 1995, pp. 41–42 sau Ensign, mai
1995, p. 32).

Vârstnicul Joseph B. Wirthlin a spus:

„Stejarii uriaøi... au sisteme adânci de rædæcini care pot sæ creascæ de douæ ori øi
jumætate mai mari decât înælflimea lor. Astfel de copaci sunt foarte rar doborâfli la
pæmânt indiferent de cât de violentæ este furtuna.

Membrii credincioøi ai Bisericii trebuie sæ fie ca stejarii øi trebuie sæ-øi întindæ rædæci-
nile adânci în solul fertil al principiilor fundamentale ale Evangheliei” (în Conference
Report, octombrie 1994, p. 98 sau Ensign, noiembrie 1994, p. 75).

Discutarea 
scripturilor

Invitafli un cursant sæ citeascæ Matei 13:44.

• Ce putem sæ învæflæm din aceastæ comparaflie?

Prezentarea
învæflætorului 

Accentuafli faptul cæ folosirea comparafliilor este eficientæ numai când ne referim
la lucrurile care le sunt familiare celor cærora le predæm. Indicafli faptul cæ paginile
163–164 ale acestui manual oferæ un material care îi poate ajuta pe învæflætori sæ
dezvolte comparaflii eficiente.

Sæ folosim tabla

Demonstraflie Explicafli cæ tabla poate sæ fie folositæ foarte eficient pentru a accentua ideile cheie,
pentru a concentra atenflia cursanflilor øi pentru simplificarea conceptelor complicate.
Spunefli-le cursanflilor cæ le vefli demonstra cum sæ foloseascæ tabla. Apoi, facefli
demonstraflia pe care afli pregætit-o (vezi „Pregætire”, punctul 3).
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Discuflie Adresafli-le cursanflilor urmætoarele întrebæri:

• Ce afli învæflat din aceastæ demonstraflie? Cum v-a ajutat folosirea tablei sæ învæflafli
aceste lucruri?

• Ce afli învæflat din aceastæ demonstraflie despre modul în care putem sæ folosim
tabla ca instrument de predare?

În cazul în care cursanflii nu menflioneazæ urmætoarele sugestii, menflionafli-le dum-
neavoastræ:

1. Scriefli citefl øi suficient de mare pentru ca toatæ lumea sæ poatæ vedea. De regulæ,
este mai eficient sæ scriefli câteva cuvinte cheie decât propoziflii complete.

2. Vorbifli în timp ce scriefli. Aceasta væ va ajuta sæ menflinefli atenflia cursanflilor.

3. Evitafli sæ stafli prea mult timp la tablæ.

4. Planificafli dinainte. Exersafli desenarea oricæror figuri, hærfli sau diagrame pe care
planificafli sæ le folosifli.

5. Nu væ cerefli scuze pentru modul în care scriefli sau pentru lipsa abilitæflilor
artistice.

6. Folosifli chipuri øi forme adezive simple pentru a ilustra povestiri sau concepte.

7. Permitefli-le cursanflilor din când în când sæ scrie la tablæ. Acest lucru poate sæ
ajute la creøterea participærii.

Indicafli faptul cæ membrii clasei pot sæ gæseascæ sugestii suplimentare la pp. 162–163
ale acestui manual.

În timp ce ne pregætim sæ predæm, putem sæ alegem dintr-o diversitate de
metode de predare.

Prezentarea
învæflætorului 

Indicafli faptul cæ o diversitate de metode poate consolida øi înviora predarea øi
învæflarea Evangheliei. Totuøi, nu trebuie sæ folosim metode diferite doar de dragul
diversificærii. Trebuie sæ alegem metodele care (1) îi ajutæ pe cei cærora le predæm
sæ dobândeascæ o înflelegere claræ øi de neuitat a doctrinelor øi a principiilor
Evangheliei øi (2) sunt adecvate conflinutului lecfliei øi grupului de vârstæ a celor
cærora le predæm.

Aplicaflie Rugafli un cursant sæ împærtæøeascæ o doctrinæ sau un principiu specific dintr-o
lecflie pe care se pregæteøte s-o predea. Apoi, cerefli-le cursanflilor sæ-øi deschidæ
manualele la p. 158 øi sæ recapituleze lista metodelor. Invitafli-i sæ sugereze metode
care pot fi folosite pentru a preda eficient acea doctrinæ sau principiu. În timp ce
cursanflii sugereazæ metode concrete, cerefli-le sæ explice de ce au sugerat acele
metode.

Concluzie

Citat Rugafli un cursant sæ citeascæ declaraflia urmætoare fæcutæ de cætre vârstnicul Boyd K.
Packer:

„Atunci când predæm valori morale øi spirituale, noi predæm lucruri intangibile.
Probabil cæ nici o predare nu este atât de dificil de realizat øi nici atât de satisfæcæ-
toare când este îndeplinitæ cu succes. Existæ tehnici pentru a fi utilizate øi instru-
mente pentru a fi folosite. Existæ lucruri pe care învæflætorii le pot face pentru a se
pregæti pe ei înøiøi øi pentru a pregæti lecfliile pentru ca studenflii lor... sæ poatæ fi
învæflafli øi mærturiile lor sæ poatæ fi transmise de la unul la altul” (Teach Ye Diligently,

p. 62).
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Accentuafli faptul cæ metodele sunt importante însæ acestea nu trebuie sæ fie lucru-
rile cele mai importante asupra cærora sæ ne concentræm în timp ce predæm lecfliile.
Ele sunt instrumente care sæ-i ajute pe cei cærora le predafli sæ se concentreze asupra
doctrinelor de salvare ale Evangheliei øi sæ le punæ în practicæ în vieflile lor.

Mærturie Depunefli-væ mæturia aøa cum suntefli îndemnafli de Spirit.

Însærcinæri Încurajafli cursanflii sæ:

1. se gândeascæ la metodele pe care le-ar putea folosi pentru predarea mai eficientæ
a principiilor Evangheliei;

2. scrie în caietele lor despre experienflele pe care le au legate de alegerea øi folosirea
diferitelor metode de predare.

3. recapituleze secfliunea intitulatæ „Folosifli metode eficiente” (pp. 88–95) din
acest manual. Sæ recapituleze, de asemenea, partea F, „Metode de predare”
(pp. 157–184).
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Lecflia

9
Scop De a ajuta cursanflii sæ punæ în practicæ principiile pe care le-au învæflat în lecflia 8.

Notæ cætre 
învæflætor 

Aceastæ lecflie este o continuare a lecfliei 8. Pentru a væ pregæti pentru aceastæ lecflie,
vefli invita câfliva cursanfli sæ predea principii ale Evangheliei folosind metodele
urmætoare: împærtæøirea povestirilor, adresarea întrebærilor øi conducerea discufliilor
(vezi, „Pregætire”, punctul 1, mai jos). Trebuie sæ væ asigurafli cæ aceastæ experienflæ
este înælflætoare pentru ei øi cæ-i ajutæ sæ dobândeascæ încredere în abilitatea lor de
a folosi diferite metode de predare. Trebuie sæ fifli sensibili în special faflæ de nevoile
øi de sentimentele cursanflilor care sunt învæflætori mai puflin experimentafli.

Pregætire 1. Vorbifli înainte cu cei trei cursanfli, rugându-i pe fiecare dintre aceøtia sæ pregæteascæ
una dintre demonstrafliile enumerate mai jos. Încurajafli-i sæ foloseascæ scripturile øi
Principiile Evangheliei (31110) pentru a-i ajuta sæ prezinte subiectul demonstrafliei øi
acest manual pentru a-i ajuta sæ foloseascæ metodele care le-au fost desemnate.

Demonstraflia 1: Spunefli o poveste adeværatæ pentru a preda despre puterea
rugæciunii personale. Fifli pregætifli sæ împærtæøifli câteva idei despre cum sæ
folosim povestirile eficient în predarea Evangheliei.

Demonstraflia 2: Folosifli întrebæri pentru a preda despre binecuvântærile care vin
ca urmare a flinerii zilei de Sabat sfântæ. Fifli pregætifli sæ împærtæøifli câteva idei
despre cum sæ folosim întrebærile eficient în predarea Evangheliei.

Demonstraflia 3: Conducefli o discuflie pentru a preda despre motivul pentru care
trebuie sæ fim dornici sæ facem sacrificii. Fifli pregætifli sæ împærtæøifli câteva idei
despre cum sæ conducem eficient discufliile în predarea Evangheliei.

2. În funcflie de situaflie, ajutafli cursanflii desemnafli sæ-øi pregæteascæ demonstrafliile.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Amintifli-le cursanflilor cæ în lecflia precedentæ au væzut demonstraflii pentru folosirea
lecfliilor practice, a comparafliilor øi a tablei pentru predarea principiilor Evangheliei.
Astæzi, vor vedea demonstraflii în care cursanflii desemnafli vor preda principii ale
Evangheliei spunând povestiri, adresând întrebæri øi conducând o discuflie.

Sæ spunem povestiri

Demonstraflie øi
discuflie

Invitafli cursantul desemnat sæ prezinte prima demonstraflie (vezi „Pregætire”,
punctul 1). Dupæ aceastæ demonstraflie, cerefli-le cursanflilor sæ discute urmætoa-
rele întrebæri:

• Cum v-a ajutat folosirea acestei povestiri sæ înflelegefli mai bine puterea rugæciunii
personale?

Invitafli cursantul desemnat sæ împærtæøeascæ o parte dintre învæflæturile pe care le-a
dobândit despre modul de folosire a povestirilor în predarea principiilor Evangheliei.

Prezentarea
învæflætorului 

Rugafli cursanflii sæ-øi deschidæ manualele la secfliunea „Povestiri”, pp. 179–182.
Recapitulafli „Îndrumæri pentru pregætirea øi relatarea unei povestiri”, p. 181.

Folosifli metode eficiente
A doua parte
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Sæ adresæm întrebæri

Demonstraflie
øi discuflie

Invitafli cursantul desemnat sæ prezinte a doua demonstraflie (vezi „Pregætire”,
punctul 1). Dupæ aceastæ demonstraflie, cerefli-le cursanflilor sæ discute urmætoarea
întrebare:

• În ce moduri v-a ajutat întrebarea din aceastæ demonstraflie sæ înflelegefli mai bine
binecuvântærile flinerii zilei de Sabat sfântæ?

Invitafli cursantul desemnat sæ împærtæøeascæ o parte dintre învæflæturile pe care le-a
dobândit despre modul de folosire a întrebærilor în predarea principiilor
Evangheliei.

