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INTRODUCERE

SCOPUL

Acest curs de instruire îøi propune sæ-i ajute pe membrii Bisericii lui
Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ sæ se pregæteascæ pentru
a primi recomandærile pentru templu øi pentru a merge la templu.
Membrii care au mai fost la templu pot participa, de asemenea,
la aceste cursuri pentru a învæfla mai multe despre templu.

PARTICIPANfiII

Participanflii la acest curs trebuie sæ doreascæ sæ meargæ la templu øi sæ
fie demni de a avea o recomandare pentru templu. Dacæ nu au primit
încæ o recomandare, ei trebuie sæ se pregæteascæ sæ primeascæ una.

Dacæ participanflii nu au urmat, pânæ acum, cursurile Øcolii de
Duminicæ la care se studiazæ manualul Principiile Evangheliei, se reco-
mandæ, dar nu este obligatoriu, ca ei sæ facæ acest lucru înainte de a
participa la acest curs. Înainte de a participa la acest curs, ei trebuie sæ
înfleleagæ cât mai bine doctrinele øi principiile de bazæ ale Evangheliei
øi sæ aibæ dorinfla de a se supune poruncilor lui Dumnezeu, cum ar fi
legea castitæflii, flinerea zilei de sabat sfântæ, Cuvântul de Înflelepciune
øi legea zeciuielii. Demnitatea øi stræduinfla pentru neprihænire perso-
nalæ sunt necesare pentru a participa la rânduielile din templu.

Sub îndrumarea episcopului sau a preøedintelui de ramuræ, consiliul
episcopiei sau al ramurii poate discuta cæile prin care sæ foloseascæ
cursul ca fæcând parte din eforturile lor de întærire a familiilor øi de
ajutorare a bærbaflilor pentru a primi Preoflia lui Melhisedec.

Fiecare participant trebuie sæ primeascæ o invitaflie personalæ de parti-
cipare la curs, de la episcop, de la preøedintele de ramuræ sau de la un
alt conducætor al Preofliei lui Melhisedec din episcopie sau din ramuræ.

TIMPUL ØI LOCUL

Clasele de studiu pentru acest curs pot varia ca mærime, dar trebuie sæ
fie flinute, de obicei, în grupuri mici la nivel de episcopie sau ramuræ.
Cursurile pot fi flinute la casa de întruniri sau într-o altæ casæ. Locul,
ora øi frecvenfla cursurilor trebuie sæ fie convenabile pentru participanfli
øi pentru învæflætor.

Materialul este împærflit în øapte lecflii. Totuøi, învæflætorii trebuie sæ
dedice fiecærei lecflii atât timp cât este necesar cursanflilor. Este posibil
ca fiecare lecflie sæ necesite mai mult decât o singuræ întâlnire.



MATERIALE PENTRU STUDIU

Fiecare membru al clasei trebuie sæ aibæ acces la scripturi în timpul
orei. De asemenea, fiecare persoanæ trebuie sæ aibæ broøura Sæ ne pre-
gætim sæ mergem la Templul Sfânt (36793), care reprezintæ suplimentul
cursantului pentru acest curs. De-a lungul lecfliilor se face adesea
referire la aceasta, iar cursanflii trebuie rugafli sæ o citeascæ în timpul
sæptæmânilor în care se desfæøoaræ cursul.

ÎNVÆfiÆTORII

Persoanele singure sau cuplurile cæsætorite pot fi chemate sæ predea
acest curs. Învæflætorii trebuie sæ aibæ mærturii puternice despre
Evanghelie øi sæ fie sensibili la îndemnul Spiritului. Ei trebuie sæ fie
membri înzestrafli, care sæ aibæ recomandæri valabile pentru templu øi
care sæ înfleleagæ importanfla øi caracterul sacru a ceea ce se întâmplæ
în templu.

Când este posibil, învæflætorii trebuie sæ-i însofleascæ pe participanfli la
templu atunci când participanflii îøi primesc rânduielile în templu.

SUGESTII PENTRU ÎNVÆfiÆTOR 

Înainte ca membrii Bisericii sæ meargæ la templu, ei trebuie sæ fie pre-
gætifli spiritual. În cadrul acestei pregætiri, ei trebuie sæ dobândeascæ
o suficientæ înflelegere a doctrinelor cu privire la planul salværii øi la
munca din templu. Dumneavoastræ avefli privilegiul de a-i ajuta pe
alflii în aceastæ pregætire, îndrumându-i spre una dintre cele mai sacre
experienfle din viafla lor. Fifli sensibil la îndemnul Spiritului, astfel
încât sæ putefli prezenta materialul lecfliei în modul cel mai adecvat
pentru participanfli. Amintifli-væ sfatul Domnului: „Spiritul væ va fi
dat prin rugæciune fæcutæ cu credinflæ; øi dacæ nu primifli Spiritul,
sæ nu propovæduifli“ (D&L 42:14).

Citifli acest manual de la început pânæ la sfârøit, înainte de prima lec-
flie, ca sæ putefli înflelege materialul în ansamblu. Pregætifli fiecare lecflie
cu mult timp înainte, astfel încât sæ înflelegefli ideile øi sæ fifli capabil sæ
le prezentafli bine. Când predafli lecflia, înainte de a trece mai departe,
asigurafli-væ cæ participanflii înfleleg pe deplin ideile. Nu væ græbifli în
timpul lecfliei. Fifli ræbdætor øi permitefli-le participanflilor sæ mediteze
asupra mesajelor øi sæ ræspundæ la ele.

Înainte de fiecare lecflie øi oricând în timpul lecfliilor, oferifli cursanfli-
lor ocazii de a pune întrebæri øi de a discuta ideile. Ajutafli-i sæ aplice
în viaflæ principiile pe care le învaflæ. Ræspundefli la întrebæri, folosind
scripturile, învæflæturile profeflilor din zilele din urmæ øi îndrumarea
Spiritului Domnului.
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În timpul acestui curs, amintifli-væ de natura sacræ a rânduielilor din
templu. Aøa cum se explicæ în declaraflia urmætoare, unele aspecte ale
muncii din templu nu trebuie discutate în afara templului:

„Despre rânduielile din templu nu trebuie sæ discutæm în afara tem-
plului. Nu s-a intenflionat niciodatæ sæ se limiteze cunoøtinflele des-
pre aceste ceremonii din templu la un numær de câfliva aleøi care sæ
fie obligafli sæ se asigure cæ ceilalfli nu vor învæfla niciodatæ despre ele.
În realitate, este exact contrariul. Cu efort mare, noi îndemnæm fie-
care suflet sæ devinæ demn øi sæ se pregæteascæ pentru experienfla din
templu...

Rânduielile øi ceremoniile din templu sunt simple. Ele sunt frumoase.
Sunt sacre. Ele sunt flinute confidenflial ca sæ nu fie date celor care sunt
nepregætifli“ (Sæ ne pregætim pentru intrarea în Templul Sfânt, pag. 2).

Stræduifli-væ sæ væ întærifli mærturia despre templu øi mærturisifli,
adesea, despre adeværul principiilor pe care le predafli. De asemenea,
oferifli cursanflilor ocazii pentru a-øi depune mærturiile atunci când
este potrivit.

Amintifli-væ, întotdeauna, de importanfla vitalæ a muncii din templu.
Elder Boyd K. Packer a spus: „Rânduielile øi legæmintele devin scriso-
rile noastre de recomandare pentru admiterea în prezenfla Lui. A fi
demni sæ le primim reprezintæ o cæutare în tot cursul vieflii; a le
menfline, dupæ aceea, este o problemæ a a vieflii muritoare“ (din
Conference Report, apr. 1987, pag. 27 sau Ensign, mai 1987, pag. 24).
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TEMPLUL NE ÎNVAfiÆ DESPRE
MARELE PLAN AL SALVÆRII1

„Øi viafla veønicæ
este aceasta: sæ Te
cunoascæ pe Tine,
singurul Dumnezeu
adeværat, øi pe Isus
Hristos, pe care 
L-ai trimis“ 
(Ioan 17:3).

SCOPUL

De a-i ajuta pe cursanfli sæ înfleleagæ cæ planul salværii se învaflæ în
templu.

PREGÆTIREA

1. Înainte sæ înceapæ ora, pregætifli o tablæ sau un afiø cu o diagramæ
necompletatæ care sæ prezinte planul salværii (vezi pag. 3). (Putefli
desena o diagramæ similaræ pe o bucatæ de hârtie pentru fiecare
cursant spre a fi completatæ în timpul discufliei din clasæ.)

2. Verificafli dacæ fiecare cursant are acces la un exemplar din scripturi.
De asemenea, pregætifli pentru fiecare cursant broøura Sæ ne pregætim
pentru intrarea în Templul Sfânt. Acestea trebuie sæ fie comandate în
cadrul materialelor pentru curs.

3. Dacæ dorifli, putefli desemna câfliva membri ai clasei care sæ væ ajute
în partea a doua a lecfliei. Putefli da unui cursant referinflele din
scripturi menflionate sub fiecare parte a planului salværii (viafla
premuritoare, cæderea etc.) øi sæ-l rugafli sæ vinæ la oræ pregætit sæ
facæ un rezumat despre ceea ce ne învaflæ aceste scripturi referitor
la planul salværii.

4. Dacæ este disponibilæ caseta video Venifli la Mine (53146), putefli
viziona „Omul, în cæutarea fericirii“, un fragment de 13 minute.

PREZENTAREA LECfiIEI 

TEMPLUL ESTE O ØCOALÆ SPIRITUALÆ

Invitafli pe cineva sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Explicafli cæ scripturile vor fi folosite în fiecare lecflie. Încurajafli-i pe
cursanfli sæ aducæ scripturile la fiecare oræ.

Distribuifli fiecærui cursant broøura Sæ ne pregætim pentru intrarea în
Templul Sfânt. Explicafli cæ aceasta reprezintæ suplimentul cursanflilor
pentru acest curs. Materialul din broøuræ va fi discutat pe parcursul
lecfliilor øi fiecare cursant trebuie sæ citeascæ broøura în timpul sæptæ-
mânilor în care se desfæøoaræ cursul.

Începefli lecflia explicând cæ templul este o øcoalæ spiritualæ care ne aju-
tæ sæ învæflæm mai mult despre scopul vieflii øi despre planul salværii.
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„Îi vom pune la
probæ prin aceasta
pentru a vedea
dacæ ei vor face
toate lucrurile
pe care Domnul,
Dumnezeul lor,
le va porunci lor“
(Avraam 3:25).

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ urmætoarele citate, care explicæ unele
dintre lucrurile pe care le învæflæm în templu.

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus cæ templul „devine o øcoalæ
de instruire în lucrurile încântætoare øi sfinte ale lui Dumnezeu. Aici
avem descris planul unui Tatæ iubitor pentru fiii øi fiicele Lui din
toate generafliile. Aici avem schiflat înaintea noastræ odiseea cælætoriei
eterne a omului din existenfla premuritoare prin aceastæ viaflæ spre
viafla care va veni. Mari adeværuri fundamentale ne sunt predate cu
claritate øi simplitate pentru a fi înflelese de tofli cei care ascultæ“
(„The Salt Lake Temple“, Ensign, martie 1993, pag. 5–6).

Preøedintele Brigham Young ne-a învæflat cæ rânduiala din templu de-
numitæ înzestrare ne dæ instrucfliunile necesare pentru viafla eternæ:
„Înzestrarea dumneavoastræ înseamnæ primirea în Casa Domnului a
tuturor rânduielilor care væ sunt necesare, dupæ ce plecafli din aceastæ
lume, pentru a putea sæ væ întoarcefli în prezenfla Tatælui“ (Discourses
of Brigham Young, selecfliuni de John A. Widtsoe [1954], pag. 416).

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Ioan 17:3.

• Ce ne învaflæ aceastæ scripturæ despre cea mai importantæ cunoaøtere
pe care o putem obfline?

Explicafli cæ, în templu, învæflæm mai multe despre Tatæl Ceresc øi
despre Isus Hristos øi cæ putem deveni mai apropiafli de Ei. Învæflæm
despre planul Lor pentru noi, la care se face referire in scripturi sub
diferite denumiri, cum ar fi planul mântuirii sau planul salværii.

• Care sunt lucrurile care v-au ajutat pânæ acum, în viafla dumnea-
voastræ, sæ învæflafli despre planul salværii?

• În ce fel v-a binecuvântat viafla înflelegerea planului salværii?

ÎN TEMPLU ÎNVÆfiÆM DESPRE PLANUL SALVÆRII

Explicafli cæ planul salværii este predat ca parte a înzestrærii din tem-
plu. Aceastæ parte a lecfliei îi va ajuta pe cursanfli sæ se pregæteascæ sæ
înfleleagæ aceste învæflæturi în templu.

Referifli-væ la diagrama necompletatæ de pe tablæ øi revedefli urmætoa-
rele informaflii, folosind scripturile, pentru a-i ajuta pe cursanfli sæ în-
fleleagæ ideile. Pe mæsuræ ce sunt discutate scripturile, notafli-le în
spafliile corespunzætoare din tabel (vezi tabelul completat la pag. 5).
Dacæ afli dat cursanflilor copii ale tabelului, rugafli-i sæ adauge referin-
flele din scripturi pe tabelele lor.