Prezentarea
învæflætorului 

Ajutafli cursanflii sæ înfleleagæ faptul cæ întrebærile pe care le folosim ca instrumente
de predare trebuie sæ:

1. stimuleze gândirea øi discuflia. Pentru a afla ce øtiu oamenii, ce gândesc sau simt,
adresafli întrebæri care încep cu ce, unde, când, de ce, cum sau în ce fel. În general,
întrebærile la care se poate ræspunde cu da sau nu, nu sunt eficiente decât atunci
când conduc la alte întrebæri sau la angajamente;

2. îi ajute pe cursanfli sæ înfleleagæ cum sæ punæ în practicæ în vieflile lor principiile
Evangheliei;

3. îi încurajeze pe cursanfli sæ împærtæøeascæ idei øi experienfle personale care au
legæturæ cu principiile predate.

Indicafli faptul cæ nu trebuie sæ ne îngrijoræm dacæ cei cærora le predæm sunt tæcufli
pentru câteva secunde dupæ ce am adresat o întrebare. Pot sæ aibæ nevoie de timp
pentru a se gândi la ræspunsuri.

Explicafli faptul cæ membrii clasei pot sæ gæseascæ sugestii suplimentare în „Sæ predæm
cu ajutorul întrebærilor”, pp. 68–70 din acest manual.

Sæ conducem discuflii

Demonstraflie øi
discuflie

Invitafli cursantul desemnat sæ prezinte cea de-a treia demonstraflie (vezi „Pregætire”,
punctul 1). Dupæ aceastæ demonstraflie, cerefli-le cursanflilor sæ discute urmætoarea
întrebare:

• Cum v-a ajutat aceastæ discuflie sæ înflelegefli mai bine motivul pentru care trebuie
sæ fim dornici sæ facem sacrificii?

Invitafli cursantul desemnat sæ împærtæøeascæ o parte dintre învæflæturile pe care le-a
dobândit despre cum se conduc discufliile.

Prezentarea
învæflætorului 

Ajutafli cursanflii sæ înfleleagæ faptul cæ pentru a conduce discuflii, noi trebuie:

1. sæ ajutæm cursanflii sæ se simtæ confortabil când îøi împærtæøesc mærturiile,
gândurile, experienflele, întrebærile øi ideile;

2. sæ recunoaøtem cu apreciere øi cu respect contribufliile cursanflilor;

3. sæ fim sensibili faflæ de cursanflii care ezitæ sæ participe activ. Poate sæ fie un ajutor
faptul de a discuta în particular cu ei pentru a le afla sentimentele în ceea ce
priveøte cititul cu voce tare sau participarea lor activæ în clasæ. De asemenea,
poate sæ væ ajute faptul de a le permite sæ se pregæteascæ pentru discuflia clasei
desemnându-le scripturi pe care pot sæ le citeascæ øi asupra cærora pot sæ reflecteze
înaintea orei;

4. sæ redirecflionæm comentariile øi întrebærile cursanflilor cætre ceilalfli cursanfli
pentru ræspuns.

Indicafli faptul cæ membrii clasei pot sæ gæseascæ sugestii suplimentare în „Sæ condu-
cem discuflii”, pp. 63–65 din acest manual.
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Concluzie

Rezumat Exprimafli-væ aprecierea pentru demonstrafliile cursanflilor.

Amintiflile cursanflilor cæ metodele sunt importante însæ acestea nu trebuie sæ fie
lucrurile cele mai importante ale lecfliilor pe care le predæm. Ele sunt instrumente
care sæ-i ajute pe cei cærora le predæm sæ se concentreze asupra doctrinelor de sal-
vare ale Evangheliei øi sæ le punæ în practicæ în vieflile lor.

Indicafli faptul cæ entuziasmul nostru de a preda va creøte pe mæsuræ ce cæutæm în
mod continuu sæ ne dezvoltæm abilitatea de a folosi o diversitate de metode. Putem
sæ ne temem sau sæ nu ne simflim confortabil în timp ce încercæm metode noi, însæ
putem sæ trecem peste aceste sentimente.

Citat Preøedintele Heber J. Grant l-a citat deseori pe Ralph Waldo Emerson, care a spus:
„Ceea ce continuæm sæ facem cu perseverenflæ devine mai uøor de realizat; nu pentru
cæ natura acelui lucru s-a schimbat, ci pentru cæ puterea noastræ de a-l realiza a
crescut” (în Gospel Standards, compilate de cætre G. Homer Durham [1941], p. 335).

Mærturie Depunefli-væ mæturia aøa cum suntefli îndemnafli de Spirit.

Însærcinæri Încurajafli cursanflii sæ:

1. încerce metode noi pentru a preda principiile Evangheliei. Rugafli-i sæ scrie în
caietele lor despre aceste experienfle;

2. vinæ sæptæmâna viitoare la clasæ pregætifli sæ dezvolte un plan pentru o lecflie pe
care o vor preda în curând. Aceastæ lecflie poate sæ fie o parte a unei însærcinæri
dintr-o searæ în familie, o însærcinare din cadrul Bisericii sau o altæ ocazie de a
preda. Trebuie sæ-øi aducæ materialele lecfliei, cum ar fi scripturile øi manualele.
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Pregætifli fiecare lucru necesar

Scop De a ajuta cursanflii sæ pregæteascæ lecflii eficiente.

Notæ cætre 
învæflætor 

Învæflætorii Evangheliei trebuie sæ-øi adreseze trei întrebæri în timp ce pregætesc
lecfliile:

1. Ce trebuie sæ se întâmple în vieflile celor cærora le predau, ca rezultat al acestei lecflii?

2. Ce principii anume trebuiesc predate?

3. Cum trebuiesc predate aceste principii?

Prima dintre aceste întrebæri îi ajutæ pe învæflætori sæ concentreze lecflia asupra
nevoilor celor cærora le predau. Având acest lucru în minte, învæflætorii pot sæ
decidæ ce sæ predea. Aceasta este o decizie importantæ, în special datoritæ faptului
cæ lecfliile conflin deseori mai mult material decât pot învæflætorii sæ parcurgæ în tim-
pul unei ore de curs. Pentru a decide cum sæ predea, învæflætorii trebuie sæ aleagæ
metodele care se coreleazæ cu materialul, care sunt în concordanflæ cu Spiritul øi
care cer o învæflare sârguincioasæ.

În timp ce predafli aceastæ lecflie, ajutafli cursanflii sæ înfleleagæ cum sæ pregæteascæ
lecfliile eficient øi sub îndrumarea Spiritului. Amintifli-væ cæ pregætirea dumneavoas-
træ pentru aceastæ lecflie poate servi ca exemplu pentru cursanfli, în timp ce aceøtia
se pregætesc sæ predea.

Pregætire 1. Studiafli secfliunea intitulatæ „Pregætifli fiecare lucru necesar” pp. 96–105, din acest
manual.

2. Amintifli-le cursanflilor sæ vinæ pregætifli sæ stabileascæ un plan pentru o lecflie pe
care o vor preda în curând. Încurajafli-i sæ-øi aducæ materialele pentru lecflie, cum
ar fi scripturile øi manualele. (Aceastæ însærcinare a fost datæ la încheierea lecfliei 9.)

3. Aducefli la curs un exemplar al unui manual actual produs de Bisericæ, cum ar fi
manualul Societæflii Primare sau un manual al Doctrinei Evangheliei, în care
lecfliile conflin declaraflii în ceea ce priveøte scopul acestora øi metode de predare
sugerate.

4. Înainte de oræ, scriefli urmætorul tabel pe tablæ:

1. Ce trebuie 
sæ se întâmple 
în vieflile celor
cærora le predau,
ca rezultat
al acestei lecflii?

2. Ce principii 
anume trebuiesc
predate?

3. Cum trebuiesc
predate aceste
principii?

Lecflia
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Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Pregætirea individualæ este esenflialæ pentru a putea preda Evanghelia.

Citat Invitafli un cursant sæ citeascæ declaraflia vârstniculului Dallin H. Oaks de la p. 96.

Tabla øi Prezentarea
învæflætorului 

Îndreptafli atenflia cursanflilor cætre tabelul pe care l-afli scris pe tablæ. Cerefli-le cur-
sanflilor sæ copieze tabelul în caietele lor.

Explicafli cæ acestea sunt trei întrebæri importante pe care trebuie sæ ni le adresæm
în timp ce pregætim o lecflie.

Explicafli cæ în timpul acestei lecflii, cursanflii vor ræspunde la aceste întrebæri cu
ajutorul materialelor pentru lecflie pe care le-au adus.

1. Sæ decidem ce ar trebui sæ se întâmple în vieflile celor cærora le predæm ca
rezultat al lecfliei.

Activitate de notat
ideile în caiet øi
Prezentarea
învæflætorului 

Rugafli cursanflii sæ foloseascæ materialele pentru lecflie pe care le-au adus la clasæ.
Rugafli-i sæ scrie subiectul lecfliei lor în partea superioaræ a tabelului din caietele lor.
Dacæ predau dintr-un pasaj din scripturi, rugafli-i sæ scrie capitolul øi versetele.

Explicafli-le cæ, având un subiect în minte, putem sæ decidem cum trebuie sæ-i
influenfleze lecflia pe cei cærora le predæm. De exemplu, pentru a preda o lecflie
despre zeciuialæ, o învæflætoare de la Societatea Primaræ poate sæ decidæ cæ cei care
aparflin clasei ei trebuie sæ înfleleagæ ce este zeciuiala øi de ce o plætim. Pentru a
preda o lecflie despre templu, pærinflii pot sæ decidæ cæ proprii lor copii trebuie sæ
simtæ dorinfla sæ træiascæ demni de a se cæsætori în templu. Pentru a preda o lecflie
despre serile în familie, preøedintele cvorumului vârstnicilor poate sæ decidæ cæ
lecflia trebuie sæ-i inspire pe membrii cvorumului sæ flinæ o searæ în familie de mare
importanflæ în fiecare sæptæmânæ.

Indicafli faptul cæ multe manuale produse de Bisericæ includ în fiecare lecflie declaraflii
referitoare la scopul acesteia. Arætafli manualul pe care l-afli adus la clasæ øi arætafli-le
cursanflilor declaraflia scopului pentru una dintre lecflii. Explicafli cæ trebuie sæ folosim
aceste declaraflii ca îndrumæri în timp ce pregætim lecfliile.

Invitafli cursanflii sæ ia în considerare nevoile oamenilor cærora le predau. Apoi,
adresafli-le urmætoarea întrebare:

• Ce credefli cæ ar trebui sæ se întâmple în vieflile celor cærora le predafli ca rezultat
al lecfliei?

Explicafli cæ ræspunsul unui învæflætor la aceastæ întrebare poate sæ cuprindæ ceea
ce trebuie sæ înfleleagæ, sæ simtæ, sæ doreascæ sau sæ facæ oamenii ca rezultat al unei
lecflii. Oferifli-le apoi cursanflilor timp sæ se gândeascæ la întrebare. Rugafli-i sæ-øi scrie
ræspunsurile în tabelul din caietele lor.

Discuflie Dupæ ce cursanflii au avut timp pentru a-øi scrie ræspunsurile, invitafli câfliva dintre
ei sæ-øi împærtæøeascæ ræspunsurile øi motivele pentru care au dat acele ræspunsuri.

Accentuafli faptul cæ în timp ce pregætim o lecflie, trebuie sæ luæm în considerare
nevoile celor cærora le predæm. Fiind îndrumafli de Spirit, putem sæ øtim cum tre-
buie sæ-i influenfleze lecflia pe cei cærora le predæm. Aceastæ cunoaøtere ne va ajuta
sæ decidem ce sæ predæm øi cum sæ predæm.
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2. Sæ decidem ce predæm în lecflie.

Prezentarea
învæflætorului 

Indicafli faptul cæ avem deseori mai mult material decât putem sæ predæm în timpul
alocat. Acest lucru este adeværat, indiferent dacæ predæm din manualele cu lecflii
pregætite sau din alte resurse, cum ar fi articolele din Liahona sau cuvântærile confe-
rinflei generale. În astfel de cazuri, trebuie sæ selectæm, cu ajutorul rugæciunii, mate-
rialul care le va fi de cel mai mare ajutor celor cærora le predæm.

Accentuafli cæ, atunci când predæm Evanghelia, trebuie sæ facem mai mult decât
doar sæ prezentæm informaflia. Ceea ce conteazæ cel mai mult nu este volumul de
material parcurs, ci influenfla pe care o are lecflia asupra celor cærora le predæm.

Tablæ øi discuflie • Ce putem sæ facem pentru a ne ajuta sæ decidem ce anume sæ predæm? (Færæ sæ
øtergefli tabla, scriefli ræspunsurile cursanflilor pe aceasta. Remarcafli faptul cæ o
parte dintre punctele importante sunt enumerate mai jos. Menflionafli aceste idei
în cazul în care membrii nu le menflioneazæ.)

a. Studiafli, cu ajutorul rugæciunii, conflinutul lecfliei.
b. Facefli o listæ cu principiile cheie cuprinse în lecflie.
c. Amintifli-væ întotdeauna de nevoile øi bagajul de cunoøtinfle al celor cærora le

predafli.
d. Urmafli îndrumarea Spiritului.

Încurajafli cursanflii sæ înceapæ pregætirea unei lecflii cu cel puflin o sæptæmânæ
înainte de a o preda. Aceasta le va da timp sæ se gândeascæ øi sæ se roage despre
material, sæ-l înfleleagæ øi sæ gæseascæ modalitæfli atrægætoare de a-l prezenta.

Activitate de notat
ideile în caiet

Rugafli cursanflii sæ foloseascæ din nou materialele lecfliei pe care le-au adus la clasæ.
Încurajafli-i sæ continue sæ ia în considerare nevoile celor cærora le predau în timp
ce ræspund la întrebarea urmætoare. Încurajafli-i, de asemenea, sæ ia în considerare
ceea ce sunt pregætifli sæ primeascæ oamenii cærora le predau.

• Care sunt cele mai importante idei din aceastæ lecflie pentru oamenii cærora le
predafli?

Oferifli-le cursanflilor timp sæ se gândeascæ la întrebare. Rugafli-i sæ-øi scrie ræspunsu-
rile în tabelul din caietele lor în rubrica „Ce principii anume trebuiesc predate?”

Discuflie Dupæ ce cursanflii au avut timp pentru a-øi scrie ræspunsurile, invitafli câfliva dintre
ei sæ-øi împærtæøeascæ ræspunsurile øi motivele pentru care au dat acele ræspunsuri.

3. Sæ decidem cum sæ predæm lecflia.

Discuflie Explicafli cæ dupæ ce am decis ce sæ predæm, trebuie sæ decidem cum sæ predæm.
Aceasta include alegerea metodelor care-i vor ajuta pe oameni sæ înfleleagæ princi-
piile pe care le predæm.

• Care sunt câteva dintre metodele pe care le putem folosi pentru a preda
Evanghelia? (Ajutafli cursanflii sæ-øi aminteascæ metodele demonstrate în
lecfliile 8 øi 9. Amintifli-le, de asemenea, lista metodelor de la p. 158 din
acest manual.)

Amintifli-le cursanflilor cæ metodele de predare trebuie sæ-i înalfle spiritual pe cei
cærora le predæm, trebuie sæ cearæ o învæflare sârguincioasæ øi sæ-i ajute pe cursanfli
sæ înfleleagæ øi sæ punæ în practicæ principiile Evangheliei.

Activitate de notat
ideile în caiet

Cerefli-le cursanflilor sæ se uite din nou la tabelul din caietele lor. Rugafli-i sæ ia în
considerare unul dintre principiile scrise în rubrica „Ce principii anume trebuiesc
predate?” Acordafli-le câteva minute pentru a se gândi la o metodæ pe care o pot
folosi pentru a preda acel principiu øi pentru a include acea metodæ în tabelul lor.
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Arætafli manualul pe care l-afli adus la clasæ. Indicafli faptul cæ anumite manuale
conflin sugestii pentru predarea anumitor principii. Învæflætorii pot sæ foloseascæ
aceste sugestii sau pot sæ se gândeascæ la propriile lor idei bazate pe nevoile celor
cærora le predau.

Dupæ ce cursanflii au avut timp pentru a-øi scrie ræspunsurile în caiete, invitafli
câfliva dintre ei sæ-øi împærtæøeascæ ideile.

Concluzie

Citat Citifli urmætoarea declaraflie fæcutæ de preøedintele David O. McKay:

„Sunt trei lucruri care trebuie sæ-i îndrume pe tofli învæflætorii: primul, fifli interesafli
de subiect...; al doilea, punefli în practicæ principiile pe care le învæflafli despre acel
subiect; al treilea, încercafli sæ-i îndrumafli [pe cei cærora le predafli] sæ punæ în prac-
ticæ în vieflile lor acele principii – nu reværsându-le asupra lor, ci conducându-i sæ
vadæ ceea ce vedefli dumneavoastræ, sæ cunoascæ ceea ce cunoaøtefli dumneavoastræ,
sæ simtæ ceea ce simflifli dumneavoastræ” (Gospel Ideals [1953], p. 424).

Încurajafli cursanflii sæ punæ în practicæ principiile discutate în aceastæ lecflie.
Asigurafli-i cæ pe mæsuræ ce fac aceasta cu ajutorul rugæciunii, vor putea sæ planifice
lecflii care-i vor ajuta pe alflii sæ învefle doctrinele Evangheliei øi sæ le punæ în prac-
ticæ în vieflile lor.

Mærturie Depunefli-væ mæturia aøa cum suntefli îndemnafli de Spirit.

Însærcinæri Încurajafli cursanflii sæ:

1. finalizeze pregætirea lecfliei pe care au început-o în clasæ. Încurajafli-i sæ scrie în
caiete despre experienflele pe care le au când pregætesc øi predau lecflia;

2. recapituleze principiile predate în aceastæ lecflie studiind secfliunea „Pregætifli
fiecare lucru necesar”, pp. 96–105 din acest manual;

3. se pregæteascæ pentru lecflia sæptæmânii viitoare studiind Matei 7:1–5. Rugafli-i sæ
se gândeascæ dacæ existæ vreun lucru pe care-l fac øi care contribuie la provocærile
de care au parte ca învæflætori. Invitafli-i sæ se gândeascæ la schimbærile pe care le
pot face. În timp ce fac aceasta, trebuie sæ se gândeascæ la sfatul Domnului din
Eter 12:27, 37 referitor la binecuvântærile care pot sæ vinæ dacæ ne recunoaøtem
slæbiciunile cu umilinflæ.
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Dezvoltarea talentelor
dumneavoastræ

Scop De a ajuta cursanflii sæ înfleleagæ cum sæ se perfecflioneze în mod continuu ca
învæflætori.

Notæ cætre 
învæflætor 

În timp ce Enoh cælætorea printre oamenii sæi, a auzit o voce din cer care i-a poruncit
sæ predice poporului despre pocæinflæ. „Øi când Enoh a auzit aceste cuvinte a îngenun-
cheat pe pæmânt înaintea Domnului øi a vorbit înaintea Domnului, spunând: Cum
de am gæsit graflie în ochii Tæi, când eu nu sunt decât un flæcæu øi tofli oamenii mæ
uræsc; pentru cæ eu sunt lent la exprimare; de ce sunt eu slujitorul Tæu?” (vezi Moise
6:26–31).

„Øi Domnul i-a spus lui Enoh: Du-te øi fæ aøa cum fli-am poruncit... Deschide-fli
gura, øi ea îfli va fi umplutæ, øi Eu îfli voi da flie exprimarea... Iatæ, Spiritul Meu este
asupra ta, de aceea, toate cuvintele tale le voi justifica... øi tu vei ræmâne în Mine
øi Eu în tine; de aceea, mergi cu Mine” (Moise 6:32, 34).

Enoh a mers aøa cum i s-a poruncit øi Domnul l-a binecuvântat cu abilitatea de a
preda cu putere.

Unii cursanfli pot sæ aibæ într-un fel sentimentele pe care Enoh le-a avut atunci
când a primit chemarea de a predica – conøtienfli de slæbiciunile lor øi nesiguri de
abilitæflile lor. Aceastæ lecflie este conceputæ sæ-i ajute sæ øtie cum se pot perfecfliona
ca învæflætori. Lecflia se concentreazæ asupra ajutorului disponibil din resurse cum ar
fi programele de predare ale Bisericii, sprijinul conducætorilor øi adunærile de per-
fecflionare a învæflætorului. Totuøi, este important ca dumneavoastræ sæ le amintifli
faptul cæ Domnul este sursa lor de ajutor cea mai mare. Pe mæsuræ ce se umilesc øi
îøi exercitæ credinfla în Domnul, El va „face ca lucrurile slabe sæ devinæ puternice
pentru ei” (Eter 12:27).