Dacæ afli desemnat cursanfli care sæ væ ajute, rugafli-i sæ-øi prezinte
informafliile despre planul salværii. Explicafli cæ aceastæ discuflie 
se va axa pe urmætoarele întrebæri: De unde venim? De ce suntem
aici, pe pæmânt? Unde mergem dupæ aceastæ viaflæ?
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Viafla premuritoare 

1. Noi suntem copiii de spirit ai lui Dumnezeu, Tatæl nostru Ceresc, øi
am locuit cu El înainte de a veni pe pæmânt (vezi Romani 8:16–17).

2. Tatæl Ceresc a întrunit Marele Consiliu din cer (vezi Avraam
3:22–23). El a prezentat un plan pentru dezvoltarea øi fericirea
noastræ eternæ, care este denumit planul salværii. Noi am ales sæ
urmæm planul Lui.

3. În armonie cu acest plan, Isus Hristos, Întâiul Næscut al Tatælui
Ceresc, S-a oferit sæ fie Salvatorul nostru (vezi Moise 4:2; Avraam
3:27).

4. Lucifer, un alt fiu al lui Dumnezeu, s-a revoltat împotriva planului
Tatælui Ceresc øi „a încercat sæ distrugæ libertatea de a alege a omu-
lui”. El øi discipolii lui au fost alungafli din cer øi li s-au luat privile-
giile de a primi un trup fizic øi o experienflæ muritoare. De-a lungul
timpului, Satana, aøa cum este numit Lucifer acum, a încercat sæ-i
facæ pe oameni nefericifli, cum este el, ispitindu-i sæ fie pæcætoøi
(vezi Moise 4:1, 3–4; 2 Nefi 2:17–18).

Cæderea 

1. Adam øi Eva au fost aleøi sæ fie primii copii ai Tatælui Ceresc care sæ
vinæ pe pæmânt øi ei au fost trimiøi în Grædina Edenului. La vremea
aceea, trupurile lor nu erau muritoare (vezi Moise 3:7–8, 21–23).

2. Adam øi Eva au ales sæ mænânce fructul pe care Dumnezeu le-a
interzis sæ-l mænânce. Din aceastæ cauzæ, ei au fost îndepærtafli
din prezenfla lui Dumnezeu. Aceastæ separare este numitæ moarte
spiritualæ. Ei au devenit muritori, ceea ce înseamnæ cæ trupurile
lor fizice aveau sæ moaræ în cele din urmæ. De asemenea, ei au 
devenit capabili de a avea copii. Schimbarea la condiflia muritoare
este denumitæ Cæderea (vezi 2 Nefi 2:19–25; D&L 29:40–41).

 

 

VIAfiA PREMURITOARE
CÆDEREA

VIAfiA MURITOARE

DE LA MOARTE
LA ÎNVIERE

ÎMPÆRÆfiIILE GLORIEI
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„Noi credem cæ,
prin Ispæøirea 
lui Hristos, 
tofli oamenii 
pot fi salvafli supu-
nându-se legilor øi 
rânduielilor
Evangheliei“
(Articolele de 
credinflæ 1:3).

Viafla muritoare

1. Tofli aceia care aleg în viafla premuritoare sæ urmeze planul Tatælui
Ceresc obflin un trup fizic, fiind næscufli pe acest pæmânt. În timpul
vieflii muritoare suntem încercafli pentru a se vedea dacæ suntem
doritori sæ træim în credinflæ øi sæ ne supunem poruncilor Tatælui
Ceresc când nu suntem în prezenfla Sa fizicæ (vezi Alma 34:32;
Avraam 3:24–26).

2. În viafla muritoare, fiecare persoanæ este liberæ sæ aleagæ dacæ-L va
urma pe Dumnezeu sau pe Satana (vezi 2 Nefi 2:27).

Moartea øi învierea 

1. Când murim, spiritele noastre intræ în lumea spiritelor, iar trupurile
noastre ræmân pe pæmânt. Aceastæ perioadæ de separare continuæ
pânæ în momentul învierii noastre. Spiritele celor drepfli sunt pri-
mite într-o stare de pace øi de fericire, care este numitæ paradis.
Spiritele celor ræi sunt aøezate într-o stare de întuneric, care uneori
este menflionatæ ca o închisoare (vezi Alma 40:9–14; vezi, de ase-
menea, 1 Petru 3:19).

2. Ispæøirea øi învierea lui Isus Hristos asiguræ întregii omeniri calea de
a învinge moartea fizicæ prin înviere. Învierea înseamnæ cæ spiritele
øi trupurile noastre perfecte vor fi reunite pentru eternitate (vezi
Corinteni 15:22; 2 Nefi 9:10–13; Alma 11:42–44).

3. Ispæøirea lui Isus Hristos ne oferæ, de asemenea, calea pentru a fi
iertafli øi curæflafli de pæcate, astfel încât sæ putem locui în prezenfla
lui Dumnezeu. Salvatorul a suferit pentru pæcatele întregii omeniri
în Grædina Ghetsimani øi pe cruce. Ca urmare a ispæøirii Sale, pu-
tem sæ ne pocæim de pæcatele noastre øi sæ primi iertarea. Dacæ
træim conform principiilor Evangheliei, putem sæ ne pregætim
pentru a primi darul vieflii eterne øi sæ devenim asemænætori Lui
(vezi Mosia 3:5–12).

Împæræfliile gloriei 

În momentul învierii, fiecare persoanæ va fi aøezatæ într-o împæræflie 
a gloriei. Aceia care sunt drepfli vor moøteni o bucurie øi o binecuvân-
tare mai mare decât aceia care nu se supun poruncilor lui Dumnezeu
(vezi 1 Corinteni 15:35, 40–42).

1. Gloria telestialæ este pentru aceia care nu primesc Evanghelia
lui Isus Hristos sau mærturia despre Isus sau pe profeflii lui
Dumnezeu, cât øi pentru cei care træiesc viefli pæcætoase (vezi D&L
76:81–88, 98–103).
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2. Gloria terestrialæ este pentru oamenii cinstifli de pe pæmânt care
sunt înøelafli øi pentru cei care nu sunt curajoøi în mærturia despre
Isus Hristos (vezi D&L 76:71–79).

3. Gloria celestialæ este rezervatæ acelora care se supun poruncilor øi
primesc rânduielile, care înving toate lucrurile prin credinflæ în Isus
Hristos øi care devin puri în inimæ (vezi D&L 76:50–70).

Rugafli-i pe cursanfli sæ ræspundæ la urmætoarele întrebæri:

• Ce lucruri, pe care nu le øtiafli înainte, afli învæflat despre planul
salværii?

• Ce sentimente avefli atunci când væ gândifli la rolul lui Isus Hristos
în acest plan mærefl?

• Cum Le putem aræta Tatælui Ceresc øi lui Isus Hristos cæ suntem
recunoscætori pentru planul Lor?

Pentru a sublinia marea importanflæ a ispæøirii Salvatorului în planul
salværii, scriefli al treilea articol de credinflæ sub tabelul completat aøa
cum este indicat.

CONCLUZII

Subliniafli faptul cæ templul ne asiguræ cunoaøterea acestui plan, cu-
noaøtere care aduce mari binecuvântæri în viafla noastræ. Depunefli-væ
mærturia despre binecuvântærile pe care le-afli primit datoritæ faptului
cæ afli înfleles planul salværii øi cæ træifli conform principiilor
Evangheliei.

Putefli încheia vizionând filmul „Omul, în cæutarea fericirii“.

Invitafli pe cineva sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

 

 

VIAfiA PREMURITOARE
CÆDEREA

VIAfiA MURITOARE

DE LA MOARTE
LA ÎNVIERE

ÎMPÆRÆfiIILE GLORIEI
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TREBUIE SÆ FIM DEMNI PENTRU
A INTRA ÎN TEMPLU

SCOPUL

De a-i ajuta pe cursanfli sæ înfleleagæ cæ pentru a intra în templu ei
trebuie sæ fie demni.

PREGÆTIREA 

1. Cu mult timp înainte de aceastæ lecflie, invitafli-l pe episcop sau
pe preøedintele de ramuræ sæ prezinte informaflii despre procesul
obflinerii unei recomandæri pentru templu. Materialul propus
pentru aceastæ prezentare se gæseøte la paginile 10–11, în capito-
lul „Procesul obflinerii unei recomandæri pentru templu este o
binecuvântare“. Dacæ episcopul nu este disponibil, îl putefli ruga
pe unul dintre consilierii lui sæ facæ aceastæ prezentare.

2. Scriefli urmætorul citat pe tablæ sau pe un afiø: „Îi invit pe tofli mem-
brii Bisericii sæ træiascæ dând mai multæ atenflie vieflii øi exemplului
Domnului Isus Hristos“ (preøedintele Howard W. Hunter, în
Conference Report, oct. 1994, pag. 7 sau Ensign, nov. 1994, pag. 8).

PREZENTAREA LECfiIEI 

Invitafli pe cineva sæ spunæ o rugæciune de deschidere

Întrebafli-i pe cursanfli dacæ au vreo întrebare. Acordafli timpul necesar
pentru a ræspunde întrebærilor cât mai bine posibil øi aøa cum væ în-
deamnæ Spiritul Domnului. Amintifli-væ cæ unele aspecte ale muncii
din templu nu trebuie discutate în afara templului.

Explicafli cæ aceia care intræ în templu trebuie sæ dea dovadæ de cre-
dinflæ în Tatæl Ceresc øi în Isus Hristos, træind conform principiilor
Evangheliei øi flinând poruncile. Ei trebuie sæ fie curafli din punct de
vedere moral, sæ plæteascæ zeciuiala integral, sæ se supunæ Cuvântului
de Înflelepciune, sæ flinæ ziua de sabat sfântæ øi sæ se stræduiascæ sæ træ-
iascæ drept în toate celelalte privinfle. De asemenea, ei trebuie sæ fie
intervievafli de episcop sau de preøedintele de ramuræ øi de preøedin-
tele de flæruø sau de preøedintele de misiune øi sæ fie gæsifli demni de a
primi o recomandare pentru templu. Aceastæ lecflie va revedea unele
dintre principiile Evangheliei øi poruncile potrivit cærora trebuie sæ
træiascæ cursanflii, astfel încât sæ fie demni pentru a merge la templu.

2
„Dorinfla cea mai
profundæ a inimii
mele ar fi ca fiecare
membru al Bisericii
sæ fie demn de a
merge la templu.
Sper ca fiecare
membru adult 
sæ fie demn de a
avea o recomandare 
pentru templu – 
øi sæ aibæ aceastæ 
recomandare“ (pre-
øedintele Howard
W. Hunter).



PURITATEA MORALÆ

Explicafli cæ Domnul øi profeflii Lui ne-au învæflat, în repetate rânduri,
cât de important este sæ fii pur din punct de vedere moral. Preøedintele
Gordon B. Hinckley ne-a învæflat: „Noi credem în castitatea dinainte 
de cæsætorie øi în totala fidelitate dupæ cæsætorie. Aceasta rezumæ totul.
Aceasta este calea pentru a avea fericire în viaflæ. Aceasta este calea 
care aduce satisfacflie. Aduce pace în inimæ øi pace în cæmine“ (din
Conference Report, oct. 1996, pag. 68 sau Ensign, nov. 1996, pag. 49).

Citifli împreunæ urmætoarele scripturi:

Doctrinæ øi Legæminte 42:22–24 (Domnul a poruncit sæ ne iubim soflul
(soflia) øi sæ nu cæutæm pe altcineva; El ne-a poruncit sæ nu comitem
adulter.)

Doctrinæ øi Legæminte 121:45 (Domnul ne-a poruncit „sæ læsæm vir-
tutea sæ ne înfrumusefleze, færæ încetare, gândurile“.)

1 Timotei 4:12 (Trebuie sæ fim exemple de puritate.)

1 Nefi 10:21 (Nici un lucru care nu este curat nu poate sælæølui cu
Dumnezeu.)

Articolele de credinflæ 1:13 (Noi credem cæ trebuie sæ fim puri øi vir-
tuoøi.)

• De ce credefli cæ Domnul pune un accent atât de mare pe puritatea
moralæ?

• Care sunt unele dintre rezultatele imoralitæflii pe care le putem ve-
dea în lumea înconjurætoare? Care sunt unele dintre binecuvântærile
pe care le primim când træim o viaflæ puræ din punct de vedere moral?

Spunefli-le participanflilor sæ priveascæ la citatul pe care l-afli scris pe
tablæ sau pe afiø (vezi capitolul „Pregætirea“ din aceastæ lecflie).

• Cum ne poate ajuta acest sfat, pe noi øi pe copiii noøtri, sæ rezistæm
ispitelor lumeøti øi sæ træim o viaflæ puræ din punct de vedere moral?

ZECIUIALA

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi Legæminte 119:4.

Subliniafli cæ Prima Preøedinflie a dat urmætoarea explicaflie cu privire
la o zeciuialæ corectæ: „Cea mai simplæ formulare pe care o cunoaø-
tem este chiar formularea Domnului, øi anume, cæ membrii Bisericii
trebuie sæ plæteascæ ‘o zecime din întregul lor venit anual’ care 
este înfleles ca însemnând câøtig“ (Scrisoarea Primei Preøedinflii 
din 19 martie 1970). Fondurile din zeciuialæ sunt folosite pentru 
a se construi case de întruniri øi temple, pentru a susfline munca 
misionaræ øi pentru a zidi împæræflia lui Dumnezeu pe pæmânt.