Pregætire 1. Putefli sæ rugafli dinainte un cursant sau un conducætor din episcopie sæ se
pregæteascæ sæ citeascæ declaraflia preøedintelui Brigham Young de la p. 235. De
asemenea, rugafli aceastæ persoanæ sæ se pregæteascæ pentru a relata o experienflæ
în care a væzut adeværul acestei declaraflii.

2. Rugafli un învæflætor de la una dintre organizafliile preofliei sau de la cele auxiliare
sæ vinæ la clasæ øi sæ vorbeascæ între trei øi cinci minute despre cum l-a ajutat
sprijinul unui conducætor.

3. Rugafli un conducætor al preofliei sau al unei organizaflii auxiliare sæ vinæ la clasæ øi
sæ vorbeascæ timp de trei-cinci minute despre cum pot susfline conducætorii lucrarea
învæflætorilor. Rugafli aceastæ persoanæ sæ-øi bazeze prezentarea pe informafliile de
la p. 28 a acestui manual. Asigurafli-væ cæ aceastæ persoanæ se pregæteøte sæ discute
despre importanfla contactærii conducætorilor de cætre învæflætori pentru a împærtæøi
experienfle, pentru a discuta în cvorumuri sau în clase despre nevoile persoanelor
øi pentru a cæuta ajutor øi îndrumare. (Poate sæ fie un ajutor sæ-i cerefli aceste lucruri
conducætorului care slujeøte cu învæflætorul care face prezentarea de la punctul 2.)

4. Studiafli secfliunea intitulatæ „Dezvoltarea talentelor dumneavoastræ” (pp. 21–28)
din acest manual.

Lecflia
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5. Recapitulafli informafliile despre adunærile de perfecflionare a învæflætorilor de
la paginile 7–9 din Improving Gospel Teaching: A Leader’s Guide. Pregætifli-væ sæ
vorbifli între trei øi cinci minute despre cum pot adunærile de perfecflionare a
învæflætorilor sæ ræspundæ nevoilor fiecærui învæflætor. În timpul acestei prezentæri,
spunefli-le cursanflilor când vor avea loc urmætoarele adunæri de perfecflionare a
învæflætorilor øi cine trebuie sæ participe la aceste adunæri. (Dacæ nu suntefli
dumneavoastræ coordonatorul de perfecflionare a învæflætorilor, putefli sæ rugafli
coordonatorul de perfecflionare a învæflætorilor sæ facæ aceastæ prezentare.)

6. Pregætifli-væ sæ împærtæøifli unul sau douæ dintre lucrurile pe care le includefli în
tabelul de la p. 25.

7. Înainte de oræ, expunefli resursele actuale de predare produse de Bisericæ øi care
sunt disponibile în zona dumneavoastræ. Pregætifli-væ sæ petrecefli între trei øi cinci
minute pentru a descrie aceste materiale. Dacæ materialele enumerate la p. 105
sunt disponibile, includefli-le alæturi de cele expuse.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

În eforturile noastre de a ajunge la fiecare persoanæ cæreia îi predæm, trebuie sæ
ne stræduim în mod continuu sæ ne perfecflionæm.

Introducere Rugafli cursantul desemnat sau conducætorul din episcopie sæ citeascæ urmætoarea
declaraflie:

Preøedintele Brigham Young a spus cæ Domnul „le dæ astæzi, puflin ucenicilor Sæi
umili øi dacæ ei progreseazæ bazându-se pe aceasta, mâine El le va da puflin mai
mult øi-n ziua urmætoare puflin mai mult. El nu adaugæ la ceea ce ei nu folosesc”
(Discourses of Brigham Young, selectate de John A. Widtsoe [1941], p. 90).

Rugafli persoana desemnatæ sæ vorbeascæ despre o experienflæ în care a væzut adevæ-
rul acestei declaraflii.

Prezentarea învæflætorului

Indicafli faptul cæ acest principiu predat de preøedintele Young este valabil øi în
eforturile noastre în calitate de învæflætori ai Evangheliei. Noi primim ajutorul
Domnului pe mæsuræ ce continuæm sæ ne îmbunætæflim bazându-ne pe ceea ce 
ne-a dat. Aceastæ lecflie se concentreazæ asupra lucrurilor pe care noi putem sæ
le facem pentru a ne îmbunætæfli predarea. De asemenea, discutæ despre resursele
care sunt disponibile în Bisericæ pentru a ne ajuta în eforturile noastre.

Biserica oferæ resurse pentru a ne ajuta sæ ne perfecflionæm ca învæflætori.

Rapoarte Bibliotecile caselor de întruniri

Explicafli cæ Biserica a produs materiale care ne pot ajuta sæ predæm lecflii eficiente.
Îndreptafli atenflia cursanflilor cætre materialele pe care le-afli expus în fafla clasei
(vezi „Pregætire”, punctul nr. 7). Petrecefli câteva minute pentru a descrie materia-
lele øi dafli-le cursanflilor ocazia de a adresa întrebæri despre acestea. Încurajafli cur-
sanflii sæ viziteze biblioteca din casa de întrunire pentru a învæfla mai mult despre
aceste materiale øi despre altele care i-ar putea ajuta la pregætirea lecfliilor.

Explicafli-le cæ suplimentar faflæ de materialele din programæ, Biserica oferæ øi alte
resurse pentru a ne ajuta sæ ne perfecflionæm ca învæflætori. Discutafli despre aceste
resurse aøa cum este arætat mai jos.
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Sprijnirea învæflætorilor de cætre conducætor

Rugafli conducætorul øi învæflætorul desemnafli sæ-øi împærtæøeascæ prezentærile despre
sprijinirea învæflætorilor de cætre conducætor (vezi „Pregætire”, punctele 2 øi 3).

Dupæ aceastæ prezentare, invitafli cursanflii sæ adreseze întrebæri despre sprijinirea
învæflætorilor de cætre conducætor. Invitafli-i, de asemenea, sæ discute despre modali-
tæflile în care un astfel de sprijin îi poate ajuta sæ se perfecflioneze în calitate de con-
ducætori øi de învæflætori.

Exprimafli-væ sentimentele despre importanfla sprijinirii învæflætorilor de cætre con-
ducætori.

Adunærile de perfecflionare a învæflætorilor

Vorbifli-le cursanflilor despre adunærile de perfecflionare a învæflætorilor (vezi „Pregætire”,
punctul nr. 5).

Cursul Predarea Evangheliei

Indicafli faptul cæ acest curs este o altæ resursæ pe care Biserica ne-o oferæ pentru a
ne ajuta sæ ne perfecflionæm ca învæflætori.

Trebuie sæ reflectæm în mod continuu asupra eficacitæflii noastre ca învæflætori.

Activitate de notat
idei în caiet

Explicafli cæ trebuie sæ reflectæm în mod continuu asupra modului în care eforturile
noastre îi ajutæ pe cei cærora le predæm. Apoi, rugafli cursanflii sæ-øi deschidæ manua-
lele la tabelul de la p. 25. Cerefli-le cursanflilor sæ copieze tabelul în caietele lor.

Rugafli cursanflii sæ-øi aducæ aminte de sæptæmânile de la începutul acestui curs.
Invitafli-i sæ se gândeascæ la însærcinærile din lecfliile anterioare. Ajutafli-i apoi, sæ
foloseascæ tabelul pentru a-øi evalua pe scurt progresul ca învæflætori. Rugafli-i sæ
scrie un punct forte øi o slæbiciune pe care le au ca învæflætori. Încurajafli-i sæ scrie
un lucru pe care-l pot face acum pentru a se perfecfliona øi o abilitate pe care tre-
buie s-o dezvolte. (Pentru o explicaflie referitoare la modul de efectuare a acestei
evaluæri, vedefli exemplul de la p. 25.)

Explicafli-le cæ aceasta îi va ajuta sæ înceapæ. Ei trebuie sæ-øi completeze singuri
tabelul. În timp ce fac aceasta, pot sæ recapituleze „Stabilifli un plan care sæ væ
îmbunætæfleascæ modul de predare”, pp. 24–27 din acest manual.

Prezentarea
învæflætorului

Dupæ ce cursanflii au avut timp pentru a scrie în tabelele lor, exprimafli-væ dorinfla
de a væ îmbunætæfli ca învæflætor. Împærtæøifli-le cursanflilor unul sau douæ lucruri pe
care le vefli include pentru dumneavoastræ înøivæ în acest tabel (vezi „Pregætire”,
punctul 6).

Citat Asigurafli cursanflii cæ Domnul îi va ajuta în eforturile lor de a progresa. Rugafli
un cursant sæ citeascæ declaraflia preøedintelui James E. Faust de la pagina 21 a
acestui manual.

Concluzie Prezentarea învæflætorului

Repetafli declaraflia preøedintelui Brigham Young. Exprimafli-væ sentimentele despre
importanfla acestui principiu. Dacæ timpul væ permite, împærtæøifli relatarea lui Enoh,
aøa cum este prezentatæ în nota cætre învæflætor de la p. 234.
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Mærturie Depunefli-væ mæturia aøa cum suntefli îndemnafli de Spirit.

Însærcinæri Încurajafli cursanflii sæ:

1. îi contacteze în mod personal pe conducætorii din organizafliile lor pentru a
împærtæøi experienfle, pentru a discuta despre nevoile persoanelor din cvorum
sau din clasæ øi pentru a cæuta ajutor øi îndrumare. (În cazul în care cursanflii
nu au chemæri ca învæflætori, încurajafli-i sæ vorbeascæ cu un membru al familiei,
cu coordonatorul de perfecflionare a învæflætorilor sau cu dumneavoastræ pentru
a discuta despre ceea ce au învæflat în acest curs.); 

2. revadæ principiile predate în aceastæ lecflie studiind secfliunea intitulatæ
„Dezvoltarea talentelor dumneavoastræ” (pp. 21–28), din acest manual.
Încurajafli-i sæ continue sæ lucreze la planul lor de îmbunætæflire;

3. vinæ sæptæmâna viitoare la curs pregætifli sæ facæ o prezentare despre ceea ce au
învæflat sau despre cum au progresat în cadrul acestui curs. Prezentærile trebuie
sæ dureze între trei øi cinci minute, în funcflie de numærul cursanflilor. Acestea
trebuie sæ conflinæ rapoarte despre (a) modul în care ei s-au schimbat ca învæflætori
datoritæ lucrurilor pe care le-au învæflat øi (b) ceea ce plænuiesc sæ facæ pentru a se
perfecfliona în continuare ca învæflætori.
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Mergefli øi predafli

Scop De a le da cursanflilor ocazia de a se întæri unul pe altul în eforturile lor de a se
perfecfliona ca învæflætori.

Notæ cætre 
învæflætor 

Domnul ne-a învæflat un principiu important al predærii Evangheliei când a spus:
„Numifli un învæflætor dintre voi øi sæ nu fie tofli purtætori de cuvânt în acelaøi timp;
ci sæ vorbeascæ câte unul øi tofli sæ asculte ceea ce spune, astfel încât, atunci când
tofli au vorbit, tofli sæ fie edificafli de cætre tofli øi fiecare om sæ aibæ un privilegiu
egal” (D&L 88:122).

Lecflia de astæzi, ultima lecflie a cursului de Predare a Evangheliei, le oferæ cursanfli-
lor ocazia de a se învæfla øi de a se edifica unul pe altul în timp ce-øi împærtæøesc
sentimentele despre doctrinele, principiile, deprinderile øi metodele pe care le-au
învæflat în timpul acestui curs. Structurafli lecflia cu atenflie astfel încât fiecare
cursant sæ aibæ timp sæ participe activ.

Pregætire 1. Amintifli-le dinainte cursanflilor de însærcinarea care le-a fost datæ de pregætit
pentru aceastæ lecflie (vezi însærcinarea nr. 3 de la p. 237).

2. Gândifli-væ la modul în care a progresat fiecare cursant în timpul acestui curs
øi la ceea ce afli învæflat dumneavoastræ de la fiecare cursant. Pregætifli-væ sæ
împærtæøifli câteva dintre aceste gânduri în timpul lecfliei.

Sugestii pentru
prezentarea lecfliei

Împærtæøifli-væ pe scurt mærturia despre importanfla predærii Evangheliei øi despre
privilegiul de a sluji ca învæflætor. Apoi, citifli urmætoarea declaraflie a vârstnicului
Jeffrey R. Holland, cerându-le cursanflilor sæ asculte cu atenflie pentru a vedea cum
poate sæ serveascæ aceastæ declaraflie ca rezumat al acestui curs:

„Fie cæ ne instruim copiii acasæ sau stând în Bisericæ în fafla unei audienfle, niciodatæ

sæ nu facem astfel încât credinfla noastræ sæ fie greu de detectat. Amintifli-væ, noi
trebuie sæ fim învæflætori ‘[venifli] de la Dumnezeu’. Nu sædifli niciodatæ seminfle de
îndoialæ. Evitafli prezentarea automatæ øi vanitatea. Pregætifli bine lecfliile. Oferifli
cuvântæri bazate pe scripturi. Predafli doctrina revelatæ. Depunefli o mærturie sin-
ceræ. Rugafli-væ, exersafli øi încercafli sæ îmbunætæflifli. În adunærile noastre adminis-
trative sæ ‘[ne instruim øi sæ ne edificæm]’ unul pe altul aøa cum spun revelafliile,
pentru ca øi în acestea, predarea noastræ sæ fie în cele din urmæ ‘de sus’. Biserica
va fi mai bunæ din aceastæ cauzæ, la fel øi dumneavoastræ, pentru cæ aøa cum 
Pavel le-a spus romanilor: ‘Tu deci, care învefli pe alflii, pe tine însufli nu te învefli?’ ”
(în Conference Report, aprilie 1998, p. 33 sau Ensign, mai 1998, p. 27).

Invitafli fiecare cursant sæ-øi facæ pe rând prezentarea (vezi, „Pregætire”, punctul 1).

Lecflia

12
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Concluzie

Observaflii În limita timpului disponibil, împærtæøifli-væ observafliile în ceea ce priveøte progre-
sul cursanflilor în timpul cursului (vezi „Pregætire”, punctul 2). Discutafli despre
câteva lucruri pe care le-afli învæflat de la cursanfli.

Mærturie Depunefli-væ mæturia aøa cum suntefli îndemnafli de Spirit. Putefli sæ includefli, de
asemenea, expresii de încredere, de încurajare øi de sprijin în timp ce cursanflii
merg øi predau Evanghelia.

239





Index

241

A

Activitæfli
de grup, pentru a le preda tinerilor, 121–122
îndrumæri pentru planificare, 121–122
trebuie sæ predea øi sæ lumineze, 117
simplificate pentru copiii mai mici, 117
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Adulfli
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Aparate de proiecflie, 175
Aplicaflie
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exemplul øcolii profeflilor, 213–214
mæritæ prin discuflii, 63
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sugestii pentru creare, 76–87
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Avertizæri, pentru învæflætori sæ pæstreze doctrina puræ,
52–53
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Ballard, M. Russell
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predarea Evangheliei în cadrul cæminului, 128
cautæ sæ dezvolte cunoaøterea spiritualæ, 16
încredere reværsatæ asupra învæflætorilor copiilor, 108

Benson, Ezra Taft
avertizæri împotriva modificærii istoriei Bisericii, 53
efectele Spiritului, 13
conducerea neprihænitæ a taflilor, 129–130
obfline-fli prima datæ cuvântul Domnului, 14
influenfla predærii mamelor, 131–132
scopul øcolii profeflilor, 213
tradifliile neprihænite unesc familii, 135–136
studiu zilnic al scripturilor, 15
sugestii pentru învæflætorii de acasæ, 145
învæflafli copiii sæ prefluiascæ Evanghelia, 205
predafli din scripturi øi din cuvintele profeflilor din

zilele din urmæ, 52, 54
Domnul Îøi preamæreøte slujitorii, 20
Spiritul conteazæ cel mai mult, 198–199

Biblioteca din casa de întrunire, 105, 233
Bibliotecæ, în casa de întrunire, 105, 235
Bizuirea pe forflele proprii, în învæflarea Evangheliei.

Vezi Învæflarea sârguincioasæ
Blândefle, predarea cu, 201–202
Bunici, influenfla predærii efectuate de cætre, 142
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Caldwell, C. Max, Spiritul îndrumæ pregætirea lecfliei, 48
Caracteristicile vârstei, descrierile copiilor, 110–116
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Caritate
definiflia, 12, 32
sæ primim darul, 12

Casete video. Vezi Materiale audiovizuale
Cæminul, predarea în cadrul cæminului, 125–148
Cântafli o poveste. Vezi Muzicæ însoflitæ de povestire
Cântece. Vezi Muzicæ
Chemare

o ocazie de a sluji, 20
vine de la Domnul, 20
exemplul de mærire al lui Iacov øi al lui Iosif, 20
mærindu-væ, 20
punerea de-o parte finalizeazæ, 20
votul de susflinere face parte din, 20

Citarea greøitæ, evitafli, a pæstra doctrina puræ, 53
Citiri în grup, 163
Clark, J. Reuben, Jr.

preøedintele Bisericii primeøte revelaflie pentru Bisericæ,
53

valoarea neprefluitæ a predærii Evangheliei, 2
tinerii sunt neræbdætori sæ învefle Evanghelia, 6, 205

Comparaflii, folosirea, ca metode de predare, 163–164,
224–225

Comportament deranjant, reacflie faflæ de, 84–87
Conducætori

vizitarea sælilor de clasæ de cætre, 28
principiile pentru predarea în cadrul interviurilor, 153
responsabilitatea de a preda, 28, 150–155
responsabilitatea de a susfline conducætorii, 28,

150–155, 235–236
responsabilitatea de a ajuta noii învæflætori, 28
sugestii, pentru a-i învæfla pe învæflætori, 28, 154–155
sugestii, pentru predarea în cadrul adunærilor de

conducere, 152
contactarea conducætorilor, 28
resurse de predare disponibile, 105

Consilii de familie, ocazii de predare în cadrul acestora,
139

Contacte. Vezi contacte învæflætor-conducætor
Contactul între învæflætori øi conducætori

îndrumæri pentru, 28
idei pentru a discuta, 28

Contactul vizual, a mæri gradul de atenflie al cursanflilor,
71

Context, de ajutor pentru înflelegerea pasajelor din
scripturi, 54–55

Cook, Gene R.
Spiritul este adeværatul învæflætor, 41
sæ-i învæflæm pe copiii noøtri în mod individual, 139

Copii
pot sæ-i învefle pe pærinfli multe lucruri, 143
caracteristicile vârstei, 110–116
metode eficiente de predare, 59, 80–81

sæ încurajæm participarea, 81
îndrumæri pentru a înflelege øi a preda, 80–81, 108–117
trebuie sæ învefle adeværurile Evangheliei, 127
predarea de cætre pærinfli, în timpul interviurilor

personale, 139
predarea de cætre pærinfli, în timpul momentelor de

predare neplanificate, 140–141
sæ le vorbim într-o manieræ pozitivæ, 80–81
sugestii pentru relatarea povestirilor cætre, 181–182
predarea, din scripturi, 59, 127, 137–138
predarea, prin intermediul modelelor de træire a

Evangheliei, 6, 135–136
modalitæfli de a crea o atmosferæ de studiu pentru,

80–81, 87
ce trebuie sæ predea pærinflii, 127–128

Copii în vârstæ de cinci ani, caracteristici, 112
Copii în vârstæ de doi ani, caracteristici, 110–111
Copii în vârstæ de nouæ ani, caracteristici, 115–116
Copii în vârstæ de optsprezece ani, caracteristici, 114–115
Copii în vârstæ de optsprezece luni, caracteristici, 110
Copii în vârstæ de patru ani, caracteristici, 111–112
Copii în vârstæ de øapte ani, caracteristici, 114
Copii în vârstæ de øase ani, caracteristici, 113
Copii în vârstæ de trei ani, caracteristici, 111
Copii în vârstæ de unsprezece ani, caracteristici, 116
Copii în vârstæ de zece ani, caracteristici, 116
Credinfla, necesaræ pentru obflinerea cuvântului

Domnului, 14
Cursul de predarea Evangheliei

lecflii, 189–239
sæ ne pregætim pentru a preda, 186
scop øi trecere în revistæ, 186–187