TREBUIE SÆ FIM DEMNI PENTRU A INTRA ÎN TEMPLU

7



Împærtæøifli urmætoarea afirmaflie a preøedintelui James E. Faust:

„Zeciuiala este un principiu care este fundamental pentru fericirea
personalæ øi bunæstarea membrilor Bisericii de pretutindeni atât pen-
tru cei bogafli, cât øi pentru cei særaci. Zeciuiala este un principiu al
sacrificiului øi o cheie pentru deschiderea ferestrelor cerului...
Membrii Bisericii care nu plætesc zeciuiala nu-øi pierd calitatea de
membru; ei îøi pierd doar binecuvântærile“ (din Conference Report,
oct. 1998, pag. 73–74 sau Ensign, nov. 1998, pag. 58–59).

Revedefli împreunæ cu participanflii la curs urmætoarele scripturi:

Leviticul 27:30 (Zeciuiala este a Domnului; ea este sfântæ pentru
Domnul.)

Maleahi 3:8–11 (Îl înøelæm pe Dumnezeu atunci când reflinem zeciu-
ielile noastre; Dumnezeu va binecuvânta din abundenflæ pe aceia care
plætesc zeciuiala.)

• Ce binecuvântæri afli primit datoritæ faptului cæ afli plætit zeciuiala?

• De ce Îl înøelæm pe Dumnezeu atunci când ne reflinem zeciuiala?
(Vezi D&L 104:14.)

Explicafli cæ, în fiecare an, membrii sunt rugafli sæ se întâlneascæ cu
episcopul sau cu preøedintele lor de ramuræ pentru stabilirea zeciuielii
øi sæ-i declare dacæ plætesc o zeciuialæ integralæ. Aceastæ întâlnire este
o ocazie pentru membri de a evalua cât de bine îøi îndeplinesc aceas-
tæ importantæ poruncæ.

CUVÂNTUL DE ÎNfiELEPCIUNE

Explicafli cæ, înainte sæ intræm în templu, Domnul aøteaptæ de la noi
sæ ne eliberæm de obiceiurile care fac ca viafla noastræ sæ nu fie puræ øi
sænætoasæ atât fizic, cât øi spiritual.

Citifli urmætoarele scripturi, în întregime sau numai pærfli din ele:

1 Corinteni 3:16–17 (Trupurile noastre sunt templul lui Dumnezeu øi
nu trebuie pângærite.)

Doctrinæ øi Legæminte 89 (Aceastæ revelaflie este cunoscutæ ca fiind
Cuvântul de Înflelepciune. În versetele 1–9 se discutæ despre lucrurile
pe care nu trebuie sæ le introducem în corpul nostru; în versetele
10–17 se discutæ despre lucrurile care sunt bune pentru corpul nostru,
iar în versetele 18–21 sunt descrise promisiunile Domnului fæcute
acelora care flin poruncile Lui.)

• Care sunt lucrurile din lumea de astæzi ce ne influenfleazæ sæ nu
flinem poruncile care ne-au fost date prin Cuvântul de Înflelepciune?

LECfiIA 2
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• Cum ne putem ajuta pe noi øi pe copiii noøtri pentru a fline legea
de sænætate a Domnului?

Rugafli-i pe participanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi Legæminte 29:34.

• În ce moduri credefli cæ supunerea faflæ de Cuvântul de Înflelepciune
ne poate binecuvânta atât spiritual, cât øi fizic?

• Care sunt unele dintre „marile comori ale cunoaøterii“ (D&L 89:19)
pe care am putea sæ le primim flinând aceste porunci?

Împærtæøifli urmætoarea afirmaflie a preøedintelui Boyd K. Packer:

„Ceea ce învæflafli din punct de vedere spiritual depinde, într-o oare-
care mæsuræ, de felul în care væ îngrijifli trupurile dumneavoastræ.
De aceea Cuvântul de Înflelepciune este atât de important.

Consumarea de substanfle dæunætoare, interzise de aceastæ revelaflie –
ceai negru, cafea, alcool –  stau în calea momentelor delicate de co-
municare cu Domnul, la fel cum vor face øi alte droguri care produc
dependenflæ.

Nu ignorafli Cuvântul de Înflelepciune, deoarece ar putea sæ væ coste
‘marile comori ale cunoaøterii, chiar comorile ascunse’ promise ace-
lora care îl respectæ. Iar o sænætate bunæ este o binecuvântare supli-
mentaræ“ (din Conference Report, oct. 1994, pag. 78 sau Ensign,
nov. 1994, pag. 61).

ZIUA DE SABAT

Citifli împreunæ Exodul 20:8–11

Explicafli cæ poporului Domnului i s-a poruncit sæ flinæ, totdeauna,
ziua de sabat sfântæ. Domnul a promis mari binecuvântæri acelora
care fac acest lucru.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi Legæminte 59:9–13.

• Care sunt motivele principale pentru care Domnul a spus sæ flinem
ziua de sabat sfântæ?

• În ce fel pot versetele din Doctrinæ øi Legæminte 59:9–13 sæ ne în-
drume sæ respectæm ziua de sabat?

• Care sunt unele dintre binecuvântærile promise acelora care respectæ
cum se cuvine ziua de sabat?

În cadrul discufliilor, împærtæøifli principiile urmætoare menflionate de
elder James E. Faust:

„De ce ne-a cerut Dumnezeu sæ cinstim ziua de sabat? Eu cred cæ este
un motiv triplu. Primul are legæturæ cu nevoile fizice pentru odihnæ
øi reînnoire...

TREBUIE SÆ FIM DEMNI PENTRU A INTRA ÎN TEMPLU
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Al doilea motiv este, dupæ pærerea mea, de departe mai important.
Are legæturæ cu nevoia de regenerare øi întærire a naturii noastre spiri-
tuale...

Al treilea motiv este, poate, cel mai important dintre cele trei. Este
legat de supunerea faflæ de porunci ca o expresie a dragostei noastre
faflæ de Dumnezeu. Binecuvântafli sunt aceia care nu au nevoie de
nici un alt motiv decât dragostea lor faflæ de Salvator pentru a fline
poruncile Sale“ (din Conference Report, oct. 1992, pag. 46–47 sau
Ensign, nov. 1991, pag. 35).

• Care sunt unele dintre binecuvântærile pe care le-afli primit în viafla
dumneavoastræ datoritæ faptului cæ afli flinut ziua de sabat sfântæ?

Rugafli-i pe cursanfli sæ se angajeze sæ træiascæ conform poruncilor dis-
cutate astæzi: puritatea moralæ, zeciuiala, Cuvântul de Înflelepciune 
øi respectarea zilei de sabat. Atunci, ei vor fi pregætifli mai bine pentru
a merge la templu øi pentru a primi binecuvântærile Domnului mai
din abundenflæ.

PROCESUL OBfiINERII UNEI RECOMANDÆRI PENTRU TEMPLU ESTE O
BINECUVÂNTARE

Explicafli cæ, înainte ca membrii sæ meargæ la templu, fiecare dintre
ei trebuie sæ fie gæsit demn de a primi o recomandare pentru templu.
Aøa cum se explicæ în cele ce urmeazæ, procesul obflinerii acestei reco-
mandæri poate binecuvânta viafla fiecærei persoane:

„Episcopul are responsabilitatea de a se informa despre demnitatea
noastræ personalæ. Interviul este de mare importanflæ pentru dumnea-
voastræ ca membru al Bisericii, deoarece este o ocazie de a cerceta 
modul dumneavoastræ de viaflæ printr-un slujitor rânduit al Domnului.
Dacæ este ceva greøit în viafla dumneavoastræ, episcopul va putea sæ væ
ajute sæ rezolvafli acea problemæ. Prin acest procedeu, dacæ væ consul-
tafli cu judecætorul general al lui Israel, putefli sæ væ afirmafli demnita-
tea ori putefli fi ajutat sæ væ stabilifli demnitatea de a intra în templu
cu aprobarea Domnului“ (Sæ ne pregætim pentru intrarea în Templul
Sfânt, pag. 3).

Explicafli cæ episcopul sau preøedintele de ramuræ øi preøedintele de
flæruø sau preøedintele de misiune îi intervieveazæ pe tofli aceia care
doresc o recomandare pentru templu pentru prima datæ øi pe aceia
care plænuiesc sæ se cæsætoreascæ în templu. Consilierii din episcopat
øi din preøedinflia de flæruø îi pot intervieva pe aceia care doresc reîn-
noirea recomandærilor pentru templu.

În acest moment, rugafli-l pe episcop sau pe preøedintele de ramuræ
sau pe unul dintre consilierii din episcopat sæ prezinte clasei reco-
mandarea pentru templu cu explicafliile necesare. Episcopul nu va 
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citi efectiv întrebærile interviului în grup, dar poate prezenta ideile
despre lucrurile la care se pot aøtepta cursanflii atunci când sunt inter-
vievafli pentru o recomandare pentru templu. Urmætoarele precizæri
pot fi folosite ca îndrumar.

Membrii care doresc o recomandare pentru templu trebuie sæ aibæ
mærturii despre Tatæl Ceresc, despre Isus Hristos øi despre Duhul Sfânt.
Ei trebuie sæ-i susflinæ pe profetul Domnului, pe celelalte Autoritæfli
Generale øi pe conducætorii locali ai Bisericii. Ei nu trebuie sæ simpati-
zeze sau sæ fie afiliafli la grupuri sau persoane care au pæræsit Biserica
sau ale cæror învæflæturi sau practici sunt contrare Evangheliei.

Aceia care doresc recomandæri trebuie sæ participe cu credinflæ la în-
trunirile de împærtæøanie, la adunærile preofliei øi la alte întruniri ale
Bisericii. Ei trebuie sæ-øi ducæ la îndeplinire cu conøtiinciozitate che-
mærile date prin autoritatea preofliei. Ei trebuie sæ se stræduiascæ sæ
flinæ toate poruncile Domnului, inclusiv plætirea integralæ a zeciuielii,
manifestarea cinstei prin cuvinte øi fapte øi abflinerea de la folosirea
ceaiului negru, a cafelei, a alcoolului, a tutunului øi a altor substanfle
dæunætoare care creeazæ dependenflæ.

Ei trebuie sæ træiascæ o viaflæ puræ øi virtuoasæ supunându-se legii cas-
titæflii datæ de Domnul, lege care interzice relafliile sexuale cu oricine
altcineva în afaræ de soflul sau de soflia cu care sunt cæsætorifli legal.
Ei trebuie sæ fie în armonie cu principiile Evangheliei atât în relafliile
spirituale, cât øi în relafliile fizice cu ceilalfli membri ai familiei lor.
Ei nu trebuie sæ se implice în nici un fel de abuz spiritual, fizic, men-
tal sau emoflional faflæ de alflii.

Ei trebuie sæ fie doritori sæ-øi mærturiseascæ pæcatele øi sæ renunfle
la ele. Pæcatele serioase, cum ar fi încælcarea legii moralei, abuzarea 
de membrii familiei, afilierea la grupuri sau practici apostate sau vio-
læri serioase ale legilor flærii trebuie mærturisite episcopului sau preøe-
dintelui de ramuræ cu mult înainte de interviul pentru recomandarea
pentru templu. În cazul în care conøtiinfla unei persoane, care este
Lumina lui Hristos datæ tuturor oamenilor, genereazæ în mintea per-
soanei întrebarea dacæ trebuie sæ discute o problemæ cu episcopul sau
cu preøedintele de ramuræ, ræspunsul este cæ ar trebui sæ o discute.

Aceia care au divorflat pot avea nevoie de o aprobare din partea epis-
copului sau a preøedintelui de ramuræ øi a preøedintelui de flæruø sau 
a preøedintelui de misiune înainte de a obfline recomandarea pentru
templu. Ei trebuie sæ respecte, întotdeauna, înflelegerile din hotærârea
de divorfl, inclusiv sæ fie la zi cu plata alocafliilor de întreflinere.

Membrii care solicitæ o recomandare pentru templu trebuie sæ fie in-
tervievafli de un membru din preøedinflia de flæruø sau de preøedintele
de misiune dupæ ce au fost intervievafli de un membru al episcopatu-
lui sau de preøedintele de ramuræ. Unii s-ar putea întreba de ce este
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necesar acest lucru. Când dorim o recomandare pentru templu, do-
rim, de fapt, permisiunea de la Domnul de a intra în templu. Avem
privilegiul sæ dovedim demnitatea noastræ înaintea a doi martori care
sunt slujitori autorizafli ai Domnului. Este o binecuvântare pentru noi
sæ afirmæm înaintea slujitorilor Domnului demnitatea noastræ de a
intra în templul sfânt.

CONCLUZII

Pentru a sublinia importanfla faptului de a fi demn de a merge la tem-
plu øi de a avea mereu o recomandare pentru templu, revedefli urmæ-
toarea afirmaflie a preøedintelui Howard W. Hunter:

„Eu… îi invit pe tofli membrii Bisericii sæ considere templul
Domnului ca un mare simbol al calitæflii lor de membru øi ca un
cadru dumnezeiesc al celor mai sacre legæminte. Dorinfla cea mai
profundæ a inimii mele ar fi ca fiecare membru al Bisericii sæ fie
demn de a merge la templu. Sper ca fiecare membru adult sæ fie
demn de a avea o recomandare pentru templu øi sæ aibæ aceastæ reco-
mandare, chiar dacæ distanfla pânæ la templu nu permite folosirea ei
imediat sau în mod frecvent“ (citat de Jay M. Todd, în „Preøedintele
Howard W. Hunter“, Ensign, iulie 1994, pag. 5).