Cutii rotative, 178–179 
Cuvântærile conferinflelor, sæ creæm lecflii din, 100–101
Cuvântul lui Dumnezeu

exemplul lui Alma în folosirea, 50
în scripturi øi în cuvintele profeflilor din zilele din

urmæ, 51
obflinerea. Vezi Obflinerea cuvântului
puterea, 50–51

D

Demonstraflii, 164–165
Diorame, 165
Disciplina, în sala de clasæ, un ajutor de a avea o atmos-

feræ de studiu, 218
Discuflii

beneficii ale, 54, 63
încheierea, 65
îndrumæri pentru conducere, 63–65, 228–229
de ajutor pentru evaluarea înflelegerii cursanflilor, 

63, 73
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Discuflii la masa rotundæ, 175–176
Distracflie, insuficientæ pentru a hræni sufletul, 6
Diversitate

tabel pentru flinerea evidenflei, 90
de metode de predare, contribuie la o atmosferæ de

studiu, 72, 80
predând cu, 89–90, 225

Dizabilitæfli. Vezi Membrii cu dizabilitæfli
Doctrinæ

avertizæri pentru pæstrarea puritæflii, 52
puterea, 50–51, 203–207
oferæ protecflie spiritualæ, 51, 224
responsabilitatea învæflætorilor de a o preda puræ,

52–53, 203–207
adeværatæ, schimbæ atitudini øi comportamente,

51, 205
Dragoste

contribuie la o atmosferæ de studiu, 77
faflæ de cei cærora le predæm øi faflæ de Domnul, 

o calitate esenflialæ, 12, 31–32, 194–197
influenfla asupra predærii, 12, 30–32, 194–195
invitæ Spiritul, 46
sæ arætæm, pentru cei cærora le predæm, 30–39,

194–197
Duhul Sfânt. Vezi Spirit

E

Entuziasm, contribuie la o atmosferæ de studiu, 80
Evaluarea prezentærilor lecfliilor dumneavoastræ, 

103–104, 236
Exemplu

instrument puternic de predare, 18–19, 121, 128, 192
cere un angajament personal, 18–19

Exemple, ca metodæ de predare, 167–168
Existenfla premuritoare, prima predare a avut loc în, 3,

190
Experienfle

împærtæøirea celor adecvate, contribuie la o atmosferæ
de studiu, 80

împærtæøirea celor adecvate, invitæ Spiritul, 45
Eyring, Henry B.

umilinfla conduce la dependenfla de Spirit, 200
unitatea øi dragostea esenfliale pentru învæflare, 77

F

Familia
modele de træire a Evangheliei stabilite în cadrul

acesteia, 135–136
predarea trebuie întæritæ, 109, 119, 127

Faust, James E.
darul libertæflii de a alege, 211
Domnul lucreazæ prin cei umili øi sârguincioøi, 21

Figurine de hârtie care stau în picioare pe masæ, 176
Filozofiile oamenilor, evitafli predarea, 204
Foi de lucru, 183–184
Foi pentru activitæfli. Vezi Foi de lucru
Frafli øi surori, influenfla predærii, 142–143
Frafli øi surori, influenfla predærii efectuate de cætre, 142–143

G

Ghidul pentru scripturi, ca un ajutor de studiu pentru
scripturi, 56

Ghidul pentru scripturi, ca un ajutor de studiu pentru
scripturi, 57

Grant, Heber J., predare prin exemplu, 18
Grupuri de vârstæ, sæ le predæm copiilor din grupuri de

vârstæ combinate, 117

H

Hales, Robert D.
pærinflii trebuie sæ ajute copiii sæ recunoascæ Spiritul, 141
pærinflii trebuie sæ predea cu umilinflæ, cu credinflæ,

cu ajutorul rugæciunii, 128
Hærfli

ca un ajutor de studiu pentru scripturi, 57
sæ le folosim, pentru a preda, 171

Hinckley, Gordon B.
definiflia termenului mærire, 20
definiflia termenului blândefle, 201
disciplinæ cu dragoste, 84
predarea eficientæ reprezintæ esenfla de bazæ a

conducerii, 150, 191
credinfla este ca un muøchi, întærit prin folosire, 224
responsabilitæflile taflilor faflæ de familiile lor, 129
importanfla fundamentalæ a predærii Evangheliei, 3
învæflæmântul de acasæ øi învæflætoarele vizitatoare, 144
pæstrafli doctrina puræ, 52
responsabilitatea sacræ a mamelor, 132
nevoile noilor membri, 37
puterea muzicii de a invita Spiritul, 173
predafli din inimæ, 189
predafli doctrina din lucrærile canonice, 54
putem sæ facem mai bine, 189
lumea a fost înfometatæ dupæ mâncarea spiritualæ,

5, 192
Holland, Jeffrey R.

fifli învæflætori „[venifli] de la Dumnezeu”, 238
rolul vital al mamelor, 132
nici o chemare mai mare decât predarea, 3, 190
predarea în cadrul adunærilor de conducere, 152

Hrænire
provocæri în oferirea celei spirituale, 5–7
Isus Hristos este adeværata sursæ de, 5
responsabilitatea învæflætorilor faflæ de ascultætori, 5–7
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Hristos. Vezi Isus Hristos
Hunter, Howard W.

Dumnezeu acflioneazæ prin convingere, prin ræbdare øi
prin suferinflæ îndelungatæ, 219

stabilifli un timp regulat pentru studiul scripturilor, 16
Spiritul se manifestæ în multe feluri, 47
folosifli îndrumætoarele pentru studiu din scripturi, 56

I

Idei, strângerea øi consemnarea, 23
Ilustraflii, 176
Interes, mærit prin discuflii, 63
Interpretare de roluri, 178
Interpretæri, avertizæri împotriva celor personale øi necon-

venflionale, 53, 205
Interviuri personale, cu copiii, ocazii de predare pentru

pærinfli în timpul, 139
Interviuri, predarea conducætorilor în, 153
Istoria Bisericii, avertizæri împotriva prelucrærii sau

modificærii, 53
Isus Hristos, cuvintele Lui

numifli un învæflætor dintre voi, 77, 238
anunflafli veøtile bune, cu toatæ umilinfla, 41
Paøte oiflele Mele, 5
mai întâi cautæ sæ obflii Cuvântul Meu, 8, 14
cel care predicæ øi cel care primeøte se bucuræ

împreunæ, 9, 47
Eu sunt Pâinea vieflii, 5
Eu sunt lumina pe care voi o vefli fline înælflatæ, 3
Eu voi face ca lucrurile slabe sæ devinæ puternice 24,

234.
dacæ nu primifli Spiritul, nu vefli propovædui, 9, 198
dacæ vrea cineva sæ facæ voia Sa, va ajunge sæ cunoascæ

învæflætura 14, 19
sæ væ instruifli øi sæ væ edificafli unul pe altul, 152
sæ væ iubifli unul pe altul 12, 79
nimeni nu poate ajuta în aceastæ lucrare, decât dacæ

este umil øi plin de dragoste, 31, 85, 194
nu oriøicine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în

Împæræflia Cerurilor, 74
gândifli-væ la lucrurile pe care Eu vi le-am spus, 97
influenfla menflinutæ numai prin convingere, prin

ræbdare îndelungatæ, prin bunætate øi blândefle, 86
rugafli-væ în familiile voastre Tatælui, 137
roagæ-te întotdeauna, 45
predicafli Evanghelia Mea prin Spirit, 9
cercetafli scripturile, 8
cæutafli sæ învæflafli prin studiu øi prin credinflæ, 14
predafli copiilor Evanghelia, 127
propovæduifli cu sârguinflæ øi slava Mea va fi cu voi, 8
învæflafli ceea ce au scris profeflii øi apostolii, 8
predafli cu sârguinflæ doctrina împæræfliei, 203

propovæduifli principiile Evangheliei Mele care sunt în
Biblie øi în Cartea lui Mormon, 9

ceea ce vine de sus este sfânt, 91
aceste cuvinte nu sunt nici de la oameni, ci de la Mine,

45
spiritul de ceartæ nu este de la mine, 70
valoarea sufletelor este mare înaintea lui Dumnezeu,

35, 84
aceasta este lucrarea Mea øi slava Mea, 4
pæstrafli continuu în inima voastræ ca pe o comoaræ

cuvintele vieflii, 14, 153
fie prin propriul Meu glas, fie prin glasul slujitorilor

Mei, 20
oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac 

nu-i va fi sete, 5–6
suntefli angajafli în lucrarea Domnului, 8

Isus Hristos
sæ mergem la, scopul cel mai înalt al existenflei umane,

v, 3, 190
sursa hrænirii statornice, 5
predarea despre, contribuie la o atmosferæ de studiu, 80
exemplul excelent al unui conducætor, 150–151

Î

Îmbunætæflire
tabel pentru planificare, 25
sæ stabilim un plan de, 24–27
stabilirea de obiective pentru, 25
cu ajutorul Domnului, 26–27

Înregistræri audio. Vezi Materiale audiovizuale
Întrebæri

evitarea controverselor, 69
scopuri creative, 70
eficiente pentru a nutri discuflii, 63
efective, 68
pentru revizuire, 69
sæ urmæm exemplul Salvatorului, 68
îndrumæri, 68–70, 228
pregætirea cursanflilor pentru a ræspunde, 69
pentru a îndemna la o gândire mai profundæ, 68–69
pentru a încuraja punerea în practicæ, 69
pentru a îndruma pregætirea lecfliei, 123–124, 230–233
da/nu, 68

Întrebæri stimulative
cum sæ folosim, 160–161
pentru a stimula idei, 160

Întreruperi
deseori prevenite prin pæstrarea unei atmosfere de

studiu, 220–221
sugestii pentru limitare, 220–221

Însemnarea scripturilor, 57–59
Însemnærile pe margine, în scripturi, 58–59
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Înflelegere
evaluarea, cursanflilor, 73
mæritæ prin discuflii, 63

Învæflare sârguincioasæ
responsabilitatea individualæ pentru, 61–62, 208–210
sugestii pentru a nutri, 62, 211–212
responsabilitatea învæflætorilor de a nutri, 61–62,

208–212
Învæflæmântul de acasæ

idei creative pentru, 145
pregætirea øi prezentarea mesajului, 146
selectarea mesajului, 145

Învæflætori
reprezentanflii Domnului, 8
avertizæri pentru, 203–204
contacteazæ conducætorii, 28
contribuie la o atmosferæ de studiu, 75–87
încurajeazæ învæflarea sârguincioasæ 60–74, 208–212
hrænesc sufletul, 5–7
influenfla, 2–4, 190–192
instrumente în mâinile Domnului, 41
calitæfli care conteazæ cel mai mult pentru, 26
resurse disponibile pentru, 105, 235–236
ajung la alflii, 35–36
întæresc familii, 109
predau doctrinæ puræ, 52–53, 203–207
îi înfleleg pe cei cærora le predau 33–34

Învæflætoare vizitatoare
importanfla, în viafla membrelor, 147, 192
responsabilitæflile, 147–148

Învæflætoare vizitatoare
pregætirea øi prezentarea mesajului, 148
alegerea mesajului, 147–148

Învæflætorii de acasæ
îndatoriri ale, 145–146
importanfla acestora în viafla membrilor, 145–146, 192

J

Jack, Elaine L., slujindu-L pe Domnul cu ajutorul
învæflætoarelor vizitatoare, 147

Jocuri
ca metodæ de predare, 168–170
îndrumæri pentru alegere, 168–169

Jurnal sau caiet care poate fi folosit pentru notarea
ideilor, 17, 23, 99

K

Kimball, Spencer W. 
evitafli învæflæturile neconvenflionale, 53, 205
evaluarea predærii noastre, 103
influenfla învæflætorilor de acasæ øi a învæflætoarelor

vizitatoare, 192

træifli în conformitate cu ce predafli, 18
protejafli copiii de învæflæturile false din afaræ, 6
sæ redescoperim scripturile din nou øi din nou, 206
pioøenia este o forflæ a binelui, 82
semnificaflia punerii deoparte, 20
studiul este necesar pentru a descoperi adeværuri

ascunse, 212

L

Lecflii
adaptarea, 102
sæ evaluæm prezentarea, 103–104
sæ gæsim, în viafla de zi cu zi, 22–23
modalitæfli de a începe, 93
modalitæfli de a încheia, 94–95

Lecflii practice, 163–164, 223–224
Lee, Harold B.

asigurafli-væ cæ nimeni nu înflelege greøit Evanghelia,
52

calitæfli esenfliale pentru învæflætori, 26
Legarea scripturilor, 58
Libertatea de a alege

sæ urmæm exemplul Domnului de a o respecta, 211
dar mærefl de la Domnul, 211
predarea le permite cursanflilor sæ-øi exercite pe deplin,

3, 210–211
Lipsa de pioøenie. Vezi Comportament deranjant

M

Mame
rolul divin, 131
sugestii pentru, pentru a-i învæfla pe copii, 131–132
responsabilitatea de predare, 131–132

Marionete, 176–177
Materiale audiovizuale

Regulamentele Bisericii referitoare la, 160
sugestii pentru folosire, 160

Materiale vizuale, 182–183
Maxwell, Neal. A., nevoile personale ale celor cærora

le predafli, 33–34
Mærirea, definiflia, 20
Mærturie

depunerea, invitæ Spiritul, 43–44, 45
contribuie la o atmosferæ de studiu, 80
definit, 43
exemple de, 43–44
obflinerea øi întærirea, 44
puterea, ca o calitate a predærii, 10, 43–44
întæritæ de experienfle, 45

McConkie, Bruce R.
aplicafli principiile Evangheliei la nevoile cursanflilor,

9–10
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a fi curajos în mærturia despre Isus, 18
responsabilitatea fiecærui om de a învæfla Evanghelia, 61
nici un prefl prea mare pentru a obfline Spiritul, 13
puterea mærturiei, 43
asocierea scripturilor la experienflele noastre, 180
øcoala profeflilor, 213
predafli prin puterea Duhului Sfânt, 9
predafli doctrinele salværii, 5
predafli principiile Evangheliei, 8–9
predafli din lucrærile canonice, 8–9
însærcinarea divinæ a învæflætorului, 8–10 
învæflætorii sunt reprezentanflii Domnului, 8
mærturisifli despre predare, 10, 43

McConkie, Joseph F., avertizæri pentru învæflætorii
Evangheliei, 52–53

McKay, David O.
definiflia pioøeniei, 82
îndrumarea cursanflilor sæ øtie øi sæ simtæ ce sæ facæ,

233
responsabilitatea învæflætorului de a alege cea mai 

bunæ abordare, 89
mærturia dæ viaflæ predærii, 44

Membri cu dizabilitæfli
pierderea auzului, 38
deficienfle de vorbire, 39
dizabilitæfli mentale, 39
dificultæfli la citire, 39
resurse pentru, 39
dragostea Salvatorului pentru, 38
acuitate vizualæ redusæ, 39

Membri, cu handicap. Vezi Membri cu dizabilitæfli
Membrii mai puflini activi, ajutorarea, 37
Membri, mai puflin activi. Vezi Membri mai puflini activi
Membri, noi. Vezi Membri noi
Membri noi, nevoi ale, 37
Memorare, ca metodæ de predare, 171–172
Mesele în familie, ocazii de predare în timpul acestora,

138–139
Metode de predare

versete pentru activitæfli, 159
aplicaflii tehnice, 159–160
activitæfli pentru captarea atenfliei, 160
materiale audiovizuale, 160
întrebæri stimulative, 160–161
sesiuni de consultæri, 161
studii de caz, 161–162
table de scris, 162–163
tabel al, 90
citiri în grup, 163
lecflii comparative øi practice, 163–164, 223–225
demonstraflii, 164–165
diorame, 165

scenete, 166
activitæfli de desen, 166–167
exemple, 167–168
panouri adezive, 168
jocuri, 168–170
vorbitori invitafli, 170
cum sæ alegem, 91–92
prelegeri, 170
asocierea situafliilor din scripturi cu viafla realæ,

170–171
hærfli, 171
memorare, 171–172
muzicæ, 172–174
muzicæ însoflitæ de povestire, 174–175
aparate de proiecflie, 175
discuflii la masa rotundæ, 175–176
figurine de hârtie care stau în picioare pe masæ, 176
ilustraflii, 176
marionete, 176–177
piese de teatru în care actorii citesc textul, 177
recitæri, 177–178
interpretare de roluri, 178
cutii cu cilindri, 178–179
trebuie sæ-i ajute pe cursanfli sæ înfleleagæ, sæ-øi amin-

teascæ øi sæ punæ principiile în practicæ, 88, 99,
222–223

posturi de lucru, 117, 179
povestiri, 179–182, 227–228
folosirea unei diversitæfli, 72, 80, 89–90, 225
materiale vizuale, 182–183
foi de lucru, 183–184

Metode de predare. Vezi Metode de predare
Momente de predare, neplanificate, 122, 128, 140–141
Monson, Thomas S.

Dumnezeu îi întæreøte pe cei chemafli, 20, 202
influenfla predærii conducætorilor, 151
responsabilitatea pærinflilor de a-øi învæfla copiii,

127–128
puterea exemplului, 18
sæ ajungem sæ-i ajutæm pe alflii, 36
povestire din copilærie despre ajutorul pentru crearea

unei atmosfere de studiu, 216
predarea în sælile de clasæ ale Bisericii 190, 191
predarea în cadrul interviurilor, 153

Muzicæ
adecvatæ, invitæ Spiritul, 45–46, 83, 172–173
promoveazæ pioøenia, 83
alegerea øi pregætirea, 173
sugestii pentru dirijarea cântecelor, 174
folosirea, ca instrument de predare, 45–46, 172–175
folosirea, pentru a le preda copiilor, 174

Muzicæ însoflitæ de povestire, 174–175
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N

Nelson, Russell M.
abilitatea copiilor de a lucra cu alflii, 143
influenfla protectoare a doctrinei Evangheliei, 51, 224

Note de subsol, ca un ajutor de studiu pentru scripturi, 56

O

Oaks, Dallin H.
concentrarea eforturilor de predare asupra altora øi nu

asupra noastræ, 211–212
imnurile sunt o sursæ importantæ, 172
supunerea este necesaræ pentru a preda cu ajutorul

Spiritului, 13
pregætirea este necesaræ pentru îndrumarea Spiritului,

96
identificarea Spiritului, 47
folosirea cu respect a numelor Celor din Dumnezeire,

82
studiu zilnic al scripturilor, 14
predarea cu ajutorul Spiritului, 40

Obiective, stabilire, pentru îmbunætæflire, 25
Obflinerea cuvântului

prin studiu øi prin credinflæ, 14
sfatul lui Hyrum Smith, 14
necesaræ pentru puterea predærii, 14–15
prin rugæciune øi post, 14–15
prin supunere, 14

P

Packer, Boyd K.
evaluarea înflelegerii cursanflilor, 73
bunætatea de bazæ a oamenilor, 84
responsabilitæflile membrilor Bisericii necesitæ învæflare

øi predare, 193
comparaflia predærii Evangheliei cu servirea unui tort,

222–223
natura delicatæ a spiritualitæflii, 13
Dumnezeu adresat ca Tatæl, 130
Isus este exemplul de conducætor, 151
conducætorii slujesc în calitate de învæflætori, 150
muzica învaflæ øi atinge sufletul, 46
muzica îndeamnæ la o atmosferæ de preaslævire, 83
responsabilitatea de a preda care le revine pærinflilor

ca parteneri egali, 133
scopul predærii Evangheliei este de a uni familiile, 127
pioøenia invitæ revelaflia, 82
scripturile pot sæ ræspundæ la toate întrebærile, 51
povestire despre învæflarea unei femei cu deficienflæ

de vorbire, 38

predarea conceptelor intangibile, 92, 163–164, 226
doctrina adeværatæ schimbæ comportamentul, 51, 205

Panouri adezive, 168
Participare

încurajare, în cursul Predarea Evangheliei, 187
responsabilitatea individualæ pentru, 72
metode de a încuraja cursanflii, 71–72

Pasiuni pentru subiecte din Evanghelie
evitarea predærii, 53
definite, 53

Pærinfli
îi ajutæ pe copii sæ recunoascæ Spiritul, 141
importanfla unitæflii între ei, în învæflarea copiilor, 134
sugestii pentru, despre cum sæ-i învefle pe copii,

127–141
sugestii pentru stabilirea modelelor de træire a

Evangheliei, 135–136
sæ ne alocæm timp pentru a planifica împreunæ, 133
momente de predare în viafla de familie, 140–141
parteneriat de predare, 133–134
responsabilitatea predærii, 127–128
resurse de predare disponibile pentru, 105
colaborarea cu învæflætorii copiilor lor, 86, 87

Pearce, Virginia H.
încurajarea învæflærii sârguincioase, 61–62
povestirea despre ajutorul dat tinerelor fete pentru a

avea o atmosferæ de studiu, 217
Perry, L. Tom

responsabilitatea pærinflilor de a-øi învæfla copiii, 128
supunerea aratæ respect faflæ de Dumnezeu, 82