Depunefli-væ mærturia despre binecuvântærile pe care le-afli primit în
viafla dumneavoastræ în timp ce afli træit demn de a merge la templu.

Invitafli pe cineva sæ spunæ o rugæciune de încheiere.
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MUNCA DIN TEMPLU NE ADUCE
MARI BINECUVÂNTÆRI ÎN VIAfiÆ

SCOPUL

De a-i ajuta pe cursanfli sæ înfleleagæ cæ aceia care merg demni la
templu vor primi mari binecuvântæri de la Domnul.

PREGÆTIREA

1. Revedefli cu atenflie scripturile folosite în aceastæ lecflie, astfel încât
sæ fifli pregætit sæ conducefli discuflia despre ele în clasæ.

2. Putefli sæ-i pregætifli pe cursanfli sæ cânte un imn despre munca din
templu sau despre natura eternæ a adeværului, cum ar fi „Ce-i ade-
værul?“ (Imnuri øi cântece pentru copii, pag. 31).

3. Dacæ în zona dumneavoastræ este disponibilæ caseta video Seara de
familie – supliment video 2 (5X736), putefli sæ vizionafli „Templele
sunt pentru legæminte eterne“, un fragment de øase minute.

PREZENTAREA LECfiIEI 

Invitafli pe cineva sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Întrebafli-i pe cursanfli dacæ au vreo întrebare. Acordafli timpul necesar
pentru a ræspunde întrebærilor cât mai bine posibil øi aøa cum væ în-
deamnæ Spiritul Domnului. Amintifli-væ cæ unele aspecte ale muncii
din templu nu trebuie discutate în afara templului.

MUNCA DIN TEMPLU A EXISTAT DIN TIMPURI STRÆVECHI

Putefli începe prin a cânta un imn despre munca din templu sau des-
pre natura eternæ a adeværului.

Explicafli cæ Domnul a poruncit, totdeauna, poporului Sæu sæ constru-
iascæ temple. El a revelat munca ce trebuie fæcutæ în templu.

• Ce temple sau tabernacole sunt menflionate în scripturi?

Invitafli-i pe cursanfli sæ revadæ indexul scripturilor pentru a gæsi refe-
rinfle la temple øi la tabernacole. Putefli scrie pe tablæ ræspunsurile cur-
sanflilor. De asemenea, putefli cere cursanflilor sæ revadæ urmætoarele
scripturi:

Tabernacolul lui Moise: Exodul 40:1–2, 34–38

Templul lui Solomon: 2 Cronici 3:1–2; 5:1

3
„Øi noi Te rugæm,
Tatæ Sfânt, ca 
slujitorii sæ iasæ
din aceastæ casæ
înarmafli cu puterea
Ta øi ca numele
Tæu sæ fie peste ei
øi ca slava Ta sæ 
fie împrejurul lor“
(D&L 109:22).



Templul lui Irod: Matei 21:12–15

Temple nefite: 2 Nefi 5:16; Mosia 1:18; 3 Nefi 11:1

Explicafli cæ, din cauza apostaziei, toate aceste temple øi-au pierdut,
în final, adeværatele lor scopuri øi au fost distruse. Munca din templu,
în plenitudinea ei, a fost restauratæ în zilele noastre prin intermediul
profetului Joseph Smith, fapt ce ne aduce mari binecuvântæri în viafla
noastræ.

Elder Bruce R. McConkie a spus: „Ridicarea inspiratæ øi folosirea cores-
punzætoare a templelor este una dintre marile dovezi ale divinitæflii
muncii Domnului… Acolo unde sunt temple cu spiritul revelafliei
coborât asupra acelora care administreazæ în interiorul lor, acolo va fi
gæsit poporul Domnului; acolo unde acestea nu sunt, Biserica, împæræ-
flia øi adeværul cerului nu existæ“ (Mormon Doctrine, ed. a 2-a, [1966],
pag. 781).

ACELORA CARE SUNT DEMNI ØI MERG LA TEMPLU LI SE PROMIT MARI
BINECUVÂNTÆRI

Templul sau Casa Domnului este locul unde mergem ca sæ ne pregæ-
tim pentru exaltarea în împæræflia celestialæ. Acolo, învæflæm mai
multe despre Tatæl Ceresc øi despre Isus Hristos. Noi facem legæminte
cu Ei, iar Ei ne promit mari binecuvântæri.

În Doctrinæ øi Legæminte, Domnul a descris unele dintre binecuvântæ-
rile pe care le primesc aceia care merg la templu øi care træiesc demni
de legæmintele fæcute acolo. Unele dintre aceste binecuvântæri sunt
descrise în secfliunea 109, care este rugæciunea fæcutæ la dedicarea tem-
plului Kirtland. Cuvintele acestei rugæciuni i-au fost transmise lui
Joseph Smith prin revelaflie.

Preøedintele Howard W. Hunter a spus cæ la aceastæ rugæciune „ni se
ræspunde, în continuare, ca persoane, ca familii øi ca popor, datoritæ
puterii preofliei pe care Domnul ne-a dat-o în templele Lui sfinte“
(„The Great Simbol of Our Membership“, Ensign, oct. 1994, pag. 4).

Preøedintele Hunter a citat, apoi, versetele din secfliunea 109. Rugafli-i
pe cursanfli sæ citeascæ urmætoarele versete: Doctrinæ øi Legæminte
109:10–12, 22–23, 59, 67, 72, 75. Rugafli-i sæ caute binecuvântærile
menflionate de Domnul.

Dupæ ce citesc, rugafli-i pe cursanfli sæ enumere binecuvântærile pe
care le-au identificat. Scriefli comentariile pe tablæ. Binecuvântærile
menflionate pot include urmætoarele:

1. Slava Domnului va ræmâne asupra poporului Sæu.

2. Slujitorii Domnului vor ieøi din templu înarmafli cu puterea, cu
numele øi cu slava Domnului, iar îngerii îi vor pæzi.

LECfiIA 3
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3. Din templu, slujitorii Domnului vor duce adeværul Evangheliei
pânæ la marginile pæmântului.

4. fiæruøii vor fi organizafli în aøa fel încât poporul Domnului sæ poatæ
fi adunat.

5. Întregul Israel împræøtiat va afla adeværul øi se va bucura.

6. Familiile sfinflilor øi toate rudele lor apropiate, bolnave øi suferinde,
vor fi amintite înaintea Domnului.

7. Împæræflia Domnului va umple întreg pæmântul.

8. Într-o zi, slujitorii Domnului vor fi ridicafli, ca sæ se întâlneascæ cu
Domnul, øi vor fi cu El pentru totdeauna.

• Ce sentimente avefli când væ gândifli la aceste minunate binecuvân-
tæri promise acelora care sunt demni pentru a merge la templu øi care
îøi cinstesc legæmintele?

Preøedintele Howard W. Hunter a spus: „Niciodatæ nu a existat un
popor cu asemenea promisiuni emoflionante øi minunate! Nu este
de mirare cæ Domnul doreøte ca discipolii Sæi sæ se îndrepte spre
exemplul Sæu øi spre templele Sale“ (Ensign, oct. 1994, pag. 5).

De asemenea, Domnul a fæcut promisiuni referitoare la temple în
Doctrinæ øi Legæminte 97. Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ 
øi Legæminte 97:15–21.

• Ce ne învaflæ versetele 15–17 despre cum trebuie sæ se pregæteascæ
poporul Domnului pentru binecuvântærile Domnului în templele
Sale? (Sæ aibæ inima puræ øi sæ nu permitæ nici unui lucru care nu
este curat sæ intre în temple.)

Explicafli cæ cei cu inima puræ sunt numifli Sion. Versetele 15–21 ne în-
vaflæ cæ putem ajuta la construirea Sionului fiind demni de a merge la
templu, stræduindu-ne sæ avem inima puræ øi fiind nepângærifli de ræu.

• Ce binecuvântæri sunt promise în aceste versete unui popor demn
de a fi numit Sion?

Explicafli cæ, în timpurile strævechi, a existat un oraø numit Sion.
Acest oraø a fost construit de profetul Enoh øi de poporul lui. Oraøul
a fost luat în cer datoritæ neprihænirii poporului sæu (vezi D&L 38:4;
Moise 7:18–21, 69).

Sionul va exista, de asemenea, în zilele din urmæ. În cel de-al zecelea
articol de credinflæ, Domnul promite cæ un oraø numit Sion va fi clædit
pe continentul american. Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ acest articol
de credinflæ. Explicafli cæ poporul împræøtiat al lui Israel se va aduna în
acest mare oraø (vezi D&L 103:11–13).

MUNCA DIN TEMPLU NE ADUCE MARI BINECUVÂNTÆRI ÎN VIAfiÆ
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„Da, øi prezenfla
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pentru cæ am sæ 
intru în ea. Øi tofli
cei cu inima puræ
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în casa Mea Îl 
vor vedea pe
Dumnezeu“ 
(D&L 97:16).



Astæzi, membrii Bisericii sunt sfætuifli sæ devinæ demni pentru a merge
la templul sfânt øi pentru a clædi Sionul oriunde locuiesc în lume.
Trebuie sæ facem cæminele noastre asemænætoare templelor – locuri
ale puritæflii, ale dragostei øi ale revelafliei personale.

• Ce putem face pentru a deveni mai puri în inimæ?

• În ce fel, uneori, lumea face sæ ne fie greu sæ ræmânem cu inima
puræ?

• În ce moduri væ putefli ajuta familia, pe cei din ramuræ sau din
episcopie sæ devinæ puri în inimæ?

Explicafli cæ cei care fac legæminte în templu, le respectæ øi se strædu-
iesc de-a lungul vieflii sæ devinæ puri în inimæ sunt aceia care pot
ajuta la construirea Sionului.

CONCLUZII

Depunefli-væ mærturia, arætând cæ cei care sunt demni øi merg la tem-
plu vor primi mari binecuvântæri de la Domnul, inclusiv binecuvân-
tærile de a face parte din poporul Sionului. Trebuie sæ facem tot ceea
ce putem pentru ca sæ devenim demni de aceste binecuvântæri øi pen-
tru a deveni puri în inimæ.

Putefli prezenta segmentul video „Templele sunt pentru legæminte
eterne“.

Invitafli pe cineva sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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17

PRIMIREA RÂNDUIELILOR ØI ÎNCHEIEREA
LEGÆMINTELOR ÎN TEMPLU

SCOPUL

De a-i ajuta pe cursanfli sæ înfleleagæ importanfla rânduielilor øi a legæ-
mintelor din templu.

PREGÆTIREA 

1. Dacæ este disponibilæ în zona dumneavoastræ, putefli prezenta în-
registrarea video Împreunæ pentru totdeauna (53411). Prezentarea
dureazæ aproximativ 27 de minute.

PREZENTAREA LECfiIEI 

Invitafli pe cineva sæ spunæ rugæciunea de deschidere

Întrebafli-i pe cursanfli dacæ au vreo întrebare. Acordafli timpul necesar
pentru a ræspunde întrebærilor cât mai bine posibil øi aøa cum væ în-
drumæ Spiritul Domnului. Amintifli-væ cæ unele aspecte ale muncii
din templu nu trebuie discutate în afara templului.

ÎN TEMPLU PRIMIM RÂNDUIELI ØI FACEM LEGÆMINTE

Explicafli cæ în templu primim rânduielile care ne vor permite sæ ne
întoarcem în prezenfla lui Dumnezeu. De asemenea, facem legæminte
sæ træim legile Evangheliei. Materialul urmætor va asigura informaflii
despre rânduieli øi legæminte în general, øi despre rânduielile øi legæ-
mintele din templu în particular.

Rânduielile

Explicafli cæ o rânduialæ este o ceremonie sacræ, care are o semnifica-
flie øi un efect spiritual.

Rugafli-i pe cursanfli sæ numeascæ unele dintre rânduielile din Bisericæ.
(Ei pot menfliona numirea øi binecuvântarea copiilor, botezul, confir-
marea, împærtæøania, rânduirea la preoflie øi rânduielile din templu.)

Explicafli cæ rânduielile realizate prin puterea preofliei sunt esenfliale
pentru exaltarea noastræ. Prin aceste rânduieli primim puterea lui
Dumnezeu în viafla noastræ.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi Legæminte 84:19–21.

4
„Øi, færæ rânduieli-
le ei øi færæ autori-
tatea preofliei,
puterea divinitæflii
nu se manifestæ
oamenilor în trup“
(D&L 84:21).



• Ce este necesar pentru ca puterea evlaviei sæ se manifeste în vieflile
noastre? (Rânduielile Preofliei lui Melhisedec. „Preoflia cea mare“
menflionatæ în aceste versete este Preoflia lui Melhisedec.)

Rugafli-i pe cursanfli sæ deschidæ la pag. 29 din Sæ ne pregætim pentru
intrarea în Templul Sfânt. Cerefli-i unui cursant sæ citeascæ cu glas tare
urmætoarele:

„Cât de importante sunt rânduielile pentru noi, ca membri ai
Bisericii?

Putefli fi fericifli, putefli fi mântuifli, putefli fi exaltafli færæ ele? Ræspuns:
Ele sunt mai mult decât recomandate sau dorite sau chiar mai mult
decât necesare. Chiar mai mult decât esenfliale sau vitale. Ele sunt
cruciale pentru fiecare dintre noi“.