Piese de teatru în care actorii citesc textul, 177
Pioøenie

vine din respect pentru Dumnezeire, 82
definit, 82
importanfla, 82–83, 152
stabilirea unui exemplu de, 82–83
modalitæfli de a preda, 83

Postul, pentru obflinerea cuvântului Domnului, 14–15
Posturi de lucru

utile pentru predarea la diferite grupuri de vârstæ, 117
folosirea, ca metodæ de predare, 179

Povestiri
evitarea senzaflionalului, 53, 180
îndrumæri pentru pregætirea øi relatarea, 181
îndrumæri pentru alegerea, 180–181
împærtæøirea, copiilor dumnevoastræ, 181–182
tipuri de, 180–181
folosirea, din scripturi, 55

Predare, -a
a început în existenfla premuritoare, 3, 190
prin Spirit, 40–48, 198–202
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prin exemplu 18–19, 121, 128, 192
abilitæflile copiilor de a, 143
resursele Bisericii pentru, 105
în timpul meselor în familie, 138–139
în timpul întâlnirilor în particular cu copiii dumnea-

voastræ, 139
influenfla bunicilor în, 142
importanfla, 2–4, 189–193
în consilii de familie, 139
în seara în familie 128, 138
în cadrul interviurilor, 153
în cadrul adunærilor de conducere, 152
în momente neplanificate, 122, 128, 140–141
în cadrul cæminului, 125–148
necesaræ pentru exercitarea neprihænitæ a libertæflii 

de a alege, 3, 211
hrænind sufletul, 5–7
ocazii regulate pentru, în cadrul cæminului, 128,

137–139
influenfla rudelor în, 142–143
responsabilitatea fiecærui membru, 3–4, 191–192
rolul, în planul Tatælui Ceresc, 2–4, 189–192
influenfla fraflilor øi surorilor în, 142–143
prin intermediul studiului scripturilor în familie, 

128, 137–138
prin rugæciunea în familie, 12, 137
când nu existæ nici un manual este oferit, 100–101
cu solemnitate øi cu blândefle, 201–202
cu umilinflæ øi dragoste, 12, 31–32, 46, 194–197

Pregætire personalæ
sugestii pentru, 12–20
sæ alocæm timp pentru, 97

Pregætire, lecflie. Vezi Pregætirea lecfliei
Pregætire, personalæ. Vezi Pregætire personalæ
Pregætire, salæ de clasæ. Vezi Pregætirea sælii de clasæ
Pregætire, spiritualæ. Vezi Pregætire spiritualæ
Pregætirea lecfliei

adaptarea, pentru cei cærora le predafli, 23, 33–34, 102
sæ gæseøti bucuria în, 97
îndrumare din partea Spiritului în, 48
întrebæri importante de îndrumare, 98–99, 230–233
sæ alocæm timp pentru, 23, 97
sæ folosim materialele produse de Bisericæ, 105
sæ folosim cuvântærile conferinflelor øi alte resurse,

100–101
Pregætirea sælii de clasæ

contribuie la o atmosferæ de învæflare, 76
sugestii pentru, 76

Pregætirea spiritualæ
contribuie la o atmosferæ de studiu, 79
exemplul fiilor lui Mosia, 11

Prelegeri, ca metodæ de predare, 170
Probleme de comportament. Vezi Comportament

deranjant

Profefli
chemat sæ predea, 3
zilele din urmæ, studiul învæflæturilor din, 16
cuvintele lor, invitæ Spiritul, 45

Puncte tari, evaluarea propriilor dumneavoastræ, 24
Punerea deoparte

necesaræ pentru a îndeplini o chemare oficialæ, 20
oferæ tærie øi îndrumare, 20

R

Ræspunsuri, sæ ræspundem la nedreptæfli, 64–65, 69
Ræspunsuri greøite, sugestii pentru a reacfliona faflæ de,

64–65, 69
Recitæri, 177
Respect, contribuie la o atmosferæ de studiu, 80
Responsabilitate personalæ pentru învæflarea Evangheliei.

Vezi Învæflare sârguincioasæ
Resurse pentru a ajuta pærinflii, conducætorii øi învæflætorii,

105, 235–236
Romney, Marion G., evitafli predarea interpretærilor perso-

nale ale Evangheliei, 205
Rubricile de prezentare, ca un ajutor de studiu pentru

scripturi, 56
Rude, influenfla predærii efectuate de cætre, 142–143
Rugæciune

esenflialæ mærturiei, 44
în familie, ocazii de predare în cadrul acesteia, 128, 137
invitarea Spiritului prin, 45, 199, 200
necesaræ pentru a obfline cuvântul Domnului, 14–15
necesaræ pentru a primi caritate, 12

Rugæciunea în familie, ocazii de predare în cadrul
acestora, 128, 137

S

Sæ adaptafli lecfliile 
bazate pe nevoile grupului de vârstæ, 33
exemple de, 102 

Sæ ascultæm
sæ urmæm exemplul Salvatorului, 67
importanfla, în predare, 64–67
sugestii pentru învæflætori, 66–67

Sæ începem o lecflie
eficient, contribuie la o atmosferæ de studiu, 79
exemple de, 93
îndrumæri pentru, 93

Sæ încheiem o lecflie
sæ alocæm timp pentru, 94
descrierea concluziilor eficiente, 94
exemple de, 94–95

Scenete
avertizæri referitoare la, 166
folosirea, 165–166
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Scott, Richard G.
ajutafli cursanflii sæ recunoascæ Spiritul, 48
umilinfla este necesaræ pentru a preda cu ajutorul

Spiritului, 41–42
træifli învæflæturile Salvatorului, 19

Scripturi
idei pentru predare din, 54–59
importanfla predærii din, 54
a face legætura, 58
însemnæri pe margine în, 58–59
însemnarea, 57–59
oferæ ræspunsuri la toate întrebærile, 51
îndrumætoare pentru studiu disponibile în, 56–57
studiul, în cadrul familiei, 15, 128, 137–138
predarea din, invitæ Spiritul, 45, 199
învæflarea copiilor din, 59, 127
de ce au fost pæstrate, 52

Seara în familie, predarea în cadrul, 138
Sesiuni de consultæri, 161
Slæbiciuni

evaluarea propriilor dumneavoastræ, 24–25
sæ stabilim un plan de întærire a, 25
Domnul va ajuta la întærirea, 24, 26–27

Slujirea, importantæ pentru primirea darului caritæflii, 12
Smith, Hyrum, sfætuit sæ obflinæ întâi cuvântul Domnului,

14
Smith, Joseph

puterea tandreflii øi a dragostei, 30
folosirea contextului pentru a înflelege scripturile, 54

Smith, Joseph F.
evitafli pasiunile pentru unele subiecte din Evanghelie,

53
evitafli speculafliile, 53
predafli adeværuri sigure, 49

Smith, Joseph Fielding
evitafli sæ predafli filozofiile oamenilor, 204
supunerea este necesaræ pentru a preda cu ajutorul

Spiritului, 19
Spiritul transmite adeværul mult mai puternic decât

viziunile cereøti, 41
Snow, Lorenzo, puterea exemplului în predare, 192
Speculaflii, evitarea lor pentru a pæstra doctrina puræ,

52–53
Spirit, -ul, -ului

transmite adeværul, 41
ajutarea celorlalfli sæ recunoascæ, 48, 141
influenfla, asupra noastræ, 13
træind demn de, 13, 19, 200–202
necesar pentru a preda eficient, 41–42
obflinerea, 13, 200–202
pregætirea lecfliilor prin, 48, 97, 99
recunoaøterea, 47–48

predarea prin, 40–48, 198–202
adeværatul învæflætor, 41–42
modalitæfli de a invita, 45–46
mærturia, încurajeazæ punerea în practicæ, 74

Spiritualitate, natura delicatæ a, 13
Studii de caz, 73, 161–162
Studiu

stabilirea unui plan personal de, 16–17
idei pentru întærirea, 17
necesaræ pentru a obfline cuvântul lui Dumnezeu, 14
necesar pentru a descoperi adeværuri ascunse, 14
scripturilor øi cuvintelor profeflilor din zilele din urmæ,

14–17
sæ alocæm timp pentru, 16

Studiul scripturilor în familie, ocazii de predare în cadrul
acestora, 15, 127, 137–138

Suflet, predarea trebuie sæ-l hræneascæ, 5–7
Supunere

necesaræ pentru a obfline cuvântul Domnului, 14
necesaræ pentru a preda cu ajutorul Spiritului, 13, 19

T

Tabla de scris, folosirea, 162–163, 225
Talente

îmbunætæflirea, 21–28, 234–236
Domnul poate mæri, dumneavoastræ 234, 235

Tafli
sugestii pentru o conducere dreaptæ, 129–130
responsabilitæfli de predare, 129–130

Taylor, John, mærturia despre martiriul lui Joseph øi
Hyrum Smith, 52

Timpul, gestionare, la curs, 94
Tineri

neræbdætori sæ învefle Evanghelia, 6, 205
au nevoie de hrænire cu principiile Evangheliei mai

mult decât de distracflie, 6
predare, prin intermediul activitæflilor de grup,

121–122
înflelegerea, 118–120
de ce au ei nevoie din partea adulflilor, 120

Tradiflii, neprihænite, unesc familii, 135–136
Trimiteri la scripturi, ca un ajutor de studiu pentru

scripturi, 56

U

Umilinfla
esenflialæ pentru a primi ajutorul Domnului, 200
sæ-i influenflæm pe alflii prin intermediul, 41–42, 219
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V

Versete pentru activitæfli, 159
Vizitarea sælilor de clasæ de cætre conducætori, 28
Vizite. Vezi Vizitarea sælilor de clasæ de cætre conducætori
Vorbitori invitafli, 170
Vot de susflinere, din partea congregafliei, oferæ putere, 20

W

Warner, Susan L.
copiii îøi amintesc învæflæturile în familie, 6
influenfla predærii bunicilor, 142

Wirthlin, Joseph B.
membrii credincioøi ai Bisericii comparafli cu stejarii,

224
dragostea este esenfla Evangheliei, 197

Y

Young, Brigham
mustrarea cu dragoste, 86
copiii învaflæ din tradiflii, 135
îmbunætæflirea continuæ prin cunoaøterea care vine

de la Domnul, 235
puterea mærturiei, 43

250



4 02361 23171 8

ROMANIAN

36123 171