Legæmintele

Subliniafli cæ un legæmânt este un acord sacru între Dumnezeu øi o
persoanæ sau un grup de persoane. Dumnezeu stabileøte condiflii speci-
fice øi promite sæ ne binecuvânteze dacæ ne supunem acestor condiflii.
Când alegem sæ nu respectæm legæmintele, nu putem primi binecuvân-
tærile øi, în anumite momente, suferim o pedeapsæ în urma nesupunerii
noastre. Rânduielile de salvare ale preofliei sunt totdeauna însoflite de
legæminte.

• Ce legæminte afli fæcut cu Domnul pânæ în acest moment al vieflii
dumneavoastræ? (Cursanflii pot menfliona legæmântul botezului, care
este reînnoit de fiecare datæ când luæm din împærtæøanie.)

• Ce legæminte facem când suntem botezafli? (Vezi Mosia 18:8–10;
D&L 20:37.)

Subliniafli cæ, atunci când facem legæminte cu Dumnezeu, ne expri-
mæm dorinfla de a-L sluji pe Dumnezeu øi voinfla noastræ de a ne supu-
ne la tot ceea ce ni se cere. În schimb, Dumnezeu ne promite
binecuvântæri minunate. Trebuie sæ facem øi sæ flinem legæmintele pen-
tru a progresa spre viafla eternæ.

Rânduielile øi legæmintele din templu

Explicafli cæ rânduielile din templu includ înzestrarea øi pecetluirile
(cæsætoria în templu øi pecetluirile pærinflilor cu copiii) atât pentru 
cei vii, cât øi pentru cei morfli. Rânduiala botezului pentru cei morfli
este efectuatæ în temple, aøa cum sunt îndeplinite øi alte rânduieli ale
preofliei. În rânduielile din templu, facem legæminte solemne sæ ne
dæruim noi înøine lui Dumnezeu øi sæ ajutæm la clædirea împæræfliei
Sale pe pæmânt.

LECfiIA 4
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Elder James E. Talmage a spus despre legæmintele pe care le facem la
înzestrare:

„Rânduielile de înzestrare cuprind anumite obligaflii din partea persoa-
nei, cum ar fi legæmântul øi promisiunea de a fline legea unei virtufli øi
castitæfli stricte, de a fi caritabil, binevoitor, tolerant øi pur; de a-øi dæ-
rui talentul øi mijloacele materiale pentru ræspândirea adeværului øi
înælflarea oamenilor; de a menfline devotamentul faflæ de cauza adevæ-
rului øi de a cæuta în orice mod sæ contribuie la marea pregætire, astfel
încât pæmântul sæ poatæ fi gata sæ-øi primeascæ Regele – Domnul Isus
Hristos. Prin fiecare legæmânt fæcut øi prin asumarea fiecærei obligaflii
este promisæ o binecuvântare, condiflionatæ de respectarea cu credinflæ
a cerinflelor“ (The House of the Lord, ediflie revæzutæ, [1976], pag. 84).

Putefli revedea legæmintele, tocmai descrise, scriindu-le pe tablæ.
Subliniafli cæ facem legæminte de a fi drepfli øi puri øi, de asemenea,
facem legæminte sæ dæm tot ceea ce avem pentru construirea împæræ-
fliei Domnului. Citifli urmætoarea declaraflie:

„Noi suntem un popor de legæmânt. Noi facem legæmânt sæ dæm din
resursele noastre de timp, de bani øi de talente – tot ceea ce suntem 
øi tot ceea ce posedæm – în interesul împæræfliei lui Dumnezeu pe 
pæmânt“ (Sæ ne pregætim pentru intrarea în Templul Sfânt, pag. 35).

• În ce fel putem da „tot ceea ce suntem øi tot ceea ce avem“ împæræ-
fliei lui Dumnezeu?

• Ce îi împiedicæ, uneori, pe membrii Bisericii sæ dea tot ceea ce au
pentru împæræflia Domnului?

Putefli sæ împærtæøifli mærturia dumneavoastræ despre binecuvântærile
pe care le-afli primit în viafla dumneavoastræ datoritæ faptului cæ afli
fæcut legæminte în templu øi, apoi, le-afli flinut. Sau poate dorifli sæ 
rugafli o altæ persoanæ înzestratæ sæ-øi împærtæøeascæ mærturia.

NOI TREBUIE SÆ FIM CREDINCIOØI LEGÆMINTELOR PE CARE LE FACEM ÎN
TEMPLU

Explicafli cæ Domnul a spus: „Cui i s-a dat mult, i se va cere mult“
(Luca 12:48).

• Cum credefli cæ se aplicæ acest verset legæmintelor pe care le facem
în templu?

Explicafli cæ Domnul a stabilit rânduielile øi legæmintele din templu,
astfel încât copiii Lui sæ poatæ înflelege scopul acestei viefli øi sæ fie
pregætifli pentru ocaziile glorioase ale vieflii eterne. Când primim
aceste binecuvântæri, noi ne asumæm responsabilitatea de a træi
demni de cunoaøterea øi de ocaziile pe care le-am dobândit. Subliniafli
faptul cæ noi trebuie sæ fim credincioøi legæmintelor fæcute în templu.

PRIMIREA RÂNDUIELILOR ØI ÎNCHEIEREA LEGÆMINTELOR ÎN TEMPLU
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• De ce este atât de important sæ fim credincioøi legæmintelor pe care
le facem în templu?

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi Legæminte 82:10.

Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Væ spun vouæ, cæ Domnul
nu este obligat, dacæ voi nu væ flinefli legæmântul. Domnul nu-øi încalcæ,
niciodatæ, legæmântul Sæu. Când face un legæmânt cu unul dintre
noi, El nu-l încalcæ. Dacæ e sæ fie încælcat de cineva, noi vom fi aceia
care îl vom încælca. Dar dacæ legæmântul este încælcat, El nu are obli-
gaflia sæ ne dea binecuvântarea, iar noi nu o vom primi“ (Doctrines of
Salvation, compilaflie de Bruce R. McConkie, 3 vol. [1954–1956],
vol 2, pag. 256–257).

CREDINfiA FAfiÆ DE LEGÆMINTELE NOASTRE VA ADUCE PACE ØI SIGURANfiÆ

Explicafli cæ templul este un loc de pace øi un sanctuar într-o lume
plinæ de necazuri. Dacæ vom merge la templu cu regularitate øi dacæ
suntem credincioøi legæmintelor noastre, vom gæsi pace, siguranflæ øi
îndrumare în viafla noastræ.

Elder Neal A. Maxwell a spus: „Dacæ ne vom fline legæmintele, legæ-
mintele ne vor da o siguranflæ spiritualæ“ (din Conference Report, 
apr. 1987, pag. 87 sau Ensign, mai 1987, pag. 71).

• În ce fel v-au ajutat legæmintele pe care le-afli fæcut, pânæ acum, 
sæ avefli o siguranflæ spiritualæ?

Subliniafli cæ în templu noi facem legæmânt sæ træim demni de a 
ne întoarce în prezenfla Tatælui Ceresc øi a lui Isus Hristos. Uneori, 
în mijlocul încercærilor noastre zilnice, ne putem pune întrebarea
dacæ este posibilæ o astfel de viaflæ.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ 1 Nefi 17:3, 13.

• Ce ne învaflæ aceste scripturi despre modul în care Domnul ne va
ajuta în timp ce ne stræduim sæ ne întoarcem la El? Cum afli væzut cæ
s-au împlinit aceste scripturi în viafla dumneavoastræ?

Elder Boyd K. Packer a spus: „Când vii la templu øi-fli primeøti înzes-
trarea, øi îngenunchezi la altar, øi eøti pecetluit, pofli træi o viaflæ obiø-
nuitæ øi pofli fi un suflet obiønuit – care luptæ împotriva tentafliei, care
greøeøte øi se pocæieøte, care greøeøte din nou øi se pocæieøte, dar care
este întotdeauna hotærât sæ-øi flinæ legæmintele… Apoi, va veni ziua în
care vei primi binecuvântarea: ‘Bine, rob bun øi credincios: ai fost cre-
dincios în pufline lucruri, te voi pune conducætor peste multe lucruri;
intræ în bucuria stæpânului tæu’ (Matei 25:21)“ (Let Not Your Heart Be
Troubled [1991], pag. 257).

LECfiIA 4
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Preøedintele Howard W. Hunter ne-a îndemnat sæ mergem des la tem-
plu „pentru binecuvântarea personalæ a preaslævirii în templu, pentru
sfinflenia øi siguranfla care existæ în interiorul acelor perefli sfinfli øi
consacrafli. Templul este un loc al frumuseflii, este un loc al revelafliei,
este un loc al pæcii. Este Casa Domnului. Ea este sfântæ pentru
Domnul. Trebuie sæ fie sfântæ øi pentru noi“ (citat din Jay M. Todd,
„Preøedintele Howard W. Hunter“, Ensign, iulie 1994, pag. 5).

CONCLUZII

Rugafli-i pe cursanfli sæ împærtæøeascæ sentimentele lor despre binecu-
vântærile care sunt primite datoritæ rânduielilor din templu øi a înche-
ierii de legæminte cu Tatæl Ceresc.

Dacæ timpul permite øi dacæ este disponibilæ, în zona dumneavoastræ,
caseta video Împreunæ pentru totdeauna, putefli sæ o vizionafli.

Depunefli-væ mærturia despre binecuvântærile care se primesc datoritæ
rânduielilor din templu øi despre privilegiul încheierii legæmintelor
cu Tatæl Ceresc.

Invitafli pe cineva sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

PRIMIREA RÂNDUIELILOR ØI ÎNCHEIEREA LEGÆMINTELOR ÎN TEMPLU
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SÆ ÎNVÆfiÆM DE LA
DOMNUL PRIN SIMBOLURI

SCOPUL

De a-i ajuta pe cursanfli sæ înfleleagæ øi sæ aprecieze folosirea simbolu-
rilor în templu.

PREGÆTIREA

1. Aducefli un steag al flærii dumneavoastræ sau o fotografie cu steagul
flærii dumneavoastræ.

2. Rugafli un cursant sæ prezinte pe scurt povestirea despre modul în
care a ræspuns unul dintre frafli la întrebarea pusæ despre veøminte-
le de templu. Povestirea se gæseøte la pag. 20–21 øi 23 din broøura
Sæ ne pregætim pentru intrarea în Templul Sfânt.

Notæ pentru învæflætor: Rânduielile din templu øi legæmintele sunt sa-
cre øi discufliile despre ele se vor purta numai în interiorul templului.
De aceea, discufliile în clasæ trebuie limitate la explicafliile date în
acest manual.

PREZENTAREA LECfiIEI 

Invitafli pe cineva sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Întrebafli-i pe cursanfli dacæ au vreo întrebare. Acordafli timpul necesar
pentru a ræspunde la întrebæri cât mai bine posibil øi aøa cum væ în-
drumæ Spiritul Domnului. Amintifli-væ cæ unele aspecte ale muncii
din templu nu trebuie discutate în afara templului.

SIMBOLURILE SUNT IMPORTANTE ÎN VIAfiA NOASTRÆ ZILNICÆ

Explicafli cæ simbolurile sunt folosite în mod constant în fiecare zi din
viafla noastræ. Schiflafli pe tablæ urmætoarele simboluri sau alte simboluri
specifice. Cerefli-le cursanflilor sæ descrie semnificaflia fiecærui simbol.

Arætafli cursanflilor drapelul flærii dumneavoastræ sau o fotografie a
acestui drapel øi cerefli-le sæ descrie ce înseamnæ drapelul pentru ei.

5
„Eu voi da copiilor
oamenilor rând du-
pæ rând, precept du-
pæ precept, 
aici puflin øi 
acolo puflin; øi bine-
cuvântafli 
sunt aceia care 
ascultæ de 
preceptele Mele“ 
(2 Nefi 28:30).



• Care sunt alte obiecte sau alte acfliuni care demonstreazæ patriotis-
mul? (Un cântec, o uniformæ, o piesæ de îmbræcæminte, o særbætoare
sau o aniversare.)

Subliniafli cæ acestea sunt simboluri care indicæ sau reprezintæ patrio-
tismul.

• Care sunt unele simboluri pentru dragoste øi respect? (Un cadou
sau un inel, o særutare sau o îmbræfliøare, desenarea unei inimi.)

• Transmit simbolurile acelaøi mesaj tuturor oamenilor? De ce da sau
de ce nu?

• De ce folosim simboluri?

Læsafli-i pe cursanfli sæ discute. Ei pot sugera idei, cum ar fi urmætoarele:

1. Simbolurile ne ajutæ sæ ne amintim lucruri importante.

2. Simbolurile ne învaflæ adeværuri abstracte care ar putea fi greu de
înfleles pe alte cæi.

3. Simbolurile pot reprezenta sentimente.

4. Simbolurile ne pot învæfla diferite principii potrivit capacitæflii noastre
de a înflelege.

Explicafli cæ, atunci când simbolurile se repetæ, învæflæm sæ le înflelegem
mai bine.

ISUS HRISTOS ØI PROFEfiII LUI AU FOLOSIT SIMBOLURI

Explicafli cæ Salvatorul a folosit în repetate rânduri simboluri când a
propovæduit.

• Care sunt unele situaflii în care Domnul a propovæduit folosind
simboluri?

Cursanflii pot menfliona lucruri, cum ar fi oaia rætæcitæ (vezi Matei
18:12–14); græuntele de muøtar (vezi Matei 13:31–32) sau mærgæritarul
de mare prefl (vezi Matei 13:45–46).

• De ce credefli cæ Salvatorul a folosit simboluri când a propovæduit?

Læsafli-i pe cursanfli sæ discute. Apoi, revedefli urmætoarea afirmaflie:

„Domnul Însuøi, Stæpânul Învæflætor, în propria Sa învæflæturæ cætre
discipolii Lui, a propovæduit constant în pilde, o cale verbalæ de a re-
prezenta în mod simbolic lucrurile care altfel ar fi fost greu de înfleles.
El a vorbit despre experienfle comune desprinse din viafla discipolilor
Sæi øi a povestit despre gæini øi pui, despre pæsæri, flori, vulpi, pomi,
despre tâlhari øi hofli, despre apus de soare, despre bogafli øi særaci…
El a vorbit despre sæmânfla de muøtar, despre mærgæritar. Voia sæ-i în-
vefle pe ascultætorii Lui, aøa cæ a vorbit despre lucruri simple într-un
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sens simbolic. Nici unul dintre aceste lucruri nu este misterios sau 
obscur, ele toate sunt simbolice“ (Sæ ne pregætim pentru intrarea în
Templul Sfânt, pag. 8).

Explicafli cæ profeflii øi apostolii au folosit, deseori, simboluri pentru 
a propovædui despre Isus Hristos øi despre sacrificiul Sæu ispæøitor.
Ispæøirea lui Isus Hristos este baza Evangheliei øi a tuturor binecuvân-
tærilor pe care le primim. Ea face posibilæ salvarea. De aceea, cele mai
multe simboluri din scripturi ne învaflæ despre Salvator øi despre sacri-
ficiul Sæu.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Moise 6:63.

• Ce lucruri de pe pæmânt mærturisesc despre Salvator?

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Alma 13:16.

• În ce fel rânduielile preofliei mærturisesc despre Salvator?

Subliniafli cæ, înainte ca Salvatorul sæ împlineascæ ispæøirea, poporul
Lui de legæmânt a sacrificat animale drept simbol al sacrificiului Lui
ispæøitor (vezi Moise 5:4–8). Aceastæ practicæ a luat sfârøit o datæ cu
moartea øi învierea Salvatorului. Acum, Domnul ne-a poruncit sæ
„oferim ca jertfæ o inimæ frântæ øi un spirit smerit“ (3 Nefi 9:20). Øi
rânduielile preofliei continuæ sæ ne ajute sæ ne amintim de sacrificiul
ispæøitor al Salvatorului. Elder Russel M. Nelson ne-a învæflat:

„Rânduielile principale ale Evangheliei simbolizeazæ ispæøirea. Botezul
prin scufundare simbolizeazæ moartea, îngroparea øi învierea Mântui-
torului. Luarea din împærtæøanie reînnoieøte legæmintele fæcute la bo-
tez øi reînnoieøte, de asemenea, în memoria noastræ trupul øi sângele
værsat de El pentru noi. Rânduielile din templu simbolizeazæ reconci-
lierea cu Domnul øi pecetluirea familiilor pentru totdeauna“ (din
Conference Report, oct. 1996, pag. 47 sau Ensign, nov. pag. 35).

SIMBOLURILE NE ÎNVAfiÆ ADEVÆRUL DACÆ SUNTEM SENSIBILI DIN PUNCT DE
VEDERE SPIRITUAL

Explicafli cæ, atunci când Salvatorul a træit pe pæmânt, ucenicii Lui 
L-au întrebat de ce i-a învæflat prin pilde. Pildele sunt povestiri care ne
învaflæ adeværuri importante, deseori folosind un mod de exprimare
simbolic. Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Matei 13:10–12 pentru a afla
ce a spus Salvatorul.

• Ce credefli cæ a vrut sæ spunæ Salvatorul prin aceste cuvinte?

Explicafli cæ Domnul dezvæluie adeværul celor care sunt pregætifli spiri-
tual sæ înfleleagæ. Cei care primesc adeværul cu credinflæ øi supunere
primesc în continuare mai mult adevær. Cei care nu sunt pregætifli spi-
ritual øi care nu reuøesc sæ primeascæ adeværul sau îl primesc cu inima
îndoitæ vor pierde treptat adeværul pe care îl deflin.
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Povestirile cu simboluri prezintæ adeværul într-un astfel de mod, încât
cei care sunt pregætifli spiritual înfleleg sensul simbolurilor. Cei care
nu sunt pregætifli, nu înfleleg sensul.

Unii oameni, din vremea Salvatorului, au înfleles mesajele pildelor
Sale, dar mulfli nu le-au înfleles. Acelaøi lucru este adeværat øi astæzi.
Existæ multe niveluri de înflelegere spiritualæ printre membrii drepfli
ai Bisericii.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ 2 Nefi 28:30 øi Doctrinæ øi Legæminte
42:49–50.

• Ce anume ne învaflæ aceste scripturi despre modul în care învæflæm
adeværul de la Dumnezeu?

Explicafli cæ noi tofli avem posibilitatea sæ ne dezvoltæm spiritual pânæ
la un nivel la care sæ înflelegem sensul simbolurilor folosite în
Evanghelie, în scripturi øi, în special, în templu.

ÎNVÆfiÆTURILE SIMBOLICE CELE MAI SACRE SUNT PRIMITE ÎN TEMPLU

Explicafli cæ învæflæturile simbolice cele mai sacre de pe pæmânt sunt
primite în templu. Într-un mod simbolic, învæflæmintele øi ritualurile
din templu ne conduc într-o cælætorie îndreptatæ în sus, spre viafla
eternæ, încheindu-se cu o intrare simbolicæ în prezenfla lui Dumnezeu.
Personajele reprezentate, contextul fizic, îmbræcæmintea purtatæ, sem-
nele date øi toate evenimentele care se desfæøoaræ în templu sunt sim-
bolice. Când acestea sunt înflelese, ele vor ajuta pe fiecare persoanæ 
sæ recunoascæ adeværul øi sæ creascæ spiritual.

Unele simboluri sunt directe øi înflelesul este vizibil færæ efort.
Templul însuøi este un simbol:

„Dacæ afli væzut unul dintre temple noaptea, deplin luminat, øtifli ce
imagine impresionantæ poate fi. Casa Domnului, scældatæ în luminæ,
conturându-se în noapte, devine un simbol al inspirafliei øi al puterii
Evangheliei lui Isus Hristos, stând ca un far cælæuzitor într-o lume care
se scufundæ continuu într-un întuneric spiritual“ (Sæ ne pregætim pen-
tru intrarea în Templul Sfânt, pag. 10).

Îmbræcæmintea din templul este, de asemenea, simbolicæ. Când in-
træm în templu, ne schimbæm hainele de stradæ cu o îmbræcæminte
albæ, de templu, care este simbolul puritæflii. Preøedintele James E.
Faust a spus:

„La baza preaslævirii din templu stæ principiul ‘Dumnezeu nu este pær-
tinitor’ [Faptele Apostolilor 10:34]. Între pereflii sfinfli ai templului, nu
existæ nici o preferinflæ faflæ de pozifliile, bunæstarea, situaflia, rasa sau
educaflia oamenilor. Tofli sunt îmbræcafli în alb. Tofli primesc aceeaøi 
instruire. Tofli primesc aceleaøi legæminte øi promisiuni. Tofli primesc
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aceleaøi binecuvântæri supreme øi eterne, dacæ træiesc într-un mod
demn de a le cere. Tofli sunt egali în fafla Creatorului“ (din Conference
Report, apr. 1997, pag. 23 sau Ensign, mai 1997, pag. 20).

Explicafli cæ membrii care primesc rânduielile din templu øi fac legæ-
minte cu Dumnezeu poartæ veøminte speciale (lenjerie de corp) de-a
lungul restului vieflii lor. Citifli urmætoarea afirmaflie:

„Veømântul reprezintæ legæmintele sacre. Întrefline decenfla øi devine
un scut øi o protecflie pentru cel care îl poartæ… Veømântul, acoperind
corpul, este o aducere aminte, vizualæ øi tangibilæ, a acestor legæminte
[fæcute în templu]. Pentru mulfli membri ai Bisericii veømântul a con-
stituit o barieræ de protecflie atunci când purtætorul a fost pus sæ facæ
faflæ unei ispite. Printre alte lucruri, el simbolizeazæ profundul nostru
respect pentru legile lui Dumnezeu – printre acestea fiind øi standar-
dul moral“ (Sæ ne pregætim pentru intrarea în Templul Sfânt, pag. 20, 23).

Rugafli-l pe cursantul desemnat sæ prezinte pe scurt în ce fel a descris
unul dintre frafli scopul veømântului (vezi Sæ ne pregætim pentru intra-
rea în Templul Sfânt, pag. 20–21, 23).

Explicafli cæ aproape fiecare laturæ a ceremoniei din templu este sim-
bolicæ. Acest lucru înseamnæ cæ fiecare persoanæ trebuie sæ se pregæ-
teascæ pentru a fi cât mai sensibilæ din punct de vedere spiritual faflæ
de natura simbolicæ a înzestrærii din templu.

• Ce anume poate refline o persoanæ astfel încât ea sæ nu fie sensibilæ
din punct de vedere spiritual?

Cursanflii pot menfliona lucruri cum ar fi urmætoarele:

1. O persoanæ poate sæ nu fie demnæ. O persoanæ care nu a reuøit sæ
se pocæiascæ sincer øi nu s-a pregætit umil øi pios pentru templu va
gæsi cæ simbolurile sunt plictisitoare øi cæ înflelesul lor este ascuns.

2. Unei persoane îi poate lipsi credinfla. O persoanæ care nu are cre-
dinflæ în Isus Hristos øi în ceremoniile din templu nu poate primi
inspiraflie de la Duhul Sfânt, necesaræ pentru înflelegerea înzestrærii
din templu.

3. O persoanæ poate sæ se concentreze aøa de mult asupra miøcærilor
exterioare ale ceremoniei, încât sæ piardæ învæflæturile mærefle repre-
zentate de simboluri.

• Cum putem sæ ne pregætim pentru a fi sensibili din punct de vedere
spiritual în templu?

CONCLUZII

Subliniafli faptul cæ cei care merg la templu pentru prima oaræ se pot
aøtepta sæ învefle multe lucruri noi øi sæ simtæ puterea Spiritului
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Domnului. Încurajafli-i pe cursanfli sæ se pregæteascæ, ei înøiøi, spiritual
pentru experienfla lor din templu. Amintifli-le cæ tot ceea ce este pre-
zentat nu poate fi înfleles într-o singuræ vizitæ. Ei trebuie sæ se întoar-
cæ la templu, cât de des posibil, astfel încât sæ poatæ continua sæ
învefle øi sæ-øi reînnoiascæ sentimentele lor spirituale.

Invitafli pe cineva sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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PREGÆTIREA PENTRU INTRAREA
ÎN TEMPLUL SFÂNT

SCOPUL

De a-i pregæti pe cursanfli sæ intre demni în templu.

PREZENTAREA LECfiIEI 

Invitafli pe cineva sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Întrebafli-i pe cursanfli dacæ au vreo întrebare. Acordafli timpul necesar
pentru a ræspunde întrebærilor cât mai bine posibil øi aøa cum væ în-
deamnæ Spiritul Domnului. Amintifli-væ cæ unele aspecte ale muncii
din templu nu trebuie discutate în afara templului.

FIECARE PERSOANÆ TREBUIE SÆ SE PREGÆTEASCÆ PENTRU TEMPLU

Explicafli cæ fiecare persoanæ are responsabilitatea personalæ de a par-
curge paøii care o vor conduce la binecuvântærile depline din templu.

Discutafli pe scurt urmætoarele cinci idei. Fiecare dintre ele prezintæ o
cale prin care ne putem pregæti pentru a intra în templu. Putefli scrie
fiecare punct pe tablæ, în timp ce discutafli.

1. Fiecare persoanæ trebuie sæ fie demnæ.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi Legæminte 97:15–17.

• Ce ne învaflæ aceste pasaje despre importanfla de a fi demni atunci
când intræm în templu?

Preøedintele Howard W. Hunter ne-a cerut sæ flinem seama de „com-
portamentul øi atitudinile drepte pe care Domnul ni le-a subliniat în
sfatul pe care El l-a dat sfinflilor din Kirtland prin profetul Joseph
Smith, în timp ce ei se pregæteau sæ construiascæ un templu“.

Acest sfat se gæseøte în Doctrinæ øi Legæminte 88:119. Rugafli-i pe
cursanfli sæ citeascæ acest pasaj.

Rugafli-i pe cursanfli sæ aibæ în vedere întrebarea pusæ de preøedintele
Hunter: „Sunt într-adevær aceste atitudini øi comportamente o reflec-
flie a ceea ce doreøte øi cautæ sæ fie fiecare dintre noi?“ („The Great
Symbol of Our Membership“, Ensign, oct. 1994, pag. 2).

6
„Eu, Domnul, sunt
obligat când facefli
ceea ce spun; dar,
când nu facefli 
ceea ce spun, nu
avefli promisiuni“ 
(D&L 82:10).



2. Fiecare persoanæ trebuie sæ fie umilæ.

Fiecare persoanæ trebuie sæ intre în templu cu umilinflæ øi cu dorinfla
de a fi învæflatæ de sus.

• De ce credefli cæ este atât de importantæ umilinfla când slujim øi în-
væflæm în templu?

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi Legæminte 136:32–33.

• Ce ne învaflæ acest pasaj despre importanfla umilinflei? Cum putefli
aplica acest sfat atunci când mergefli prima oaræ la templu?

3. Fiecare persoanæ trebuie sæ înfleleagæ cæ primirea rânduielilor øi
realizarea de legæminte în templu sunt esenfliale pentru dobândirea
vieflii eterne.

Preøedintele Harold B. Lee a spus: „Ceremoniile din templu sunt fixa-
te de un Tatæ Ceresc înflelept care ni le-a dezvæluit, în aceste zile din
urmæ, ca un ghid øi o protecflie de-a lungul vieflii noastre, astfel încât,
dumneavoastræ øi cu mine, sæ nu dæm greø øi sæ meritæm sæ fim exal-
tafli în împæræflia celestialæ, unde locuiesc Dumnezeu øi Hristos“
(„Enter a Holy Temple“, Improvement Era, iunie 1967, pag. 144).

Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Aceste binecuvântæri ne
asiguræ, prin credinfla noastræ, perla de mare prefl pe care Domnul 
ne-a oferit-o, deoarece acestea sunt cele mai mari binecuvântæri pe
care le putem primi în aceastæ viaflæ. Este un lucru minunat sæ devii
membru al Bisericii, dar nu pofli obfline o exaltare pânæ când nu ai
fæcut legæminte în casa Domnului øi pânæ când nu ai primit cheile
øi autoritæflile care sunt conferite acolo øi care nu pot fi date astæzi
în nici un alt loc de pe pæmânt“ (Doctrines of Salvation, compilaflie 
de Bruce R. McConkie, 3 volume, [1954–1956], pag. 253).

4. Fiecare persoanæ trebuie sæ înfleleagæ importanfla purtærii veøminte-
lor de templu.

Explicafli cæ cei care au participat la ceremoniile din templu au privi-
legiul de a purta veømântul sfintei preoflii. Într-o expunere cætre
Bisericæ, Prima Preøedinflie a declarat:

„Membrii Bisericii care au fost îmbræcafli cu veømântul în templu au
fæcut un legæmânt de a-l purta de-a lungul vieflii lor. Aceasta s-a inter-
pretat cæ înseamnæ sæ fie purtat zi øi noapte…

Principiul fundamental trebuie sæ fie acela de a se purta veømântul øi
nu de a cæuta ocazii de a-l scoate… Atunci când veømântul trebuie
scos… trebuie repus cât mai repede posibil.

Principiul decenflei øi al pæstrærii trupului acoperit în mod corespun-
zætor este implicit în legæmânt øi trebuie sæ influenfleze natura îm-
bræcæmintei purtate. Membrii Bisericii care au fost înzestrafli poartæ
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veømântul ca o aducere aminte a legæmintelor sacre pe care le-au 
fæcut cu Domnul øi, de asemenea, ca o protecflie împotriva tentafliei
øi a ræului. Modul în care este purtat reprezintæ o expresie exterioaræ
a unui angajament interior de a-L urma pe Salvator“ (Scrisoarea
Primei Preøedinflii, 10 oct. 1988).

5. Fiecare persoanæ trebuie sæ fie pregætitæ pentru preaslævire sfântæ øi
personalæ.

În templu, înainte de ceremonii, în timpul lor øi dupæ realizarea lor,
sunt ocazii pentru fiecare de a medita øi de a se apropia mai mult de
Tatæl Ceresc øi de Isus Hristos. Fiecare persoanæ este pusæ în fafla între-
bærilor care necesitæ ræspunsuri, a greutæflilor care necesitæ a fi uøurate
øi a problemelor care trebuie rezolvate. Mulfli au apreciat templul ca
un loc în care sæ fie departe de lume øi unde sæ comunice cu Tatæl
Ceresc. Mulfli au gæsit ræspunsuri, pace øi bucurie în templu.

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Templele sunt locuri de revelaflie
personalæ. Când am fost copleøit de o problemæ sau de o greutate, m-am
dus în Casa Domnului cu o rugæciune în inimæ, cerând ræspunsuri.
Aceste ræspunsuri au venit pe cæi clare øi evidente“ („What I Hope You
Will Teach Your Children about the Temple“, Ensign, aug. 1985, pag. 8).

Explicafli cæ, în templu, putem înscrie numele celor care au nevoi spe-
ciale, astfel încât cei care sunt la templu îøi pot uni credinfla øi rugæ-
ciunile lor în folosul acestor oameni.

PREGÆTIRI SPECIALE PENTRU PRIMA VIZITÆ LA TEMPLU

Informafliile urmætoare vor ajuta pe fiecare persoanæ sæ facæ toate pre-
gætirile necesare pentru prima vizitæ la templu øi pentru a se asigura
cæ aceastæ vizitæ este înælflætoare. Discutafli informafliile care se aplicæ
condifliilor cursanflilor.

1. Recomandarea pentru templu. Obflinefli o recomandare pentru templu.
Fifli atenfli sæ luafli recomandarea cu dumneavoastræ la templu, deoa-
rece numai aceia cu recomandæri în vigoare pot intra. Dacæ træifli în
mod demn, recomandarea væ va permite sæ intrafli în orice templu
al Bisericii cât de des dorifli, în decursul urmætorilor doi ani. Pentru
reînnoirea recomandærii pentru templu, trebuie sæ fifli intervievat de
cætre un membru al preøedinfliei episcopatului sau de preøedintele
dumneavoastræ de ramuræ øi de cætre un membru al preøedinfliei
flæruøului dumneavoastræ sau de preøedintele misiunii.

2. Planificarea øi programarea vizitei. Înainte de a merge la templu pen-
tru a primi rânduielile de înzestrare sau de pecetluire, telefonafli 
la templu pentru a stabili o întâlnire. Aflafli când trebuie sæ ajun-
gefli la templu, cât trebuie sæ planificafli sæ stafli øi ce trebuie sæ luafli
cu dumneavoastræ. Solicitafli asistenflæ pentru traducere, dacæ este
necesar.
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3. Planuri pentru cælætorie. Dacæ locuifli la distanflæ mare de templu,
trebuie sæ luafli în considerare urmætoarele:

• Facefli din timp aranjamentele pentru transport, cazare øi mân-
care. Dacæ este posibil, este în avantajul dumneavoastræ sæ cælæto-
rifli cu un grup.

• Dacæ este necesar, schimbafli banii dumneavoastræ în moneda
localæ a flærii în care este situat templul.

• Luafli suficienfli bani pentru a acoperi toate cheltuielile. S-ar pu-
tea sæ avefli nevoie sæ cumpærafli veøminte suplimentare, sæ închi-
riafli îmbræcæmintea pentru templu øi sæ plætifli pentru cazare øi
transport. (Reflinefli cæ în multe temple închirierea îmbræcæmintei
pentru templu nu este asiguratæ. Prima Preøedinflie îi sfætuieøte pe
tofli membrii Bisericii sæ-øi cumpere propria îmbræcæminte pentru
temple.)

4. Îmbræcæmintea. Planificafli sæ væ îmbræcafli aøa cum o facefli când
participafli la întrunirile de duminicæ. În templu, femeile nu vor
purta pantaloni.

5. Însoflitorii. Tofli cei care merg la templu pentru prima oaræ pot sæ
aibæ un însoflitor care sæ fie alæturi de ei. Acesta poate fi o rudæ sau
un prieten de acelaøi gen care a mai fost înainte la templu sau unul
dintre lucrætorii din templu îi pot ajuta. Lucrætorii din templu vor
oferi, tot timpul, o îndrumare prietenoasæ.

6. Munca de pecetluire. Dacæ plænuifli sæ facefli muncæ de pecetluire pen-
tru stræmoøii dumneavoastræ decedafli, trebuie sæ luafli cu dumnea-
voastræ, la templu, înregistrærile complete ale grupului de familie.
Dacæ dumneavoastræ øi soflul (soflia) urmeazæ sæ fifli pecetluifli sau
dacæ urmeazæ sæ fifli pecetluifli cu copiii trebuie sæ avefli înregistrarea
grupului dumneavoastræ propriu de familie. Dacæ urmeazæ sæ væ 
cæsætorifli, trebuie sæ væ conformafli tuturor legilor civile locale øi sæ
luafli cu dumneavoastræ certificatul de cæsætorie civilæ. Pentru infor-
maflii mai detaliate despre modul în care se realizeazæ rânduielile
din templu atât pentru cei vii, cât øi pentru cei morfli, citifli cu aten-
flie Member’s Guide to Temple and Family History Work (34697). Putefli,
de asemenea, sæ contactafli pe cel care fline registrele templului la
templul pe care planificafli sæ-l vizitafli.

7. Îngrijirea copiilor. Dacæ la templu vin copii pentru o ceremonie de
pecetluire, ei vor fi îngrijifli în centrul de tineret al templului pânæ
când va veni momentul ca ei sæ meargæ în camera de pecetluire.
Pentru ceremonie li se vor asigura copiilor haine albe. Dupæ ce se
încheie ceremonia de pecetluire, ei se vor întoarce la centru, ca sæ
væ aøtepte. La templu nu se acordæ îngrijire copiilor care nu sunt
incluøi într-o pecetluire.
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8. Veømintele de templu. Va fi nevoie sæ cumpærafli una sau douæ pe-
rechi de veøminte de templu înainte de a intra în templu. Nu le
îmbræcafli înainte de a intra în templu. Dupæ ce afli primit înzestra-
rea øi suntefli mulflumit cæ afli gæsit mærimea øi materialul dorit, 
putefli cumpæra seturi suplimentare de veøminte. Unele persoane
doresc sæ spele setul lor iniflial de veøminte, înainte de a cumpæra
altele, pentru a fi sigure cæ li se potrivesc bine. Veømintele de tem-
plu sunt confecflionate de Bisericæ øi pot fi cumpærate prin serviciile
centrului de distribuire al Bisericii.

9. Îmbræcæmintea de templu. Prima Preøedinflie i-a sfætuit pe membri sæ
cumpere øi sæ foloseascæ propria îmbræcæminte de templu. În unele
temple este posibil sæ fie închiriatæ îmbræcæmintea la un prefl mic,
dar este de preferat ca membrii sæ aibæ øi sæ pæstreze propria îmbræ-
cæminte de templu. Episcopul sau preøedintele de ramuræ pot da
informaflii despre locurile unde se poate cumpæra aceastæ îmbræcæ-
minte.

Surorile pot purta rochiile lor de cununie pentru cununia din
templu, dar rochia trebuie sæ fie albæ, sæ aibæ mâneci lungi, sæ fie
modestæ ca material øi model, sæ nu aibæ trenæ øi ornamentaflii
complicate.

CONCLUZII

Împærtæøifli mærturia dumneavoastræ despre caracterul sfânt al muncii
din templu. Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru faptul cæ îi vedefli pe
membri cum se pregætesc pentru intrarea în templu.

Invitafli un participant sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Dupæ aceastæ lecflie, participanflii la curs øi învæflætorii ar trebui sæ
meargæ la templu împreunæ, dacæ este posibil.
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SÆ CONTINUÆM SÆ NE BUCURÆM DE
BINECUVÂNTÆRILE VIZITEI LA TEMPLU

SCOPUL

De a-i îndruma pe cursanfli dupæ primele vizite øi de a-i ajuta sæ se
pregæteascæ pentru a se bucura, de-a lungul vieflii lor, de vizita la
templu.

PREGÆTIREA

1. Pregætifli-væ sæ facefli din aceastæ lecflie un timp de împærtæøire a
sentimentelor. Cei mai mulfli dintre cursanfli vor dori sæ discute
despre prima lor vizitæ la templu.

2. Desemnafli un cursant pentru a se pregæti sæ citeascæ Doctrinæ øi
Legæminte 110:1–10 øi sæ împærtæøeascæ sentimentele sale despre
aceste pasaje.

3. Numifli un cursant pentru a prezenta pe scurt capitolul despre Ilie
prezentat în broøura Sæ ne pregætim pentru intrarea în Templul Sfânt,
pag. 23–24.

4. Pregætifli-væ sæ ræspundefli la întrebærile care pot apærea în timpul
primei vizite la templu, dar nu discutafli întrebæri sau informaflii
care trebuie rezervate pentru a fi discutate în interiorul templului.
În cazul în care existæ asemenea întrebæri, încurajafli persoanele 
sæ planifice vizite suplimentare la templu.

PREZENTAREA LECfiIEI 

Invitafli pe cineva sæ spunæ o rugæciune de deschidere.

Întrebafli-i pe cursanfli dacæ au vreo întrebare. Acordafli timpul necesar
pentru a ræspunde întrebærilor cât mai bine posibil øi aøa cum væ în-
deamnæ Spiritul Domnului. Amintifli-væ cæ unele aspecte ale muncii
din templu nu trebuie discutate în afara templului.

SÆ MENfiINEM DRAGOSTEA PENTRU SLUJIREA ÎN TEMPLU

• Ce sentimente afli avut atunci când afli fost în templu?

Explicafli cæ slujirea în templu va aduce binecuvântæri continue în
viafla acelora care merg des la templu. Spunefli cursanflilor cæ, atât
timp cât experienfla lor din templu este încæ proaspætæ în mintea lor,
ar putea descrie aceste sentimente în jurnalele lor. Amintifli-le cæ,

7
„Pentru cæ, iatæ, 
Eu am acceptat
aceastæ casæ øi 
numele Meu va fi
aici; øi Eu Mæ voi
manifesta poporului
Meu cu milostenie
în aceastæ casæ“
(D&L 110:7).



deøi ei pot sæ-øi înregistreze sentimentele, ei nu trebuie sæ scrie des-
pre anumite detalii ale muncii din templu, care nu trebuie discutate
în afara templului.

• Ce putefli face pentru a menfline dragostea pentru slujirea în templu
de-a lungul vieflii dumneavoastræ?

Scriefli ideile cursanflilor pe tablæ. Afli putea prezenta, de asemenea,
urmætoarele idei:

1. Reflectafli la experienfla din templu în fiecare zi.

Explicafli cæ unii oameni au mai multe ocazii de a merge la templu
decât alflii. Dar, odatæ ce am fost la templu øi am simflit acolo Spiritul,
trebuie sæ profitæm în fiecare zi de ocazia de a reflecta la ceremoniile
din templu øi sæ meditæm asupra legæmintelor pe care le-am fæcut.
Fæcând astfel, vom fi încurajafli în fiecare zi sæ gândim øi sæ acflionæm
într-un mod mai drept.

Nu vom putea sæ ne amintim fiecare lucru despre templu, dar am 
putea încerca sæ ne amintim cât mai mult posibil dupæ fiecare vizitæ.
De asemenea, trebuie sæ studiem scripturile øi cuvintele profeflilor
despre templu. Unele dintre acestea au fost prezentate în acest curs.

Putefli ruga un cursant sæ prezinte pe scurt urmætoarea afirmaflie, care
se gæseøte la pag. 10 din broøura Sæ ne pregætim pentru intrarea în
Templul Sfânt:

„Ceremonia din templu nu va fi înfleleasæ în întregime de la prima 
experienflæ. Ea va fi înfleleasæ numai în parte. Întoarcefli-væ încæ o datæ,
øi încæ o datæ, øi încæ o datæ. Întoarcefli-væ sæ învæflafli. Lucruri care v-au
tulburat, care vi s-au pærut încurcate sau lucruri care vi s-au pærut mis-
terioase væ vor deveni cunoscute…

Când avefli posibilitatea de a participa la o sesiune de înzestrare în
templu sau de a fi martor la o pecetluire, reflectafli asupra înflelesului
mai profund a ceea ce vedefli demonstrat în fafla dumneavoastræ. Øi,
în zilele care urmeazæ vizitei dumneavoastræ, reflinefli aceste lucruri
în mintea dumneavoastræ; în liniøte øi cu evlavie, revedefli-le øi vefli
constata cum au crescut cunoøtinflele dumneavoastræ.

Una dintre valorile mærefle ale experienflei din templu este aceea cæ ea
prezintæ o vedere panoramicæ a scopurilor lui Dumnezeu în legæturæ
cu acest pæmânt. Odatæ ce am fost în templu (øi putem sæ ne întoar-
cem øi sæ ne împrospætæm amintirile), evenimentele vieflii se potrivesc
în schema lucrurilor. Putem vedea în perspectivæ unde suntem øi pu-
tem vedea, repede, bineînfleles, în ce moment suntem“.

LECfiIA 7
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2. Amintifli-væ cæ centrul întregii preaslæviri în templu este Salvatorul,
Isus Hristos.

Scripturile ne învaflæ cæ un motiv important al construirii templelor
este acela ca „Fiul Omului sæ poatæ avea un loc unde sæ Se arate El
Însuøi cætre poporul Sæu“ (D&L 109:5). Simbolurile øi ritualurile din
templu ne ajutæ sæ ne concentræm atenflia asupra Salvatorului.

Explicafli cæ Salvatorul S-a arætat El Însuøi în Templul Kirtland. El le-a
apærut lui Joseph Smith øi lui Oliver Cowdery pentru a accepta tem-
plul drept casa Lui. Aceastæ vizitæ este înregistratæ în Doctrinæ øi
Legæminte 110:1–10. Rugafli-l pe cursantul care a fost desemnat sæ
citeascæ øi sæ comenteze acest pasaj.

• Ce binecuvântæri a promis Salvatorul acelora care construiesc øi
frecventeazæ templul?

ÎN TEMPLU, FAMILIILE SUNT PECETLUITE ÎMPREUNÆ PENTRU ETERNITATE

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Maleahi 4:5–6.

Rugafli-l pe cursantul care a fost desemnat sæ prezinte pe scurt cele
menflionate despre Ilie în broøura Sæ ne pregætim pentru intrarea în
Templul Sfânt, pag. 23–24.

Explicafli cæ Ilie s-a întors øi a restaurat cheile preofliei care permit
familiilor sæ fie pecetluite împreunæ în templu pentru eternitate.

Rugafli-i pe cursanfli sæ revadæ Doctrinæ øi Legæminte 110:13–16. Dupæ
aceea, rugafli un cursant sæ citeascæ urmætoarea afirmaflie, care se aflæ
la pag. 28 din broøura Sæ ne pregætim pentru intrarea în Templul Sfânt:

„Exact din acea zi de 3 aprilie 1836, inimile copiilor au început sæ se
întoarcæ spre pærinflii lor. Dupæ aceea, rânduielile nu au mai fost ex-
perimentale, ci permanente. Puterea de pecetluire era cu noi. Nici o
autorizare nu o depæøeøte în valoare. Acea putere dæ esenflæ øi stabili-
tate eternæ tuturor rânduielilor realizate cu autoritate adecvatæ atât
pentru cei în viaflæ, cât øi pentru cei morfli“.

Salvatorul a descris puterea pecetluirii când a vorbit apostolului Sæu,
Petru, aøa cum este înregistrat în Matei 16:19. Rugafli-i pe cursanfli sæ
citeascæ acest verset.

Explicafli cæ aceleaøi chei sunt deflinute, astæzi, de profetul øi preøedin-
tele Bisericii. „Aceastæ putere sacræ de pecetluire este acum în Bisericæ.
Nimic nu este privit cu mai multæ reflecflie sacræ de cei care cunosc
semnificaflia acestei autoritæfli. Nimic nu este flinut mai strâns. Sunt
relativ puflini oamenii care deflin aceastæ putere de pecetluire pe pæ-
mânt la un moment dat – în fiecare templu sunt frafli cærora li s-a dat
puterea de pecetluire. Nimeni nu o poate obfline decât de la profetul,
væzætorul, revelatorul øi preøedintele Bisericii lui Isus Hristos a
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Sfinflilor din Zilele din Urmæ sau de la cei cærora le-a delegat-o pentru
a fi conferitæ altora“ (Sæ ne pregætim pentru intrarea în Templul Sfânt,
pag. 26).

Explicafli cæ rânduiala de pecetluire include pecetluirea unui sofl cu
soflia øi pecetluirea pærinflilor cu copiii. Când pærinflii sunt pecetluifli
în templu, copiii lor se nasc în legæmântul pærinflilor lor pecetluifli øi
nu trebuie sæ fie pecetluifli cu pærinflii lor.

• Cum credefli cæ pot fi afectate gândurile øi acfliunile zilnice ale unei
familii atunci când soflii sunt pecetluifli în templu?

• Ce binecuvântæri credefli cæ va primi o familie datoritæ pecetluirii ei
în templu?

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „A fost vreodatæ un bærbat
care într-adevær iubea o femeie sau o femeie care într-adevær iubea
un bærbat, care sæ nu se fi rugat ca relaflia lor sæ poatæ continua din-
colo de mormânt? A fost vreodatæ îngropat un copil de pærinfli færæ
ca aceøtia sæ fi næzuit la asigurarea cæ iubitul lor va fi din nou al lor
într-o lume care va veni? Poate cineva care crede în viafla eternæ sæ
se îndoiascæ de faptul cæ Dumnezeul cerurilor va acorda fiilor øi fiice-
lor Sale cel mai preflios atribut al vieflii, acea dragoste care îøi gæseøte
expresia cea mai semnificativæ în relafliile de familie? Nu, rafliunea
cere ca relafliile de familie sæ continue øi dupæ moarte. Inima noastræ
doreøte cu pasiune aceasta øi Dumnezeul cerurilor a revelat o cale
prin care acest lucru sæ fie asigurat. Rânduielile sacre din Casa
Domnului asiguræ acest lucru“ („Why These Temples?“ Temples of 
the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [1988], pag. 4).

TEMPLELE NE DAU OCAZII PENTRU A-I SLUJI PE CEI CARE AU MURIT

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Obadia 1:21.

Profetul Joseph Smith a explicat modul în care membrii Bisericii pot
sæ devinæ salvatori pe Muntele Sion:

„Dar cum pot sfinflii sæ devinæ salvatori pe Muntele Sion? Prin con-
struirea templelor lor, prin construirea bazinelor lor de botez øi mer-
gând înainte, primind toate rânduielile, botezurile, confirmærile,
spælærile, ungerile, rânduirile øi puterile de pecetluire asupra capetelor
lor, în numele tuturor stræmoøilor lor care sunt morfli øi mântuindu-i,
pentru ca ei sæ poatæ veni înainte la prima înviere øi sæ fie exaltafli pe
tronuri de slavæ cu ei; øi aici este lanflul care leagæ inimile pærinflilor
cu ale copiilor øi ale copiilor cu cele ale pærinflilor, care împlineøte 
misiunea lui Ilie“ (History of the Church, 6:184).

Explicafli în ce fel, ca parte a planului Sæu de salvare, Tatæl nostru
Ceresc a pregætit o cale pentru aceia care au murit færæ a primi rânduie-
lile salvatoare ale Evangheliei astfel încât øi ei sæ poatæ primi aceste 
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rânduieli. Oamenii din lumea spiritelor au ocazia sæ asculte Evanghelia.
Ei o pot accepta acolo, dar nu pot sæ primeascæ rânduielile Evangheliei
pentru ei. Domnul ne-a poruncit nouæ sæ efectuæm aceste rânduieli
pentru ei în temple sfinte. Trebuie sæ facem eforturi deosebite pentru a
întocmi istoria familiei, astfel încât sæ putem primi rânduieli în numele
stræmoøilor noøtri.

Rânduielile pentru morfli realizate în temple includ botezuri, confir-
mæri, rânduiri la preoflie, înzestræri øi pecetluirile soflului cu soflia øi a
pærinflilor cu copiii.

Trebuie sæ ne întoarcem la templu cât de des ne permit împrejurærile,
astfel încât sæ putem sluji pentru cei care au murit, efectuând rându-
ielile pentru ei. Vom binecuvânta vieflile acelora pe care îi slujim øi,
în acelaøi timp, vor fi binecuvântate propriile noastre viefli. Informaflii
despre modul în care se întocmeøte istoria familiei øi despre modul în
care se efectueazæ rânduielile pentru stræmoøii noøtri sunt cuprinse în
broøura A Member’s Guide to Temple and Family History Work (34697).

Preøedintele Thomas S. Monson a spus:

„Prefluirea înzestrærii øi a rânduielilor de pecetluire din templu va face
ca familia sæ fie mai unitæ øi în cugetul fiecærui membru al familiei va
fi animatæ o dorinflæ de a pune la dispoziflie aceleaøi binecuvântæri øi
pentru cei iubifli care s-au dus dincolo.

Aceastæ muncæ delegatæ, efectuatæ în templele noastre, în numele ce-
lor morfli, trebuie sæ fie dusæ mai departe în acelaøi spirit de dæruire
de sine øi de sacrificiu care a caracterizat viafla Învæflætorului. Când ne
amintim de El, devine mai uøor sæ facem partea noastræ personalæ în
aceastæ muncæ vitalæ. De fiecare datæ când privim uimifli la una din-
tre aceste case sfinte, sæ ne amintim de ocaziile eterne care se gæsesc
înæuntrul lor nu numai pentru noi, ci øi pentru morflii noøtri“
(Pathways to Perfection [1973], pag. 206–207).

CONCLUZII

Subliniafli cæ frecventarea templului ne permite sæ slujim altora øi sæ
continuæm sæ dobândim cunoøtinfle spirituale mai mari. Împærtæøifli
urmætoarea afirmaflie:

„Nici o muncæ nu protejeazæ mai mult aceastæ Bisericæ decât munca
din templu øi cercetærile genealogice care o susflin. Nici o muncæ nu
este mai puræ din punct de vedere spiritual. Nici o muncæ pe care o
facem nu ne dæ mai multæ putere. Nici o muncæ nu pretinde un stan-
dard mai înalt de neprihænire…

Dacæ acceptæm revelaflia cu privire la munca de îndeplinire a rânduieli-
lor din templu, dacæ facem legæmintele noastre færæ rezervæ sau scuze,
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Domnul ne va proteja. Vom primi inspiraflie suficientæ pentru dificultæ-
flile vieflii...

Deci, venifli la templu – venifli øi cerefli binecuvântærile dumneavoastræ.
Este o muncæ sacræ“ (Sæ ne pregætim pentru intrarea în Templul Sfânt,
pag. 37–38).

Încheiafli lecflia cu depunerea mærturiilor. Încurajafli-i pe cursanfli sæ
se întoarcæ deseori la templu, astfel încât sæ poatæ fi învæflafli prin
Spiritul Domnului.

Putefli menfliona cursanflilor cæ pot sæ obflinæ de la Centrul de distri-
buire al Bisericii øi sæ vizioneze, acasæ, caseta video Muntele Domnului
(53300). Aceastæ prezentare de 73 de minute relateazæ povestea con-
struirii templului Salt Lake.

Invitafli pe cineva sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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